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Overname advertenties berichten verboden

Geslaagde stempelactie
Vordense Ondern. Vereniging:
Irene Regelink wint hoofdprijs

W

Irene Regelink uit Vierakker
won afgelopen zaterdag de
hoofdprijs van de stempelactie
van de Vordense Ondernemers
Vereniging: een tweedaagse
reis naar Londen met overnach-
ting. Haar zus Inge die bij de
trekking aanwezig was nam de
prijs in ontvangst uit handen
van voorzitter mevrouw H. Su-
eters van de Vordense Onderne-
mers Vereniging.

Het was zaterdagmiddag een
drukte van belang bij de stand die
midden in het dorp stond. Gedu-
rende de hele dag konden de men-
sen hier hun stempelkaarten inle-
veren om kans te maken op de
tweedaagse reis naar Londen. Vol-
gens de organisatie kwamen er

verspreid over de dag zo'n vijfhon-
derd consumenten hun volle stem-
pelkaart naar de daarvoor bestem-
de bus op het grasveld voor de NH
Kerk brengen. Deze stempelkaar-
ten werden vanaf zaterdag 11
maart uitgedeeld bij alle winkels
die aangesloten zijn bij de Vorden-
se Ondernemers Vereniging en bij
elke aankoop kreeg men een stem-
pel.

Iedereen die zaterdag zijn volle
stempelkaarten inleverde bij de
podiumwagen kreeg in ruil daar-
voor een aantal muntjes waarmee
men mee kon doen aan het spel
'Geld over de balk gooien'. De deel-
nemers dienden deze muntjes in
één van de schoteltjes te gooien
die op een balk stonden. Wie dit

voor elkaar kreeg, ontving van de
Vordense Ondernemers Vereni-
ging een verrassingspakket.

Omdat niet alle 75 verrassingspak-
keten er zaterdag waren uitgegaan
gaf de organisatie op het eind van
de middag de resterende pakket-
ten op ludieke wijze weg met vra-
gen als "Wie heeft er een gat in
zijn sok?" en "Wie heeft er een los-
se knoop in zijn zak?".

Vervolgens vond de trekking van
de hoofdprijs plaats en mocht Inge
Regelink namens haar zus Irene
de tweedaagse reis naar Londen in
ontvangst nemen. Alles bij elkaar
een zeer geslaagde actie waar de
Vordense Ondernemers Vereni-
ging tevreden op terug kan kijken.

Peuterspeelzaal
"Ot en Sien"
De peuterspeelzaal "Ot en Sien"
bestaat op 15 april 25 jaar. In-
middels hebben bestuur en
leidsters besloten om die zater-
dagmiddag een feestprogram-
ma in elkaar te zetten, die voor-
al gericht is op de peuters.

Na het oplaten van ballonnen zal
er voor de peuters een theater-
voorstelling zijn. Tegelijkertijd zal
er dan voor de ouders en andere
belangstellenden een officieel en
informeel samenzijn worden geor-
ganiseerd.

Momenteel is er tussen "Ot en Sien"
en de gemeente Vorden een goeie
overlegstructuur. Het bestuur van
de peuterspeelzaal is bezig met
een samenwerkingsverband met
de peuterspeelzaal in Wichmond
en Kranenburg en de kinderop-
vang "De Klimboom". Dit op ver-

zoek van en in overleg met de ge-
meente Vorden.

Voorts is het bestuur bezig met het
vinden van een andere locatie.
Ook in dit geval is het gemeente-
bestuur daarbij betrokken. Als mo-
gelijke locatie wordt geduid op het
braakliggend terrein naast de BSO
van "De Klimboom".

Afgelopen jaar kampte de peuter-
speelzaal met een behoorlijke wacht-
lijst. Dat werd veroorzaakt door
een extra toestroom van peuters.

Toen werd besloten tot een tijdelij-
ke capaciteitsuitbreiding en werd
als locatie een lokaal in de basis-
school "Het Hoge" gekozen. Deze
extra groep leidde ertoe dat er
toen 108 peuters geplaatst konden
worden. De tijdelijke uitbreiding
duurde tot en met juni 1999.

Speeltuin Dorps-
school gerenoveerd
De eerste 2 zaterdagen van maart
hebben een aantal ouders en leer-
krachten ontzettend hun best ge
daan om het tuingedeelte van het
schoolplein te renoveren. Het was
ook wel nodig, want het is inmid-
dels alweer 15 jaar geleden dat de
tuin voor de laatste keer een grote
beurt heeft gehad. De heer Beef-
tink heeft, met behulp van een
groot aantal machines, het grond
verzetten voor zijn rekening geno-
men.
De fa. Boerstoel was aanwezig met
een hoogwerker om de bomen te
snoeien. Het resultaat mag er ze
ker zijn: de zandbak is voorzien
van nieuw zand, de 'heuvel' heeft
weer een prachtige vorm en de te
gelpaden zijn weer hersteld. De
kinderen kunnen nu weer fijn spe
len in de prachtige tuin van de
Dorpsschool. We willen alle ou-
ders en andere mensen die ons
hebben geholpen nogmaals be
danken voor hun hulp.

Kopij voor de Paaskrant
In de week voorafgaand aan Pasen (week 16) brengen wij weer een
Paaskrant uit. Kopij en advertenties voor deze speciale editie dienen
uiterlijk maandag 3 april om 12.00 uur bij ons binnen te zijn.

De redactie

Geldinzamelingsactie
voor Willibrorduskerk
De restauratiecommissie van
de St. Willibrorduskerk in Vier-
akker heeft dinsdagochtend 28
maart het startschot gegeven
van een langdurige geldinza-
melingsactie ten behoeve van
de restauratie van het interieur
van de kerk en de bijbehorende
glas-in-lood ramen.

Tijdens een persconferentie in
Huize 't Suideras deden voorzitter
J.D. Bouwmeister en secretaris me-
vrouw M.C.E. Bonga-Tulleken van
de restauratiecommissie de plan-
nen uit de doeken. Nadat ruim
tien jaar geleden de daken en go-
ten van de St. Willibrorduskerk in
Vierakker volledig zijn vernieuwd
.moeten nu het interieur en de
glas-in-lood ramen zo spoedig mo-
gelijk onder handen worden geno-
men. Volgens een voorzichtige
schatting van architectenbureau
Van Vliet uit Loosdrecht is met de
restauratie een bedrag van drie
miljoen gulden gemoeid.
De kerk heeft inmiddels een subsi-
dieverzoek ingediend bij de pro-
vincie. De provincie heeft de res-
tauratiecommissie inmiddels per
brief meegedeeld dat het interieur
van de Vierakkerse St. Willibror-

duskerk is opgenomen op het Pro-
vinciaal Restauratie Uitvoerings-
programma 2000-2005 dat ter
goedkeuring is voorgelegd aan de
Gedeputeerde Staten van de pro-
vincie Gelderland.

Omdat een subsidie van de provin-
cie niet genoeg is, zullen er de ko-
mende tijd diverse geldinzame-
lingsacties worden gehouden voor
de St. Willibrorduskerk. Tijdens de
persconferentie in Huis 't Suideras
kreeg de regionale pers de eerste
nieuwsbrief uitgereikt die binnen-
kort huis-aan-huis in Vierakker en
Wichmond wordt verspreid. In de-
ze nieuwsbrief roept de restaura-
tiecommissie de bewoners van
Vierakker en Wichmond op om
voor 15 mei met originele ideeën
te komen als het gaat om geldin-
zamelingsacties. Voor de num-
mers l en 2 voor zowel het meest
ludieke idee als van het meest lu-
cratieve idee heeft de commissie
een mooie prijs in petto.

Het secretariaat van de restauratie-
commissie en de redactie van de
nieuwsbrief zijn gevestigd aan de
Vierakkersestraatweg 34, 7233 SG
Vierakker, telefoon (0575) 44 12 61.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Woensdag 29 maart 19.00 uur dhr. WJ. Schot, Avondgebed in de
Geref. Kerk. RvK-dienst.
Zondag 2 april 10.00 uur ds. M. Beitier, viering avondmaal, er is
ook zondagschool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 april 10.00 uur ds. A. Hagoort en fr. B. Broekman, Oec. dienst
in NH kerk m.m.v. De Garve.

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 29 maart 19.00 uur dhr. WJ. Schot, Avondgebed in de
Geref. Kerk. RvK-dienst.
Zondag2 april 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Woensdag 29 maart 19.00 uur dhr. WJ. Schot. Avondgebed in de
Geref. Kerk. RvK-dienst.
Zondag 2 april 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag l april 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 2 april 10.00 uur Woord- en Communiedienst.

Weekendwacht pastores
Geen opgave,

Huisarts
1-2 april dr. Dagevos, 't Vaarwerk l, telefoon 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

TANDARTS
1-2 april?. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon 0573-452513. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
S treekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15,00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaküig en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
aftieling 10,30-11.30,15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dagen nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, 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

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

Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min).

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; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 556908;
Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y.Roeloft (0575)441942.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur. zaterdag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-1230 uur en 1330-16.00 uur; vrijdag
van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00-17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmeriiig info/aanvraag bij de SWOV.
Tafel tjê-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur.
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel, 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05. .'
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375 (Wim);
voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

Stankmeldings nummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekos-
ten in rekening gebracht. Ano-
nieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de ge-
plaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schrifte-
lijke opgaven worden bij fou-
tieve plaatsing wel gratis her-
haald.

• Voorjaarsverkoopmiddag
Welfare 29 maart van 14.00
tot 16.30 uur in de Wehme

• Gevtfichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
bij Herbalife. Probeer het ook!
Bel uw onafhankelijke Herbali-
fe-distributeur. Bianca te Veld-
huis, tel. 0575-464882

• Te koop: jonge hennen aan
de leg. Goossens, Voortseweg
6, Toldijk, tel. 461670

• Te koop: BMW R60 1961
600 cc, 6 volt, zwart, gesch.
voor euro 95; incl. 2 zweef-
zadels, leren tassen en rek
incl. aantal losse items. Vaste
prijs f 15.000,-. Tel. 0318-
570060

• Te koop: antieke Tripod-ta-
fel 0110 cm, uit eigen Indone-
sische boedel. Prijs f 1350,-.
Tel. 0575-431909

• Ik maak graag een plan met
u voor een slank & fit maar
vooral gezond millennium:
Bel vrijblijvend voor info: mevr.
A. Eijsink, tel. 0575-572127

• Te huur: paardenstalling
met gebruik van buitenbak met
verlichting in het natuurgebied
't Groote Veld, met ruiterpaden.
Weidegang is in overleg mo-
gelijk. Tel. 0575-431356

• Gezocht in het buitenge-
bied, 4,5 km van centrum Vor-
den: huishoudelijke hulp
voor 2 x per week. Dagen en
tijden te regelen. Tel. 0575-
431909

• Gevraagd: een zelfstandi-
ge huishoudelijke hulp in
Vorden voor 1 a 2 ochtenden
per week. Bij voorkeur de
maandag en vrijdag. Tel. inlich-
tingen 0575-551332

• Joke stop toch met koken!
Oh, nee ... ze heet Miranda

• Hutsel, knutsel wat wordt
dat voor een gefrutsel? Op 8
april...

• Te huur gevraagd: grote
woning 4 personen. Tel. 0573-
453760

• Als u een zelfstandige baan
als hulp in de huishouding
zoekt (ongeveer 2 x 3 uur per
week), neem dan contact op
met: 0575-451302 (na 18.00
uur)

• Te koop: Golf 1, b.j. 1984,
190.000 km, APK dec. 2000
t.e.a.b. 0575-441845 na 18.00
uur

• TC RENOVATIE: alles on-
der 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • ver-
zamelhal • kringloopmeube-
len • antiek, curiosa, enz.; in-
en verkoop. Ma. t/m za. open
van 10.00-16.00 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg
bij Varsseveld, tel. (0315) 24
11 69

• Te koop: houten stacara-
van 9.30 x 3.60 m. Vraagprijs
f22.500,-. Tel. 0575-556216

• Meer weten over 'Oud
Vorden'? Luister woensdag
29 maart van 19.00 tot 20.00
uur naar Achterhoek FM Kabel
87.5 - FM 105.4

• Henk Hofland in Theater
Onder de Molen in Vorden,
zondag 2 april 15.00 uur. Re-
serveren via 0575-556987

• Concert in de Boskapel
Op 9 april is in de Boskapel in
de Veldhoek een afwisselend
concert te beluisteren; tussen
15.00 en 17.15 uur. Toegang
f 15,00, kinderen f5,00; Kunst-
Kringleden betalen f 12,50. In-
formatie: 0573 452075. (Zie
bericht elders in de krant)

• Maak op 15 april uw Paas-
bloemstuk. Brenda Pyle is
tussen 13.30 en 16.30 in Reur-
les Huus aanwezig om u te
helpen bij het maken van een
origineel voorjaarsstuk. U be-
taalt daarvoor f 35,-. Schrif-
telijke informatie hierover ligt
vanaf 29 maart in Reurles
Huus, dat elke vrijdagmorgen
geopend is. U kunt zich dan
ook opgeven. Informatie: 0573
452075.

• Te koop: gerstestro. H.J.
Pardijs, Mosselseweg 4, tel.
0575-556418

• Bedankt voor de felicita-
ties. Henk B.

• Meer weten over 'Oud
Vorden'? Luister woensdag
29 maart van 19.00 tot 20.00
uur naar Achterhoek FM Kabel
87.5 - FM 105.4

• Toneelvereniging Delden.
Vrijdagavond 7 april uitvoe-
ring in het Dorpscentrum.
Tmus Schuddeldoek op zwart
zaad'

• Plezier met judo. Elke
maandagmiddag 15.50-16.40
uur tot ± 7 jaar; 16.40-17.35
uur tot ± 10 jaar; 17.35-18.30
uur 11 jaar en ouder. Eerste
drie lessen gratis; 3 x judopak
in bruikleen. Sport- en ge-
zondheidsstudio Vorden, Burg.
Galleestraat 67a, tel. 0575-
554091:0543-517467

• Toneelvereniging het NET is
nog op zoek naar enkele en-
thousiaste leden van circa 25
jaar en ouder. Heb je zin in de-
ze uitdaging, bel dan: 0575-
527949

• Te koop: aanhangwagen
gegalvaniseerd en watervast,
groen hout, halfjaar oud, 1000
kilo torsi; aslengte 2.50 m,
breedte 1.35 m, incl. neuswiel
en reservewiel f 1000,-. Tel.
0575-465597

• Te koop: uitschuiftafel met
6 stoelen, donker eiken met
lederlook bekleding in goede
staat f 250,-. Tel. 0575-465597

• Hondenschool 'Klein Wee-
tink' te Velswijk begint op
maandag 17 april weer met
de trainingen. Ook behendig-
heid en fly-ball. Inlichtingen
en/of opgave bij:Ap Peters
0314-641436, Lucia Mullink
0314-622361

• Te koop: vierkante pakken
kuil voer vermengd met ger-
stestro, ideaal voor jongvee
en droge koeien. Grote pak-
ken weidehooi en tevens
t.z.L kuilgras. Te bevr. G.W.
ten Have, Koekoekstraat 17,
Vierakker, tel. 0575-521400

Contactjes
Het cement

tussen vraag en
aanbod!

Voorjaars-
aanbiedingen
vlaaien volgens Limburgs recept.

Keuze uit ruim 30 soorten, calorie-arm en
voor 12 royale punten.

NIEUW:

Noten-caramel-vlaai
deze zeer royale vlaai,
voor 12 royale punten,
weegt zeker 2000 gram J™ Q5

Heerlijke
verse

vlaaien

voor maar

Vers
van uw
verwen-
bakker

Peren-royal-vlaai
goed voor
8 heerlijke punten
voor maar

DIT WEEKEND:

Cappuccino
tompoucen
gewoon geweldig lekker
reservering gewenst
per stuk van 2,25 voor maar

Zaterdag:

Alle soorten harde
broodjes
(waaronder vele nieuwe soorten)

5 halen 4 betalen
ledere donderdag:

5 broden 12*95

En.. . zaterdag kans op een heerlijke gratis vlaai

Zie ook onze dagaanbiedingen
Keuze uit meer dan 80 soorten brood, waaronder

vele specialiteiten,
ledere dag .. . vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

o.l.v. bevoegd docent

• Landschapstekenen en schilderen
Plaats: Landgoed 'Den Bramel', Vorden.
Tijd: zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur vanaf 6-5 t/m 1-7-2000.
Kosten: f 295,- inclusief gebruik materialen.

Opgave (uiterlijk voor 2-5-2000) en informatie bij Robert Feickens (0575
530564)

• Handschriftverzorging en kalligrafie
Plaats: Zutphen.
Tijd: handschriftverzorging (individueel) in overleg; kalligrafie (in klei-
ne groep, max. 3 personen) donderdagavond van 20.30 tot 22.00 uur.
Kosten: handschriftverzorging f 35,- per persoon per uur;
kalligrafie f 25,- per persoon per avond.

Opgave (vanaf heden) en informatie bij Robert Feickens (0575-530564)

Zoekt u
een leuke baan

in de cosmetica?
Zelfstandig en met eigen tijdsindeling?

En bent u in het bezit van auto en rijbewijs?

Bel voor info: 0548-363734



Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Paulien

Zij is geboren op 24 maart
2000 om 02.43 uur, weegt
3550 gram en is 51 cm lang.

De gelukkige ouders en zusjes
Adri en Karin
de Gelder
llse en Aniek

't Heegken 5
7251 PW Vorden
Telefoon 0575-553686

Al 9 maanden
praten ze over me,
maar vanaf vandaag
zullen ze me horen.

Dolgelukkig en trots melden wij
u de geboorte van onze doch-
ter op 25 maart 2000.

Lotte

Hans Wullink en
Susanne Remmers

Het Elshof 9
7251 CB Vorden
Telefoon 0575-554280

Bezoek is van harte welkom,
maar bel even van tevoren.
Wij rusten tussen 12.00 en
15.00 uur en na 21.00 uur

Dolgelukkig zijn wij met de ge-
boorte van onze dochter

ISABEL JANINE

Isabel
26 maart 2000.

Isabel is om 21.19 uur geboren,
weegt 3565 gram en is 52 cm
lang.

Robert en Anyal
Visschers- Beg ieneman

Biesterveld 76
7251 VT Vorden

Anyal en Isabel rusten van
12.00 tot 15.00 uur

In ons verdriet om het heen-
gaan van onze lieve moeder en
oma

THEODORA ELISABETH
NIEUWENHUIS-

JANSSEN

mochten wij uw hartelijk mede-
leven ontvangen.
Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost die ons dit heeft
gegeven.

Familie Buunk
Familie Nieuwenhuis

Vorden/Lochem, maart 2000

Contactjes?

Huur
Mister Steatn

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

ONZE GERRIT
20 juni 1963 - 1 april 1996

Altijd in onze gedachten.

Fam. Krajenbrink-Boland, Warnsveld

Je vader blijft je vader
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt hem niet graag missen
omdat je van hem houdt.
Maar eens komt de dag
dat je hem moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan.

