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Twintig bezwaren tegen vestiging Van der Valk + De Groot:

Bewoners industrieterrein zijn
bang voor stank- en stofoverlast

Weekenddiensten
De bewoners van industrieterrein
Het Werkveld zijn tegen de vestiging
van slibverwerkingsbedrijf Van der
Valk + De Groot BV in Vorden. Ze ver-
wachten dat het bedrijf veel stank- en
stofoverlast zal veroorzaken. Het is
de bedoeling dat er in Vorden een de-
pot komt waar rioolslib en industrië-
le vetten verwerkt worden. De buurt-
bewoners vrezen dat deze activitei-
ten veel stank- en stofoverlast met
zich mee zullen brengen. De bewo-
ners spraken ongerustheid uit in een
gesprek met wethouder H. Boogaard
van de gemeente Vorden. In totaal
zijn er ongeveer twintig bezwaar-
schriften bij de provincie ingediend.

De contacten tussen Van der Valk + De
Groot BV dateren al van een paar jaar ge
leden. Het bedrijf heeft vestigingen in
Waalwijk, Poeldijk en Maastricht en wil
zich met haar activiteiten ook op het
oosten van het land gaan richten. Op 3
maart van het afgelopen jaar werd de
aanvraag van het bedrijf door het colle-
ge van B en W behandeld. De gemeente-
raad gaf afgelopen zomer groen licht
voor de komst van het slibverwerkings-
bedrijf. De bewoners van het Werkveld
kwamen vervolgens massaal in actie en
tekenden bezwaar aan bij de provincie.
Inmiddels heeft er op 8 februari een
hoorzitting van de provincie plaatsge-

vonden op het gemeentehuis in Vorden.
Op dit moment bekijkt de provincie de
reacties van de buurtbewoners. Het is nu
de vraag welke voorschriften de provin-
cie het bedrijf gaat opleggen. Wethou-
der Boogaard verwacht dat de provincie
in het kader van de Wet Milieubeheer
binnen een paar maanden komt met
een ontwerp-vergunning. Er bestaat ver-
volgens voor de buurtbewoners nog
weer de mogelijkheid om hiertegen be-
zwaar aan te tekenen. In het gesprek
met de buurtbewoners zegde wethouder
Boogaard toe serieus naar de zaak te
gaan kijken. Binnenkort gaat de wethou-
der persoonlijk polshoogte nemen bij
het bedrijf in Waalwijk.
In Waalwijk valt het bedrijf van Van Der
Valk + De Groot in categorie 5 (zware in-
dustrie). Op dit moment gaat het indus-
trieterrein in Vorden niet verder dan ca-
tegorie l en 2 (lichte lichte industrie). De
gemeente Vorden heeft het bedrijf van
Van der Valk + De Groot ingedeeld in ca-
tegorie 3. Volgens de buurtbewoners is
het bedrij^Éeel te laag ingeschaald. Wet-
houder Boogaard is het daar niet mee
eens. "Je mag de activiteiten in Vorden
niet vergelijken met Waalwijk. De slib
en industriële vetten worden hier maar
tijdelijk opgeslagen. In Waalwijk daar-
entegen dfc het om veel langere opslag.
Hier is h^Klechts een depot en wordt
het weer afgevoerd."

PvdA, CDA en WD in Gelderland willen met elkaar verder:

Mevrouw Aartsen (CDA)
naar Provinciale Staten
In Gelderland lijken de kaarten al ge-
schud als het gaat om de invulling
van het nieuwe college van Geputeer-
de Staten. PvdA, CDA en WD zijn vast-
besloten om met elkaar door te gaan.

De uitslag van de Provinciale Statenver-
kiezingen in Gelderland laat weinig ver-
anderingen zien bij de drie grootste par-
tijen. GroenLinks daarentegen groeide
fors en ging van drie naar zeven zetels.
D66 was de grote verliezer Van de zeven
zetels die de democraten vier jaar gele-
den behaalden, zijn er nog maar vier

overgebleven. Het CDA is de grootste par-
tij in Gelderland. Evenals de vorige keer
behaalde de partij 19 zetels. Voor me-
vrouw M. Aartsen den Harder (18) uit
Vorden betekent dit dat ze in de Provin-
ciale Staten komt. Ze stopt met haar
raadswerk in Vorden. Jan Klein Lende-
rink neemt hoogstwaarschijnlijk haar
plaats in.
De WD verloor twee zetels en ging van
20 naar 18. De overige zetels gingen naar
RPF/GPV (5), SGP (4), Partij Nieuw Gelder-
land (PNG), Socialistische Partij (2) en
Leefbaar Gelderland/Groenen (1).

Provinciale Staten-
verkiezingen Vorden
Opkomst
WD
CDA
PvdA
D'66
RPF/GPV
SGP
GROEN LINKS
AOV/Unie 55+/Senioren2000
Partij Nieuw Gelderland (PNG)
Socialistische Partij (SP)
CD
Leefbaar Gelderland/Groenen
Gelovig Democratische Unie
Overige

%1995
62.2
33.9
34.6
15.9
7.2
1.8
0.6
2.4
1.7
0.2
0.5
0.2
0.5
0.0
0.4

%1999
59.3
26.7
41.2
17.7
4.1
1.2
0.3
5.1
0.4
0.5
1.6
0.4
0.6
0.1
0.0

Verschil
-2.9
-7.2
6.6
1.8
-3.1
-0.6
-0.3
2.7
-1.3
0.3
1.1
0.2
0.1
0.1
-0.4

Hervormde kerk Vorden
Woensdag 10 maart 19.30 uur Bidstond voor gewas
en arbeid in de Geref. kerk.
Zondag 14 maart 10.00 uur ds. H. Westerink HA;
16.00 uur ds. H. Klaassens, jongerendienst met als
thema 'Geloof op bestelling' m.m.v. gospelkoor
Amio uit Winterswijk.

Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 10 maart 19.30 uur ds. A. Walpot-Hag-
oort, Bidstond voor gewas en arbeid.
Zondag 14 maart 10.00 uur ds. B. Seelemeijer uit
Steenderen.

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 10 maart 19.30 uur Bidstond voor ge-
was en arbeid.
Zondag 14 maart 10.00 uur ds. HA Speelman;
16.00 uur ds. H. Klaassen, jongerendienst in de Ned.
Herv. kerk; 19.00 uur de heer H.G. Dijkman.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 12 maart 18.30 uur eucharistieviering
met volkszang.
Zondag 14 maart 10.00 uur eucharistieviering
m.m.v. de Kerkuiltjes.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 maart 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 14 maart 10.00 ijjjr eucharistieviering.

Weekendwacht pastoWs 74-25 maart pastor F.
de Heus, Zutphen, telefoon 526965.

Huisarts 13-14 maart dr. Haas, Christinalaan 18,
Vorden, telefoon 551678.

Alleen voor dringende^fcallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur v^P?)9.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 13-14 maart G.M. Wolsink, Laren, tele-
foon (0573) 402124. Spreekuur voor spoedgevallen
zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur (zonder af-
spraak).

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 an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.415 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). Alarm-
nummer 112. De openingstijden van het kantoor
zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur en woensdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR D I R I X I I DRINGENDE I I U I . I »
VAN:

POLITIK - AMHUI.ANCi: - B R A N D U I l R
Telelbon 112

POLITIE VORDEN:
da;.; on nach t (0575) 55 12 :«)

h.j;.i;. (055) :}f>X (>8 f>8
K R A N i m ï - F R i d a . n o n nacht 112
A M H U I . A N C F: dan en nacht 112

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuis-
straat 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 telefoon-
nummer 0314-62 61 40. Overige zaken: 0314-
626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruis-
werk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereik-
baar via telefoonnummer 0900-8806 (20 ct/mih).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bureau voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel..
(0575) 51 64 63.

Steunpunt Winterswijk tel (0543) 531053.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; me
vr. Kamphorst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-
Kasteel, 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 Infonum-
mer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vor-
den, 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 dins-
dag 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 Openings-
tijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15- 16.15 en 19.30-
20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor tel. 55 32 22. Openingstijden: ma.
13.30-16.00 uur; di-wo-do 10.00-12.30 uur; vr.
9.30-17.30 uur; za. 10.30-13.30 uur. In de school-
vakanties worden de openingstijden verruimd.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575)
54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. 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 09.00-
10.00 uur, tel. 553405.

BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ou-
deren en voor chronisch zieken) info/aanvraag bij
de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag
bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV.
Aanmelden een dag van tevoren bij de balie van de
Stichting Ouderenzorg Vorden/Ruurlo, tel. 557300
of bij de SWOV, tel. 553405.



Aanbiedingen

deze week:

Aardbeien Bavaroise Vlaai
met slagroom gewoon geweldig lekker

voor f 15?5

Kersen-Room Flappen
weer 'ns wat anders

5 Halen 4 Betalen

deze week:

Bananen - Soezen
van f 2,25

voorII?5

Elke donderdag 5 broden voor

12?5

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

Wij zoeken voor de vrijdagmorgen
een vlotte medewerker/ster

voor de markt in Vorden

Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 34 60

Mensen in Nood
KLEDINGACTIE

Zaterdagmorgen
maart van 1O-12 uur

bij Christus Koningkerk Vorden
en bij St. Antonius van Paduakerk

te Kranenburg

• Te koop: 2 mini motors
polini 911 dreambike i.z.g.st.
vr.pr. f 2.500,- per stuk en VW
camperbus bouwj. 1979 vr.pr.
f2.500,-. Tel. (0575)4611 79

• Gevraagd: hulp voor ± 3
uur in de week. Tel. 55 20 49

• Gevraagd: bezorger voor
landelijk ochtendblad voor 3
dagen per week. Tel. 55 30 32

• Vrouwenraad Vorden a.s.
vrijdagmiddag 12 maart ±
13.30 uur verzamelen bij het
gemeentehuis per fiets voor
alle vrouwen van Vorden

• Zondag 14 maart a.s. grote
bingo, aanvang 19.30 uur.
Café d'Olde Kriet, Dorpsstraat
25, Wichmond, tel. (0575) 44
1285

• Weer volop keuze in wie-
rookgeuren, kaarten en
briefpapier bij de Wereld-
winkel

• Wie wil er met mij op zon-
dag met de racefiets op uit-
trekken. Voor conditie-op-
bouw. Ik denk aan trainingsrit-
ten en toertochten. Ik ben niet
ervaren op wielrengebied dus
wie kan mij wat leren? Brieven
onder nr. V 2-1 bureau Con-
tact, postbus 22, 7250 AA
Vorden

• Reurei, Paaseiermarkt op
Palmzondag 28 maart in
Ruurlo m.m.v. Groei en Bloei,
KMTP, versierde eieren en
Paasartikelen, bloemstukken
en folklore over Pasen. Zalen
De Keizerskroon, De Luifel en
De Tapperij. Open van 11.00
tot 17.00 uur. Voor invaliden
vanaf 09.30 uur. Entree f 3,50,
kinderen tot 12 jaar f 1,50 on-
der geleide

• GjÉgaagd: medewerker
vark^Pfokbedrijf 16 uur per
week. B.J. Leisink, tel. (0575)
45 21 71

• Deze maand wat minder
piepers. Heerlijke pandan-
rijst ĵ 2.89 voor 2.39 bij de
WerJHrinkel

Reparatie van wasautomaten,
drogers, koelkasten.
SNELLER KAN NIET

W.A.S. Zutphen
Tel. (0575) 51 54 10

-HUIS DEVOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

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

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

Chr. muziekver.

SURSUM
CORDA
VORDEN

geeft op vrijdag 12 maart
en zaterdag 13 maart a.s.
haar voorjaars-

in het Dorpscentrum te
Vorden, aanvang 19.30 uur,
zaal open 19.15 uur.
Toegang gratis.

U bent van harte welkom!

Lekkerrrr.... Rookworst
2e rookworst 1/2 van de prijs

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag

Gepaneerde schnftzels

f 1,50 per stuk

Runder Schnitzels gepaneerd

ff l j/5 per stuk

VRIJDAG PIEKENDAG

10 soorten

WORST/VLEES-
WARENSOORTEN

voor ff 1j~ perlOOgramü!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bacon
100 gram ff 1,98

gebraden gehakt
100 gram f 0,98

ZATERDAG BIEFSTUKDA6
3 Hollandse biefstukken

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

WEEKENDAANBIEDING
Varkens filetlapjes
500 gram f 7,45

Varkens fricandeau
500 gram f 6,45

MAANDAG/DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram ff 4,98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 slavinken +

4 zigeuner gehaktschnrtzels

samen ff 7,95

Schouderkarbonade

500 gram ff 3,98

Het adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN

BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW vrij waring

André Boschker
Ruurlo

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

TrefPunt
Graafschap-West

uw vereniging
gratis op Internet

Informatie bij uw
Rabobank

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVBIS
Telefoon (0575) 55 10 10

Modepresentatie
donderdag 11 maart
wisselende shows van 20 minuten

om 10.00 / 11.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00 uur.

Wij showen u jong • klassiek • sportieve voorjaarsmode

B
Entree gratis met een hapje en een drankje

M O D E C O L L E C T I E

Smidsstraat 16 • Telefoon (0314) 62 12 85



De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke
u ons heeft betoond na het
overlijden van mijn lieve
vrouw, onze lieve moeder en
oma

JOHANNA
BRINKS-VAN WEU

hebben ons diep getroffen.

Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.

Uit aller naam,
H.J. Brinks
kinderen en
kleinkinderen

Vorden, maart 1999

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 1,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Nationale Natuurschoon-
maakdag. In Vorden doen we
er nu al voor de 5e keer aan
mee! Vele handen maken licht
werk, dus help mee de rom-
mel opruimen op zaterdag-
morgen 20 maart. Opgave en
inl. bij: Werkgroep Zwerfvuil-
dag, Ria van Vleuten, tel. 55
3357

• Te koop: eikenhouten ledi-
kant 80 x 190 cm met nacht-
kastje. Tevens: televisiehoek-
kast. Tel. (0575) 46 72 53

• Lezing over oude fruit-
rassen door de heer H. Ros-
sel op 15 maart om 20.00 uur
in De Herberg te Vorden. Org.
Vereniging Bomenbelang.
Toegang gratis

• Gevraagd: devotie- en
bidprentjes voor verzame-
ling. Graag uw reactie. H.C.
Bergers-Blom, Toverstraat 7,
Baak, tel. (0575) 44 18 24

• Wij helpen u uw gewicht
te beheersen en het daarna
ook zo te houden. Bel voor
info mevr. A. Eijsink, tel. (0575)
57 21 27

• Te huur: woonruimte voor
1 of 2 personen. Tel. (0575) 46
1733

• Te huur: kramen voor de
braderie in Wïchmond op
24-25 juli. Tel. (0575) 44 12 85

• Particulier verzorgt belas-
tingaangifte correct en dis-
creet. Tel. (0575) 46 35 54

• Te koop: jonge hennen
aan de leg. Goossens, Voort-
seweg 6, Toldijk, tel. 46 16 70

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop ou-
de en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• 5,10, 15 kilo onder/over-
gewicht? Wilt u dit beheer-
sen? Bel dan (0575) 467381

• Te koop gevraagd: lieve,
betrouwbare E-pony stok-
maat 153-156, verkeersmak.
Hengelo (Gld.), tel. 46 29 96

Op zaterdag 6 maart is tot onze droefheid overleden
mijn schoonzoon en onze zwager

HERMAN WASSINK
ECHTGENOOT VAN JANNIE BLOM

Haarlem: T. Blom-Smit

Enschede: Rob en Lida

Zwolle: Jan en Bertha

Vorden: Lenie en Ap

Lisse: Eddy en Bianca

Haarlem: Roei en Anja

Gelselaar, 6 maart 1999

Heden ontvingen wij het bericht van het overlijden
van onze lieve broer, zwager en oom

GOOSEN WINKEL
ECHTGENOOT VAN H.F. WINKEL-KEUPER

Vorden,
21 december 1910

LJstowel,
5 maart 1999

Canada: G. Smeenk-Klein Bleumink

Canada: J.G. Winkel
B.J. Winkel-Bulten

Vorden: W.L. Winkel
A.D. Winkel-Pardijs

Nichten en neven

Vorden, 7 maart 1999

De lekkerste
eeurties komen uit

>^ 'r • -SZ*ar ms M

dl

Milanese kalfssteak
100 gr.

Varkensoesters,
bij 4 stuks bakje saus
gratis, per stuk

kipfilet met
tuinkruiden,
WO gr.

gegrild spek,
WO gr.

half om half
89 gehakt, 7

ei-bieslooksalade, 189

A 59 gebr. kaas gehakt,
J0°9r-

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

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

O 2 bossen bloemen naar keuze 9,95
O 3 Primula's 9,95
0 schaal met voorjaarsbolletjes 5,95
O 1 doos grootbloemige violen 9,95

[Waardebon 3 bossen potloodnarcissen
!van 5,95 voor 3,95!

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

leder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49 <

Bel hij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht)

Monuta Y
Uitvaartverzorging en -verzekering

'Omdat het verser is'
Znlphensewaj IA • Tdeloon (0575) 5518 85

grote kroppen

MALSE SLA
2 kroppen 2?°
Hollandse

KOMKOMMER
per stuk l?9

harde

ELSTAR
3 kilo 6?°

alle aanbiedingen zijn geldig van
woensdag 10 t/m zaterdag 13 maart

verse bieslookkaas

PETRELLA
100 gram

98

PLUCHE KNUFFEL +
CHOCO-EITJES
per stuk

CHOCOLADE-EI
per stuk

1095

9?95

249
Q69
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ia.OQr 1 1 W uur en volgens

: Boogaard;;:; : ; • ; t:;;;;.;:':.:;:';;;.;:: i i
.00-10.00 uur en volgens

^ |;| ;
onderdeel burgerzaken: de laatst&dïnsdag
vain elke maand, behalve In juli, van 18.30
totï9,30 uur (wijzigingen voorlxtiwden;
m fa

M SpKckuren burgemeester eri ; : i i

stfspraak.

Afspraken kunt u telefonisch maken
bij de receptie van het gemeentehuis.

U „00 -12 00 uu
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

NTWERP-BESTEMMINGSPLAN "WIENTJESVOORT1998".

Vanaf 11 maart 1999 ligt het ontwerp-bestemmingsplan "Wientjesvoort 1998" ter in-
zage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (Koetshuis).

De begrenzing van dit plan (landgoed Wientjesvoort) is op het kaartje weergegeven.

Door een deel van het landgoed in te richten voor een hoogwaardige recreatieve voor-
ziening, worden financiële mogelijkheden gecreëerd om in de overige delen de cul-
tuurhistorische en ecologische kwaliteiten te herstellen c.q. te verbeteren. Door een
robuust ecologisch raamwerk te ontwikkelen, dat duidelijk is gescheiden van het ver-
blij fsrecreatieve terrein en hier een kundig ecologisch beheer te voeren, wordt een
sluipende verdere aantasting van waardevolle gebieden (bijvoorbeeld door intensief
gebruik en door vervanging van inheemse beplanting door sierheesters en coniferen)
voorkomen en wordt de verdere ontwikkeling van de ecologische kwaliteiten gewaar-
borgd.

Alhoewel het huidige, voor recreatiedoeleinden in gebruik zijnde gedeelte van het
landgoed daar in veel gevallen wel ruim binnen valt, heeft de gemeenteraad duidelijk
kenbaar gemaakt dat de recreatiewoningen buiten die stankcirkels gerealiseerd moe-
ten worden. Meer afstand dus tussen agrarisch bedrijf en begrenzing terrein recre-
atiewoningen, dan nu tussen agrarisch bedrijf en landgoedcamping aanwezig is.

Het landhuis, het koetshuis en de boerderij met het vervallen bijgebouw zullen geres-
taureerd worden. Het landhuis en het koetshuis krijgen een woon- en kantoorbestem-
ming. De boerderij een woonbestemming. Het te restaureren bijgebouw mag gebruikt
worden voor beroep aan huis (b.v. atelier).

