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Overname advertenties berichten verboden

Na 25 jaar voorzitter Johan
Norde erelid van aanspanning
"In de Reep'n Vorden e.o."

Feestmiddag
Zonnebloem
De zonnebloem afdeling Vorden
zal een feestelijke middag organiseren met medewerking van
het Duo Joop en Marijke, die
hun nieuwe programma zullen
presenteren: De Muzikale Levensloop op zaterdag 3 maart
in het dorpscentrum te Vorden.
Deze middag is in de eerste plaats
bedoeld voor de ouderen en de
hulpbehoevenden in de gemeente,
maar ook andere belangstellenden zijn welkom. In de pauze zal

er een verloting worden gehouden
en natuurlijk worden de gasten
voorzien van koffie, drankje en
een hapje.
Toegangsbewijzen - met naamstrookje voor de loterij - zijn verkrijgbaar bij de medewerksters
van de Zonnebloem en met name
bij, voor Vorden: mevr. T. Klein Kranenbarg, Molenweg 4, tel. 551347
of voor Wichmond: mevr. R. Klein
Kranenbarg, Hackfortseweg 31,
tel. 441269.

Operation Friendship
Soep-verkoop-actie
Van zaterdag 10 februari tot en
met zaterdag 24 februari zullen
de Vordense jongeren van Operation Friendship in Vorden
een soepverkoopactie houden.
Ze gaan dan huis aan huis blikken erwtensoep, maar ook tomaten- en champignonsoep,
verkopen. De opbrengst van deze actie is om de kosten voor de
ontvangst van de buitenlandse
gasten in 2002 te dekken.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de aanspanning
"In de Reep'n Vorden e.o", heeft
Johan Norde zijn bestuursfunctie beëindigd. Hij is mede-oprichter van deze vereniging en
heeft 25 jaar de voorzittershamer gehanteerd. (Vorig jaar
vierde de vereniging het zilverenjubileum) Dezer dagen nam
hij definitief afscheid.
Een zilveren voorzittersjubileum
is heden ten dage geen alledaagse
gebeurtenis. Dhr. Norde heeft zich
in die 25 jaren meer dan verdienstelijk gemaakt voor het aangespannen paard en dan met name
voor "In de Reep'n".
De liefde voor het "oude gerei", zoals
dhr. Norde dat altijd zelf formuleerde, is bij hem al tijdens de
jeugd ontstaan.
Hij verdiende als vakantiehulp
wat geld bij een boer in Hengelo.
Daar hadden ze twee paarden die
werden ingezet bij het ophalen
van varkens. Dhr. Johan Norde
mocht dan mee en vond het fantastisch. Verder was daar nog Ome
Derk, de broer van zijn vader, die
hem de liefde voor het paard en
"gerei" bijbracht.
Bij de Vordense rijvereniging "De
Graafschap" waren destijds een
aantal leden die zich met het "aangespannen paard" bezig hielden.
In 1975 werd besloten er een zelfstandige vereniging "In de Reep'n"
van te maken. Dhr. Johan Norde
was de eerste voorzitter en bleef
dat 25 jaren lang.
"In de Reep'n" werd in kringen
van Jiet aangespannen paard, landelijk een bekende club. Het beste
bewijs daarvan is wel de jaarlijkse

koetsentocht langs de Vordense
kastelen die elke tweede zondag
van augustus wordt gehouden.

een bloemetje in ontvangst mocht
nemen.

Een rit die meetelt voor het Nederlands kampioenschap en die jaarlijks vanuit de gehele regio duizenden toeschouwers trekt. Dhr.
Johan Norde was ooit ook driejaar
voorzitter van de landelijke bond.

Ook werd er afscheid genomen
van de bestuursleden dhr. Bert
Brunnekreeft en dhr. Willy ter Maten. Zij ontvingen een cadeaubon
en bloemen. Door deze vacatures
en de vacatures die er nog waren
werden deze avond vijf nieuwe bestuursleden geïnstalleerd.

Hij werd voor zijn bewezen diensten gehuldigd. Onder daverend
applaus van de aanwezigen werd
hij benoemd tot erelid van "In de
Reep'n". Hij ontving uit handen
van vice-voorzitter dhr. Henk
Smallegoor de gouden speld met
oorkonde, terwijl de echtgenote

Het bestuur van "In de Reep'n"
ziet er als volgt uit: Martin Plevier,
voorzitter; Henk Smallegoor, secretaris; Frank Hollander, penningmeester; Willy Bogers-Eggink; Bertus Pellenberg; Winanda JansenBeeftink en Gerrit van Zeeburg.

10 Vordense jongeren gaan deze
zomer voor 3 weken naar de Verenigde Staten. De kosten voor deze
reis worden door de jongeren zelf
opgebracht. In 2002 zullen er 10
buitenlandse jongeren in het kader van de uitwisseling in Vorden
worden ontvangen. Zij zullen dan
3 weken in Vorden verblijven.

Om het programma voor deze
ontvangst te kunnen bekostigen
starten de Vordense deelnemers dit
jaar al met zogenoemde fundraiseacties, waaronder de huis-aan-huis
verkoop van blikken soep in Vorden
(zie advertentie elders in dit blad).
De doelstelling van Operation
Friendship is om door uitwisselingsprogramma's jongeren, anders dan in de vorm van toerisme,
kennis te laten maken met het leven in het buitenland.
De jongeren verblijven gedurende
2 tot 3 weken bij gastgezinnen in
het gastland. Zij zijn op die manier
in de gelegenheid om vanuit die
situatie actief deel te nemen aan
het sociale en culturele leven in
dat land en in die gemeenschap,
samen met plaatselijke leeftijdsgenoten.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 februari 10.00 uur ds. J. Schipper, Winterswijk.
Kapel de Wildenborch
Zondag 11 februari 10.00 uur dhr. H. Vriend.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 februari 10.00 uur ds. G. Griffioen, Bathmen.

Ga de uitdaging aan
met de Pajero Pinin.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 februari 10.00 uur ds. LJ.R. Ort, Doetinchem; 19.00 uur ds.
P.W. Dekker, Zutphen.
R.K kerk Vorden
Zondag 11 februari 10.00 uur woord- en communieviering, m.m.v.
Cantemus Domino.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 februari 17.00 uur eucharistie.
Zondag 11 februari 10.00 uur woord- en communiedienst.
Weekendwacht pastores
11-12 februari]. Nijrolder, Baak/Rheden, tel. (026) 49 53 118.

Avontuurlijk en sportief autorijden.
De Pajero Pinin is er voor sebouwd.
Gaat u de uitdasins aan? Kom dan
naar de showroom van De Eme. Wij
staan er klaar voor. U bent van harte
welkom.

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

BEZOEK ONS OOK OP INTERNET: WWW.DE-EME.NL

Weekenddienst huisartsen
10-11 februari dhr. Haas, Christinalaan 18, tel. 55 16 78.
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
10-11 februari FA Kuijl, Lochem, telefoon (0573) 25 16 84. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30 -12.00 uur.

Weekenddiensten Contactjes
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhöekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18,45-19,30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. 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 Lochem, Larenseweg 30. 7241 CN Lochem, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.
Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222
Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17,15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772.

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.

• 23, 24, 25 februari 3 dagen
Kranenburgs carnaval bij
Pannenkoekenrestaurant Kranenburg
• Afslankplannen? Laat het
hier niet bij! Wij kunnen u helpen. Bel vrijblijvend voor info
mevr. A. Eijsink, tel. 0575572127

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 óp 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126.
ZprgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge
zinsverzorging, 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; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 0575-556908;
Ina Weustman teL 0575-527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y,Roelofs 0575-441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundlge T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 0575552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. 0575-541222.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.
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.
WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur;
vrijdag van 09.30-1730 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.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt a contant. Tel. 0543451311
• Jong gezin zoekt: woonruimte (huur of koop) in het
buitengebied Vorden, Ruurlo,
Zelhem of Hengelo (Gld.).
Graag met mogelijkheid voor
het houden van een paard. Bereid tot verlenen van hand- en
spandiensten. Telefoon 0575552201

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
PersoncnalaniKTing info/aanvraag bij de SWOV,
Tafeltje<lek-je 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 Hulpyerlejüng info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.

Open Tafel iedefe 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 en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne),
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. 0575-5557631
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: 0900-8844

• Deze maand geen Haagse
bakkies. Residentiekoffie in
februari in de reclame! (ook
cafeïnevrij) Wereldwinkel Vorden

STAMPPOTPARADE

498

STAMPPOTTEN 500 gram

Aanbiedingen week 6

• Gevraagd: hulp in de huishouding voor 1 a 2 dagdelen
in Vorden. Brieven onder nr. V
50-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden

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

Yoghurtvlaai

• Te huur: woonruimte voor
een of twee personen. Tel.
0575-461733

groot

• Te huur: carnavalskleding
voor kids en volw. Open vanaf
12 tot 25 februari van 16.0019.00 uur of bel: 0573-451385

klein

Waldkornbroodjes

Waarom

55

Rozijnenbrood
nu
Elke donderdag
45

5 broden vanaf 13.

Diverse vlaaien
vraag er naar in de winkel

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

kan

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

• Op 18 maart komt de schrijver Kader Abdolah in de bibliotheek

THEO TERWEL

• Zaterdag 24 februari groot
carnavalsbal aanvang 20.00
uur m.m.v. showband Real Time

AUTOSCHADESPECIALIST

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

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

Groenten vers van kd land,

alles biologisch
(zelfs de pindakaas)
£.m naar onze winkel in de Vordense
bossen.

• 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. Sporten gezondheidsstudio Vorden,
Burg. Galleestraat 67a, tel.
0575-554091, 0543-517467

Nu ook op

• Wilt u het gemakkelijk hebben voor uw haarverzorging?
Thuiskapster Hannie bellen!
Tel. 0575-526784 of mobiel
0615102403

(helaas geen markt meer)

• Zondag 25 februari gratis
voor de kinderen Theater
Fiets en div. traktaties, aanvang
14.00 uur. En tevens voor de
ouderen ouderwets cafécarnaval met de Dogz uit Hengelo en Imca Marina

£&Q

598

• Vrijdag 23 februari playbackavond aanvang 19.00
uur. Presentatie Hans Krabbenborg

• Residentiekoffie, gewoon of
cafeïnevrij. Deze maand extra
voordelig! Wereldwinkel Vorden (max. 10 pakken per
klant)

AQQ

U<7U Salade 200 gram

StamppotNavelsinaasappels 10 forse
COmpOte 250 gram
10 mandarijnen
£ AO
lOmineola'ssamen DUO

• Gevraagd: onderdelen servies La Louvière van Boch
met pastelkleurige effen rand,
roze, geel of blauw, met name
borden. Tel. 0575-462564

• Gewichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
bij Herbalife. Probeer het ook!
Bel uw onafhankelijke Herbalife-distributeur. Bianca te Veldhuis, tel. 0575-464882

^QQ Stamppot-

Uit het vat
zuurkool 500 gram

• De Stichting Veiling Commissie Vorden vraagt: goederen voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
551486 / 551961 / 553081 en
551673

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.

• Uw toegangskaart voor het
Kasteelconcert van aanstaande zondagmiddag kunt
u 'over de toonbank' kopen bij
de VW Ruurlo (alleen voor
niet-leden), Reurles Huus
(donderdagavond en vrijdagmorgen) of het secretariaat
van de KunstKring. Prijs, inclusief koffie en een drankje
f 30,-; voor leden f 27,50. Informatie: 0573-452075

vrijdagmorgen
open

van Od.00-12.SO uur

handels-afzdrterkgebied van Urtica-de
Vijfsprong.
Therapeutische leef -werkgemeenschap en
biöloglsch-dynamisch landbouwbedrijf

Trading
Vorden • Tel. (0575) 55 42 02

Voor een ruim assortimeni
(hj eerlijke biologische levensmiddelen
* kaas van koe en geii
* diverse rassen aardappelen
* veel verse groenien en fruii
* diverse broodsoorien
* en vooral'onze onvolprezen kniark
Openingstijden: dinsdag,
donderdag en vrijdag van 00.00 ioi 1230 uur
woensdag
van 00.00 tot 12.30 uur
en 14.00 tot 1S.OO uur
zaterdag
van Oè.00 tot 15.00 uur

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze dochter
en ons zusje

Floor
Floor is geboren op 3 februari 2001.
Robert, Monique Bruinsma-Visser
Bram en Jelle
Mulderskamp 13
7251 EX Vorden
Telefoon 0575-553470
Monique en Floor rusten van 12.00 tot 15.00 uuren
na 22.00 uur.

U geeft er lekker
een eisen draai aan

GEEF WAT
VRIJE
TIJD AAN
EPILEPSIE
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.

Voor de vele kaarten, brieven, bloemen, fruitschalen, telefoontjes en bezoekjes die ik tijdens mijn
verblijf in het AMC-ziekenhuis te Amsterdam en
na mijn thuiskomst heb ontvangen, wil ik iedereen
bedanken.
Het was een grote steun voor mij en mijn familie.
Bedankt!

. C7_

Canadese rib,
100 gr.

€132

boerenmetworst,

Nationaal
Epilepsie
Fonds

Door een ernstige ziekte is van ons heengegaan
mijn lieve zoon, broer en zwager

\

roerbakreepjes

100 gr.

Kennisgeving

. /^

met groenten, 100 gr.

Lies Waenink
7251 W Vorden, februari 2001
Christinalaan 3

.

gebraden
fricandeau,
100 gr.

¥a\ (030) 634 4060
Postbus 270, 3990 GB Houten
info@epilepsiefonds.nl
www.epilepsiefonds.nl

Keurslager

9Q 4gepaneerdë
schnitzels
€454

2
I
2

cq vleessalade,
— 700 gr.

ham-gehakt
45

Wellington,
per stuk

Vlogman

Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

Wim Hendriksen
* Vierakker,
14-04-1951

t LJchtenvoorde,
31-01-2001
H.J. Hendriksen-Wiggerink
Jeannette
Gerdy en Ton
Michel en Susanne

De crematie heeft reeds plaatsgevonden.

Muziekvereniging

Concordia

Dankt

iedereen die eraan heeft bijgedragen dat onze

OLIEBOLLENACTIE
Heden is rustig ingeslapen mijn innig geliefde man

Hendrik Jan Eggink
* Vorden
20 augustus 1911

een groot succes is geworden.
De eerstvolgende oliebollenactie is in dec. 2001.

t Vorden
1 februari 2001

Voor mijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
was hij een zorgzame vader en lieve opa
Vorden: A.H. Eggink-Riefel
Warnsveld: J.W. Kroneman-Pardijs
P.J. Kroneman
Warnsveld:

DJ. Pardijs
J.H. Pardijs-Wuestenenk

DE A € IL L E

Bibliotheek
Vorden
In verband met installatie van een nieuw
uitleensysteem en gedeeltelijke herinrichting is de bibliotheek

deze week
gesloten
• 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
l
Telefoon (0575) 552928

Blyth (Canada): H. Pardijs
J.B. Pardijs-Arfman
Vorden: R.H. Vruggink-Pardijs
AJ. Vruggink
Zutphen:

J. Pardijs
B.H. Pardijs-Wuestenenk
Klein- en achterkleinkinderen

Pastorieweg 21
7251 AK Vorden
Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag 7 februari van 10.30 tot 10.55 uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden.
Daarna zal om 11.00 uur de dankdienst worden gehouden in genoemde kerk.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats, Vordenseweg te Warnsveld.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in De Boggelaar, Vordenseweg 32 te Warnsveld.

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon 0575-555767 • te\ 0575-555792

Nieuw in ons assortiment,
de befaamde Belgische

LEONIDAS BONBON
Deze week:

HARTIG STOOFVLEES
BROODJE ƒ 2,
Feestje?!
Wij verzorgen graag uw gebak, bonbons en hapjes.
Tot ziens bij Mirjam Meulenbroek.

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Boggelaar'
Vordenseweg 32, 7231 PC Warnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26
• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen
• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,
barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun
advies nog bij of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester
en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies
zijn ook raadslid.

• Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefax: 0575-557444
• Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
• Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)
• Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder D.J. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag.
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
• Openingstijden politie
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur
• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
• dinsdag
van 1330 tot 2030 uur
• woensdag
van 1330 tot 1730 uur
• donderdag
van 1330 tot 1730 uur

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar
maken. De raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda
begint, aan de voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling
van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vragen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.
De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag
13 februari 2001 om 1930 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op
de agenda staat:
- gezamenlijk bedrijventerrein Vorden, Hengelo en Steenderen
De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag 13 februari 2001 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Op de agenda staat:
- vervolg proefmzamèling van klein wit- en bruingoed
- Verordening deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2001
- Uitkering Stivam-fonds
De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 14 februari 2001 om 1930 uur in het gemeentehuis te
Vorden. Op de agenda staat:
- wegwerken achterstallig onderhoud aan de bruggen
- aanwijzing tot beschermd monument van buitenplaats "de Kieftskamp"
- wijziging begroting 2001
- winstuitkering NUON
- onthouding goedkeuring aan bestemmingsplan Wientjesvoort
- woonrijpmakenhetjoostink
- verkeersmaatregelen in verband met het invoeren van "Voorrang voor
fietsers van rechts".