Verdrietig, maar met een bevrijd gevoel dat zijn lijden
voorbij is, laten wij u weten dat is overleden mijn lieve
man, onze vader en opa

JOSEPH ARNOLDUS GERARDUS
STEENBREKER

JOS
ECHTGENOOT VAN J.G.B. WISSINK

* 13 september 1936 t 21 maart 2000

Vorden: J.G.B. Steenbreker-Wissink
Hengelo (Gld.): Ingrid Weyers-Steenbreker

Rudy Weyers
Nicky

Vorden: Erik Steenbreker
Margriet Steenbreker-Brummelman

Maureen en Bente
Vorden: Daniëlle Steenbreker

Alexander Kappert

Correspondentie-adres:
Het Elshof 11
7251 CB Vorden

De crematieplechtigheid heeft zaterdag 25 maart te
Dieren plaatsgevonden.

Met leedwezen ontvingen wij het bericht van het over-
lijden van ons lid

JOS STEENBREKER

Jarenlang heeft hij zich voor Ratti verdienstelijk ge-
maakt, hetgeen binnen onze vereniging in herinnering
zal blijven voortleven.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie
sterkte met dit verlies.

Bestuur, leden en donateurs
sv Ratti

Vorden, 21 maart 2000

Intens bedroefd hebben wij afscheid moeten nemen
van onze dierbare

TRUUS DE ROZARIO-SPIEKKER

Meddo,
18 september 1930

Winterswijk,
19 maart 2000

Winterswijk: Rob
Dalen: Anja en Eisso

Vorden: Inez §n Hans
Ramon, Dylan, Sidney

Zwolle: Ralph en Janke

Correspondentie-adres:
Almenseweg 35
7251 H N Vorden

Overeenkomstig de wens van Truus heeft de begrafe-
nis op 23 maart 2000 in besloten kring plaatsgevon-
den op de r.-k. begraafplaats te Winterswijk.

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden /
Telefoon (0575) 552928

Vier op 'n rij,
gratis saus erbij

varkensoesters
bij aankoop van 4 stuks gratis

bakje pepersaus, per stuk.
129

Keurslagersoes,
per stuk

lamsham,
WO gr.

beenhamsalade,
WO gr.

gegrild spek,,
ebraden rosbief,

everkaas,
f700 gr. per soort)
samen

3 kogel-
biefstukken

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

We hadden haar nog graag een poosje bij ons ge-
houden, maar we zijn dankbaar dat een verder lijden
haar bespaard is gebleven.

EVERDINA JOHANNA FREDERIKA
ZWEVERINK-ESKES

WEDUWE VAN B.J. ZWEVERINK

* 14 januari 1917 t 24 maart 2000

We laten je gaan maar zullen je erg missen.

Dusseldörf (D.): Trudy en Manfred

Vorden: Jasper en Marjan

Kleinkinderen en
achterkleinkind

Correspondentie-adres:
J.B.J. Zweverink
Nieuwstad 57
7251 AG Vorden

De afscheidsdienst zal worden gehouden woensdag
29 maart om 13.00 uur in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden.

Aansluitend zal om plm. 14.00 uur de begrafenis plaats-
vinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
uitvaartcentrum Monuta.

voor uw

Stedentrip

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren k'.

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-5SH2.S7
Hengelo, K;uidhiiis.str.uil 21
telefoon: 0575-55.8 V«)

Steenderen, lUirg. Smitstniat 2 l
telefoon: 0575-55KI05

Bij aankoop van Besterly
paardenvoer

gratis
Besterly emmer

van 12 liter
VEEVOEDERHANDEL

H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden

Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis Ik' Voorst in liefde b kil t mi
unieke en sfeervolle ambiance voor:
•• huwelijksplec luiheid
*• recepties en (bnii!ofts)party's
•• produktpresenuities
•• vergaderingen en congressen

*• besloten diners
*• bniidshuis op het landgoed

Huis De Voorst
Binnenweg 10 .7211 MA Kefde
Tek: (0575) 54 54 54/51 3520
Fax: (0575) 51 ^S OS
E-mail: huisdevoorst@universal.nl
www.huisdevoorst.nl



GEMEENTE B ULLETIN V

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

• Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 urn-
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 urn-
en volgens afspraak

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 2030 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ANDBOUWFOLIE GRATIS KWIJT

Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. biedt u de mogelijkheid om uw land-
bouwfolie gratis in te leveren.
Waar: Dusseldorp Zutphen, Estlandsestraat 4 te Zutphen Wanneer: In de
maanden april en mei 2000, op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur
Wat: zwarte landbouwfolie, stretchfolie en grondstofzakken (tuin- en voe
derzakken)
Hoe: bezemschoon, gebundeld en niet zwaarder dan 15 kg per bundel
Meer informatie: Dusseldorp Lichtenvoorde b.v., tel. 0544 395555.

'JVACHTVLUCHTEN BOVEN VORDEN

Tot 16 april 2000 is het mogelijk dat het bedrijf "Eurosense" nachtvluch-
ten boven Vorden uitvoert. In opdracht van Rijkswaterstaat moet dit be-
drijf zogenaamde laseraltimetrievluchten (hoogtemetingen met behulp
van lasertechniek) uitvoeren. Nachtvluchten gebeuren als de weersom-
standigheden goed zijn.

AMC-DAG ZONDAG 28 MEI 2000

De burgemeester ontving van de Vordense Auto- en Motor Club "De
Graafschaprijders" een verzoek om vergunning voor het houden van de
VAMC-dag op zondag 28 mei 2000. Op deze dag wordt ook een koopzon-
dag gehouden.
Op de behandeling van het verzoek om vergunning voor de VAMC-dag
past de burgemeester de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toe.
Van 30 maart tot en met 27 april 2000 liggen het verzoek en de ontwerp-
beschikking tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur) ter in-
zage op de afdeling bestuur van het gemeentehuis (units). Kopieën van
deze stukken kunt u tegen betaling van rechten verkrijgen. Inzage in de
stukken is kosteloos. Belanghebbenden kunnen in deze periode hun
zienswijze over de aanvraag en de ontwerp-beschikking naar voren bren-
gen. De zienswijzen betrekt de burgemeester bij de definitieve beslissing.

OOPZONDAGEN

Op verzoek van de Vordense Ondernemers Vereniging en de heer De
Weerd van MD-meubelen hebben burgemeester en wethouders voor het
nog resterende deel van 2000 de volgende koopzondagen aangewezen: 24
april (2e Paasdag), 7 mei, 28 mei, l juni (Hemelvaart) 12 juni (2e Pink-
sterdag), 17 september, 8 oktober, 22 oktober, 10 december, 26 december
2000.
Op deze dagen mogen alle winkels in de gemeente Vorden tussen 6.00 en
22.00 uur geopend zijn. Voor 2000 kunnen burgemeester en wethouders
geen koopzondagen meer aanwijzen.

ANVRAGEN PASPOORT OF IDENTITEITSKAART

Naar het buitenland? Wat heeft u nodig?
Voor het reizen naar het buitenland moet u o.a. in het bezit zijn van
een geldig reisdocument. Kinderen, die bijgeschreven staan in het pas-
poort van ouder(s) of voogd, mogen niet alleen reizen met het paspoort
waarin ze staan bijgeschreven. Zij moeten beschikken over een eigen reis-
document. Dit geldt ook voor kinderen vanaf 16 jaar.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toege-
staan. (Anders dan bij het rijbewijs is het niet beslist noodzakelijk om
vóór de datum waarop de geldigheid van het oude document eindigt een
nieuw document aan te vragen; wel moet men zich, indien daarom
wordt gevraagd, kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.)
U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europe-
se identiteitskaart voor het reizen in de meeste landen van Europa (o.a.
niet in de voormalige Oostbloklanden en Cyprus). Beide documenten
zij n. vijf jaar geldig.

Aanvragen
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonlijk worden aange-
vraagd. U kunt dus niet voor iemand anders een paspoort of identiteits-
kaart aanvragen!
Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart
moet u het oude paspoort en/of toeristenkaait/identiteitskaart
meebrengen. Als de aanvrager van een paspoort staat bijgeschreven in
het (geldig) reisdocument van één of beide ouders, dan moet het reisdo-
cument waarin men staat bijgeschreven worden meegebracht.
Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude docu-
ment niet overleggen, dan moet u eerst naar de politie om aangifte te
doen (dit moet zowel bij vermissing als bij diefstal). Bij vermissing/dief-
stal in het buitenland moet u ook altijd aangifte doen bij de Ne-
derlandse politie. Het proces-verbaal moet u inleveren bij het aanvra-
gen van een nieuw document. Als u eerder een reisdocument hebt ge
had, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een nieuw do-
cument, dan worden de rechten verhoogd met ( 25,-. Is het vermiste reis-
document afgegeven in een andere gemeente, dan kan er niet direct een
nieuw document worden gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier
in die gemeente moet worden opgevraagd.
Bij de aanvraag moeten 2 gelijke pasfoto's (zwait-wit of kleur) van re
cente datum die een duidelijk en goedgelijkend beeld geven worden in-
geleverd. De foto's mogen niet kleiner zijn dan 3x4 cm (LET OP: de
meeste pasfoto's die op school worden gemaakt zijn te klein en kunnen
dus niet worden gebruikt!!).

Vermelding van kinderen in het reisdocument
Bijschrijven van kinderen (tot en met 15 jaar) kan alleen in een pas-
poort; indien er geen sprake is van voogdij, moet door de andere ouder
een schriftelijke verklaring van geen bezwaar worden afgegeven. Een
formulier hiervoor is op het gemeentehuis te verkrijgen. De verklaring
van geen bezwaar moet ook (opnieuw) worden overgelegd als in
het oude reisdocument al kindgegevens zijn opgenomen.

Niet alle landen accepteren bijschrijving van kinderen tot en met 15 jaar. Voorzo-
ver bekend zijn dat in Europa alken Tsjechië en Slowakije. Deze landen hanteren
voor bijschrijving de keftijd tot en met 14 jaar. Bij twijfel is het verstandig te in-
formeren bij de betreffende buitenlandse vertegenwoordiging in Nederland.

Toestemming
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders
of voogd voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een
paspoort geldt dat voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder cura-
tele staan hebben de toestemming nodig van de curator. Een formulier
voor het geven van toestemming is op het gemeentehuis te verkrijgen. De
toestemming kan nooit achteraf worden gegeven, dit moet altijd bij de
aanvraag worden overgelegd.

Kosten
een paspoort f 100,00
een Europese identiteitskaart f 37,50
het bijschrijven van l of meer kinderen ineen paspoort f 7,50
het wijzigen van woonplaats of lengte in een paspoort f 7,50
(wijzigingen voorbehouden)

Afgifte
Wij streven ernaar uw reisdocument direct te maken, zodat u geen twee
de keer terug hoeft te komen. Door apparatuurstoring is het mogelijk dat
de "klaar-terwijl-u-wacht"-service misschien niet altijd gerealiseerd kan
worden.

OET UW RIJBEWIJS AL WORDEN VERNIEUWD?

Op rijbewijzen die zijn afgegeven vóór l juni 1996 staan drie data ver-
meld. Dit kan enige verwarring veroorzaken. De eerste datum is de da-
tum van afgifte van het rijbewijs; de tweede datum is in de meeste ge-
vallen de datum waarop de houder van het rijbewijs 70 jaar wordt en de
derde datum is de datum waarvoor het rijbewijs moet worden ver-
nieuwd. Let u dus goed op deze laatste datum!! Het is van groot belang,
als u wilt blijven rijden, om vóór deze datum op het gemeentehuis te ko-
men.

Wat moet u meebrengen?
Voor het vernieuwen van uw rijbewijs moet u, als u nog geen 70 jaar
bent, meenemen:
het oude rijbewijs;
2 gelijke pasfoto's (zwart/wit of kleur) die van recente datum zijn en een
duidelijk en goedgelijkend beeld geven;
Kosten: f42,00 (wijzigingen voorbehouden).
Personen die binnenkort 70 jaar worden of 70 jaar of ouder zijn, moeten
worden gekeurd voor het rijbewijs. Hiervoor moet een formulier worden
gehaald bij burgerzaken. Dit geldt ook voor personen jonger dan 70 jaar
die al eens zijn gekeurd voor het rijbewijs. Momenteel bedragen de kos-
ten van het formulier (incl. uittreksel uit de Gemeentelijke basisadmini-
stratie) f43,10. Dit bedrag moet bij ontvangst van het formulier worden
betaald. Wacht niet te lang met het ophalen van zo'n formulier. Het kan
4 tot 5 weken duren voordat u alles rond heeft. Is het rijbewijs nog ge-
ruime tijd geldig terwijl men 70 jaar wordt, dan is het bovenvermelde
pas van toepassing vlak voor de datum dat het rijbewijs de geldigheid ver-
liest.

De aanvrager moet zelf op het gemeentehuis (burgerzaken) komen om een nieuw
rijbewijs aan te vragen.

Tussentijdse keuring
Bij een tussentijdse verslechtering van de gezondheidstoestand van per-
sonen die in het bezit zijn van een rijbewijs kan een verzekeringsmaat-
schappij b.v. na een ongeval, kritisch kijken naar de gezondheidstoestand
van de bestuurder. Dit kan gevolgen hebben voor een eventuele kosten-
vergoeding. Wij raden u aan in dit geval een tussentijdse keuring te laten
doen.

Vermissing
Bij vermissing/diefstal van het eerder afgegeven rijbewijs kunt u aangifte
doen bij de politie of op het gemeentehuis een verklaring van vermissing
invullen. Als u eerder een rijbewijs heeft gehad, maar u kunt dit niet
overleggen bij het aanvragen van een nieuw document, dan worden de
leges verhoogd met f25,-. Is het vermiste rijbewijs afgegeven in een an-
dere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document worden ge
maakt, omdat het oude aanvraagformulier in die gemeente moet wor-
den opgevraagd.

Afgifte
Wij streven ernaar uw rijbewijs direct te maken, zodat u geen tweede
keer terug hoeft te komen. De apparatuur voor het maken van een rijbe-
wijs is zeer storingsgevoelig, waardoor de "klaar-terwijl-u-wacht"-service
misschien niet altijd lukt.

;,Jf

> V,ERGROTEN WONING RUURLOSEWEG 47A TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 5, lid 5.8 sub d en f van het bestemmingsplan "Vorden Cen-
trum & Oost 1994" vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een wo-
ning op het perceel Ruurloseweg 47A



Deze vrijstelling maakt het mogelijk om een serre op het voorerf te bouwen.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag 30 maart tot en met woensdag 26
april 2000 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Be
langhebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en wethouders kenbaar
maken.

ERGROTEN WONING ZUTPHENSEWEG 85 TE VORDEN
m

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel 8, lid 7 sub d van het be
stemmingsplan "Vorden west en zuid 1992" vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een woning op het
perceel Zutphenseweg 85.
Deze vrijstelling maakt het mogelijk om dichter bij de openbare weg te bouwen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag 30 maart tot en met woensdag 26
april 2000 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Be
langhebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en wethouders kenbaar
maken.

jf W ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en de openbare bibliotheek van Vor-
den, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 31 maart tot en met 11 mei 2000, ter inzage het besluit
op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:
om revisievergunning voor:

de heer J. Hammers
Lankhorsterstraat 19
7234STWichmond
Lankhorsterstraat 19
een agrarisch bedrijf met zoogkoeien, jongvee, opfokzeugen en pony's

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en
ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voor-
schriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het eerdere ontwerp-

besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te

brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 12 mei 2000.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking,
dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn rich-
ten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6
weken na de terinzagelegging van kracht worden.

Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is be
slist.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44.

.ïv,ERGUNNINGEN

Bouwen
Plaats

Stuwdijk 5

Ruurloseweg 117

Vierakkersestraatweg 45b,
Vierakker

Ambachtsweg 11

Aanvrager

maatschap Wentink

maatschap J.W. Temmink en
J. Temmink-Roeterdink

R. Bouwmeister

J.H.M. Eckhardt

Meldingen bouwvoornemen
Plaats Aanvrager

Ruurloseweg 32 M.J. ten Have

Jnhoud

bouwen ligboxen-
stal

verbouwen boerderij

bouwen bergruimte/
carport

plaatsen hekwerk

Jnhoud

bouwen bergruimte

Vrijstelling

bodemonderzoek
(gedeeltelijk)

hoogte

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

OUWAANVRAAG

Plaats
Nieuwstad 11

Aanvrager
T. Hinterding

Jnhoud
bouwen bergruimte

Datum ontvangst
21-03-2000

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

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

HS-GEMEENTEN PRATEN OVER MILIEUBELEIDSPLAN:
DISCUSSIEAVOND OVER MILIEU OP 3 APRIL 2000.

Gaat wethouder H. Boogaard van de gemeente Vorden voor een paar
boodschappen bij de plaatselijke supermarkt met de fiets of pakt hij toch
snel even de auto? En hoe zit het met de wethouders H. Meurs en A. Baars
van Hengelo en Steenderen. Gooien zij het groente- en tuinafval in de
daarvoor bestemde container of belandt bij hen thuis toch alles in de
zelfde bak.

Journalist Peter Besselink voelt op maandagavond 3 april vanaf 20.00 uur
de milieuwethouders van Vorden, Hengelo en Steenderen aan de tand
over onder andere hun eigen milieugedrag. Dit gebeurt in het Dorpscen-
trum in Vorden. Aanleiding voor de discussieavond in Vorden is de tot-
standkoming van het milieubeleidsplan van de gemeenten Vorden, Hen-
gelo en Steenderen. Voordat de drie gemeenteraden straks het plan voor
de periode 2000-2003 vaststellen, willen de drie gemeenten daar eerst
met de plaatselijke bevolking over praten. Iedereen die over het milieu-
beleidsplan-wil meepraten is dan ook van harte welkom in het Dorps-
centrum in Vorden. Tijdens de avond is er de mogelijkheid om zowel
schriftelijk als mondeling vragen te stellen.

In het milieubeleidsplan constateren de drie gemeenten dat de rol van
de overheid binnen het milieubeleid verandert. De verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van milieutaken komt steeds meer te liggen bij het be
drijfsleven, instellingen en de burgers. Zo is de term 'milieuzorg' bij de
meeste bedrijven geen vreemd begrip meer en zijn de meeste burgers op
de hoogte van het belang van gescheiden inzamelen van afval. Maar zijn
we er daarmee? De gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen geven in
het milieubeleidsplan aan wat zij willen bereiken en hoe zij dat willen
bereiken. Goede milieucommunicatie en voorlichting zijn in dat kader
erg belangrijk.

Na een algemene inleiding over de totstandkoming van het milieube
leidsplan en een interview met de drie wethouders kunnen de deelne
mers aan de avond in het Dorpscentrum kiezen uit drie discussiesessies:
bedrijvigheid,
wonen
natuur & recreatie.

De deelnemers aan deze avond kunnen kiezen voor één van de drie dis-
cussiebijeenkomsten. Aan het eind van de discussieavond zal er geza-
menlijk worden gesproken over de uitkomst van de drie sessies.

Voor meer informatie en opgave voor de discussieavond kunt u contact
opnemen met de heer G AM. van Dijk van de gemeente Vorden: (0575) 55
74 74. Ook kunt u bij hem een exemplaar van het milieubeleidsplan op-
vragen.

Deze week is aan ruim 3800 belastingplichtigen de aanslag gemeentelij-
ke belastingen 2000 verzonden.