Het park wordt in oude luister hersteld. U moet dan denken aan de>volgende maatre
gelen:

herstel van de slotgracht;
sanering van bouwvallige bouwwerken
herstel ontsluiting (oprijlaan naar landhuis aan de Ruurloseweg);
beëindiging kampeermogelijkheden.

De gebruiksruimten voor het recreatie-gebeuren betreffen gronden, die thans groten-
deels intensief gebruikt worden voor landbouw en/of verblijfsrecreatie.
Dit zijn de Schotkamp en de Kleine Kamp (thans agrarisch in gebruik met langs de
randen kamperen), de Huiskamp (thans landgoedcamping, intensief gedeelte), het
landgoedkampeerterrein aan de zuidwestzijde van de Ruurloseweg (behoudens het
gedeelte binnen de stankcirkel), zes bestaande kampeerplaatsen in het bos ten oosten
van de Kleine Kamp en het braakliggend terrein in het zuidelijk deel tussen de Baakse
Beek en de Ruurloseweg. Dit laatste gedeelte zal met name worden ingericht voor
dagrecreatief gebruik. Er kunnen voorzieningen worden aangebracht zoals een ten-
nisbaan, speelvoorzieningen voor kinderen etc.

De ontsluiting van het recreatieterrein vindt plaats vanaf de Mosselseweg. Daardoor
wordt verstoring van de cult^fchistorisch en ecologisch meest kwetsbare gedeelten
van het landgoed zoveel moga^k vermeden. Ten opzichte van de huidige verkeerssi-
tuatie op Wientjesvoort, waarbij 270 kampeerplaatsen bereikt moeten worden, zal de
verkeersintensiteit op de Mosselseweg naar verwachting niet toenemen. Mede niet
door de verwachte grotere spreiding van de bezetting van de recreatiewoningen ten
opzichte van de kampeerplaatsen.
Door middel van een centr|^laan, die op een veilige en duidelijke wijze op de
Mosselseweg aansluit, wordefJR clusters van huisjes ontsloten.

Wientjesvoort is voor veel recreanten een begrip. De bestaande landgoedcamping
biedt mogelijkheden voor eenvoudige kampeervonnen in een omgeving met een ty-
pisch landgoedkarakter. Wientjesvoort kent een sterke verwevenheid van de functies
natuur, bos, landbouw, recreatie en wonen over het gehele terrein binnen een histori-
sche context, zoals dat eigen is aan een landgoed.

Het landgoed ademt echter ook een sfeer van vergane glorie. De verspreid aanwezige
bebouwing verkeert veelal in sterk verwaarloosde staat; het landhuis is na een brand
niet meer hersteld en ook het parkbos wordt minimaal onderhouden. De huidige ei-
genaren willen het bestaande gebruik beëindigen. In jarenlang overleg met onder-
meer gemeente, provincie en projectontwikkelaar(s) is gekozen voor een nieuwe in-
richting en gebruik van het gebied, die moeten leiden tot herstel c.q. verbetering van
de cultuurhistorische, ecologische en toeris-tisch-recreatieve kwaliteiten.
Uitgangspunten zijn: het aanbrengen van een duidelijke scheiding in recreatie en
natuurgebied en herstel van het oorspronkelijke landhuis, parkbos en zijn omgeving.
Het bestemmingsplan voorziet in:

- de ontwikkeling van een deel van het landgoed als natuurlijk bos;
- realisatie van 172 recreatiewoningen (geen permanente bewoning toegestaan) op

bestaand kampeerterrein en landbouwgronden;
- herstel van het landhuis, andere waardevolle bebouwing en park.

Doel van dit bestemmingsplan: een planologisch kader te creëren voor die ontwikke
lingen.

Vanwege de kwetsbaarheid van natuur en landschap en de hydrologische samenhan-
gen binnen het gebied en de directe omgeving, wordt in de toelichting op het bestem-
mingsplan met name aan deze aspecten ruim aandacht besteed.

Wat is nu eigenlijk een bestemmingsplan?
De basis ligt in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In een dicht bevolkt land als het
onze, kan het nu eenmaal niet meer anders, dan dat we met elkaar afspraken moeten
maken over hoe we de beschikbare grond gebruiken.

Die afspraken maken we via ruimtelijke plannen. De procedures hoe die plannen tot
stand komen zijn vastgelegd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en het
Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO).
Ook is in de WRO geregeld hoe u kunt reageren over een op basis van die wet door de
gemeente in procedure te brengen bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan geeft de gemeente aan hoe we, met het oog op een goede or-
dening van de beschikbare ruimte, die grond en de gebouwen die erop staan mogen
gebruiken.
Mogen, want als een stuk grond bestemd is voor bedrijven wil dat nog niet zeggen dat
dat stuk dan ook binnen de kortste keren volgebouwd hoeft te worden met bedrijven,
Daar staat tegenover dat als er voor een bepaald gebied bijvoorbeeld de bestemming
"Wonen"is vastgelegd, u er niet zonder meer een winkel mag beginnen.
Het bestemmingsplan bepaalt niet alleen het gebruik van de grond en gebouwen,
maar is ook een toetssteen voor het verlenen van bouwvergunningen en aanlegver-
gunningen (= toestemming voor bijvoorbeeld het graven van sloten en greppels). De
gemeente heeft het recht tegen strijdig gebruik op te treden.

Waaruit bestaat een bestemmingsplan?
Allereerst bestaat het uit kaarten, plattegronden, waarop duidelijk staat voor welke
bestemming(en) het bedoelde gebied mag worden gebruikt. Daarbij vinden we dan
voorschriften die bijvoorbeeld het soort bebouwing voor dat gebied aangeven. Verder
staat erin welke algemene vrijstellingen er zijn en op welke terreinen nog nadere ei-
sen gesteld kunnen worden.
Ook is er een toelichting, waarin uitgebreid staat wat de bedoeling van het gehele
plan is.

Is de gemeente nu helemaal vrij bij het opstellen van een bestemmingsplan?
Alhoewel het opstellen van een bestemmingsplan een zogenaamde autonome be
voegdheid is voor de gemeente, moet zij wel rekening houden met plannen op Rijks-
en provinciaal niveau. Het Rijk werkt bijvoorbeeld met planologische kernbeslissin-
gen, waarin zaken van nationaal belang worden geregeld. De gemeente kan daar met
haar plannen natuurlijk geen inbreuk op maken. Hetzelfde geldt voor de provinciale
(streek)plannen.



Hoe komt zo^ n bestemmingsplan nu tot stand?
We schreven al dat de gemeente aanvragen om een bouwvergunning toetst aan het
bestemmingsplan. Daarom is niet alleen de manier waarop zo^ n bestemmingsplan
tot stand komt van belang, maar ook uw recht op inspraak en de mogelijkheden om
te reageren (bezwaar te maken) in de Wet geregeld.

Inspraak
Tijdens de voorbereidingen heeft een ieder de gelegenheid gekregen zijn of haar me
ning over het plan kenbaar te maken van 8 januari tot en met 5 februari 1998.
Voorafgaand hebben burgemeester en wethouders op 7 januari een voorlichtings-
avond gehouden in het Dorpscentrum.

Tijdens die avond, maar ook gedurende de inspraakperiode hebben velen hun wees
over en dergelijke ontwikkeling op het landgoed kenbaar gemaakt.

Burgemeester en wethouders hebben met de Rijks- en provinciale instanties uitvoerig
overleg gevoerd over de (on)mogelijkheden. Ook met de (nieuwe) project-ontwikke-
laar zijn duidelijke randvoorwaarden besproken en er heeft een geactualiseerd markt-
onderzoek plaatsgevonden.

Ontwerp-bestemmingsplan.
De resultaten van inspraak en overleg hebben burgemeester en wethouders vertaald
naar het bestemmingsplan. Alhoewel het plan dus enige tijd 'onderweg' is geweest, is
het thans gereed om als ontwerp-plan ter visie te worden gelegd. Dit gebeurt vanaf 11
maart 1999, gedurende 4 weken. Een ieder kan gedurende die periode zijn of haar
zienswijze over het plan schriftelijk aan de gemeenteraad kenbaar maken. Vervolgens
moet de gemeenteraad beslissen over het vaststellen van het plan. Wij gaan er vanuit
dat dit in de raadsvergadering van 29 juni 1999 zal plaatsvinden.

Verdere procedure
Afhankelijk van de reacties (bezwaren) op het door de gemeenteraad vastgestelde
plan, zal de vervolgprocedure langer, dan wel korter zijn. Bent u het namelijk niet
eens met het vastgestelde plan, dan kunt u bij gedeputeerde staten van Gelderland,
en als u het ook met de beslissing van dat college niet eens bent uiteindelijk ook bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, beroep instellen.

Tenslotte
Wij hebben geprobeerd u een globaal inzicht te geven in de bedoelingen van een be-
stemmingsplan en de betekenis van het plan Wientjesvoort 1998 in het bijzonder.
Aan de gegevens in deze publicatie kunt u evenwel geen rechten ontlenen.

Als u in de omgeving van het landgoed woont of daar belangen heeft, adviseren wij u
het bestemmingsplan in te komen kijken.

IJZIGING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Op 23 februari 1999 heeft de gemeenteraad de "Ver^iening tot wijziging van de
Algemene plaatselijke verordening" (3e wijziging) vastgesteld, met uitzondering van
artikel XXV. Dit artikel had betrekking op het niet van kracht worden van een kapver-
gunning binnen zes weken na bekendmaken ervan. Als er tegen de verleende vergun-
ning een bezwaar- of beroepschrift zou worden ingediend of een voorlopige voorzie
ning zou zijn gevraagd, dan zou de vergunning niet va^cracht worden totdat op het
bezwaar- of beroep of op de voorlopige voorziening zo^pjn beslist.

De verordening ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, afde
ling bestuur, en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

De verordening treedt in werking op de dag, volgende op die van bekenmaken, dus op
11 maart 1999.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan
de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo no-
dig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of houden zij het voorstel
aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden
van de commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken. De
raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de
Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiterlijk 10 minuten voor-
dat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de
behandeling van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vra-
gen stellen. De voorzitter kan een tweede in- spraakronde invoegen.

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 16 maart 1999
om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
- huisvesting gemeenteljke organisatie.

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag 16 maart
1999 om 20.00 in het gemeentehuis
Op de agenda staat:
- bodeminformatiesysteem
- aankoop rolstoelen
- Verordening klachten Concurrentieverstoring Wet inschakeling werkzoekenden
- Welzijnsplan 1999-2003
- intergemeentelijke samenwerking Vorden, Hengelo, Steenderen (VHS)

* profielschets en toekomstbeeld van de gemeenten VHS
* bestuursopdracht intergemeentelijke samenwerking gemeentebesturen VHS;

De commissie bestuur gemeentewerken en middelen vergadert op woensdag 17
maart 1999 om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staat:
- wijziging begroting 1999
- IGO+; veiligheid op spoorwegovergangen;
- fusie Gamog Gelre Flevo Holding B.V. met NUON, ENW en EWR;
- wij ziging Reglement van orde voor de gemeenteraad.

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 23 maart 1999 om 19.30 uur in het gemeente
huis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staat:
- wij ziging begroting 1999
- bodeminformatiesysteem
- aankoop rolstoelen
- Verordening klachten concurrentieverstoring Wet insachekeling werkzoekenden;
- IGO+; veiligheid op spoorwegovergangen
- huisvesting gemeentelijke organisatie

Welzijnsplan 1999-2003
- intergemeentelijke samenwerking Vorden, Hengelo, Steenderen (VHS)

* profielschets en toekomstbeeld van de gemeenten VHS
* bestuursopdracht intergemeentelijke samenwerking gemeentebesturen VHS;

- fusie Gamog Gelre Flevo Holding B.V. met NUON, ENW en EWR;
- wijziging Reglement van orde voor de gemeenteraad.

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spreken
over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan zijn. Er is één uit-
zondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen, dat op de agenda staat,
omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tijdens een commissievergadering.
U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeente
secretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover
u wilt spreken.

RIJSTELLING VOOR CARAVANSTALLING BRINKERHOF 84

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 8,
lid 7 sub d) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden West & Zuid
1992" voor het bouwen van een caravanstalling op het perceel Brinkerhof 84 te
Vorden.

De vrijstelling maakt het mogelijk om de caravanstalling te bouwen aan de kant van
de Rondweg.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
11 maart 1999, gedurende twee weken, voor een ieder ter inzage ter gemeentesecre
tarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebben-
den kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en wethou-
ders kenbaar maken.

OUWAANVRAGEN

aanvrager inhoud

Lankampweg 5 HJ. Eggink verbouwen boerderij

Boshuisweg 3, Vier^ker mts. Rietman-Makkink verbouwen tanklokaal

Zutphenseweg 50 H. Vliem verbouwen woning

datum
ontvangst

02-03-99

03-03-99

04-03-99

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

ERGUNNINGEN

Bouwvergunningen

plaats

Leestenseweg 15,
Vierakker

Kapel weg 2, Vierakker

aanvrager

J.W. Huurnink

inhoud

bouwen j ongveestal/
machineberging

vrijstelling

mts. Klein Haneveld- uitbreiden werktuigenberging
Tjoonk

Heerlerweg 11, Vierakker mw. E.Ph. Verschuren intern veranderen woning
en mw. C.S. Pragt

Nieuwstad 65 G J. Ulkeman

meldingen bouwvoornemen

plaats aanvrager

Mispelkampdijk Ie P.G.M. Pijnappel

sloopvergunningen

plaats aanvrager

Rondweg l MJ.M. Meddens

bouwen garage/berg-ruimte

inhoud

bouwen bergruimte

inhoud

gedeeltelijk slopen boerderij

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.

/w,OONKOSTENKRANT

De woonkostenkrant is bij de afd. welzijn in de units verkrijgbaar. In deze krant staat
informatie over huursubsidie en andere manieren om de woonlasten te verlagen.



il \OORDOOSTELIJKE
VERBINDING

Tijdens de informatiebijeenkomst op
donderdag 4 maart in zaal 'den Bremer'
in Toldijk bleek dat de detailkaartjes
voor Vorden niet aanwezig waren. Deze
kaartjes zijn tijdens de informatiebijeen-
komsten in 'de Hanzehof in Zutphen
verstrekt.

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

algemene

Legenda voor

het

hele gebied

Tracéontwerp schaal 1:10.000

Bestaande baan

Spoor op talud

Viaduct

Onderdoorgang

E3 Vervallen wegkruising

f Voedingsstation

— |i4/km3| Sectienummer met kilometrering

Sectiegrens

Geluidscherm 2 meter

r:::::::::::::::: Geluidscherm 3 of 4 meter

Meersporigheld en overloopwissels

Huidige bedrijfsbebouwing

Huidige woonbebouwing

Toekomstige bedrijfsbebouwing

Toekomstige woonbebouwing

Gemeentegrens pfe*^rv*Ti*a...
novlnft>-1198-ho4«

'BODEMINFORMATIESYSTEEM

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een computerpro1

gramma voor een bodeminformatiesysteem aan te schaffen. Met dit programma kun-
nen tal van gegevens over de bodemkwaliteit in relatie met bijvoorbeeld olietanks
worden'geregistreerd en geselecteerd. De provincie subsidieert een deel van de kos-
ten, omdat zij een goed bodembeheer belangrijk vindt.

ANKOOP ROLSTOELEN

De gemeente huurt rolstoelen die aan gebruikers ter beschikking worden gesteld.
Door samen met andere gemeenten rolstoelen aan te gaan kopen kunnen de ge-
meenten op de kosten besparen, die op kunnen lopen tot 25 procent. Onderdeel van
de overeenkomst voor de aankoop van rolstoelen is dat het bedrijf de rolstoelen in-
dien nodig ook weer terugkoopt.

LACHTENVERORDENING CONCURRENTIEVERSTORING BIJ INSCHA-
KELEN WERKZOEKENDEN

Bij het inschakelen van werkzoekenden moeten gemeenten voorkomen dat er con-
currentievervalsing optreedt. De Wet Inschakeling Werkzoekenden bepaalt dat de ge-
meenten een klachtenverordening en een klachtencommissie moeten hebben.
Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om dit regionaal te organiseren.

-GO+ EN VEILIGHEID OP SPOORWEGOVERGANGEN

IGO+ is een openbaar vervoerproject in de Achterhoek. De provincie Gelderland is een
belangrijke partij in dit project. Uitgangspunt is het verbeteren van het openbaar ver-
voer. Dit gebeurt onder andere door een verdubbeling van de frequentie waarmee
treinen rijden, dus van een uurdienst naar een halfuurdienst. Het vervoerbedrijf
Syntus gaat dit verzorgen. De treindiensten zullen in de toekomst uitgevoerd worden
met lightrailmaterieel.
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat eist dat de veiligheid op spoorwegovergan-
gen niet slechter wordt. Door de verdubbeling van de diensten treedt er ook een ver-
dubbeling op van de trefkans van een andere bestuurder of voetganger met een trein.
Aan een aantal spoorwegovergangen in de Achterhoek moet dus wat gebeuren.



De NS verandert ̂ en groot aantal AM V(knipperinstalaties) naar AHOB's (automati-
sche halve overwegbomen.

Ook gemeenten moeten wat doen aan het verhogen van de veiligheid, onder andere
door het treffen van civieltechnische maatregelen (verbeteren van het uitzicht, het
aanbrengen van hekwerken etc) en het afsluiten van overwegen die niet of nauwelijks
worden gebruikt. Het ingenieursbureau Witteveen en Bos heeft voor de provincie een
rapport gemaakt waarin staat welke mogelijkheden er zijn om de veiligheid op de
spoorwegovergangen te verhogen. De provincie vraagt nu aan de gemeenten of zij in
principe bereid zijn mee te werken aan het verhogen van de veiligheid door te onder-
zoeken of de maatregelen die Witteveen en Bos noemt in zijn rapport uitgevoerd kun-
nen worden.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om te onderzoeken of het
haalbaar is om civieltechnische maatregelen te treffen aan de spoorwegovergang de
Leuke, mogelijk in combinatie met het aanbrengen van een AHOB, en om te bezien of
het mogelijk is om de spoorwegovergangen:
- Wilmerinkweg (overweg 13)
- Hamsveldseweg (overweg 22)
- overweg op het landgoed Onstein (overweg 24)
- particuliere overweg nr 25
af te sluiten.

Als de gemeenteraad besluit tot het instellen van een onderzoek naar het al of niet
mogeljk zijn van afsluiten van deze overwegen, dan krijgen belanghebbenden van-
zelfsprekend alle mogelijkheden om op voorstellen te reageren.

UISVESTING GEMEENTELIJKE ORGANISATIE

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad om een bedrag van ƒ 66.795,-
voor het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwbouw van
een gemeentehuis door PRC Moret Ernst & Young. Het gemeentehuis is inefficiënt,
kost veel energie en kan niet zonder onevenredig hoge kosten voldoen aan de ARBO-
eisen. Er is een chronisch tekort aan vergaderruimte. Het kasteel zal dus een nieuwe
zinvolle bestemming moeten krijgen als de gemeente dit pand gaat verlaten. Een
aparte werkgroep is hiermee bezig.
Volgens het uitgestippelde tijdpad zou vanaf l maart 2000 uitvoering gegeven moe
ten worden aan het "huisvestingsplan gemeentelijke organisatie".

ELZIJNSPLAN 1999-2003

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenterad voor om het Welzijnsplan 1999-
2003 vast te stellen. Op het ontwerp-Welzijnsplan zijn veel reacties gekomen.
Burgemeester en wethouders hebben een "nota inspraakverantwoording" opgesteld.
Het verlenen van subsidies volgens het Welzijnsplan werken burgemeester en wet-
houders uit in subsidieprogramma's per beleidsveld. Voor subsidies is een totaalbe-
drag van ruim ƒ 1.400.000,- beschikbaar.

NTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING VORDEN, HENGELO EN
STEENDEREN

Over deze samenwerking bent u al uitvoerig geïnformeerd. De profielschets en het
toekomstbeeld hebben voor iedereen ter inzage gelegen met de mogelijkheid te re-
ageren. Er zijn twee reacties gekomen van het GLTO Vorden Warnsveld Zutphen
Hengelo en Steenderen en van de werkgroep Particuliere (NSW) Landgoederen in de
Graafschap. De reacties hebben geleid tot een aanpassing van het toekomstbeeld van
de gemeenten.

y i USIE GAMOG MET ANDERE ENERGIEBEDRIJVEN

De gemeente Vorden is aandeelhouder van de Gamog. Op grond daarvan moet de ge-
meente toestemming geven voor de fusie met NUON, ENW en EWR. Burgemeester en
wethouders stellen de gemeenteraad voor deze.toestemming te geven.