INSTUTTKERING NUON
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de winstuitkering van de NUON, f 134.000,—, toe te voegen aan de reserve éénmalige bestedingen. De winstuitkering komt dan niet meer in de begroting te staan. Dit is noodzakelijk omdat gemeenten over enkele jaren
hoogstwaarschijnlijk niet meer mogen beleggen in in aandelen omdat
dit risicovol is. Als de gemeente de aandelen moet verkopen is er ook
geen sprake meer van een winstuitkering. Burgemeester en wethouders
willen hierop vooruitlopen om te voorkomen dat er over enkele jaren
een fors gat in de begroting ontstaat.

NZAMELEN KLEIN WIT- EN BRUINGOED
Tot en met de zomerperiode 2001 willen burgemeester en wethouders
doorgaan met het inzamelen van klein wit- en bruingoed. In de proefperiode zijn 1065 apparaten ingeleverd. Dat is 133 apparaten per 1000 inwoners. Met de winkeliers die meewerkten aan de actie deelnamen is ge
sproken. Zij blijven meewerken aan het inzamelen. De kosten bedragen
f4.372,50.

OUWAANVRAGEN
Plaats
Vogelzang 34,
Wichmond
Addinkhofl4

ERGADERING GEMEENTERAAD
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 februari 2001 om 19.30
uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- wegwerken achterstallig onderhoud aan bruggen
- aanwijzing tot beschermd monument van buitenplaats "de Kieftskamp"
- wijziging begroting 2001
- winstuitkering NUON
- vervolg proefmzamèling van klein wit- en bruingoed
- onthouding goedkeuring aan bestemmingsplan Wientjesvoort
- woonrijpmakenhetjoostink
- verkeersmaatregelen in verband met het invoeren van "Voorrang
voor fietser van rechts"
- gezamenlijk bedrijventerrein Vorden, Hengelo en Steenderen
- Verordening deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2001.
Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp
aan de orde stellen dat op de agenda staat. Over deze onderwerpen
heeft u eerder in kunnen spreken tijdens de commissievergaderingen. U kunt u uiterlijk maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder
opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

• vrijdag
van 1330 tot 2030 uur
• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

plaatsen, zoals "de Kieftskamp" komen nu onder de bescherming van de
Monumentenwet. De gemeenteraad moet de Rijksdienst voor de Monumentenzorg adviseren over de aanwijzing van de "Kieftskamp" als beschermd monument. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor een positief advies te geven.

NDERHOUD AAN BRUGGEN

aanvrager
J.H.M. Nijenhuis

inhoud
datum ontvangst
vergroten woning 25-01-2001

H. Enserink

bouwen schuur

30-01-2001

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

ERGUNNINGEN
Bouwen
Plaats
Vordensebosweg 3

aanvrager
mw. M. de JongNijhof

Larenseweg4

inhoud
vernieuwen
woning

mw. J.H. Voskamp- veranderen
van den Bogert
woning

het Jebbink 45 mw. S.W.G.E. van
Kesteren

vrijstelling
- oppervlakte
- hoogte
- architectonische
vormgeving
inhoud

inpandig
vergroten woning

Kappen
Plaats
aanvrager
inhoud
Grote Veld/
WA.C. Bleijenberg vellen 150 st.
Oude
fijnspar
Borculoseweg
(sectie B, nr. 799)

herplantplicht
150 st. gemengd
loofhout
bosplantsoen
(maat 60-80)

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.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om
f 74.000,— beschikbaar te stellen voor het onderhoud aan de bruggen in
Vorden. Arcadis Heidemij Advies B.V. heeft een rapport uitgebracht waarin alle werkzaamheden staan die aan de bruggen moeten gebeuren.
De brug in de Raadhuisstraat is zo slecht dat burgemeester en wethouders een apart voorstel voor het onderhoud maken.

OONRIJPMAKEN

HETJOOSTINK

Het ontwerp-plan voor het woonrijpmaken van Het Joostink heeft van 15
november 2000 tot en met 12 december 2000 ter inzage gelegen. Belanghebbenden konden hun zienswijze kenbaar maken.
ANWIJZEN BESCHERMD MONUMENT
"DE KIEFTSKAMP"
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft de beschrijvingen voor de
monumenten uitgebreid. Meer elementen voor onder andere buiten-

Negentien personen/families hebben gerreageerd. De inspraakreacties
onderschrijven de maatregelen voor de duurzaam veilige inrichting van
wegen. Burgemeester en wethouders hebben in het uitvoeringsplan dan
ook het aanleggen van 9 plateaus en 4 drempels opgenomen. Er komt
een duidelijke scheiding tussen rijbaan en loopzone door een verhoogde
band. De kosten voor het woonrijpmaken bedragen f 1.412.000,—.

ERKEERSMAATREGELEN IN VERBAND MET "VOORRANG FIETSERS VAN RECHTS"
Op l mei 2001 krijgen fietsers voorrang van rechts. Burgemeester en wethouders hebben geïnventariseerd op
welke punten dit verkeersonveilige situaties zou kunnen opleveren. Na het verwerken van de inspraakreacties
op hun plannen stellen burgemeester en wethouders voor om de volgende maatregelen te treffen.
Het maatregelenprogramma in hoofdlijnen:
weg of kruispunt

maatregel

alle wegen binnen de bebouwde kom,
met uitzondering van de Baakseweg, de Beeklaan,
de Dorpsstraat (Vorden), de Horsterkamp,
de Ruurloseweg en de Zutphenseweg

maximumsnelheid van 30km/uur instellen en
op enkele kruispunten in deze gebieden
markeringen aanbrengen.

kruispunt Het Hoge/Raadhuisstraat
kruispunt Het Hoge/Smidsstraat
kruispunt Het Hoge/Dokter C. Lulofsweg
kruispunt Margrietlaan/Nieuwstad/Pastorieweg
kruispunt Nieuwstad/Dr. W.C.H. Staringstraat
kruispunt Stationsweg/Molenweg/Wilhelminalaan
kruispunt Strodijk/het Stroo (nabij Strodijk 2)

'punaise' aanleggen (een bolle, cirkelvormige
verkeersdrempel)

kruispunt Het Hoge/Schoolstraat

punaise annex wegversmalling aanleggen

kruispunt Lindeseweg/Zelledijk

plateau aanleggen

alle wegen buiten de bebouwde kom,
met uitzondering van de provinciale wegen:
* de N316 (Rondweg en Hengeloseweg)
* de N319 (Zutphenseweg en Ruurloseweg)
en met (voorlopige) uitzondering van:
* de Baakseweg
* de Bleuminkmaatweg
* de Lindeseweg (tussen de Hengeloseweg en
de Kostedeweg)
* de Schuttestraat
* de Schoneveldsdijk
* de Wildenborchseweg

maximumsnelheid van 60 km/uur instellen
en op de kruispunten in deze gebieden
markeringen aanbrengen

de thans nog gelijkwaardige kruispunten in:
* de Baakseweg
* de Lindeseweg (tussen de Hengeloseweg en
de Kostedeweg)
* de Schuttestraat

(voorlopig) de voorrang regelen met
verkeersborden; bij de Heegherhoek een
verkeersspiegel aanbrengen

De maatregelen kosten f462.000,—.

ESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

2O01

Burgemeester en wethouders willen de aantrekkelijkheid van het vrijwilligerswerk vergroten. In 1996 is daarom de Verordening deskundigheidsbevordering vrijwilligers vastgesteld. Voor het verhogen van deskundigheid
geven burgemeester en wethouders subsidie. Er is weinig gebruik van gemaakt. Daarom stellen burgemeester
en wethouders nu voor om een nieuwe verordening vast te stellen. Daarin:

'B ELASTINGVERORDENING
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat vanaf
woensdag 7 februari 2001 voor een ieder bij de sector Middelen (kasteel)
kosteloos ter inzage ligt de:
Eerste wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen
2001
De Eerste wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen
2001 is vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Vorden van 30
januari 2001.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 februari 2001. De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van het besluit op 7
februari 2001 in het register "Vastgestelde belastingverordeningen, aanwijzings- en mandaatbesluiten, en regeling gemeentelijke belastingen".
Iedereen kan op verzoek tegen betaling een afschrift krijgen van dit besluit.
De totale waarde na hertaxatie van alle objecten in de gemeente is bekend. In de Eerste wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen zijn de tarieven voor 2001 definitief vastgesteld.

ERGROTEN WONING HENGELOSEWEG11 TE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te
verlenen van het bestemmingsplan
"Buitengebied 1982" voor het vergroten van een woning op het perceel
Hengeloseweg 11 te Vorden.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 9 februari tot en met woensdag 7 maart 2001, ter inzage
ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

'B OUWEN BERGRUIMTE BRINKERHOF 72 TE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 8, lid 7 sub d van het bestemmingsplan "Vorden west en zuid
1992" vrijstelling te verlenen voor het bouwen van een bergruimte op het
perceel Brinkerhof 72.
Deze vrijstelling maakt het mogelijk om dichter bij de openbare ruimte,
voor de woning, te bouwen.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
9 tot en met woensdag 22 februari 2001 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan
burgemeester en wethouders kenbaar maken.

- gaat de bijdrage voor het volgen van een cursus omhoog van f 75,— naar f 150,—
- kan per vrijwilliger elk jaar een subsidie worden aangevraagd
EMEENTEGIDS 2001
- en kunnen meer vrijwilligers dezelfde opleiding volgen.
In het voorjaar komt de nieuwe gemeentegids uit. Drukkerij Weevers verzorgt het drukken van de gids en het actualiseren van het adressenbestand van verenigingen en instellingen.

/W,ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 wet milieubeheer/artikel 3:30 algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot gedeeltelijke intrekking vergunning
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en
in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de openingstijden,
met ingang van 9 tot en met 22 februari 2001 ter inzage het ontwerp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de
aan de heer H.J. Pardijs, Wildenborchseweg 7, 7251 KB Vorden, op 28 november 1995 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (inclusief melding artikel 8.19 Wet milieubeheer van 17 juli 1998) voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie B, nummer 2033, adres inrichting: Wildenborchseweg 7 te Vorden.
Strekking van het besluit:

Heeft u adreswijzigingen door te geven of wilt u nieuwe verenigingen laten vermelden in de gemeentegids, neemt u dan contact op met drukkerij Weevers, tel. 551010.

afval apart fu

MOOIMEEGENOMENV"

Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder gedeeltelijk in te trekken:
- op verzoek van 19 oktober 2000, ingekomen 21 november 2000, om (bruto) 168 kilogram NH3 productieruimte over te dragen aan het agrarisch bedrijf van de heer G.J. Bekkers, Halseweg 8, 7000 JA Doetinchem;
- op verzoek van 19 oktober 2000, ingekomen 29 november 2000, om (bruto) 1503,5 kilogram NH3 productieruimte over te dragen aan het agrarisch bedrijf van de heer BJ. Mateman, Landweerdijk 5, 7152 CE Eibergen.
Na afronding van beide transacties houdt vergunninghouder productieruimte voor 79,2 kilogram NH3. De de
positie neemt met 95% af van 8071 naar 365,1 mol.
Bedenkingen:
Iedereen kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 23 februari 2001.
Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend.
U moet dat gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van de termijn van de ter inzagelegging.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44.

-, F U U I T IN T U I N A F V A L
APA1T

EEN BET ER
BEGINT BIJ

Lucassen stopt als voorzitter Kranenburgs Belang:

Vordense schaatsers presteren goed op Weissensee:

Kranenburgers blijven strijdbaar Arjan Moiïlbarg

naarNefit

Volgens Kranenburgs Belang wordt er nog steeds veel te hard gereden op de Ruurloseweg.
De belangenvereniging pleit dan ook voor een waarschuwingsbord met daarop de kreet 'U rijdt te hard'
De heer Jan Lucassen neemt
woensdagavond tijdens de alge
mene ledenvergadering van
Kranenburgs Belang afscheid
als voorzitter. Dhr. Lucassen
wordt opgevolgd door de heer
Frits Heidema. In de negen jaar
dat dhr. Lucassen voorzitter
was, stond de leefbaarheid in
Kranenburg altijd centraal.
"Dat is altijd de rode draad voor
ons geweest", blikt hij terug.

met een grote groep Kranenburgers zijn we tot een paar maal toe
naar het gemeentehuis geweest."
Toen de gemeente Vorden uiteindelijk overstag ging en er wel in
Kranenburg mocht worden gebouwd stak de provincie daar uiteindelijk een stokje voor. "Érg jammer", zegt Lucassen. "Zoiets is
slecht voor de leefbaarheid in een
kerkdorp."

Eigenlijk houdt de heer Jan Lucassen (64) niet zo van terugblikken.
Hij kijkt liever vooruit. In zijn 'afscheidsspeech' op woensdagavond
bij Pannenkoekenhuis Kranenburg zal hij dan ook maar kort ingaan op de negen jaar dat hij voorzitter was. "Wat geweest is, is geweest", zegt hij. "Als belangenvereniging moeten we ons richten op
de toekomst." Met zijn goedkeuren blikken we toch even terug op
de afgelopen negen jaar. "Toen ik
voorzitter werd was de heer Kuene
net de eigenaar geworden van
café-restaurant Schoenaker. Hij
wilde er een soort van Steakhouse
van maken en dat betekende voor
alle Kranenburgse verenigingen
die daar hun thuisbasis hadden
dat ze op zoek moesten naar een
andere locatie. Ze waren er simpel
gezegd niet meer welkom", zo begint hij zijn verhaal.

Alles bij elkaar kan de heer Lucassen toch tevreden terugkijken op
de afgelopen jaren. "Kranenburg
leeft weer volop", zegt hij. "In eerste instantie waren we onze ontmoetingsplek bij Schoenaker
kwijt, maar de huidige eigenaren
van het Pannenkoekenhuis dragen het verenigingsleven in Kranenburg een warm hart toe. Verder zie je dat de school ontzettend
floreert. Met 120 leerlingen is het
mutvol. Dat was dan ook de reden
dat er onlangs een extra lokaal bij
aangebouwd is. En laten we ook de
nieuwe gymzaal niet vergeten", zo
somt hij op. Ook het verenigingsleven in Kranenburg doet het erg
goed. Voetbalvereniging SV Ratti
heeft op dit moment ongeveer net
zoveel jeugdleden als W Vorden
en VAMC De Graafschaprijders is
zelfs de grootste vereniging van
Vorden "Alles bij elkaar denk ik
dat we heel tevreden mogen zijn",
concludeert Lucassen.

Enkele jaren later moest Kranenburgs Belang opnieuw flink aan
de bak. De gemeente Vorden
maakte in het volkshuisvestingsplan bekend dat er de komende jaren afgezien van het dorp Vorden
nergens in het buitengebied meer
gebouwd zou worden. "Als Kranenburgs Belang hebben wij toen
flink onze stem laten horen en

WENSENLIJSTJE
Dit laatste betekent niet dat Kranenburgs Belang geen wensenlijstje meer heeft. "Wij hopen nog
steeds op een snelle invulling van
het voormalige klooster. Het wordt
tijd dat Projectontwikkelaar Wolborgh en de gemeente Vorden

daar gezamenlijk hun schouders
onder gaan zetten. En om heel eerlijk te zijn had dat twee jaar geleden natuurlijk al gewoon moeten
gebeuren." Over de huidige invulling van het oude klooster is de
heer Lucassen kort. "Het gaat best
aardig. Ik zou bij deze de mede
werkers op het AVO Kranenburg
een compliment willen maken.
Klasse zoals die hun werk doen.
Want het lijkt me niet makkelijk
om met zoveel verschillende nationaliteiten zo dicht op elkaar te
leven. Zoiets moet spanningen opleveren. En daar merk je eigenlijk
helemaal niets van." Verder noemt
hij in dat kader de leraren van basisschool De Kraanvogel en de leiders bij de jeugd van SV Ratti.
"Ook zij leveren perfect werk."
Een ander punt van aandacht is de
snelheid op de Ruurloseweg. "We
hebben daar nu wel een drempel
liggen maar de meeste mensen rijden daar nog steeds met een rotgang over heen, terwijl de maximumsnelheid daar vijftig kilome
ter per uur is. De meeste mensen
weten dat volgens mij niet eens. Of
ze willen het niet weten. Maar de
borden met daarop de naam Kranenburg houden in dat je op de
Ruurloseweg ter hoogte van Kranenburg niet harder mag dan vijftig", zo benadrukt hij. De provincie Gelderland heeft toegezegd dat
op de weg het getal vijftig wordt
aangebracht. "Waarschijnlijk ge
beurt dat dit voorjaar. Verder vinden wij dat er bij het binnenrijden
van Kranenburg een waarschuwingsbord moet komen met daarop de kreet 'U rijdt te hard'. Want
in de regel wordt er natuurlijk veel
te hard gereden op de Ruurlose
weg."