Hoe kan ik de aanslag betalen?
1. via automatische incasso

Heeft u een machtiging verleend tot automatische afschrijving, dan
hoeft u geen actie te ondernemen. Uw aanslagbedrag wordt in acht ge
lijke termijnen van uw bank- of girorekening afgeschreven. De eerste
termijn vervalt 30 april 2000. De laatste termijn eindigt op 30 novem-
ber 2000.

2. met de acceptgiro-kaart(en)
Wie niet voor automatische incasso heeft gekozen, moet zelf de bet-
aling regelen. Voor de betaling kunt u kiezen uit:
a. betaling van de aanslag ineens of;
b. betaling van de aanslag in twee gelijke delen.
Uiterlijk 31 mei 2000 moet de aanslag zijn voldaan!

Alsnog kiezen voor betaalgémak?
Betaalt u nog niet automatisch via een machtiging maar wilt u wel van
deze betaalwijze gebruik maken? Dat kan. Op de sector middelen, afde
ling financiën kunt u hiervoor machtigingskaarten krijgen. Vóór 20 april
2000 moet u dan de groene machtigingskaart terugsturen naar de ge
meente.

Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding?
Als u moeite heeft met het betalen van de aanslag, kunt u misschien in
aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Of u ook
inderdaad kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke financiële
omstandigheden.

Een verzoek om kwijtschelding doet u via een formulier "Verzoek om
kwijtschelding".
Dit formulier is verkrijgbaar bij de sector middelen, afdeling financiën.
Aan de hand hiervan beslist de gemeente of u in aanmerking komt voor
kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen voor de hondenbelas-
ting, onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de riool-
rechten.

Wie ontvangt de Zalmsnip?
Iedereen die op l januari 2000 belastingplichtig is voor de afvalstoffen-
heffing krijgt een vermindering op de aanslag afvalstoffenheffing van f
100,-.

Betaalt u geen afvalstoffenheffing, en denkt u recht te hebben op
f 100,-?
Ook de bewoner die een woonruimte gebruikt kan f 100,- ontvangen.

Of u in aanmerking komt voor de f 100,- zal o.a. afhangen van factoren
als:
1. bewoont u een woonruimte waarbij u de gemeenschappelijke voorzie

ningen (toilet, douche en keuken) gezamenlijk gebruikt;
2. het aantal kamerbewoners op één adres;
3. de inschrijving per l januari 2000 in de gemeentelijke basisadminis-

tratie of anders aan te tonen via een huurcontract en betalingsbewij-
zen (svp meezenden).



Voldoet u hieraan en denkt u recht te hebben op de Zalmsnip, dan kunt
u dit aangeven met onderstaand aanmeldingsformulier.

AANMELDINGSFORMULIER LOKALE LASTENVERLICHTING

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Telefonisch te bereiken

Geboortedatum

Bank- of girorekeningnummer

wenst in aanmerking te komen voof f 100,00 lokale lastenverlichting

Handtekening

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

Ook de bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen hebben recht op
f 100,- vermindering. Inmiddels heeft de gemeente bij de directies van
bejaardenoord 'de Wehme', verpleeghuis 'de Zon' en 'Villa Nuova', en de
therapeutische leef- en werkgemeenschap 'St. Urtica' de gegevens van
niet-zelfstandige huishoudens opgevraagd. De bewoners van deze instel-
lingen hoeven zelf geen aanmeldingsformulier in te vullen.

Bij kwijtschelding ook recht op f 100,-?
Belastingplichtigen die in aanmerking komen voor gehele kwijtschel-
ding van de belastingen ontvangen ook f 100,-. Zij ontvangen dit bedrag
automatisch via een zgn. "negatieve aanslag". Dat wil zeggen dat zij in
plaats van dat ze de aanslag moeten betalen, f 100,- krijgen uitbetaald.

Wenst u nadere informatie?
Voor vragen over de aanslag kunt u contact opnemen met de sector middelen, telefonisch bereikbaar tijdens
kantooruren onder nummer 0575 - 557428. (doorkiesnummer).

NZAMELEN GROF SNOEI- EN TUINAFVAL IN VORDEN OP 18 APRIL

Bebouwde kom: huis aan huis
In de bebouwde kom van Vorden, Wichmond en Kranenburg kunt u het grof snoei- en tuinafval, dat niet in de
groene container past, aan de weg leggen.

Buitengebied op afroep
Inwoners van het buitengebied kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 14 april telefonisch melden bij de Afval-Infor-
matie-üjn van Berkel Milieu, tel. (0575)545646, van 09.00-12.30 en 13.30 -16.00 uur.

Hoe biedt u het snoei- en tuinafval aan:
- uiterlijk om 07.00 uur aan de weg
- takken niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 m
- takken gebundeld met touw aanleveren
- bundels niet zwaarder dan 25 kg
- totale volume maximaal 25 kg
- bladafval alleen in de speciale gft-zakken
- geen wortels en boomstobben dikker dan 15 cm
- snoei- en tuinafval aan de openbare weg plaatsen

Is uw snoeiafVal niet weggehaald, bel dan op 19 april de Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu, (0575)
545646

Zelf brengen
Op werkdagen van 08.00 -12.00 en 12.30-16.00 uur en op zaterdagen van 09.00 - 13.00 uur
Naar het afvalscheidingsdepot aan de Letlandsestraat in Zutphen of de stortplaats Armhoede in Lochem.

HOINTI-, F B U I T -
IN TUINAFVAL

APAKT

AFVAL APAR1

MILIEU BEGIN!

Groep 5 Dorpsschool
naar de boerderij

De kinderen krijgen uitleg over het voeren van het vee.

Afgelopen dinsdag 21 maart in
groep 5 van de o.b.s. 'Dorps-
school' naar de boerderij van de
familie Tjoonk geweest. Ieder
jaar maakt deze groep kennis
met het leven op de boerderij.

's Morgens is mevr. Tjoonk in de klas
geweest en heeft het één en ander
verteld. De kinderen waren erg
enthousiast en stelden veel vragen.

's Middags ging de groep op de
fiets naar de boerderij aan de
Schutterstraat. Hier kregen de
leerlingen een rondleiding. Leuk
om te zien was hoe een koe vroe-
ger werd gemolken.

De kinderen mochten dit zelf ook
proberen en dat leek makkelijker
dan het was. De kinderen hebben
ook nog het vee gevoerd.

Zo konden de leerlingen zelf erva-
ren dat het werk op de boerderij
behoorlijk zwaar kan zijn. Als af-
sluiting kregen de kinderen cho-
colademelk met een lekker stukje
worst of kaas.

De kinderen vonden het een hele
leuke dag en hierbij willen we dan
ook familie Tjoonk van harte be-
danken voor hun gastvrijheid.

Ruitersport en rijtuigenbeurs
Op Tweede Paasdag, maandag 24
april 2000, vindt in de manege 'de
Heksenlaak', Zwiepseweg 32, Bar-
chem (gemeente Lochem) de 7de
Ruitersport en Rijtuigenbeurs
plaats. Deze beurs wordt georgani-
seerd door menvereniging 'de
Bergmenners'.

In de grote rij hal is een standhou-
ders ondergebracht, die zowel rui-
ters en amazones als koetsiers een

ruime sortering artikelen bieden,
specifiek gericht op de paarden-
sport. Voor en na de middag vindt
er een kostuumshow plaats van
ruitersportkleding. Ook staat er
twee keer een spetterende demon-
stratie van het populaire line-dan-
cing op het programma.
Daarnaast zijn in de inrijhal eve
nementen, demonstraties en
shows gepland. Verwacht worden
ondermeer het optreden van een

tandem-aanspanning evan Gelder-
se tuigpaarden, een marathon- en
vaardigheidsparcours te verrijden
door een vierspan zwart eminis-
hetlanders, een kür op muziek
van een viertal amazones op da-
meszadel en een viertal aanspan-
ningen met dresseerkarren. Afwis-
selend met de kostuumshow en de
line-dancing start ieder half uur
een ander programma.
Belangstellenden kunnen zich te
lefonisch wenden tot de voorzitter
van de menvereniging Willie Klok-
ma, tel. (0573) 44 13 06.

Gemeente bekijkt
geluidsonderzoek
hondenvereniging
Jachtvereniging Soestdijk heeft
een geluidsonderzoek laten ver-
richten om de komst van een
hondenkennel aan de Hengelo-
weg 20 in Vorden mogelijk te
maken. Op dit moment bekijkt
een adviseur van de gemeente
Vorden de uitkomsten van het
rapport.

Het college van B en W vroeg de
Jachtvereniging met een akoesti-
sche rapportage te komen om aan
te tonen dat omliggende wonin-
gen in de buurtschap Delden geen
geluidshinder ondervinden van de
mogelijke komst van de ongeveer
50 jachthonden. Het rapport is uit-
gevoerd adviesbureau Van der
Bosch uit Den Haag. Volgens Jacht-
vereniging Soestdijk valt het akoe-
stisch onderzoek positief uit voor
de vereniging. Zelfs in extreme ge
vallen maken zij volgens hen min-

der lawaai dan een vrachtwagen.

Het college van B en W wacht nu
eerst het advies van de adviseur af
die in de arm is genomen. Daarna
beslissen Burgemeester en Wet-
houders of ze Jachtvereniging
Soestdijk een milieuvergunning
verlenen. Buurtbewoners hebben
inmiddels aangegeven niet blij te
zijn met de eventuele komst van
de hondenkennel.

Tijdens een informatieavond op 21
februari in Pannenkoekenhuis De
Vordense Pan lieten ze wethouder
D. Mulderije weten dat de jacht-
honden in Delden niet welkom
zijn.

Dit standpunt werd enkele weken
geleden onderstreept met een
open brief aan Burgemeester en
wethouders in Weekblad Contact.

Steenrewalt timmert aan
de weg met gedurfd concert
Het Christelijk Gemengd Koor
'Steenrewalt' in Steenderen
timmert dit jaar behoorlijk aan
de weg met een interessante
uitvoering.

Op zondag 9 april wordt een con-
cert gegeven in de Remigiuskerk
aan het (nieuwe) Burg. Buddingh'-
plein in het centrum van Steende
ren. Op het programma staan on-
der meer koorwerken van Gluck,
Elgar en Burnell, maar de aan-
dacht zal vooral gericht zijn op de
uitvoering van de lyrische suite
'De Verhulde God'.

Dit werk van de Zweedse compo-
nist Lars-Erik Larsson is geschre
ven voor declamatie, piano en bla-
zers, solisten en koor. Het verhaal
is gebaseerd op een Griekse sage:
een god (Apollo) wordt naar aarde
verbannen om de stervelingen een
jaar lang de helpende hand te bie
den, zonder zijn identiteit te ver-

raden. Hij verricht zijn werk in
herderskledij, dus vermomd ofwel
verhuld.

Het koor Steenrewalt wordt bijge
staan door een tweetal solisten:
Henriette van üth, sopraan en Lu-
do Eikelkamp, bariton. De muziek
is in handen van Lucian Vende
rink, piano en de blazers (van
Nieuw Leven) Alieke IJsseldijk,
fluit; Harriet Hiddink, hobo en
Amarja Peppelman, klarinet. De
declamatie wordt verzorgd door
Gerda Schuurman.

Het geheel staat onder leiding van
dirigent Anton van Bergen. Zoals
gezegd: een gedurfd programma.
Dat kan niet voor niets en dat is
ook de reden waarom een toe
gangsprijs wordt gevraagd,

Kaartverkoop op de avond zelf in
de kerk. Zie advertentie elders in
deze krant.
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RIBKARBONADE 1 kg

11,95

9,95

BRETONSE
SCHNITZELS 4 STUKS 5,00

SHOARMAVLEES SOOgram 4,95

REERJESVLEES soo gram 4,95

WORSTEN VLEESWAREN ,

UIT El G EN WORSTMAKERIJ

Weekpakket vleeswaren

100 gr BOTERHAMWORST 1,40

100 gr RUNOER ROLLADE 2,95

100 gr PALINGWORST 1,95

NU VOOR

6,30

4,95

Elke week op de markt in Vorden

O GROTE BOS ROZEN 20 STUKS 8,95

O 2 BOSSEN BLOEMEN

0 GELE CALANCHOË

0 HORTENSIA

0 TRAY VIOLEN

9,95 Bloemen en planten

2,95

9,95

9,95

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Zondag tussen 21.00 en 21.30 uur gratis entree
Ov-weekkaarthouders op zondag tot 23.0O uur gratis entree
L uitgezonderd *avonden

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

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

Z7 El•*-• *~^

BOYAG

\

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI O
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.

Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

"Stel dat mijn kind...,
ook zo ziek en uitgehongerd was."

Violet Falkenburg vraagt uw aandacht voor hulpouders voor kinde-

ren in de derde wereld. Met een klein bedrag geeft u hen

daarginds een toekomst. .Word hulpouder. Helpen heeft wél zin!

Postbus 2480,1200 CL Hilversum
Tel.: (035) 628 49 84 E-mail: ics@euronel.nl Giro 70730 ©

GEEF EEN KIND DE KANS VAN ZIJN LEVEN

ZONDAG 2 APRIL KOOPZONDAG
Tijdens deze koopzondag

modeshow bij Schröder Mode Kerkstraat

met medewerking van

Capuchon Jeugdmode • Schoenmode Hermans
Schröder Mode

Tevens gratis VLECHTEN voor kinderen van 13.30 tot 15.30 uur in de Party-
tent aan de Kerkstraat. U aangeboden door Kapsalon Wuestenenk. Laat uw
kinderen maar komen!!!

Ruurloseweg 1
Hengelo (Gld.

Tel. 0575-461232

Zijn uw ramen toe aan een
wasbeurt? Laat dan uw

ramen wassen
door:

Kaaldijk 17, 7261 SC Ruurlo
Telefoon (0573) 49 13 29 / 06-53511844

Sluit uw spaarbank haar deuren?
Regio Bank Lochem is open!

REGIO BANK

Uw persoonlijke adviesbank

Regio Bank Lochem is onderdeel van De Regt Financiële Planning

Professionals, óók in bankzaken !

Nieuwstad 44
Tel: 0573 - 255 325
Email: deregt@deregt.nl

7241 DR Lochem
Fax: 0573 - 255 381
Website: www.deregt.nl



Bridge

UITSL. BRIDGE CLUB VORDEN
maandag 20 maart
Groep A: 1. dames Arnold/Warnaar
62,9%; 2. dames v. Burk/Hendriks
60,0%; 3. mv. van Gastel/hr. Coster-
mans 59,2%.
Groep B: echtpaar Koekkoek 62,5%;
2. heren den Ambtman/Kip 59,4%;
3. dames Jansen/Reindsen 57,3%.

BRIDGE CLUB B.Z.R. VORDEN
Uitslagen van woensdag 22 maart
Groep A: 1. v. Burk/Hendriks 65,5%;
2. v. Asselt/Vruggink 55,2%; 3. v.
Gastel/Groot Bramel 53,6%.
Groep B: 1. de Leeuw/Duinkerken
59.4%; 2. de Vries/Lendrink 53,6%;
3. Kriek/v. Leuvensteijn Breukink/
de Bie/Harmsen 52,6%.

Dammen

Het gaat goed met de dames van
damclub Vorden. De één, Nina
Hoekman - Jankovskaja, speelt in
september een match tegen rege-
rend wereldkampioene Zoja Go-
loebjewa uit Letland, met als inzet
de wereldtitel dammen! Een
match die wordt gehouden in de
periode van 8 tot en met 22 sep-
tember 2000 in het gemeentehuis
van Zutphen.
Natuurlijk wordt ook aan haar op-
volging gedacht en zelf traint Nina
twee talentvolle meisjes, Fleur
Pardijs en Bertine Bruil. Beiden de-
den zaterdag mee aan de plaat-
singswedstrijden voor het Neder-
landse Kampioenschap dammen
voor meisjes. Bertine Bruil maakte
met haar elf jaar haar debuut op
dit hoge niveau en voor Fleur Pard-
ijs was het de derde keer. Ondanks
haar leeftijd van 13 jaar heeft
Fleur al veel ervaring opgedaan bij
de pupillen en plaatste zich weer
met groot gemak voor het Neder-
lands Kampioenschap. Van de ne-
gen wedstrijden ging er één verlo-
ren, maar de rest werd overtui-
gend gewonnen! Met de fantasti-
sche scoren van 16 punten liet
Fleur iedereen achter zich en leg-
de beslag op de eerste plaats!
Voor Bertine was het allemaal
nieuw en zij keek haar ogen uit.
Nadat Bertine alle schroom van
zich had afgeworpen was de beer
los. In het sterke deelnemersveld
van in totaal 24 meisjes, baande zij
zich een weg naar voren en na ne-
gen wedstrijden had Bertine maar
liefst 12 punten veroverd! Een sco-
re die haar met twee andere meis-
jes een gedeelde vierde plaats op-
leverde. In verband met plaatsing
voor het NK moesten zij gedrieën
een barrage spelen. Een kolfje
naar de hand van Bertine, want
met Nina als trainster weetje daar
wel weg mee. Bertine hield het
hoofd koel en veroverde een ticket
voor het Nederlands Kampioen-
schap.
Het Nederlands Kampioenschap
dammen voor meisjes wordt dit
jaar rond Hemelvaart in Zutphen
georganiseerd op l, 2 en 3 juni.
Met Bertine Bruil en Fleur Pardijs
heeft damclub Vorden twee ijzer-
sterke troeven in handen, die daar-
naast het voordeel hebben van het
thuispubliek. De organiserende
damclub Zutphen/Warnsveld is
dus gewaarschuwd.

Voetbal

GROL - VORDEN 1-3
Twee strafschoppen en een rode
kaart voor Rob Enzerink doen Vor-
den afgelopen zondag tegen Grol
het onderspit delven. De straf-
schop in de 5e minuut was een ca-
deautje van de overigens goedlei-
dende scheidsrechter Kamp-
schreur uit Loo, daar bestond bij
de supporters van Grol en Vorden
geen meningsverschil over.
In de vijfde minuut kwam Grol op
voorsprong door een strafschop,
die feilloos werd ingeschoten.
Hieraan ging een overtreding op

Hugo van DItshuizen vooraf, waar-
door de Grolspeler in vrije schiet-
positie kwam, echter te lang treu-
zelde, waardoor Dennis Wentink
de bal voor zijn voeten weg kon
tikken. Tot ieders verbazing legde
de scheidsrechter de bal op de stip.
Vorden ging niet bij de pakken
neerzitten en creëerde zich goede
mogelijkheden om de stand in
evenwicht te brengen. Keeper en
defensie wisten het onheil tot de
10e minuut te keren. Een afgesla-
gen bal werd door Ronnie de Beus
onderschept en knalde via de bin-
nenkant van de paal de 1-1 binnen.
Beide teams legden aantrekkelijk
voetbal op de mat men kansen
over en weer. In de 15e minuut
was Vorden heel dicht bij de twee
de treffer. Ronnie de- Beus was de
achterhoede en de keeper te snel
af en lepelde de bal over doelman
Blanckenborg. De bal ging echter
tot zijn ontzetting net naast. Ook
Dennis Wentink had met een af-
standsschot geen geluk. De bal
ging rakelings over. Aan de andere
kant had doelman Hoevers geluk
toen een kopbal op de lat kwam.
Grol beschikt over twee kopsterke
spitsen en die stichtten dan ook
het nodige gevaar voor het Vor-
dense doel. De gelijke stand bij
rust gaf overigens de spelverhou-
ding goed weer. Grol deed in de
tweede helft er een schepje boven-
op en Vorden moest een aantal ke-
ren aan de noodrem trekken. Uit
één van de vrije trappen kon Mi-
chel Hofman ongehinderd inkop-
pen, waardoor Ronald Hoevers
kansloos was 2-1. Bij Vorden ont-
brak het aan een goede aanslui-
ting tussen het middenveld en de
voorhoede. Niettemin had het
kansen om de stand weer gelijk te
trekken. Eerst was het Ronnie de
Beus die de bal langs de doelman,
maar juist over het doel punterde.
Ook Dennis Wentink had de ge
lijkmaker op de schoen, maar zal
eveneens zijn schot overgaan. Grol
klopte met name op snelheid het
Vordense middenveld. De ploeg
van trainer Wolvetang kwam on-
der druk te staan. Toen Rob Enze
rink ook nog met rood kon ver-
trekken dreigde Vorden te worden
overklast. Het tegendeel was waar,
want Grol wist de man meersitu-
atie niet uit te buiten. Toen echter
Erik Oldenhave zijn opponent
even bij het shirtje pakte wees de
scheidsrechter wederom naar de
stip. Vorden protesteerde, omdat
de overtreding buiten het straf-
schopgebied zou zijn begaan. De
strafschop was voor Hoevers on-
houdbaar 3-1. Met name doordat
het Vordense middenveld zich
weer hervond, wist het stand te
houden tegen de overmacht van
Grol. Het had zelfs nog kansen om
de achterstand te verkleinen,
maar zover liet Grol het niet ko-
men. Men speelde de wedstrijd uit
met dubbele rugdekking en Vor-
den was niet in staat die muur te
slechten.

