Woensdag 31 januari 2001
62e jaargang no. 49

Kopij: vóór maandagmorgen 09.00 uur:
Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30
Postbus 22,7250 AA Vorden

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22 7250 AA Vorden • Tel. (0575) 551010 • Fax 551086 • ISDN 555678
E-mail: contact@weevers.nl • Internet: www.contact.nl • Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABN AMRO nr. 48.63.19.245 Giro nr. 1205867

Tel. (0575) 551010 • Lid NNP
Overname advertenties berichten verboden

Spoorwegovergang
Klooster blijft voorlopig AVO Ruurloseweg Vorden
6 februari dicht

Projectontwikkelaar Wolborgh mikt nog steeds op appartementen:

De spoorwegovergang Ruurloseweg (N319) in Vorden is dinsdag
6 februari een groot deel van de
dag afgesloten voor alle verkeer.
De Nederlandse Spoorwegen zijn
van 8.30 tot 16.00 uur bezig met
onderhoudswerk aan de overgang.

Verkeer komend vanuit Vorden
wordt omgeleid via de Schutte
straat en de Kostedeweg.
Verkeer vanuit Ruurlo rijdt over een
omleidingsroute via de Netwerkweg, Dienstenweg, Kerkhoflaan,
van Lennepweg en Oude Zutphenseweg.

Spionage boven
Nederland tijdens WO II
De ANBO, de bond voor vijftigplussers, organiseert de vrijdag
2 februari in 't Stamperrje een
dialezing voor leden en introducés over het onderwerp 'Geallieerde luchtfotospionage boven Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog'.

Het is inmiddels al weer twee
jaar geleden dat de eerste asielzoekers hun intrek namen in
het voormalige klooster in Kranenburg. Zoals het er nu naar
uitziet blijft het gebouw voorlopig dienst doen als accommodatie voor de opvang van asielzoekers. Directeur G. Hulshoff
van Wolborgh Projectontwikkeling zegt dat het nog steeds de
bedoeling is dat er op den duur
appartementen in het oude
klooster komen. 'De gemeente
is bezig met de aanpassing van
het bestemmingsplan, maar
het kan nog wel twee jaar duren voordat we ook daadwerkelijk kunnen beginnen met de
verbouwing*.
Directeur G. Hulshoff van Wolborgh Projectontwikkeling is in
bespreking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers over een
verlenging van het huidige contract. 'Dat gaat elke keer met zes
maanden', legt hij uit. De onderhandelingen worden extra moeilijk gemaakt omdat het COA op dit
moment niet precies weet wat zij
in de toekomst gaat doen met de
zogenoemde aanvullende opvangaccommodaties in Nederland.
'Maar om heel eerlijk te zijn kan ik
me niet voorstellen dat het COA
het AVO in Kranenburg binnenkort sluit. Daarvoor is er nog een
veel te groot tekort aan opvangplaatsen in Nederland'.
Wolborgh Projectontwikkeling zit
ondertussen niet stil. Het is nog
steeds de bedoeling dat er op termijn in het klooster appartementen komen. In november heeft directeur G. Hulshoff van Wolborgh
een gesprek gehad met wethouder
D. Mulderije. In dit gesprek werd
Wolborgh Projectontwikkeling gevraagd naar een concrete invulling van het plan. 'Het is geen enkel probleem om nu zogenoemde

zit-slaapkamers voor senioren in
het klooster te huisvesten', legt de
heer Hulshoff uit. 'Maar daar zit
op dit moment niemand op te
wachten. De mensen willen toch
meer comfort en dat betekent zelfstandige en ruimere appartementen die helemaal voldoen aan de
wensen van deze tijd'.
Deze zelfstandige appartementen
kan Wolborgh Projectontwikkeling alleen maar realiseren als de
provincie hiervoor extra wooncontingenten vrijmaakt. Wethouder
Mulderije zegde tijdens het ge
sprek in november toe om hiervoor haar best te doen bij de provincie. 'Maar alles bij elkaar kan
het nog best wel één tot twee jaar
duren voordat we ook daadwerkelijk kunnen beginnen met de uitvoering van de plannen. En tot die
tijd is een opvangcentrum voor
asielzoekers natuurlijk een uitstekende invulling van het pand.
Want het zou zonde zijn dat het
pand leeg staat'.
AFDWINGEN
Toen er ruim twee jaar geleden
sprake was van de komst van een
opvangcentrum voor asielzoekers
in Kranenburg was er aanvankelijk
veel commotie. De bevolking van
Kranenburg was er op z'n zachtst
gezegd niet echt blij mee. Inmiddels zijn we twee jaar verder en
lijkt er eigenlijk niemand meer
een probleem te hebben met de
huidige invulling van het voormalige klooster. Opvangmedewerkster
G. Langenbergvan AVO Kranenburg:
'Zoiets dwing je natuurlijk ook
met z'n allen af. Als de politie hier
vanaf het begin bij wijze van spreken elke dag op de stoep had ge
staan, dan was dat heel anders ge
weest. Maar alles bij elkaar opge
teld zijn er nagenoeg geen proble
men geweest. En dan zie je ook dat
de omgeving al heel snel anders te
gen een opvangcentrum aankijkt'.

Voor agogisch medewerkster Langenberg staat de beheersbaarheid
en de rust in het centrum op de
eerste plaats. 'Wij hebben er dan
ook vanaf het begin bij het COA op
aangedrongen om hier zoveel mogelijk gezinnen te plaatsen. Voor
alleenstaande mannen bijvoorbeeld is Kranenburg helemaal niet
geschikt. Daarvoor is er hier veel te
weinig te doen'. Als we Langenberg vragen naar een korte reactie
op de nieuwsberichten ten aanzien van het omstreden rapport
van de Groningse politie waarin
de conclusie wordt getrokken dat
asielzoekers vijf keer crimineler
zijn dan autochtone Groningers
verwijst ze naar de woordvoerder
van het ministerie van justitie.
'Daar mogen wij niets over zeggen.
Vanochtend hebben we daar toe
vallig een email over ontvangen
van het COA'.
Als het om de contacten tussen de
asielzoekers en de Vordense bevolking gaat, zegt Langenberg dat de
bewoners graag meer contact willen met de inwoners van Vorden.
'Die behoefte is er heel duidelijk',
zegt ze. 'Maar meestal beperken
die contacten zich tot de vrijwilligers die hier werken en bijvoorbeeld een praatje bij de voetbalclub.! Daar komt nog eens bij dat
asielzoekers die een eerste negatie
ve beschikking krijgen tegenwoordig niet meer in aanmerking komen voor Nederlandse les of ande
re activiteiten om integratie te be
vorderen. Dat maakt het voor die
bewoners al een stuk moeilijker
om contact te maken omdat ze
zich in het Nederlands niet verstaanbaar kunnen maken. 'Het is
niet zo dat de bewoners dat gebrek
aan contact als een probleem zien
maar ze zouden wel graag wat
meer willen integreren.
De vraag is alleen hoe je dat voor
elkaar krijgt'.

De inleider, drs. R.P.GA Voskuil,
zal met behulp van een groot aantal dia's nader ingaan op de rol
van de luchtfoto's bij de spionage
boven Nederland. De nadruk zal
liggen op het gebruik van de foto's
bij de planning en uitvoering van
militaire operaties zoals: 'Operatie
Market Garden' tussen september
1944 en mei 1945.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog was één van de belangrijkste
manieren om informatie over de
tegenstander te verzamelen het gebruik van spionage uit de lucht.
De verbonden mogendheden ontwikkelden tussen 1940 en 1945
een zeer efficiënte organisatie op

dit gebied. Vooral de militaire activiteiten van de Duitsers in het bezette Europa werden door speciale
verkenningsvliegtuigen, die waren uitgerust met grote luchtfotocamera's, van dag tot dag gevolgd.
Het grootste deel van de duizenden luchtfoto's die dagelijks werden genomen, werd geïnterpreteerd in een geheim onderzoekscentrum bij Londen. De woordvoerder, dhr. Voskuil, is universitair docent aan het 'Internationaal
Instituut voor Ruimtekartering en
Aardkunde in Enschede (ICT)'.
Op dit instituut wordt onderwijs
gegeven op het gebied van het
gebruik van satellietbeelden en
geografische informatiesystemen
voor het in kaart brengen van het
aardoppervlak.
Wie de 2de februari kampt met
vervoersproblemen en om die reden
graag gehaald en gebracht wil worden, die neemt tijdig contact op
met het secretariaat (tel. 552003).

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 4 februari 10.00 uur ds. JA Antonides, Barchem.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 februari 10.00 uur ds. A. Hagoort, dienst m.m.v. zwo groep.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 4 februari 10.00 uur ds. D. Westerneng (Werelddiaconaat);
19.00 uur ds. D. Westerneng.
R.K. kerk Vorden
Zondag 4 februari 10.00 uur eucharistieviering.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 3 februari 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 4 februari 10.00 uur Woord- en communiedienst.
Weekendwacht pastores
4-5 februari pastor F. Hogenelst, Lochem, tel. (0573) 25 14 57.
Weekenddienst huisartsen
3-4 februari dhr. Dagevos, Het Vaanwerk l, tel. 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 bellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.
Tandartsen
3-4 februari H.F. Haccou, Vorden, telefoon (0575) 55 19 08. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30 -12.00 uur.

Contactjes
Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.pO-15.45en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30- 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. 0570-634340.
Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Locheniv Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 11,- voor vier
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- kosten in rekening gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgegeven -Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222

• Concordia: 2 en 3 februari
oliebollenactie

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 inde apotheek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17,45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

• Stichting Kranenburgs Carnaval organiseert 23, 24,25 februari 3 dagen carnaval bij
Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken- kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken; 0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.
Pedicure L Evers-Jansen, tel. 0575-462515; rnevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y. Roëlofs 0575-441942.
Diét iste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. 0575-541222.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

• Pure aloe vera-producten.
Jannie Nijkamp, Warnsveld
0575-521316 of 553632
• Gevraagd: onderdelen servies La Louvière van Boch
met pastelkleurige effen rand,
roze, geel of blauw, met name
borden. Tel. 0575-462564
• 25 februari Kranenburgs
carnaval: gratis kindermiddag
m.m.v. Theater Fiets en cafécarnaval met de Dog 2 uit Hengelo en een optreden van Imca
Marina

• 24 februari Kranenburgs
carnaval: carnavalsbal met
onthulling Prins en adjudant

Gieser Wilderman OQQ IJspretsalade
OQQ
£v/O
stoofperen 2 kilo
OÏ7 O 200 gram
AardappelRode
schijfjes 500 gram
Bildstar 3 kilo
Kiwi's
OAQ Panklare chinese .170
10 voor

Ov/O

Kijk voor
meer nieuws
op:
www.contact.nl

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur;
vrijdagvan 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.

faïiïto gwenfewwv/
Fam. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17
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Nogavlaai
groof j Si

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
TafeïtjtKleJkie info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 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.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.V.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen én zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel, 553405.
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W I J N K O P E R S

JANSSEN VAN LOON
Veerweg8;7213EB GORSSEL
0575- 490936
F]
0575 490939
M]
0621541428
E]
wjvloon@wiinkopers.nl

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56. Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr; 055-5414618.

Ar,o
400

Aanbiedingen week 5

Monuta uitvaartverzorging uitvaartcentrum Het Jebbink
4a, tel. 0575-552749 of 0800-0230550.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 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.

1 /%/

kool 500 gram

MALSE BOONTJES
MET GRATIS KOMKOMMER soo gram

• Te huur: carnavalskleding
voor groot en klein. DS Design,
Molenkolkweg 33, Steenderen,
tel. 0575-452001

• Plezier met judo. Elke
maandag: 15.50-16.40 uur 6
t/m 8 jaar; 16.40-17.35 uur 9
t/m 11 jaar; 17.35-18.30 uur 12
jaar en ouder. Gratis proefles,
judopakken aanwezig. Sport• Afslankplannen? Laat het en gezondheidsstudio Vorden,
Burg. Galleestraat 67a, tel.
hier niet bij! Wij kunnen u hel0575-554091, 0543-517467
pen. Bel vrijblijvend voor info
mevr. A. Eijsink, tel. 0575• Ik zoek nog wat werk voor
572127
een paar uur in de week. Bellen na 18.00 uur 0575-552986
• 23 februari Kranenburgs
carnaval: playbackavond door
• Privé conversatieles Enjong en oud
gels in Zutphen. Tel. 0575546396
• Gewichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
• Concordia: 2 en 3 februari
bij Herbalife. Probeer het ook!
oliebollenactie
Bel uw onafhankelijke Herbalife-distributeur. Bianca te Veld• Gevraagd: zelfstandige
huis, tel. 0575-464882
hulp in de huishouding voor
• Oudere dame zoekt in de re- 2 ochtenden per week. Tel.
0575-551537
gio zeer rustige woning of
kamers (met eigen douche/
kookgel.) 055-3551373
• Te koop: jonge hennen
aan de leg. Goossens, Voortseweg 6, Toldijk, tel. 461670

IJSPRETWEKEN!

DINSDAG
BEZORGDAG
Vanaf nu wordt de dinsdag de vaste bezorgdag voor het verspreidingsgebied
van Contact.
Alle opdrachten die voor maandagavond
bij ons binnen zijn, zullen dinsdag worden
geleverd.

Diverse vlaaien
vraag er naar in de winkel

Echte Bakker Öpf

VAN ASSELT™!
Er kan er maar óén de echte zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

Kijk voor
meer
nieuws

op:

Willum van Loon

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).

Bij ons zorgen

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99 .

SERVICE EN VAKMANSCHAP

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behande
ling pp afspraak, tel. 0575-555763.

steeds voor het gewenste resultaat.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: 0900-8844

schildersbedrjf
DIEP

»V

Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039

Smullen
bij de open haard

Jij verandert niet de wereld,
maar wel onze kijk er op.
Enorm blij zijn wij met de geboorte van onze dochter en
mijn zusje

Zo heet het zusje van Jelle en Renske dat geboren is
op 22 januari 2001.
HERMAN EN GERDA
WEZINKHOF -KLEIN BLUEMINK

Maaike
16 januari 2001.

Kapelweg 4, 7251 KM Vorden
Telefoon 0575-556427

Erwin, Gerrie en
Renske
Tragter-Lettink
Burg. Vunderinkhof 14
7251 XA Vorden

Op zaterdag 3 februari 2001 hoop ik
85 jaar te worden.

Uit voorraad leverbaar:

Mevr. Harmsen-Essendal

hooi en stro
zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel
mengvoeders en
Biologische voeders

Ik geef een receptie in De Pantoffel van
19.00-22.00 uur. U bent van harte welkom.

5 houthakkerssteaks

H. K. van Gelreweg 14
7251 XL Vorden

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Een envelopje vind ik fijn, al is het nog zo klein.

Even heeft hij maar kunnen genieten
van de verzorging van
Zorgcentrum De Wehme te Vorden.

Onze lieve pa, opa en overgrootvader is op 89-jarige
leeftijd overleden.

kipschnitzel,
diverse variaties,

Huur
Mister Steam

100 gr.

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meubelstoffering of vloerbedekking kunt
reinigen

t Vorden
22 januari 2001

* Vorden
21 juni 1911
Zevenaar:
Zevenaar:

Absy van Ooijen-Kost
Peter van Ooijen
Petra en Gerrit
Kim
Floor

100 gr.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK

Utrecht: Marrit.