De Vordense schaatser Arjan
Mombarg gaat het komend
skeelerseizoen rijden voor Nefit.
Mombarg was al een tijd in onderhandeling met de ploeg van
kopman Erik Hulzebosch. Tijdens de schaatswedstrijden afgelopen week op de Weissensee
in Oostenrijk kwamen Mombarg en Nefit tot een akkoord.
Voor de ploeg van Ecotrans-Free
wheel is het vertrek van Arjan
Mombarg een flinke aderlating.
Mombarg was de stuwende kracht
achter de Achterhoekse formatie.
Het is overigens nog helemaal niet
zeker dat Mombarg de ploeg van
Ecotrans-Freewheel definitief verlaat. "De samenwerking met Nefit
is alleen voor het skeelerseizoen.
Ik wil me nu nog niet vastleggen
voor het volgend schaatsseizoen",
zegt hij. Daar komt nog bij dat
ploegleider Martien Pater van Ecotrans-Freewheel op dit moment
hard op zoek is naar een nieuwe
hoofdsponsor. "En als hij die vindt
dan is het heel goed mogelijk dat
ik volgend seizoen weer gewoon
voor zijn ploeg rijdt", aldus Arjan
Mombarg.
De Vordense A-rijder kijkt tevre
den terug op de afgelopen week in
Oostenrijk. De wedstrijden op de

Weisensee begonnen echter te
leurstellend. Tijdens het open Ne
derlands Kampioenschap kwam
Arjan Mombarg met zijn schaats
in een scheur terecht en moest hij
de strijd voortijdig staken. Tijdens
de AGM-marathon ging het al een
stuk beter. Hier eindigde hij als
20e. Mombarg wist deze stijgende
lijn afgelopen vrijdag voort te zetten tijdens de Alternatieve Elfste
dentocht. "Ik voelde me beresterk", zegt hij. "Helaas kwam ik in
de derde ronde ten val en had ik
een tijdje lang erg veel last van
mijn rug. Maar mijn benen waren
wel goed. Dus uiteindelijk heb ik
me daar doorheen geschaatst",
zegt hij. Mombarg eindigde op een
negentiende plaats, tien minuten
achter winnaar Erik Hulzebosch.
Ook B-rijder Martin Rietman uit
Wichmond kan terugkijken op
een geslaagde week. Hij reed alle
wedstrijden uit en op de Alternatieve Elfstedentocht eindigde hij
zelfs als dertiende B-rijder. In het
totaalklassement was dat goed
voor een 54e plaats. Rietman: "Tijdens het open Nederlands Kampioenschap heb ik het erg zwaar
gehad. Het ijs was erg slecht die
dag. Maar alles bij elkaar ben ik de
afgelopen week niet één keer ge
vallen. Het ging gewoon erg goed."

Galerie
Zondagmiddag 11 februari
wordt in de galerie van Agnes
Raben de expositie van Jenna
Tas met twee- en driedimensionaal werk geopend.

Op deze feestelijke middag zal de
schrijfster Jana Beranova voordragen uit eigen werk.

Speciale acties bij Achterhoekse campings
Bij 23 Achterhoekse campings
worden in 2001 speciale acties
gehouden. Er is een kinderweek, twee fietsmaanden en
twee grrrriezelweken. De activiteiten worden georganiseerd
voor zowel ouders als kinderen.
De 23 campings liggen verspreid door de Achterhoek en
variëren van grote, luxe terreinen tot eenvoudige, kleine campings, waar de eigenaar de gastheer is.
De campings zijn aangesloten bij
een samenwerkingsverband onder
aanvoering van het Achterhoeks
Bureau voor Toerisme. Gezamenlijk wordt nu voor het negende
achtereenvolgende jaar promotie
gemaakt om meer kampeertoeris-

ten naar de Achterhoek te trekker.
Een informatiebrochure met uitgebreide inlichtingen over iedere
camping is te bestellen bij het Achterhoeks Bureau voor Toerisme,
tel. 0900-2692888.
De brochure is ook verkrijgbaar
aan de balies van de VWs in de
Achterhoek of men kan kijken op
www.achterhoektoerisme nl
Kinderweek
[n de meivakantie van 28 april tot
en met 6 mei 2001 staat de Achterhoek in het teken van de jeugdige
gasten.
Speciaal voor kinderen worden
door de campings en de attractie
bedrijven extra kinderactiviteiten

georganiseerd. Te denken valt aan
een voorstellingen in een poppentheater, vlaggetjes-raadsel-route,
huifkartochten, speur- en ontdekkingstochten, meeleeftheater, muntslaan met een echte muntmeester
en dolen in een doolhof. Verschillende campings organiseren zelfs
een heel programma rondom een
bepaald thema.
Fietsmaand
in juni en september
Tegen inlevering van de coupon
uit de campingbrochure ontvangt
de kampeerder in juni en september 2001 bij een verblijf van minimaal drie nachten (m.u.v. schoolvakanties en feestdagen) een gratis
fietspakket.

Per standplaats krijgt men een
pakket, bestaande uit een fietskaart Achterhoek (1:50.000) en de
VW uitgave "Fietsroutes in de
Achterhoek" met 24 bewegwijzerde routes en de range afstands-kastelenroute van 355 km.
Grrrriezelweken
Tijdens de herfstvakantieweken
van 13 tot en met 28 oktober 2001
staan verschillende campings en
attractiebedrijven in de Achterhoek in het teken van grrriezelen.
Een aantal campings hebben een
griezelprogramma, variërend van
heksentochten tot horroravonden.
Maar ook de dagattracties haken
op het thema in en organiseren

extra activiteiten in het teken van
heksen, spoken en legenden. Zo
ken men op bezoek bij de Witte
Wieven of dwalen door een ge
heimzinnig kasteel, spannende
huifkartochten maken, een grie
zel-raadsel-route oplossen, grrrie
zelige verhalen aanhoren, op zoek
gaan naar vampiers en nog veel
meer enge dingen.
Informatie
Bij het Achterhoeks Bureau voor
Toerisme is ongeveer een maand
voor aanvang een programma verkrijgbaar van de georganiseerde
activiteiten.
Dit programma is op te vragen via
0900-2692888, maar ook te bekijken
op www.achterhoektoerisme.nl

Radio • Televisie
Satelietsystemen
Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie
Verkoop

voor service,
kwaliteit en
vakmanschap

Kersenvlaai f 10,Nieuw: cassis/vanillecake
deze week f 5,50

Rowi Hengelo (Gld.)

Deze week bij aankoop van een

Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437
Fax 0575-467652
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

•" profiteer nu van onze verbouwingsaanbiedin• ••
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5 1,5 kg van 5,99 voor
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ij Veld narcissen
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!• bos 1,95 - nu 4 bossen
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Oh Tissue toiletpapier
s rollen

3 halen ->• 2 betalen jl

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

spaarrekening

a contant + RDW-vrijwaring
Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Ruurlo

vanaf 6 februari geld sparen

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

50 jaar?

Tel. 0575-553296 of
06-20438118

9.90

'

O 99 ^

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

Openingstijden:
maandag il m donderdag van 08.00 - 20.00 uur
vrijdag van 08.00 - 21.00 uur / zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Inpakkers m/v

Huur een opblaasbare
Sara of Abraham
4,5 m hoog f 250,- per dag.
Champagnefles 5 m f 350,per dag
Geboorte tuutfles 4,5 m
f 50,- per dag.

»^^M|» *^ • ••••• ••«• « *» M M 1^ l^kfl l ff m

j: Mandarijnen

Nieuw telefoonnummer
0575-538046

André Boschker

**. m* *~ **.

Kipf ilet

Weekendtaartje f 7,50

Cor de Wild

.»«%»

_ 1 kg van 18,90 voor

Waldcornbrood
een muts cadeau
+ een kraslot op=op

Rowi Dinxperlo

Hengelo
gaat verbouwen ;j

voor een meubelbedrijf in Vorden. Je pakt iedere donderdag gedurende ca. 4 uur meubelen in zoals tafelbladen, stoelen en kasten. Ben je sterk en bereid je
handen uit de mouwen te steken, dan is deze baan iets
voor jou!
lnformatie:(0575) 54 28 33, Gerbera ten Broek
Zutphen, Stationsstraat 20

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

tempo-team uitzendbureau

f^^% ï

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

www.tempo-team.nl
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OPERATION FRIENDSHIP
INTERNATIONAL YOUTH VENTURE

Soepverkoopactie
huis-aan-huisverkoop van blikken
soep in Vorden.

AUTORIJSCHOOL

B. VAN DER LINDEN

Zaterdag 10 t/m
24 februari.

Uw rijschool voor de regio.
Tel. O575-44126O of 06-53232840

Opbrengst ten bate van de ontvangst van de buitenlandse gasten in 2002

De woonwinkel
van Warnsveld

GASBRANDER
Ideaal voor het solderen van koperen buizen,
verwarmen van bevroren waterleidingen etc.
Geschikt voor 190 grams wegwerpgasvulling.

95

AKTIEPRIJS

voor al uw handwerkartikelen
* D MC borduur/haakgarens • handwerkstoffen • Kaaslinnen * Aida • Aidaband
• Beiersbont * Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren
• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed
interieuradviseur

192

€9,05

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

EN ONS ADVIES KOST U NIETS

autoschadespecialisten

Specialisten op het gebied van:

Fysio - fitness
voor 35 plussers en oudere

• Autoschadeherstel
• Autoruiten
• Prijs & kwaliteit

dames-, heren- en echtparen.
de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon 0575-526132

Erdbrinkplein 1 - 7001 CG Doetinchem (bij busstation)
tel.: 0314 - 361269 - bgg 0315 - 324931 fax.: 0315 - 324931

Industrieweg 5, Vorden
Industrieterrein Werkveld
Tel. OS75-55553S

• \

Wethouder dhr. Bogaard tijdens huldiging Nederlandse kampioenen 'De Graafschaprijders':
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"Club geeft Veel aan de

kampioene veldrijden:

gemeente terug"

Wethouder dhr. H. Bogaard, die
zaterdagavond de feestavond
van de VAMC "De Graafschaprijders" bijwoonde noemde het afgelopen jubileumjaar van deze
auto- en motorsportvereniging
een "spetterend en knetterend"
jaar. "Wanneer je zoals ik zowel
milieu als sport in je portefeuille hebt, heb je met verschillende belangen te maken. Aandacht voor het milieu en tege
lijkertijd de motorsport, waardoor er nog al eens kritische
vragen richting ons gesteld
worden.
Ik moet wel zeggen "De Graafschaprijders" doet er heel veel aan
om het lawaai in te dammen. Ik
vind ook dat elke sport "ruimte"
moet hebben. Deze club geeft bovendien heel veel aan de gemeente
terug. Een kampioensrit (tweedaagse Endurorit van de KNMV,
red) zoals die eind vorig jaar in
Vorden plaats vond, moet één keer
in de tien jaar kunnen. De vraag
daarbij is natuurlijk of dat nog wel
in de gemeente Vorden zal zijn,
gezien de op komst zijnde ge
meentelijke herindeling. Ik ga er
in elk geval van uit dat ook de
nieuwe gemeente in de toekomst
ruimte aan de motorsport zal ge
ven", aldus wethouder dhr. Bogaard.
Dhr. Gerrit van Veldhuizen mot o rs port ma ii van het jaar
Het absolute hoogtepunt van de
avond was de bekendmaking van

de motorsportman van het jaar.
"Vanwege zijn grote inbreng en
steun in het jubileumjaar, alsme
de de sportieve successen op het
gebied van de oriëntatie heeft dhr.
Gerrit van Veldhuizen de titel
"motorsportman van het jaar
2000 meer dan verdiend", zo sprak
voorzitter dhr. Joop Wuestenenk.
Onder een daverend applaus kreeg
hij een fraaie oorkonde aangeboden.
De verschillende kampioenen die
deze avond door het bestuur van
de VAMC "De Graafschaprijders"
en" wethouder dhr. Henk Bogaard
in het zonnetje werden gezet waren: Nederlandse kampioenen:
Enduro klasse 250 CC Nationalen:
Gerben Vruggink. Enduro 40+
klasse: Martin Roestenburg; Enduro klasse boven 175 CC- 2 takt senioren: Patrick Isfordink; Enduro
klasse 400 CC 4-takt senioren:
Frank Isfordink. Enduro clubteam
nationalen bestaande uit Jan ten
Brinke (manager) en de rijders
Stephan Braakhekke, Gerben
Vruggink, Alfons Hoevers, Rine
Streppel. Wegrace ONK zijspannen:
Koen Kruip (Wim Verweijmeren),
oriëntatie individueel A- Klasse:
Bert en Elsbeth Regelink. oriëntatie teams A- Klasse: Bert en Elsbeth
Regelink, Herman Cortumme en
Albert Woudstra, Erik en Marco
Kleinreesink, Ab en Gre Reugebrink
en R. Belfi en A.van Weerdenburg.
Verder werden de diverse clubkampioenen gehuldigd: Afdeling

©EN D A V O R D E N
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 SWOV, Nieuwstad 32, tel. 553405.
(MBvO): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.
FEBRUARI

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 de Wikke volksdansen
12 Bridgeclub Vorden
14 N.B.vP. Remedica
14 BZR Vorden bridgeclub
14 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
15 Bejaardenkring dorpscentrum
15 de Wikke volksdansen
16 ANBO spelmiddag in de deldenzaak van het dorpscentrum

Cross/Enduro: kampioen 125 CC:
Wouter Dijkman; kampioen Recre
anten: Andre Schoemaker; Kampioen Superklasse: Erwin Plekkenpol; Kampioen Enduro Nationaal:
Gerben Vruggink; Kampioen Enduro Senioren: Patrick Isfordink.
Winnaar Deldentrophee: Marcel
Bulten. Kampioen afdeling Toer
(binnenland) Reind Zweverink;
kampioen buitenland: Geert Timmerman; Winnaar Schoenakertoer- trophee: Reind Zweverink.
Afdeling oriëntatie: Kampioen CKlasse: Jan Slagman en Gerrit van
Veldhuizen; Kampioen B- Klasse:
Joop en Anja Menkhorst; Kampioen
A- Klasse Herman Cortumme en
Albert Woudstra; Kampioen A-B
Klasse (niet leden): Bertus Kolkman en Jo Hannink. Winnaar
Schoenaker- ritten- trophee: Herman
Cortumme en Albert Woudstra.

JUBILARISSEN
Het werd deze zaterdagavond wel
een avond van de huldigingen.
Niet alleen werden de sporters in
de bloemetjes gezet, ook werden
een aantal leden gehuldigd vanwege een langdurig lidmaatschap
van de VAMC "De Graafschaprijders". 40 jaar lid H.J. Besselink. Zilveren jubilarissen: Gerard Meijer,
Wim v.d. Peijl, Martinus Visser,
Gerard Berends, Wim Denkers, Nico Bouwmeister, Henk Heilegers
en Tonny Harmsen.
17 Sursum Corda chocolademelk
jeugd concert in Dorpscentrum
17 Vriendenkring Klein Axen. Le
zing/workshop Nico Vogel
19 N.B.v.P. Helmink meubelen
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

Gretha Mein Brinke!

De 44-jarige Gretha Klein Brinke
kan zich zaterdag 27 januari
nog helder voor de geest halen.
In het Belgische Mol klonk het
startschot voor de veldrit voor
dames veteranen. Niet zomaar
een wedstrijd. Nee een wedstrijd om het wereldkampioenschap. Met voor de winnares
aan de meet een fraaie regenboogtrui en een gouden plak.
Gretha: "De Amerikaanse ülian
Pfluke ging als een speer weg. De
Engelse Lydia Gold er achter aan
en ik met haar mee. De Amerikaanse werd afgetroefd, waarna ik
probeerde om Gold te passeren. Dat
lukte aanvankelijk niet, ze sneed
mij gewoon een paar keer af. Toen
op een breder stuk weg kwam ik er
langs en bleef op kop rijden. Bij de
finish had ik een voorsprong van
27 seconden. Ik was wereldkampioen"! In 2000 werd Gretha twee
de met een minuut achterstand
op dezelfde Lydia Gold. In haar
jeugd groeide Gretha Klein Brinke
op tussen de paarden. Echter
paardrijden vond ze maar niks.
Dat liet zij liever aan haar drie
broers over, die vonden paardrijden wel prachtig. Gretha ging liever voetballen, bij de dames van
Baakse Boys. "Schitterende tijd,
eerst in de spits, toen op het middenveld en toen ik op mijn 35e
stopte (Gretha had toen 20 jaar gevoetbald!) stond ik in de goal.
Ik moest er noodgedwongen mee
ophouden, last van de meniscus.
Erg jammer allemaal. Stil zitten
kon ik niet, dus ben ik voor mij
zelf maar gaan hardlopen. Drie
keer in de week ongeveer tien kilometer. Tot mijn 38e jaar ben ik dat
blijven doen. Toen ben ik gaan fietsen. Ik had toen ook geen last
meer van m'n knieën. Fietsen stimuleert namelijk de spiervorming
rondom de knie.
Ik begon met het rijden van een
toertocht. Op gegeven moment zei
er iemand tegen mij, je moet wedstrijden gaan rijden, je hebt talent.
Ik ben toen gaan mountainbiken.
Wat bleek ik kon tussen de mannen wel aardig meekomen (Gretha
is lid van RTV Vierakker/Wichmond) Vrouwelijke mountainbikers waren er toen nog niet zoveel.
Ik kreeg steeds meer ervaring.
Deed regelmatig mee aan wedstrijden", zo zegt Gretha Klein Brinke.
Het mountainbiken speelt zich af
in de periode maart t/m augustus,
september. Gretha rijdt in die periode, behalve de trainingsarbeid
van drie keer per week een paar
uur, jaarlijks zo'n 15 wedstrijden.
Maar wat moet je dan doen in de
tussenliggende maanden? Dus
besloot zij in de wintermaanden
(november t/m januari) te gaan
veldrijden.