UITSLAGEN 25-26 MAART
Harfsen Dl - Vorden Dl 0-9
Vorden Dl Gaz. Nieuwland D4 0-10
Vorden El - WHCZ El 3-2
Zutphen El -Vorden E2 1-8
Vorden E3 - AZC E2 2-7
SHEE2-Vorden E4 0-6
WHCZ F2- Vorden F2 afg.
Vorden Fl - Be Quick F2 1-1
Zutpahnia Fl -Vorden F3 3̂ 1
Warnsv. Boys F4 -Vorden F4 3-2
Vorden F5 - de Hoven Fl 4-5
Vorden F6 - WHCZ F5 0-9

VenK Al- Vorden Al 0-2
Eefde BI -VORDEN BI 4-0
Erica C2 - Vorden Cl 1-9

Grol l-Vorden l 3-1
Vios B 2-Vorden 2 1-8
Markelo 3 - Vorden 3 3-0
WHCZ 2-Vorden 5 8-0
Vorden 6 - de Hoven 6 2-0

PROGRAMMA 1-2 APRIL
Eefde Dl-Vorden Dl
Erica El-Vorden El
Vorden E2 - SHE El
Erica E3 - Vorden E3
Vorden E4 - Eefde E2

Vorden F2 - Erica Fl
Dier. Boys Fl - Vorden Fl
Vorden F3-AZC F2
Vorden F4 - Eefde F2
WHCZ F4-Vorden F5
Brummen F4 - Vorden F6

Vorden Cl - Brummen C2

Varsseveld l - Vorden l
Vorden 2 - Varsseveld 3
Vorden 3 - Be Quick 3
Vorden 5 - Pax 4
Dierense Boys 5 - Vorden 6

DONDERDAG 6 APRIL
SDOUCl-Vordenl

SOCÏI
Uitslagen
Ratti - Socïi 1-3
Ruurlo 3 - Socïi 1-0
Erica '76 6 - Socïi 1-1
Socïi 4 - SHE 6 4-3
Socïi 5 - Brummen 6 1-3
Socïi B - SVBV B 6-0
Socïi E - Wolfersveen E 1-1
Zelos F - Socïi Fl 1-0
Socïi F2 - DZC F 0-3

Programma
Klein Dochteren - Socïi
Socïi 2 - Vios Beltrum 3
Socïi 3 - Dierense Boys 3
Be Quick 6 - Socïi 4
Be Quick 7 - Socïi 5
Brummen B2 - Socïi B
Baakse Boys E - Socïi E
Socïi Fl - Doetinchem F2
Doetinchem F - Socïi F2

SV RATTI

RATTI - SOCÏI
Afgelopen zondag speelde Ratti
thuis de derby tegen Socïi. Ratti
begon na wat 'problemen' rond-
om de keeper met een andere
keeper in de persoon van Sander
Roelvink. Voor de wedstrijd werd
er een minuut stilte genomen we
gens het overlijden van Jos Steen-
breker. De uitgebreide bespreking
voor de wedstrijd had blijkbaar
een goede uitwerking gehad op de
spelers, want Ratti begon gecon-
centreerd aan de wedstrijd.
De wedstrijd ging gelijk op, maar
Ratti gaf geen enkele kans weg aan
de bezoekers. Na een ongeveer een
half uur spelen resulteerde het
goede spel van Ratti in een fraaie
goal. Alexander Kappert gaf de bal
mooi mee aan DouDou die de
keeper passeerde met een lob.
Helaas kon men niet al te lang ge
nieten van de voorsprong, Socïi
kreeg een vrije trap enkele meters
buiten 'de zestien' en deze werd
prachtig via de binnenkant van de
paal binnengeschoten. Met deze
1-1 stand ging men thee drinken.
Na rust was het Socïi dat aanzette
om een voorsprong te forceren,
hierdoor verloor Ratti de controle
over de wedstrijd en moest men de
gasten enkele kansen toestaan.
Door goed verdedigen en uitste
kend keeperswerk bleef Ratti in de
wedstrijd. Een kwartier voor tijd
waren het echter toch de gasten
die scoorden via een strak schot in
de verre hoek. Hierna drong Ratti
nog aan, maar toen de 1-3 uit een
vrije trap werd binnengekopt was
de strijd beslecht. Ondanks het
verlies hield men toch een goed
gevoel over aan de wedstrijd; bij
vlagen werd er lekker gevoetbald
en er werd inzet getoond. Met die
wetenschap kan er weer positief
toegewerkt worden naar de vol-
gende wedstrijd waarin het hoog-
geplaatste S.V. Zutphen te gast is.

Programma zaterdag l april
Eerbeekse Boys 8 - Ratti 5
Ratti BI - AZC B2
WWV Cl - Ratti Cl

Programma zondag 2 april
Ratti l - Zutphen l
Ratti 2 - Brummen 5
Brummen 6 - Ratti 3
Ratti 4 - Brummen 7
Rekken l - Ratti l (dames)

Programma 4 april
Apeldoorn CSV 8 - Ratti 5

\Vie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact
bezorgt. Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men
klachten hebben, dan kan men met hen contact opne-
men. Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575)
551010

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel. 55 26 63

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eggink, Brinkerhof 70, tel. 55 18 75

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Mej. C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel. 55 14 70

Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, tel. 55 31 95

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, tel. 55 34 08

Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Fam. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, tel. 553424

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
DeDecanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 55 30 12

Hetlebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
De Steege
HetGuük
Het Wiemelink
Het Vaarwerk
Het Molenblick

Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Hoftmaet

Bent u
verhuisd

of woont u
pas in Vorden

en wilt u
er echt

bij horen?

Dan kunt u niet buiten
een echt plaatselijk blad

met nieuwtjes en
aanbiedingen van de

Na^nr

Adres'

Postcode'

W<">r>nplaats'

plaatselijke midden-
stand.

Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan
50 j aar het 'contact'
tussen klant en
middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor

f40-

.

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv. Nieuwstad 30,
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10



bon voor een gratis foto!

Uw baby gratis op de foto!
Volgende week woensdag 5 april tot en met

zaterdag 8 april in uw

ISUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat Vorden

van 09.30 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.30 uur
zaterdag tot 16.30 uur

Profiteer ervan om uw kindje nu te laten
fotograferen door een echte specialist en zie hoe

snel uw baby groeit!

Al spelend maakt
onze fotograaf
prachtige opnamen
van uw kinderen.
Eigen knuffel mag
mee op de foto.
Leuke kleertjes maken
de foto's nog mooier.

Bon geldig voor
kinderen t/m 5 jaar
vergezeld van de

Eén bon geldig per
familie, broertjes en
zusjes kunnen samen
op de foto.

Geen koopverplichting

BELL
vakfotografen die van uw

kinderen houden!

Fam.J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

zak Eistar handappels
met gratis Noepies stripboek

3."nu

panklare roerbakmix
2."400 gram

Franse kiwi fruit499
Aanbiedingen geldig ma. 27 maart t/m zat. 1 april

tapijt,
Jcarrtêf bced weelde iii

**-.•• '' 'f~$£' L\ -^r- *w t̂*4feéi-, /w^w^/Ss* w 3*?y?T
•^/T«M \ vrV -W^r^bi

£-!**
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Tretford tapijt V5|
kenmerkt zich door Xv/
ware klasse! Kamerbrede
zuiver scheerwollen kwaliteiten
binnen een uiterst kleurrijke kollektie.
Absolute allure voor zowel het moderne als
klassieke interieur. Tretford, voor duurzaam woonplezier!

ff* interieuradviseur Rijksstraatweg 39
Warnsveld
Tel. (0575) 52 61 32

Steenréwalt zingt
"De Verhulde God", een lyrische suite,

geschreven voor declamatie, blazers en piano,
koor en solisten, en andere werken.

M.m.v.: Henriette vanLith, sopraan
en Ludo Eikelkamp, bariton.

Dirigent: A. van Bergen.

Zondag 9 april, Remigiuskerk,
Burg. Buddingh'-plein,

Steenderen.

Aanvang 20.00 uur. Kosten: f 10,— p. p.

Ieder z'n
eigen wem.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

/C\VR3*£S*r̂ ^
•{Jy' ,'w> .'w' ^< '~w W '*-l'' ''W' ' *-" t'-J'

Bel bij een sterfgeval gratis: 0800- 02305 50 (dag en nacht)

Monuta tf
Uitvaartverzorging en -verzekering

Wegens reorganisatie van ons bedrijf

totale leegverkoop
van alle in de winkel geshowde

FIETSEN
met 10% tot 40% korting

op = op en weg = weg

Hierop is geen inruil mogelijk

de laatste ronde
FIETSSPECIALIST

Reind Zweverin
lekink 8 - Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-462888

Al meer dan 20 jaar een vertrouwd adres.
Koop bij de man die ook repareren kan,

en u dan in nood ook helpen kan

El

Meloenbavaroisevlaai
(Vordense vlaai)

Of
Champagnevlaai

4f\95nu il/m
< • >

Kwarkbolletjes
met stukjes chocolade

O85 995
u of 4 voor j£iB

v ->
X- :>

Aardbeienbavaroisesnit

995
m^ -s

Echte Bakker
VAN ASSELT
• kan er maar één de echte zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (05

'T 'T, O JT

L. tCHIE rtO[BAJKtHJlUJ

) 551384
75) 571528

Nieuw
in onze dierenspeciaalzaak

tropische
vissen
Keuze uit ca. 40 soorten
Deskundig advies

Dorpsstraat 16
7221 BP Steenderen

DIERENVOEDING

Radio en TV
Sateliet-systemen
Koelen, Wassen, Drogen
Reparatie, service

voorheen Romivon

Voor reparatie
en installatie

van sateliet-systemen
radio en televisie
wasautomaten, koelers,
drogers enz. enz.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24 • 7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437 • Fax 0575-467652

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b • 7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290 • Fax 0315-928800

Bij ons zorgen

S E R V I C E EN V A K M A N S C H A P
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.
schildersbedrijf 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08



voor

Gevraagd:
FLINKE HULP VOOR DE
ZATERDAGOCHTEND

in winkel en voor andere
voorkomende

werkzaamheden.
Leefijd niet belangrijk,

inzet wel!

Brieven onder nr. V 5-1,
Bureau Contact, Postbus 22,

7250 AA Vorden

Pisang Ambon

of Safari
70 cl van 23,95

Coebergh

bessen
liter van 21,95jenever

liter van 22,95

19,95
18,9519,95

8O% van alle
ziektes komt door
slecht
drinkwaterJager-

meister
70 cl van 24,95

21,95

White Eagle

whisky

16,95

Slijterij-wijnhandel

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713

[SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

liter van 24,95

voor 21,95
+ 10 Rocks

geef
schoon water
Met 15 gulden drinkt een kind in Zimbabwe
een jaar lang betrouwbaar water

* IM A^
samenwerken ••" "n gezonde

ontwikkeling

Aanbiedingen geldig t/m 8-4-2000

hard •
zacht •

jaarsysteem •
half jaarsysteem •

maandlenzen •
daglenzen*

dag- en nachtlenzen •
lenzen met een leesdeel»

OPERATION FRIENDSHIP
INTERNATIONAL YOUTH VENTURE

^TÏÏWV^ A F D E L I N G V O R D E N

AUTOWASACTIE
Zaterdag 1 april
van 10.00 tot 16.00 uur
locatie Industrieterrein Vorden
(de heer Woltering)

vanaf f 15,00
(gewassen, gezeemd en uitgezogen!)
Koffie met cake inbegrepen
+ gezelligheid!

j^A^^ &en waterval van ^ A ̂

OM voordeelprijzen Qf|
ni"ef voor even, maar voorgoed!

AHKIPFILET
kg

1O.9Ovan 15,90 voor

VARKENSHAAS

AH STOKBROOD
voorgebakken, 1 stuk

van 1,99 voor 0.99 f.79

PAASEITJES
500 gram

van 5,99 voor

500 gramD.E. AROMA ROOD
bij aankoop van 2 pakken tw.v. 5,49
gratis
grand café cappuccino choco

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur LET OP! Maandag, dinsdag en woensdag

Vriidag 8.00 - 21.OO uur Z33flS6 Sn JjderS wit, bruin, volkoren, 800 gram
Zaterdag 8.00 - 17.00 uur «% f*

3 HALEN 2 BETALEN !!!
ALBERTHEIJN
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205 Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Ook dat is Albert Heijn

enselo Gld
van n.00 tot 17.00 uu



AKMOWORKS
jacks
mt. 92-152
norm.
v.a. 59,95
nu vanaf:

sweaters
mt. 92-164
norm.
v.a. 32,00
nu vanaf:

broek canvas
div. kleuren
mt. 92-152
norm. v.a.
29,95
nu vanaf:

yeek 1 3-00
anbiedingen

9 maart
t/m zaterdag
8 april

mode voor hel

A ESTAURANT 0

^Avenarius
r^-m- RUURLO

RESTAURANT/ GRANDCAFE/ VERGADER- PARTYZALEN

voor ons gerenommeerde
restaurant zoeken wij een

Wij vragen:- liefst a la carte ervaring
-liefst SVH of MHS opleiding
- leeftijd tussen 16-30 jaar

Wij bieden:- f uil-time en/of part-time
- BELONING in overleg
- werken in een jong team
- doorgroei mogelijkheden

solliciteer telefonisch of schriftelijk
dhr. A. Labohm, Restaurant "Avenarius"

0573-451122
www.avenarius.nl

^ . Dorpsstraat 2 - 7261 AW Ruurlo )

•̂̂  l'J-f-11*mt

GOOSSENS

Vanaf 2 april a.s. zijn wij ook
zondags geopend!

De Bosrand/Ludgerus

Haal meer uit
uw grond!

De juiste
zuurgraadvan
de bodem

is voor
elke plant

van levensbelang

Verminderd mosgroei
in het gazon.

AZ-kalk 2 kq voor...

V1ERAKKER
Telefoon 0575-441581

Aanbieding 2 april
koffie met appelgebak f 4,-

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Donderdag 30 maart en
vrijdag 31 maart a.s.

Grote collectie in:

•japonnen
• pakjes
• rokken
• blouses
• giletjes
•T-shirts
• pantalons

Ook prachtige zomerjacks t/m maat 54
Dus ... kom gerust een kijkje nemen bij:

VREEMAN mode
Lochemseweg 120, Harfsen
Telefoon 0573-431202
(woensdags gesloten)

l

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

Zelhem
Tel. 0314-622267

v. o. f.

e g b e d r i j f

3ERARD BRANDËNBARG

Slekweg 11, 7021 JW Zelhem, tel. (0314) 62 22 67



25 jaar "Interchrist" Nederlands Circus
Malford

Met het zingen van 'The Pas-
sion" herdenkt de zanggroep
"Interchrist" uit Vorden op za-
terdagavond l april a.s. in de
Nederlands Hervormde Kerk
(20.00 uur) het 25 jarig bestaan.
Daarnaast zijn er nog optre-
dens op 16 april in de N.H. Kerk
te Silvolde en op 21 april in de
N.H. Kerk te Steenderen.

"Then let the world see, my power
can set them free". Dit is een regel
uit "The Passion" van Adrian Snell,
die een van de redenen verwoordt
waarom in Vorden 25 jaar geleden
een jongerenkoor werd opgericht.
Hans Aartsen, Henk Vaags en Atze
Oskamp, die destijds deel uit
maakten van de Hervormde Jeugd-
werkgroep, namen het initiatief
tot het oprichten van een jonge
renkoor.Dit koor kreeg de naam
"Interchrist".

"Dit om het interkerkelijke karak-
ter te benadrukken", zo legde 2e
secretaresse Henny Smallegoor
uit. Martin Nuis uit Lochem was
de eerste dirigent. In de eerste ja-
ren na de oprichting kende het
koor verschillende dirigenten.
Thans staat "Interchrist" al bijna
twee decennia lang onder leiding
van Lucien Venderink- Smeenk.

Het koor telde aanvankelijk 12 le-
den. Thans zijn het er 18. "Aange-
zien het koor thans ook vier-stem-
mig zingt hebben we dringend be-
hoefte aan een paar mannenstem-
men. Laten ze mij maar bellen
(0575- 552657)", zo zegt Henny
Smallegoor. "Interchrist" treedt
jaarlijks zo'n 16 keer op. Veelal tij-
dens jeugddiensten, maar ook in
bejaardentehuizen, ziekenhuizen
en soms ook tijdens zgn. camping-
diensten.

Psalmen en gezangen worden niet
gezongen maar gewoon geestelijke
liederen in een modern jasje ge-
stoken. Ook worden er liederen uit
musicals gezongen. Het optreden
speelt zich af in een straal tussen
Enschede Lunteren en Apeldoorn-
Aalten. "Eigenlijk alles wat daar
tussenin ligt", zo zegt Henny Smal-
legoor. Het koor heeft nog twee le-
den van "het eerste uur" in haar
midden t.w. Anja Menkveld-Wul-
link en Henk Vaags.

"The Passion"
Ondanks het moderne repertoir
schuwt "Interchrist" het andere
werk ook niet. Gezien de ervarin-
gen in het verleden zoals bijvoor-
beeld met de "Vesper-passie" van
Willem Vogel op 8 april 1990 en

"The Young Messiah" in een be-
werking van Tom Parker op 7 april
1995, timmert "Interchrist" tij-
dens het 25 jarig bestaan met "The
Passion" opnieuw flink aan de weg.