A.C. van Ooijen-Kost
Abraham Kuyperstraat 30
6904 EU Zevenaar

ham-gehakt
Wellington,

1

per stuk

85

€129

2

1-2-2001

1-2-2000

Verdrietig om zijn heengaan; tevreden met zijn rust

* Hengelo
25-03-1935

Lieve Hilbert,
Heel onverwacht door een ongeval ben je
nu al bij ons weggenomen,
je bent een paar jaar geleden in ons gezin
terecht gekomen.
Een leeg bed, een lege stoel,
het niet meer zien van je lach.
Maar je zult in ons hart blijven, elke dag.
Je had nog zoveel van je leven verwacht,
toch moeten we met heel veel verdriet zeggen:
'lieve Hilbert, rust zacht'.

WO gr.

JOHN HOPPEN

t Vorden
25-01-2001

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

^
yi** -

gerookte kipsalade,

Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

GERRIT-JAN GROOTBOD

Correspondentieadres:

1

€132

Keurslager

meubelen

Enige kennisgeving

Voorthuizen: Wil Holthausen-Kost
Joop Holthausen

WO gr.

700 gr.

leverkaas,

Westervoort: Taco

1

69

Ardennerham,

KLAAS CHRISTIAAN KOST
WEDUWNAAR VAN GEERTJE VAN ECHTEN

Canadese rib,

C. Grootbod-Beerning
Bernedet en Roei
Boy
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Rectificatie

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en zorg die
ze ons gegeven heeft, delen wij u mede dat van ons is
heengegaan onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

We missen je vandaag, gisteren en morgen.
We missen je liefde, trouw en zorgen.
We missen je warmte en aanwezigheid.
Lieve broer, we missen je altijd.
In liefdevolle herinnering, Herman en Ans

• 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

HILBERT
HILDERBERTUS JERONIMUS DONK
PLEEGZOON VAN JOKE EN REMY

* 4 november 1979

t 26 januari 2001

GERRITJEN WEENK-HIETBRINK
SINDS 28 FEBRUARI 1949 WEDUWE VAN JOHAN WEENK

op de leeftijd van 96 jaar.
Borculo: K.H. Weenk
D. Verheij-Peters t

Joke en Remy
Patrick en Bernadette
Bjorn
Joke & Remy de Boer
Dorpsstraat 4a
7251 BB Vorden
Er is gelegenheid om van Hilbert afscheid te nemen
woensdag 31 januari van 10.30 tot 11.00 uur in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
Aansluitend volgt de begrafenis op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan aldaar.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
het uitvaartcentrum.

Doetinchem:

Contactjes?
Het cement
tussen vraag en aanbod!

H. Weenk t
B. Weenk-Schouten

Ruurlo: J.H. Nijland-Weenk
G.J. Nijland
Vorden: Joh. Weenk
T.C. Weenk-Rouwenhorst t
l. Holland

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDEkv.

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Klein- en achterkleinkinderen

Ruurlo, 19 januari 2001
'De Bundeling'

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Correspondentieadres:
Zuivelweg 12, 7261 BA Ruurlo

Monuta

De begrafenis heeft op 25 januari te Ruurlo plaatsgevonden.

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

B

MEENTE
LUITING/OPENSTELLING

ULLETIN

BURGERZAKEN

avondopenstelling:
op 30 januari 2001 is burgerzaken buiten de normale openingstijden ook van 18.30 -19.30 uur geopend.

V ORDEN

gediend vóór 2 maart 2001. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan
ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot
2 maart 2001.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44.

sluiting:
Op woensdagmiddag 31 januari en op l februari 2001 is burgerzaken gesloten in verband met de installatie van nieuwe programmatuur. Op vrijdag 2 februari kunt u van 10.30 n 11.30 uur terecht voor
het aangeven van geboorten en overlijden.
• Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: 0575557474
Telefex:0575-557444
• Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag

van 14.00 tot 17.00 uur.
• Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)
• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

De Vereniging Humana heeft vergunning gekregen voor het geplaatst
houden van vier containers.
De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan
aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze
vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij
de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting
verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

LEDINGINZAMEIJNG

2001

Burgemeester en wethouders hebben
Het Leger des Heus
Mensen in Nood
KICI
KOVAMO
Sociaal medische hulpverlening

vergunning verleend aan:
(23 april tot en met 25 mei)
(maart)
(oktober)
(november)
(augustus of september)

Om kleding in te zamelen.

De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor
vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de
artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

ERGUNNINGEN
Bouwen
plaats
Zutphenseweg 21
Schutestraat 26
Pieter van Vollenhovenlaan 3

aanvrager
J.M. Heersink
H.E. Bouwmeester
T. Sueters

inhoud
plaatsen kantoorunits
Bouwen volièrestal
bouwen serre

aanvrager
mw. M. de Jong
J.G. Schaafsma

Inhoud
slopen woonhuis
slopen schuur

herplantplidit
Inhoud
vellen en
afzetten 1.50 ha
populieren,
elzen en berken
50 essen
vellen 12 are
populier
(maat "veren'

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.

Slopen

plaats
Vosheuvelweg 6

aanvrager
G.W. Lenselink

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

Deldenselaak

Waterschap Rijn
en IJssel

• woensdag
van 1330 tot 17.30 uur
• donderdag
van 1330 tot 17.30 uur
• vrijdag
van 1330 tot 2030 uur
• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Volgens het bepaalde in de algemene wet bestuursrecht (awb) en de wet
milieubeheer kunnen belanghebbenden, binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van vorden. bezwaarschriften worden ter advisering voorgelegd
aan de commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Vorden. Wanneer u een bezwaarschrift indient, kunt u zich tevens tot de voorzitter
van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 ea Den Haag wenden met het verzoek om een voorlopige
voorziening te treffen.

IfZIGING BEBOUWDE KOM BOSWET

Kappen

• Openingstijden politiebureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

• dinsdag
van 13.30 tot 2030 uur

KENNISGEVING

ui het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 2 februari tot en met 15 maart 2001 ter inzage:
een melding artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van
de heer J.W. Kornegoor, Kostedeweg 10, 7251 MZ Vorden, van 23 november 2000, ingekomen 24 november 2000, waarbij hij meldt dat:
- één helft van de koeienstandplaatsen op de deel in gebruik is als berging en stalruimte voor 6 pony's;
- de kelders van bovengenoemde veestalling zijn afgedekt;
door de afname van het aantal koeien(plaatsen) de ammoniakemissie
en -depositie zal afnemen;
- er in de nieuwe situatie maximaal het volgende aantal dieren aanwezig zal zijn:
84 melkkoeien (2 jaar en ouder);
48 stuks jongvee (tot 2 jaar);
15 stuks vleesvee;
100 vleesvarkens;
50 legkippen;
6 pony's.

SLUITING SECTOR SAMENLEVING OP l EN 2 FEBRUARI 2OO1
De medewerkers van de sector samenleving volgen op l en 2 februari
2001 een training. Op die dagen is de sector dan ook gesloten.

Burgemeester
E J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE

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

Gedeputeerde staten van Gelderland hebben goedkeuring onthouden
aan het besluit van 27 juni 2000 van de gemeenteraad tot het wijzigen
van de bebouwde kom Boswet.
De vastgestelde bebouwde kom Boswet kan voor een aantal terreinbeherende instanties negatieve financiële gevolgen hebben. Burgemeester en
wethouders stellen de gemeenteraad voor de begrenzing zodanig aan te
passen dat de negatieve gevolgen weggenomen worden.
Overeenkomstig artikel l lid 5 van de Boswet leggen burgemeester en
wethouders het ontwerp-besluit voor het wijzigen van de bebouwde kom
Boswet gedurende 30 dagen ter inzage. Tot en met 5 maart 2001 kunt u
uw zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders, postbus 9001, 7250 HA Vorden of mondeling aan de medewerkers van de afdeling gemeentewerken. De gemeenteraad zal naar verwachting in april
2001 besluiten over de wijziging.

•
J? C/PENSARE KENNISGEVING

ONTWERP-BESLUIT

•

NTHOUDING VAN GOEDKEURING

ï/t/n?
WIENTJESVOORT1998"

BESTEMMINGSPLAN

(art. 13.4 Wet milieubeheer en art. 3:19 Algemene wet bestuursrecht)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 2 februari tot en met l maart 2001, ter inzage
het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager:
de heer J.F.T. Schoenaker
adres:
Vierakkersestraatweg 22
woonplaats:
7233 SC Vierakker
adres van de inrichting:
Vierakkersestraatweg 22
om:
een revisievergunning voor een agrarisch
bedrijf met vleesvarkens
Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden in-

Gedeputeerde staten van Gelderland hebben goedkeuring onthouden
aan het plan om aan de Ruurloseweg 50, 81 en 83 (landgoed Wientjesvoort) een deel van het landgoed als natuurlijk bos te ontwikkelen, het
landgoed te saneren door 270 standplaatsen voor tenten en mobiele
kampeervoertuigen naar 172 recreatiewoningen om te zetten en het
landhuis, koetshuis en andere waardevolle bebouwing te herstellen.
Burgemeester en wethouders hebben het GS-besluit met het bestemmingsplan met ingang van donderdag 25 januari tot en met woensdag 7
maart 2001, voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage gelegd.
Iedereen die bedenkingen tegen het vastgestelde plan bij gedeputeerde
staten van Gelderland had ingediend en iedereen die bezwaar heeft te
gen de onthouding van goedkeuring kan, gedurende de termijn van ter
inzagelegging, tegen het besluit beroep instellen.
Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Tevens bestaat de mogelijkheid de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, binnen de beroepstermijn, om een
voorlopige voorziening te vragen.
Het besluit tot onthouding van goedkeuring treedt in werking daags na
afloop van de termijn van ter-inzagelegging, tenzij om voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit treedt dan niet in werking totdat op het
verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

LACHTEN
(artikel 9:12a Algemene wet bestuursrecht)
Burgemeester en wethouders hebben in het jaar 2000 één klacht gericht
tegen een bestuursorgaan en ambtenaren van de gemeente Vorden ontvangen die behandeld is overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Algemene
wet bestuursrecht.

Biej ons in
d'n Achterhoek
(WAOR GEBEURD)
Ni'jermoodse technische dinge kont ons 't leaven aangenaam maakn
en ok luu die hulpe neudig hebt kont t'r volle plezier an beleaven.
Een van zukke dinge is de traplifte. Een prima hulpmiddel veur luu
die neet op eigen bene met de trappe nao boaven kont kommen. Maor dan mot zo'n ding 't natuurlijk wel doen. En dat was now net neet
't geval biej Jan uut de Weie den now biej ons in 't darp woont.
't Kreng bleef midn op 'n dag met een knal stille staon met natuurlijk
Jan d'r in en net in 'n draai van de trappe. En daor zat e, hoge en dreuge,
dat wel Maor lekker vuuln e zich daor toch neet. Gelukkig warken de
beveiliging wel en kiepern e neet met 't hele zaakje nao onderen. Maor hee zat t'r wel beroerd te tóekn. Moeder de vrouw en zien dochter (die
onvewachs achter de deure hen was kommen kiekn) zaogen gin kans
um Jan d'r uut te beurn. Dus wodn de onderholdsfirma maor ebeld.
Die woln eur bes terwille wean maor de monteur zat aans in Limburg
en zol neet veur 'n aovend biej eur konnen wean.
Dat was veur Jan natuurlijk vols te lange, stel dat e uut de bokse mos.
Daor mos wat anders veur bedach wodn. 't Alarmnummer 112 heb ze
ons wel zo vake veur-ekewd da'j 't wel uut de kop kent dus dat wodn
edraaid. Een hele adige deerne an de andere kante van de liene raon
eur de ambulance of de brandweer d'r biej te haaln . Um de klandizie
in 't darp te holn wodn de brandweer maor ekoazen. En die luu
kwammen d'r met een rotgang anzetn. Ze bekekken de boel 's op eur
gemak, 't was jao gin brand, en oaverleijen met 't slachtoffer hoe ze
de boel mossen anpakken.
't Beste was umme Jan uut de stoel te beurn en um op de oaverloop
te parkeren. Zo gezeg, zo edaon. Now mossen ze nog wetn wat t'r an
dat rotding hapern. Ze hadn al gauw in de gaatn dat t'r een stoppe
was deur-eslagen. Toe daor vakkundig een ni'jen was eplaatst warken
de lifte weer en kon Jan nao de begaone grond wodn vevoerd. Zo was
't ok hier: ende goed , al goed. Dank zij 't deskundig optrean van de
Vodn'se brandweer, die daorveur wel een compliment vedient. En dat
leste kriegt ze meschien wel 's te weinig biej ons in d'n Achterhoek.
H. Leestman

NDA VORDEN
Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
Hobbyen maandag-, woensdagen donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer informatie bij de SWÖV, Nieuwstad 32, tel. 553405.
(MBvQ): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.
JANUARI

30 HSV de snoekbaars jaarvergade
ring in de Herberg
31 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
31 BZR Vorden bridgeclub
FEBRUARI
l De Wikke volksdansen
1 Bejaardenkring Dorpscentrum
2 ANBO dialezing 'Geallieerde
luchtfoto's, spionage boven Ne
derland tijdens 2e WO.", door
drs. R. Voskuil in 't Stompertje
5 Bridgeclub Vorden
6 KBO soosmiddag
7 BZR Vorden bridgeclub
7 HVG Linde zang en sketches
7 Welfare handwerkmiddag Wehme (kraamverkoop)
7 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

8
12
14
14

de Wikke volksdansen
Bridgeclub Vorden
BZR Vorden bridgeclub
ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
15 Bejaardenkring dorpscentrum
15 de Wikke volksdansen
16 ANBO spelmiddag in de deldenzaak van het dorpscentrum
17 Sursum Corda chocolademelk
jeugd concert in Dorpscentrum
17 Vriendenkring Klein Axen. Le
zing/workshop Nico Vogel
19 Bridgeclub Vorden
20 KBO gewone soosmiddag
21 BZR Vorden bridgeclub
21 Welfare handwerkmiddag
21 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
22 HVG Dorp kring biologische
tuin Vijfsprong
22 HVG wildenborch, J. Kieskamp
met dia's
22 PCOB Vorden lezing. Ziekenhuisclown's in 't Stampertje
22 de Wikke volksdansen
23-24-25 Kranenburgs Carnaval
26 Bridgeclub Vorden
27 Passage jaarvergadering Int.
Vrouwendag
28 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
28 BZR Vorden bridgeclub

P.K.V. Nieuws
Behaalde resultaten van onze Ie
den op onderstaande shows.
Pels en Pluim Laren
Hoenders. Wyandotte: J. Rouwenhorst IxG, IxZG, 5xF. Dwerghoenders. Wyandotte: J. Rouwenhorst
2xZG, IxF; T. Zevenhoeken IxG,
IxZG, IxF. Konijnen. Hollander: T.
Zevenhoeken 2xZG. Cavia's. T. Ze
venhoeken IxF.
B.P.KV. Borculo
Dwerghoenders. New Hampshire:
M.Jansen IxG, IxF. Konijnen. Franse Hangoor: R. Bruinsma IxG,
3xZG; Nieuwzeelander Wit: H. Verstege 2xG, IxZG, IxF; Californian:
H. Verstege IxG, 4xZG; Wener: HJ.
Nijenhuis IxG, 2xZG, IxF; Rode
Nieuwzeelander: E.J. Kamperman
2xG, 2xZG; J. Bakering 7xG, 3xZG;
G. Lenselink 3xF, Tan: L. Jansen
IxG, 3xF; Hollander: AJ. Everink
IxG, 3xZG; Th. Janssen 3xZG, 3xF;
J.J. Jansen 2xG, IxZG, IxF; Klein
Zilver: Th. Janssen IxF. Sierduiven.
Duitse Mod. Gazzi: S. Jansen 2xG,
2xZG, IxF. Watervogels. Kwakereend: M.Jansen 3xG, 5xZG.