IJZEREN DISCIPLINE
En zie, wat gebeurde er. Naarmate
de jaren verstreken ging Gretha in
die tak van sport steeds beter presteren. " Ook het veldrijden werd
voor mij een verslaving. Onlangs
nog, tijdens de nederlandse kampioenschappen werd ik in het veld
van profs en amateurs 20e. Tijdens
de wereldbekerwedstrijd in Zeddam 21e." In de veteranenklasse
steeg de ster van Gretha snel. Vorig
jaar nog een tweede plaats en dit
jaar dus zelfs de wereldtitel. Wie
tot een dergelijke prestatie kan komen, moet wel over een ijzeren
discipline beschikken. Trainen,
rusten en vooral op tijd naar bed.
Gretha: " Dat doe ik ook vrijwel
altijd. Tien uur, half elf, dan wordt
het tijd voor mij om m'n bed op te
zoeken. Als er een verjaardag of
i.d. gevierd wordt en het is gezellig
dan wil ik nog weieens blijven zitten. Mijn man Bert houdt alles in
de gaten en zegt dan "Kom op
Gretha mee naar huis, je moet
naar bed. Het is voor jouw eigen
bestwil". Zonder Bert zou ik ook
niet zover zijn gekomen. Hij verzorgt het materiaal. Maakt na de
wedstrijd de fiets schoon, prepareert alles. Hij heeft er zelfs een
cursus voor gevolgd. Ook tijdens
de wedstrijden in het land (circa
20 veldritten per jaar) is Bert haar
steun en toeverlaat. Hij weet uit ervaring wat het betekent om je
sport goed te kunnen beoefenen.
Hij heeft diverse hele en halve marathons gelopen en weet net als
zijn vrouw wat "afzien" betekent.
Thuis aan het Biesterveld wordt de
13-jarige dochter Nicolien met
sport opgevoed. Gretha" "Mijn
dochter heeft ook talent. Ze wil er
alleen nog niet aan. Wat zij vindt
van een fietsende moeder? Heel
gewoon allemaal, zij weet niet anders". Tijdens de vakanties (met
voorkeur voor Denemarken) gaat
de fiets natuurlijk ook mee."Drie
weken stil zitten is niets voor mij.
Ik moet sporten". Oh ja, nog dit.
Tussen het sportbedrijven door
heeft deze 44-jarige wereldkampioene nog een gewone 4-daagse
werkweek bij een bedrijf in Ruurlo! s'winters trainen in een plaatselijke sportschool ("spinning")
vindt ze ook leuk om te doen. Terwijl de meeste dames van haar
leeftijd er het liefst minder vermoeiende hobbies op na houden,
begint het voor Gretha Klein Brinke al weer te kriebelen. Er bestaat
nog "zoiets" als een wereldkampioenschap Mountainbiken, dat
dit jaar ergens "aan de andere
kant van de wereld" wordt gehouden. Die titel zou ze ook nog graag
op haar naam schrijven. "De we
reldtitel veldrijden smaakt naar
meer"! Of ze nooit ergens spijt van
heeft gehad? "Jawel hoor, ik vind
het hartstikke jammer dat ik niet
eerder met fietsen ben begonnen"!!

UITSLAG KLEURPLAAT:

Uitslag Kerstpuzzel
en-kleurplaat

1. 1ste prijs ƒ 25,Korlijn te Veldhuis

De vele inzendingen van de kleurplaat maakte het de jury niet gemakkelijker op. Uiteindelijk staat hieronder de uitslag. Bij de puzzel waren vele goede oplossingen. De medewerksters Boukje en Tamara trokken de
10 prijswinnaars uit de ingezonden oplossingen.
m de binnenkort te verschijnen special plaatsen we een prijsvraag met vele grote prijzen. Let dus op de brie
venbus.

Hazelnoot 29

Vorden

2. 2e prijs ƒ15,Vera, Iris en Bart Jolink Zelledijk 6

Hengelo (Gld.

3. 3e prijs ƒ10,Esmee van der Voort

Laan 1940-1945 nr. 4

Warnsveld

4. 4e t/m 15e prijs ƒ 5,Esther
Eertwijn Aalbers
Kayleigh Scheerder
Nicole Schoemaker
Arme Gotink
Romy Gotink
lisa Schoemaker
Thomas Weenk
Linda Tiemessen
Carlijn Benjamins
Jasmijn Taken
Vera Hukker

Onsteinseweg 13
Spoorstraat 44a
len Dalessingel 171
Stationsweg 13
Insulindelaan 15
Wiechersweg 4a
Stationsweg 13
P. van Vollenhovenlaan 4
Brinkerhof 40
Holtmaet 2
Het Hoge 18
Hazelnoot 3

UITSLAG PUZZEL:
1. 1ste prijs ƒ 25,B. Timmer

Ruurloseweg 78

Vorden

2. 2e prijs ƒ 20,H.J. Remmers

B. van Hackfortweg 11

Vorden

3. 3e prijs ƒ 15,Th. Sent

Ouweleen 7

Hengelo (Gld.

4. 4e t/m 10e prijs ƒ 10,E. Rouwenhorst
De heer A. Hofstede
H.Veldsink
De heer H. Franken
Mevrouw E. Hoefman
B. Meulenveld
De heer P. Koren

Het Wiemelink 27
Michelstraat 18
Nengermanhof 11
Hoornlaan 43
Burg. Smitstraat 26
Morsdijk 2
HetElshoflS

ALLE PRIJSWINNAARS GEFELICITEERD!
De prijzen zijn tot en met vrijdag 16 februari af te halen bij ons kantoor,
Nieuwstad 30 te Vorden.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste monteurs

PARDIJSJQJf)!

GJOSMAN

service & onderhoud
Schoolstraat 48
7214BCEEFDE

Hoofdstraat 36d
7213 CX GORSSEL

^•G ROE N S P E C I A L I S T

Installatietechniek (0575) 51 43 83

is een hoveniersbedrijf dat al meer dan 20 jaar gevestigd is in Hengelo (Gld.).

Installatiebureau Pardijs is als totaalinstallateur werkzaam in de particuliereen klein-zakelijke markt. Wij voeren
werkzaamheden uit aan gas-,
verwarmings-, water-, sanitair- en
elektra-installaties. Ook loodgieterswerken en dakbedekkingen vallen
binnen ons dienstenpakket. Onze
kwaliteit kenmerkt zich door verzorgde,
betrouwbare en comfort verhogende
installaties.

Op het bedrijf werken 13 enthousiaste hoveniers die de volledige aanleg en
onderhoud van kleine en grote tuinen verzorgen.
Al het groenafval welke bij de werkzaamheden vrijkomt, wordt op de eigen composteerinrichting verwerkt tot een nieuw bruikbaar produkt.
In 1995 is met de opzet begonnen van een ca 8 ha grote kwekerij. Hier worden
o.a. Taxus baccata gekweekt voor hagen en vormen. Het bedrijf is in grote mate
gemechaniseerd zodat de werkzaamheden op een zo efficiënte en arbovriendelijke manier kunnen worden uitgevoerd.
Sinds 1998 zijn wij VCA-gecertificeerd, dit houdt in dat het bedrijf voldoet aan
strenge eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu.

loodgieterswerken

die ons team komen versterken.
Voor deze functies vragen wij:
• Inzicht, inzet en motivatie.
• Een sociale, teamgebonden opstelling.
Wij bieden u:
• Prettige arbeidsomstandigheden
• Goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden
Uw reacties kunt u sturen naar:
Installatiebureau Pardijs
Dhr. J.M. 1\iitert
Schoolstraat 48
7211 BC Eefde
Ook kunt u natuurlijk telefonisch reageren.

Henry, onze boomkweker, kan het werk niet meer alleen af.
Voor de kwekerij zoeken wij:

Wij zijn op zoek naar een collega

boomkweker

VAKSCHILDER m/v

of iemand die daar voor opgeleid wil worden.
Voor 24 tot 40 uur per week.

schoffelhulpen
voor 12 tot 20 uur per week, flexibele werktijden mogelijk.
Voor het hoveniersbedrijf zoeken wij:

leerling hovenier
ook schoolverlaters kunnen solliciteren.
Voor 24 tot 40 uur per week
Voor vragen of reactie de heer G.J. Bosman

(of aankomend- / leerlingschilder)
om ons team te versterken.
Natuurlijk zorgen we voor een passend salaris en
uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Voor vervoer kan worden gezorgd.
INTERESSE?
Neem contact met ons op!

HARMSEN
VAKSCHILDERS

BOSMAN GROENSPECIALIST

Kervelseweg 23, 7255 BE Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-462619 • Fax 0575-462693

Hengelo (Gld.) Zelhemseweg 21 • Telefoon 0575-464000
Zelhem

Dreigende stagnatie in de
bouw door personeelstekort Contact
Lezers schrijven ...
Buiten verantwoording van de redactie

De opleidingscentra in Borculo en Lichtenvoorde en zo'n honderd georganiseerde NVOB-bouwbedrijven in
Oost Gelderland waarschuwen voor stagnatie in de bouw
Dat er een groot tekort aan arbeidskrachten is, is op zich
geen nieuws: bedrijven - ook uit
andere sectoren - verdringen elkaar bij het zoeken naar personeel. Er is niet alleen een tekort
aan schoolverlaters, maar ook
de bestanden aan geschikte of
geschikt te maken werkzoekenden droogt op. In de bouw uit
zich dit door langere wachttijden en het later op te leveren
van bouwprojecten.
Per jaar gaan in regio Oost Gelderland zo'n 350 bouwvakkers in de
VUT of met pensioen, want de
grootste groep bouwvakkers is ge
middeld tussen de 40 en de 60 jaar
oud.
De instroom via de schoolverlaters
ligt op zo'n 120 -130 per jaar, dus
het aantal bouwvakkers komt
steeds lager te liggen. Als men dan
nagaat dat er nu al een tekort aan
personeel is, is het duidelijk dat
dit tekort steeds meer oploopt.
Knelpunten in de bouwsector
doen zich op dit moment voor op
alle beroepsniveaus, de meeste
vacatures doen zich echter voor bij
de meer geschoolde beroepen en
dan met name in het uitvoerend,

technisch en administratief personeel.
Om iedereen in de gelegenheid te
stellen om kennis te maken met
deze beroepssector organiseerde
de opleidingsbedrijven in Lichtenvoorde en Borculo een open dag
op vrijdag 2 februari jl.
De gecertificeerde opleidingscentra Borculo en Lichtenvoorde bieden nu en in de toekomst prima
opleidingen in de bouw aan voor
o.a. metselaar, timmerman, werkplaatstimmerman, voeger of tegelzetter. Bij deze opleidingen werkt
men 4 dagen per week en gaat
men l dag per week naar een Re
gionaal Opleidings Centrum. Er
wordt 5 dagen loon uitbetaald!
Niet voor niets zegt men dan ook
dat de bouw een aantal sterke troe
ven in de hand heeft: uitstekende
carrièreperspectieven; afwisselend
en creatief werk; door de constante aandacht voor goede arbeidsomstandigheden wordt het werk
steeds lichter en veiliger en tenslotte: er wordt goed verdiend!
De opleidingscentra zijn erg toe
komstgericht bezig want mensen
die een goede opleiding hebben

gehad geven continuïteit en dat is
niet te bereiken door mensen aan
te trekken via uitzendbureaus.
Het imago van de bouwsector
moet ook veranderen want in deze
beroepsgroep is de laatste jaren
enorm veel gedaan aan de veiligheid en het verlichten van de
werkzaamheden.
Bij de opleidingscentra kunnen
ook 'oudere'jongeren terecht voor
omscholing en het blijkt wel dat er
een goede begeleiding en scholing
is want het aantal mensen dat
slaagt voor de opleidingen is erg
hoog.
De tijd is voorbij dat men meende
altijd nog in de bouw te kunnen
gaan werken als je niets kon. Er is
tegenwoordig een goede opleiding
nodig en deze kan men volgen bij
de opleidingscentra. De meeste
mensen die de opleidingen ge
volgd hebben vinden een vaste
plek in de bouw.
Als u op 2 februari niet naar een
van de opleidingscentra bent ge
weest, maar toch interesse heeft,
kunt u altijd contact opnemen
met hen om een andere afspraak
te maken.

Marktwagen beschadig
op weekmarkt
Op vrijdagmorgen, toen het
nog donker was, vond er op de
markt een kleine aanrijding
plaats.
De kooplui van de wekelijkse warenmarkt waren druk in de weer
om hun kramen op te bouwen.
Marktwagens werden met veel
stuurmanskunst precies op hun
plaats gemanoeuvreerd. Toen ging
het mis.
De marktwagen van de Vordense
zorgboerderij De Vijfsprong sprong
midden in de manoeuvre spontaan open. De luifel sloeg met
kracht tegen de muur van de middeleeuwse kerktoren. Gevolgen:
een flinke kras in de muur en de
luifel van de marktwagen was er
af. 'De schade aan de wagen is groter dan je op het eerste gezicht zou
zeggen', zegt eigenaar Laurens
Maatman. De hele zaak is ontzet,

zodat een reparatie vrijwel uitge
sloten is. De wagen is trouwens al
oud en het oplappen nauwelijks
waard'. Op deze manier komt onverwacht een einde aan een periode van wikken en wegen voor de
ondernemers van De Vijfsprong
Trading. 'De markt was nooit rendabel voor ons. Op rustige dagen
moest er zelfs geld bij, denk ik. Op
zichzelf was dan niet het grootste
probleem. We vonden het directe
contact met het eigen dorp be
langrijk genoeg. Maar het is altijd
wel erg veel werk.
De hele donderdagmiddag (als de
boerderijwinkel gesloten is), zijn
we met twee man bezig alles wat
mee moet naar de markt, uit de
winkel te halen. Dan vrijdagmorgen vroeg alles inladen, de kraam
en de marktwagen inrichten, en
dan een paar uurtjes verkopen.
Dan weer terug en weer een hele

middag bezig om de winkel weer
terug in te richten voor de zaterdag'. Nu nog een extra investering
voor een nieuwe marktwagen, is
net teveel gevraagd. 'Het is net of
de kerk me de beslissing uit handen heeft genomen,' zegt Laurens
Maatman met een knipoog. Hij
komt niet meer naar de Vordense
weekmarkt.
Om de klanten toch te kunnen
voorzien van biologische zuivel,
groente en vlees, is de boerderijwinkel voortaan ook op vrijdagmorgen open. Voor wie het tochtje
naar de winkel-in-het-bos niet
haalbaar is, komt er op vrijdagmorgen een nieuw ophaalpunt
voor biologische zuivel- en groentepakketten in het centrum van
Vorden.
Wie hier meer over wil weten kan
contact opnemen met De Vijfsprong Trading, tel. 554202.

We mogen uit het artikel in het
contact van woensdag 24 januari
j.l. vaststellen dat de bewoners van
de genoemde 16 bejaardenwoningen aan de Pastorieweg het in'hun
huisjes zeer naar hun zin hebben
en er prettig en beschermd wonen.

maakt en dat is geen gemakkelijke
opgave. Om toch in de 'noodzake
lijke' behoefte te kunnen voorzien,
moeten er helaas 16 woningen
worden opgeofferd; maar er komt,
zelfs in grotere aantallen iets
moois voor terug!

Dat kan ook niet anders, het mag
wel een klein paradijsje worden
genoemd en wie wil nu vrijwillig
zo' n 'lustoord' verlaten', niemand
toch? U heeft toch niet van de verboden vruchten geplukt; waarom
zouden wij dan meewerken aan
een ongewisse toekomst?

Het is vanzelfsprekend dat het die
mensen, die hiermede worden ge
confronteerd niet blij zijn met de
nieuwbouw plannen, maar ja, hoe
moet dit probleem dan worden opgelost; ook Uw verstand zegt dat er
geen andere mogelijkheden zijn
dan de gekozen locatie!

Wij allen die in "de Wehme", het
Woonzorgcomplex en de achterliggende huisjes wonen zijn niet
jong meer, om over 'oud' zijn nog
maar te zwijgen, allemaal mensen, die meer of minder zorg nodig hebben of straks nodig zullen
hebben.

Maar heeft U er wel aan gedacht
dat voor zeer veel mensen, die ook
zo broodnodig beschermd zouden
moeten wonen, reikhalzend uitzien naar de voor hen te bouwen
woning?