In "The Passion" wordt het gezon-
gen lijdensverhaal (dat begint op
Palmzondag en dat eindigt met de
wederopstanding), gecombineerd
met swingende rock/popmuziek
uit de jaren zeventig. De zang-
groep wordt gedirigeerd door Lu-
cian Venderink- Smeenk en instru-
mentaal ondersteund door de vas-
te muzikanten Dick Boerstoel
(trompet), Harriet Hiddink (hobo)
en Inge Letterman (dwarsfluit).

Voor extra instrumentale onder-
steuning zorgen Gerrit Donder-
winkel, Gerrit Hiddink, Eduard
Peelen, Karel Scheffer en Daniel
Winkeler. Zij bespelen allerlei
blaas- slag en snaarinstrumenten.
Het koor is reeds in october met de
repetities begonnen. Elke vrijdag-
avond in "De Voorde".

Het bestuur wordt momenteel ge
vormd door Neely van Maanen,
voorzitter; Jolanda Kroesbergen,
secretaresse, Henny Smallegoor,
2e secretaresse en Marieke Teunis-
sen, penningmeester.

Publiek amuseerde zich
uitstekend bij toneel Jong
Gelre 'Vorden- Warnsveld'
Toch "het spul" verkopen en
uiteinden* j k van de nieuwe eige-
naars toestemming krijgen, bo-
ven het café te mogen blijven
wonen, zie hier de clou van het
blijspel "Jaap Ruil verkoopt het
spul". Een klucht in die bedrij-
ven die het afgelopen weekend
voor een enthousiast publiek
drie keer in de feesttent achter
't Olde Kriet te Wichmond werd
opgevoerd.

Onder regie van Gerard van Til Ie
verde Jong Gelre een prima presta-
tie. Tekstvast, veel humor, terwijl
de meeste medewerkers ook nog
eens een liedje moesten zingen.
Om zich, bij wijze van spreken te
moeten voorstellen. Zowel liedjes
en tekst werden geschreven door
de Drentse cabaretgroep "Donders
Mooi". Wendy Zieverink zorgde
voor de begeleiding van de zan-
gers en zangeressen.

Zoals de titel van het blijspel reeds
aangaf: Jaap en Griet (Dennis Klein

Haneveld en Bianca Gosselink) wil-
den hun café verkopen. Makelaar
Vera (Karin Rietman) vond in Kib
üng (Paul Rietman) een persoon
die er een 'chinees' van wilde maken.
Dan had je nog Beukema (Bouke
Wolbrink) die er meer heil in zag
het café tot dorpshuis 'om te dopen'.

Niets van dat alles. Titia (Marisca
Rossel) dochter van Jaap en Griet,
krijgt verkering met een zekere
Aart (Jeroen Franssen). Juist die
twee, gaan samen met stamgaste
Eva (Dianne Pardij s) en zeebonk
Arend (Han Wijnbergen) het café
"De Vrijbuiter" runnen en gaan
Jaap en Griet nog lang boven het
café van het leven genieten!

Opvallend het vakwerk van de de
corbouwers o.l.v. Herman Gosse
link. Licht en geluid was in han-
den van Benny Schoemaker. Gri-
me: Ursula Brummelman en Sabi-
ne Nijenhuis. Souffleur Janny Ad-
dink. De algehele leding was in
handen van Gerben Rossel.

Opbrengst
Jantje-Beton-
Collecte
Ook dit jaar is weer door vrijwilli-
gers van peuterspeelzaal 't Kraan-
kuikentje (Kranenburg) en door
vrijwilligers van Scouting Vorden
gecollecteerd voor de JantjeBeton-
Aktie. De opbrengst was wederom
uitstekend!

De collectanten van de Scouting
hebben in totaal ƒ 1.609,40 opge
haald en de collectanten van 't
Kraankuikentje zelfs ƒ 1.738,50!
De helft van het opgehaalde be
drag is voor de beide organisaties.
Daar kunnen heel wat leuke en
nuttige dingen voor gedaan/aange
schaft worden.

De andere helft wordt door het Na-
tionaal Jeugdfonds besteed aan
jeugd- en jongerenwerk door heel
Nederland. Dat kunnen culturele
projecten zijn, maar ook ontwik-
kelingsprojecten of integratiepro-
jecten.

En niet te vergeten hele concrete
speel- of bouwprojecten. De mees-
te projecten zijn gewoon 'om de
hoek' te vinden in woonwijken, op
buurtschoolspeelplaatsen enz.

TRADITIE EN VERNIEUWING
GAAN HAND IN HAND
Het nieuwste Nederlandse circus,
CIRCUS MALFORD, laat kinder-
dromen en onvervulde wensen
uitkomen in een circusspektakel
van ongeveer twee uur.

Klassieke dierendressuren, acroba-
tische hoogstandjes, poëtische in-
termezzo's en fraaie luchtnum-
mers wisselen in snel tempo el-
kaar af. In het eerste jaar onder
een nederlandse directie presen-
teert Circus Malford al direct een
aantal aansprekende attracties.
Zo zijn onder meer te zien:
Tara en Kenia, de bekendste olifan-
ten van Nederland, en de pas 7-ja-
rige Banane, de jongste clown van
Europa. Bovendien beschikt Circus
Malford over de grootste reizende
dierentuin van de Benelux.

Van bijzonder hoogstaand nivo
zijn de prachtige paardendres-
suren van Sacha Malford. In tegen
stelling tot de meeste andere cir-
cussen zijn in Circus Malford veel
vrouwelijke artiesten te zien. Zij
verzorgen driekwart van het pro-
gramma met onder meer parterre
acrobatiek, hoelahoep, trapeze,
koorddansen en andere lucht-
nummers. Natuurlijk ontbreken
ook de clowns niet in het pro-
gramma, zodat er ook het nodige
te lachen valt.

Het circus reist in een spiksplin-
ternieuwe circustent die plaats
biedt aan zo'n 1000 mensen. Veel
aandacht wordt er ook besteedt

aan de ambiance; prachtige ver-
lichting, live-orkestbegeleiding,
vriendelijk ontvangst en een ont-
spannen sfeer, zodat met recht ge
zegd kan worden:

Circus Malford is niet het grootste,
maar wel het gezelligste circus van
de Benelux!

NIEUW: groot talent bij circus
MALFORD

Vanaf vorige week beschikt circus
Malford over een nieuwe grote at-
tractie. Onder de artiesten bevindt
zich nu het grootste circustalent
in West-Europa, de pas 7-jarige
Scarlet. Hoewel ze zeer veelzijdig
is, is ze tijdens de voorstelling
vooral te ziei) als slangenmeisje in
een zeer gracieuze parterreacroba-
tiek.

Het jonge talent zit 's morgens ge
woon op de meereizende circus-
school, 's Middags wordt er ge
traind en 's avonds schittert zij als
de nieuwe ster in de voorstelling.
Scarlet beschikt over een lenig-
heid die men doorgaans alleen
ziet bij meisjes van het Chinees
Staatscircus.

Volgens insiders zal zij binnen en-
kele jaren hoge ogen gaan gooien
op aansprekende circusfestivals,
zoals die van Monaco en Parijs.
Een bezoek aan circus MALFORD is
een belevenis voor het hele gezin!
Op dinsdag 4 en woensdag 5 april
is het circus aan het Wiemelink in
Vorden.

Komst slibopslagbedrijf
in Vorden steeds groter
De komst van slibopslagbedrijf
Van der Valk en De Groot op in-
dustrieterrein Het Werkveld
wordt steeds groter. De Raad
van State heeft de bezwaarma-
kers tegen een slibdepot aan de
Handelsweg in Vorden vorige
week in het ongelijk gesteld.

Diverse bewoners en bedrijven op
Het Werkveld vrezen voor stank-
en stafoverlast. Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland wees dit argu-
ment vorig jaar van de hand en
verleende in oktober een milieu-
vergunning aan Van der Valk en
De groot. De provincie baseerde
zich daarbij op een geuronderzoek
van Project Research Amsterdam.

Volgens Gedeputeerde Staten blijkt
hieruit dat de geuremissie van een
slibdepot binnen de wettelijke
normen ligt en dus acceptabel is.

De bewoners en bedrijven op het
Werkveld waren het niet eens met
deze beslissing en stapten naar de
rechter. Hoewel de Raad van State
vraagtekens zette bij de juistheid
van de berekeningen in het geur-
onderzoek zag zij geen reden om
over te gaan tot schorsing van de
vergunning.

De hoop van de bewoners en be
drijven die bezwaar aan hebben
getekend is nu gevestigd op de bo-
demprocedure.

Jeugd bij de boeren
te gast
Toch wel opmerkelijk dat de
schooljeugd van de basisscho-
len in Vorden, Warnsveld en
Zutphen er weinig weet van
hebben dat de boerenstand
momenteel nogal veel te maken
heeft met allerhande milieueisen
e.d. Althans daar werden geen
vragen over gesteld.

"Ik denk dat ze er gewoon niets
van merken. Wel zijn ze erg ge
ïnteresseerd in alles wat zich op de
boerderij afspeelt". Deze woorden
sprak veehouder Jozef Holtslag
aan de Broekweg 5 in Wichmond.
Ook zijn melkveebedrijf werd
dinsdagmiddag door een aantal
scholieren bezocht.

Het project 'School Boer' werd
deze gehele dag georganiseerd
door de GLTO "Vorden-Warnsveld-
Zutphen". De bedoeling van dit
project is om de kinderen een kijk-
je achter de schermen van in dit
geval 21 melkveebedrijven en een
bedrijf gespecialiseerd in geiten, te

geven.
s'Morgens brachten de boeren een
bezoek aan de groepen 5 en 6
van de basisscholen: 6 scholen in
Warnsveld, 8 in Zutphen, 3 in Vor-
den en de school "De Garve" in
Wichmond. De kinderen werden
uitgebreid geïnformeerd over hoe
het boerenleven zich afspeelt. De
jeugd maakte volop gebruik van de
gelegenheid om vragen te stellen.

s'Middags kwamen de bijna 500
scholieren persoonlijk 'polshoogte'
nemen. Op diverse boerderijen
was een 'looproute' uitgestippeld.
'Onderweg' werden de melkstallen
bekeken, het machinepark e.tc. De
jeugd werd ook veelal betrokken
bij het kalveren wegen.
Kortom, wanneer de jongens en
meisjes wellicht vandaag op
school een opstel moeten maken,
dan hebben ze heel wat te "pen-
nen". Een geslaagde dag, aldus de
GLTO. Voor 2001 zal het project
'School Boer' ongetwijfeld weer op
de agenda prijken.



Judo

BUDO SPORT

12e jeugdjudotoernooi Winters-
wijk goed verlopen

Afgelopen zondag organiseerde
het Budocentrum Winterswijk
haar 12e jeugdjudo toernooi in
sportzaal 'De Hazelder' aan de
Europalaan in Winterswijk.

Op dit toernooi streden ruim 70
judoka's uit Aalten, Dinxperlo,
Doetinchem, Vorden, Winterswijk,
Schaarsberen (Arnhem) en Henge-
lo (Ov.) om het eremetaal.

Net als de voorgaande twee jaren
was het deelnemersveld beperkt
gehouden om de sportiviteit op de
mat goed te kunnen combineren
met de betrokkenheid van het pu-
bliek.

De judoka's waren verdeeld in on-
derlinge poules van gemiddeld 5
deelnemers waardoor iedereen de
kans kreeg om 3 tot 4 wedstrijden
te draaien.

Aan alle deelnemers werd na af-
loop een prijs uitgereikt.

Poule l
1. T. van Beek - Budocentrum W.
2. E. Awenga -Judo Kwai Aalten
3. S. Meekes - Budocentrum W.

Poule 2
1. E. Willemsen - Budo Ryu Sch.
2. L. Temming - Vorden
3. N. Brantsma - Kyu-Do Hengelo

Poule 3
1. L. Straalman - Robs Sport W.
2. J. Temming - Vorden
3. Roy Bohmer - Vorden

Poule 4
1. G. Awenga -Judo Kwai Aal ten
2. J. Knoef- Budo Rye Schaarsb.
3. D. Gemser - Kyu-Do Hengelo

Poule 5
1.J. Knoef- Budo Ryu Schaarsb.
2. D. Winters -Judo ver. Dinxperlo
3. C. Codinach - Budocentrum W.

Poule 6
1. R. Cornielje -Judo ver. Dinxperlo
2. B. Berndsen - Robs Sport W.
3. M. Kettelarij - Robs Sport W.

Poule 7
1. K. ter Beek -Judo ver. Dinxperlo
2. T. Jansen - Kyu-Do Hengelo
3. J. Brantsma - Kyu-Do Hengelo

Poule 8
1. W. te Hofste - Budocentrum W.
2. J. Wopereis - Budocentrum W.
3. D. Rijkenbarg - Doet. de Huet

Poule 9
1. N. de Waal - Budocentrum W.
2. J. Gemser - Kyu-Do Hengelo
3. D. Gralike - Budocentrum W.

Poule 10
1. L van Lith -Judo ver. Dinxperlo
2. B. Bomas - Kyu-Do Hengelo
3. N. Roelofsen - Robs Sport Aal ten

Poule 11
1. E. Susebeek - Vorden
2. P. Bonne - Robs Sport Aal ten
3. W. Nijenhuis - Budo Ryu Schaars.

Poule 12
1. C. Koel - Kyu-Do Hengelo
2. R. van der Heide - Budocentr. W.
3. J. Groen - Robs Sport W.

Poule 13
1. R. Knoef- Budo Ryu Schaarsb.
2. W. Thijert - Kyu-Do Hengelo
3. W. Jansen - Kyu-Do Hengelo

Papierinzameling

De proef is gestart. Het Vordens
Mannenkoor is zaterdag 18
maart begonnen om het papier
in de kern van Vorden op te
halen met kraak-pers-wagens.

De donderdag daarvoor werd een
uitgebreide instructie gegeven
door Berkel-Milieu in Zutphen.
Ook voor hen was het de eerste
keer dat zij met een ploeg vrijwil-
ligers gingen werken. Ruim dertig
leden waren daar aanwezig. De
mensen van Berkel-Milieu deden
er alles aan om de koorleden op
een veilige wijze dit werk te laten
doen. Het was een erg instructieve,
maar ook gezellige avond. De dank

van de koorleden voor de mensen
van Berkel-Milieu kwam tot slot
tot uiting door het zingen van het
Gelders volkslied. Het klonk fan-
tastisch in de grote garage tussen
de vuilniswagens en de toehoorders
waren duidelijk ontroerd. Twee
dagen later werd met spanning be-
gonnen aan de proef. Het werd
een succes. De samenwerking tus-
sen de chauffeurs, de begeleiders
van Berkel-Milieu en de koorleden
was fantastisch. De meeste bewo-
ners zetten al jaren hun papier
netjes voor 09.00 uur op de stoep-
rand. Sommigen wat later omdat
zij de route van het koor kenden.
Nu is dat onduidelijker omdat Ber-

kel-Milieu de route bepaalt. Aan de
bewoners van Vorden wordt dan
ook uitdrukkelijk verzocht om het
papier om 09.00 uur op de stoep te
zetten en dat in een zo klein mo-
gelijke verpakking. Grote verpak-
kingen kunnen in een van de
kraak-pers-wagens nauwelijks mee.

Het Vordens Mannenkoor dankt
met name de gemeente Vorden
(wethouder Dhr. Boogaard en Dhr.
Van Dijk) van harte voor hun me-
dewerking aan deze proef. Over
twee maanden wordt de proef geë-
valueerd en zal bekeken worden of
het doorgang kan vinden. U hoort
nog van ons.

Met aangepaste auto, rolstoel
en wandelstok... red ik me wel
Elke dag krijgen ruim 80 mensen een beroerte (CVA). Dit is het verhaal van één van hen.

Op 4 december 1990 gebeurde
het. Roelof Nijenhuis (57) was
zijn huis aan het verbouwen
toen hij onwel werd en in elkaar
zakte. Hij sleepte zich naar de
kamer waar zijn vrouw en zoon
hem verschrikt aankeken. Wat
er verder gebeurde weet hij niet
meer. 'Toen ging de lamp uit..'

In het ziekenhuis bleek dat
Roelof door een hersenbloe-
ding in coma was geraakt.
Liefst tien dagen duurde die kri-
tieke toestand. Zijn vrouw Hilly:
'Machteloos schreeuwde ik
hem toe: In godsnaam kom
terug! We kunnen je niet mis-
sen. Op een gegeven moment
deed hij zijn ogen open, keek
me aan en begon te huilen.'

Het viel niet mee
In het revalidatiecentrum had
Roelof maar één doel: beter
worden, naar huis en weer aan
het werk. Maar dat viel tegen.
Ondanks alle therapie. Hij is
aan de linkerkant verlamd. Zijn
vrouw helpt hem met douchen,
moet het bovenste knoopje van
zijn blouse dichtdoen en de
stropdas knopen. Toezeggin-
gen over behoud van werk wer-
den niet nagekomen. Sommige
vrienden bleven weg of hadden
het ineens te druk. Deson-
danks gaf Roelof de moed niet
op: 'Met mijn aangepaste auto,

electrische rolstoel en wandel-
stok kan ik me redden, kan ik
zelfs werken.'

'Een dag per week ben ik nu
betaald medewerker bij het
motorcircuit in Assen en ik zet
mij in als bestuurder voor CVA-
Samen Verder, de patiënten-
vereniging voor beroerteslacht-
offers.' Roelof is door de her-
senbloeding eigengereider ge-
worden. Hilly: 'Vroeger had hij
al een duidelijke mening, nu is
alles zwart-wit. Dat valt als
partner niet mee. Ik was ook
bang dat ik hem te weinig aan-
dacht gaf, ik vergat zelf te le-
ven.' Een relatietherapeut leer-
de hen omgaan met de veran-
derde situatie waardoor het hu-
welijk werd gered. Hilly organi-
seert nu avonden voor partners
van beroerteslachtoffers. 'Je
kunt niet genoeg voorlichting
geven over wat je te wachten
kan staan.'

Problemen na een beroerte
Dr. Jacqueline Hochstenbach,
neuropsycholoog, werkte mee
aan een nieuwe folder van de
Hersenstichting Nederland,
over de cognitieve gevolgen

van een beroerte. Dat wil zeg-
gen: de gevolgen van een be-
roerte voor het denken, plan-
nen, spreken en waarnemen.
Zij spreekt zich eerlijk uit. De
verstandelijke problemen na
een beroerte zijn vaak erg
groot. Uit onderzoek blijkt dat
ruim 80% van de beroertepa-
tiënten trager is gaan denken.
Geheugenstoornissen komen
voor bij meer dan de helft van
het aantal patiënten. Hoch-
stenbach: 'Wanneer je daar-
mee als patiënt, maar ook als
naaste, geen rekening houdt,
zal dat uiteindelijk grote span-
ningen en frustraties geven.'
Wie zich aanmeldt als Dendriet
(donateur van de Hersen-
stichting) krijgt de folder auto-
matisch thuisgestuurd.

Steun de Hersenstichting
Nederland
Jaarlijks krijgen zo'n 30.000
mensen, jong en oud, een be-
roerte. Snelle opvang en een
goede behandeling zijn van le-
vensbelang. Er moet nog veel
onderzoek worden verricht.
Ook goede voorlichting is be-
langrijk. Word donateur of doe
een gift.