IxZG; Kleurdwerg: W. Franssen
2xG; GJ. Bierhof IxG, 3xZG, IxF.
Cavia's J.H A Pijpers 7xG, 7xZG,
4xF. Sierduiven. Duitse Mod. Gazzi: S.Jansen IxG, IxZG; Oudduitse
meeuw: J.HA Pijpers 5xG, 2xZG,
2xF; Arab. Trommelduif: W. Rietman
7xG, 4xZG, IxF; S. Jansen IxZG,
2xF; Temeschb. schecke: HJ. Pardijs IxG; J.HA Pijpers 3xG, IxZG.
IJsselshow Gorssel
Dwerghoenders. Amrocks: HJ.
Pardijs 3xG, IxZG; Wyandotte: T.
Zevenhoeken 2xG, 2xZG. Konijnen. Gr. Lotharinger: mevr. Borgman-Berenpas 3xZG, IxF; Franse
Hangoor: R. Bruinsma 2xZG, 2xF;
J.F.H. Dekkers IxG, 2xZG; Nieuwzeelander Wit: H. Verstege IxG,
2xZG, IxF; M. Boersbroek 2xZG,
2xF; Californian: H. Verstege 2xG,
2xZG; Rode Nieuwzeelander: J. Bakering IxG, 2xZG; H. Gosselink
3xG; E.J. Kamperman 3xG; Alaska:
H. Pardijs 4xG; Angora: Comb. 't
Wolletje 2xG, 2xZG; Tan: L. Jansen
2xZG, IxF; Hollander: K. Hietbrink
2xG, 3xZG; Ned. Hangoordwerg:
J.F.H. Dekkers IxF; Kleurdwerg:
W. Franssen 2xG; G J. Bierhof l xG,
2xZG, IxF; H.G.M. Gubbels 2xZG,
4xF. Cavia's. J.HA. Pijpers 2xG,
5xZG, 3xF. Sierduiven. Duitse Mod.
Gazzi: J.HA Pijpers IxG, 4xZG,
IxF; Pauwstaart: M.D. Zevenhoeken
IxG, 3xZG; Temeschb. schecke:
HJ. Pardijs 2xG, IxZG; J.HA Pijpers
IxG, 2xZG. Siervogels. Lady Amherst Fazant: G. Berendsen IxG,
IxZG, 2xF, IxU.

Peklo Lochem
Hoenders. Fries Hoen: AJ. Dijkstra
2xG, 2xZG; Wyandotte: HJ. Berenpas 4xG, 2xZG. Dwerghoenders.
Wyandotte: HJ. Berenpas 2xG,
2xZG; New Hampshire: MJA Jansen 2xG, 4xZG, 2xF; Amrock: HJ.
Pardijs IxG, 4xZG, 2xF. Watervogels. Kwakereend: MJA Jansen
5xG, 6xZG, IxF. Konijnen. Vlaamse
Reus: Comb. Dijkstra LxG, 4xZG,
IxF; Franse Hangoor: J.F.H. Dek- Oneto Enschede
kers IxG, 2xF; Gele v. Burgondië: Hoenders. Lakenvelder: E.H. RuesW. Boersma IxG, 3xZG, 2xF; We- ink 2xZG; Vorwerkhoen: E.H. Ruesner: HJ. Nijenhuis 3xG, 4xZG, 2xF, ink 4xG, IxF; Appenz. spitskuif: H.
Rode Nieuwzeelander: E.J. Kam- van Olst 2xG, 2xZG, IxF; Wyandotperman IxG, IxZG; G. Lenselink te: HJ. Berenpas IxG, 2xZG; J. RouIxZG, 2xF; Alaska: H. Pardijs 2xG, wenhorst IxG, IxZG, 4xF; Doornik6xZG, IxF; Rex: M.G. Lijftogt IxG, se kriel:'H. van Olst 2xG, IxZG. Ko3xZG, IxF; Angora: Comb. 't Wolle nijnen. Wener: HJ. Nijenhuis
tje 3xG, 2xZG; Tan: L. Jansen IxG, 2xZG, 2xF; Rode Nieuwzeelander:
6xZG, 3xF, IxU; Hollander: Th. J. Bakering 2xG, 3xZG, IxF; Tan: L.
Janssen 2xZG, IxF; E.J. Everink Jansen IxZG, 2xF; Hollander: Th.
2xG, 4xZG, 2xF; Hulstlander: Janssen 4xZG, IxF.
Comb. Dijkstra IxZG, IxF; Ned.
Hangoordwerg: J.F.H. Dekkers Noordshow Zuidlaren
3xZG, 2xF; DJ. Grobben 4xG, Hoenders. Appenz. spitskuif: H.

van Olst IxZG, IxF; Appenz. baardhoen: H. van Olst IxG, IxZG; Wyandotte: J. Rouwenhorst 3xZG,
3xF; H. Berenpas 2xG, 3xZG.
Dwerghoenders. Doornikse kriel:
H. van Olst 3xG; Wyandotte: T. Ze
venhoeken 2xG, 2xZG. Sierduiven.
Duitse Mod. Gazzi: S.Jansen 3xZG,
IxF; Arab. trommelduif S. Jansen
IxG, 3xZG; Feleg. tuimelaar: H.
van Olst 2xG, IxZG. Konijnen.
Franse Hangoor: R. Bruinsma IxG,
3xZG, 2xF; J.F.H. Dekkers IxG,
2xZG, IxF; Wener: HJ. Nijenhuis
3xZG; Rode Nieuwzeelander: G.
Lenselink 3xF; Tan: L.Jansen IxZG,
2xF; Hollander: Th. Janssen IxG,
IxZG, 3xF; T. Zevenhoeken 4xZG.
Nut en Sport Haaksbergen
Dwerghoenders. Wyandotte: T. Ze
venhoeken IxZG; New Hampshire:
M. Jansen 2xG, 2xZG, 2xF. Sierduiven. Arab. trommelduif: W. Rietman 2xG, IxZG; Pauwstaart M.D.
Zevenhoeken 3xG. Konijnen.
Nieuwzeelander Wit: H. Verstege
IxG, 3xZG; Californian: 2xG,
2xZG: Tan: L. Jansen 4xF; Hollander: J.J. Jansen 4xZG; Ned. Hangoordwerg: J.F.H. Dekkers 2xZG,
IxF; Kleurdwerg: W. Franssen IXG,
IxZG.
Spilbroekshow Neede
Hoenders. Appenz. baardhoen: H.
van Olst IxG, 2xZG; Australorp:
E.H. Ruesink IxG; New Hampshire:
M. Jansen IxG, 2xZG, IxF. Konijnen. Vlaamse Reus: Comb. Dijkstra
IxG, 2xZG, 2xF; Franse Hangoor:
J.F.H. Dekkers IxZG, 2xF; A.GJ. Eggink IxZG; Nieuwzeelander Wit:
M. Boersbroek IxG, 2xZG, IxF; Ge
Ie v. Bourgondië: W. Boersma 3xG,
3xZG; Rode Nieuwzeelander: J. Bakering 4xG, 4xZG; E.J. Kamperman
IxZG, 2xF, H. Gosselink IxG, IxZG,
2xF; Alaska: H. Pardijs 2xG , IxZG ;
Rex: M.G. Lijftogt 2xG, 3xZG; Angora: Comb. 't Wolletje 3xG, 2xZG,
IxF; Tan: L.Jansen IxZG, 4xF; Hollander: AJ. Everink 2xG, 4xZG,
IxF; K. Hietbrink 2xG, IxZG, IxF;
Ned. Hangoordwerg: J. Martens
IxG, 2xZG, IxF; Pool: GJ. Bierhof
IxG, IxZG; Kleurdwerg: GJ. Bierhof l xG, IxZG.

Twaalfde ronde

Bevolkingsonderzoek
Baarmoederhalskanker
Achterhoek
In 2001 is het 12 jaar geleden
dat het bevolkingsonderzoek
naar baarmoederhalskanker in
de Achterhoek van start ging.
Alle vrouwen van 30 tot en met
60 jaar krijgen één keer in de
vijfjaar een uitnodiging voor
het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Vrouwen
die geboren zijn in de jaren
1946,1956,1966 en 1961 ontvangen in de eerste helft van dit
jaar een persoonlijke uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Via deze uitnodiging worden de vrouwen verzocht binnen twee weken een afspraak te
maken met hun huisarts voor
het maken van een uitstrijkje.
HET ONDERZOEK
Het bevolkingsonderzoek wordt

om de vijfjaar uitgevoerd om baarmoederhalskanker al in een vroeg
stadium te kunnen ontdekken. Tijdens het onderzoek wordt bij een
vrouw een uitstrijkje gemaakt van
het weefsel in de baarmoederhals,
door haar huisarts of de assistente
van de huisarts. Dit uitstrijkje
wordt geanalyseerd en beoordeeld
in een laboratorium. De uitslag
wordt doorgegeven aan de huisarts. Bij één tot twee op de honderd vrouwen wordt een afwijking
geconstateerd in het weefsel. Dit
hoeft echter nog geen baarmoe
derhalskanker te betekenen.
Als een afwijking wordt gevonden
neemt de huisarts meteen contact
op met de betrokken vrouw. Verder onderzoek door een gynaecoloog is dan nodig om na te gaan of

het om een ernstige of onschuldige afwijking gaat.
DE UITNODIGING
De vrouwen krijgen de uitnodiging via de huisarts of de GGD
thuis gestuurd. Zij worden daarin
verzocht een afspraak te maken
met hun huisarts voor het maken
van een uitstrijkje. Aan het bevolkingsonderzoek zijn voor de
vrouw geen kosten verbonden.
De uitnodiging gaat vergezeld van
een folder met een nadere toelichting op het bevolkingsonderzoek.
VRAGEN
Indien men nog vragen heeft, kan
contact opgenomen worden met
de eigen huisarts of met de GGD
Regio Achterhoek, telefoon (0314)
32 12 39.

Laatste prijsuitreiking
Super de Boer Grotenhuys
Super de Boer heeft tot en met
13 januari gratis iedere week
één lang weekend Center Parcs
weggegeven.

Bij iedere vijfentwintig gulden besteed ontving men een kraskaart.
Op de foto's ontvangen de prijs-

winnaars familie van de Kamp en
dhr. Elerie uit handen van Wilbert
Grotenhuys het geheel verzorgde
weekend Center Parcs.

E & WILBERT GROTEN H U VS

Uit enquête blijkt:

Zwembad In de Dennen
heeft i.v.m. veiligheid
meer personeel nodig!
Voorzieningen als de "grote
glijbaan" en de speeltoestellen
hebben de attractiewaarde van
het Vordense zwembad verhoogd. De enorme toeloop tijdens de zwemlessen (na schooltijd) versterkte dit beeld. Daardoor kan niet altijd extra toezicht bij het kleuterbassin en elders in de accommodatie naar
behoren worden uitgevoerd.
Het naleven van regels met betrekking tot de veiligheid en hygiëne,
alsmede de persoonlijke aandacht
is onze kracht. De personele bezetting is echter minimaal. Daarnaast zijn we gebonden aan wetgeving op het gebied van toezicht,
veiligheid en hygiëne in en om de
bassins. Om de veiligheid van onze
klanten te verbeteren dient geïnvesteerd te worden in extra personeel.
Tot deze conclusie komen de badmeesters dhr. Martin Westerik en
dhr. Ernst Jan Somsen. Gezamenlijk hebben zij dezer dagen tle uitkomst van een enquête aan het
badbestuur van "In de Dennen"
overhandigd. Het bestuur zal deze
"bevindingen" aan het gemeente
bestuur kenbaar maken.

Wilbert Grotenhuys overhandigt aan familie van de Kamp de prijs

Dhr. Elerie ontvangt de prii

VAMC De Graafschaprijders
hoopt clubhuis over te nemen
Na het jubileumjaar 2000
(50 jarig bestaan) is de Vordense
auto- en motorclub inmiddels
weer in een rustig vaarwater terecht gekomen. Wel staat op
het programma om het clubhuis te verfraaien, maar wat
voor de club nog belangrijker
is, met hoopt in de loop van dit
jaar met het kerkbestuur overeenstemming te bereiken, teneinde het clubgebouw aan de
Eikenlaan te kunnen overnemen.
Ook zal het bestuur van "De Graafschaprijders" veel moeite moeten
doen om te trachten de accommodaties voor de cross- en endurosport te kunnen behouden.
Secretaris dhr. Wouter Memelink:
"Begin 2000 zijn wij in samenwerking met de gemeente Vorden ge
start met het verkrijgen van een
milieu-vergunning voor ons "Delden-circuit". Op dit moment mogen wij- -on-der een zogenaamd

"gedoogd-beleid" op ons circuit rijden. Voor deze vergunning moe
ten wij een geluidsrapport overleggen. Momenteel ligt de definitieve
versie in het gemeentehuis van
Vorden ter beoordeling.
Wij hopen deze materie in 2001
definitief af te sluiten, zodat wij in
elk geval vanuit de lokale overheid
de benodigde vergunningen hebben om onze sport op het "Deldencircuit" te kunnen blijven beoefe
nen. Voor de organisatie van de
Oost- Gelderlandrit hebben wij
veel moeite moeten doen om met
name het zogenaamde WOG bos,
terreinen van het Geldersch Landschap en het Vordense deel van
het Groote Veld te mogen gebruiken", aldus dhr. Wouter Meme
link.
In sportief opzicht was 2000 een
succesvol jaar voor "De Graafschaprijders". In totaal vielen acht
nationale 'titels in Vordense han-

den, waarvan 5 bij de Enduro's.
Ook bij de wegrace viel een nationale titel in Vordense handen. Ook
Nederlandse kampioenen bij de
oriëntatie. Zeer verdienstelijk was
ook de tweede plaats in de nationale toercompetitie. Al deze kampioenen zullen op de jaarlijkse
feestavond uitbundig in het zonnetje worden gezet. Internationaal
was de VAMC de grootste Nederlandse vereniging bij zowel de FIMRalley in Martigny-" Zwitserland
en het FIM- Motorcamp wat ge
houden werd in Les, gelegen in de
Pyreneeën te Spanje.