Het is ook U bekend, dat er in het
dorp en naaste omgeving zeer veel
mensen zijn, die zeer dringend
hulp nodig hebben en graag 'be
schermd' willen wonen en die 'plek'
is er niet; of is die 'plek' er wel?
Als U met het probleem 'verpleeghuis' niets te maken heeft gehad,
dan mag U zich gelukkig prijzen;
ik kan U de verzekering geven dat
het wonen in een dergelijke, hè
laas soms noodzakelijke behuizing geen pretje is, noch voor de
bewoners, noch voor de familie!
Om genoemde 24 verpleeghuisplaatsen en 42 nieuwe apparte
menten te kunnen realiseren
moet hiervoor plaats worden ge

Misschien behoord U wel tot één
van die bewoners die plotseling
verpleeghuishulp nodig heeft; wat
zal het dan fijn zijn voor U en Uw
familie als deze mogelijkheid dan
in hun woonplaats Vorden geboden kan worden.
Met deze vele mensen en in het bijzonder de 24 'hulpbehoevenden'
in gedachten, gaat U misschien
wel anders tegen deze materie
aankijken.
Het is geenszins gemakkelijk voor
U hierin een beslissing te nemen,
maar met elkaar in goed overleg te
blijven, lijkt mij beter dan een harde confrontatie!
J.W. Jansen
de Delle 19, 7251 AJ Vorden

Waar zijn de helden... ?
De Duitser Willy Brandt heeft
ooit eens gezegd: "Alleen hij is
werkelijk moedig, die ook vrees
kent; de andere is alleen maar
roekeloos".

Helden komt men vandaag de dag
nog steeds tegen. Denk maar aan
al die mensen die de jongeren in
Volendam hebben gered uit de
vuurzee. Daar is heel wat moed
voor nodig.

Angst en moed hebben met elkaar
te maken, je kunt ze niet los van
elkaar zien. In de volgende jeugddienst gaat men het hebben over
het verhaal van Gideon. Hij was
een held omdat hij de moed had
tegen de publieke opinie van die
tijd in te gaan, maar hij had ook
zijn angst en twijfels.

In de jeugddienst van komende
zondag gaat men het hebben over
twijfel, angst en moed. De voorganger in deze dienst is Netry Hengeveld en we krijgen muzikale ondersteuning van het koor 'Inspiration' uit Halle. Kom je a.s. zondag
ook naar de Remigiuskerk?

Oliebollenactie
muziekver. Concordia
De zaterdag gehouden oliebollenactie is weer perfect geslaagd. Er
zijn hele goede zaken gedaan en
alles was snel uitverkocht. De opbrengst is voor het instrumentenfonds, die er twee nieuwe tenor-

saxen van aanschaft. Door de toe
stroom van nieuwe leerlingen
heeft Concordia deze nieuwe instrumenten meer dan nodig. De
volgende actie staat eind van het
jaar weer gepland.

Centrum voor Reild
Heeft u laatst ook in Libelle gelezen over Reiki en wilt daar nadere informatie over? Of voornemens in het nieuwe jaar 2001
meer tijd en energie aan uzelf
te besteden?
Vraag dan vrijblijvend de folder
aan met informatie over Reikicursussen: 0575-513380. Reiki is een
heel natuurlijke manier om jezelf
en anderen te helen.
Steeds meer mensen ontdekken
de ontspannende en helende werking van Reiki en willen het ook
zelf leren. Want iedereen kan Reiki leren, ongeacht leeftijd of oplei-

ding. De cursussen worden verzorgd door Lia van 't Veen-Koek,
Reikimaster. Zij werkt volgens de
oorspronkelijke traditie van het
Usuisysteem. Bovendien is zij aangesloten bij de Reiki Alliance, de
internationale vereniging van Reikimasters.
Een cursus is een afgerond geheel
en bestaat uit 4 sessies die over 3
dagen plaatsvindt. Veelal in een
weekeinde, maar gelet op de vraag,
ook op door de weekse dagen.
Daarin leer je heel praktisch hoe
je jezelf Reiki geeft en ook aan
anderen.

Kom nu voordelig genieten van
onze

3TT*
L
EEKMARKE

Amerenetaart
«g
van f 17,95 voor

S

f 14,

Kom ook eens kijken en vraag naar
de mogelijkheden voor een uniek
ambachtelijk Valentijnscadeau.
Let op! Volgende week een speciale
Valentijnsactie. Bekendmaking in de
winkel en in Contact.

Weekpakket vleeswaren

RUNDERSUCADELAPPEN
1kg

FredBosvel

11,00

SCHOUDERKARBONADE
1 kg

1

100 gr GEKRUID SPEK
100 gr BOTERHAMWORST

1 kg
5,95
VERSE, DROGE OF ROOKWORST per stuk 3,50
3 voor

Elke week op de markt in Vorden

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv,

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Reumapatiënten kunnen veel
dingen niet meer. Omdat hun
gewrichten niet meer willen.
Reuma kan iedereen treffen,

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta

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

op elke leeftijd.

GEEF TEGEN REUMA
GIRO 324
Nationaal Reumafonds

O 3 AZALEA'S
o 3 PRIMULA'S
O 2 BOSSEN BLOEMEN
O 3 BOSSEN NARCISSEN
$ VOORJAARSBAKJE

1f95
1,40

6,60

5,95

BALKENBRIJ

Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

3,25

7,95

SHOARMAREEPJES OF
NATURELREEPJES
500 gram

lOOgrROSBIEF

NU VOOR $3L

4,95

10,00

Uw vakslager DIJKGRAAF

10,00

Valeweide

4,95 Bloemen en planten

11,00
5,95
14,95

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

o.v.v. Stichting Slachtoffers IMieuwjaarsbrand Volendam
Uw geld wordt ingezet voor nazorg en hulpverlening aan
slachtoffers,
familie en andere getroffenen.
Tel. 0299 - 369878

Tennissport staat centraal
binnen Vordense familie
Dijkman

Voorzitter Vriend van In de Dennen:

Een goed en mooi bad, een
gemeenschappelijk belang.
Het zwembad moet voor
Vorden behouden blijven
:

Op menige tennisbaan in OostNederland hebben ze al gestaan. Zelfs daarbuiten zijn ze
al zeer bekend. Want de prestaties van de *vier zusjes' Dijkman
uit de Vordense buurtschap
Wildenborch zijn meer dan bovengemiddeld te noemen. En
dat mag best uniek worden genoemd. Alhoewel men daar zelf
heel bescheiden mee naar buiten treedt. Want het motto van
de familie Dijkman is dan ook:
"doe maar gewoon"!.
üsette (13 jaar), Evelien (12 jaar),
Martine (11 jaar) en Anneleen (8
jaar) Dijkman hebben tennistalent
ondanks hun jonge leeftijd. Zoveel
is al wel duidelijk geworden de
laatste tijd. Het kwartet speelt namelijk al op een behoorlijk hoog
niveau kunnen we concluderen.
En dat mag best uniek worden genoemd. Want de oudste drie telgen uit de familie Dijkman bezoeken naast de clubtrainingen bij
tennisvereniging Vordense Tennis
Park ook al diverse regionale en
bondstrainingen per week. Ook re
gionale en bondstoernooien door
bijna geheel Nederland prijken al
op de wedstrijdkalender van het
jeugdige viertal. De sportieve activiteiten van de 'zusjes' Dijkman
nemen voor het gezin Dijkman
dan ook een groot deel van hun
tijd in beslag. Vader Martie en
moeder Ina Dijkman investeren
dan ook heel wat uren per week in
de hobby van hun kinderen.
Maar ook zelf zijn ze regelmatig
op de tennisbaan te vinden. "Al
hoewel het spelen van toernooien
de laatste tijd er behoorlijk bij inschiet", zo vertelt Martie. "Want
we moeten in het weekeinde regelmatig voor toernooien het land
in met onze kinderen. En dat vergt
nu eenmaal veel organisatie en
vrije tijd". Want naast de wekelijkse trainingslessen op dinsdag- en
donderdagavond bij VTP, volgt bijvoorbeeld Martine op woensdagmiddag een centrale bondstraining in Apeldoorn met aansluitend een centrale conditietraining
op Sportcentrum Papendal in Arnhem. Op vrijdagavond traint üsette in Lichtenvoorde en ook de zaterdag staat geheel in het teken
van de tennissport. Want dan

staan centrale conditietrainingen
op het programma in Eefde, en
staan trainingen voor Üsette en
Evelien in üchtenvoorde op de
agenda. Als je daar alle toernooien
bij optelt kun je voorstellen dat
Martie en Ina heel wat kilometers
en uren vrij maken om hun kinderen op de diverse trainingen en
wedstrijden te laten spelen.
"Gelukkig kunnen onze dochters
naar een aantal centrale trainingen samen reizen met anderen uit
de regio. Dat geeft enigszins een
verlichting", zo vertelt Ina. "We
zijn in het voorrecht dat we beiden ons werk flexibel kunnen indelen. Maar ik kom er eerlijk vooruit dat ik af en toe wel eens ie
mand moet inhuren om de werkzaamheden een doorgang te laten
vinden", zo geeft Martie toe, die
zelfstandig een grondverzetbedrijf
runt. Vakantie is voor de familie
Dijkman de laatste jaren niet bij.
Veelal zijn er in diverse schoolvakanties bondstoernooien gepland.
Zo speelt Martine in de komende
vakantie eind februari een toernooi in Breda. Om de reiskosten
enigszins beheersbaar te houden
is Martie in gesprek met een sponsor. "Op een aantal kleine details
na zijn die afspraken bijna afgerond. Dat betekent toch een flinke
lasten verlichting," zo laat Ina weten.
Omdat vader Martie na zijn actieve voetbalcarrière ging tennissen
bij de VTP werden de kinderen ook
al op een vroege leeftijd besmet
met het tennisvirus. Moeder Ina
die in het verleden ook al eens een
balletje had geslagen pakte de
draad ook weer op. Op de verharde
erf achter het huis aan de Kapelweg is dan ook al mening balletjes
geslagen tegen de muur van de
schuur. Toen Üsette als eerste op
tennis ging bleek al direct dat ze
van nature aanleg had om de bal
goed over het net te kunnen slaan.
Ze doorliep al direct met goed re
sultaat diverse leeftijdscategorien
binnen de VTP en werd al direct
Gelders kampioen in de meisjesklasse tot en met tien jaar. Werd
kampioen met het meisjesteam
van VTP Vorden en behaalde vorig
jaar als twaalfjarige al het Gelders
kampioenschap met het mixteam

in de leeftijdsgroep tot en met ze
ventien jaar. Martine die misschien wel het meeste talent heeft
van het viertal won in de afgelopen periode twee zogenaamde K4
toernooien in Almere en Ensche
de. Evelien heeft van het viertal
momenteel de beste techniek in
huis als je de vier zusjes met elkaar wilt vergelijken. De benjamin
van het viertal, Anneleen, speelt
ook al op een behoorlijk hoog niveau voor haar leeftijd.
Veel tijd voor andere hobby's hebben de zusjes Dijkman niet. Spe
len met leeftijdsvriendinnetjes
schiet er wel eens bij in. "Maar dat
is niet zo erg", zo zegt Anneleen,
"want tennissen vindt ik hartstikke leuk". Op de vraag of alle investeringen die men pleegt voor de
sport wel opwegen tegen het rendement, zijn vader Martie en Ina
zeer eensluidend. „Het is belangrijk om in te blijven zien of alle activiteiten niet tenkoste gaan aan
de verdere ontwikkeling en ontplooiing van de kinderen. Het is
natuurlijk een uitdaging om het
talent dat in de kinderen schuilt
verder te ontpooien. Maar dat mag
niet tenkoste gaan van de andere
ontwikkelingen. We zijn er duide
lijk van bewust dat alles zeer be
trekkelijk is en kan zijn. Maar de
investering die we nu doen gaat
voor de toekomst niet meer verloren voor de kinderen.
Ze staan er zelf honderd procent
achter. Alle ervaringen die ze nu
opdoen kunnen de in hun latere
leven altijd van pas komen. Ook
als ze zich niet verder ontwikkelen
in de tennissport. Want er zijn zoveel externe factoren die dat gaan
bepalen. En de illusie dat er kleine
Davenportjes of Hingissen komen
boven drijven is zo minimaal
klein, dat je daar absoluut niet
aan hoeft te denken". Want deze
twee toptennisters zijn de grootste
favorieten voor de zusjes Dijkman
als we aan het slot van het interview vragen wie hun favoriete
speelsters zijn. Dit voordat het
viertal het bed induiken en vader
en moeder nog even naar de weke
lijkse tennisavond in Vorden gaan.
Want de tennissport beheerst
momenteel het leven van de familie Dijkman bijna elke dag!.

In het Contact van vorige week
heeft men kunnen lezen, wat
de enquête heeft opgeleverd die
het Vordense zwembad In de
Dennen aan het eind van het
zwemseizoen onder de bezoekers en de abonnementshouders heeft gehouden. Daaruit
bleek dat wil men aan alle eisen en behoeftes voldoen (onder meer voldoende toezicht
dus extra personeel) daar wel
een financieel plaatje aan vastzit.
Voorzitter dhr. Henk Vriend, gaat
nog een stapje verder en heeft politiek Vorden laten weten dat een
korting van 40.000 gulden het
zwembad in grote problemen
brengt. Hij is er heilig van overtuigd dat het badbestuur door een
goed beheer, momenteel heel
goed op "haar eigen winkel" past.
"Wel staat ons, wanneer we teveel
gekort worden, het water tot aan
de lippen". Dhr. Henk Vriend wijst
er in dit verband op dat er in de nabije toekomst nog vernieuwingen
noodzakelijk zijn, zoals een nieuwe "ingangspartij" met nieuwe
kleedkamers".
Tot de plaatselijke politiek zegt hij:
"Wij hebben de taak op ons genomen het zwembad in Vorden op
een goeie wijze te beheren. Uw
steun is voor ons onmisbaar, zoals
u die al sinds vele jaren geeft in de
vorm van de jaarlijkse subsidie.
Wij kunnen als openluchtzwembad nu eenmaal niet financieel
onafhankelijk zijn. Met wethouder
Bogaard onderhouden wij een goede relatie. Elk halfjaar informeren
wij de wethouder over het reilen
en zeilen van ons bad.
Echter die goeie relatie is onder
spanning komen te staan over de
onzekerheden die er zijn met het
toekennen van de subsidie. Ook de
voorwaarden die daarbij aan ons
worden gesteld. Ik doel erop dat
wij jaarlijks een budget toegekend
krijgen. Ik doel ook op het feit dat
ons huidige budget is afgemeten
op het niveau van 1999, terwijl wij
tot op de dag van vandaag nog niet
eens zeker weten wat de budgetbeschikking van 1999 moet zijn", zo
stelt dhr. Henk Vriend.
Hij wist daarbij ook op de voorwaarden die de wethouder stelt
om bij elke investering vanaf
10.000 gulden vooraf aan hem instemming te vragen. Eigenlijk eist
hij een plaats op om met ons mee
te besturen. Dhr. Vriend:" Laat er
geen twijfel over bestaan, dat de
subsidiegever een stem heeft in
het beleid dat wij als badbestuur
voeren, maar dan verwachten wij

wel enige distantie. Wij zijn immers geen knechten die een dienst
voor de gemeente voor onze rekening nemen.
Gemeentebestuur en zwembadbe
stuur hebben een gezamenlijk belang : een goed en mooi zwembad
in de gemeente Vorden. Dat bad
moet blijven. En daar wringt juist
de schoen, want wij zijn als badbestuur niet meer in staat om de verwachting waar te maken. De verhouding tussen de gemeente en
het zwembad is dat wij tot partijen
zijn geworden en dat vind ik zeer
ongewenst", aldus dhr. Vriend.
"Ons beleid hebben wij uit en te
na met de wethouder besproken.
Er is een budgetperiode overeengekomen voor de duur van vier
jaar. Meevallers en tegenvallers
waren voor rekening van het
zwembadbedrij f. Ons beleid is hetzelfde gebleven, maar onze overeenkomst bij de subsidieverstrekking niet. De gemeente neemt
zich nu voor om ons jaarlijks te
korten. Niet met een bedrag van
20.000 gulden, zoals in de ontwerpbeschikking vermeldt, maar
met een korting van maar liefst
40.000 gulden.
Het is een verschil in de systematiek die de wethouder toepast bij
de berekening van de exploitatie
en de kapitaallasten. Het zwembad is sinds kort in staat om een
lichte reserve op te bouwen en het
beleid van de gemeente is dat een
subsidie-ontvanger dat niet mag
doen. Dat begrijp ik wel wanneer
het gaat om andersoortige instellingen dan een zwembadbedrij f.
Wij realiseren ons zeer wel dat wij
gemeenschapsgeld beheren en dat
op ons de plicht rust om die op zo
efficiënt mogelijke wijze aanwenden voor ons gemeenschappelijke
doel het instandhouden van het
zwembad", aldus voorzitter dhr.
Vriend.
Tot slot zo zegt de zwembadvoorzitter: "Hoe kunnen wij het gemeentebestuur nog op een andere
wijze duidelijk maken dat als wij
geen reserve mogen opbouwen
het beheer van het zwembad uiteindelijk alleen maar duurder
wordt. Wij verkeren nu in grote
onzekerheid. De definitieve beschikking van 1999 weten we nog
steeds niet. En voor het komende
jaar wachten we ook nog steeds.
Het water staat tot onze lippen
omdat wij niet meer vooruit kunnen. Wij kunnen nu alleen nog
maar hopen dat het gemeentelijk
beleid straks niet leid tot sluiting
van het bad", aldus dhr. Henk
Vriend.

f(

ledere dinsdag staan wij op de markt voor u klaar
en bakken een lekker visje voor u gaar!