Giro 860
HERSENSTICHTING NEDERLAND

Korte Houtstraat 10, 2511 CD 's-Gravenhage - Tel. 070-360.48.16 - lnternetwww.hsn.nl

Voor de vele belangstelling, bloemen en
felicitaties die wij ontvingen bij de ope-
ning van onze winkel, zeggen wij ieder-
een hartelijk dank.

Horlings

Kompleet Optiek

Vorden, maart 2000

VLAAI
VAN DE WEEK

Walnotenvlaai f 10,-
* * * * *

Ananasstammetje f 7,50
* * * * *

Lentebroodje f 3,50
* * * * *

Uddelermeertjes
van roomboter gemaakt

met amandelspijs

per stuk f 1,25

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



Zaalvoetbal

VELOCITAS
Vorige week dachten de Vordense
zaalvoetballers na hun verliespar-
tij dat ze uitgeschakeld waren in
de titelrace. Niets was minder
waar. Ook de koploper en tegen-
stander Gonemo verloor en er was
dus niets beslist. Voor de wedstrijd
had Gonemo uit Winterswijk 2
punten voorsprong op Velocitas.
Bij verlies was Gonemo kampioen,

i anders kon Velocitas in de laatste
wedstrijd kampioen worden.
De wedstrijd werd voor een volle
Winterswijkse tribune gespeeld en
zoals verwacht drukte Gonemo Ve-
locitas met de rug tegen de muur.
Dit gaf Velocitas de gelegenheid
om bij balbezit snel om te schake-
len naar de aanval. De technisch
zeer begaafde tegenstander kwam
op een 1-0 voorsprong na een goed
lopende aanval. Velocitas bleef
rustig wachten op de kansen, en
die kwamen er ook. Rob Enzerink

\ verraste de keeper met een vrije
trap vanaf de middenlijn. De bal
vloog strak langs de paal tegen het
net. Vlak voor het rustsignaal had
Velocitas een voorsprong verdiend.
Eerst kon de keeper van Gonemo
een afstandschot van Jeroen Tijs-
sen maar net tot corner verwer-
ken. De bal die hierop volgde werd
door Huberto Ëykelkamp keihard
op de kruising geschoten. Zo bleef
de ruststand 1-1.
De 2e helft begon net zoals de Ie
Gonemo bleef aanvallen, maar
kon de ruimte niet vinden om te
scoren, en kwam de bal eens op de
goal dan stond de prima keepende
Gerrit Wenneker op zijn plaats.
Net toen Gonemo wanhopig be-
gon te worden, en Velocitas een
paar keer vlak bij een doelpunt
was, gooide de scheidsrechter roet
in het Vordense eten. Een com-
pleet waanzinnige beoordeling
van een inbal leidde tot de 2-1
voorsprong voor het team uit Win-
terswijk. Het werd 3-1 toen een
aanval door een speler van Gone-

r mo prachtig in de kruising werd
gestift. Aangeslagen pakte Veloci-
tas de draad weer op, maar weer
hielp de scheidsrechter Gonemo
in het zadel. Eerst werd Jeroen Tijs-
sen voor een klein vergrijp 2 mi-
nuten naar de strafbank gestuurd.
Gonemo profiteerde optimaal en
scoorde. Met nog 4 minuten op de
klok kon Dennis Wentink de
plaats van Tijssen op de strafbank
overnemen, zeer snel gevolgd door
doelman Wenneker. Met veldspe-
ler Tijssen in de goal en 2 verdedi-
gers van Velocitas was het voor Go-
nemo een koud kunstje om de
stand flink op te krikken. Uitein-
delijk werd Velocitas met 7-1 afge-
straft. De Ie helft was een prachtig
spektakel voor de toeschouwers,
maar in de 2e helft zette de zeer
slecht leidende scheidsrechter
zo'n stempel op het spel, dat er
van een wedstrijd geen sprake
meer was. Voor Velocitas zat er
niets anders op dan de terechte
kampioen Gonemo te feliciteren.
Toch is het Vordense team nog
steeds in de race voor een periode-
titel zodat het na het seizoen nog
kan proberen te promoveren naar
de hoofdklasse.

Volleybal

DASH

Dash heren ten onder
Zaterdag 25 maart moest Dash hè
ren l tegen koploper DVO. Als DVO
won, en de nummers 2 en 3 (die te-
gen elkaar moesten) punten ver-
speelden, zouden ze kampioen
zijn. Vantevoren werd verwacht
dat de druk aan hengelose zijde
zou liggen, maar het gegeven van
een naderend kampioenschap gaf
DVO in de beginfase de kracht ver-
rassend van start te gaan en op een
ruime 0-8 voorsprong te komen.
Pas toen ging Dash wat punten
maken, maar Dash kon geen pot-
ten meer breken. De set ging ver-

loren met 7-15. In de tweede set
ging het aardig gelijk op. Aan bei-
de kanten werd leuk gevolleybalt,
zodat het voor het talrijk opgeko-
men publiek een aantrekkelijke
wedstrijd werd. Dash wist een klei-
ne achterstand goed te maken en
hield het vol tot 14-14. Toen moest
Dash zich in DVo haar meerdere
bekennen, want het werd 14-16.
Nu werd het zaak voor Dash het ve-
ge lijf te redden en de opstelling
werd op twee plaatsen gewijzigd
ten opzichte van de voorgaande
sets. Maar wederom bleek DVO de
sterkere. Bij een 9-14 voorsprong
duurde het nog zeker een service-
rondje voordat de eindstand van
11-15 op het scorenbord prijkte.
Dit had ook de consequentie dat
de wedstrijd gespeeld was en Dash
de eerste 3-0 nederlaan te verwer-
ken kreeg. De volgende wedstrijd
voor aankomende vrijdagavond 31
maart wordt om 21.00 uur in Vra-
gender gespeeld, en dan is concur-
rent KSV de tegenstander.

Uitslagen 25 maart
dames
Dash 4-WSV 2 0-3
Dash2-WCSV13-2
Dash 3 - Sparta 4 0-3
Dash l - SNS/Savico l 0-3
KSV 2 - Dash 5 1-3
heren
Dash l - DVO l 0-3
Dash 3-WSV 2 1-3
jeugd
Dash XC1 - Longa '59 XC1 3-1
Dash MB1 - KSV MB1 3-0
Side Oud MA1 - Dash MA1 3-1
21 maart
Dash 5 - Givo '92 3-0

Wedstrijden komende week
30 maart dames
Side Out 4 - Dash 4
Side Out l - Dash 2
30 maart heren
Side Out 2 - Dash 3
31 maart heren
KSV l - Dash l
l april jeugd
't Peeske XCl - Dash XC1
Verhoeve MB1 - Dash MB1
Dash MA1 - KSH MA
dames
Arkel/Pollux 2 - Dash l
Braderie/Dynamo 3 - Dash 3
Dash 6 - Bovo 4
Dash 5 - Givo '92 3
heren
Dash2-VCV2
Dash 4 - Overa 2

Start theaterseizoen Onder de Molen:
Henk Hofland in Vorden

Actie Zuinig Stoken
G E L D E R L A N D - F L E V O L A N D
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24
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100

totaal streef-
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488
611
733
858
977

1100
1225
1344
1467
1590
1713
1835
2020
2200
2386
2569

'Islooktabel 20 nut. t/m 26 nut.

GAS

Lezers schrijven ..
Builen verantwoording van de redactie

U ook al eens overkomen?
Wie ging er nietje geld vandoor?
Even snel pinnen, je pas uitnemen
en weglopen. Je geld blijft in de
gleuf achter. Dit overkwam mij za-
terdag 18 maart om 11.40 uur bij
de Bruna automaat aan de Raad-
huisstraat. Nu denkt er iemand ge
lukkig te zijn met mijn ƒ 200-
maar daar wordt iemand toch niet
echt gelukkig van. Ik hoef mijn
geld niet terug. Ik wil alleen dat
degene die nu deze ƒ 200,- bezit
mijn geld overmaakt op giro
800800 van de samenwerkende
Hulporganisaties in den Haag,
onder vermelding van Mozambique.
Dan worden er tenminste echt
mensen gelukkig gemaakt.

Hans van Laake - Vorden

G EN D A V O R D E N
MAART/APRIL
ledere dag:

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

28 Passage dhr. Rossel 'n reisverhaal
29 Welfare Verkoopmiddag Wehme
29 BZR Vorden in Dorpscentrum
29 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
30 HVG dorp Vorden Ringvergade-

ring in de Herberg
30 HVG Linde Ringvergadering de

Herberg

APRIL
3 Bridgen in Dorpscentrum
3 HVG ünde Excursie 'Bolletje in

Almelo'
3 Vrouwenclub Medler Bureau

voor Rechtshulp Zutphen
4 KBO Gewone soosmiddag
5 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
5 BZR Vorden bridgen in

Dorpscentrum
6 Klein Axen - omgaan met ver-

lies Roger Rundqgvist
6 Bejaardenkring Dorpscentrum
10 Bridgen in Dorpscentrum
12 HVG Wichmond Paasviering
12 Welfare handwerkmiddag

Wehme
12 BZR Vorden Bridgen in

Dorpscentrum

12 NBvP Symbolen
12 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
14 ANBO 't Stampertje 'muzikaal

onthaal in een tropische sfeer'
15 Klein Axen B. Visserman

voedingsdeskundige
15 Concours paarden
15 HSV "de Snoekbaars"

Paas(eieren) wedstrijd
16 VRFCVoorjaarstocht40en

100 km
16 Concours pony's
17 Vrouwenclub Medler

Chiropractor dhr. Kuiper
17 Bridgen in Dorpscentrum
18 KBO Passiemiddag
19 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
19 BZR Vorden Bridgen in

Dorpscentrum
19 HVG ünde Paasliturgie
20 Bejaardenkring Dorpscentrum

Pasen
25 Passage De geschiedenis van

het huwelijk
26 Welfare Handwerkmiddag

Wehme (kraamverkoop)
26 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
26 BZR Vorden Bridgen in

Dorpscentrum
27 PCOB in 't Stampertje

Bewegen gezond en gezellig
27 HVG dorp Vorden

Humor in de trouwzaal

Zondagmiddag 2 april start het
nieuwe seizoen van Theater On-
der de Molen in Vorden. Om de
bekende Nederlandse colum-
nist Henk Hofland te horen
spreken, hoeft u deze keer niet
naar Amsterdam, New York of
Parijs maar kunt u op deze mid-
dag naar Theater Onder de Mo-
len in Vorden.

Reeds voordat Hofland tot 'Journa-
list van de eeuw' werd uitverko-
ren, reserveerden enkele vrienden
van het theater plaatsen voor deze
bijzondere middag. Voor wie meer
inzicht wil dan de waan van de
dag, wordt het dan ook een bijzon-
dere persoonlijke ontmoeting met
de man die iedere week de dingen
net even anders en origineler ziet
dan wat u gewoonlijk te lezen
krijgt. Een columnist die onlangs
zijn duizendste Samuel Montag in
NRC/Handelsblad schreef.

Henk Hofland zal onder andere
vertellen over columnisme. Het
schrijven van columns, hoe werkt
dat? U krijgt ook te horen hoe zijn
hersens in elkaar zitten, dus hoe
hij denkt, door enkele passages
voor te lezen uit zijn roman 'De
man van onze eeuw'. Het theater
in Vorden leent zich bijzonder
voor een rechtstreeks contact met

de schrijver en de onderwerpen
werken daaraan mee. Er zal ruim-
schoots gelegenheid zijn tot 'Te-
gels lichten' met HJA Hofland.
Om de bezoeker alvast een handje
te helpen: voordat de Navo-bom-
bardementen Joegoeslavië plat-
gooiden, voorspelde Hofland
reeds dat dit geen zin zou hebben.
Dus wie wel eens een andere me-
ning dan die van de Secretaris Ge-
neraal van de Navo en Wim Kok
wil horen... Maar ook andere grote
schrijvers, zoals Nabokow en W.F.
Hermans, vallen in het blikveld
van Hofland.

Boekhandel Houtvast en Nuis uit
Zutphen zal met enkele van Hof-
lands boeken aanwezig zijn, zoals
'De draagbare Hofland', 'De alibi-
centrale' en zijn juist verschenen
kinderboek 'Rederij Hofland,
scheepjes, bootjes, ...', het cadeau-
spel voor kinderen die ook nog iets
anders dan tv-spelletjes doen. De
schrijver kan gevraagd worden de
exemplaren van zijn kostbare
handtekening te voorzien.

Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeseweg 29 in Vor-
den. Het is raadzaam om van tevo-
ren kaarten te reserveren via
(0575) 55 69 87. Zie ook adverten-
tie.

STRESS
Je knapt af op heiwerk, in het huwelijk, in relaties.
Je voelt je opgejaagd. Details blijven spoken in het
hoofd. Je wordt snel geëmotioneerd en geïrriteerd,
je isoleert je van de omgeving. Herkent u iets?

NATIONAAL FONDS GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID

GRATIS INFOBROCHURES
Bel NFGV (030) 29711 97 of schrijf naar NFGV, postbus

5103, 3502 JC Utrecht. Internet: www.nfgv.nl

Biei ons
in a n Achterhook
"Guns, Leestman, iej al hier?". Riek van Toon van de Spitsmoes kwam
met de krulspelden in de heure de kokken in. "Jao, kiek maor neet
nao mien heure, wiej hebt venaovend nog een kold en warm buffet
van een goeie kennis die vieftig wod. Dat wod tegeswoordig ok al
groot evierd. Bu'j al lange hier?".
"Now lange, maor een ketierken he'k hier al wel ezetn. 'k Dachte ze
komp, zo wel, meschien staot ze samen onder de douche". "Dat neet,
trouwens Toon is gaars neet biej huus. Hee wol spinazie zaaien en is
hen zaod haaln. Hee had t'r al wel weer konnen wean. Meschien kan
e gin geld uut de automaat kriegn".
"Uut de automaat?". "Jao, hee mot pinnen now de banke volgende
wekke j de deure dichte dut. Vanwekke heb ze um uuteleg hoe e dat
mos doen. - Wiej haaln jao 't geld altied nog zo op de banke an de ba-
lie. En betaaln deie wiej altied uut de pottemenee. Dat geet altied nog
't gauwste. A'k dat gehaspel met dat pinnen in de supermarkt soms
zie. Dan toets ze neet goed in of hebt de vekeerde pas biej zich. Maor
jao wiej zolt wel 3 olderwets wean.

't Is mien anders wel wat. Straks holle wiej gin-banke meer oaver in
Vodd'n. In Wichem heb ze de heure ok al aadig oaverende staon now
de bibliotheek daor weg geet. "Wiej hangt t'r maor zo'n betjen biej an
in Vodd'n", zegt mien nichte wel 's die daor wont "Maor ze kont toch
nog buuke lenen in Wichem?". "Jao, een goed uur in de wekke. At ow
•dat neet past zit iej weer zonder"

Onderhand was Toon ok 't vetrek binnen ekommen. "Zo, he'j zaod
ekreegn?". "Oh jao, en geld ok. Meer dan mien lief was. Daor ha'k wel
een mudde spinaziezaod veur konnen koopn, kiek maor". Toon haaln
de pottemenee veur 't lechte en ging an ';t teln duuzend gulden. "Iej
zoln d'r maor honderd metbrengen, now zitte wiej in 't weekend met
een slomp geld in huus".
"Jao schienbaor he'k een nulleken tevolle inetoetst en angezien iej d'r
gin geld weer in kont stopn he'k 't maor met enommen.". A't t'r dan
vannach maor gin inbrekkers komp", zei Riek bezorgd.

Gelukkig'wet neet iederene van die duuzend gulden en d'r bunt nog
plaatsen zat waor meer te haaln volt, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



Vanwege toename van onze werkzaamheden zoekt MEA op korte termijn een:

MEA is een modern

productiebedrijf van

lijnaf wateringssys-

temen, gemaakt van

polymeerbeton.

De produkten worden

wereldwijd afgezet

via een uitgebreid

verkoopapparaat.

MEA is een ISO-

9002 gecertificeerd

bedrijf.

MEA zoekt een enthousiaste en gemotiveerde medewerk(st)er die voldoet aan de
volgende functieomschrijving en -eisen:

Functie-omschrijving:
salarisverwerking;
personeelsadministratie;
personeelsbeoordelingen en functiewaarderingen;
sollicitatiegesprekken;

- het voeren van secretariaat.

Functie-eisen:
kennis en ervaring met Windows 98;
kennis van de Duitse- en Engelse taal in woord en geschrift;
zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken;
een prettige- en collegiale werkhouding;
communicatief vaardige eigenschappen.

MEA biedt een afwisselende functie in een prettige werksfeer, een bij de functie
passend salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wilt u meer informatie over bovenstaande functie? Neem dan contact op met de
heer Jarl Brandt, produktieleider, tijdens kantooruren bereikbaar onder nummer
(0314)627762.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
MEA Polymer Beton B.V., t.a.v. de heer Jarl Brandt,
Postbus 90, 7020 AB Zelhem.

MEA poifmer Beton B. V. Am b a c h t s w e g 18 Zei hem T ( 0 3 1 4 ) 62 77 62. F ( 0 3 1 4 ) 62 77 77

PSYCHISCH KAPOT?
IVohlcmen hot r n h i j lic l leven. Maar als pi alen mi-i een p,u t i i c i < > l

tl vriend ( i n ) niet helpt, ais JOUW nedra^ echl opvult . . . Aar/el n ie t .

Raadpleeg een de.sknmli

NATIONAAL FONDS GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID

GRATIS INFOBRÖCHURES: bel NFGV (030) 207 tl 97 of schrijf naar
NFGV, postbus 5103, 3502 JC Utrecht. Internet: www.nfgv.nl

SHettnetui
De gehele maand april

het 5 gangen jubileummenu
voor fl 65,= p.p.

Carpaccio van huisgemarineerde zalm
met sla divers en mosterddressing

* •*• *

Truffelbouillon met paddestoelen
* * "k

Granité sinaasappel en passiefruit
•& * •*

Combinatie van kalfsoester en kalfssukade
venkelpuree en rode wijnsaus

* -k *

Frans sorbetijs van appel en Calvados
met appel-kaneel cake en kaneelparfait

JjDisbergen
woninginrichting • zonwering

Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo (Gld.)
Tel./fax 0575-461 425 .6e

Specialist in:
• harde en zachte vloeren ^
• gordijnen »ce

• binnen- en buitenzonwering
• rolluiken - markiezen
• horren - hordeuren

Bezoek onze showroom
gratis offerte

10% korting op buitenzonwering

RESTAURANT

venarms Uzerwaren • Gereedschappen • Machines

^ J Banninkstraat 4, Hengelo (Gld.
Telefoon (0575) 46 12 20

VAKANTIE IS
NIET VANZELF-

SPREKEND
Voor duizenden langdurig zieken en
zwaar lichamelijk gehandicapt i
vakantie gaan niet iets vanzelfsprekends.
Al 50 jaar zet de Zonnebloem zich in voor
zieken en gehandicapfen Dit |aar gaan
6150 mensen op vakantie met de Zon-
nebloem. Dankzii de hulp van 6400 vrij-
willigers Ook ü kunt helpen! Doe mee
aan de 'Actie Zonnebloemvakan-
ties'.Giro 145. Breda.