IJZIGING REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD

In het Reglement van Orde is een ambtsgebed opgenomen dat de voorzitter moet uit-
spreken voor het begin van een raadsvergadering. Burgemeester en wethouders vin-
den het ambtsgebed niet meer van deze tijd en stellen voor om dit gebed te schrap-
pen.

Ruime sortering brood en gebak bij nieuwe bakkerszaak:

11 maart opening Bakkerij Joop
Donderdag 11 maart heeft de ope-
ning plaats van Bakkerij Joop aan de
Dorpsstraat 11 in Vorden. De nieuwe
eigenaren van de bakkerij zijn Joop
en Herma Bruggink. Het uit Neede af-
komstige echtpaar nam eind vorige
maand de bakkerswinkel van de fa-
milie Berendsen over. De bakkerij
aan de Dorpsstraat heeft de afgelo-
pen weken een ware metamorfose
ondergaan. Zo is de complete inrich-
ting van de winkel vernieuwd. De
bakkerszaak heeft een frisse open
uitstraling gekregen. "We zijn er he-
lemaal klaar voor", zeggen Joop en
Herma Bruggink enthousiast.

Joop Bruggink wilde al jaren een eigen
bakkerszaak. "Mijn vrouw zag dat in het
begin niet zo zitten. Maar zoiets moet
groeien. Sinds een paar jaar denkt ze er
net zo over als ik. Kijk, als we het nu niet
doen dan komt het er niet meer van. We
zijn beide 36 jaar. Over tien jaar begin je
niet meer aan een eigen zaak. Sinds een
aantal maanden waren we op zoek naar
een geschikte locatie. We hebben bewust
kozen voor een bakkerij in het oosten
van het land. Eigenlijk is het allemaal
heel snel gegaan. Eind januari werden de
eerste contacten gelegd en een paar we-
ken later waren we al bezig met de ver-

bouwing", aldus Joop Bruggink. Aan er-
varing geen gebrek. Ongeveer twintig
jaar geleden begon Joop Bruggink bij
BakkerijHbinkamp in Neede. Hier leerde
hij ook zijn vrouw kennen die bij Stein-
kamp in de winkel werkte. Vervolgens

'was Joop Bruggink werkzaam bij bak-
kerszaken in Doesburg en Eerbeek. De
laatste t^alf jaar werkte hij bij een bak-
kerswir^^in Harfsen.

De klanten van Bakkerij Joop kunnen
een ruime sortering verwachten als het
gaat om brood en gebak. "Maar het be-
langrijkste is natuurlijk dat het vers is en
dat je kwaliteit levert", zegt Joop Brug-
gink. "En dat allemaal tegen een fatsoen-
lijk en eerlijke prijs."

Gelijk na de overname van Bakkerij Be
rendsen hebben Joop en Herma Brug-
gink contact gezocht met Jan Oplaat. Op-
laat runde in totaal 22 jaar de bakkers-
zaak aan de Dorpsstraat totdat de familie
Berendsen de winkel van hem overnam.
"De heer Oplaat was zeer verrast toen wij
met hem kwamen praten. We hebben af-
gesproken dat hij ons komt helpen in de
zaak. Verder zal ook Hilda Willems te
rugkeren in de winkel. Ze werkt hier al
meer dan 17 jaar en kent de klanten van
deze winkel door en door.".

Wieger Wesselink
geen simultaan
voor huisdammers
Zaterdagmiddag 20 maart geeft topspe
Ier en oud Vordenaar Wieger Wesselink
een simultaan tegen club- en huisdam-
mers. De simultaan wordt gehouden in
het Dorpscentrum aan de Raadhuis-
straat. Voor info en of aanmelding kunt
u contact opnemen met Henk Groten-
huis ten Harkel, telefoon 053^610746.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom
als u alleen wilt kijken.
Een simultaan houdt in dat Wieger Wes-
selink het gelijktijdig opneemt tegen cir-
ca dertig dammers. Voor Wieger is dit de
laatste test voor het Nederlands Kam-
pioenschap dat een week later van start
gaat in Huissen. In 1993 was Wieger Wes-
selink kampioen van Nederland en na-
tuurlijk wil hij dit kunstje nog eens over-

doen. Voor u een mooie gelegenheid
hem hierbij te helpen en eens een partij
te spelen tegen een topspeler.

Ook kunt u die middag krasloten kopen
in het kader van de 'actie sportkras' ge
organiseerd door het NOCNSF. Met de
aankoop van deze krasloten steunt u de
damvereniging en maakt u kans op
fraaie prijzen.

Achtkastelenrijders
De VRTC 'De Achtkastelenrijders' heeft
afscheid genomen van bestuurslid Ro-
nald Rondeel. Hij wordt opgevolgd door
Gejo Kamphuis. De voorjaarstocht wordt
dit jaar gehouden op zondag 18 april.
Deelnemers kunnen kiezen uit twee af-
standen: 40 of 100 kilometer.

Lezing Nicolaas Matsier in kader van boekenweek:

Schrijver en columnist Nicolaas
Matsier 17 maart te gast in bieb
Het begint een^fede traditie te wor-
den. Elk jaar nomgt de Openbare Bi-
bliotheek ter gelegenheid van de Boe-
kenweek een vermaard schrijver uit
die voor een niet zo groot, maar zeer
geïnteresseerd publiek een lezing
verzorgt. Drie ĵ B geleden kwam Le-
on de Winter naar Vorden, vorig jaar
was Helga Ruebsamen de gast en ook
dit jaar zal een bekende auteur in
Vorden vertellen over en voorlezen
uit eigen werk. Het is Nicolaas Mat-
sier, schrijver, columnist en journa-
list die op 17 maart in de bibliotheek
een avond zal verzorgen. Dat de bibli-
otheek in de gelegenheid is deze
schrijvers van formaat naar Vorden
uit te nodigen is ook te danken aan
de Stichting Vrienden van de Open-
bare Bibliotheek* en aan Boekhandel
Bruna die een belangrijke bijdrage in
de kosten verlenen.

Het bekendste boek van Matsier is 'Ge-
sloten Huis', het (auto-biografisch) ver-
haal van een man die zijn jeugd laat her-
leven tijdens het uitruimen van de ou-
derlijke woning na het overlijden van
zijn ouders. Met grote precisie en een ver-
rassend gevoel voor details beschrijft hij
de voorwerpen, personen en gebeurte-
nissen die te maken hebben met zijn
jeugd. Zo verwerkt hij het verlies van de-
ze twee mensen.
Wie Matsier leest zal ontdekken datje bij
het lezen geduld moet hebben om zijn
gedachten te volgen. Maar dat geduld
wordt beloond omdat hij het leven in de
naoorlogse jaren in dat besloten, god-
vruchtig gezin met veel liefde beschrijft.
Al lezend herkennen mensen hun eigen
jeugd in dit boek dat - zoals Matsier in in-
terviews heeft verteld - niet voor de volle

honderd procent auto-biografisch is. De
auteur schreef fictie en heeft zijn zeer
persoonlijke herinneringen op literaire
wijze vormgegeven. Het boek werd be-
kroond met de Mekka- en de Bordewij k-
prijs.

BIJNA DE AKO-PRIJS
Eén bijzonderheid mag nog worden ver-
meld: Nicolaas Matsiers boek 'Gesloten
Huis' werd in het jaar 1995 genomineerd
voor de AKOliteratuurprijs waarvan de
aanwijzing zou plaatsvinden door het
aanwezige publiek in een directe televi-
sieuitzending van Sonja Barend. In deze
uitzending bleek echter dat Matsier en
Durlacher volgens de publieksjury bei-
den een gelijke waardering kregen en er
ontstond even een pijnlijk misverstand
over wie de prijs van f 100.000.- zou ont-
vangen. Het werd Durlacher. Naast de ro-
man 'Gesloten Huis' schreef Matsier nog
enkele verhalenbundels en kinderboe-
ken, die in de collectie" van de biblio-
theek zijn opgenomen.

De organisatoren van deze literaire Ie
zing zijn ervan overtuigd dat de ontmoe
ting met deze bijzondere auteur ook in
Vorden een boeiende avond zal opleve
ren. Het is zeker de moeite waard een
plaats te reserveren, want al luisterend
naar deze begaafde schrijver en naar de
antwoorden op de gestelde vragen krijg
je een goed inzicht in dat wonderlijke
proces van het ontstaan van een roman.
Nicolaas Matsier komt naar Vorden op
woensdagavond 17 maart. Toegangskaar-
ten zijn verkrijgbaar bij de Openbare Bi-
bliotheek en bij Boekhandel Bruna. Do-
nateurs van de 'Stichting Vrienden van
de Openbare Bibliotheek' zijn gratis wel-
kom.

Plattelandsvrouwen
De dames van de afdeling Vorden van de
Plattelandsvrouwen gaan woensdag-
avond 10 maart op bezoek bij Anja
Brummelman aan de Polweg 10A. Daar
wordt geleerd hoe je een rozenpot kunt
decoreren. De dames dienen zelf een pot
met een doorsnee van 17 cm en een
hoogte van 22 cm mee te nemen.

Schooltennisweek
Van 15 tot en met 19 maart vindt de
schooltennisweek plaats op het Vordens
Tennispark. In deze week krijgen de leer-
lingen van de basisscholen tennisles in
plaats van een gymnastiekles. Dit evene
ment staat onder leiding van tennislera-
res Nardy Heming met begeleiding van
de jeugdcommisie van VTP.



Voor Langeler in Hengelo kan het voorjaar beginnen:

Volop Lente bij Langeler Mode
Kramer winnaar
4e kwartaal Vizier op Vorden

Langeler Mode in Hengelo trekt zich
niets aan van het slechte weer. On-
danks de vele regenbuien van de af-
gelopen weken, is het voorjaar ge-
woon van start gegaan bij het mode-
huis in Hengelo. Vorige week woens-
dag werd de winkel aan de Kerkstraat
11 officieel heropend met een feeste-
lijke receptie. Op donderdag, vrijdag
en zaterdag was er open huis waar de
klanten de verbouwde winkel kon-
den bezichtigen en kennis konden
maken met de nieuwe dames- en he-
renvoorjaarsmode. Conclusie na vier
dagen modefeest: het is volop lente
bij Langeler Mode.

Na 40 jaar ondernemerschap en het be-
reiken van de pensioengerechtigde leef-

tijd gaan Jan en Nanny Langeler het wat
rustiger aandoen. De zaak is overgeno-
men door dochter Hanneke (34) en haar
man Hans. Hanneke volgde in Enschede
de middelbare textiel handelsschool
(MTHS) en deed ervaring op bij diverse
modezaken. Bij de Italiaanse kledingke-
ten Vanity Trading heeft de Hengelose
veel geleerd. Daar deed ze de in- en ver-
koop en advisering van andere detaillis-
ten.

Hanneke wil Langeler Mode in dezelfde
geest voortzetten. "De formule die er al-
tijd is geweest, blijft ik handhaven". Door
de verbouwing heeft het interieur een
andere indeling gekregen en aangepast
aan deze tijd. "Wij zijn er klaar voor", al-
dus Hanneke.

HONDERDEN ZIEN UW ETAÜIGE

DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Tuincentrum Vorden wordt GardenMaster Vorden:

Vernieuwde GardenMaster
Vorden opent haar deuren
Op vrijdag 12 maart opent Garden-
Master Vorden de deuren voor het pu-
bliek. Aan een periode van twee
maanden intensief verbouwen is dan
een eind gekomen. Het tuincentrum
heeft dan een totale face-lift onder-
gaan en is helemaal klaar om de tuin-
consument de komende maanden
van dienst te zijn.GardenMaster Vor-
den is gevestigd aan de Ruurloseweg
65a in Vorden en telefonisch bereik-
baar onder nummer (0575) 553671.

De meest opvallende verandering is na-
tuurlijk de naam. Tuincentrum Vorden
is GardenMaster Vorden geworden. Een
bewijs van kwaliteit en het kwaliteitscer-
tificaat werd dan ook al in november
1998 uitgereikt door GardenMaster In-
ternational. Maar voor een naam en een
certificaat koopt de consument niets.
Het is mooi, het biedt een extra zeker-
heid maar zegt nog niets over het plezier
van het snuffelen in een tuincentrum,
over het opdoen van ideeën of over de
keuze en de presentatie van de produk-
ten. Maar juist daaraan is de laatste
maanden keihard gewerkt. En het resul-
taat mag er zijn.

DUBBELE WINKELOPPERVLAKTE
Allereerst is de winkeloppervlakte maar
liefst ruim tweemaal zo groot geworden.
De tuinliefhebber staat 625 m2 ter be
schikking om heerlijk rond te kijken. En
dat ook als het buiten nog koud is. Want
de totale winkel is verwarmd. En in die
nieuwe verwarmde ruimte is het assorti-
ment verrassend uitgebreid en een totaal
nieuwe routing gerealiseerd. Alle pro-
dukten zijn daardoor groepsgewijs over-

zichtelijk en aantrekkelijk gepresen-
teerd.
Behalve de overdekte winkel is er na-
tuurlijk nog steeds het ruime buitenter-
rein waar een keur aan levend materiaal
alle keus biedt aan de inwoners van Vor-
den en omgeving.
"De belangstelling voor de tuin neemt
nog steeds toe. De consument heeft
steeds meer zelf ideeën over de inrich-
ting van de tuin. Het traditionele gazon
met daar omheen een paar borders en
een terras heeft plaats gemaakt voor wa-
tertuinen, oosterse tuinen, etc. Met al die
wensen en ideeën kunnen de mensen bij
ons terecht", aldus Wilbert de Leeuw.
"Wij vullen dat graag in of komen zelf
met voorstellen op basis van globale wen-
sen van onze klanten".

HOVENIERS
Of u nu zelf groene vingers heeft en
graag vuile handen maakt, of dat u meer
het type bent dat de tuin vooral heeft om
in te zitten en naar te kijken, Garden-
Master Vorden stelt u nooit teleur. Want
behalve kwaliteitsprodukten en het gra-
tis advies van de erkende vakman, biedt
GardenMaster Vorden ook vakbekwame
hoveniers die uw tuin kunnen ontwer-
pen, aanleggen en onderhouden zodat u
zelf alleen maar hoeft te genieten.

OPENINGSAANBIEDING
En dat in de eerste periode na de ope-
ning geprofiteert kan worden van aan-
trekkelijke aanbiedingen, daar had u ei-
genlijk al een beetje op gerekend. Gar-
denMaster Vorden stelt u ook daarin niet
teleur met een aantal aantrekkelijke aan-
-biedingen.

De heer P.C. Kramer van Het Hoge 56 in Vorden is de winnaaf van het vierde kwartaal
van de prijspuzzel die deel uitmaakt van de twee pagina 's van Vizier op Vorden' die
maandelijks in Weekblad Contact staan. De heer Kramer won een Rabobank-reische-
que ter waarde van 500 gulden. Na een korte 'winterstop' start Weekblad Contact
eind maart weer met "Vizier op Vorden' en kunt u weer kans maken op schitterende
prijzen door maandelijks mee te doen met de prijspuzzel. Op de foto van links naar
rechts mevrouw H. Sueters (voorzitter van de Vordense Ondernemers Vereniging), de
heer P.C. Kramer en de heer F. Bleumink (bestuurslid van de Vordense Ondernemers
Vereniging).

Tuunte Fashion geopend

Vorig week donderdag vond de her-
opening plaats van Tuunte Fashion
in Vorden. De zaak heeft een comple-
te metamorfose ondergaan. Door de
nieuwe inrichting heeft de winkel
een frisse en moderne uitstraling ge-
kregen. Als openingsaktie krijgen de
klanten - zolang de voorraad strekt -
een leuke attentie mee naar huis.

In oktober is het precies twintig jaar ge-
leden dat Tuunte Fashion van start ging
in Vorden. Volgens bedrijfsleidster Truus
Tolkamp was het afgezien van een aantal
kleine verbouwingen tien jaar geleden
dat de winkel aan de Raadhuisstraat on-
der handen was genomen. In anderhalve
week tijd is er veel werk verzet. Door ge-
bruik te maken van zogenoemde nep-
koepels lijkt het alsof er meer daglicht in
de winkel komt. Verder is er veel ge-
werkt met lichte tinten en de blauwe
vloerbedekking combineerd met lami-
naat geven de winkel een warme uitstra-
ling.
De indeling van de winkel is niet veran-
derd. "Alles hangt gewoon weer op de
vertrouwde plek. We hebben daar heel
bewust voor gekozen. We willen dat de
klanten zich hier thuisvoelen", aldus be-
drijfsleidster Truus Tolkamp. "De gemoe-
delijkheid staat hoog in hef. vaandel bij

Tuunte Fashion. "We hebben een echte
regiefunctie. Juist vanwege die gemoede-
lijkheid komen de mensen graag naar
Vorden toe. De klanten kunnen hier ook
nog gewoon lekker vrij rondkijken zon-
der dat er gelijk een verkoopster op ze af
komt. Maar laat ik duidelijk zijn: als de
mensen er behoefte aan hebben dan
staan wij voor ze klaar. Want we helpen
de mensen graag", aldus Truus Tolkamp.

Vanaf het begin van dit jaar is Tuunte
Fashion een samenwerkingsband aange-
gaan met Reinders Mode. De twee filiaal-
bedrijven verkopen 'betaalbare kleding
voor het hele gezin'. In totaal zijn er ver-
spreid over de provincies Gelderland en
Overijssel 25 filialen van Tuunte Fashion
en Reinders Mode. De twee bedrijven zijn
geen onbekenden van elkaar, want al
meer dan 20 jaar kopen zij gezamenlijk
in via de Aktuele Mode Groep in Amster-
dam. Vanaf l januari van dit jaar worden
de 10 Tuunte Fashion-winkels en de 15 fi-
lialen van Reinders Mode bevoorraad
vanuit Winterswijk, waar zich het cen-
trale magazijn bevindt. Door de samen-
werking tussen Tuunte Fashion en Rein-
ders Mode is de continuïteit gewaar-
borgd en zijn beide bedrijven beter voor-
bereid op alle nieuwe ontwikkelingen
die de detailhandel te wachten staat.