READ SHOP

Gezinszak kibbeling a500gram ƒ" JLU<f + gratis saus
Omdat het zo gezond is: zeker éénmaal per week vis!

Rhienderinklaan 23, 7231 DB Warnsveld

Hollandse nieuwe:

The Read Shop in Warnsveld is een speciaalzaak in boeken, tijdschriften, wenskaarten en kantoorartikelen. De winkel is op franchisebasis aangesloten bij de landelijke The Read Shop-organisatie met 80 winkels door heel Nederland. Door een explosieve omzetstijging hoort de vestiging in Warnsveld inmiddels tot de top drie. De
afgelopen jaren werden diverse prijzen gewonnen voor winkelpresentatie, assortimentssamenstelling en winkelindeling. In januari is het interieur aangepast om rolstoelgebruikers meer ruimte te geven.
Door goed te luisteren naar haar klanten is The Read Shop in Warnsveld inmiddels
uitgegroeid tot de grootste verkoper van boeken en tijdschriften in de regio.

vers van 't mes, een klasse apart!
Ruime keus: zalm, makreel,
paling, garnalen, zeetong, botervis,
schol, kabeljauw, koolvis.
Tot ziens iedere dinsdag van 09-30 tot 17.00 uur
op het marktplein!

Over enkele maanden ontstaat de functie van assistent-

BEDRIJFSLEIDER

VISHANDEL

LM. & F.VAN DE GROEP v.of .

voor 36 uur in de week.

Spakenburg
[d./fax 033-2986610 • mobiel 06 221 58 903

Uw dagelijkse werkzaamheden omvatten het adviseren van klanten, het verwerken
van de vracht en het maken van bestellingen. We heten nu eenmaal The Read Shop
en daarom is het belangrijk dat u belangstelling heeft voor boeften en regelmatig een
boek leest.
Gezien de functie heeft u een zeer sterk verantwoordelijkheidsgevoel en kunt zelfstandig werken. Daarnaast bent u uitermate representatief. De werksfeer bij The Read Shop is ronduit fantastisch en bij gebleken geschiktheid ontvangt u een loon dat
in combinatie met de functie uitstekend is te noemen.

www.compusystem.nl
KeuzePC
Pentium
Pentium
Pentium
Pentium

Als u de bovenstaande uitdaging aandurft verzoeken wij u binnen een week na het
verschijnen van deze advertentie schriftelijk te reageren. Wij verzoeken u een recente pasfoto bij te sluiten. Binnen twee weken na ontvangst van uw brief krijgt u een reactie van ons.
Ons adres is :
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SpelletjesPC

The Read Shop
T.a.v. mevr. Bombeld
Rhienderinklaan 23
7231 DB Warnsveld

12595,-

AMD Thunderbird ^DQï|v1.(rt?:i 1^8 Mö Jnt^rQigetieugenpQeforoe IIMXi:32-Mb^fGP VGA,
Soundblaster, 20;4teÉfeiifiöl$k 7200;?ir^f;;€2'|p^^DROM, 5,44Mb[pi§llirive, Midi
Tbwer, Muitimedialfb^senbC>r^
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A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

Opties: 15 incïf
tiilffilèife^^
375|plJ inch digitale monitor f 499,-, HP 640-Rrifierjf 229,-, ScanrpFf 139,-IBd-brandefsix|k32
f 225,- Windows 98 geïnstalleerd f 185,-, Winc!ö\ls^E^feïnstalleerd f

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

Heeft u interesse in één van onze computers, of wilt u weten welk systeem het beste
bij u past, bel gerust.

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk
Telefoon (0575) 45 14 11
Telefax (0575) 45 26 20
Autotelefoon 06-55135503

FNV
BELASTINGSERVICE
op 5 en 13 maart
zijn er weer onze
belastinginvulavonden

in het Dorpscentrum
aanvang 19.00 uur.

Tel. 0575-556775

Elke zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur - tel. 0575-555960
Biesterveld 16 - Bezoek op afspraak

Ballantines
whisky

HELP

0,7 Itr. van 34,95 voor

30,95

LEPRA
DE WERELD

UIT!

Graanjenever
22,95

Vordens
Roem

van 25,95 voor

zacht borreltje
van 19,49 voor

Muier

GIRO

50500

Vieux

Schipperbitter

van 26,45 voor

van 25,95 voor

23,45

LEPRASTICHTING
AMSTERDAM

van 20,95 voor

17,95

22,95

Super-Slijterij
STICHTING

Amaretto
Florino

Yvonne en Wilbert Grotenhuys

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK

NAAR H E T B E S T E

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713
Aanbiedingen geldig tot en met 10 februari

Voor originele biercadeaus het juiste adres

17,49

Feestavond WIMA Racing Team
GROEP

Vordense stalker dient klacht
in
Een 59-jarige Vordenaar heeft een
klacht ingediend tegen een 48-jarige man uit Doetinchem die in Vorden geschriften heeft verspreid.
Daarop staan seksueel getinte te
keningen met beledigende en smadelijke teksten aan het adres van
de Vordenaar. De man uit Vorden
werd op 18 januari aangehouden
wegens het hinderlijk volgen (stalking) van een vrouw en haar dochter in Doetinchem. De man is na
een verhoor weer in vrijheid ge
steld. Toen hij er achter kwam dat
in zijn woonplaats tekeningen
werden verspreid, deed hij aangifte wegens smaad. Het spoor leidde
naar de 48-jarige vader van de
vrouw uit Doetinchem die toegaf
de teksten te hebben verspreid. Te
gen hem is proces-verbaal opge
maakt wegens smaad.

Wim en Koen in actie tijdens de Hamove races in Hengelo
Op zaterdag 10 februari'geven
Wim Verweij meren en Koen
Kruip een feestavond n.a.v. de
vorig jaar behaalde NK-titel
voor zijspannen.
Het feest vindt plaats in zaal Heezen
in Steenderen. Iedereen die Wim

en Koen en de zijspansport een
warm hart toedragen is welkom
op het feest met live-muziek. Het
hele gebeuren is het afsluiten van
een seizoen en tevens de blik op
het nieuwe seizoen, waarbij de
heren weer met de nr. l mogen
rijden.

Voor diegenen die geïnteresseerd
zijn in het internet, het WIMA
Racing Team heeft een eigen website met onderwerpen als de race
kalender voor 2001, nieuws, foto's
en het gastenboek. Het adres is
www.wimaracing.nl. Tot ziens in
Steenderen.

Scholen voortgezet onderwijs Warnsveld
en Zutphen voeren gezamenlijk actie
De scholen voor Voortgezet Onderwijs in Zutphen, Het Baudartius College, het Stedelij k Daltoncollege, Vrije School De Berkel en Vrije School De IJssel,
houden op 14 februari elk een
studiedag en geven al hun leerlingen die dag vrijaf. De studiedagen maken deel uit van een
landelijke actie van de Vereniging van managers in het
Voortgezet Onderwijs, de WO.
De scholen verzetten zich tegen
de aanhoudende stroom van
extra opdrachten van de zijde
van het Ministerie van Onderwijs, dat er wel goed in is opdrachten te verstrekken, maar
geen geld geeft voor het extra
personeel dat voor dat werk nodig is. Ook het Isendoorncollege uit Warnsveld steunt de actie, maar ziet af van een actiedag vanwege de lesuitval rondom hun recente verhuizing.
Scholen houden niet van actievoeren, al helemaal niet als dit ten
• koste gaat van lessen. Soms echter
is actie nodig, zoals de scholen
thans eensgezind vinden. Het
Voortgezet Onderwijs is vele jaren
gebukt gegaan onder bezuinigingen. Nog steeds, zelfs in de financieel-economisch zo volprezen jaren 2000 en 2001, neemt de Voortgezet Onderwijsbegroting van de

minister procentueel niet toe. Sterker nog: de minister legt de scholen tal van onderwijsvernieuwingen op zonder daarvoor voldoende
geld beschikbaar te stellen. Onder
meer door de invoering van Twee
de Fase en VMBO (veel werk voor
weinig extra geld) zijn veel werknemers in het onderwijs overbelast geraakt. Toch verzaakt men
niet, omdat het belang van leerlingen nu eenmaal voor alles gaat.
Met de mond belijden bewindslieden en kamerleden al jaren de
nood van het onderwijs. Tot adequate investeringen heeft dat echter tot op heden niet geleid. Zwaar
ontoereikende investeringen in
mensen, in schoolgebouwen, en in
leer- en hulpmiddelen, zo er van
investeren al sprake was.

de inspectie gelijk: de scholen
moeten er veel aan gaan doen om
de Basisvorming te verbeteren.
Geld stelde men echter in het geheel niet beschikbaar.

De Nederlandse scholen voor
Voortgezet Onderwijs achten het
niet verantwoord de overbelasting
van hun personeel verder op te
voeren. Schoolleidersvereniging
WO besloot na raadpleging van
haar leden tot een actie onder het
motto: "Als wij geen tijd krijgen
ons onderwijs te ontwikkelen, nemen we die!" In het eerste halfjaar
van 2001 gaan de scholen drie dagen dicht: leerlingen blijven thuis,
leraren zijn op school om te werken aan het ontwikkelen van hun
onderwijs.
De eerste actiedag is voor deze re
Aanleiding tot de acties zijn de be- gio op 14 februari gepland; lande
slissingen die de staatssecretaris lijk loopt de actie van 5 tot 16 fe
van onderwijs, mw. Adelmund, bruari. Natuurlijk is de actie niet
onlangs nam naar aanleiding van alleen bedoeld om tijd vrij te maeen rapport over de Basisvorming, ken voor onderwijsontwikkeling.
uitgebracht door de onderwijsin- Men hoopt ook politieke druk te
spectie. De inspectie constateerde kunnen zetten. Onderwijsgevendat aan de Basisvorming veel te den krijgen hoe langer hoe minverbeteren valt, dat dit het beste der begrip voor het feit, dat de
door de scholen zelf kan worden overheid wel jaarlijks maar liefst
gedaan, dat de scholen daar heel f 5 miljard kan vrijmaken voor lasveel werk aan zullen hebben, en tenverlichting van burgers, maar
dat dit werk landelijk in totaal a geen geld heeft voor het zo nood250 miljoen zou kosten. Mw. Adel- zakelijke opvoeren van de ondermund en de Tweede Kamer gaven wijsuitgaven.

De Achterhoek zonder grutto's?
Wie heeft tijd en zin ze te beschermen?
Wie kent niet de prachtige roep
van de grutto? Wie heeft ze nooit
zien vliegen over de weilanden of
zien zitten op een paaltje langs
het weiland? Wie zou ze willen
missen in ons landschap
.Toch dreigt er dat gevaar, het ge
vaar dat de grutto uit onze streken
verdwijnt. Die prachtige langsnavelige vogel, zich voortbewegend
door het hoge gras. En niet alleen
de grutto loopt sterk terug in aantal.
Hetzelfde geldt voor de kievit, die
fiere luchtridder, die zwart-witte
buitelaar, die gekuifde prachtvogel. Te veel kraaien, te intensieve
bewerking van vooral het grasland, maakt het steeds moeilijker
voor hen een compleet broedsel te
volbrengen. Als de eieren al uitko-

men, dan is er voor de jonge gruttois vaak geen voedsel, want in het
kortgemaaide gras bevinden zich
te weinig insecten voor hen.

beschermers op hun land. Maar
waar zijn de beschermers? U, die
misschien tijd hebt, maar denkt:
'Ik mis er de deskundigheid voor',
U zou ons kunnen helpen. En wij
kunnen u helpen. Wij kunnen u
leren genieten van een prachtige
bezigheid. U leren hoe nesten te
vinden, buiten in de natuur. Hoe
ze te beschermen. En de vreugde
te ervaren van het vinden voor het
eerst van een nestje net uitgekomen donsjes.

En zo vaak rollen de maaimachines over het land dat mochten de
eieren al uitkomen, de jongen
vaak alsnog slachtoffer worden
van het mechanische geweld.
Steeds meer worden boeren zich
ervan bewust dat ze ook een verantwoordelijkheid hebben naar de
natuur. In samenwerking met
mannen en vrouwen van weidevo- We weten alleen nog niet wie u
gelbescherm-groepen wordt ge- bent. En waar u woont en hoeveel
tracht het tij te keren. Nesten wor- tijd u erin wilt steken.
den opgespoord en gemarkeerd. Daarom, als u zin hebt gekregen
Eieren zo nodig verlegd. Adminis- mee te doen, of eerst nog wat
tratief wordt bijgehouden jaarlijks meer informatie wilt, neem dan
hoe de stand van zaken is. Dat vrijblijvend contact op met Pieter
vraagt menskracht ! Meer dan Vegter, Fokkinkweg 11, 7255 AJ
waar we nu over beschikken.
Hengelo Gld. Tel 0575 - 46 51 02
Steeds meer boeren verwelkomen (pvheng@wish.net)

26 januari:
Vandaag vond er een dodelijk
ongeval plaats op de Wildenborchseweg te Vorden. Een 21-jarige inwoner uit Vorden reed op zijn fiets
over de Wildenborchseweg komende uit de richting van Vorden en
gaande in de richting van Lochem.
Achter hem reed een inwoner uit
Vorden in zijn personenauto. Vermoedelijk had de jongen zijn fietsachterlicht niet aangezet. De autobestuurder zou daardoor de fietser te laat hebben opgemerkt en
reed de fietser van achteren aan.
Het ongeval gebeurde vanochtend
omstreeks zeven uur, in de nabijheid van de Wientjesvoortseweg.
29 januari:
Werd vandaag aangifte gedaan
van vernieling van een ruit van
het dorpscentrum. Dit moet ge
pleegd zijn tussen vrijdagavond en
maandagmorgen. Binnen is een
klein drankflesje gevonden. Vermoedelijk is de ruit daar mee ingegooid.

30 januari:
Vandaag vond er een aanrijding
tussen een ree en een personenauto plaats. Een inwoner uit Vorden reed met zijn auto over de Lindenseweg in de richting van Vorden toen er een reegeit de weg
overstak. Hij kon de ree niet meer
ontwijken. De ree overleed ter
plaatse.
1 februari:
Vandaag vond er een aanrijding
plaats op de rondweg te Vorden.
Een inwoner uit Arnhem reed met
een snelheid van ongeveer 80 kilometer per uur met zijn auto over
de rondweg, gaande in de richting
van de rotonde bij het Hoge. Hij
zag de rotonde te laat, remde en
schoof de rotonde op. Resultaat
veel schade aan het voertuig alsmede schade aan het hekwerk en
de bebording op de rotonde. Geen
gewonden.
Werd er vandaag ook aangifte ge
daan van verlaten plaats ongeval.
Een inwoner uit Vorden had haar
auto geparkeerd op de Raadhuisstraat. Toen ze naar een bezoek
aan het dorpscentrum bij haar auto terugkwam zag ze dat in het linkerportier een deuk zat. De dader
heeft zich niet bekend gemaakt.
Vlam in de pan. Kwam vandaag de
melding binnen dat de brandweer
onderweg was naar de Kamphuizerweg te Vorden. Ter plaatse
bleek dat een pan weljce op het
fornuis stond vlam had gevat. De
vlam was vervolgens ook in de afzuigkap geslagen. Brandweer had
de zaak snel onder controle.
2 februari:
Vandaag vond er een aanrijding
plaats op de Schuttestraat te Vorden. Een inwoner uit Vorden raakte op het gladde wegdek in de slip
en botste met de voorzijde van zijn
auto tegen een boom.