Langs de Oude Zutphenseweg zouden schuine parkeervakken langs
de rijbaan moeten worden aange
bracht. Hierdoor ontstaat er meer
parkeergelegenheid en meer veiligheid voor uitstappende kinde
ren langs de rijbaan. Het aanleggen van een voetpad vanaf de Hamelandweg tot aan de dienstwoning, langs de afscheiding van het
zwembad. Hierdoor wordt voorkomen dat voetgangers op de rijbaan
lopen. Parkeergelegenheid voor
brommers bij het zwembad is
slecht. De ondergrond is te zacht
en er is te weinig ruimte.
Over de openingstijden wordt
voorgesteld: in de weekends "standaard" open. Bij slecht weer later
open en eerder dicht. De openingstijden zijn dan gelijk aan die van
zwembaden in de directe omge
ving. Voorts wordt gepleit voor een
professionele informatiefolder met
algemene informatie over het
zwembad "In de Dennen" en een
inlegvel met o.a. openingstijden
t.b.v. de WV en de campings.

Aan het eind van het zwemseizoen heeft het badpersoneel van
het Vordense zwem- en recreatiebad onder de bezoekers van het
zwembad en ook onder de vaste
klanten (abonnementhouders)
een enquête gehouden teneinde
een beeld te vormen van waar
"staat" het zwembad anno 2001.
Dit met betrekking op het gebied
van voorzieningen en faciliteiten,
openstellingstijden, veiligheid etc.
Voorts met als uitgangspunt ook
beleidsmatig wat met deze gege
vens te kunnen doen.

Wat betreft de kleedruimtes, toiletten en douches zullen een aantal kleinere zaken aandacht krijgen in de seizoensvoorbereiding
2001. De grotere zaken dienen te
worden opgenomen in het beheersplan 2000-2004. Met name
oudere bezoekers aan het zwembad ervaren de doucheruimtes als
donker en tochtig. Jonge gezinnen
met kinderen missen b.v. een omkleedruimte voor baby en peuter,
een makeup hoek etc. Jongens en
meisjes zijn op dit punt minder
veeleisend. Ze kleden zich om op
de zon- speelweide, maar missen
bijvoorbeeld wel een "slechtweerruimte" om elkaar te ontmoeten,
zeker als de kantine dicht is!

UITSTAPPENDE KINDEREN
Over één ding was jong en oud het
bij het invullen van het enquête
formulier unaniem over eens: de
kwaliteit van het water, de tempe
ratuur en de kantine, werden positief beoordeeld. In het enquêteverslag ook ruim aandacht voor een
ander belangrijk aspect: veiligheid
bij het parkeren. De bewegwijze
ring en parkeergelegenheid werd
als onvoldoende beoordeeld. Dit is
volgens de samenstellers een aandachtpunt dat de gemeente Vorden dient op te pakken.

Jongeren van 12 jaar en ouder missen voorts een trapveldje, basketbalgelegenheid, doel met gaten,
betonnen tafeltennistafel, muziekhoek. Ook wensen zij een hoge
duikplank en een voetenbak achter het diepe bassin. Tot slot schrijven dhr. Martin Westerik en dhr.
Ernst Jan Somsen: "De gehouden
enquête geeft een duidelijk en re
presentatief beeld van het zwembad "In de Dennen", maar ook ge
noeg stof om over na te denken,
zowel op korte als langere termijn".

Oliebollenactie Concordia
De Vordense muziekvereniging
"Concordia" houdt vrijdag 2 en
zaterdag 3 februari een oliebollenactie. Dit is de oliebollenactie die eigenlijk vorig jaar december gehouden zou worden,
maar vanwege het overlijden
van een erelid toen is afgelast.
De leden van "Concordia" zullen de oliebollen /.elf bakken en
huis-aan-huis verkopen.
Met het geld dat deze actie ople
vert zullen nieuwe instrumenten
worden aangeschaft. Op het ver-

langlijstje staan twee tenor saxofoons die aan vervanging toe zijn.
Het vervangen van muziekinstrumenten is en blijft noodzakelijk
wil men in de toekomst de klank
van het orkest, zoals die nu is, blijven behouden.
Ook door de aanwas van nieuwe
leden moet het instrumentarium
uitgebreid worden. Vandaar dat
"Concordia" hoopt dat de Vordense bevolking weer de nodige olie
bollen zullen kopen. Zie advertentie elders in dit blad.

Feestavond De Graafschaprijders

Het jaar 2000 stond vooral in het
teken van het 50 jarig jubileum.
Ook daarover werd door het be
stuur van "De Graafschaprijders"
tijdens de jaarvergadering uitvoe
rig nagepraat.

De Vordense auto- en motorclub 'De Graafschaprijders'
houdt zaterdag 3 februari in
zaal "De Herberg" de jaarlijkse
feestavond.

Het ledental van de club is met 5
procent gestegen. Er zijn thans
393 Teden.

Deze avond zullen onder meer de
verschillende kampioenen, de winnaar, van.de Deldentrofee. en de
Schoenakertrofee gehuldigd worden.

Ook zullen de diverse landskampioenen worden gehuldigd.
Hoogtepunt van de avond:
de bekendmaking van de sportman/sportvrouw van het jaar.
Na het officiële gedeelte zal er
worden gefeest met medewerking
van de band "Realtime".

VLAAI VAN DE WEEK:
Radio • Televisie
Satelietsystemen
Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie
Verkoop

voor service,

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

Rowi Oinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

Bitterkoekjesvlaai f 10,Bitterkoekjescake f 5,50

Cor de Wild

Bildstar

Krenten- of rozijnenwegge

3 kg nu

5 plakken f 3,Victoriakoeken f 1,25 per stuk

ArÏGl essential of color

VRIJDAG EN ZATERDAG:
Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

prijsknallers!

Weekendtaartje f 7,50

1,35 kg

Hollandse

riblappen O 49

1 kg

Grolsch beugeis 4£ 95

Nieuw telefoonnummer
0575-538046

krat 16 x 045 liter nu

Laat
niet
vallen
In ons land wordt l op de 150
mensen getroffen door epilepsie.
Het Nationaal Epilepsie Fonds
staat voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting via een infolijn,
folders en brochures, begeleide
vakuntieactiviteiten, individuele
hulp en epilepsieprojecten in
ontwikkelingslanden.

Vragen over epilepsie?
Bel de Epilepsie Infolijn:

0900-821.24.11

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Vindt u het leuk
om met mensen om te gaan?
In de VW-winkel Kerkstraat 1 te Vorden
is weer plaats voor

enige vrijwillige
medewerk(st)ers

mM

spaarrekening
vanaf 6 februari geld sparen
bij Oh
Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur
vrijdag van 08.00 - 21.00 uur / zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Ook dat is Albert Heijn \
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

t^^\ "C

ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205 V"

Jansen & gal
autoschadebedriif

~JS.«

Word donateur.
Er {s nog zoveel te doen.

•'

l %

Voor inlichtingen
kunt u contact opnemen met
Jopie Wullink, tel. 553222
of 552281

Nationaal Epilepsie Fonds
Postbus 270,
3990 GB Houten
www.epilepsiefonds.nl

9-99

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
Autoglasservice - Leenauto gratis etc.
Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
BDVAG Telefoon 0575-571660

Openbare bijeenkomst
van de
WD afdeling Hengelo (Gld.)

herindeling
Inleidingen door:

• de heer A. Boers, lid stuurgroep VHS
Hij zal ingaan op het gehouden onderzoek en een toelichting geven op de
laatste stand van zaken.

• mevr. M. van der Hoeven, CDA-lid Tweede Kamer
Haar is gevraagd haar visie te geven op fusies in het algemeen en voor
onze 5 gemeenten in het bijzonder, zo mogelijk aan de hand van
vergelijkbare voorbeelden.

• daarna discussie.

Maandag 5 februari 2001 in zaal Leemreis
te Hengelo (Gld.) aanvang 20.00 uur.

maandag 12 februari 2001
20.30 uur in partycentrum Langeler
Spalstraat 5, Hengelo (Gld.)
Sprekers:
Jan Markink

vice-voorzitter WD-fractie Provinciale Staten van
Gelderland over provinciale en regionale ontwikkelingen, o.a. gemeentelijke herindeling en
reconstructiewet.

Ben Eijkelkamp fractievoorzitter WD-Hengelo (Gld.)
over gemeentelijke aangelegenheden.
Marchien Oosterhuis-Strating
lid Provinciale Staten van Gelderland voor de WD,
over sociaal-culturele zaken.

Organisatie door de afdelingen van het
Hengelo, Hummelo en Keppel,
Steenderen, Vorden en Zelhem

CDA

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO

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

Volleybal

Bridgen

PELGRUM - MAKELAARS/ DASH
Uitslagen

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 22 januai
Groep A:
1) en 2) Heren Thalen/Enthoven
en Echtp. Wientjens 55,7%. 3) Dames Vreeman/Beek 54,7%.

Heren:
Dash l -Avanti 1:3-1
(25-19 / 25-21 / 20-25 / 25-23)
Dash 2-WSV 1:04
Dash 3 - DVO 3: 0-4
Dash 4-WSV 5:3-1
Dames:
Favorita l - Dash l: 4-0
(25-21 / 25-24 / 25-20 / 25-16)
DVO 4 - Dash 4: 0-4
Dash 5 - DVO 8:4-0
DVO 7 - Dash 6: 4-0
Jeugd:
Meisjes A
Favorita Al - Dash Al: 1-3
Mix B
Dash XB1 - Victoria XB1: 0-4
Mix C
Dash XC1 - Marvo XC1: 3-1

Meisjes C
Dash Cl - Volga C2 (t.n.k.o.)
Pelgrum Makelaars Dash l Avanti 1: 3-1
De uitwedstrijd in Lochem tegen
Avanti was geen beste herinnering.
Dash is daar flink met punten aan
het morsen geweest. Aan motivatie dus geen gebrek, maar dat het
dan nog niet echt wil lopen dan
weetje datje het moeilijk krijgt te
gen ploegen zoals Avantf.
De eerste set werd redelijk begonnen maar daar was ook alles mee
gezegd, Dash hield de hele set wel
een kleine voorsprong maar coach
Johan Boerman bleef er terecht op
hameren dat het beter kon en
moest om hier de volle punten te
pakken met 25-19 werd de eerste
set gewonnen.
De tweede set leek wel een kopie
van de eerste, maar langzaam
begon Dash zich aan te passen aan
Avanti en dat is wat ze graag
wilden. Met 25 - 20 won Dash de
set alsnog.
De derde set werd verloren met
20 - 25 .
In de vierde set moest dus nog een
keer alles uit de kast om de set én
de wedstrijd te winnen. Inmiddels
was Avanti al geregeld bij de
scheidsrechter geweest om te
zeuren over ballen die in of uit
waren, wat hun uiteindelijk een
gele kaart koste en achteraf een
belangrijk punt. De set werd uiteindelijk gewonnen met 25 - 22.
Donderdag l februari de nummers één en twee tegen elkaar in
Terborg: Vollverijs l - Pelgrum
makelaars Dash 1.

Voetbal
W VORDEN
Programma 3-4 februari
Pax B2 - Vorden BI
VordenCl-WSVCS

Veldrit De Achtkastelenrijders

Groep B:
1) Mevrouw Den Elzen/De heer
Vreeman 57,8%. 2) Heren Gille/
Gr. Bramel 56,3%. 3) Dames Warringa/Rossel 54,7%.

De samenwerking tussen sportzaak Schuurman Sport en volleybalvereniging Pelgrum Makelaars / DASH verloopt al seizoenenlang goed en dat komt

onder meer tot uiting in de jarenlange sponsoring van deze
Borculose sportzaak van de
twee hoogste herenteams van
de vereniging.

Alle heren zijn dit seizoen weer
in nieuwe kleding gestoken en
hebben bovendien nieuwe tassen ontvangen.

De mannen van heren l draaien
dit seizoen op volle toeren en

staan dan ook bovenin in de eerste
klasse. De kans op promotie hou-

den de heren zeker in zicht.

Groep C:
1) Dames Gr. Bramel/Tigchelaar
59,7%. 2) Dhr. Feij/Mv. v.d. Ven
55,6%. 3) Heren Verwoerd/De Niet
54,2%.

Bridgeclub B.Z.R. Vorden
Uitslagen woensdag 24 januari
Groep A:
1. v. Burk/Hendriks en v. Gastel/
Enthoven 55,7%. 2. mv/hr Führi
Snethlage 52,6%. 3. Klaasen/Mouwen 51,6%.
Groep B:
1. Bouman/v. Manen 65,9%. 2.
Lamers/Kip 55,5%. 3. Steenbeek
Brandsma/Post en de Vries/Duinkerken 47,9%.
Groep C:
1. de Bie/Harmsen 67,4%. 2. Kamp/
Visser 57,6%. 3. mv/hr Speulman
en Dam/Vredenberg 52,8%.

Zaalvoetbal
VELOCITAS

De Vordense zaalvoetballers speelden afgelopen vrijdag in sporthal
't Jebbink tegen het hooggeklasseerde RUVO uit Didam. Coach
Hans ten Elshof had helaas maar
5 fitte spelers, waardoor er een
beroep gedaan moest worden op
Ronny de Beus en Reza van Houte.
Beide spelers hadden al een
wedstrijd in de benen zitten, maar
waren bereid om het team aan te
vullen.

Op de foto: Sander Spaargaren (8), Johan Boerman (9), Mark Droppers (12), Robert Ellenkamp (6), Herman
Ellenkamp (5), Hans Leunk (1), Daan Vrieler (2), Arjan Bikkel (7), Herman Vlogman (3) en Richard Bijenhof
(10; inmiddels heren 2).
De heren van het 2e hebben het
minder makkelijk. Ze staan onder-

aan de middenmoot in de 2e klasse.
Met een goede eindspurt in de 2e

helft van dit seizoen moet ze zich
zeker handhaven in deze klasse.

Ondanks een vroege tegentreffer
speelde Velocitas zeker niet slecht
tegen de nr. 2 uit de hoofdklasse.
Sterker nog, het was enkel aan de
keeper van RUVO te danken dat
Velocitas de achterstand niet snel
ongedaan maakte. Wel kregen de
Vordenaren loon naar werken
toen Rob Enzerink de ploegen op
gelijke hoogte schoot. Na goed
aangeven van Ronny de Beus verschalkte hij de keeper. Helaas ging
Velocitas met een 1-3 achterstand
rusten. Tot 2 keer toe werd Gerrit
Wenneker ongelukkig gepasseerd.
De ballen werden door de Velocitas verdediging zo van richting
veranderd dat het voor de ploeg
uit Didam een koud kunstje was
om het net te vinden.
Na rust bleek weer dat als je onderaan staat ook alles tegen zit.
Voor een kleinigheidje kon Dennis
Wentink 2 minuten op de strafbank gaan zitten. Dit benutte RUVO gelijk door te scoren. Ook hier
zat weer een Velocitas voet tussen
waardoor de doelman kansloos
was. Velocitas vocht voor wat het
waard was en was niet veel minder
dan de gasten maar het kreeg de
bal maar niet tegen de touwen. Tevens had het de pech dat de
scheidsrechter niet op de hand
van de thuisploeg was.

De deelnemers kunnen bij het
gemeentelijk sportpark aan de
Oude Zutphenseweg 11 starten.

Vlak voor tijd kwam RUVO op 1-5
na weer met een man meer in het
veld te staan. Dit was ook de eindstand. Velocitas speelde een be
hoorlijke pot zaalvoetbal, maar
had niet het geluk wat RUVO wel
had. Dit lag zeker niet aan de wedstrijdbal, die deze keer door Super
de Boer Grotenhuys gesponsord
was.