Volleybal
Dash 1-SNS Savico 3-2
Zaterdag mochten de meiden van Dash
eindelijk, na drie wedstrijdloze zaterda-
gen, het wedstrijdshirt weer om de
schouders trekken. De te kloppen tegen-
stander kwam uit Enschede en luistert
naar de naam SNS/Savico. Revanche ge-
dachten speelden door de Vordense kop-
pies, aangezien het uitduel, eerder dit
seizoen, met 3-0 werd verloren. Stand op
de ranglijst, Savico 14-23 (zesde) en Dash
15-17 (zevende).
Al vrij snel kwam Dash met 0-6 achter.
Even later prijkte zelfs 4-12 op het score
bord. Tekenend voor het team is de vecht-
lust bij achterstand; de meiden hebben
vertrouwen in zichzelf en blijven knok-
ken voor elk punt. Dash komt dan ook te
rug tot 9-12. Inmiddels had Joyce
Wentink Mirjam Boel in de basis, verder
bestaande uit Debby Leferink, Anoek
Dalhuisen, Hanneke Maljers, Gracia
Rouwen en Alieke Dalhuisen, vervangen.
Savico maakte het karwei echter na 26
minuten af; 10-15.
In de tweede omloop nam Dash een 4-0
voorsprong, maar daarna was het weer
de beurt aan de tegenstander. Dash bleef
tot 8-8 bij, maar Savico trok aan het lang-
ste eind; 9-15. De wissels, opnieuw Boel-
Wentink-Boel, Sanne Elbrink voor Anoek
Dalhuisen en Femke Grievink voor
Gracia Rouwen konden hier niets aan
veranderen, ondanks het feit dat de
jeugd zeer verdienstelijk inviel met ge
waagde servicebeurten. In een alles of
niets offensief werd aan de beslissende
derde set begonnen; verhezen met 0-3 of
de kansen in eigen hand nemen? De
Vordense meiden deden wat er van hen
verwacht werd en toverden in 15 minu-
ten een keurige 15-5 op het scorebord.
"Nu willen we meer", sprak coach Louis
Bosman, terzijde gestaan door assistent
Nicole Scharrenberg, zijn team toe. Het
werd 4-1, het werd 4-6, het werd 6-
12....Bosman bracht Femke Grievink op-
nieuw in het veld voor de met vermoeid-
heid kampende Mirjam Boel en Anoek
Dalhuisen voor de aan het net niet door-
komende Gracia Rouwen. Dash knokt
zich terug tot 11-13. Mirjam Boel terug
aan het net en Gracia Rouwen op de ser-
vice; de spanning stijgt. Ana beide kan-
ten wordt verbeten getreden om elk
punt. Zodanig zelfs dat Mirjam Boel een
kortstondige hyperventilatie aanval
moet overwinnen. De wedstrijd wordt
even onderbroken. Boel terug in het veld
maar even later vindt Bosman het toch
niet langer verantwoord haar te laten
staan. Een extra blessurewissel is toege
staan en Fenke Grievink mag deze set
voor de tweede maal invallen bij een
stand van 12-14.Dash sprokkelt door en
maakt het onmogelijke waar; Femke
Grievink slaat na 35 minuten het laatste
punt binnen, 16-14 en 2-2.
De vijfde set volgens het ralley point sys-
teem zal de beslissing moeyten brengen
wie van beide teams twee en wie één
punt aan het puntentotaal mag toevoe
gen. Dash begint desastreus en wisselt
van veldhelft met een 3-8 achterstand.
Weinigen van de aanwezigen zullen op
dat moment veel geld op een overwin-
ning voor Dash hebben durven zetten.
Het wordt 4-9, 6-11 en 9-12. Even later 12-
13 en 13-14. Match point voor Savico, tu-
mult wegens een scheidsrechterlijke be
slissing, Bosman kwaad op de barrica-
den, de beslissing wordt herroepen en
het staat 14-14. Dash scoort 15-14 en komt
zelf op matcc point. Debby Leferink ser-
veert voor de wedstrijd en de bal valt
voor Dash aan de goede kant op de
grond.
Applaus en complimenten voor het
team. Uit een 2-0 achterstand en 6-12 in
de vierde set winst boeken met zeven
speelsters uit eigen gelederen is een
knap staaltje sportmentaliteit, waarbij
zeker mag worden aangetekend dat de
inbreng van de twee jeugdspeelsters on-
ontbeerlijk is geweest.

W a t e r p o l o
NZC Neede-Voila 7-12
Op zaterdag 6 maart kwamen de dames

l van Voila uit tegen een toch wel wat ge
vreesde tegenstander. Beide vorige wed-
strijden waren tot in de laatste minuut
spannend. Deze wedstrijd zou bepalen of
de dames van Voila kampioen kunnen
worden of niet.
In de eerste periode werd er over en weer
gezwommen, maar een echte aanval
kwam hier niet uit. Pas na 2 minuten
kwam er een goed opgezette break-out
vanaf de Voila dames. Sandra Jurriens
passte naar Dinanka Hietbrink en
Dinanka kon de bal precies voor een hè
lemaal vrij zwemmende Grietje Welle
weerd spelen. De keeper had geen schijn
van kans. Nog geen minuut later scoorde
Karin Rouwenhorst met een afstandbal
vanuit de midden. De keeper lag echt te
slapen en liet een enorm gat in de goal
liggen. Met nog 25 seconden op de klok
werd het nog even heel spannend. De
nummer 7 van Neede Brak door onze ver-
dediging heen, een mooie lob naar hun
nummer 8.... een doortikbal en de stand
werd 1-2. Met nog 18 seconden op de klok
ging het spelletje verder. Lidy Beltman
speelde af naar Karin Rouwenhorst, die
speelde door naar Henriet Dadema, een
passje terug en een keihard schot in de
bovenhoek en het werd al werd 1-3. Nog 2
seconden te gaan. De nummer 2 draait
met een handige lob de bal zo achter
Judith Groot Koerkamp (Invalkeepster bij
Voila) in het net 2-3.
In de tweede periode werden een hoop
doelpunten gescoord. Van 3-3 en 4-3
(doelpunt Voila door invalster Lidy
Beltman) werd het 4-4. En het leek erop
dat het inderdaad een hele spannende
pot zou blijven. Totdat Dinanka en
Grietje het even op de heupen kregen,
Twee maal binnen een minuut werd er
gescoord, waardoor de stand werd veran-
derd in 4-6. Neede kon nog l maal terug
komen met een keurig opgezette aanval.
5-6. In de derde periode lieten de dames
van Voila duidelijk zien wie er het sterkst
waren. Ze handen helemaal greep op het
spel van de Needse dames. Tot vier maal
toe wercL^: gescoord En dankzij de pot-
dichte v^pbdiging bij Voila, konden de
dames van Neede maar twee maal scoren
en dat alleen via afstandsschoten.
Doelpunten aan de zijde van Voila wer-
den gemaakt door: Dinanka 2 x, Karin en
Grietje, ^^e doelpunten brachten de
stand op^pl. In de laatste periode wer-
den beide teams, mede doordat er geen
wissels waren aan beide zijden toch wel
wat moe. Het spel werd wat trager en ook
wat minder gecontroleerd. Beide teams
kwamen nog eenmaal tot scoren
Eenmaal door Grietje en de nummer
twee van Neede draaide nog een lob in
het net.
Al met al een hele spannende wedstrijd.
En de dames van Voila stevenen nu met
grote vaart af op het kampioenschap. Als
de volgende wedstrijd op 21 maart in
Lochem gewonnen word, dan kan er een
feestje gevierd worden. Nu alleen nog
proberen om helemaal ongeslagen te
blijven. Dit is tot nu toe nog prima ge
lukt.

Lezing Bomenbelang
Vereniging Bomenbelang houdt maan-
dagavond 15 maart een lezing over oude
en bijzondere fruit-rassen. Deze lezing
vindt plaats bij De Herberg.
De heer H. Rossel, coördinator van de
Noordelijke Pomologische Vereniging is
een enthousiast speurder naar oude
fruit-rassen. Rond Vorden zijn er al meer
dan 200 teruggevonden. Deze ouden ras-
sen komen de laatste tijd steeds meer in
de belangstelling omdat ze minder ge
voelig zijn voor ziekten dan veel moder-
ne rassen. Aan de hand van dia's zal de
heer Rossel ook één en ander over onder-
houd en snoeien vertellen. Na de pauze
zal er gelegenheid zijn voor het stellen
van vragen.

GLTO
"De GLTO afdeling Vorden-Warnsveld-
Zutphen krijgt donderdag 11 maart be
zoek van manueel therapeut Joop Oud-
sen die zal vertellen wat zijn functie in-
houdt. Deze bijeenkomst wordt gehou-
den in 'De Herberg'.

Voorjaarsconcerten
SursumCorda
op 12 en 13 maart
De christelijke muziekvereniging 'Sur-
sum Corda' geeft vrijdagavond 12 maart
en zaterdagavond 13 maart een voor-
jaarsconcert. Hierbij zal worden opgetre
den door het harmonieorkest onder lei-
ding van Gerald Roerdinkholder, de mal-
letband onder leiding van Emile Laar-
veld en de majorettegroep onder leiding
van Miranda Rozeboom.

Het bijzondere aan dit concert is dat het
merendeel van het repertoire dat ge
speeld wordt is uitgekozen door 'het pu-
bliek'. Er is onlangs een enquête gehou-
den waarin men hem of haar favoriete
muziek kenbaar kon maken. Dit alles
heeft erin geresulteerd dat 'Sursum Cor-

da' de aanwezigen het komend weekend
een 'luchtig' en goed in het gehoor lig-
gend repertoire zal voorschotelen.

Vrouwenraad
In het kader van Wereldvrouwendag
houdt de Vrouwenraad Vorden op vrij-
dag 12 maart een uitstapje. Alle vrouwen
uit Vorden kunnen hier aan deelnemen.
De start is 's middags bij kasteel Vorden.
Allereerst wordt hier een rondleiding ge
geven.
Daarna gaat het per fiets naar kasteel
Hackfort waar speciaal voor de dames in
de watermolen een demonstratie wordt
gegeven. Dan kan bekeken worden hoe
koren tot meel wordt gemalen. Aanslui-
tend wordt koers gezet naar de 'Vordense
Pan' om daar gezamenlijk (weliswaar op
eigen kosten) een pannekoek te eten.

(Advertorial)

OVER SHAMPOO GESPROKEN

Wanneer we ons gezicht met zeep
wassen of een verkeerde reinigingslo-
tion gebruiken, zien en voelen we
bijna meteen de gevolgen hiervan. De
huid wordt droog en trekt en we krij-
gen, na het gebruik over een langere
periode, geïrriteerde rode vlekken.
Bovendien doet J t̂ pijn of jeukt het.
Wanneer we ee^Jerkeerde shampoo
gebruiken, gebeurt hetzelfde. Het
haar wordt poreus en dot is moeilij-
ker te behandelen en verliest volume.
Beschadigd haar doet alleen geen
pijn en jeukt ni^Éius denken we dat
de haren geen verdere verzorging
nodig hebben.

Haarverzorging begint met het reini-
gen
Haar heeft dezelfde verzorging nodig als
de huid en dat begint met de reiniging.
Tegenwoordig wassen we ons haar vaker
dan vroeger. Wie hierbij geen rekening
houdt met zijn type hoofdhuid en de
conditie van het haar, doet niet alleen
zijn haar pijn, maar maakt het zichzelf
onnodig moeilijk bij het onderhouden
van het kapsel. Natuurlijk zijn verzor-
gende shampoos iets duurder, omdat ze
waardevollere stoffen bevatten, maar het
gemak dat u daarvan ondervindt, en de
gezondheid van haar en hoofdhuid, zijn
het meer dan waard. Er zijn zoveel soor-
ten shampoos te koop dat de keuze niet
makkelijk is. Er zijn shampoos voor
droog en vet haar, gepermanent en
geverfd haar en er zijn shampoos met
u.v.-filter, om maar eens enkele voorbeel-
den te noemen.

Meerdere shampoos gebruiken
Soms kan het handig zijn o*m meerderde
soorten shampoos al naar gelang de
haarconditie, om en om te gebruiken. U
hoeft bijvoorbeeld een 'echte' anti-roos
shampoo niet permanent te gebruiken,
maar slechts incidenteel. Ook kunt u
shampoo voor een gevoelige hoofdhuid
met een shampoo voor gepermanent
haar om en om gebruiken. Als u er heel
zeker van wilt zijn wat u moet doen,
kunt u het beste uw kapster of kapper
om advies vragen. Zij of hij kan dan zien
hoe de actuele conditie van uw haar is.
En kijkt u niet verbaast op als de kapper
de ene keer een ander type shampoo

adviseert dan de andere keer. De conditie
van uw haar kan wisselend van aard zijn.
Stel dat uw kapper u een shampoo gead-
viseerd heeft waarin veel verzorgende
bestanddelen zitten, omdat uw haar niet
in een optimale conditie verkeerde. Na
verloop van tijd, als het haar wat
opknapt, kan deze shampoo te 'zwaar'
voor uw haar zijn geworden. Als uw kap-
per een goede vakman is en uw haar
nauwlettend in de gaten houdt, zou hij u
het gebruik van een andere, minder
'zware', shampoo kunnen adviseren. Of
u laat bijvoorbeeld een 'oude' permanent
wegknippen zonder op die dag een nieu-
we te nemen. Ook in dit geval heeft u een
andere shampoo nodig. Bovendien heb-
ben ook andere haarproducten invloed
op de keuze van uw shampoo. Het
gebruik van verzorgende föhnlotions of
haarmaskers kunnen de werking van de
shampoo beïnvloeden.

Dennenappels
Zon en chloorwater kunnen een enorme
aanslag op haar en huid plegen. Een zon-
nebrand op uw huid is direct te zien en
te voelen. Maar neem het maar van mij
aan dat het haar er evengoed onder lijdt.
Alleen wanneer u volledig gezond en

glanzend haar heeft, kunt u het wassen
met een 'all round' shampoo. Om de con-
ditie op het bereikte niveau te houden is
het aan te bevelen om een 'niets-aan-de
hand-shampoo' te gebruiken in combina-
tie met een meer verzorgende shampoo.
Het spreekt vanzelf dat iedere shampoo
met veel water goed uitgespoeld moet
worden. Niet verwijderde shampoores-
ten kunnen het haar beschadigen. Nat en
gewassen haar is kwetsbaar, omdat de
haarschubben meer open staan. Wrijf
het natte haar niet met een handdoek
tussen de handen droog. Dat heeft onge
veer dezelfde werking als dat u twee den-
nenappels tegen elkaar wrijft: de open-
staande schubben vliegen er dan zo van
af. U kunt het haar beter voorzichtig met
de handdoek droog deppen. Ook de beste
shampoo is niet dé probleemoplosser.
Het is de juiste combinatie van reiniging
en verzorgings- en finishproducten, die
haar en hoofdhuid in een optimale con-
ditie brengen en houden.

Jim Heersink Hoarmode. Info Tel: 55 12 15



11 maart presentatie voorjaarsmode Beke Mode Zelhem: Kleding- en speelgoedbeurs op zaterdag 20 maart:

Vlotte kleding voor jonge oudere Peuterspeelzaal Ot & Sien
nu ook aan Schoolstraat

Beke Mode in Zelhem houdt donder-
dag 11 maart zijn modepresentatie.
Gedurende deze dag zijn er vijf shows
te zien met jong-klassiek en sportieve
voorjaarsmode. Oftewel vlotte kle-
ding voor de jongere oudere. Beke
Mode is gevestigd aan de Smidsstraat
16 in Zelhem.

Jacques Beke, eigenaar van Beke Mode in
Zelhem heeft duidelijk gekozen voor de
jonge oudere. De enorme groeigroep tus-
sen de vijftig en vierenzestig jaar - ook
wel de derde generatie genoemd - wil vol-
gens Beke niet meer in een grijs pak of ja-
pon rondlopen. "Ze hebben een eigen-
tijdse kijk op mode", aldus de Zelhemse
modespecialist Jacques Beke.
Bijna zes jaar geleden nam Beke Somsen
Mode aan de Smidsstraat in Zelhem over.
Inmiddels bestaat dit bedrijf ruim 100
jaar. In deze regio is dat bijna een uni-
cum. Het bedrijf staat bekend om haar
ruime keus in betaalbare en draagbare
mode, ook met een maatje meer. "In de
kledingbranche heerst veel schroom om
je duidelijk te richten op de middelbare
leeftijd", zegt Beke. "Wij hebben die
angst niet. Want wat is mode? Mode
staat voor jong en aantrekkelijk en na-
tuurlijk kunnen de dertigers en veerti-
gers ook bij ons goed terecht. Doch ner-
gens is de vraag naar vlotte kleding gro-

ter als bij de jonge oudere. Ze zijn vitaal,
hebben veel vrije tijd, zijn sportief en
doen van alles. Kortom, ze vragen niet
naar een bloemetjes-japon maar naar
vlotte draagbare kleding voor iedere si-
tuatie. Daar ligt onze specialiteit. Leuke
gezellige kleding voor ouderen". Volgens
Jacques Beke wil de ouderen van nu zijn
eigen smaak tonen. "Vandaar dat de
combinatiemode de trend is van de jaren
negentig".

THUISSERVICE
Beke Mode werkt met een vast klanten-
systeem. Deze grote groep cliënten wordt
op de hoogte gehouden als het gaat om
Open Dagen en Modeshows. "Wij inves-
teren veel in onze vaste klanten en ge-
zien de respons op onze mailings wordt
dat hoogelijk geY|̂ deerd", zegt Beke.
"De klanten die nHder makkelijk van
huis kunnen worden gehaald en ge-
bracht. Of wij gaan met een assortiment
kleding naar hen toe. Deze thuisservice
werkt uitstekend en heeft tevens een so-
ciale functie. Ook dm^ mensen willen de
sfeer van onze moHlaak proeven en een
kop koffie met een glimlach doet echt
wonderen".
Beke is bij dat hij in Zelhem zijn mode
zaak heeft. "Vooral het gratis parkeren
tot bij de voordeur is een groot plus-
punt".

Peuterspeelzaal Ot & Sien aan 't Jeb-
bink heeft vorige week een tweede lo-
catie geopend. Het gaat hier om een
lokaal in de voormalige kleuter-
school De Springplank aan de School-
straat. Het bestuur van Ot & Sien be-
sloot tot deze maatregel omdat er dit
jaar opvallend veel kinderen werden
aangemeld en er vanwege ruimtege-
brek een behoorlijke wachtlijst was
ontstaan. De tweede locatie aan de
Schoolstraat moet gezien worden als
een tijdelijke maatregel.

Volgens Ineke Froling van Ot & Sien was
er enkele jaren geleden sprake van een
kleine geboortegolf in Vorden. 'We had-
den deze toename van kinderen dan ook
wel verwacht. Door twee middagen in de
week uit te wijken naar deze locatie,
kunnen we de wachtlijst zc^M mogelijk
beperken. We hebben er bewust voor ge-
kozen om de 2,5 jarigen op 't Jebbink te
houden en met een 3+ groep op de
maandag- en donderdagmiddag uit te
wijken naar de Schoolstraatldus Ineke
Froling.

KLEDING- EN SPEELGOEDBEURS
Peuterspeelzaal Ot & Sien houdt zater-
dagmorgen 20 maart haar jaarlijkse kle-
ding- en speelgoedbeurs. Iedereen kan
op deze dag kinderkleding en speelgoed

kopen. Verder is het mogelijk kinderkle-
ding (maat 62 tot en met 176) en speel-
goed in te leveren voor de verkoop.
Wegens de enorme inbreng van kleding
en vooral het werk wat dit voor de vrij-
willigers met zich meebrengt, heeft peu-
terspeelzaal Ot & Sien dit jaar gekozen
voor een andere opzet. Er zijn twee mo-
gelijkheden; 1. U schenkt uw kleding aan
de peuterspeelzaal en hoeft zelf niets
van de opbrengst te ontvangen. Uw niet
verkochte artikelen gaan automatisch
naar het goede doel. Kiest u voor deze
mogelijkheid, dan kunt u uw artikelen
op maandagavond 15 maart inleveren.
De tweede mogelijkheid is dat u zelf de
helft van de opbrengst wilt ontvangen.
In dit geval wil de peuterspeelzaal dat u
zelf uw kleding gaat prijzen. Hiervoor
kunt u op vrijdagavond 12 maart uw per-
soonlijke verkoopnummer en 50 etiket-
ten ophalen. Tevens krijgt u dan een
brief mee met verdere informatie. Op
maandagavond 15 maart kunt u uw ge
prijsde kleding inleveren. De opbrengst
van de verkochte kleding is dan half voor
u en half voor de peuterspeelzaal. Wan-
neer u kiest voor mogelijkheid twee dan
is het mogelijk om uw niet verkochte kle-
ding terug te krijgen. Wanneer u dit niet
wilt, dan zal de peuterspeelzaal de niet
verkochte kleding schenken aan een
goed doel.

Maart Toppers
AH Bildstar
aardappelen

3 kg. vari 5,99 Voor 2,99

Sucadelappen

kg, van 22,98 voor

GRATIS pak Dreft t.w.v. 5,49

bij Ariel color/futur
navul 1,5kg

GRATIS macaroni of spaghetti

500 gr. t.w.v. 1,29
bij Heinz spagheroni 450 ml.