'OOK IK HELP MEE'

Giro 145
de Zonnebloem*

i i,', 6362

EOJongeren-
dag in de
Amsterdam
ArenA
De hervormd/geref. evange-
lisatiecommissie Vorden wil
de jeugd van Vorden en om-
streken de gelegenheid ge
ven omet een bus vanuit
Vorden te reizen naar de
ArenA op 20 mei 2000.
Vorig jaar bezochten ruim
50.000 jongeren deze dag.
Ook dit jaar is er weer een
afwisselend programma
met veel eigentijdse mu-
ziek. Er zijn optredens van
o.a. Rebecca St. James en
WWMT.
Het is gewoon ook leuk om
met zoveel jongeren samen
te zijn. Niet kerkelijke vrien-
den kunnen gewoon mee
als ze willen.
Tot uiterlijk 25 april kun je
je opgeven; doe het snel,
want vol=vol!
Wij hebben al kaarten. De
toegang is gratis en de bus
kost je 25 piek. Als je zelf al
een kaart hebt dan is dat
ook prima. Voor info en op-
gave tel. (0575) 55 10 60.

Concert in de
Boskapel
Op zondagmiddag 9 april
wordt de Boskapel aan de
Boskapelweg in de Veld-
hoek bij Ruurlo weer omge
vormd tot een kleine con-
certzaal. Tussen 15.00 en
17.15 zullen dan verschillen-
de soorten muziek te horen
zijn. Immy Abbas startte in
1998 in KunstKringverband
de jaarlijkse zondagmiddag-
concerten in de Boskapel.
De KunstKring hoopt deze
nog maar kort durende tra-
ditie voort te kunnen zet-
ten.
Op 9 april kunt u luisteren
naar harpspel van Ekaterina
Leven tal, naar zang en gi-
taarbegeleiding van Yvon
Taken.
Gerard Wesseiink speelt
piano en zal ook het Ruur-
loos Kamerkoor onder lei-
ding van Mariatte Denie be-
geleiden.
In een korte pauze kunt u
koffie of thee drinken en
koek of zelfgebakken cake
eten die, alweer traditiege-
trouw, aanwezig zal zijn. In-
formatie: secretariaat van
de KunstKring 0573 452075.
Zie verder: de contactjes.

Dialectdienst
in Barchem
Op zaterdagavond is d'r in
de Herv. Karke in Barchem
een Samen Op Weg dialect-
dienst. Wie-j hopt da'j alle
maole naor dizzen dienst in
't dialect kont kommen,
want Wie-j neugt ow uut
dan is dan ok metene ut the
ma van d'n dienst. Veurgan-
ger is ds. Hans Hinkamp uut
Lechtenvoorde. Dini Hid-
dink-Dijkman uut Lochem
werkt ok met.



Damclub 'Dostal Wegenbouw Vorden'
viert 60 jarig bestaan

Toneelgroep Linde:
"Pension Geesjeshof beslist
geen alledaags pension"!

J o Geerken (links) en Jan Masselink.

FUSIE GEMEENTES POSITIEVE
UITSTRALING DAMSPORT?

Jo Geerken, voorzitter van de
Vordense damclub heeft een
duidelijke visie over de toe-
komst van zijn dub. Willen de
dammers in de toekomst "over-
leven" dan is het volgens hem
wenselijk dat er permanent
aandacht aan het schooldam-
men wordt geschonken. "Daar
ligt de gezonde basis. Wanneer
je de jeugd in een vroeg stadi-
um bij de damsport betrekt
dan heb je kans dat zich die in-
teresse doorzet", aldus Geerken.

Momenteel wordt bij de damclub
overigens al veel aandacht aan de
jeugd besteed. Zo traint Nina
Hoekman al een aantal jaren een
groepje van 12 jongens en meisjes,
waarbij zich nu al een aantal ta-
lentvolle spelers aandienen. Henk
Lenselink, eveneens lid van de Vor-
dense vereniging houdt zich ook
bezig met training. Zo traint hij
onder meer met succes de school-
jeugd van "De Garve", hetgeen in-
middels tot een Gelders kam-
pioenschap heeft geleid. Zo orga-
niseert DCV jaarlijks een school-
dam toernooi waaraan gemiddeld
10 teams deelnemen.

Als Geerken het voor het zeggen
had dan zou je op de basisscholen
van dammen een keuzevak moe-
ten maken. Een voorbeeld. Zo is er
vorig jaar op de basisschool in het
dorp, tijdens de schooluren, ruimte
ingecalculeerd voor "damles". Spe-
ciaal voor de jongens en meisjes in
de leeftijd 9-12 jaar. Een geslaagd
initiatief dat gestimuleerd werd
door het onderwijzend personeel.
Dit zou dus een vervolg moeten
krijgen!

Ook bestaan er plannen om in de
toekomst damtraining te geven
aan geïnteresseerde scholieren
aan de middelbare scholen in b.v.
Zutphen. Dat neemt niet weg dat
wanneer een kind pakweg de leef-
tijd van dertien jaar heeft bereikt,
hij of zij vaak interesses naar an-
dere dingen (lees andere sporten)
gaat verleggen en dat dan dikwijls
de damsport de rug wordt toege-
keerd.

Fusies gemeenten
Jan Masselink, de "duizendpoot"
in de dam wereld (was ooit jaren-
lang secretaris van DCV; thans lid
van de reglementscommissie van
de KNDB; reservelid protestcom-
missie en samensteller van de ran-
kinglijst van de KNDB) momenteel
tevens voorzitter van de jubileum-

commissie, gaat in zijn beschou-
wing over de toekomst van de Vor-
dense damclub nog een stapje ver-
der.

Masselink: "Wanneer je kijkt naar
de fusieplannen van de gemeentes
Vorden, Hengelo en Steenderen,
zou bijvoorbeeld de damclub uit
Hengelo een goeie fusiepartner
met DCV kunnen zijn. Ik denk dat
wij elkaar goed zouden aanvullen.
Met name in de breedte. De onder-
linge clubavonden zouden dan
'voller' zijn. Meer spanning. Dus een
goeie zaak", aldus Jan Masselink.

Beide heren zijn er overigens rots-
vast van overtuigd dat zonder ge
meentelij ke fusieplannen de Vor-
dens damclub blijft voortbestaan!
Momenteel gaat het de club, aan
de vooravond van het 60 jarig be-
staan, zelfs bijzonder goed. Het
eerste team is erin geslaagd de
plek in de nationale Hoofdklasse
te heroveren. (Vorig jaar degra-
deerde het team, red.)

Onlangs heeft sponsor Dostal We-
genbouw het contract verlengd,
wel onder de voorwaarde dat het
team zich in de Hoofdklasse zal
handhaven. Geerken en Masselink
zijn daar, gezien het spelerspoten-
tieel, positief over. Dostal sponsort
ook het tweede tiental. Daarnaast
beschikt de club in Slutter en
Wichgers over nog een sponsor.
DCV telt momenteel 34 senior- en
15 jeugdleden.

Vergoedingen
Zoals overal in de topsport worden
ook in de nationale Hoofdklasse
aan spelers vergoedingen betaald.
In Vorden werd daar begin negen-
tiger jaren mee begonnen. Jan
Masselink: " In 1993 belandden we
"redelijk per ongeluk" in de natio-
nale Hoofdklasse.In het begin van
de competitie pakten we veel pun-
ten. We gingen daarbij van de ge-
dachte uit, dan handhaven we ons
tenminste. Echter we bleven win-
nen en zie op gegeven moment
was promotie een feit.

En wil je dan met de top van Ne
derland mee kunnen blijven doen,
dan ben je verplicht spelers van el-
ders aan te trekken .In die tijd be
gonnen we ook met uitwisselin-
gen met de damclub uit Kiev. Daar-
uit vloeide voort dat Rotislav Lests-
jinski en Nina Jankovskaja bij ons
kwamen spelen", aldus Jan Masse
link.

Tussen twee haakjes deze Nina
trouwde in Nederland met Henk
Hoekman. Zij is een buitengewoon
goeie damster en heeft ze het tot

vice wereldkampioen "geschopt".
In september aanstaande speelt zij
in Zutphen om de wereldtitel! In
sportief opzicht heeft de Vordense
damclub een bekende naam in
Nederland. DCV heeft spelers
voortgebracht die tot de nationale
en internationale top zijn doorge
drongen. Om enkele namen te
noemen: Wieger Wesselink, Johan
Krajenbrink, Tjeerd Harmsma,
Henk Hoekman.

In 1973,1974 en 1975 werd het as-
pirantenteam van DCV kampioen
van Nederland met spelers als
Tjeerd Harmsma, Gerrit Wassink,
Andre Abbink, Andre Teerink,
Wim Verkerk, Tonny Janssen en
Joost Reuver. In 1978 werd het ju-
niorenvijftal kampioen van Neder-
land. Dit team bestond uit Henk
Grotenhuis ten Harkel, Henk Rues-
sink, Harry Graaskamp, Johan Kra-
jenbrink en Jan Masselink. Alvo-
rens het huidige eerste team tot de
nationale Hoofdklasse doordrong,
gingen daar uiteraard de "nodige"
kampioenschappen in de verschil-
lende klassen aan vooraf!

Oprichting
De damvereniging in Vorden werd
opgericht door Jan Lammers, Ber-
nard Breuker en Herman Wans-
ink.In het buurtschap Hackfort
was een groepje mensen regelma-
tig aan h'et dammen. Uiteindelijk
leidde dat tot de oprichting van
een damclub onder de naam
V.H.C. Het gekke is, zonder dat ooit
de notulen werden veranderd of
aangepast, in het jaar 1952 de
naam D.C.V. opdook!

In de loop der jaren werd in ver-
schillende locaties in Vorden ge
speeld. Thans in het Dorpscen-
trum. Nog steeds de clubavond op
vrijdag, terwijl het eerste en twee
de tiental onder de naam "Dostal
Wegenbouw Vorden" op zaterdag-
middag aan de competitie deelne
men. De overige twee teams spelen
onder de naam D.C.V.

Ter gelegenheid van het 60 jarig
bestaan vindt er op zaterdag 8
april van 16.00- 18.00 uur een re
ceptie plaats in het Dorpscen-
trum.Later in het jaar wordt er
voor de leden een feestavond geor-
ganiseerd. Medio mei vindt er een
55 plus- toernooi plaats. Verder is
er voor de jeugd op 15 april een
oliebollentoernooi en vindt op 31
mei de Damnacht van Vorden
plaats.Het bestuur van de club be
staat momenteel uit: Jo Geerken,
voorzitter; Henk Grotenhuis ten
Harkel, secretaris, Henk Ruessink
penningmeester en de leden Jan
Hoenink en Henk Lenselink.

Je hebt in Nederland allerhand
soorten pensions. Kleine, gerie-
felijke pensions maar ook zeer
professionele zoals bijvoor-
beeld het vijfsterrenpension
'Geesjeshof! Een pension waar-
in de toneelgroep "Linde" zater-
dagavond in het Dorpscentrum
te Vorden 'Verbleef'. Een pen-
sion waarin zich van alles af-
speelde en die voortdurend de
lachlust van het publiek opwek-
te. De rollen waren de mede-
werkers als het ware op het lijf
geschreven.

Berend Brinks (Henk Sleumer) was
gestopt met boeren. Echter zijn
vrouw Geesje (Netty Arfman) wil
een pension beginnen. U raadt het
al 'Pension Geesjeshof. Het perso-
neel, in feite kun je manlief Be
rend ook als knecht betitelen, had
het verre van gemakkelijk onder
het "juk" van Geesje. Ober Jopie
(Wilfriend Lichtenberg) moest het
nogal eens ontgelden!

Dochter Anneke (Annet Bloemen-
daal) houdt er in professor Willem
(Wim Lebbink) een wel zeer excen-
trieke vriend op na. Nieuwsgierige
buurvrouw Trees (Janny Haaring).
Vriend Willem (Marco Arfman) en
zijn nicht Aafke (Nynke Groot Jeb-
bink) zijn regelmatig in het pen-
sion te vinden.

Als dan ook nog eens de gasten
Marion (Jannie Tuinman) en de ko-
lonel met de grote snor (Antwan
Havekes) een duit in het zakje
doen, ja dan worden de verhou-
dingen in "pension Geesjeshof'
wel heel erg door elkaar gehus-
seld!

De regie (voor de eerste keer) was
in handen van Janny Haaring.
Decor Benny Scholten en Erik Rui-
terkamp; souffleuse Annie Ruiter-
kamp; geluid Ferdy Schmitz.

De grime werd verzorgd door Ger-
rie Harmsen en Ina Wesselink.

Zaterdag l april a.s. wast
Operation Friendship
weer auto's!
Zaterdag l april organiseert
Operation Friendship - afdeling
Vorden - weer een autowasaktie
op het industrieterrein van
Vorden. Dit om het komende
bezoek van 9 Amerikanen en 8
Tsjechen te kunnen bekostigen.

Voorzitter Jur Ooijman en autowas-
coördinator Rommy te Vaarwerk
zijn zeer content met de toezegging
van de heer Woltering om alsnog
gebruik te kunnen maken van zijn
bedrijfsterrein. Zij hadden zich reeds
verzoend met de gedachte elders
een autowaslocatie te moeten vinden
en vinden dit gebaar van de heer
Woltering geweldig. Angst dat de
datum door de autobezitters als
grap wordt aangemerkt hebben de
beide heren niet. Dhr. te Vaarwerk:

"Inmiddels is onze kwaliteit wel
bekend en zeker de gezelligheid
die er heerst op zo'n dag. Ik ben er-
van overtuigd dat het ook dit keer
weer lekker druk wordt". Feit is dat
tijdens de laatse wasaktie, on-
danks de zware regenval, er een
goede opkomst was van inmiddels
bekende autowasklanten. De kans
dat het weer dit keer beter wordt is
eigenlijk 100%, want slechter dan
de vorige keer kon eigenlijk niet.
Zoals gebruikelijk wordt er vanaf
's morgens gewassen en staan ge
middeld ruim 20 OF leden (vaak
met hun ouders) klaar om het "au-
tovarkentje" te wassen, te zemen
en van binnen uit te zuigen. Het
inmiddels bekende bekertje koffie
met plak cake is ook op l april a.s.
standaard (zie advertentie)!

Mededeling vanuit
de Wereldwinkel
Zoals men weet is er in Vorden
een wereldwinkel. Men vindt
die naast het oude Stadhuis, het
tegenwoordige dorpscentrum,
in de hoek van het pleintje,
naast het Stampertje. Vorden
heeft een groep van 40 actieve
en betrokken vrijwilligers die
de wereldwinkel runnen in al
zijn facetten van inkoop tot
presentatie tot verkoop.

Met ingang van l februari jl. heeft
de vorige waarnemend voorzitter
mevr. Trudy Tolkamp haar verant-
woordelijkheid overgedragen aan
mevr. Thea van de Sanden, in de
functie van voorzitter. De wereld-
winkel is een activiteit die zonder
winstoogmerk een breed assorti-
ment van levensmiddelen en am-
bachtelijke cadeauartikelen, tex-
tiel houtsnijwerk, keramiek en sie
raden uit derdewereldlanden aan-
biedt en verkoopt. Op deze manier
kunnen mensen uit ontwikke
lingslanden hun vaak zeer bijzon-
dere en schitterende artikelen op
een eerlijke manier verkopen
waardoor ze een fatsoenlijk en
menswaardig bestaan kunnen op-
bouwen. Het zijn veelal door zeer
kundige ambachtslieden gemaak-
te graaie en creatieve staaltjes van
kun kunnen die stuk voor stuk een
eigen karakter hebben en zich
sterk onderscheiden van de ge
bruikelijke cadeauartikelen.

Als men een bijzonder cadeau
zoekt, voor men zelf of iemand die
men dierbaar is: kom naar de win-
kel, snuffel eens rond, geniet van
het assortiment en waan u even in
warme streken van exotische lan-
den. Men zal verbaasd zijn over de
lage prijzen in relatie tot het bij-
zondere van de artikelen en man
zal genieten van de bijzondere
keuzemogelijkheden. Het gaat in
onze wereldwinkel niet meer zo-
als in het begin van de wereldwin-
kels in Nederland, om een vorm
van liefdadigheid, maar om het
presenteren van een volwaardig
kwalitatief op hoog niveau staand
assortiment met een sterk onder-
scheiden vermogen, waar men
door het kopen ervan gelijktijdig
een goede zaak dient van mensen
die in minder gunstige economi-
sche omstandigheden verkeren
dan wij.

Als men zich nader wil informeren
over het wel en wee van de wereld-
winkel in z'n algemeenheid maar
die van Vorden in het bijzonder
kan men bellen met de winkel die
dagelijks op normale winkeltijden
geopend is telefoonnr. 554155.

Maar beter nog kom gezellig langs
en geniet van de exotische sfeer,
het bijzondere assortiment en de
warme gastvrijheid waarmee de
vrijwillige gastvrouwen ontvangen.



GROTE
VOORJAARSSHOW
IN TUINMACHINES

Wij tonen u onder andere:
• machines voor tuin- en gazononderhoud

• hogedrukreinigers • bosmaaiers • bladblazers, enz.

Tijdens deze dagen speciale kortingen
Wij verwelkomen u graag, de koffie of een drankje staan voor u klaar.

Een bezoek is zeker de moeite waard.

Openingstijden tijdens deze dagen:
donderdag 30 maart 14.00 - 22.0O uur

vrijdag 31 maart 10.00 - 22.0O uur
zaterdag 1 april 10.00 - 16.0O uur

L.M.B. VORDEN B.V,
Industrieweg 13, 7251 JT Vorden
Postbus 116, 7250 AC Vorden
Telefoon 0575-553163 • Telefax 0575-552869

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 08.00-20.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur

A N D E N & AUTO-ST Y 1.1 N Q
onkhorst
BANDENPRIJZEN:

NU OOK VOOR UW APK-KEURING
(BENZINE/DIESEL)

145-80-13
155-80-13
145-70-13
155-70-13
175-70-13
185-65-14
185-65-15
195-65-15
195-60-15
195-50-15

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

67-
69,-
69,-
74.-
76,-
94,-

108,-
116,-
114-
110.-

ACT l E t/m 11 aprila.s.:

10% KORTING

Deze prijzen zijn inclusief: montage,
ventiel, balanceren en verwijderings-
bijdrage.

BIJ AANSCHAF VAN
4 NIEUWE BANDEN

Tevens uw adres voor: uitlaten, remmen,
schokdempers, accu's, trekhaken, sportvel-
gen, sportuitlaten, verlagingssets en sportie-
ve auto-accessoires.

Burg. Galleestraat 67b • Vorden • Telefoon 0575-553656

Administrat ie- en belastingadviesbureau Hissink in Ruur lo
is voor veel ondernemers en particulieren hét aanspreekpunt
inzake accountancy en belastingadvies. Zo verzorgen wij
de (complete) administratie, tussentijdse rapporten, jaar-
rekeningen en fiscale aangif ten van ondernemers en parti-
culieren en begeleiden we ondernemers op organisatorisch,
economisch en juridisch gebied. Vanwege de voortvarende
groei van ons kantoor, waar inmiddels zes mensen werken,
zijn we nu op zoek naar een enthousiaste collega voor
32 tot 40 uur per week.

Uw werkzaamheden
Als administratief medewerker houdt u zich bezig met het
controleren, voorcoderen en automatisch verwerken van
administraties en het uitwerken van rapporten m.b.v. tekst-
verwerking. Daarnaast verricht u algemene en huishoude-
lijke werkzaamheden, zoals het aannemen van de telefoon,
het verwerken van post en het verzorgen van koffie, thee e.d.