De route die is uitgezet voert
de deelnemers richting Ruurlo,
Wiersse en 't Zelle.

Vrijdagavond speelt Velocitas weer
thuis. Dan wordt er gespeeld tegen
ATIK uit Apeldoorn.

Zondag 4 februari organiseert de
VRTC "De Achtkastelenrijders"
een veldtoertocht over een afstand
van 43 kilometer.

Volleyballdeding voor hoogste
herenteams DASH

Op de foto: Gertie Grievink (2), Jan Wolters (3), Lammy Smeitink (5), Martijn Jansen (6), Martijn Reuvekamp (1),
Christian Brinkhorst (7) en Wietze ten Kate (4). Op deze afbeelding ontbreken Bernard Platenburg, Edwin
Bruinsma en Richard Bijenhof.

Vordense op Singer-Songwriterfestival
Op donderdag 8 februari treed
Mereltje van Laake op op het
Singer-Songwriterfestival 2001
in Nijmegen.
Het Singer-Songwriterfestival wordt
jaarlijks georganiseerd door de
stichting PAN (promotie Amateursmuziek Nijmegen). Alleen inwoners van Gelderland kunnen
aan dit festival meedoen, mits ze
zelf nummers schrijven, spelen en
zingen en nog aan een reeks criteria voldoen. De vijf beste inzendingen worden uitgenodigd om in de
finale hun kunnen te laten horen.
Van de 34 inschrijvingen is Mereltje één van de vijf geselecteerden.

In december heeft Mereltje van
Laake zich voor dit festival ingeschreven om zich eens te meten
met andere muzikanten en omdat
het gewoon leuk is om zoiets eens
mee te maken. Hiervoor heeft ze
DEMO ingestuurd, een biografie,
de teksten en de muziek. Haar eigen stijl en teksten die nu eens
niet alleen over de liefde gaan
maar allerlei andere maatschappelijke kanten belichten hebben
tot dit succes geleid. Nu al hoort ze
tot de vijf beste Singer-Songwriters
van Gelderland.
Op de finaleavond van 8 februari
zullen de eerste drie winnaars

worden bekroond. De eerste prijs
bestaat uit drie dagen studiotijd in
studio AMMIX te Nijmegen en een
optreden tijdens de Valkhofaffaire
(zomerfeesten in de Vierdaagseweek) in Nijmegen.
Mereltje van Laak heeft al verschillende keren voor groot en klein
publiek gestaan, onder andere op
Koninginnedag 1999 in Vorden.
Maar ook op schoolfestivals en in
het folkcafé de Lantaern in OudZevenaar.
Ze zal tijdens haar optreden wat
ongeveer 20 minuten zal duren
door een schare trouwe fans worden gesteund.

OPRUIMING
restant partijen

SIERBESTRATING
TUINHOUT
BLOKHUTTEN enz.
De specialist in:
sierbestrating
tuinhout
tuinhuisjes •
bielzen
grind en split
natuursteen
Ruurtoseweg 45-47, Vorden, tel. 0575-551217

ERGON

DAK en WAND b. v.

LEVERING EN MONTAGE VAN
DAK- EN WANDCONSTRUCTIES
Panhuizerweg 8, 4014 CN Kesteren
Postbus 58, 4040 DB Kesteren
Telefoon 0488-481768
Fax 0488-480062

Jong dynamisch bedrijf zoekt in de regio Vorden:

voor montage van dak- en wandbeplating
door het hele land

aankomend
montagewerkers
die onder leiding het monteren willen leren

Pannenkoeken - Restaurant

Kranenburg'
Ruurlosewcg 64, 7251 LV Vorden
Telefoon 0575-556289 • Fax 556354

Van l t/m 22 februari is het
elke dinsdag en woensdag

Te koop wegens gezondheid

Leuke boetiek
in Bloemen en Wanddecoratie.
'Ambiance", Varkensmarkt, Lichtenvoorde.
Goede lokatie - veel parkeergelegenheid.
Redelijke huur - lage overnameprijs.
Inlichtingen 0575-553135

'pannen-

• In bezit van rijbewijs BE
• Goed in teamverband kunnen werken
• Prettige werksfeer
Wij bieden:
• Goede salariëring
• Uitstekende secundaire voorwaarden
Sollicitaties of informatie schriftelijk naar genoemd
adres. Telefonisch contact opnemen met de heer
C.A.M. v.d. Burgt,
telefoon 0488-481768 of 0344-644880

VOORJAARSOPRUIMING

50%
ALLES

voor een pannenkoek
naar keuze betaalt u slechts

f 10,-

Wij zoeken voor de weekenden en
het zomerseizoen

pannenkoekenbakkers m/v

50%

HALF GELD

Daarom alles half geld

50%

BIJ: BLOEMSIERKUNST ELBRINK VORDEN & WARNSVELD

50%

50%

50%

met uitzondering van de snijbloemen, geen bloemen/cadeaubonnen

50%
DaarOf¥l

ALLES half geld

En wel op l, 2 & 3 februari 200I

Heb je interesse?
Neem dan contact op met
Eric of Jeanet Kemperman,
telefoon 0575-556289,
Ruurloseweg 64, 7251 LV Vorden.

'Lp*ip* U

groen groep

Winkelcentrum De Dreiumme 49, Warnsveld

Tel. (0575) 55 14 36, Fax (0575) 55 10 75

Burgemeester Galleestraat 5-7, 7251 EA Vorden

internet: www.elbrink.nl, e-mail: info@elbrink.nl

Tante Johanna 25 jaar
peuterleidster in
peuterspeelzaal Peuterpret

Aandachtig PCOB-gehoor
voor schaapherder
Mevrouw Catrien van Reeuwijk
kon een groot aantal leden en
belangstellenden welkom heten
op de ledenmiddag van 25 januari jL, van de PCOB-afdeling
Vorden. Zelfs waren nieuwe
leden aanwezig.
Schaapherder dhr. Hans Abbink
uit Eibergen hield een dia-lezing
over de schaapskudde, nl. het werken met de schapen, de flora en
fauna, vooral van het Haaksbergerveen en het trainen van honden.
Hans Abbink wist zijn gehoor bijzonder te boeien met de vele we
tenswaardigheden, die aan het
vak van schaapherder vastzitten.
Bovendien had hij zijn trouwe oppashond Femke meegebracht, een
eigen gefokt product, nl. een hond
van het Engelse Border Collie ras.
Femke was zelfs voor een TV-film
over Kruimeltje opgetreden.
Hij trekt met zijn kudde vooral over
het Haaksbergerveen, Het Buurserveen en het Witteveen. De kudde
bestaat in de zomerperiode uit 3
groepen met in totaal ongeveer 1800
schapen en in de winterperiode
uit één kudde van ca. 1300 schapen. De schapenkooi is in Duitsland, net over de grens gevestigd.

Op dinsdag 23 januari jl. werd
gevierd dat mevr. Johanna Dijkman
25 jaar leidster is op de peuter-

speelzaal 'Peuterpret' in Wichmond.
Dit feest was een complete verrassing voor haar. De basisschool 'De

Garve' heeft speciaal voor haar een
lied gemaakt en haar toegezongen.
Het was een geweldig feest.

De eerste week van mei gaan de
schapen vanuit de kooi naar het
Haaksbergerveen, een wandeling
van 20 km die een volle dag in be
slag neemt. De drukste tijd is de
lammertijd, van 15 februari tot 15
april. Dan moet de herder en zijn
medewerkers dag en nacht in de
weer zijn om de lammeren op te
vangen. Bovendien moet hij weten
bij welke moeder ze thuis horen.
Voor het vak van schaapherder
komt veel kijken. In Duitsland is
daar een intensieve opleiding voor

van 3 jaar op een Middelbare Landbouwschool.
Daarna volgt een praktijkperiode
van 3 jaar en mag de herder zich
'Meister' noemen. Eén van de onderdelen is ook het trainen van
honden. Daarvoor lenen zich de
Border Collie honden het best. Het
werkvermogen is afgekeken van
de wolven, die ook in een hoefijzervorm gaan staan om hun
prooi in een hinderlaag te vangen.
Hans Abbink vergeleek het met
een klok; gaat de herder bij de wijzer van 6 staan, dat staat de hond
bij de wijzer van 12, achter de kudde. Dit noemt hij de 12-uurs positie. De hond heeft veel taken; hij
houdt de kudde bij elkaar, zorgt
dat de schapen niet in een verkeerd weiland komen en niet op
de openbare weg, enz., enz.
Verder werd veel vertelt over de
prachtige flora en fauna van het
Haaksbergerveen, aan de hand
van prachtige dia's. Maar volgens
schaapherder Hans Abbink komt
de zorg voor de kudde op de eerste
plaats, de toerist op de tweede
plaats. Desondanks is een bezoek
aan dit gebied zeer de moeite
waard. Op tweede Pinksterdag, 4
juni, is er schaapscheerdersfeest in
Haaksbergen.
Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van bestuurslid
mevr. Anneke Rigterink. Zij blijft
wel lid, maar moest als gevolg van
drukke werkzaamheden deze taak
neerleggen. De voorzitter bedankte haar met een prachtig bouquet
bloemen.
De volgende ledenvergadering is
op donderdag 22 februari a.s.,
waar iemand komt vertellen over
het werk van de ziekenhuisclowns. Ook dan zijn belangstellenden van harte welkom.

Lezers schrijven..
Buiten verantwoording van de redactie

19 januari:
Er werd vandaag tussen 07.00 en
10.30 uur een snelheidscontrole
gehouden op de Zutphenseweg
binnen de bebouwde kom. Aantal
passanten 1105, aantal overtredingen 34, hoogst gemeten snelheid
was 63 km/uur waar 50 km/uur is
toegestaan.
Tevens werd er vandaag tussen
10.45 en 11.45 uur een radarcontrole gehouden op de Horsterkamp binnen de bebouwde kom.
Aantal passanten 390, aantal overtredingen 25, hoogst gemeten
snelheid was 70 km/uur waar 50
km/uur is toegestaan.
20 januari:
Vandaag vond er een aanrijding
plaats op de Eikenlaan. Een be
stuurder uit Zutphen reed met
zijn personenauto op de Eikenlaan, rijdend in de richting van
Kranenburg. Door de sneeuwval
en een glad geworden wegdek verloor hij de macht over het stuur.
Hierdoor botste hij tegen een
rechts van de weg staande boom.
De aanrijding veroorzaakte alleen
materiële schade.
22 januari:
Een ontvreemde auto van een 31jarige inwoner uit Doetinchem
werd op 22 januari in de Julianalaan in Vorden aangetroffen. De
auto had daar enkele dagen onafgesloten gestaan.
Er vond in de nacht van zondag 21
januari op maandag 22 januari
een inbraak plaats bij een winkel
aan de Zutphenseweg. Doordat
men een ruit vernielde kon men

het pand binnenkomen. Er werd
niets weggenomen:
Vandaag werd er tussen 07.00 en
10.30 uur een radarcontrole ge
houden op de Zutphenseweg binnen de bebouwde kom. Aantal passanten 930, aantal overtredingen
6, hoogst gemeten snelheid was 73
km/uur waar 50 km/uur is toege
staan.
Tevens werd er vandaag tussen
11.00 en 12.00 uur een radarcontrole gehouden op de Horsterkamp. Aantal passanten 150, aantal overtredingen 32, hoogst geme
ten snelheid was 85 km/uur waar
50 km/uur is toegestaan.
Vandaag werd er aangifte gedaan
van vernieling van een ruit. De vernieling is gepleegd aan het Wie
melink tussen vrijdag 19 januari
en maandag 22 januari. Vermoe
delijk heeft men met geweld tegen
de ruit getrapt.
Ook werd er vandaag aangifte ge
daan Van vernieling door een be
woonster uit Vorden. In de nacht
van zaterdag 20 januari op zondag
21 januari werd er een hek aan het
Jebbink vernield.
In het weckende van 19 januari tot
22 januari heeft er een inbraak
plaatsgevonden in een bedrijf aan
de Industrieweg. Door het inslaan
van een ruit is men het pand binnengekomen. Een geldkist met inhoud is weggenomen.

met zijn personenauto op de Oude
Zutphenseweg. Doordat het wegdek door de sneeuwval glad was
geworden kwam hij met zijn auto
in de slip, waarna hij tegen een
boom tot stilstand kwam.
24 januari:
Er vond vandaag een aanrijding
plaats op de Zutphenseweg. Een
bestuurder uit Vorden reed met
zijn personenauto over de
Zutphenseweg, komende uit de
richting bebouwde kom en wilde
rechtsaf de Oude Zutphenseweg
op. Bij het oprijden nam hij de
bocht te ruim en botste met de linker voorzijde tegen de linker flank
van een bestuurder uit Vorden
met haar personenauto.
25 januari:
Vandaag kwam een bewoonster
uit Zutphen aangifte doen van
diefstal van de scooter van haar
zoon. Hij had zijn scooter geparkeerd bij een bedrijf aan de Industrieweg. Toen hij later op de bovengenoemde plaats terugkwam
zag hij dat zijn scooter verdwenen
was.
26 januari:
In de nacht van 25 op 26 januari
is er tussen 05.00 en 06.00 uur een
controle gehouden op het doorgaand vrachtverkeer in de gemeente. Vijf vrachtauto's geconstateerd, allen met een losbestemming in Vorden.
GEVONDEN VOORWERPEN:

ring, sleutelbos, geld en sleutelbos.
Er vond vandaag een aanrijding
plaats op de Oude Zutphenseweg.
Een bestuurder uit Vorden reed

VERLOREN VOORWERPEN:

sleutelbos, portemonnee en bril.