Biej ons in
d'n Achterhook
Zo, dat was dan dat. Hendrik Beukenhorst kek nog 's achterumme
nao 't wark wat zien firma daor uutvoern. Zien firma wol in dit geval
zeggen zien baas want hee was daor zo'n betjen projectleider umme
een duur woord te gebruukn. 't Was al 't vierde karwei dat e vandage
had bezoch naodat e 's maans eers nao 't hoofdkantoor in Utrecht
was ewes umme een en ander te besprekn. Now had e d'r veur
vandage ok genog van. Maor zien dat e zo gauw meugelijk biej zien
Dieneken kwam.
Die zol wel extra lekker ekokt hemmen want hee was vandage nog
jeurig ok. Zee kokn evenwels altied merakels goed. Neet veur niks
had e in de loop van de jaorn een boek as een biertonne ekreegn en
gaf de weagschaole een dikke honderd kilo an. Maor jao, dat ha'j d'r
zo an a'j 't jaor deur zo'n tachtigduuzend kilometer met de konte in
'n auto zatn. Eenmaol in 'n auto zat e de sjas d'r goed in.
At e maor 's op d autobane zat dan was e ok in een rof in huus. In de
spiegel zaog e d'r ene achter um ankommen. Den ri'jt ok vols te hard
dach e biej zichzelf, maor dat deij e zelf ok. 'n Rood stoplich knaln e
met iets minder gas toch maor deur. Daor ston op de kruusing toch
gin mense te wachten, 'n Auto achter um deij 't zelfde, den had
schienbaor net zovolle haos as hee.
Stik, daor ging e um ok nog veurbiej. Now, den durven wel. 'n Kilometer
of wat wieter zaog e inens "politie" op 'n auto veur um opflitsen. Ze
beduun um eur te volgen nao de eerstkommende parkeerplaatse.
"Uw papieren meneer". Hendrik gaf ze gedwee. "U hebt toch niets
aan uw ogen?". "Nee, hoe dat zo?". "Nou, een rood stoplicht merk je
niet op en dat uw kilometerteller op 140 stond zag je zeker ook niet?".
"Jao zie, 'k wolle zo gauw meugelijk nao huus, 'k bunne jeurig vandage
en mien vrouw zit met 't eaten te wachten'. De politieman kek nog 's
in 't ri'jbewies. "Ja, dat zie ik. Goed de snelheidsovertreding krijgt u
daarom kado maar door rood licht rijden kost u f. 150.-.
En daor was Hendrik 't wel met eens. De boete veur de hoge snelheid
hoeven e now neet te betaaln. Dat schealn um meer as honderd gulden.
Zukke dure kadootjes krig lange neet iederene op zien vejeurdag biej
ons in d'n Achterhook.
H. Leestman

Dienstverlening in ONROEREND GOED

BOUW
Beheer

Wie

INVORM
GROENLOSEWEG 13c
7261 AM RUURLO

verstandig

Verbouw
&
Onderhoud

is, iaat
zich

Tel. 0573-253101 - Fax 0573-253109 - Mobiel 0650281046

adviseren
TIMMERFABRIEK

door

jb BESSELINGsv.
voor alle
machinale houtbewerkingen

Holtslag

Wegens toenemende werkzaamheden zoeken wij een

allround
machinaal timmerman
Vereisten o.a.:

Keukens
atuursë~en-roiltiïken

goede motivatie
collegiaal
flexibel

Wij bieden u een prettige werkomgeving met goede
arbeidsvoorwaarden.

Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg
Eibergen - Goor Haaksbergen - Hardenberg - s-Heerenberg - Hengelo

Wilt u graag bij ons komen werken?
Dan kunt u schriftelijk reageren:
t.a.v. de heer J. Besseling,
Koekoekstraat 5, 7233 PB Vierakker
Belt u liever: dan graag na 18.00 uur 0575-520881

zoekt

huishouding
• vanaf 20 jaar • ftill time
• aanvangstijd 06,^0 uur.
Bel of schrijf naar

Hotel-Restaurant Bakker
t.a.v. Klaas Bakker, Dorpsstraat 24,
7251 BB Vorden -Tel. 0575-551312

Ook voor
Vorden geldt:

De laatste winterartikelen gaan nu bijna
allemaal met 75% korting de deur uit!

ADVIES VOOR
PUNTGAAF DRUKWERK
WORDT U GEGEVEN DOOR

DRUKKERIJ

nu voor

WEEVERS

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0676) 555678

Tonny

D

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL 0573-451161 • FAX 0573-454180

FASHION )
mode voor het héle gezin
Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
Raalte - Terborg - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

Bridgen
BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 29 januari:
Groep A:
1) Echtpaar Vruggink 58,3%. 2)
Dames v. Burk/v. Gastel 56,9%. 3)
Dhr. Bergman/mv. Walter Kilian
54,9%.

Groep B:
1) Dames Warringa/Rossel 59,7%.
2) en 3) Dames De Bruin/Lamers en
Heren Polstra/ Den Elzen 59,0%.
Groep C:
1) Dhr. De Niet/Mv. De Leeuw
63,2%. 2) Echtpaar Speulman
62,5%. 3) Dames Gr. Bramel/
Tigchelaar 57,6%.

Voetbal
WVORDEN
Programma 10/11 februari
Vorden BI - Steenderen BI
Vorden Cl - Diepenveen C2
Vorden l - Ruurlo l
Vorden 3 - Ruurlo 2

SVRATTI
Programma zondag 11 februari
Ratti l - de Paasberg l

Zaalvoetbal
VELOCITAS

Afgelopen vrijdag speelde Velocitas
thuis tegen ATIK uit Apeldoorn.
Tegen deze subtopper wist Velocitas
de Ie wedstrijd te winnen, maar
dat was alweer een hele tijd geleden. Jan Groot Jebbink verving de
geblesseerde Ronald de Beus. Het
Vordense team begon vol vertrouGroep B:
1) den Elzen/Gerichhausen 71,5%. wen aan deze wedstrijd. Het heeft
2) Lamers/Kip 61,1%. 3) Steenbeek
in de Hoofdklasse eigenlijk ook
Brandsma/Post en den Elzen/Duin- niets meer te verliezen, en vecht
voor klassebehoud. Goed spel leidkerken 54,2%.
de tot wat kansjes, maar het vizier
stond nog niet op scherp. Dat
Groep C:
1) Brinkman/de Leeuw 60,4%. 2)
stond even later wel goed toen een
punter van Dennis Wentink via de
Dam/Vredenberg 58,3%. 3) Kriek/
v. Leuvensteijn Breukink 55,6%.
paal achter de keeper verdween.
De voorsprong was echter van korte duur. Eén van de voorwaartsen
van ATIK was de Velocitas verdediging te snel af, en passeerde doelSchieten
man Wenneker. Even later ging
dezelfde Wenneker goed in de
RAWVIERAKKER-WICHMOND
fout. Zijn pass belande bij een
Verslag van de schietwedstrijden
tegenstander in de voeten, die de
van het stratentoernooi van de bal gelijk tegen de touwen schoot.
schietvereniging RAW. Vierakker- Vlak voor rust kwam Velocitas
Wichmond. Op woensdag 31 jan. bijna langszij. Met een man meer
en donderdag l febr. hebben we
in het veld kreeg Rene Nijenhuis
weer de wedstrijden gehouden
een niet te missen kans, maar zijn
voor straten en buurtverenigin- inzet belandde op de paal.
gen. De wedstrijden zijn heel goed
In de 2e helft ging Velocitas op
bezocht, we hadden 35 teams van
dezelfde voet verder. Het ging af
drie personen. Dit was bijna het
en toe nog te gehaast, maar toch
dubbele van vorig jaar. De wissel- kwam het spel op een aanvaadbaar
beker is wederom gewonnen door
niveau. Het was niets minder dan
de Toverstraat.
de tegenstander, maar deze kwam
na een snelle aanval wel op 1-3. De
Hier volgt de uitslag:
kopjes gingen niet naar beneden,
De beste schutter is: H. Wolbrink.
en Velocitas bleef in zijn kansen
De beste schutster is: W. Pardijs.
geloven. Dennis Wentink scoorde
Ie prijs: Toverstraat 2 met 207 ptn. een wonderschone treffer. Een
2e prijs: Toverstraat l met 184 ptn. uitwerp van Gerrit Wenneker
3e prijs: Besselink Garant l met 160. belandde op het hoofd van Rob
4e prijs: Boshuisweg 2 met 159 ptn. Enzerink. Deze kopte de bal naar
Toverstraat 2: H. Wolbrink/P. Wol- Wentink die gelijk uithaalde.
brink/P. Wolbrink. Toverstaart 1: Zonder dat de bal de grond had
M. Gr. Roessirtk/J. Schieven/H. den geraakt lag deze al achter de kee
Bakker. Besselink Garant 1: R. Dijk- per. Dezelfde speler scoorde na
stra/R. Bouwmeester/W. Besselink. weer een goede uitworp van Gerrit
Boshuisweg 2: P. Rietman/R. Bon- Wenneker ook de 3-3. De inzet kon
gers/H. Pardijs.
net niet gekeerd worden door de
Wij bedanken de straten- en buurt- keeper van ATIK. Terwijl Velocitas
verenigingen-deelnemers voor hun vleugels kreeg klopte er bij het
overweldigende opkomst.
team uit Apeldoorn organisatorisch helemaal niets van. Kinderlijk eenvoudig kwam het Vordense
team op voorsprong. Weer een
goede uitworp van Wenneker
Paardensport
werd door Wentink op de vrijstaande Rob Enzerink getikt. DaarL.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP na was het een koud kunstje om te
Cynthia Kornegoor met Nieuw- scoren. Terwijl ATIK wanhopig
moeds Sirik werd kringkampioen
probeerde om een gaatje in de Vein de klasse B. Fredrieke Gotink
locitas verdediging te vinden, promet Amber een tweede prijs met
fiteerde de thuisploeg van de ge
168 punten in de klasse L. Leonie boden ruimte. Het was opnieuw
Pol met Starlight een tweede prijs
Enzerink die scoorde. Zijn schot
met 158 punten in de klasse L. verdween via de lat in de goal. Na
Lisette Bijenhof met Survivor een
deze treffer moest doelman Wenvierde prijs met 158 punten in de
neker geblesseerd laten vervanklasse L Fredrieke, Leonie en Liset- gen. Zijn plek werd door Jeroen
te mogen met hun ponies naar de Tijssen ingenomen. Deze onderGelderse kampioenschappen op scheidde zich gelijk met een prizaterdag 23 februari in Ermelo. ma reflex op een keihard afstandElodie Stokman met Aifhia een
schot. Ook stond hij even later op
eerste prijs met 164 punten in de de goede plek na een vrije trap.
M2.
Net voor het eindsignaal wreef
Dennis Wentink nog meer zout in
Vrijdag 2 en zeterdag 3 februari de Apeldoornse wond. Hij passeerwas er een dressuurwedstrijd voor
de van eigen helft de te ver voor
paarden in Lochem hier wereden
zijn goal staande keeper. Door de
twee prijzen behaald en wel door
ze overwinning kreeg Velocitas
Anita Berenpas met Laika een eer- een beetje het geloof in eigen kunste prijs in de klasse L en Marleen
nen terug, al heeft het nog een
Mokkink met Monsgneur SP een
lange weg te gaan wil
het volderde prijs met 164 punten in de gend jaar weer in de hoofdklasse
klasse B.
uitkomen.
BRIDGECLUB B.Z.R. VORDEN
Uitslagen woensdag 31 januari
Groep A:
1) Smit/Kloosterman 59,7%. 2)
Klaasen/Mouwen 58,3%. 3) mv/hr
de Bruin 56,9%.

^
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Turn en
Op zaterdag 27 januari werden
voor het eerst in het turnseizoen
wedstrijden gehouden in selectie
niveaus 6, 7 en 8 (oude E-selectie)
in Eefde. Uit Vorden namen aan
deze wedstrijden mee Kimly Besse
ling en Jitske Winkels. Zij kwamen
uit bij de pupillen, niveau 7. Beide
meisjes hebben niet onverdienstelijk geturnd. Kimly behaalde een
gouden medaille en Jitske een zilveren. De behaalde punten zagen
er als volgt uit:
K. Besseling J. Winkels
Brug
8.15
8.00
Balk
6.15
7.10
Mat
8.05
7.60
Sprong 9.20
7.65
Totaal 31.55
30.35
De finale zal worden gehouden op
12 mei a.s. in Ruurlo.

Volleybal
PELGRUM-MAKELAARS/DASH
Uitslagen
Heren
Vollverijs l - Dash 1: 2-3 (25-16, 2521, 25-27,16-25 en 13-15)
Dames
Dash l - Dynamo 1: 1-3 (15-25, 2025, 27-29 en 25-23)
Dash 2 - Favorita 2:4-0
Dash 3 - Grol 2: 3-1
Dash 4 - Dynamo 5: 3-1
Dash 6 - Dynamo 7:0-4
Jeugd
Meisjes
Dash Al - Favorita Al (tegenstander niet op komen dagen)
DashBl-SpartaBl:3-l
Vollverijs C2 - Dash Cl: 3-1

Mix
GorsselBl-DashBl:l-3
Dash Cl - Rohda Cl (tegenstander
niet op komen dagen)
HEREN l VERSLAAT KOPLOPER
Afgelopen donderdag moest het
eerste herenteam aantreden in
Terborg tegen de koploper. Vorig
seizoen speelde Dash ook tegen
Vollverijs en dat was een spannende wedstrijd. Na een 2-0 voorsprong voor de heren uit Vorden,
trok Vollverijs uiteindelijk aan het
langste eind en won de wedstrijd
met 3-2. De teams werden echter
bij het begin van dit seizoen gewijzigd. De wedstrijd in Vorden werd
door Pelgrum Makelaars/Dash eerder dit seizoen met 3-1 verloren.
Vollverijs was toen niet compleet,
maar maakte een degelijke indruk
en bewees de terechte koploper te
zijn.
Het eerste herenteam van Pelgrum Makelaars/Dash kende donderdag een aantal afwezigen in de
personen Johan Boerman en Arjan
Bikkel. Als coach ging Bert Vrieler
mee en als extra speler Martij n
Jansen. Ook ging Gerwin Wiegman mee voor de mentale ondersteuning.
De eerste set werd begonnen met
Hans Leunk, Herman Ellenkamp,
Daan Vrieler, Sander Spaarwater,
Robert Ellenkamp en Herman
Vlogman. De start was niet goed
van de Vordense heren. Er werden
veel opslagfouten gemaakt en de
beoordeling van in en uit ballen
ging niet zoals het hoorde. Ook
liet de blokkering te wensen over.
Veel punten werden hierdoor weggegeven. Deze set ging naar Vollverijs met 25-15. In de tweede set
ging hetzelfde zestal het veld in.
Pelgrum Makelaars/Dash begon
wat beter te draaien, maar er werd
nog steeds niet goed gespeeld al
werd dit niet echt in de stand tot
uiting gebracht. Bij 21-19 maakte
Martij n Jansen zijn debuut in het
eerste team. Hij werd ingebracht
op de buitenpositie aan het net.
Helaas kon deze wissel niet voorkomen dat ook deze set naar Vollverijs ging, met de cijfers 23-19.
Voor aanvang van de derde set

vond er echter een omzetting
plaats. Hans Leunk ging op de buitenpositie spelen en Sander Spaarwater op het midden. Ook werd
Mark Droppers als libero ingezet
in het achterveld voor de middenmannen. Pelgrum Makelaars/Dash
ging in deze set beter spelen. De
tactische aanwijzing om het blok
anders te gaan zetten, wierp zijn
vruchten af. Het blok werd nu be
ter en Vollverijs kreeg meer moeite
met scoren. Het begin van de set
was echter nog voor de mannen
uit Terborg. Door een goede en
lange opslagserie van Herman
Ellenkamp wisten de Vordense
heren echter de aansluiting te
bewerkstelligen en bij 22-22 langs
zij te komen. Pelgrum Makelaars/
Dash wist de laatste punten te
maken en won de set met 27-25.
In de vierde set bleek dat Vollverijs
het mentaal hiermee moeilijk
had. Heren l nam al snel een voorsprong van 15-7. Door het sterke
blok en een goede verdediging had
Pelgrum Makelaars/Dash geen grote problemen in deze set en won
deze met 25-17.
De vijfde set zou de beslissing
moeten brengen. Zou het lukken
om Vollverijs de eerste nederlaag
toe te brengen? Pelgrum Make
laars/Dash begon sterk en nam
een 13-10 voorsprong. Vollverijs gaf
het echter niet op en kwam terug
tot 13-13. De scheidsrechter werd
toen geattendeerd op het onrustige publiek. Het duurde even voordat het lukte het publiek tot rust
te manen. De Vordense heren
maakten dankbaar gebruik van
deze pauze en wisten de rust terug
te vinden in het spel. Via een schitterend blok werd de set binnenge
haald met 16-14, met een vreugde
uitbarsting aan de kant van de hè
ren van Pelgrum Makelaars/Dash
tot gevolg. De volgende wedstrijd
van de heren is zaterdag 10 februari a.s. tegen Vios Beltrum en
wordt gespeeld in Vorden.

Zwem m en
TRIMZWEMMERS OPGELET!!!
Wil je wat aan gezonde lichaamsbeweging doen word dan lid van
Voila! Voila, (de nieuwe naam voor
Vorden '64) heeft een trimzwemgroep en een waterpolotak. De
trimzwemmers trainen op woensdagavond in de Beemd in Lochem.
De 'training' is afgestemd op de
doelgroep en voorziet in een aantal recreatieve activiteiten in het
water die al met al voor een zeer
gezonde lichaamsbeweging zorgen!!! In het water weeg je minder,
beweeg je makkelijker en water
geeft een heerlijke ontspannend
gevoel!! Trimzwemmen is zeker
een gezond idee! De zwem en polo
club Voila bestaat alweer vijfjaar
en is ontstaan uit de samenwerking van Vorden '64 uit Vorden
met de Duidelaar uit Laren. Voor
meer informatie kan men altijd
bellen met tel. 522828 of 552590.