John West tonijn
3 halen 2 betalen

var* 8,07 voor 5,38

AH achterham
200 gr. halen 100 gr. betalen

2,19van 4,38 voor

BROODAANBIEDINGEN
Elke maandag -» bruine bollen

6 + 2 GRATIS
Elke dinsdag -* witte bollen

6 + 2GRATIS
Elke woensdag -> krentenbollen

6 +2 GRATIS
Elke dag -» elk tweede brood

voor 1/2 GELD

PRO» « OA6

biologi
van Alb

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



Willem uit de Weerd, De Wonerij, Ruurlo:

Ecotwin tapijt is
oersterk in natuurlijke

combinaties

OPRUIMING
UeTiekende jaarlijkse, echt ouderwet

se opruiming van het

VERZAMELHUIS
Echt voor guldens...! Noteer:

donderdag 18 maart a.s.
13.30 uur.

Etalage vanaf dinsdag 9 maart a.s.
Rijksstraatweg 35, Warnsveld

tel. 52 29 19

Actie
'zuinig
stoken'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

en uw verbruik (hoe lager, hoe beter)
te vergelijken met uw streefverbruik.
Hou 't bij op de ~gamog-meterkaart.

tabel voor de week van:
maandag 22 februari t/m
zondag 28 februari 1999.

Bijeen
jairverbruS
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoorteen
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

26 m
33 m
39 m
46 m
52 m
59 m3

65 m3

72 m3

78 m3

85 m3

91 m3

98 m3

107 m3

117 m3

127 m3

137 m3

146 rn3

163 m3

'79 m'
195 m3

en een totaal
streefver-
bruik sinds
l november
'98 van:

452 m3

566 m3

682 m3

792 m3

905 m3

1016 m3

1130 m3

1247 m3

1357 m3

1472 m3

1585 m3

1696 m3

1865 m3

2036 m3

2206 m3

2374 m3

2547 m3

2829 m3

31 1 2 m3

3392 m3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

-gornog
Voor meer informatie of nog een

meterkaart, kunt u bellen:

O80O - 1548

De natuur was de inspiratiebron voor het succesvolle Ecotone tapijt van

Bergoss. En nu is het 'tweelingzusje' er dus ook: Ecotwin, de meerkleurige

variant op Ecotone. Net zo natuurlijk dankzij het fraaie katoenachtige

uiterlijk van dit tapijt en oersterk door de bijzondere polyamide-structuur.

Bij uitstek geschikt voor zwaar gebruik, bijvoorbeeld op trappen en

zelfs in kantoorruimten. Ecotwin is verkrijgbaar in 14 prachtige kleuren.

Wij verwelkomen u graag in onze winkel om u de stalen te laten zien.

DE WONERIJ (ItöfM/ffl'
C . r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o T e l . : 0 5 7 3 4 5 1 2 3 9

Mooi en natuurlijk ajs katoen, maar natuurlijk mooi polyamide

R o l l u i k e n
worden voor u op maat gemaakt.
• Warmte en koude werend
• Inbraakpreventief, veilig gevoel
• Geluidsisolerend
• Verduisterend
• Comfortabel xL *»" w* * '

e.o.

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

VLEESBOERDERIJ

'SCHONEVELD'
Rundvlees rechtstreeks van eigen

boerderij

Aanbiedingen geldig tot pasen
Braadvlees per kilo f 10,-
Gekruid gehakt (licht gekruid) per kilo f 10,-
Rundersaucijsjes per kilo f 10,-

Runderrollade per kilo f 14,-

1e kwaliteit rundvlees

* diepgevroren op schaal

* porties naar wens

* hele- en halve bouten

en pakketten mogelijk

Mts. Hakken-Pasman

Barchemseweg 77

7261 MT Ruurlo

0573 - 45 13 48

Ruurlo richting Barchem

na l ISOOm rechts

Wij zijn open: elke vrijdag van 9.00 - 11.30 uur en van 13.30

16.30 uur en elke zaterdagochtend van 9.00 - 11.30 uur

Commercieel medewerker
binnendiensAi/v

bij Univé Gelre

Als regionaal werkzame verzekeringsmaatschappij streven we
naar persoonlijk contact met onze verzekerden. Onze commerciële
binnendienst speelt daarbij een belangrijke rol. Ter versterking van
ons binnendienstteam zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.

Functie
U heeft telefonisch, schriftelijk en persoonlijk contact met onze klanten op
het gebied van verzekeringen en daarmee verwante zaken. U adviseert zowel
particuliere als zakelijke relaties. Verder ondersteunt u de verzekeringsadviseur
buitendienst. U verzorgt voor hem de planning en de voorbereiding van zijn
afspraken met verzekeringsrelaties. U heeft een grote mate van zelfstandigheid.

Profiel
U heeft een opleiding op minimaal MBO-niveau, richting bank- en
verzekeringswezen en u bent in het bezit van het Assurantie B-diploma.
U bent nooit uitgeleerd en vindt het volgen van aanvullende cursussen een
vanzelfsprekendheid. Affiniteit met de agrarische sector strekt tot aanbeveling.
U beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden en over
commerciële kwaliteiten. Eigenschappen als klantgerichtheid, accuratesse en
enthousiasme zijn echter niet minder belangrijk. In uw werk bent u flexibel en
zelfstandig. Het werken in een klein team met een goede en collegiale sfeer
spreekt u aan.

Aanbod
Wij bieden u een afwisselende baan in een prettige werksfeer. Uw salaris is
overeenkomstig uw kennis en ervaring, met onder andere een dertiende maand
en een premievrij pensioen. Daarnaast profiteert u van onze goede primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?
Bent u de klantgerichte man of vrouw die wij zoeken? Stuur dan vóór
27 maart 1999 een sollicitatiebrief met curriculum vitae naar:
Univé Gelre, t.a.v. de heer J.J. Rensink, Postbus 54, 7260 AB Ruurlo.

Univé Gelre is een zelfstandige,
regionaal georiënteerde onderlinge
verzekeringsmaatschappij.

Univé Gelre biedt naast de brand-
verzekeringen een totaalpakket
zorg,- schade- en levensverzekeringen
(pensioenen, koopsommen, lijjrente-
constructies) en hypotheken.
Wij werken daarbij volledig op onder-
linge basis, dus zonder winstoogmerk.

Bij Univé Gelre zorgen 12 mensen
voor een persoonlijke dienstverlening
aan de verzekerden.

Univé Gelre is aangesloten bij
Univé Verzekeringen, een landelijke
verzekeringsmaatst 'happij met
zo 'n 2300 medewerkers die samen
de belangen behartigen van meer dan
l miljoen verzekerden.

Voor informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met
de heer J.J. Rensink, telefoon (0573) 45 16 35. LH\^/VElVERZEKERINGEN

Daar plukt ü de vruchten van!



Biej ons
in d'n Achterhook
"En Toon, nogal tevreane met de uutslag van de vetóezingen?".
't Antwoord wis ik al wel haos, want Toon van de Spitsmoes hef wel andere lief-
ebrijjen as de poletiek.
"O jao, 't is mien bes af. Eerlijk ezeg he'k nao de uutslag nauwelijks ekekn. 'l
Hebbe ezeen da 'w in ieder geval weer een Voddensen in 't provinciehuus kriegt
en wieters vin ik 't allemaole bes. Hen stemmen gaon is 't enigste wa'k op pole
tiek gebied doe. Wieters bemuuj ikke d'r mien neet met en 't interesseert mien
ok gin bal. Meestentieds kank'k t'r met de pet toch neet biej".

"Maor dat t'r een Voddensen in de Staten zit vin iej nog wel de moeite weerd?".
"Och jao, iej wet jao nooit waor 't goed veur is. Wie 't kotste biej 't vuur zit
warmt zich toch 't beste. Iej wet maor nooit of t'r nog een paar huuze veur
Vodd'n veur 'n dag komp. Dat he'w jao nog wel neudug. Zoat 't t'r now nao uut-
zut komp t'r tot 2010 haos ginne meer biej".
"Biej de Wientjesvoort zolt t'r anders nog zat kommen te staon, at alles deur
geet".
"Jao maor dat bunt vekantiehuuze. Tweede huuze veur luu met een goed ge-
vulde knippe. Daor heb de jongeluu hier van 't darp niks an, die mot maor aans
anders zien trechte te kommen. Hooguut wat olderen hier uut 't darp die wat
kleiner wilt wonen".

"Hoe dat zo dan, meugt die daor wel altied eur huuskommen hemmen?".
Oh nee, maor a'j en betjen de slaop uut hebt kriej dat wel veur mekare".
"Hoe wo'j dat dan vesiern?".
" Now stel iej bunt zo tegen de zestig en laot 't wark zuutjesan an 'n ander
oaver. Iej heb een eigen huus met een lapken grond veur een knien en en paar
kippen en iej kont t'r nog een krop sla vebouwen. Met de vut-uutkering ko'j dan
redelijk leaven. Maor iej wilt nog iets meer.

Wat grote reizen maakn. Nao China, Peru af 't kolde Alaska want de Veluwe en
Zuud-Limburg ken iej al wel. Maor dat kan haos neet van ow vut-centen betaald
wodn. Now, dan vekoop iej ow huus veur volle geld en koopt zo'n recreatiewo-
ning weer. Daor hol iej een paar ton an oaver. Veur de mooie dinge in 't leaven.
En iej wont daor mooi. Gin mense kan d'r ow uut doen want 'n ander huus is t'r
toch neet vriej. Ze zet ow maor zo neet onder 'n blootn hemel. Op zo'n meniere
ko'j nog bes een aadig leaven hemmen, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Zwembad kiest voor Zwem-ABC
Het behalen van een officieel zwem-
diploma gaat in het komende sei-
zoen nogal ingrijpend veranderen.
De N JLZ. (de Nationale Raad Zwemdi-
ploma's), die de zwemopleiding lan-
delijk regelt, komt met een geheel
nieuwe opzet voor de opleiding. Het
bestuur van ons zwembad was niet
büj met deze nieuwe regeling, waar-
bij de afzonderlijke zwemdiploma's
A, B en het basiszwemdiploma ver-
vangen gingen worden door een ge-
heel nieuw Zwem-ABC. Maar daar het
hier om een landelijke regeling gaat
is besloten^ook voor de opleidingen
in zwembad 'In de Dennen' voor dit
'Zwem-ABC' te kiezen.

Wat is het verschil met de oude oplei-
ding? Vroeger leerde je alleen zwemmen,
dat is blijven drijven en vooruitkomen in
het water. Als je aan enkele minimumei-
sen voldeed dan was er een diploma. In
de toekomst ligt de nadruk veel meer op
watergewenning waardoor kinderen en
volwassenen zich vrijer in het water kun-
nen bewegen. Vooruitkomen in het wa-
ter is één, maar je thuisvoelen in het wa-
ter bijv. door een betere drijftechniek en
door het aanleren van de juiste ademha-
lingstechniek is eigenlijk veel belangrij-
ker. Dan zal men zichzelf of anderen bij
een onverwachte calamiteit beter kun-
nen redden en is de bewegingsvrijheid
ook groter. Kortom: de zelfredzaamheid
neemt in de opleidingen een centrale
plaats is.

Voorbereiding is belangrijk. Daarom zal
in het komende seizoen de lesindeling
zo worden aangepast dat eerst veel oefe-
ningen zullen worden gedaan waarbij
deze vaardigheden zullen worden aange-
leerd. Dat betekent dat het aantal beno-
digde lessen groter zal worden en in het

algemeen voor een beginner gerekend
moet worden op minimaal 60 lessen
voor men het Zwemdiploma A van het
Zwem-ABC zal kunnen verwerven. Voor
wie al een of meer 'oude' diploma's heeft
is het aantal lessen uiteraard wat lager.
Het is, afhankelijk van het leertempo, de
aanleg en geoefendheid van het kind,
mogelijk in één zomerseizoen het Zwem-
diploma A van het Zwem-ABC te halen.
Belangrijk is dan wel dat men direct van-
af de eerste les op 3 mei a.s. begint met
het volgen van de lessen. Mocht het niet
mogelijk zijn het A-diploma voor het
eind van het 'In de Dennen'-seizoen te
halen dan zal het mogelijk zijn de lessen
voort te zetten in een overdekt bad. Het
bestuur hoopt hiervoor een aansluitende
regeling te treffen met een overdekte
zweminrichting in de omgeving.

FOLDER
Voor het nieuwe seizoen is een folder sa-
mengesteld waarin u alle informatie
kunt krijgen over dit nieuwe zwemdiplo-
ma. In die folder is ook een inschrijffor-
mulier opgenomen, zodat u uw kind zo
vroeg mogelijk kunt opgeven. Want
denkt u er vooral aan dat hoe eerder er
dit jaar met zwemles wordt begonnen
hoe groter de kans is dat men aan het
eind van dit zomerseizoen dat waarde-
volle, nu nog veelzijdiger zwemdiploma,
in bezit zal kunnen hebben.

Verder is het goed te vermelden dat er op
26 april a.s. in de kantine van het zwem-
bad een voorlichtingsavond zal worden
gegeven over het nieuwe Zwem-ABC. In
de week van 26 t/m 29 april zal worden
begonnen met de zwemlesindeling. Een
folder over de zwemopleidingen en een
inschrijfformulieren voor zwemlessen in
'In de Dennen' zijn verkrijgbaar bij de
Openbare Bibliotheek in Vorden.
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S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan
zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activitei-
ten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in het algemeen.

RIJVAARDIGHEIDSTEST
De stichting Welzijn Ouderen houdt in
samenwerking met de plaatselijke rij-in-
structeurs, Veilig Verkeer Nederland en
de COSBO rijvaardigheidsritten op dins-
dag 16 maart. Alle automobilisten van 50
jaar en ouder kunnen hier aan deel ne-
men. Het doel is de rijvaardigheid onder
de loep te nemen. In de loop der jaren
kunnen er foutjes in het rijgedrag zijn
ontstaan en bovendien worden de ver-
keersregels regelmatig veranderd of aan-
gepast. De rijtest heeft geen gevolgen
voor uw rijbewijs. U rijdt in uw eigen au-
to in gezelschap van een rij-instructeur.
Afhankelijk van de deelname wordt er
na de test individueel of s'avonds met de
groep de theorie besproken . Voor deel-
name kunt u zich melden bij de SWOV.

VERMOEIDHEID
Vermoeidheid is een lastige, vage klacht.
Het kan het gevolg zijn van een ziekte,
maar ook van spanningen, verkeerde
leefgewoonten en slaapproblemen. Ver-
moeidheid kan een eerste signaal zijn
dat er lichamelijk iets niet in orde is. De
huisarts kan door middel van onderzoek
nagaan of dat werkelijk zo is.
Spanningen kunnen ook een oorzaak
zijn voor het moe-gevoel. Vaak helpt het
om over eventuele problemen met ie-
mand te praten. Dat kan een hulpverle-
ner zijn, maar ook een goede vriend. En
het kan ook helpen om iets nieuws te
zoeken om de aandacht op te richten:
een hobby of een vrijwilligers baan.
Mensen kunnen namelijk ook moe wor-
den door een tekort aan prikkels. Dit

komt o.a. voor bij mensen die hun part-
ner verloren hebben. Wat kunt u er zelf
aan doen? Drink 14 dagen geen alcoholi-
sche dranken, stop geleidelijk met slaap-
middelen, verminder of stop het gebruik
van pijnstillers, stop of verminder het ro-
ken, maak elke dag een lange wandeling,
kijk geen TV voor u naar bed gaat, zoek
een hobby of bezigheid als u niet meer
werkt, doe naast uw werk iets anders,
iets gezelligs, ga minstens twee avonden
per week vroeg naar bed!

JEU DE BOULES
Op het voorterrein van de Wehme is
door De Vrienden van de Wehme een
baan aangelegd om ouderen de gelegen-
heid te geven zich te vermaken met een
werpspel. Bij dit werpspel, dat de Franse
naam draagt van "Jeu de Boules" worden
metalen ballen naar een kleiner balletje
gegooid met de bedoeling daar het
dichtst bij te komen. Wie het dichtst bij
werpt wint en krijgt een punt. Op deze
manier kunnen kleine groepjes bijvoor-
beeld 2x3 personen een wedstrijd spelen.
Eenvoudig, gezellig en lekker buiten!
De SWOV nodigt belangstellenden uit
eens al of niet in clubverband gebruik te
maken van deze mogelijkheid.
Rolstoelers of andere gehandicapten
kunnen hier ook aan meedoen. Er is spel-
materiaal aanwezig. Opgave bij de
SWOV.

BOS
Vergeetachtige verwarde ouderen heb-
ben veel hulp nodig om thuis te kunnen
blijven wonen. Veelal worden deze oude

ren verzorgd door de partners, familie of
kennissen en door professionele krach-
ten van een hulpinstantie. Het is echter
ook mogelijk gebruik te maken van de
Bezoek en Oppas Service (BOS). Deze vrij-
willigers organisatie heeft een aantal
mensen beschikbaar voor aanvullende
hulp bij de verzorging van dementeren-
de ouderen en chronisch zieken. De aan-
vullende hulp wordt geboden voor een
dagdeel ( ochtend, middag of avond) en
bestaat uit gezelschap houden, een eind-
je wandelen, samen de krant lezen, thee
drinken etc. De vrijwilligers hebben voor
het goed uitvoeren van deze taak een
cursus gevolgd bij het Riagg. Verder wor-
den zij begeleid en ondersteund door
een professionele kracht. Doel van deze
Service is de verzorgers de gelegenheid te
geven er even tussenuit te gaan. Door de
ze "eigen uurtjes" is het mogelijk de vaak
langdurige zorg voor de ouderen vol te
houden. Aanvragen voor de BOS kunnen
worden gedaan bij de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden. De coördinator van dit
project, mw. E.v.d.Berg, komt bij de aan-
vrager thuis voor een gesprek. Tijdens dit
gesprek wordt bekeken welke hulp kan
worden geboden. Tevens worden de wen-
sen en de gewoontes van de betrokkene
genoteerd zodat de hulpgever daar reke
ning mee kan houden. Daarna wordt er
een vrijwilliger ingezet, die het best in de
gezinssituatie past. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met de coör-
dinator van de SWOV mw. Lv.Uden. Voor
informatie kunt u terecht bij de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden,
Nieuwstad 32, tel 55 34 05.

MAART
ledere dag:

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

9 SWOV Voorlichting valpreventie in
Dorpscentrum

10 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
10 ANBO Klootschieten in 't Olde

Lettink
10 HVG dorp Vorden Excursie

cactuskwekerij Ruurlo
12/13 Voorjaarsconcert Sursum Corda in

Dorpscentrum
15 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
16 Bejaardensoos Kranenburg
16 SWOV Seniorenrijtest
17 ANBO Klootschieten in 't Olde

Lettink
17 Welfare Handwerkmiddag Wehme
17 Bridgeclub BZR in Dorpscentrum
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 PCOB, Paasmiddag
18 HVG Wichmond, Ringsamenkomst
18 HVG Wildenborch, Paasviering
20 St. Vriendenkring KI. Axen Thema-

middag Dromen en symboliek
22 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
22 Damesclub Medler Jansje

Ruiterkamp
23 NCVB Vorden, Paasavond
24 ANBO Klootschieten in 't Olde

Lettink
24 N.B.V. PI. Vrouwen
24 Bridgeclub BZR Vorden in

Dorpscentrum
24 HVG dorp Vorden, Paasliturgie van-

uit de Fakkel
24 HVG Wichmond, Paasliturgie
25 HVG Linde, ringavond in Laren
25 HVG dorp Vorden, voorjaars-

vergadering in Laren
26 ANBO, algemene ledenvergadering

met dialezing in 't Stampertje
28 LR & PC de Graafschap, onderlinge

wedstrijd
29 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
30 Bejaardensoos Kranenburg,

Passiemiddag



De vaste dag van "Reurei", namelijk
Palmzondag, heeft door het evene-
ment inmiddels zoveel bekendheid
gekregen, ook onder het publiek, dat
andere organisaties van paas-eier-
markten met de vaststelling van hun
datum al rekening houden met
"Reurei" in Ruurlo. Een geweldige pu-
bliekstrekker dus. Ook van de zijde
van de deelnemers is er zoveel be-
langstelling dat de organisatie een
wachtlijst heeft moeten maken waar-
op nu al dertig gegadigden staan ge-
noteerd voor een volgend "Reurei".