De Pastorieweg
In het Contact van vorige week
hebt u kunnen lezen dat de uitbreidingsplannen van De Wehme
in een impasse verkeren. De uitbreiding houdt in dat 16 bejaardenwoningen plaats moeten maken voor 42 nieuwe appartementen en 24 verpleeghuisplaatsen.
Maar de bewoners, van deze woningen aan de Pastorieweg, hebben te kennen gegeven dat ze niet
willen verhuizen. De heer Westerbroek zegt dat hij de huidige gang
van zaken betreurt en het niet begrijpt waarom de bewoners niet
willen meewerken.
Maar is dit wel zo onbegrijpelijk?
Als je als oudere in eerste instantie
genegeerd, totaal niet serieus ge
nomen en weggecijferd wordt? Afgelopen week hebben de bewoners
een brief ontvangen van de advocaat van woningcorporatie 'De
Stiepel', waarin aangegeven werd
hun de huur wordt opgezegd. Ook
deze brief gaf aanleiding tot veel
boosheid en verontwaardiging, en
wordt ervaren als een ernstige
vorm van intimidatie. De zoveelste
in een lange rij. Bijvoorbeeld de
manier waarop de bouwplannen
aan hen bekend gemaakt werden:
men is nooit persoonlijk benadert.
Mooie beloftes over vergoedingen
werden gemaakt. Vergoedingen
die in de praktijk (en wettelijk)
veel te laag zijn. Tijdens vergade
ringen met De Stiepel werd, ondanks dat de bewoners niet akkoord gegaan waren, telkens de indruk gewekt dat het hele plan al
in kannen en kruiken was, terwijl
het eigenlijk nog in een 'brain-

stormfase' verkeerde. Bezwaren zoals maar één uitweg, brandpreventie, geluidsoverlast en gebrek aan
privacy etc. werden van de tafel ge
veegd. Zelfs een poging tot omkoping heeft zich voorgedaan, iets
wat je van een zorgverlenende instantie toch niet mag verwachten.
Kortom de mensen voelen zich overbluft. Al anderhalfjaar is er grote
onzekerheid en onrust onder de
bewoners. Nu vormen ze een hechte
gemeenschap, die straks uit elkaar
getrokken wordt. Ze zijn erg happy
in hun mooie huisjes met tuintjes.
Het argument van de Stiepel dat
de huisjes niet meer voldoen als
bejaarden woning raakt kant noch
wal. Waar wil je op je oude dag
nog mooier wonen als aan de Pastorieweg, midden in een prachtig
stukje natuur, genieten van de
ruimte en de rust.
Het is dan toch niet zo moeilijk
voor de heer Westerbroek om te
begrijpen dat deze mensen er alleen maar op achteruit kunnen
gaan, welke vergoeding of belofte
er ook tegenoverstaan. Als erop de
plek waar nu 16 woningen staan
er 66 nieuw gebouwd worden,
waar blijft dan de rust, de privacy
en het woongenot? Dat er woningen bij moeten komen in Vorden is
een argument maar is geen vrijbrief om een uniek stukje Vorden
te vernietigen. Kort gezegd, dit
plan is gemaakt met weinig
brains. en derhalve zal het verzet
van de bewoners niet als een
storm in een glas water afgedaan
mogen worden.
J. Bosch, Pastorieweg, Vorden
Namens bewoners Pastorieweg

DIERENSPECIAALZAAK TRIMSALON

MOLENKAMP
HUMMELOSEWEG 28 0314.621735 «7021 AE ZELHEM

www.die renspeciaa Iza a k.com

Deze week nog

Vorden is een gemeente in de Gelderse Achterhoek met veel
natuurschoon.
De gemeente heeft 8.500 inwoners en oen oppervlakte van
6.800 hectare. *
De gemeentelijke organisatie bestaat uit de sectoren grondgebied,
middelen, samenleving en een stafmedewerker personeel en
organisatie.

Voor de afdeling financiën van de sector middelen zoeken wij kandidaten voor
de vacature:

uit onze discuskoopjeskrant
p.a. flexi-hondenrollijn • papegaaienkooi • hamsterkooien
• kattenbakken enz. enz.
Dus kom snel langs of kijk eens op onze site.

KEUKENIMPORT

BOUWBEDRIJF
is op zoek naar vakbekwame

TIMMERLIEDEN
Bouwbedrijf Bruggink is met name actief op het gebied van
particuliere woningbouw, projectbouw en verbouw.
Naast een goede beloning bieden wij een prettige werksfeer
en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Sollicitaties (mondeling of schriftelijk) s.v.p. richten aan de
directeur, de heer G. Bruggink.
Molenweg 11
7055 AW Heelweg
Tel.: 0315-242929

belastingen (m/v)
voor 16 uur per week.
Functie-informatie:
• Verzamelt en verwerkt gegevens in de geautomatiseerde administraties van de
belastingen, de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en het kadaster
• Legt belastingaanslagen op
• Behandelt bezwaarschriften
• Maakt betalingsherinneringen, aanmaningen, dwangbevelen (invordering)
• Verstrekt telefonisch en schriftelijk informatie aan belastingplichtigen
• Verwerkt dagafschriften in de debiteurenadministratie belastingen
• Verzamelt verkoopgegevens van onroerende zaken
• Verricht diverse voorkomende werkzaamheden binnen de afdeling.
Functie-eisen:
• MBO (administratief)
• kennis van belastingen en WOZ of bereidheid tot studie hiervoor
• accuratesse
• goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
• klantvriendelijk
Arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van opleiding en ervaring is een salaris beschikbaar van maximaal
f 4.338,- bij een 36-urige werkweek (salarisniveau per 1 -1 -2001).
De gemeente kent gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele
werktijden, een pc-privé-regeling, een kinderopvangregeling, een fietsplan en
studiefaciliteiten.
Belangstellenden kunnen inlichtingen inwinnen bij het afdelingshoofd,
de heer H.W. Olthaar, telefoon 0575-55 74 30.
Uw sollicitatiebrief kunt u vóór 8 februari 2001 richten aan
Burgemeester en wethouders van Vorden, postbus 9001, 7250 HA Vorden.
E-mailen kan ook: qemeente.vorden@vorden.nl

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

NISSAN!

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34
TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curiosa, enz.; in- en verkoop. Open
di. t/m za. van 10-16 uur. Generaalsweg 23, Heelweg bij Varsseveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

De nieuwe Nissan Micra. Een
auto met stijl, maar ook met
lef. Handig van formaat en
lekker fel, zeker met de nieuwe, soepele en economische
1.4 liter benzinemotor. Maar
er is veel meer aan de Micra
vernieuwd. Zoals:
0 nieuw interieur, klassiek of
trendy met "Silverlook"
accenten
1 ) nieuwe kleuren
O nieuw design van bumpers,
mistlampen voor, koplampen, grille, zijstootstrips,
wieldoppen en achterlichten
O fleshouder in voorportieren
O optioneel Safetypakket met
zij-airbags en ABS met
brake Assist
O keuze uit Trend, Comfort,
Sport en Luxury uitvoering
O getint glas rondom

REIKI
deze natuurlijke geneeswijze
kan iedereen leren!
Belangstelling?
Bel Lia van 't Veen-Koek
Reikimaster
tel. 0575-513380

Wat aan de Nissan Micra
hetzelfde is gebleven: z'n
karakteristieke vormgeving,
opvallend royale binnenruimte,
de zekerheid van 3 jaar of
100.000 km algemene garantie. Er is al een Micra vanaf
F. 21.895,-. Kom dus snel
kijken en maak een proefrit.

Te huur:

partytent Holiday
blauwwit gestreept,
70 personen.
Ook voor tafels, stoelen,
praattafels,
biertafels, verlichting.

GNE verhuur
Telefoon 0573-452641
Fax 0573-454541

NSUMENTEN APVIESPRIJS INCL.BTW EN
RANDSTOFVER8RUIK (GECOMBINE
EN C02 UITSTQ

N RIJKLAAR MAKEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOLJ
KM/LITER) TOT 6.4 LITER/100 KM (OF 15,6 KM
OVEREENKOMSTIG RICHTLIJN 80/1268/EEG

NISSAN MICRA.
DESIGNED TO IMPROVE
YOUR PERFORMANCE.

ZEVENAAR
Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20
ZUTPHEN
De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

Zaterdag 3 februari open dag scholengemeenschap 'tBeeckland:

seerd en vergeleken bij vroeger
veel ruimer van opzet.

Eén locatie blijft uitgangspunt

Het is nog maar ruim een
maand geleden dat het nieuwe
gedeelte van scholengemeenschap t Beeckland aan Het Hoge op feestelijke wijze werd geopend. Toch denkt directeur W.
Paas al weer vooruit. "Het blijft
ons uiteindelijke doel om alle
lessen op één locatie te geven",
zegt hij. Het achterterrein van
de school aan Het Hoge is wat
hem betreft de meest voor de
hand liggende locatie voor een
volgende uitbreiding.
Het succes van scholengemeenschap 't Beeckland zal niemand
ontgaan zijn. Toen de plaatselijke
huishoudschool en landbouwschool op l augustus 1990 met elkaar ruseerden telde 't Beeckland

281 leerlingen. Op dit moment
zijn dit er maar liefst 415. Volgens
directeur W. Paas heeft het succes
van de christelijke scholengemeenschap voor Voorbereidend
Middelbaar Beroeps Onderwijs
voor een groot deel te maken met
de grootte van de school. "Vergeleken bij andere scholengemeenschappen is 't Beeckland natuurlijk maar een relatief kleine
school. Met het oog op de veiligheid en de extra aandacht die wij
aan de leerlingen kunnen geven,
kiezen veel ouders bewust voor de
ze school."
Scholengemeenschap 't Beeckland
was de laatste jaren behoorlijk uit
haar jasje gegroeid. Op de locaties
aan de Nieuwstad - voormalige
landbouwschool - en de Het Hoge -

OPEN DAGEN
Scholengemeenschap 't Beeckland
heeft een echte streekfunctie. "We
hebben hier leerlingen uit Brummen en Almen maar ze komen
ook uit Baak, Wichmond, Steende
ren en Hengelo" somt Paas op. De
directeur verwacht niet dat het
leerlingenaantal van 't Beeckland
de komende jaren nog stormachtig gaat groeien. "De prognoses
wijzen erop dat het zo rond de 400
blijft"
De leerlingen van 't Beeckland
kunnen kiezen uit drie richtingen:
mode en commercie, zorg en welzijn of landbouw en natuurlijke
omgeving. De afdeling techniek
ontbreekt omdat er daarvan al voldoende zijn in deze regio. De komende dagen houdt 't Beeckland
open huis. De open dagen op donderdag l en vrijdag 2 februari zijn
bedoeld voor de groepen 8 van de
basisscholen uit deze regio. In totaal komen er op deze twee dagen
650 leerlingen een kijkje nemen in
de wereld die VMBO heet. De open
dag op zaterdag 3 februari is met

name bedoeld voor leerlingen die
samen met hun ouders een be
zoek willen brengen aan 't Beeckland.
OPWINDING
Aan het eind van het gesprek met
de heer Paas gaan we nog even te
rug naar de feestelijke opening
van 15 december. Oud-directrice
mevrouw Berenpas-Van der Kamp
van de voormalige huishoudschool liet door middel van een ingezonden brief in weekblad Contact weten zeer ontstemd te zijn
over het feit dat er op deze dag hè
lemaal werd voorbijgegaan aan
het 50-jarig bestaan van 't Beeckland. Directeur W. Paas begrijpt alle opwinding niet. "De huishoudschool en landbouwschool zijn op
l augustus 1990 met elkaar gefuseerd. De beide scholen bestaan
dus niet meer en zijn opgegaan in
het huidige Beeckland. Het zou
dan ook heel raar zijn om nu het
vijftig jarig bestaan van de huishoudschool te vieren."
Vorige week dinsdag was het pre
cies vijftig jaar geleden dat de
voormalige landbouwhuishoudschool van start ging.

GEEF WAT VRIJE
TUD AAN EPILEPSIE

voormalige huishoudschool - was
het voortdurend woekeren met de
ruimte. Al vrij snel na de fusie van
de beide scholen ging de directie
van 't Beeckland met de gemeente
Vorden om de tafel om te praten
over de mogelijkheden van uitbreiding. Heel even was er zelfs
sprake van een geheel nieuw ge
bouw aan de Overweg in combinatie met een nieuwe sporthal maar
dat plan was financieel niet haalbaar. Als tijdelijke maatregel werden er de afgelopen jaren enkele
noodlokalen geplaatst. De huidige
uitbreiding aan de voorkant van
het pand aan Het Hoge levert scholengemeenschap 't Beeckland in
totaal twaalf nieuwe theorielokalen op. Ook de praktijklokalen aan
de Nieuwstad zijn gemoderni-

Het Nationaal Epilepsie Fonds zoekt vrijwilligers
voor de jaarlijkse nationale collecte (5 t/m 9 juni).
Al is 't maar een paar uur op één avond.
Bel: Henny van Mourik, tel. (030) 6344063.

Nationaal Epilepsie Fonds
Postbus 270,
3990 GB Houten
Fax (030) 634 4060
www.epilepsiefonds.nl
info@epilepsiefonds.nl

Dienstverlening in ONROEREND GOED
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Beheer
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Tel. 0573-253101 - Fax 0573-253109 - Mobiel 0650281046

VLOERTEGELS
NATUURSTEEN
ROLLUIKEN
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Reumapatiënten kunnen veel dingen
niet meer. Omdat hun gewrichten niet
meer willen. Reuma kan iedereen
treffen, op elke leeftijd.

GEEF TEGEN REUMA
GIRO 324

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Nationaal Reumafonds

Samen sterk!
Help Jantje Beton projecten te realiseren die kinderen de kans geven zich
op evenwichtige en speelse wijze te
ontwikkelen.

£|

Jantje^Beton
Tel. (030) 244 70 00

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM

ARWI
GROENLOSEWEG 13c
7261 AM RUURLO

Kozijnen
Ramen
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' Serres
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bekleding
Tel. 0573-253039 - Fax 0573-254919 - Mobiel 0654220156

Word donateur: giro 1247

SPOORSTRAAT28
(0573) 45 20 00

RUURLO

OPENINGSTIJDEN:ma. 13.30-17.30 u. di. t/m vrij. 9.00-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21.00 u. zat. 9.00-13.00 u. tussen de middag eten we even.

v.o.f.
s cc h
n o o r s t e e nn vv ee e g b e d r i j f

Zei hem
Tel. 0314-622267
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel (0314) 62 22 67

Achterhoeks Museum 1940-1945
komt dichterbij
Er wordt momenteel hard gewerkt door vele vrijwilligers
aan de realisatie van het Achterhoeks Museum 1940-1945.
Het pand aan de Marktstraat 6
in Hengelo (Gld.)
Is aan de binnenzijde zo goed als
geheel gerenoveerd, en de eerste
aanzet naar de definitieve inrichting is begonnen. Het bestuur
heeft besloten de opening wel iets
uit te stellen. De oorspronkelijke
datum 30 maart is bijna niet te realiseren, daarom is gekozen voor
27 april.
Een groot aantal middenstanders
en bedrijven hebben inmiddels
een bijdrage geleverd en ook de ge-

museummedewerker willen assisteren kunnen goed gebruikt worden. In 2000 waren er ruim 110 donateurs, wat op zich geweldig is en
de meeste hebben inmiddels al
weer betaald. Mocht men het museum financieel wil steunen, dan
kan dat al vanaf ƒ 30,- per jaar,
vraag vrijblijvend een proefnummer aan van de nieuwsbrief.

meente Hengelo heeft een renteloze lening beschikbaar gesteld.
Uit de pot toeristenbelasting zal er
een subsidie verstrekt worden. Met
al die medewerking gaan we er
iets moois van maken. Een sterk
regionaal museum met landelijke
aantrekkingskracht en waar de hè
Ie Achterhoek trots op kan zijn.
Met de goede wil van de vrijwilligers moet dat lukken.
Er kunnen trouwens nog wel een
aantal extra handen gebruikt worden. Mochten er mensen zijn jong
en oud die zich voor het museum
in willen zetten, het museum heet
iedereen van harte welkom. Ook
mensen die straks als suppoost/

Voor alle informatie kan contact
opgenomen worden met secretaris W. Hermans 0575463515 of collectiebeheerder J. Kreunen 0575463942.
Iedereen is welkom om te komen
kijken op dinsdag of donderdagavond en op de zaterdagen.