Onze verwachtingen
Om in aanmerking te komen voor deze funct ie hebt u
MAVO/HAVO of een afgeronde MEAO-opleiding. Aff in i te i t
met de zakelijk dienstverlening is vereist. Kennis van WPS
is gewenst. U bent een enthousiaste persoonlijkheid die
het prettig vindt om met mensen om te gaan. Verder ver-
wachten we dat u bereid bent om in de boeken te duiken,
oftewel: opleidingen en cursussen te volgen die voor uw
functie van belang zijn. U bent minimaal 18 jaar.

Ons aanbod
Wij bieden u een veelzijdige baan, een prettige, informele
werksfeer, een passende salariëring en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Uw reactie
Geïnteresseerd? Stuur dan uw handgeschreven sollicitatie
binnen 14 dagen naar Administratie- en belastingadvies-
bureau Hissink, Spoorstraat 66, postbus 60, 7260 AB Ruurlo.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
Hissink, telefoon (0573) 45 29 59.

Een administratief medewerker m/v
die bereid is om in de boeken te duiken.

Onze showtuin zit boordevol
nieuwe tuin-ideeën

KEUKENS

SANITAIR

WAND- EN VLOERTEGELS

BOUWMATERIALEN

SIERBESTRATINGEN

BOUWMARKT

m

Betonstraatklinkers
Waalformaat 5x20x7cm

Diverse nuances (met bazalt)

50
Afgehaald, incl. btw, zolang de voorraad strekt.

BouwCenterlHCI
BouwCenter HCI Hengelo Gld.
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81
e-mail: hci@hciubi.nl
Internet: www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag 07.30 • 17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 08.00 - 16.00 uur



Volop voorjaarsmode
bij Visser Mode

Oekraïense / Gregoriaanse
paasgezangen in de St. Jan

Volop modenieuws tijdens de seniorenshow.

Onder grote belangstelling hield
Visser Mode afgelopen week
weer haar vele modeshows voor
de verschillende doelgroepen.

Zowel in de dames-, heren- en kin-
dermode was heel veel nieuws te
zien met name in kleur is het mo-

debeeld heel vernieuwd. Ook qua
modelleringen en stoffen biedt het
voorjaar duidelijk veel vernieu-
wing.

Bent u niet in de gelegenheid ge-
weest de shows te bezoeken dan is
het zeker de moeite waard de col-

lecties van Visser Mode te gaan be-
kijken. Ook diegene die de shows
gezien hebben zullen bij een be-
zoek aan Visser Mode volop nieuws
zien, omdat er dagelijks nog nieu-
we items binnen komen. Helaas
(door pech) ontbreekt de foto van
de gewone (trend) modeshow.

Tim, Chiel, Üse, Ilse, Stéphan, Jan Jurre, Chyenne, Dave, Manouk en Brithe toonden de verrassend nieuwe kindermode.

13e minimarathon Vorden 2 april
Op zondag 2 april 2000 wordt in
Vorden, voor velen dé voorberei-
ding op de Rotterdam Mara-
thon, de 13e Achtkastelen Mini-
marathon gelopen. De geza-
menlijke start van de 3 afstan-
den is bij de Sporthal t Jebbink.

14 dagen voor het Rotterdamse
mega festijn hebben veel lopers
nog een laatste test gepland. Mo-
gelijk ook willen zij gewoon nog
een lekkere lange duurloop doen.
Uiteraard zijn ook andere lopers,
als liefhebbers van het Vordense
landschap, welkom.

In Vorden kan dit in een perfect
verzorgde entourage en door een
schitterende bosrijke omgeving.
Niet de belangen van de commer-
cie maar die van de sporters staan
hier nog voorop. Evenals in Rotter-
dam is het parcours hier vlak met
een maximaal hoogteverschil van

5,3 meter. Er wordt gelopen over
drie afstanden: 10 km, halve mara-
thon en 30 km. Er wordt op elke af-
stand, over één ronde, zover moge
lijk samen gelopen.

Naast verzorging bij de start en fi-
nish staat er prompt op elke 5 km
punt een verzorgingspost waar
keus is uit sportdrank, thee, water
en 2 soorten fruit.
De EHBO staat op diverse punten

klaar om eventuele hulp te verle
nen. De finish wordt eerst opgehe
ven zodra de laatste deelnemer
eervol is binnen gehaald. Prijsuit-
reiking volgt in de sporthal. Inter-
sport Schuurman ondersteund
het evenement.

Ter gelegenheid hiervan staan zijn
in de Sporthal met een reeks zeer
prijsgunstige Achtkastelen Run-
ning aanbiedingen.

Op de diverse afstanden gelden de volgende records:

Record houder Parc.record Jaar
H. v. Strijland - Bennekom 40.46 1996
Albert v.d. Ziel - Zandeveer 33.41 1997
Annete Voets - Weerselo 1.28.49 1997
Martin Janssen-Warnsveld 1.10.03 1992
Isabelle Heussinkveld 2.00.37 1996
Boer - Rotterdam 1.41.33 1997

In de serie Restauratieconcerten
komt op zaterdagavond 15 april,
de vooravond van het begin van
de Goede Week het Oekraïnse
topkoor Blagovist uit Kiev naar
Zutphen. In hun traditionele
kledij brengen zij met hun war-
me en rijke klankprachtige ge
zangen ten gehore uit de rijke
orthodoxe paasliteratuur. Geen
volk heeft zo'n grote (400.000)
schat aan volksliederen, daar-
om na de pauze een spranke
lend programma van liederen
uit hun rijke volkstraditie.

Enkele gezangen worden op de
Oekraïnse bandoera begeleid.
Blagovist is een ensemble dat lou-
ter uit professionals is samenge
steld. Het ensemble telt 18 zangers
en staat onder leiding van de diri-
gent Miroslav Goelkovski. Het koor
maakte eerder tournees door
Frankrijk, Duitsland, Engeland en
de Verenigde Staten. Voor het eerst
is dit beroemde koor in Neder-
land, waarbij vooral in westen van
ons land een aantal concerten
worden gegeven. Voor de vele koor-
liefhebbers in onze omgeving is
het daarom een unieke gelegen-
heid om kennis te maken met de
ze Oost-Europese koorcultuur.

Gregoriaanse getijden, rustpunt
in de goede week
Het Gregoriaans Ge tij denkoor van
de St Janskerk in Zutphen zingt dit
jaar voor de vierde keer ter voorbe
reiding op het Hoogfeest van Pa-

sen enkele gedeelten uit het Ro-
meins Officie, ook wel de getijden
genoemd. Prachtige teksten van
psalmen, hymnen en klaagzangen
rijgen zich aaneen in de klanken
van deze oude muziek. De getij-
den brengen de mens in dit jachti-
ge bestaan naar een stille en toch
levende plek, waarbij het lijkt alsof
de tijd plotseling aan hen wordt te
ruggegeven. Het is daarom geen
wonder dat het Gregoriaans bezig
is aan een opmerkelijke opbloei,
wat overduidelijk bleek uit de bui-
tengewoon grote belangstelling tij-
dens de vier Vespervieringen in de
Adventstijd. De gezangen klinken
rustig en zacht en houden ons
wakker, ondanks het vroege uur
van de Metten op Paaszaterdag.
De vieringen beginnen op Palm-
zondag 16 april met de Vespers. In
de vroeger uren van Paaszaterdag
22 april, ook wel Stille Zaterdag ge
noemd, klinken in een mengeling
van droefheid, hoop en ingehou-
den vreugde op het naderende
Paasfeest, gevolgd door het mor-
gengebed de Lauden. Belangstel-
lenden kunnen tussen beide .vie-
ringen deelnemen aan een feeste
lijk Paasontbijt met de koorleden
in het Parochiecentrum Maria-
school. Hiervoor wordt een kleine
vrijwillige bijdrage gevraagd. Op
Paaszondag volgt 's middags de
plechtige Vespers. De liturgie en
de vertalingen van de Psalmen en
lezingen zijn goed te volgen in de
beschikbare tekstboekjes.
Info. 0575 517773.

Cursus landschapstekenen en schilderen in Vorden

'Den Bramel' unieke locatie
Op 6 mei start Robert Feickens
weer een cursus landschapteke-
nen en schilderen in Vorden.
Voor deze lessen die twee maan-
den lang op de zaterdagmor-
gen worden gehouden, heeft de
Zutphense docent opnieuw een
prachtige locatie gevonden:
landgoed 'Den Bramel' in Vor-
den. De afgelopen jaren was Ro-
bert Feickens met zijn cursis-
ten meerdere malen te gast op
'Hackfort' en 't Enzerinck.

Robert Feickens: "Het idee om een
cursus te gaan geven in de vrije na-
tuur ontstond enkele jaren gele-
den. De natuur in deze regio blijft
uitermate inspirerend. Die is zo
mooi. Dat merkte ik de afgelopen
twee jaar al aan de reacties van de
cursisten tijdens de lessen op kas-
teel Hackfort en 't Enzerinck. Die
waren bijzonder enthousiast. En
dat zal ook straks wel weer het ge
val zijn rond landgoed 'Den Bra-
mel', wat zich daar bijvoorbeeld
aan bijzondere boomsoorten laat
zien, is van een grote schoonheid,
aldus Robert Feickens, "Mijn les-
sen zullen voornamelijk buiten

plaats vinden. Tijdens de eerste
ochtendbijeenkomst zal ik aller-
eerst samen met de cursisten het
landgoed gaan bekijken. Zo wordt
de basis gelegde voor de rest van
de cursus", aldus Robert Feickens
die in het dagelijks leven als do-
cent beeldende vorming en schrij-
ven verbonden is aan de Hoge
school Heiicon in Zeist.
Naast de technische aspecten van
het tekenen en schilderen zal ook
de beleving van de natuur aan bod
komen. Feickens: "Ik besteed daar-
om veel aandacht aan het waarne
men en observeren. Het techni-
sche aspect is dus niet het belang-
rijkste, maar het is wel de bedoe
ling dat er wat geleerd wordt".
De cursus landschapstekenen en
schilderen is bedoeld voor zowel
beginners als gevorderden. "Erva-
ring is dus niet belangrijk. Maar je
moet het natuurlijk wel leuk vin-
den", zegt Robert Feickens tot slot.

Het maximum aantal deelnemers
is vijftien. Voor meer informatie of
opgave kunt u contact opnemen
met Robert Feickens 0575-530564.
Zie ook advertentie.

Cursus handschriftverzorging en kalligrafie in Zutphen

Plezier en schoonheid
in het schrijven
Nieuw dit voorjaar zijn de cur-
sussen handschriftverzorging
en kalligrafie, die Robert Feic-
kens als bevoegd docent schrij-
ven verzorgt in Zutphen.

In 1999 werd uitgeroepen tot het
Jaar van het Handschrift en dat
was goed te merken aan de be
langstelling voor diverse tentoon-
stellingen (o.a.) onderwijsmuseum
Rotterdam en het Srcyption in Til-
burg) en aan diverse symposia, al-
dus Robert Feickens. Naast de ge
automatiseerde vormgeving van
de diverse computerletters, blijft
b.v. de handgeschreven brief, poë-
zie of kunstzinnige toepassing van
het schrijven in een warme be
langstelling staan. Niet alleen het

plezier voor de ander van het kun-
nen lezen, van persoonlijk hand-
schrift, ook het ambacht van het
zelf kunnen vervaardigen ervan,
geeft grote voldoening.

Wat betreft de kalligrafie neemt
hij u graag mee terug naar o.a. de
Renaissance, de Gothiek of naar
de Kelten van ± 500 na Chr. Aan de
hand van deze schatten uit het
verleden werken we naar de toe
komst toe aan onze eigen indivi-
duele vormgeving van de handge
schreven kalligrafïsche letter, zegt
Robert Feickens tot slot. Voor meer
informatie of opgave kunt u kon-
takt opnemen met Robert Feic-
kens (0575-530564). Zie ook adver-
tentie.



Sterker nog, een pick-up moet zonder te piepen 4WD met 2.5 turbodiesel met intcreoolcr zelfs

zijn werk doen. Het enige wat je mag horen is zijn 2.700 kg. Je hebt de keus uit drie verschillende uitvoc-

motor en voor de rest helemaal niets. ringen: een Single Cab, een Club Cab (beide voor twee

De Milsubishi L200 is y.o'n piek-up. Krachtig personen) en een Doublé Cab (v i j l 'personen) ,

en oerdegelijk. Veilig en comfortabel. De 2WD met Alle uilvoeringen zijn mei g r i j s kenteken leverbaar.

2.5 dieselmotor t rekt /.onder moeite I.SOO kg en de Hel topmodel van de L200 is de hiernaast afgebeelde

l'rij-en excl. ÜTW/lil'M, verwijderingsbijdrage, kusten rijkliuir maken, uf Itoojihltiip. De 1.200 wonll geleverd mei .1 jinir Touitil-(ïiirunlie en fijmir COrRUxeriegarantie. Informeer uuur < /<• i;

GLS-uitvoering. Airco, ABS, dubbele airbag en heel

veel luxe zillcn slandaard in en op deze 4WD. De GLS

is er vanaf . / 46.995,- / € 21.325,40. De 'gewone' L200

is er al vanaf ƒ 27.995,- / € 12.703,58.

Een Mitsubishi L200
neem je voor het leven. MS

1 li-tise- en fintlHcirrillgXVtMmtMnlen. Wij-i^in^fii voorhelniiulen.

De Stoven 23a, Zutphen
Tel. (0575) 526 590

De nieuwe Mitsubishi-dealer voor Zutphen en omsevins!

A A U T O B E D R I J F •••

d? t meMITSUBISHI V-4 V^ HV III ̂ *
MOTORS *«...-•

GOMA
M A A T W E R K IN P L A A T W E R K

Goma B.V. Metaalwarenfabriek (ca. 100
Medewerkers) is een door Lloyd's
gecertificeerde onderneming, die zich
beweegt op het gebied van de toeleve-
ring van halffabrikaten en complete
eindproducten. Deze producten worden
in hoofdzaak vervaardigd uit dunne
plaat- of bandstaai De fabricage vindt
plaats op moderne grotendeels CNC-
gestuurde machines (kleine tot middel-
grote series), waarbij in de ontwerpfase
gebruik gemaakt wordt van CAD/CAM
faciliteiten. Voor de grote series wordt
gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde
en gefabriceerde stempels of speciaal-
machines.

Goma B.V. Metaalwarenfabriek is geves-
tigd aan de Ruurloseweg 8(f te Hengelo
Gld.

HrkcncJ door de
Raad voor de

Certificatie

Door groei en erg goede vooruitzichten is Goma B.V. Metaalwarenfabriek op
zoek naar een ervaren

GERËEDSCHAPMAKER
De werkzaamheden bestaan onder meer uit het (zelfstandig) kunnen
vervaardigen van volgsnijbuigstempels, mallen en speciaalmachines vanaf
gedetailleerde tekeningen op zowel conventionele als cnc-gestuurde
machines.

Voor deze functies vragen wij:

• Opleiding Mts-wtb of SOM gereedschapmaker stempels, aangevuld met
vervolgopleidingen.

• Flexibele instelling en goed in teamverband kunnen functioneren.

Naast een prettige werksfeer en uitstekende arbeidsvoorwaarden bieden wij u
de mogelijkheid zich verder te ontplooien 'door aanvullende
functieopleidingen.

Bent u geïnteresseerd, wilt u nadere inlichtingen of wilt u voor deze functie
in aanmerking komen? Neem dan contact met ons op of stuur een brief
(voorzien van c.v.) aan:

Goma B.V. Metaalwarenfabriek
t.a.v. afd. PZ, dhr. A. Abbink.
Postbus 8
7255 ZG Hengelo (Gld.)
tel.: 0575468211



Jouw
beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ
DE BEDRIJFSVERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging is dé
arbeidsbemiddelaar voor de agrarische

sector, bouw, grond-, weg- en water-
bouw, metaalsector, groenvoorziening en

transportsector. In jouw omgeving hebben wij
de volgende vacature:

Medewerkers
varkenshouderij
Voor enkele varkenshouderijbedrijven zoeken wij parttime
medewerkers. Het gaat om afwisselend werk op een vast
adres. Ook een combinatie van twee of drie bedrijven
behoort tot de mogelijkheden, waardoor je fulltime aan de
slag kunt. Een LAS- of MAS-opleiding is vereist. Enige erva-
ring is een pre. De beloning is goed, conform de CAO-
Landbouw! Het betreft in de meeste gevallen een vast
dienstverband.

Geïnteresseerd en gemotiveerd? Neem dan contact op met
René Pot of Gerard Dibbelink, 0900-9896.

Langskomen kan natuurlijk ook bij onze vesti-
ging aan de Kerkstraat la inVorden.

Bedrijfsverzorging
Öost-Nederlarsd

INDUVO BV
VO R D E N

MONTAGE- en ONDERHOUDSBEDRIJF

Gevraagd,

MONTEURS VOOR DE BUITEN DIENST m/v
Je werkt op locatie zelfstandig of in teamverband aan
projecten aan de hand van werktekeningen en/of speci-
ficaties.
Opleiding op LTS/MTS-wtb niveau. Ruime ervaring in een
dergelijke functie. Enige ervaring met Tig/Elektrisch lassen.
Enige kennis van hydrauliek en pneumatiek.
Je beschikt over goede contactuele en organisatorische
eigenschappen en je hebt een flexibele instelling.
Overnachten op locatie moet voor jou geen probleem
zijn. Je bent tussen de 18 en 35 jaar.

Als je geïnteresseerd bent, stuur dan je Curriculum Vitae
naar, Induvo BV, Postbus 14, 725O AA Vorden t.a.v. de
directie.

Voor eventuele vragen kun je bellen 0575-554152

<DOW«»**<yó>Hî >*̂ '

Ĵ**??!"**̂ ? i-
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keukens-tegels-sanitair
natuursteen-rolluiken -.11

Spoorstraat 28, Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 00

Open: ma. 13.30 u. -17.30 u. / di. t/m vrij. 9.00 u. -17.30 u,
(vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. -13.00 u.

Wij zijn op zoek naar:

• Vrachtwagenchauffeur
• Mobiele kraanmachinist

met vrachtwagenrijbewijs

A. HEITKÖNIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

,* Zand, grind, tuingrond
r». Grondwerk
* Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

BENT U DE

VAKSCHILDER
DIE ONS TEAM
KOMT VERSTERKEN

Een echte Vakschilder die op
alle gebied zijn vak verstaat.

Voor vervoer wordt gezorgd.

Voor nadere inlichtingen kunt u
bellen

HARMSEN

Hengelo (Gld.) Zelhemseweg 21

Telefoon 0575-464000

HARTELMAM MOTOREN
AAM DE MOLEIUENK

• DE MANX TT SUPERBIKE DUOSIMULATOR
• HELMEN AiRBRüSHEN
• BODYPAINTING
• DEMO RUNS OP ONZE FUCHS-TESTBANK

•VELE ANDERE ATTRACTIES EN ACTIES

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.

U kunt dan
uitzoeken uit de
enorme collectie

kaartjes.

Als presentje
mag u

een leuk
cadeautje uitzoeken.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086
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