De organisatie tracht elke deelnemer
uniek in zijn techniek te laten zijn, waar-
door er een groot assortiment ontstaat,
bijzonder aantrekkelijk voor het publiek
en zeker voor de eierverzamelaar. Van
het eenvoudige vijf gulden eitje tot het
vele honderden guldens kostende iko
nenei, zijn op Reurei te zien en te koop.
De kunstenaars zijn persoonlijk aanwe-
zig, de meesten kunt u aan het werk
zien.
De deelnemers komen uit de Euregio,
met jaarlijks enkele "gastdeelnemers"
van buiten de regio. Dit jaar, op veler ver-
zoek en wegens enorm succes in het lus-
trumjaar 1998, zijn weer aanwezig de
Russen met hun ikonen en Bianca van As
met haar bijzonder fijne werk van fimo
op eieren aangebracht. Een vroegere
werkneemster van de Gouda Plateel-
fabrieken, brengt nu haar kunstwerken
van plateel schilderkunst aan op eieren.
Te zien en te koop op Reurei!

Evenals in 1998 worden de zalen weer op-
gefleurd door het wedstrijdbloemwerk
van leden van de KMPT (Groei en Bloei)
van de afdeling Neede, Borculo, Ruurlo,
Haaksbergen, Eibergen en Diepenheim.
Deze afdeling houdt namelijk haar jaar-
lijkse bloemschikwedstrijden op 27
maart 1999 in Ruurlo. Dit is tevens een
selectiewedstrijd voor afvaardiging van
de landelijke wedstrijden. Ook landelijk
scoort deze afdeling erg hoog.

Als Reurei-organisatie is men erg geluk-
kig met de deelname van zulke "keien"
op bloemschikgebied, die de wedstrijd-
stukken op 28 maart op de paas-eier-
markt tentoonstellen.
In de Tapperij is ook demonstratie
bloemschikken, deze stukken zijn daar
ook te koop. Oude paasgebruiken wor-
den getoond en toegelicht door kenners
van folklore, het Staringinstituut uit
Doetinchem verleent haar medewer-

king, en ook Nieuw Leven (kippen en ko-
nijnen) is weer van de partij. Paasbrood
van de bakker en, nieuw in 1999, het gie-
ten en versieren van chocolade paasei-
eren, hazen en andere figuren, zijn waar-
borg voor een echte "kijkje ogen uit"-
dag. De organisatoren van het eierzoe-
ken, waarop aansluitend de Palmpaas-
optocht (vooropgegaan door Koninklijke
Muziekvereniging "Sophia's Lust"), is ver-
zocht de route van de optocht door de
Dorpsstraat te leiden, om het geheel een
feestelijk, muzikaal tintje mee te geven.
De Ruurlose Ondernemers Vereniging,
de ROV, is verzocht de deuren van haar
winkels tijdens Reurei te openen. De aut-
odealers doen hier weer massaal aan
mee. Reurei wordt weer gehouden in de
zalencentra De Keizerskroon, Dorps-
straat 15, De Luifel, Dorpsstraat 11, en De
Tapperij, einde Dorpsstraat, aan het
Julianaplein.

Palmzondag 28 maart 1999 zal Reurei of-
ficieel worden geopend door een duo
van wethouders, de heren W. Rijkenbarg
en A. Visser, in de grote zaal van De
Luifel. Speciale medewerking aan de ope-
ning wordt verleend door enkele paren
van de Achterhookse Folkloredansers.
Alvorens de officiële opening zal plaats-
vinden worden minder valide mensen
die slecht ter been zijn of een rolstoel ge-
bruiken in de gelegenheid gesteld in alle
rust rond te kijken. De paas-eiermarkt
sluit aan het einde van de middag. (Zie
voor tijden de advertentie elders in deze
krant.)

Open dagen De Marke Hengelo
De open dagen van De Marke, het
proefbedrijf voor melkveehouderij
en milieu in Hengelo (Gld.), vinden
dit jaar plaats op woensdag 17 en
donderdag 18 maart. De Marke is ge-
vestigd aan de Roessinkweg 2, Henge-
lo (Gld.).

Op beide dagen zal de aanleg van een
rietbedfilter (helofytenfilter) worden ge-
demonstreerd. Met een nieuw type filter
zal op De Marke al het spoelwater van
melkstal en tanklokaal worden gezui-
verd. Ook zal al het vuile erfwater door
het filter worden gereinigd. Het gereinig-
de water wordt geloosd op het oppervlak-
tewater.
Verder is de nieuwe machine te zien
waarmee de maïskolvensilage en het
maïsstro in één werkgang gescheiden
worden gehakseld. Deze machine is door
loonbedrijf Eugelink in samenwerking
met De Marke ontwikkeld en heeft nu

twee seiz^^en succesvol gedraaid. Het
afgelopei^par ontwikkelde De Marke
een machine om in één werkgang de
maïs te schoffelen en er gras mee onder
te zaaien. Deze is te zien.

Aan nieu^Éinformatie presenteert De
Marke tijdens de open dagen onder meer
de eerste ammoniakmissiecijfers van de
eenjaar oude sleufvloer. De praktische
ervaringen ermee zijn positief. Maar hoe
staat het met de ammoniakemissie? En
hoe is het in 1998 gegaan met de nitraat-
uitspoeling op De Marke? Vijfjaar op rij
voldeed het grondwater onder De Marke
aan de Europese nitraatnorm van 50
mg/1. Maar in 1998 speelde de extreme
regenval parten.

Verder natuurlijk de laatste Minas-cijfers,
de meest recente bedrijfseconomische
resultaten en alles over onze ervaringen
met bemesting, gewasproductie, veevoe-
ding en diergezondheid.

De plaatselijke
ambulance is
vaak te laat^

•

Met 50 gulden kan dp
ambulance op Sulawesi
200 kilometer rijden

transportfonds

l M AVI
werken •*" ~" gezonde

ontwikkeling

f] Café rest, zalen

f „Se Herberg'
Dofpsstiaat 10 Vwden Telefoon (0575) 55 2243

BACK TO THE
SIXTIES

Zaterdag 20 maart

m.m.v.

Q SELECT
zaal open 20.30 uur.

Kaarten in voorverkoop

Café rest, zalen

Dorpsstraat 10 Vorden Telefoon (OVi) b5 tl 43

Vrijdag 26 maart

'CAZ'
zaal open 20.30 uur.

Kaarten in voorverkoop

Jaarverslagen

DRUKKERIJ
WEEVERS

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Gevraagd per direct in onze tabakspeciaalzaak

gemotiveerde
nette verkoopster
goede contactuele eigenschappen
flexibel kunnen werken
plm. 28 uur per week
leeftijd 18-21 jaar

Sigarenmagazijn Braam
Vorden • Telefoon (0575) 55.32 60•

Particulier Zorgbureau Rijn en IJssel is een particulier
Bemiddelingsbureau in thuiszorg, kraamzorg, gezinszorg,
huishoudelijke hulp en patiëntenbegeleiding

Particulier Zorgbureau

Als nieuwe organisatie actief op het gebied van de Thuis-
zorg zijn wij op zoek naar:

• VERPLEEGKUNDIGEN
• ZIEKENVERZORGENDEN
• KRAAMVERZORGENDEN

Wilt u graag werken op tijden dat het u uitkomt?
Wilt u zelf bepalen in welke omgeving u werkt?

Dan kunt u bij ons aan de slag!
Informatie:
Voor nadere informatie kunt u op werkdagen tussen 09.00
en 13.00 uur contact opnemen met Particulier Zorgbureau
Rijn en IJssel, telefoon (0315) 64 19 70

SMAN
GROENSPECIALIST

20 jaar een
betrouwbare partner in het groen
In deze periode hebben we veel specialistische kennis
opgebouwd; één hiervan is het onderhoud.

Voor veel mensen en bedrijven wordt het onderhoud
teveel, voor u misschien ook?

Wij hebben veel ervaring in het onderhouden van tui-
nen en groenvoorzieningen, bij particulieren en bedrij-
ven, van klein (bijv. 10 m2) tot zeer groot (vele ha).

Hiervoor zijn vele mogelijkheden:

VOORJAARSBEURT
snoeien, spitten, verplanten, enz.

ZOMERBEURTEN
onkruidbestrijding, hagen knippen, grasmaaien, enz.

NAJAARSBEURT
snoeien, blad ruimen, goten schoonmaken, enz.

JAARONDERHOUD
dit houdt in dat wij tegen een vooraf opgegeven
bedrag het totale tuinonderhoud uitvoeren of indien
gewenst onderdelen hiervan.

Wij zijn VCA* gecertificeerd
(veiligheid/gezonheid/milieu)

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



'Ome Henk' Pardijs 50 jaar lid van folkloristische dansgroep De Knupduukskes:

Gouden jubileum voor De Knupduukskes
'Ome Henk* Pardijs is vorige week
woensdag tijdens de ledenvergade-
ring van de folkloristische dansgroep
De Knupduukskes gehuldigd vanwe-
ge zijn 50-jarig lidmaatschap. Uit
handen van voorzitter Wim Dolphijn
ontving Pardijs een gouden klompje.
Ook door de anderen leden werd
'Ome Henk* in het zonnetje gezet en
kreeg hij diverse cadeaus. Als klap op
de vuurpijl werd Pardijs benoemd tot
ere-lid. De folkloristische dansgroep
uit Vorden heeft dit jaar zelf ook iets
te vieren. Dit jaar is het precies vijftig
jaar geleden dat De Knupduukskes
werden opgericht.

'Ome Henk' Pardijs (85) weet de oprich-
ting van de folkloristische dansgroep
nog te herinneren als de dag van giste
ren. "Dat was in 1949. Voor die tijd was er
ook al wel een boerendansgroep in Vor-
den maar dat was geen officiële vereni-
ging. Die dansgroep maakte onderdeel
uit van gymnastiekvereniging Sparta",
zegt hij. Pardijs zat in het eerste bestuur
van De Knupduukskes. In totaal was hij
twaalf jaar penningmeester. De eerste
voorzitter van de Vordense boerendans-
groep was meester Vedders, het hoofd
van de openbare school. Mevrouw Terps-
tra, de vrouw van de toenmalige ge
meentearchitect werd secretaresse. De
heer Pardijs is het enige lid van de huidi-
ge dansgroep die er vanaf het begin bij is
geweest. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat hij door de andere leden als een
soort vaderfiguur wordt gezien. Dat ze
hem 'Ome Henk' noemen zegt wat dat
betreft voldoende. Pardijs is erg geliefd

'Ome Henk' Pardijs werd vorige week woensdagavond door De Knupduukskes in het
zonnetje gezet vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap. Pardijs ontving een gouden
klompje en diverse cadeaus. Verder werd hij benoemd tot ere-lid van de vereniging.

bij de leden. Een mooi voorbeeld is zijn
85e verjaardag die hij in december vier-
de. Alle leden van de folkloristische dans-
groep waren aanwezig en 'Ome Henk'
danste die avond zelf nog de Duitse pol-
ka mee.
"Op dit moment heb ik een beetje last
van mijn rechterbeen. Die functioneert
niet meer zoals het moet. Maar ik ga al-
tijd nog wel graag kijken", zegt Pardijs.
Afgelopen woensdag was Pardijs in eer-
ste instantie helemaal niet van plan om

naar de ledenvergadering te gaan. Pen-
ningmeester Anton Scheffer wist hem
uiteindelijk over te halen. "Kort voor de
ledenvergadering belde Anton mij op.
Hij vroeg of ik nog van plan was om naar
de vergadering te gaan. Nee, zei ik toen.
Scheffer stelde toen voor om me thuis
met de auto op te halen en 's avonds
weer thuis af te zetten. Op dat moment
had ik nog niet het vermoeden dat ze me
die avond zouden huldigen. De vereni-
ging had zelfs mijn zoon en schoon-

dochter uit Doetinchem ingelicht en die
waren er woensdagavond ook", aldus een
glunderende 'Ome Henk'.
Pardijs kan zich de eerste oefenavonden
nog goed herinneren. "Dat was in het
gymnastieklokaal van de voormalige
ULO-school aan de Smidstraat. Sparta oe
fende daar vroeger ook. Onze eerste ver-
gaderingen waren bij café Pardijs waar
nu de kapperszaak van Jim Heersink ge
vestigd is. Verder hebben we met de
Knupduukskes ook jaren geoefend bij 't
Olde Lettink. Ik weet het nog goed, om
de week was er toen iemand aan de
beurt om de koffie mee te nemen. Want
een koffiezetapparaat dat hadden we
daar niet", aldus Pardijs. Momenteel oe
fenen de Knupduukskes elke woensdag-
avond bij 't Pantoffeltje.
Pardijs kijkt met veel plezier terug op 50
jaar Knupduukskes. "Het mooiste waren
nog de buitenlandse reizen. De eerste
keer dat we met de groep naar het bui-
tenland gingen was in 1952. Voor veer-
tien dagen naar Italië. Niemand van ons
was ooit in het buitenland geweest. Het
was dus een hele belevenis. Maar ook
voor die Italianen, want die hadden nog
nooit mensen op klompen zien dansen.
Alle klompen zijn toen ook in Italië ge
bleven, want die wilden ze maar al te
graag hebben als souvenier".
Ondanks het feit dat 'Ome Henk' zelf
niet meer actief meedanst, gaat hij nog
wel bijna elke week even naar 't Pantof-
feltje. Even kijken, even bijpraten, een
borreltje drinken en weer op tijd naar
huis zodat hij niets hoeft te missen van
Studio Sport. Als erelid heb je zo je pri-
vileges.

Eind juni folkloristisch festival in manege De Heksenlaak in Barchem:

Zonnige toekomst voor De Knupduukskes
De folkloristische dansgroep De
Knupduuskes heeft op dit moment
42 leden. Voorzitter Wim Dolphijn
zegt zeer tevreden te zijn over dit aan-
tal. Daar komt nog bij dat De Knup-
duukskes een vrij jonge groep heeft.
"We kunnen er alleen nog wel een of
twee paartjes bijgebruiken. Op jaar-
basis treden we gemiddeld zo'n der-
tig tot 35 keer op. Vooral voor de mid-
dagoptredens zou het handig zijn als
wij er een paar leden bij zouden heb-
ben. Dan kunnen we wat vaker afwis-
selen", aldus Wim Dolphijn.

Het plezier in het dansen staat bij De
Knupduukskes voorop. "Wat dat betreft
willen we ook zeker niet vaker dan twee
keer per week optreden. Het moet wel
leuk blijven. Ik vind het belangrijk dat de
leden niet alleen met plezier naar de op-
tredens gaan, maar ook elke woensdag-
avond graag naar de oefenavond bij 't
Pantoffeltje komen. Wat dat betreft zijn
we een echte gezelligheidsvereniging.
Mensen die lid willen worden van De
Knupduukskes, raad ik aan om gewoon
eens te komen kijken bij 't Pantoffeltje.
We zijn daar elke woensdagavond te vin-
den en ze kunnen dan gelijk meedoen."
Voorzitter Wim Dolphijn signaleert dat
de folklore in Nederland aan het vergrij-
zen is. "Bij internationale dansfestivals
zie je dat groepen uit anderen landen
kinderen en jongeren meebrengen die
later ook gaan dansen. Bij ons is dat niet
het geval. De jeugd haakt wat dat betreft
af. En dat is jammer", aldus Wim Dol-
phijn.
Het 50-jarig jubileum van De Knup-
duuskes zal niet groot worden gevierd.
Wel is er van vrijdag 25 juni tot en met
zondag 27 juni een groot internationaal
folkloristisch dansfestival in de manege
'De Heksenlaak in Barchem. Maar liefst
tien dansgroepen uit verschillende Euro-
pese landen zullen optredens verzorgen.

De folkloristische dansgroep De Knupduukskes in de zomer van 1949.

De organisatie van het Eurofestival '99' is
in handen van Smos as Walear uit Laren,
't Overschotje uit Lochem, Wiej Schots
Vedan uit Barchem, de Achterhookse
Folkloredansers uit Ruurlo en De Knup-
duukskes uit Vorden. Op vrijdag- en za-
terdagavond treden alle groepen een-
maal op. Op zondagmiddag staat er een
groots cultureel, folkloristisch gebeuren
op het programma met optredens op
drie podia en een hoeveelheid van de
monstraties, oude ambachten, harmoni-
camuziek, kinderspelen en een braderie
achtige markt. Naast de dansgroepen uit
deze regio zullen er deelnemers zijn uit
Zwitersland, Hongarije, Tjechië, Slove
nië, Krotatië, Duitsland, Schotland,
Frankrijk, Spanje en Noorwegen.

De buitenlandse gasten zijn al op don-
derdagavond 24 juni in ons land. De or-
ganisatie heeft, in samenwerking met de
VW voor vrijdag een excursie georgani-
seerd. De excursie staat in het teken van
de Hanzesteden, daarom worden Zut-
phen en Deventer bezocht. Op vrijdag-
avond vindt in manege De Heksenlaak in
Barchem de officiële opening van het
folkloristische festival. De manege wordt

ingericht met meer dan duizend zit-
plaatsen. De optredens kunnen vanaf
een tribune gevolgd worden. Na de op-
tredens van zaterdagavond is er op zon-
dagochtend een oecumenische kerk-
dienst met aansluitend een folkloristi-
sche markt.

Gastgezinnen
gezocht
voor festival

De buitenlandse deelnemers aan het
folkloristische festival in Barchem
zullen worden ondergebracht bij gast-
gezinnen in deze regio. De organisa-
tie kan nog volop gastgezinnen ge
bruiken.

De deelnemende groepen aan het in-
ternationale festival in Barchem arri-
veren op donderdag 24 juni en ver-
trekken op maandag 28 juni.

Voor meer informatie en opgave kan
men bellen met Frida Pelgrum van de
Knupduukskes, tel. (0575) 55 12 67 of
Ap Bielderman van Smos as Walear
uit Laren, tel. (0573) 40 21 51 of (026)
44 60 160.
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/ boordevol buitengewone tuinideeën!
Ruurloseweg 65a • Vorden • Telefoon (0575) 55 36 71

De nieuwbouw/verbouw van ons tuincentrum is voltooid.
Vanaf vrijdag 12 maart a.s. staan om 09.00 uur

de deuren voor u open.

Voor elke bezoeker, op vrijdag 12 en zaterdag 13 maart,
ligt er een attentie klaar.

WILBERT DE LEEUW, ANKE SCHOUTEN EN MEDEWERKERS

Back to the Sixties en
rockband 'Caz' bij
'De Herberg* Vorden
Deze maand staan er twee optredens op
het programma bij café-restaurant De
Herberg in Vorden. Allereerst gaat men
terug naar de jaren zestig met de band 'Q.
Select'. Deze Back to the Sixties-avond
heeft plaats op zaterdag 20 maart. Kaar-
ten zijn vanaf heden in de voorverkoop
verkrijgbaar.
Vrijdagavond 26 maart zal de rockband
Caz op het podium van de Herberg staan.
Eigenaresse Hannie Hendriksen: "In de
advertentie van twee weken geleden in
Weekblad Contact zijn twee foutjes ge-
slopen. Allereerst wordt de indruk ge
wekt dat Caz ook terug gaat naar de de
jaren zestig. Dat is dus niet het geval. Al-
leen zaterdagavond 20 maart houden wij
een Back tot the Sixties-avond. Het optre-
den van Caz wordt een echte rockavond.
Verder stond de datum van het optreden
van Caz er niet goed in. Veel mensen
dachten daardoor dat Caz op zaterdag-
avond optreedt. Maar dat is dus vrijdag-
avond 26 maart".