Grote grondruil in het Groote Veld
De Dienst Landelijk Gebied
(DLG) heeft in het Groote Veld
een grote grondruil tot stand
gebracht.
Van de 70 hectare die de DLG
hierbij verkreeg zal ruim 45

het beekdal van de Onderlaatsche
Laak. Dit gebied is voor natuur
zeer waardevol vanwege de overgang van droge gronden naar de
natte gronden in de directe omgeving van de beek.

hectare worden overgedragen
aan Natuurmonumenten, ter
versterking van het natuurgebied in het Groote Veld. 25 Hectare zal worden gebruikt voor
kavelruilen met agrarische be-

drijven in de omgeving van het
natuurgebied.
De 45 hectare grond die Natuurmonumenten door deze grondruil
in eigendom krijgt, is gelegen in

UITVERKOOP
voordeel

op onze damesafdeling

Blouses o.a. Erfo en La Kerko
2 stuks voor slechts f 100,Blazers o.a.Gerry Weber
nu voor slechts f 100,Op onze mannenafdeling

Winterjack's o.a. echt leder
nu voor slechts f 175,Kolberts o.a. New Bondstreet
nu voor slechts f 198,Kostuums o.a.Peter van Holland
nu voor slechts f 398,-

Het Groote Veld ligt midden in het
Waardevolle Cultuurlandschap De
Graafschap, in de driehoek Vorden, Lochem, Warnsveld. In het gebied ligt het grootste bos- en heidegebied van de Achterhoek. De
door DLG tot stand gebrachte
grondruil is conform de wens van
de provincie Gelderland om de natuurwaarden van dit gebied te versterken.
Dit gebeurt onder meer door agrarische bedrijven die binnen of aan
de rand van het natuurgebied liggen, op basis van vrijwilligheid uit
te kopen of te verplaatsen. Doel is
het bestaande natuurgebied met
259 hectare te versterken. Daarnaast wordt gestreefd naar verbetering van de landbouwstructuur
en de milieuomstandigheden in
het omliggende gebied en verbetering van de recreatieve functie.
Bij het project Groote Veld zijn betrokken de gemeenten Lochem,
Vorden en Warnsveld, de Geweste
lijke Land- en Tuinbouworganisatie (GLTO), de plaatselijke landgoedeigenaren, Natuurmonumen-

ten, provincie Gelderland, het Re
creatieschap Achterhoek en Liemers, het Waterschap Rijn en IJssel en het Waterbedrijf Gelderland. De Dienst Landelijk Gebied
(DLG) voert het project in 5 jaar
uit. Financiering gebeurt door het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de provincie
Gelderland en Natuurmonumenten.
Inmiddels is met 5 Agrarische bedrijven overeenstemming bereikt
over het beëindigen van hun bedrijf en is in totaal ruim 160 hectare grond verworven. Verder is
een plan gemaakt om de recreatie
mogelijkheden in het gebied be
ter te benutten, zodat iedereen
van het gebied kan genieten, en de
meest kwetsbare natuur wordt
ontzien. Het recreatieschap Achterhoek en Liemers heeft inmiddels ATB-routes in het gebied uitgezet. Gewerkt wordt nog aan het
uitzetten van routes voor overige
recreanten en de aanleg van transferia, waar bezoekers van het ge
bied hun auto kwijt kunnen en
verder te voet, per fiets, kano of
paard het gebied in kunnen.
Op de transferia zal op infopane
len informatie over het gebied te
vinden zijn, bovendien zullen ze
het beginpunt zijn van verschillende routes.

L
the place fop party propte
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KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544461308
WWW.CITYLIDO.NL
info@citylido.nl
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Voor het lle jaar Tuin Varia
De beurs Tuin Varia te Zwolle
vindt alweer voor de elfde keer
plaats en is al jaren hét tuineve
nement van Noord-, Oost- en
Midden-Nederland. Afgelopen
jaar is de beurs wederom succesvol verlopen en heeft de
beurs bij zowel bij de bezoekers
als bij de deelnemers een bijzonder positieve indruk achtergelaten.
Afgelopen jaar brachten ruim
30.000 belangstellenden een bezoek aan deze grootse tuinbeurs.
Gezien de vele positieve reacties
van bezoekers en deelnemers worden er in 2001 wederom 30.000 be
zoekers verwacht.
Tuin Varia 2001 vindt plaats van
woensdag 14 t/m zondag 18 februari in de IJsselhallen
te Zwolle. Op
de 16.000 m2 beursoppervlakte die
het IJsselhallencomplex telt, worden de vele facetten van het tuinieren getoond. Ruim 135 exposanten zullen zich gaan presente
ren met de nieuwste artikelen en
trends op tuingebied. U kunt hierbij denken aan tuinaanleg, tuinde
coraties, sierbestrating, tuinhout,
bloembollen, planten, tuinmeube
len, tuinmachines, tuinverlichting, serres, sierhekwerken, tuinhuisjes etc.

De voorbereiding van Tuin Varia is
direct na het afgelopen jaar begonnen. De organisatie is zeer
zorgvuldig bij het selecteren van
potentiële deelnemers. Alle deelnemers dienen iets toe te voegen
en een product of dienst te leveren
die garant staat voor kwaliteit, vernieuwend en exclusief. Nagenoeg
alle deelnemende bedrijven worden bezocht en er wordt actief
meegedacht in de presentatie,
aanbod en opzet van de stands.
Tuin Varia staat bekend om haar
sfeer en uitstraling. Het IJsselhallencomplex wordt omgetoverd tot
een waar groeneldorado voor de
tuinliefhebber. Er wordt altijd bijzonder veel aandacht besteed aan
o.a. de aankleding, van entree tot
aan het horecaterras. Er worden
zelfs speciale bollen en planten
voorgetrokken om het voorjaar te
kunnen zien en ruiken.
Het hart van de beurs wordt weer
gevormd door een groot aantal
modeltuinen. Uiteraard zijn er
veel speciale thema's zoals het
Ontwerppaviljoen, Kinderplaza,
Kunst & Art paviljoen etc. Tevens
worden er tijdens de beurs diverse
workshops gegeven waarbij de be
zoeker zelfde handen uit de mouwen kan steken.
Centraal op Tuin Varia staat het

sfeervolle Ontwerppaviljoen. Elke
tuin begint per slot van rekening
met het ontwerp. Het is heel be
langrijk om het ontwerp exact op
uw wensen en eisen te laten aansluiten. Wanneer de tuin uiteinde
lijk klaar is kan er nog wel weer
iets veranderd worden, maar dat
kost dan weer extra geld. Het is
dus zaak om uw tijd te nemen
voor een goed ontwerp. Op het
Ontwerppaviljoen ziet u legio voorbeelden van ontwerpen en fotomateriaal hoe de tuin uiteindelijk
geworden is. U kunt zelfs een gratis schets c.q. ruw ontwerp laten
maken van uw tuin. Neem wel zoveel mogelijk informatie mee van
uw bestaande tuin of ruimte, zoals
afmetingen, foto's, omgeving e.d.
Dagelijks zijn 6 ontwerpers aanwe
zig die u bij de inspiratie van uw
eigen tuin verder kunnen helpen.
De ontwerpen worden driedimensionaal gemaakt en zijn per beeldscherm voor de bezoekers te volgen.
Iedere honderdste bezoeker
Voor iedere 100e bezoeker staat
een leuke verrassing te wachten in
de vorm van het gratis Tuin Variapakket. Dit pakket bestaat o.a. uit
2 vrijkaarten voor een bezoek aan
De Tuinen van Appeltern.

Duurzame landbouw, meer natuur en landschap, mooiere landgoederen

De Graafschap nog waardevoller
Uitbreiding van het areaal natuur en landschap. Boeren die
omschakelen op een biologische bedrijfsvoering. Restauratie van luiken en hooibergen.

het WCL-beleid, zo mogelijk in de
vorm van concrete cijfers. Platte
landsbewoners en boeren komen
uitgebreid aan het woord.

Het zijn voorbeelden van hetgeen
de afgelopen jaren in het kader
van-het Waardevol Cultuurlandschap (WCL) De Graafschap tot
stand is gekomen.

In het kader van het WCL is de afgelopen jaren ruim 22,5 miljoen
gulden in het buitengebied van De
Graafschap geïnvesteerd. De overheid heeft daar bijna 11,5 miljoen
gulden aan bijgedragen.

Het speciale WCL-beleid stopt in
2001. De stuurgroep van het WCL
staat daar bij stil in de vorm van
een speciale Graafschapkrant die
huis-aan-huis in het gebied is verspreid. In deze krant wordt uitge
breid ingegaan op de effecten van

Een belangrijk deel van het geld is
gegaan naar de agrarische sector
(cursussen, milieumaatregelen,
verbetering landbouwstructuur,
plattelandsvernieuwing). Ook is
veel geld en energie gestoken in re
creatie en toerisme.

Winter veroorzaakt
veel fotoplezier
De winter tracteert Nederland
gul op sneeuw en ijs. Op veel
plaatsen in het land zijn dan
ook schaatsers en langlaufers
actief. Daarmee komen niet alleen ijzers en/of lange latten uit
de kast maar ook veel camera's.
Sneeuw en ijs zijn namelijk ook
heel populaire foto-onderwerpen.
Bovendien begint binnenkort de
krokus-vakantie en daarmee de
uittocht naar de wintersport-ge
bieden. Daarom doet Contact ie
dereen hopelijk veel plezier met
deze tips.

even op een warme plaats (bijvoorbeeld de binnenzak) te bewaren.
Zonnige plaatjes
Sneeuw kaatst licht alle richtingen uit en zelfs de beste camera
kan daarvan in de war raken. Fotografeer in zo'n geval bij voorkeur
met de zon in de rug. Heeft het
toestel een tegenlichtcorrectieknop of spotmeting, gebruik dié
dan. Vooral wanneer mensen in de
sneeuw gefotografeerd worden.
Beschikt de camera niet over die
mogelijkheden? Schakel dan de
flits in en fotografeer het onderwerp binnen flitsbereik (meestal ±
3-6 meter).

Batterijen nakijken
Een camera met automatische
functies vraagt stroom en helaas
geven batterijen juist bij kou minder spanning af.
Controleer daarom even de batte
rijen van camera (en flitser) of laat
dat even doen bij de fotozaak.
Neem in twijfelgevallen een reserveset mee.

Midden in beeld
Veel camera's hebben een autofocus die de lens automatisch scherp
stelt op basis van contrasten in het
midden van het beeld. Dat is de
reden waarom die autofocus moeite heeft met grote, egaal gekleurde
vlakken, zoals sneeuw en ijs.

Raken de batterijen ondanks alle
voorzorgen toch door de kou be
vangen, dan kan hun prestaties tijdelijk opgepept worden door ze

Maak de autofocus het leven dus
niet zuur en fotografeer het hoofdonderwerp bij voorkeur als het
groot in het midden van het zoe

Steeds gaat het om concrete projecten. Mede door het WCL is er nu
een biologische boerenmarkt in
Zutphen, zijn er nieuwe wandelen fietspaden aangelegd en is er
actie ondernomen tegen de verdroging op de landgoederen.
Het werk is niet af. Het WCL houdt
op, maar de reconstructie komt.
En dat betekent weer nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor
het platteland. Voorop blijft staan:
een duurzame ontwikkeling van
De Graafschap.
Daarbij gaat het om natuur en
landschap én om een duurzame
ontwikkeling van de agrarische
sector.

kerbeeld staat. Dan komt men be
slist met mooiere foto's thuis.
Gevoelige film
Het beste moment om wintersporters scherp op de foto te krijgen is
als ze (bijna) recht op de camera afkomen. In een automatische camera met een gevoelige film
(IS0200 of 400) komt zelfs de snelste schaatser en skiër dan haarscherp op de foto. Zijn er nog geen
fotorolletjes gehaald? Wacht dan
niet tot de dag van vertrek, want
fotorolletjes zijn op vakantiebestemmingen vaak minder voorde
lig. Bovendien hebben veel fotozaken met het oog op de naderende
wintersport speciale 'multipack'aanbiedingen.
Nederland Foto Trofee
Wanneer er een dijk van een winterfoto is gemaakt, ding dan mee
naar de Nederland Foto Trofee.
Een nationale fotowedstrijd met
aantrekkelijke prijzen, waaraan elke amateurfotograaf kan meedoen.
Op Internet www.fotoplaza.nl be
vinden zich de adressen van zaken
waar het magazine Smile (met
handige fototips, de spelregels, de
prijzen die kunnen worden gewonnen en het deelnameformulier dat samen met maximaal drie
mooie, leuke of gekke foto's dient
te worden ingestuurd) kostenloos
kunt afhalen.

www.gewaardeerd.nl is er klaar voor:

WOZ-geplaagd Nederland
kan terecht bij slimme
website
Vanaf l januari worden in heel
Nederland veel dezelfde vragen
gesteld: wat is voor mij het effect van de nieuwe WOZ-waarde, hoe kan ik tegen de WOZ-beschikking in verweer gaan en
waar is achtergrondinformatie
over de WOZ-wet te vinden? Deze en vele andere vragen worden deskundig beantwoord op
www.gewaardeerd.nl, een nieuwe informatieve website, geheel
gewijd aan alles wat met de wet
Waardering Onroerende Zaken
te maken heeft.
De WOZ-wet beschikt, Nederland
slikt. Althans, zo ging het de eerste
WOZ-ronde van l januari 1997 tot
en met 31 december 2000. Weliswaar meldden zich bij de Nederlandse gemeenten ruim vierhonderdduizend klagers (waarvan ve
Ie duizenden door de rechter in
het gelijk werden gesteld), maar
dat aantal zegt weinig over al die
Nederlanders die zich - terecht of
onterecht - benadeeld voelden.
Het merendeel liet de zaak op zijn
beloop, veelal omdat men de consequenties van de WOZ-beschikking onvoldoende overzag en/of
omdat onduidelijk was hoe ie
mand zich tegen de beschikking
teweer kon stellen.
Maar nu is er
www.gewaardeerd.nl
De nieuwe website www.gewaardeerd.nl beschikt over een slimme
calculator die - na het invullen van
enkele gegevens - al direct onthult
welk effect de tweede WOZ-ronde
in financiïle zin voor de betrokke
ne heeft. In de berekening worden
de OZB (Onroerendezaakbelasting) van de betreffende gemeente
en het eigenwoningforfait meege
nomen. Ook wordt - in hoofdlijnen
- rekening gehouden met het nieuwe belastingstelsel. De berekening
is gecontroleerd en gevalideerd
door BDO Walgemoed CampsObers.
Niet alleen de uitkomst op basis
van de nieuwe WOZ-waarde is interessant. Want het is juist de herhaling van de berekening, maar
nu met een fictieve lagere waarde,
die voor de verrassing zorgt: ineens wordt duidelijk welk belang
men heeft bij een zo zuiver moge
lijke taxatie van woning of bedrijf.
Een belang dat - mede door samenhang van WOZ, OZB, waterschapsomslag, inkomsten- en ver-

mogensbelasting - al snel groot ge
noeg blijkt om zich eens achter de
oren te krabben.
Vandaar dat www.gewaardeerd.nl
onder andere ook antwoord geeft
op de volgende vragen:
- wat kan ik doen als ik het oneens ben met de nieuwe WOZwaarde?
- bij wie kan ik terecht voor een
contrataxatie?
- hoe maak ik bezwaar?
- welke specialisten op dit gebied
(zoals advocaten, banken, belastingdeskundigen) kunnen mij
van advies dienen?
- welke rechtspraak is er over de
WOZ?
De website biedt tevens hulp bij
het op maat opmaken van een be
zwaarschrift.
Voorts wordt www.gewaardeerd.nl
telkens aan de hand van actuele
zaken aangepast en uitgebreid.
Desgewenst kan men zich middels
een nieuwsbrief op de hoogte laten houden van de jongste ontwikkelingen.
Hoeveel taxatiefouten dit keer?
Nederland telt om en nabij zeven
miljoen objecten (waarvan onge
veer 85% woningen, de rest bedrijven). Die zijn voor de periode l januari 2001 tot en met 31 december 2004 allemaal opnieuw ge
taxeerd. Een klus van zoin grote
omvang leidt onherroepelijk tot
veel fouten, zoals in de praktijk
van de eerste WOZ-ronde al is ge
bleken.
De site zal in elk geval aanwezig
zijn tot en met juni 2001. Daarna
volgt uitbreiding met de overige
aspecten van Lokale Belastingen.
De makers: NedMetric
De nieuwe website is een initiatief
van NedMetric BV in Arnhem. Dit
specialistische bedrijf is actief op
het gebied van ecommerce trajecten, van ontwikkeling tot implementatie en beheer.
NedMetric heeft zich bij de opzet
van www.gewaardeerd.nl laten bijstaan door onder meer BDO Walgemoed CampsObers, Holland van
Gijzen advocaten en ABN AMRO
bank NV.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Smits,
telefoon: 026-3272407,
email: info@nedmetric.nl.