Voorjaarsmodeshow
van start bij
Duthler in Zutphen
De traditionele Voorjaarsmodeshow bij
Duthler Mode Zutphen gaat op zaterdag
13 maart van start. Evenals voorgaande
jaren wordt in de zaak were een comple
te show verzorgd door een enthousiast
team mannequins en dressmen. De al-
lernieuwste collecties in de stijlvolle da-
mes- en herenmode worden u getoond i
prachtige warme tinten.
Betaalbare kwaliteitsmode van bekende

merken is het uitgangspunt van Duthler
Mode Zutphen. De nieuwste collecties
van Bandolera, H.S. Miei, Zerres, Roberto
Sarto, Finn-Karelia Setter Lady en Anot-
her Woman zulen geshowd worden. Dit
voorjaarsseizoen wederom extra aan-
dacht voor de heren. Uit de bekende mer-
ken Hedex, F.T.X., Bailey's, Bogart, Gior-
diani, El Mior en Roberto Sarto is een ge
weldige collectie samengesteld.
Dat gezelligheid troef is tijdens de shows
is inmiddels alom bekend. Een heerlijk
kopje koffie, wat lekkers erbij en na de
modeshow volop gelegenheid om in de
rekken te snuffelen. Aan de modeshows
wordt medewerking verleend door Enge
len Schoenmode, Hans Anders Opti-
ciens, Bakkerij Kuiper, Kapsalon Alicia en
de Bloemenhoek.
De modeshows van Duther Mode
Zutphen zijn op zaterdag 13 maart, dins-
dag 16 maart, woensdag 17 maart, don-
derdag 18 maart, vrijdag 19 maart en za-
terdag 20 maart. Op alle dagen is er 's
cohtends en 's middags een show. Voor
de belangstellenden die overdag niet in
de gelegenheid zijn één van de shows te
bezoeken, wordt er op donderdagavond
18 maart een extra show gehouden.
Duthler Mode is gevestigd aan de Troel-
stralaan 3^43 in Zutphen, tel. (0575) 52
60 80. Zie ook advertentie.

Raambïljetten

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL 0676 661010. FAX 66(0(6. BBS 664O40
NICUWSTAD 30 • 7261 AH - POSTBUS 22 - 7260 AA

l WEGENBOUW

TAL.
VORDEN

(0975) 99 W 91

Doste/
is al ruim zestig Jaar de partner
voor grond-, rtolerings-,

bestratings- en
asfaftertngswerkzaamheden.

Op al deze gebieden heeft zij
kennis en ervaring en waarborgt
zif het snel en doelgericht
aandragen van oplossingen
voor specifieke civiel technische
problemen en het gereedmaken
en uitvoeren van deze

werkzaamheden.
Dostal Aannemersbedrijf BV

to een NEN-ISO 9001
gecertificeerd bedrijf

Ter versterking van onze activiteiten zijn
wij op zoek naar:

shovelmachinist
midikraanmachinist
Gevraagd worden mensen met enige
ervaring en flexibiliteit.

Wij bieden een prettige werksfeer en
een beloning volgens bouw CAO.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten
aan:
Dostal aannemersbedrijf B.V.
t.a.v. Serge Dostal
Postbus 60
7250 AB Vorden

Of telefonisch tijdens kantooruren van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot
16.00 uur. Tel. (0575) 55 66 91 en vragen
naar Serge Dostal.

HONDERDEN ZIEN

UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN

UW ADVERTENTIE

Wie gaat er
mee naar de

HUISHOUDBEURS
9-4 t/m 18-4

9 MAANDEN-
BEURS

14-4 t/m 18-4

Vertrek: 8.00 uur Ruurlo
8.15 uur Vorden en
8.30 uur Zutphen

f 43,- (incl. entreekaart)
Info

H AVI Reizen J. L. Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

MODESHOWS
Een nieuw seizoen met volop nieuws in onze
modecollectie. Van 13 t/m 20 maart kunt u
weer naar hartelust genieten. 's-Morgens om
10.00 uur of's-middags om 14.30 uur geven
wij als vanouds weer een gezellig uurtje
modeshow. Onder het genot van een kopje
koffie, ziet u een greep uit de eigentijdse en
verrassend leuke collectie van Duthler-mode
Zutphen. (Maandag 15 maart géén show).
Extra show: Donderdagavond om 19.30 uur
met speciale aandacht voor mannenmode.
Wij verheugen ons op uw komst!

uthlerr'mode
——— z u t p h e n

Troelstralaan 39-43, (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links



(Advertorial)

BEURSPRAAT
WELKOM IN EUROLAND!
De rente is laag, de dollar ontwikkelt zich gunstig en
ook met de economie van Amerika gaat het voorspoe-
dig. Kortom voor de belegger lijken de omstandigheden
gunstig. Toch zit bij velen de schrik nog flink in de be-
nen.

Twijfels over de ontwikkelingen in onder andere het Verre Oosten en Brazilië zullen
de knieën nog regelmatig doen knikken. Ondanks de gebeurtenissen in het afgelopen
jaar verwachten wij toch een flinke opmars van het aandelensegment. Aan het eind
van 1999 lijkt ons een AEX-stand van 600 punten dan ook haalbaar.
Dit optimisme geldt echter niet alleen voor de Amsterdamse beurs, ook elders in
Europa zijn er gunstige beleggingsmogelijkheden. Als belegger kon u altijd al aande-
len kopen in Frankfurt, Parijs of Milaan, maar daar kleefden wel een aantal nadelen
aan.
«•" Zo had u te maken met een valutarisico wat een goed rendement op de aandelen

zou kunnen aantasten. Als gevolg van de invoering van de euro is dat valutarisico
verdwenen.

** Het vergelijken van bedrijfsresultaten was altijd een lastige opgave. Onder andere
door de invloed van de EMU is de regelgeving met betrekking tot financiële ver-
slaglegging steeds meer gelijk getrokken, wat voor u als belegger het voordeel biedt
dat prestaties van bedrijven in binnen- en buitenland steeds beter met elkaar te ver-
gelijken zijn.

«• De kosten van transacties op buitenlandse beurzen zijn aanzienlijk hoger dan de
kosten van transacties op de Nederlandse beurs. Per l januari 1999 heeft de
Rabobank echter de aan- en verkooptarieven voor aandelen in Euroland sterk ver-
eenvoudigd en verlaagd en geldt er gedurende een bepaalde periode voor een aan-
tal door de Rabobank geselecteerde Eurolandfondsen de mogelijkheid deze te ko-
pen tegen het aankooptarief van effecten op de Nederlandse beurs.

Zo worden de Europese beurzen steeds aantrekkelijker voor Nederlandse beleggers.
Een sector binnen Europa waar onze voorkeur naar uitgaat is de financiële dienstver-
lening, en dan met name de snel groeiende markt voor levensverzekeringen. Met na-
me in Zuid-Europese landen verwachten wij het komende decennium een sterk stij-
gende behoefte aan private pensioenvoorzieningen. Oudedagspensioenen worden
veelal door de overheid betaald middels belastinginkomsten. Het relatieve aantal ou-
deren zal in de toekomst toenemen waardoor het voor de belastingbetalers steeds
moeilijker wordt om de oudedagsvoorziening volledig te financieren. Overheden zul-
len in toenemende mate terugtreden en de oudedagsvoorziening aan de private sec-
tor over laten, mensen moeten dan zelf zorg dragen voor hun oude dag, wat levens-
verzekeringsmaatschappijen grote kansen biedt.
In Nederland gaat onze voorkeur uit naar Fortis en Aegon, in Euroland hebben wij de
volgende fondsen op de kooplijst gezet:
AXA; Het van oorsprong Franse AXA behoort tot de top 5 verzekeraars in Europa. Het
bedrijf richt zich onder andere met levensverzekeringen op de s^eimarkt van de pri-
vate oudedagsvoorzieningen. Het bedrijf heeft een sterke mar^Pbsitie in aantrekke-
lijke groeimarkten en is voortdurend op het overnamepad.
Argentaria; De sterke winstgroei, het relatief veilige karakter en de mogelijke overna-
mepremie door de Spaanse consolidatiegolf maken het Spaanse aandeel aantrekke-
lijk.
Unicredito Italiano; Deze Italiaanse bank heeft ambitieuze doej^llingen om het ren-
dement te verhogen en de efficiency te verbeteren.
Sao Paolo-IMI; Dit is de meest rendabele Italiaanse bank en is sterk gericht op groei in
winstgevende bedrijfsactiviteiten zoals vermogensbeheer.

Dit is slechts een greep uit de vele interessante mogelijkheden in Euroland, uiteraard
zijn er vele andere aantrekkelijke aandelen. De Rabobank heeft er een aantal geselec-
teerd. Tot uiterlijk 13 april bieden wij u de mogelijkheid bepaalde door de Rabobank
geselecteerde aandelen via uw effectenrekening aan te kopen tegen betaling van het
aankooptarief van Nederlandse aandelen. Een unieke mogelijkheid die uw portefeuil-
le een hele nieuwe dimensie geeft.

Voor nadere informatie: Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen (0575) 55 78 42
Kirsten Nijweide en Henk Kreeftenberg

Twintig vrijwilligers voorAVO Kranenburg:

Taallessen voor asielzoekers
maandag 15 maart van start

naar dé

fe
Dan is het zeker de moeite waard
eens een kijkje te nemen bij Record
Mode in Zutphen: hét van oudsher
bekende adres voor Oostenrijkse én
engelse herenkleding. Bovendien
hebben we ons gespecialiseerd in
vele soorten waxkleding en prettig
draagbare en sportieve outdoorkle-
ding. Dus tot ziens bij Record Mode.

Beukerstraat 97, 7201 LC Zutphen
Telefoon (0575) 512124

Dé mode voor mannen!

Er hebben zich tot nu toe twintig vrij-
willigers aangemeld bij AVO Kranen-
burg. Ongeveer de helft hiervan
wordt ingezet voor de taallessen.
Maandag 15 maart gaan deze lessen
voor de asielzoekers in Kranenburg
van start. Greetje Langenberg van het
Centraal Orgaan Opvang Asielzoe-
kers in Kranenburg zegt zeer blij te
zijn met de spontane medewerking
van de vrijwilligers. "Het was onze be-
doeling om al op l maart van start te
gaan met de taallessen, maar doordat
de coördinator van het regiokantoor
in Arnhem ziek was geworden, moes-
ten we dat twee weken uitstellen", al-
dus Greetje Langenberg.

Inmiddels hebben Greetje Langenberg
en haar collega Jan Wessels van het Cen-
traal Orgaan Opvang Asielzoekers met al-
le twintig vrijwilligers een gesprek ge-
had. "De helft van de vrijwilligers wordt
ingezet om te helpen met de taallessen.
Dit gebeurt allemaal onder leiding van
een coördinator. Verder zijn er vrijwilli-
gers die kook- en naailessen gaan geven.
Enkele bewoners hebben al aangeboden
om ze daarbij te helpen", aldus Greetje
Langenberg.
Het is ruim een maand geleden dat de 80
asielzoekers arriveerden in Kranenburg.
De kinderen gaan inmiddels allemaal
naar school. Elf kinderen krijgen les op
basisschool De Kraanvogel in Kranen-

burg, twee jongeren gaan naar scholen-
gemeenschap ROC in Deventer en een
leerling zit in een Internationale Scha-
kelklas in Deventer. De asielzoekers in
Kranenburg hebben volgens Greetje Lan-
genberg eerst even de tijd nodig gehad
om zich te acclimatiseren. "Je ziet dat ze
er nu steeds meer op uittrekken. Zo voet-
ballen sommige jongens al bij Ratti en
gaat een groepje bewoners wekelijks fit-
nessen in het dorp", aldus Greetje Lan-
genberg, die blij is dat volgende week de
taallessen van start gaan. "Op die manier
kunnen wij de bewoners tenminste een
programma aanbieden en hoeven ze
zich niet te vervelen".

Fietsenmaker
Het AVO in Kranenburg is nog op zoek
naar fietsenmaker. "We hebben in-
middels contact gehad met de politie
en gevraagd of zij nog oude fietsen
voor ons hebben. En die zijn er. Het
grote probleem is alleen dat deze fiet-
sen allemaal gerepareerd moeten wor-
den. Eigenlijk zijn we op zoek naar ie-
mand die van bijvoorbeeld drie fiet-
sen weer een nieuwe kan maken. De
bewoners willen daar natuurlijk
graag bij helpen, maar ze kunnen dat
niet alleen", aldus Greetje Langen-
berg. Het telefoonnummer van het
AVO in Kranenburg is (0575) 55 62 94.

Viering 50 jaar Zonnebloem
"Een hele fijne middag", zo omschre-
ven de aanwezigen zaterdagmiddag
in het Dorpscentrum de dping van
het 50 jarig bestaan van o^afdeling
Vorden van de "Zonnebloem". Een
feestmiddag bedoeld voor ouderen,
hulpbehoevenden en gehandicapten.
Niet alleen uit Vorden, ooJ^de men-
sen uit Wichmond Viera^pr waren
naar Vorden getogen. In totaal waren
er ruim 160 personen aanwezig.

Mevrouw Rogmans, secretaresse van de
afdeling vertelde in haar openingswoord
het een en ander over het ontstaan van
"De Zonnebloem" en over de activiteiten
die jaarlijks op het programma staan. Be
kend zijn natuurüjk de vele boottochten

die worden georganiseerd. Mevrouw Rog-
mans wees op de dagboottocht op 31 mei
die gezamenlijk door de afdelingen Vor-
den, Wichmond, Steenderen, Keyenborg
en Hengelo wordt georganiseerd. Men
kan zich hiervoor nog opgeven.
Hierna was het de beurt aan het "Issel-
combo", die het verdere gedeelte van het
programma verzorgde. En hoe!! Tiroler-
muziek, Amsterdamse melodietjes. Kort-
om een repertoir dat met enthousiast ge
zang vanuit de zaal werd ondersteund.
Het hoogtepunt van een paar uur "dolle
pret", de polonaise die spontaan door de
vele vrijwilligers werd ingezet. Een gratis
verloting zorgde er bovendien voor dat
een aantal aanwezigen ook nog met een
prijsje naar huis gingen.

Dynamo N.-Dash 2 0-3
Zonder Bertine Vlogman en Marjan
Üjftogt maar met de mesijes A speelsters
Femke Dieuwertje en Lian vertrokken de
dames afgelopen zaterdag naar Neede
om hun 17e competitiewedstrijd in de 3e
divisie te spelen.
Bij de volle winst zouden ze op een
Vordens record aantal punten komen
van zevenenveertig (hoeveel? zevenen-
veertig!) en hiermee hun koppositie ver-
stevigen.
De Ie set begon goed. Door goede opsla-
gen, passes, degelijke aanvallen en een
uitstekend blok van Carla Jansen liepen
de dames al gauw naar een 15-8 winst
toe. De" 2e set werd uiteindelijk ook een
15-8 overwinning, maar in deze set
moest trainer coach Gerrit Limpers wel
2x een time-out aanvragen omdat het de
gelijke spel van de Ie set toch om te slaan
in een rommelig en minder geconcen-
treerd spel. Hij wist de dames wee rop tij t
op het goede spoor te krijgen.
Nu begon de 3e en voor de Vordense da-
mes meestal moeilijke set. Al gauw was
de achterstand van 10-5 dan ook een feit.
Alle zeilen moesten dan ook worden bij-
gezet om toch ook deze set te winnen.
Spelverdeelster Ellen Neunk werd gewis-
seld voor de jongere Emmy Jansen,
Wilma Wolters sloeg een paar aces en
mede door weer degelijk volleybal werd
de 10-5 achterstand omgezet in een 15-10
winst.

Aanstaande zaterdag spelen de dames
een thuiswedstrijd tegen het op de 3e
plaats staande Set Up uit Ootmarsum.

UITSLAGEN
Heren Dash 1-Side Out 2 3-1, Dash 4-
Overa 2 3-1, Dames Dash 1-SNS Savico 3-2,
Baderi Dynamo-Dash 2 0-3, Dash 3-Side
Out 2 1-3, Dash 4-Boemarang 5 2-2,
Baderi Dynamo 5-Dash 5 1-3, Side Out 3-
Dash 6 2-2, Side Out 6-Dash 7 3-0, Meisjes
Dash Al-KSV Al 3-0, Overa Bl-Dash BI 3-
0, Baderi Dynamo C3-Dash C2 0-3.

Concordia
De afgelopen dagen hebben verschillen-
de leerlingen van de Vordense muziek-
vereniging 'Concordia' aan de muziek-
school 'De Muzehof examen afgelegd.
Voor het A-diploma slaagden: Monique
Wiggers, alt saxofoon; Ingrid Loman, te
nor saxofoon; Coen Nijenhuis en Ties
Ruigrok, trompet.
Voor het B- diploma slaagde Johan Ro-
meynders, hoorn. Voor het C- diploma
slaagden: Marjolein van Olst en Esther
Schimmel, fluit. Marjolein en Esther
moeten nog een openbaar examen afleg-
gen. Dit zal plaatsvinden op zondag 18
april in de Buitensocieteit van de Hanze
hof. Esther Schimmel wordt daarbij be
geleid door het orkest van 'Concordia'.



LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren

Een mooie lijst geert een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze U enorm; van klassiek tot modem, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom gerust eens langs voor een goed advies

HARMSEN
VAKSCHILDERS

I Hengelo Gld, Zelhemseweg21
Tel. (0575) 46 40 00

Administratie- en Belastingadvieskantoor

ROBBERS &
PARTNERS
VOORHEEN KLEIN LEBBINK/WANDERS B.V.

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, telefoon (0575) 55 14 55
Markt 25, 7101 DA Winterswijk, telefoon (0543) 51 90 67

H.H. Wanders, belastingadviseur,
Ottenkampweg 16, 7256 BG Keijenborg, telefoon (0575) 46 32 74

Uw adres
voor een totaalpakket

administratieve en fiscale dienstverlening

Voor het verzorgen van uw

BELASTING-
AANGIFTE 1998

kunt u ook buiten kantooruren bij ons terecht op

woensdag
10- 17-24 en 31 maart
van 17.30 tot 19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak

Vorig jaar hebben we u in de maanden januari,
februari en maart de aanbieding gedaan om -net
als vroeger- haantjes hij ons te komen eten voor
een nostalgische prijsje.
Dat was een groot succes. Daarom willen we dit
in de maanden januari, februari en maart 1999
herhalen.
Echt waar, een*eomplete maaltijd met een halve
haan, gebakken aardappelen/franse frites,
gemengde salade, eompote en appelmoes voor
Slechts f. 17.50.

Deze aanbieding is niet bedoeld voor groepen en
u zult begrijpen dat reserveren is gewenst.

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden
Tel. 0575-55 13 12, Fax 0575-55 37 40.

Ruime eigen parkeergelegenheid pal voor de
deur.

KEUKENS
SANITAIR

WAND- EN
VLOERTEGELS

NATUURSTEEN

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

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

DE KAPSTER
BIJ U AAN HUI5,
VOOR HET HELE
GEZIN

Joanne Dijkman
Goudvinkendijk la
7261 RD Ruurlo
Telefoon (0573) 49 15 25

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

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Briefkaarten

DRUKKERIJ
WEEVEBS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het is weer: 'Belastingaangifte-tijd'

Wenst u een deskundige begeleiding en advisering,

dan staat ons enthousiaste team weer voor u klaar.

Graag zien we u met de aangifte 1998 op één van de volgende avonden:

woensdagavond 10 maart 1999

woensdagavond 17 maart 1999

woensdagavond 24 maart 1999

tussen 18.30 uur en 20.30 uur.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden

Telefoon (0575) 55 14 85 / Telefax (0575) 55 16 89

Bekendmaking
De minister van Verkeer en Waterstaat
maakt bekend, dat zij op grond van de
Rivierenwet van plan is een vergunning te
verlenen aan de hoofdingenieur-directeur
van de Rijkswaterstaat, directie Oost-Neder-
land voor het verrichten van grootschalige
bagger- en stortwerkzaamheden in de Waal
ter verruiming van de vaargeul in het
zomerbed van de Waal.

Locatie

De werkzaamheden zullen gaan plaats-
vinden binnen de gemeenten Rijnwaarden,
Millingen aan de Rijn, Gendt, Bemmel,
Nijmegen, Valburg, Beuningen, Dodewaard,
Druten, Echteld, West Maas en Waal, Tiel,
Neerijnen, Zaltbommel, Lingewaal en Maas-
driel (tussen kmr 857,700 en 952,500 in
het zomerbed van de river de Waal).

Inzage
Vanaf vrijdag 5 maart 1999 tot en met

donderdag 1 april 1999 liggen de aanvraag
voor vergunning en het hierop betrekking
hebbende ontwerp-besluit ter inzage.
U kunt het ontwerp-besluit en de aanvraag
binnen deze periode inzien op:
1. Het dienstkringkantoor Boven-Rijn en

Waal van de Rijkswaterstaat,
Spoorstraat 4 in Nijmegen;

2. Het kantoor (bilbiotheek) van de Rijks-
waterstaat directie Oost-Nederland,
Rijkskantorengebouw, Gildemeester-
plein 1 te Arnhem, op werkdagen van
9.00 uur tot 16.00 uur.

Kenbaar maken zienswijze

Als u door het voorgenomen besluit
rechtstreeks in uw belang wordt getroffen,
kunt u binnen de inzagetermijn schriftelijk
en/of mondeling uw zienswijze kenbaar
maken. Uw schriftelijke reactie dient u
uiterlijk 1 april 1999 te sturen naar:

Rijkswaterstaat
Dienstkring Boven-Rijn en Waal
Postbus 335
6500 AH Nijmegen

Voor het mondeling inbrengen van een
zienswijze dient vooraf een afspraak ge-
maakt te worden. Hiervoor kunt u contact
opnemen met de afdeling BJZ van de
dienstkring Boven-Rijn en Waal, telefoon
024-3650811.

Om organisatorische redenen verzoek ik u
om uiterlijk 24 maart 1999 een afspraak te
maken voor het inbrengen van uw monde-
linge zienswijze.

Nadere informatie
Voor het verkrijgen van nadere infor-

matie over het ontwerp-besluit kunt u con-
tact opnemen met de dienstkring Boven-Rijn
en Waal, telefoon 024 - 365 0811.

De minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat
ir. H. Prins

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat



een boek over Vorden
in het jaar 1999

de laatste kans om uw mening te geven
Eind deze week moeten we, wat de enquête betreft, afsluiten! Dan
hebben een flink aantal inwoners van onze gemeente het enquête-
formulier ingevuld en ingezonden. De enquête die laat zien hoe
we in 1999 denken over allerlei onderwerpen die te maken hebben
met ons dagelijks leven in het laatste jaar van deze eeuw. Hebt u
de vragen nog niet beantwoord? Haal dan even bij de bibliotheek
een overdruk van het enquêteformulier en lever het deze week nog
in. Dit is de laatste kans om uw mening te geven vóór een nieuw
millennium begint.

de sneeuwfoto van Vorden is Binnenl
U weet wel: de foto waar we vorige week om vroegen. Maar er
zijn natuurlijk nog veel meer mooie foto's en dia's van Vorden
zoals het nu is. Die zouden we graag een poosje willen lenen,
want als redactie van 'Vorden '99' hopen we in het boek veel bij-
dragen van Vordenaren op te nemen. Foto's, dia's, tekeningen,
aquarellen, gedichten en hartekreten of misschien zelfs een kort
verhaal dat zich afspeelt in Vorden. We bekijken als redactie seri-
eus of de bijdrage voor publikatie geschikt is en u krijgt bericht.
Over enkele maanden ontvangt u in elk geval uw foto's of andere
bijdragen weer in dank retour. Met een goede kans dat u uw bij-
drage dit najaar, misschien wel in kleur afgedrukt, terugziet in de
uitgave 'Vorden '99'.
Als u meer wilt weten over het inzenden van bijdragen dan kunt u
bellen met tel.nummer 55 19 28. Materiaal voor het boek kan, met
vermelding van uw naam en adres, worden ingelevej^bij de
Openbare Bibliotheek, Dorpsstraat 3.

Redactie 'Vorden '99'

met dank aan sponsor Drukkerij Weevers - Vorden voor dz plaatsruimte

Drie musicalvoorstellingen van 'Het ondermaanse huis

Ruim honderd medewerkers
in touw voor musical kerken
De gezamenlijke Vordense kerken
brengen op vrijdag 19, zaterdag 20 en
zondag 21 maart de musical 'Het on-
dermaanse huis' op de planken. De
uitvoeringen hebben plaats in de
Christus Koning Kerk aan het Jeb-
bink. Voor de musical zijn er ruim
honderd medewerkers in touw. Toe-
gangkaarten zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij DA-drogist Ten Kate,
schildersbedrijf Boerstoel en super-
markt Besselink in Wichmond.

Sinds oktober vorig jaar wordt er bijna
wekelijks gerepeteerd. De verwachtingen
zijn hoog gespannen. Vijfjaar geleden
brachten de gezamenlijke Vordense ker-
ken ook een musical op de planken. De-
ze musical met als titel 'Anders dan de
nacht' werd een groot succes en alle
voorstellingen waren uitverkocht. Liene-
ke van Ruller, een van de initiatiefne-
mers van de huidige musical kijkt met
veel plezier op die tijd terug. "Het was al-
leen wel een heel drukke periode. We
hebben dan ook bewust een aantal jaren
gewacht met deze musical. Je moet niet
elk jaar zoiets opvoeren", aldus Üeneke
van Ruller.
Samen met Corrie Peters nam ze het ini-
tiatief om weer een musical op de plan-
ken te brengen. "Deze musical is evenals
de vorige geschreven door Vordenaar
Kees de Bruine", zegt Lieneke van Ruller.
"We hebben alleen wel bewust gekozen
voor een heel andere soort musical. Deze
lijkt dus totaal niet op de vorige. Dat was
eigenlijk meer een bijbelverhaal. 'Het
ondermaanse huis' daarentegen is een
musical speelt zich in deze tijd af."

De musical is een fantasieverhaal dat
zich gedeeltelijk in de hemel en gedeel-
telijk op aarde afspeelt. Het spel begint
met een vergadering in de hemel waar
hemelingen, de kinderen van het licht
en God met elkaar praten over de aarde.
Een aarde waar tussen de verschillende
kerken nogal wat verdeeldheid bestaat.
Uitgangspunt van schrijver Kees de Brui-
ne is Job 1:1-12. Twee hemelingen - posi-
tief en negatief genoemd - gaan naar de
aarde en proberen de mensen op de
proef te stellen en tegen elkaar uit te spe
len. De mensen laten dat gebeuren en
na de ruzie trekt ieder zich in de eigen
groep terug. In een droom brengen posi-
tief en negatief vervolgens enkele men-
sen naar de hemel. Hun ervaringen daar
maken dat de musical een happy end
krijgt. Een hoofdrol is daarbij weggelegd
voor Joanne Wichers. Zij speelt de rol van
'hoop'. De hoop dat alles goed komt.

VEEL JONGEREN
Er doen ruim honderd mensen mee aan
musical 'Het ondermaanse huis'. Hoofd-
rollen zijn er voor Ruth Brinkhorst, Jo-
han Janse, Lieneke van Ruller, Joanne Wi-
chers en Bert Nauta. De regie is in han-
den van Marian Beitier. Vergeleken bij
vijfjaar geleden zijn er opvallend veel
jongeren van de partij. In totaal doen er
twintig scholieren van basisschool Het
Hoge mee aangevuld met zo'n vijftig tot
zestig volwassenen. Verder is is er een
combo en een koor onder leiding van
Piet Piersma. Minder in beeld maar niet
onbelangrijk zijn tenslotte de decorbou-
wers en de mensen die de kleding heb-
ben gemaakt.

Voetbal

ABS-Vorden 1-2
De wedstrijd tegen ABS (Bathmen) moest
door Vorden worden en aansluiting bij
de 'middenmoot' té behouden. Vorden
trad aan zonder keeper Besselink, die vo-
rige week zondag in de wedstrijd tegen
Go Ahead nare verwondingen aan zijn
gezicht heeft opgelopen. Dennis Thijssen
was zijn vervanger en heeft het verdien-
stelijk gedaan.
Vorden begon zoals gewoonlijk zeer
voortvarend aan de wedstrijd en creëer-
de zich direct fraaie kansen. Rob Enze-
rink speelde een sterke wedstrijd op het
middenveld en bracht diverse malen de
voorwaartsen in een scoringspositie. Hij
was het zelf overigens die de openings-
treffer voor zijn rekening nam. In de 15e
minuut gaf Ronald Visser een voorzet op
Dennis Wentink die de bal teruglegde op
Rob Enzerink. Hij tekende 0-1 aan met
een geplaatst en onhoudbaar schot.
ABS kwam er eigenlijk niet aan te pas.
Vorden speelde op alle linies beter. Het
wachten was alleen nog op meer doel-
punten. Dennis Wenink miste op een
haar enkele malen het doel en ook Mare
Sueters had het geluk niet aan zijn zijde.
Ook Ronald Visser zag zijn schot naast
gaan, nadat hij fraai door de achterhoe-
de was gesoleerd.
In de 35e minuut was het Mare Sueters
die goed voor zijn tegenstander kwam en
fraai met een lob de uit de goal gekomen
keeper verschalkte 0-2. De tweede helft
gaf een totaal ander spelbeeld te zien.
Vorden tork zich terug en liet het spel
maken door ABS. ABS kwam overigens
niet toe aan het scheppen van echte kan-
sen. Ronald Visser moest het veld wegens
een blessure verlaten. Zijn plaats werd
ingenomen door Erwin Hengeveld.
In de 30 minuut kwam Hugo van Dits-
huizen zijn keeper op de lijn te hulp, ech-
ter hij gebruikte daarbij zijn handen. Hij
kon met rood vertrekken. In de 35e mi-
nuut was het dan toch raak, toen een
ABS-speler de bal uit een^^ts voor zijn
voeten kreeg en onhoudbalff uithaalde 1-
2.
Vorden heeft de laatste minuten met 10
man verdedigd om de voorsprong te be-
houden en de spelers warej^dolgelukkig
dat na 7 verloren wedstrij^i op rij ein-
delijk weer de volle winst werd gepakt.

UITSLAGEN 6 EN 7 MAART
De Hoven Dl-Vorden Dl 7-0, Vorden D2-
WHCZ D5 11-0, Vorden El-Erica El 2-1,
Erica E2-Vorden E2 ?-?, Warnsv. Boys E5-
Vorden E3 5-2, SHE E2-Vorden E4 3-3,
Vorden E5-AZC E4 0-5, Vorden Fl-
Brummen F2 0-3, Be Quick F3-Vorden F2
?-?, Oeken F2-Vorden F3 afgelast, Vorden
F4-Warnsv. Boys F7 0-3.
Baakse Boys Al-Vorden Al ?-?, Erica Bl-
Vorden BI 5-1, Vorden Cl-Epse Cl 4-3.
ABS 1-Vorden l 1-2, Vorden 2-Vios B 2 1-1,
Vorden 3-AZC 3 3-2, Longa 5-Vorden 4 1-1,
Vorden 5-Witkampers 4 0-5, Worth.
Rheden 4-Vorden 6 afgelast.

PROGRAMMA 13 EN 14 MAART
Be Quick Dl-Vorden Dl, Vorden D 2-
Warnsv. Boys D3, Vorden El-Brummen
El, Vorden E2-WHCZE5, Oeken E2-
Vorden E4, Vorden E3-Dierense Boys E3,
Be Quick E4-Vorden E5, Erica F2-Vorden
Fl, Vorden F2-Warnsv. Boys F3, Vorden F3-
Warnsv. Boys F5, Gazel. Nieuwl. F4-
VordenF4.
WO Al-Vorden Al, Vorden Bl-Warnsv.
Boys BI, Wilp Cl-Vorden Cl.
Beekbergen l-Vorden l, Vorden 2-Rood
Zwart 2, Vorden 3-Pax 3, Erix 2-Vorden 4,
Vorden 5-Warnsv. Boys 4, Brummen 6-
Vorden 6.

UITSLAGEN SOCII
Socii 1-Marienveld l 3-0, SWocii 2-Fortu-
na Winterswijk 1-2, Drempt Vooruit 3-So-
cii 3 60, WHZC 3-Socii 4 1-4, Socii 5-AZC
6 2-6, Dierense boys 5-Socii 6 1-1, Socii B-
Ratti B 4-1, Socii D-Baak D 2-3, Warns-
veldse Boys F-Socii F 4-1.

PROGRAMMA
WHCZ 1-Socii l, Ruurlo 3-Socii 2, Dieren-
se Boys 3-Socii 3, Socii 4-Warnsveldse
Boys 5, Socii 5-De Hoven 7, Dierense Boys
6-Socii 6, Gorsssel B-Socii B, Socii D-IJssel-
streek D, Voorst E-Socii E, AZC F-Socii F.

PROGRAMMA
DVO 1-Dash l, Dash 2-Avanti 2, Dash 3-
Boemerang 2, dames AA Stad-Dash, Dash
2-Set Up '65 2, Saparta 2-Dash 3, Sparta 2-
Dash 4, Dash 5-Avanti 4, Dash 6-Tornado
l, Dash 7-Access BV C5, meisjes DVO Al-
Dash Al, Dash Bl-Avanti BI, Dash Cl-
Boemerang Cl, Dash C2-Avanti C2.

Rattil-EGWl(«
Nadat Ratti vorige week zondag, on-
danks veel strijd, had verloren van Erix 2
moest er dit keer worden aangetreden te-
gen EGW. Helaas voor Ratti moest er in
de basisopstelling veel worden gewijzigd
in verband met afwezigheid van diverse
spelers.

Toch begon Ratti redelijk tegen EGW.
Opnieuw was het echter de tegenstander
die scoorde. Ditmaal uit een vrije trap,
die door de keeper van Ratti niet goed
werd verwerkt. Dit was een domper voor
Ratti, omdat men veel vgn dit duel ver-
wachtte. Ratti herstelde zich enigszins.
Er kwamen zelfs een aantal goede moge-
lijkheden. Martin Leegstra had de beste
mogelijkheid, maar zag de bal gekeerd
worden door de EGW-keeper. Ook ande-
re mogelijkheden werden niet goed be-
nut en men ging met een 0-1 de rust in.

In de rust werd Mans Roelvink gewisseld
voor Robert Abdumasin. Ratti begon de
tweede helft feller, wat resulteerde in
een veldoverwicht, maar niet leidde tot
goede kansen. Eén van de verre uittrap-
pen van de EGW-keeper dreigde over
laatste man Reinier Hendriksen te gaan,
maar deze hield de bal met de handen te
gen. Gelukkig voor Ratti wed dit slechts
bestraft met een gele kaart. Toch moest
Hendriksen vlak hierna toch geblesseerd
het veld verlaten.

Guido Mullink viel voor hem in en één
van de eerste acties van Mullink was een
afstandsschool dat het doel miste. Toch
was dit voor Ratti het sein om nog feller
te gaan voetballen. EGW benutte de
ruimte achter de Ratti-verdediging goed.
Een van de snelle spitsen werd in het zes-
tienmetergebied licht geraakt door
Mullink. De scheidsrechter zag hierin
een strafschop die door EGW werd be-
nut. Met nog enige minuten te gaan pro-
beerde Ratti van alles. Een afstandsschot
van Antoine Peters belandde op de lat,
Jousif Mohammad Ahmad werd nog on-
deruit gehaald in het zestienmeterge-
bied. Hierin zag de scheidsrechter echter
geen overtreding.

Helaas voor Ratti ging de wedstrijd dan
ook verloren met 0-2. Op velen verzoek
zal de schrijver van dit 'stuk' niet eindi-
gen met de hoop uit te spreken dat het
volgende week wel moet lukken en dat
Ratti tegen MEC de punten zal meene-
men.

PROGRAMMA
Oeken 2-Ratti 5, Diepenveen Bl-Ratti BI,
Be Quick 2 Cl-Ratti Cl, Mee 1-Ratti l,
Ratti 2-Epse 4, Epse 5-Ratti 4.

Bridge

BZR
Groep A: 1. mv./dhr. den Elzen 61.7%, 2. v.
Gastel/Costermans 61.3%, 3. mv./dhr.
Führi Snethlage 58.3%. Groep B: 1.
mw./dhr. de Bruin en Hartman/Kamp
64.1%, 3. v. Alphen/Warnaar 57.3%.

Bridgeclub Vorden
Uitslagen van l maart: groep A: 1. van
Asselt/Vruggink 58.8%, 2. Wullink/Meijer
58.3%, 3. van Gastel/Castermans 57.1%.
Groep B: 1. den Ambtman/Vruggink
59.6%, 2. den AmbtmanfThalen 58.7%, 3.
Arnold/Warnaar 54.2%.



wil gewoon
extra arm

Soms heb je meer geld nodig dan er op je rekening staat

Daarom heeft de Rabobank Krediet op Betaalrekening.

Daarmee hebt u altijd een extra bedrag achter de hand.

Hoe hoog dat bedrag maximaal is, spreken we samen

met u van tevoren af. Zo hebt u de vrijheid om soms eens

wat meer geld uit te geven dan eigenlijk zou kunnen.

Gewoon, rechtstreeks vanaf uw betaalrekening. Rabobank

Uw Rabo Betaalrekening krijgt meer ruimte
met Krediet op Betaalrekening.

Hallo Jongelui!
Hallo, ben je een nieuwsgierig type?

Lees dan even het volgende tekstje:
Wij zoeken namelijk voor 14 maart nog veel mensen.

Dit op kort* tot «Mr kort* tormQit.

Plaats: Dorpsfcerk
Tijd: 16.00

Zien we jullie daar?
Ijet heelt onder andere te maken met:

Dhr. Klaasscns, Thomasviering, en muziek.
Ook hoeven we niet *HI te zftfen want er U van alle* te

doen!!!

Hulp gevraagd
voor het schoonhouden

van onze showroom
1 a 2 dagen per week

Schriftelijke reacties s.v.p. aan

IN KEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

Branderhorstweg 5, 7256 KG Keijenborg
Telefoon (0575) 46 20 26, Fax (0575) 46 39 04

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat met ingang van donderdag 11 maart tot en met 7 april
1999, voor een ieder op de gemeentesecretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter
inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan "Vorden West en
Zuid, partiële herziening 1998".

Dit plan voorziet in de bouw van twee woningen op een per-
ceel grond aan de Christinalaan (terrein voormalige brand-
weerkazerne).

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar maken aan de
gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA VOR-
DEN.

Vorden, 10 maart 1999.

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat met ingang van donderdag 11 maart tot en met 7 april
1999, voor een ieder op de gemeentesecretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter
inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan "Wientjesvoort
1998".

Dit plan heeft betrekking op het landgoed Wientjesvoort,
plaatselijk bekend Ruurloseweg 50, 81 en 83 (terreinen ten
zuidwesten en noordoosten van de Ruurloseweg). Het plan
beoogt:
- de ontwikkeling van een deel van het landgoed als

natuurlijk bos;
- realisatie van 172 recreatiewoningen (geen permanente

bewoning toegestaan) op bestaand kampeerterrein en
landbouwgronden;

- herstel van het landhuis, andere waardevolle bebouwing
en park.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar maken aan de
gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA VOR-
DEN.

Vorden, 10 maart 1999.

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

B O E K E N W E E K 1 0 - 2 0 M A A K T 1999
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De nieuwe Palmen is het
Boekenweekgeschenk 1999
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DAAR KUN JE MEE LEZEN EN SCHRIJVEN!

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel (0575) 55 31 00

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

Vereniging tot bevordering
van het Marktwezen
in de gemeente Vorden

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

op maandag 22 maart a.s.
om 19.30 uur in Hotel Bakker

Agenda o.a.
- jaarverslag secretaris en penningmeester
- vaststelling contributie 1999
- bestuursverkiezing
- diverse acties 1999

Het bestuur

Onze bakkers hebben iets
nieuws ontwikkeld het

"Naober brood"
gebakken uit: tarwe volkoren meel

soja - tarwe en roggevlokken,
rijst - haver - gerste - spelt en

maïsbloem
boekweit, mout en sesamzaad,

dus smullen maar.

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22, Vorden, tel. (0575) 55 18 77
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Kom eens kijken

Warme Bakkers Cake
(g soorten)

11 zadenbrood: 800 gr
(een licht meergranen brood)

voor
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f2,50

Gevuld Stokbroodje met:
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-ra

f
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- Hawaï

Soes fantastico
(een creatie van Oom Joop)
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2,95
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Slagroom Schnitt: 6 pers. ,MMVvoor
Stel uw eigen weekend ontbijt samen
minibroodjes (alle soorten) 10 stuks VOOr

f/-50
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