Beter slapen
Het cursusbureau van ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert in opdracht van Vereniging Kruiswerk Oost-Gelderland een cursus voor mensen
met slaapproblemen welke
wordt gehouden te Lochem.
Slecht inslapen, steeds wakker
worden, zeer vroeg in de morgen
klaar wakker zijn, tobben, schaapjes tellen, in de nachturen muggen olifanten laten worden en
daardoor in de morgenuren onuitgerust opstaan en dan al tegen de
volgende nacht opzien, zijn herkenbare dingen voor mensen met
slaapproblemen. Zeker één op de
acht Nederlanders heeft er last
van. Gelukkig kun je er zelf veel
aan doen. De slaapcursussen die al
enkele jaren op veel plaatsen in
Nederland worden gegeven, worden door veel deelnemers enthousiast gevolgd. Gemiddeld 86% van
alle deelnemers die gemotiveerd
de cursus volgden, bereikten hun
doel: uitgerust in de morgen opstaan na een, voor een ieder persoonlijk, aantal uren slaap.
Onder deskundige leiding gaan de

deelnemers in tien bijeenkomsten
aan de slag om tot een verbetering
van de nachtrust te komen. Het
oefenen van ontspannings- en
ademhalingsoefeningen en het Ie
ren hanteren van de 'denkstopme
thode' alsmede het omgaan met
spanningen, staan centraal tijdens
de cursus. Bovendien wordt informatie verstrekt over wat slapen is,
hoe in het algemeen slapeloosheid
ontstaat, het gebruik van slaapmiddelen en de gevolgen daarvan.
Deelname staat open voor mensen
die verandering in hun slaapproblemen willen brengen. De cursus
wordt gehouden in het wijkge
bouw aan de Groene Kruisstraat 2
te Lochem. Voor de cursus begint
wordt er een gratis informatiebijeenkomst gehouden op woensdag
7 maart. Na opgave zal de cursusleiding met ieder van de deelne
mers een kennismakingsgesprek
houden. De cursusdata zijn woensdagen 21 maart, 4, 18 april, 9, 16,
23, 30 mei, 6 juni en 12 september
(follow up).
Inschrijven/informatie via tele
foonnummer 0314-376709.

Muziekvereniging

Concordia
verzorgt op
vrijdag 2 februari en
zaterdag 3 februari
haar uitgestelde

Beleggen voor
een gezonde
toekomst

OLIEBOLLENACTIE
Koopt allen onze
lekkere oliebollen
opbrengst tb.v. instrumentenfonds

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

Nieuw bij de Rabobank:
RG ZelfSelect Medical BioTech Fund

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

De medische biotechnologie staat op de drempel van een boeiend tijdperk. De jarenlange onderzoeksinspanningen beginnen nu vruchten
af te werpen. De eerste bewijzen zijn er al. Met een goede spreiding in
een beleggingsfonds, dat beheerd wordt door specialisten, kunt u nu
profiteren van goede perspectieven voor deze sector:
RG ZelfSelect Medical BioTech Fund.

STICHTING DORPSCENTRUM
RAADHUISSTRAAT 6 • 7251 AB VORDEN

Inschrijven kan van 20 januari t/m 9 februari 2001, 17.00 uur. Informeer
daarom snel bij de adviseur van de Rabobank of kijk op www.rabobank.nl.

Wegens uitbreiding van de
werkzaamheden zoeken wij een

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voorde toekomst.

medewerker m/v

Onderdelen van de Rabobank Groep die als effecteninstelling zijn aan te merken, zijn
geregistreerd bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer te Amsterdam. Genoemd fonds is in
het bezit van een vergunning van De Nederlandsche Bank op grond van de Wet toezicht
beleggingsinstellingen. Uw beslissing om in te schrijven op deze belegging dient u uitsluitend te baseren op de inhoud van het prospectus, dat verkrijgbaar is bij de Rabobank.

parttime, werktijden in overleg.
Deze baan is uitstekend geschikt voor
scholieren die in hun vrije tijd
wat willen bijverdienen.

Rabobank

Voor informatie en/of sollicitatie kunt u terecht
bij de heer L. Bos, telefoon 0575-552722

Rabobank

Graafschap-West

WWW.

rabobank.nl

Vorden, Zutphenseweg 26
tel.: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
tel.: 0575-558340
Steenderen, Burg. Smitstraat 21 tel.: 0575-558105

Weekpakket vleeswaren

MAGERE
RUNDERLAPPEN
11,00

SPEKLAPPEN

7,95

100 gr SCHOUDERHAM

1,95

100 gr CERVELAATWORST

1,95

100 gr BACON

3 KOGELBIEFSTUKJES
4e gratis 10,00

GEHAKT
SCHNITZELS

NU VOOR

Zigeuner of naturel

4 stuks

HAUSMACHER

500 gram

Wij zijn er weer klaar voor
Jullie ook , l
JAARLIJKSE FEBRUARI-STUNT
ALLEEN WOENSDAG - DONDERDAG - VRIJDAG

4,95
4,95

Uw vakslager DIJKGRAAF

van de menukaart
(met 1 of 2 ingrediënten)

& 2 BOSSEN NARCISSEN

5,95 Valeweide

* 2 BOSSEN ANJERS

7,95 Bloemen en planten

Maar let op...

« 2 BOSSEN TULPEN

7,95

alle overige

O 2 BOSSEN BLOEMEN
NAAR KEUZE

pannenkoeken

O 3 AZALEA'S

'Xe,
DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Hengeloseweg 14 • 7251 PE Vorden • Telefoon (0575) 55 41 95
Geopend woensdag t/m zondag van 11.00 tot 20.00 uur.

Lid: Gilde van Gelderse Pannenkoekenhuizen

HOESLAKENS / LAKENS
Jersey hoeslakens
topkwaliteit en keuze uit maar liefst 16 kleuren
90/200
90/220
140/200
160/180x200
190/220

van 24,95
van 27,95
van 34,95
van 44,95
van 54,95'

nu
nu
nu
nu
nu

17,95
19,95
27,95
37,95
47,95

Lakens
100% katoen wit, strijkvrij
150/260 van 34,95
200/260 van 44,95
240/260 van 51,95

nu
nu
nu

24,95
34,95
39,95

Lakensets van Dijck effen gekleurd
l-pers. van 109,95
n U 39,95
lits jumeaux van 144,95
nu
59,95

Flanellen hoeslakens
van 100% katoen, in 5 kleuren

90/200
140/200
160/200
180/200
sloop eo/70 cm

nu
nu
nu
nu
nu

32,95
39,95
47,95
54,95
12,95

Gladde hoeslakens
van 100% katoen.
Éénmalig voor een messcherpe prijs.

80/200 van 23,95

nu

14,95

90/200 van 25,95
90/220 van 29,95
140/200 van 33,95
160/200 van 43,95
180/200 van 44,95
Slopen per 2 stuks

nu
nu
RU
nU
nU
nu

15,95
19,95
23,95
33,95
34,95
14,95

Waterbed hoeslaken
183/214 van 49,95

nu

39,95

Katoenen satijnen hoeslakens
90/200 van 59,00
nu 39,00
140/200 van 69,00
n U 49,00
160/200 van 79,00
nu 59,00
180/200 van 89,00
nu 69,00
Stretch moltonhoeslakens
l-pers. van 39,50
n U 29,95
2-pers. van 54,95
nu
44,95
lits jumeaux van 57,95
ttU
47,95
Molton slopen
60/70 nu 2 stuks van 32,95

nu

24,95

Flanellen lakens
van 100% katoen in 5 kleuren

150/250
200/260
240/270

nu
nu
nu

29,95
42,95
59,95

BADMATTEN
kotoen

o.c. de merken;
CINDERELLA, BORAS, LIN-O-LUX.
ESSENZA, IDEENS ± 5000 Stuks
1-persoons
ook extra lang
vanaf 29,2-persoons
vanaf 39,lits jumeaux
vanaf 59,dekbedsets in kinderdessins vanaf 29,DEKBED OVERTREKKEN
Sublieme kwaliteit satijn en 100% katoen
1-persoons van 199,nU
69,lits jumeaux van 349;nu
149,-

EN
Keuken sets
keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en Jorzolino)

BADCOED
Baddoeken Seahorse
60/110 cm
12 kleuren van 19,95 nu 2 VOOr
Washandjes Seahorse
van 4,50
ttU
Badlaken Seahorse

70/140 cm van 34,95

van 14,95

nu vanaf 9,95

25,-

Werk- en vaatdoekjes In diverse kleuren
van 3,95 per stuk
nu 4 VOOr 10,00

3,50

Theedoeken halflinnen
van 10,95 per stuk

nu 2 voor 25,-

Washandjes diverse kleuren

4 stuks voor 10,-

Baddoeken

nu 2 voor
VAN DIJCK
diverse kleuren

68/1 27 van 34,95
Washand
van 6,95
Gastendoek
45/60 van 14,95

100% wollen plaid in effen en geruit,
diverse kleuren, afm. 130/170.
van 99,VOOr 69,00

Wol
160/240 va n 299,220/240 van 419,-

n U 4,95
nu 10,95

Grote partij baddpeken
prachtige kwaliteit
met korting van 20 tot 50%

20 tot 80%
Korting
KUSSENS
Synthetisch kussen
met hollow fiber vulling en katoenen tijk,
anti-allergisch.
van 29,95
nu 2 VOOf 39,Synthetisch kussen
gevuld met 'luxere!' en een katoenen tijk,
anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen,
van 69,- voor 49,nu 2 VOOf 79,Eendenveren kussen
van 69,- voor 59,- ttU

2 VOOr

99,-

Vogelveren kussen
van 29,- voor 24,95 nu 2 VOOr

39,-

Kapok kussen
stevig gevuld met echte Java Kapok.

van 99,-

nu 59,-

15% donskussen
stevig en toch zacht
van 99,ttU

79,-

30% donskussen
(dons/veertjes) heerlijk zacht en veerkrachtig

nu 99,-

van 139,Neksteunkussen
van 149,-

99,-

ttU

GROTE PARTIJ
SIERKUSSENS

vanaf 9,95
Kinderbadjassen
in diverse maten. In geel, ecru en blauw
van 59,95
nu vanaf 39,95
Badstof badjassen
in diverse kleuren, 100% katoen
van ƒ 129,nu

35,-

nu 24,95

Donzen dekbedden
Donzen dekbed met een vulling van 65%
dons. In carré gestikt
1-persoons 140/200 van 299,n U 179,1-persoonsxl 140/220 van 349,- n U 199,2-persoons 200/200 van 399,nu 279,lits jumeaux 240/200 van 469,- nu 319,lits jumeaux xl 240/220 van 509,- nu 349,-

BADJASSEN

MÖve Baddoeken
60/110

van 29,95 per stuk

Grote partij ronde, vierkante en
rechthoekige tafelkleden en
dekservetten. Effen en gedessineerd.

n U 5,95

nu 24,95

Baddoeken Royal
diverse kleuren
60/110 cm van 19,95

TAFELCOED

260/240 van 489,-

nu 199,nu 289,nu 349,-

Synthetisch
160/240 va n 129,220/240 van 179,-

nu 99,nu 129,-

Velours badjassen ecru
met satijnen bies
van ƒ 129,Heren badjassen
velours en badstof

79,95

nu 79,95
nu vanaf 99,-

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 65% eendendons. In carré gestikt
1-persoons 140/200 van 459,nu 259,1-persoonsxl 140/220 van 499,- nu 299,2-persoons 200/200 van 599,nu 399,lits jumeaux 240/200 van 699,- nu 449,lits jumeaux xl 240/220 van 769,- nu 509,Donzen dekbed met een vulling van
ganzendons en 10% kleine veertjes.
In carré gestikt
1-persoons 140/200 van 450,nu
1-persoonsxl 140/220 van 499,- nu
2-persoons 200/200 van 599,nu
lits jumeaux 240/200 van 729,- nu
lits jumeaux xl 240/220 van 799,- nu

259,299,399,479,549,-

Donzen 4-seizoenendekbed met een vulling
van 90% ganzendons en 10% kleine veertjes.
In carré gestikt

1 -persoons 140/200 van 599,- nu
1-persoons xl 140/200 van 699,- nu
2-persoons 200/200 van 899,- nu
lits jumeaux 240/200 van 999,- nu
lits jumeaux xl 240/200 van 1099,- nu

399.459,599,679,799,-

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol vulling
en 100% katoenen tijk.
1-persoons van 169,nu 99,1-persoons xl 140/200 van 199,- nu 129,2-persoons 200/200 van 269,nu 159,2-persoons 240/200 van 269,nu 159,lits jumeaux 240/200 van 299,- nu 189,lits jumeaux xl 240/220 van 329,- nu 209,Wollen 4 seizoenen dekbed met 100%
scheerwol vulling en 100% katoenen tijk.
1-persoons van 299,nu 199,1-persoons xl 140/220 van 349,- nu 249,2-persoons van 439,nu 299,Lits jumeaux van 499,nu 369,lits jumeaux xl 240/220 van 579,- nu 399,-

Synthetische dekbedden
Met katoenen tijk.
1-persoons 140/200 van 99,1-persoons xl 140/220 van 119,2-persoons 200/200 van 149,lits jumeaux 240/200 van 179,lits jumeaux xl 240/220 van 199,-

nU
nu
nu
nu
nU

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.
1-persoons 140/200 van 199,nu
1-persoons xl 140/220 van 229,- nu
2-persoons 200/200 van 259,nu
lits jumeaux 240/200 van 319,- n U
lits jumeaux xl 240/220 van 349,- nu

Restanten badjassen
met kortingen
van 30 tot 50%

Wijzigingen in prijs en model, evenals zetfouten voorbehouden.

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816

90%

R*bo Bank*
frtfarf

69,79,99,119,139,-

129,149,179,219,249,-