Operette Gezelschap
Warnsveld
Dinsdag 13 februari a.s. organiseert het Operette Gezelschap
Warnsveld haar jaarlijkse Grote
Avond in cultureel centrum 't Nut
te Warnsveld. Op deze avond zal
een muzikale rondreis worden
gemaakt waarin verschillende
melodieën uit diverse operettes en
musicals te horen zullen zijn.
Deze altijd gezellige avond staat
onder leiding van diligente mevr.
Miriam Versteegen en zal worden
bijgestaan op de piano door Sylvia
Klaverstij n. Voor de muzikale omlijsting van deze avond zorgt het
Trio Brekvoort. Toegangskaarten
zijn verkrijgbaar aan de zaal Bree
graven l te Warnsveld en in de
voorverkoop bij: Boekhandel v.d.
Brink te Zutphen, Read Shop te
Warnsveld, VW kantoor te Vorden.

DAMES DASH
Zaterdag 3 februari speelde Pelgrum Makelaars Dash dames l om
17.00 uur in Vorden tegen Dynamo
N.B.V.P.
uit Neede. Deze ploeg staat op de
Vrouwen
van Nu
derde plaats in de ranglijst, en het
beloofde dus een moeilijke wed- De maandelijkse avond is op
strijd te worden. De eerste set be- woensdag 14 februari in café-rest.
gon Pelgrum Makelaars Dash ma- 'de Herberg'. 'Remedica' verzorgt
de lezing 'uw blaas de baas'. Tijger. Door een hoge servicedruk
aan de kant van Dynamo kwam er dens de lezing zullen alle aspecten
bij Dash weinig uit. De pass was die verband huden met het hebben en krijgen van een overactieve
matig en Dynamo had een goed
blok zodat er niet veel met de aan- blaas aan de orde komen. Op
val gescoord kon worden. Ook wer- maandag 19 februari is men te
den aan beide zijden veel opslag- gast bij Helmink Meubelen.
fouten gemaakt, dit zou kenmerkend blijken voor de gehele wedstrijd. Deze set eindigde met een
stand van 15-25 voor Dynamo.
Veldrit
De tweede set kreeg Dash meer
grip op de pass waardoor het ge De veldrit die die de Vordense Rijheel beter ging lopen. Dit was dan wiel en Toerclub "De Achtkaste
ook te merken in de stand, het
lenrijders" zondagmorgen organiwerd 21-25 voor Dynamo.
seerde trok, ondanks de minder
In de derde set liep het aan de kant gunstige weersomstandigheden,
van Dash nog beter dan de set
toch nog 170 deelnemers. Het was
daarvoor. Door een paar goede ser- voor de rijders verre van gemakke
vicebeurten kwam Dash voor te
lijk om zich een weg te banen over
staan met 24-21. Door wat per- de talrijke zware en glibberige we
soonlijke fouten kwam Dynamo gen. De tocht had een lengte van
weer bij tot 24-24. Hierna werd het
43 kilometer en voerde de deelne
zeer spannend, want over en weer
mers richting Ruurlo, de Wiersse
werden punten gescoord. Uitein- en 't Zelle. Start en finish waren bij
delijk leidde dit tot winst voor Dy- het Gemeentelijk Sportpark aan
namo, het werd 27-29.
de Oude Zutphenseweg. Voor 22
De vierde set kon Dash wat sneller
april staat de Voorjaarstocht op
spelen, zoals Dynamo de hele wed- het programma.
strijd al deed.
Door een goede pass en een aantal
tactische ballen won Dash deze set
met 25-23. Het werd 3-1 voor Dynamo, maar Dash snoepte een puntje mee. Al met al kan geconcludeerd worden dat dit geen slecht
resultaat is voor een wedstrijd te
gen de nummer drie van de lijst.
Op zaterdag 10 februari, speelt
Pelgrum Makelaars Dash dames l
tegen de nummer één van de ranglijst. Dit is tegen Longa'59 in Lichtenvoorde. Aangezien Dash de vorige keer tegen Longa een puntje
mee pakte belooft dit weer een
zeer spannende wedstrijd te worden.

Bingo
De afdeling Vorden van de ANBO
organiseert dinsdag 6 februari een
bingomiddag. Deze wordt gehouden in het Dorpscentrum.

Jong Gelre
De afdeling Vorden/Warnsveld van
Jong Gelre gaat zondag 11 februari
een dagje skiën in Winterberg.
Ook bestaat de mogelijkheid om te
gaan langlaufen. Voor nadere info
kan men bellen 0575- 521800.

Stoep verkoop bij Duthler

fleWerhera
Dorpsstraat 10 • Vorden

Op zaterdag 10februari is het dan weer zo ver! De halfjaarlijkse STOEPVERKOOP vindt traditioneel plaats op de stoep onder de luifel bij
Duthler Mode in Zutphen.
Deze dag heeft inmiddels zo veel bekendheid gekregen, dat er overwogen wordt om klanten middels het zogenaamde 'nummertje trekken' te
laten snuffelen tussen de laatste restanten met absoluut de laagste prijzen.
Dus u bent van harte welkom op 1O februari bij ons aan de Troelstralaan, maar denk er om: op = op en weg = weg!

Zondag 25 februari aanvang 21.00 uur, entree gratis

CAFE-CARNAVAL

'uth/ermode

m.m.v.

FEESTPALEIS MARIJE

z ut p hen

Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80
Maandag 26 februari Rosenmontag aanvang 20.30 uur

RFFI FY

Ziekenhuis ri. De Stoven/rotonde rechts/2e str. links

KLEDING VOOR DAMES EN HEREN

m.m.v. toporkest lm ••• l mtm l^^V
Dagelijks krijgen wij vragen over o.a,:

kaarten in voorverkoop

Bistro
de Rotonde
in Vorden
heeft plaats voor:

• parttime medewerkers
in de bediening m/v
• huishoudelijke hulp
(plm. 10 uur per week)

Voor informatie vraagt u naar Wendie Vrieler
telefoon 0575-551519 of kom vrijblijvend langs.

• Hoe borstel ik mijn hond het beste ?
• Wat is het beste middel tegen vlooien of teken?
• Wanneer moet ik mijn hond ontwormen?
• Wat is goede voeding?

in het oog
springend..

Heeft u ook dit soort vragen of wellicht andere, dan nodigen wij u uit voor
een workshop gehouden op woensdag 21 februari vanaf 10.00 uur of donderdag 22 februari vanaf 13.30 uur. Duur ongeveer 1,5 uur.
Kosten inclusief koffie/thee GRATIS. Dat is Service van de Erkende Dierenspeciaalzaak, Graag aanmelden en opgeven of u met of zonder hond komt.
Natuurlijk geven wij u graag advies ook buiten deze workshop om.

Dat doet drukwerk

ERKENDE DIERENSPECIAALZAAK TRIMSALON

alleen indien er alle
aandacht en zorg

MOLENKAMP

aan is besteed.

HUMMELOSEWEG 28 0314.621735 • 7021 AE ZELHEM
www.dierenspeciaalzaak.com

Waarbij technische
en vakbekwame

Bistro de Rotonde
Kerkstraat 3
7251 BC Vorden

Kwekerij

kennis
hand in hand gaan

De Heesterhof

en ingespeeld

Voor al uw tuinplanten en
vormbomen

wordt OP de

OPRUIMING

specifieke wensen

restant partijen

oog springend

van u!
Wii maken in het
drukwerk en het is

SIERBESTRATING

steeds weer een

TUINHOUT

om kennis en

BLOKHUTTEN enz.
De specialist in:
sierbestrating
tuinhout
tuinhuisjes •
bielzen
grind en split
natuursteen

• vruchtbomen (oude rassen) • haagplanten
• erfbeplanting • ontwerp en advies

uitdaging

De Heesterhof
Postadres:
Hofstraat 5
7255 CH Hengelo (G)
Kwekerijadres:
Varsselseweg 20
Telefoon 0575-462892
of 06-53362300

Hiervoor bent u bij ons op het juiste adres.
Kwekerij De Heesterhof,
Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.)
telefoon 0575-462892, mobiel 06-53362300
TUINBEURS DOETINCHEM

Gevraagd hulp bij het rooien op de kwekerij

vakmanschap om
te zetten in een
uitstekend

Welkomstcocktail

resultaat!

** ^
Krachtige runderbouillon
met tuinkruiden en madeira

Wii zijn daarin uw
Ruurtoseweg 45-47, Vorden, tel. 0575-551217

yolentine
I4fëbruori

Kozijnen

ARWI
GROENLOSEWEG 13c
7261 AM RUURLO

Deuren

b.v.

Serres
Gevel- en
gootbekleding

Tel. 0573-253039 - Fax 0573-254919 - Mobiel 0654220156

Mixed grill

of

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM

Ramen

^*^

partner.

DRUKKERIJ

WEEVERS
VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH
POSTBUS 22, 7250 AA
TEL. (O575) 551010
FAX (O575) 551086
ISDN 555678
E-mail: weevers@weevers.nl
http://www.weevers.nl

Victoriabaars
beide met groente,
gebakken aardappelen en rauwkost
V W

Nodig uw valentine uit
vxpor een gezellig
romantisch avondje uit
in Bistro de Rotonde.
Wij bieden een
compleet menu voor

ƒ47,50

Coupe romantica
Voor reservering
telefoon 0575-551519
Tot ziens bij Bistro de Rotonde
Kerkstraat 3, Vorden

Welziin Onderen Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon 0575-553405
VOTC T~VF W

STICHTING
W E L ZIJ N
OUDEREN

<^

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

PERSONENALARMERING
Per l februari hebben de stichtingen Welzijn Ouderen in Vorden,
Lochem en Warnsveld op het terrein van de personenalarmering
de krachten gebundeld. Gezamenlijk gaat men nu gebruik maken
van de zorgcentrale van de Zorggroep Oost-Gelderland.
Wat betekent dit voor de gebruikers?
Een alarmsignaal dat tot nu toe
binnenkwam bij de mantelzorg,
gaat voortaan als eerste naar de
zorgcentrale. Deze centrale is 24
uur per etmaal bemand. Als het
signaal binnenkomt, zal de centralist via de spreek-luisterverbinding
proberen te achterhalen wat er
aan de hand is en in overleg met
de betrokkene de mantelzorg in-

^

9,00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

schakelen. De verbinding blijft in
stand totdat de mantelzorger ter
plaatse is en de centrale dus zeker
weet dat er hulp geboden wordt.
Wanneer het niet mogelijk is om
contact te leggen met één van de
opgegeven mantelzorgadressen,
wordt een wijkverpleegkundige
ingezet. Dit zal altijd enige tijd vergen omdat deze persoon misschien een wat grotere afstand
moet afleggen en bovendien eerst
de sleutel moet gaan ophalen op
het sleuteladres.
Wat verandert er voor de mantelzorgers?
De mantelzorger wordt nu alleen
nog gebeld door de zorgcentrale,
ook vals alarm komt daar binnen.
Bovendien krijgt de mantelzorger
ondersteuning via de spreek-luis-

terverbinding. Toch blijven ook in
de huidige situatie mantelzorgers
een onmisbare schakel in het ge
heel. Voor degene die alarm maakt
is het prettig om een vertrouwd
gezicht te zien. Bovendien woont
de mantelzorger meestal dicht in
de buurt en kan dus snel ter plaatse zijn en dat is van groot belang.
Alle betrokkenen zullen even moe
ten wennen aan het nieuwe systeem, maar wij gaan ervan uit dat
het een verbetering is en we hopen
op deze manier de ouderen ook in
de toekomst van personen-alarme
ring te kunnen blijven voorzien.
Aan- en afmelding blijft plaatselijk
geregeld, evenals het plaatsen van
de toestellen door de vrijwilligers.
Wilt u informatie over de personenalarmering, neemt u dan con-

tact op met de SWOV, tel 553405.
MAALTIJDVOORZIENING
Sinds april 2000 betrekt de stichting Welzijn Ouderen de maaltijden voor haar cliënten van de firma Apetito. Deze firma die ruime
ervaring heeft met de bereiding
van maaltijden voor ouderen, Ie
vert diepvriesmaaltijden, die éénmaal per week met een koelauto
worden thuisbezorgd.
De aflevering is ook in handen van
Apetito. Alle deelnemers zijn in
het bezit van een brochure waarin
alle maaltijden die verkrijgbaar
zijn duidelijk staan afgebeeld. De
maaltijden worden geleverd in een
doos die zeven porties bevat, men
kan zelf kiezen wat men wil, maar
ook is het mogelijk een complete
doos te bestellen. Ook kan een keus

gemaakt worden uit vetarme of
natriumarme maaltijden. Voor
minder voorkomende diëten kan
na overleg ook gezorgd worden.
Ook zijn er vegetarische maaltijden
in het assortiment. De maaltijden
worden éénmaal per week bezorgd
op een vaste dag, de bezorger
neemt dan meteen de nieuwe be
stellijst mee. Wie nog wel enkele
dagen per week zelf kookt, kan
ook éénmaal per twee weken van
de maaltijdservice gebruik maken.
Het voordeel van diepvriesmaaltijden is dat ze onafhankelijk van de
temperatuur in huis, in de diepvries veilig enige tijd bewaard kunnen worden. Gaat u onverwacht
enkele dagen weg, dan hoeft u
niet bang te zijn dat uw maaltijden bederven en bij thuiskomst
heeft u onmiddellijk weer iets te
eten.
Soepen en toetjes kunnen afzonderlijk besteld worden. De maaltijden moeten in de magnetron verwarmd worden. Dat is niet alleen
de veiligste methode, maar ook de
smaak blijft dan het beste behouden. Wie geen diepvriesmogelijkheden heeft, kan bij Apetito een
klein diepvrieskastje huren.
Voor informatie en aanmelding
kunt u terecht bij de SWOV, tel
553405.
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Alle mogelijkheden voor een actieve vakantie in de Achterhoek gebundeld:

"Hoe borstel ik mijn hond? Hoe
bestrijd ik het beste vlooien
en/of teken en wanneer moet ik
mijn hond ontwormen? Wat is
goede voeding"?
Allemaal vragen die wij dagelijks in
de dierenspeciaalzaak gesteld krijgen. En natuurlijk is dat ook een
goede plek om dergelijke vragen te
stellen, maar wij willen ze eens anders beantwoorden. Dit in de vorm
van een workshop. Kom met de
hond (mag ook zonder) naar de winkel en men gaat in groepsverband
met andere klanten samen de verschillende borsteltechnieken uitleggen. Allereerst begint men bij de basis met de uitleg van verschillende
vacht structuren enz. Dit gedeelte
zal in de trimsalon plaatsvinden.
Daarna in de winkel bij de producten uitleg over de verschillen in
vlooien/teken producten en hoe ze
het beste te gebruiken zijn. Wormmiddelen hoe werken ze en hoe

Achterhoekse actiegids verschenen

vaak moet men de hond ontwormen. Voeding is een aspect waar
men wel dagen over kan praten
maar men wil in deze workshop in Het Achterhoeks Bureau voor
het kort de verschillen uitleggen Toerisme heeft een gids op de
tussen de diverse merken. Het nut markt gebracht waarin alle acvan Lam & Rijst of Tonijn & Rijst voe tieve mogelijkheden in de Achdingen, Ecovoedingen en kwaliteit terhoek zijn weergegeven. Geen
indicaties. Denkt men bij het lezen algemene, wollige verhalen,
van bovenstaande dat is leuk meldt maar zeer concrete informatie
u dan even aan. Men heeft 2 dagen over routes, kaarten, verhuurgepland namelijk woensdagmor- ders, arrangementen en evene
gen 21 februari en donderdagmid- menten. En dat over onderwerdag 22 februari. Het zal ongeveer pen als fietsen, wandelen, kano1,5 uur duren dus voordat eventu- varen, paardrijden, overlevingseel de kinderen uit school komen is tochten, karting, paintball, enz.
men weer thuis. Kosten van deze
workshop inclusief koffie ƒ Gratis. De gratis gids heeft een dikte van
Bel nu 0314 - 621735 en geef uw 68 pagina's en is telefonisch te be
voorkeur van dag op en of men met stellen bij het Achterhoeks Bureau
de hond komt. Dierenspeciaalzaak voor Toerisme, tel. (0900) 2692888,
Trimsalon Molenkamp, Hummelose maar is ook aan de balies van de
weg 28 7021 AE Zelhem 0314 - VWs in de achterhoek verkrijg621735 info@dierenspeciaalzaak. baar.
com (zie ook de adv. in Contact).
Onverwacht
Het landschap van de Achterhoek
wordt vaak omschreven als een
coulissenlandschap. Net als op een
groot toneel wisselen de decors
zich snel af. Door deze afwisseling
schermd in diverse reservaten. De is de Achterhoek een geliefd vaouderdom van mammoetbomen is kantiegebied met tal van onverook bijzonder respectabel. Een niet wachte zijden. Onverwacht, wanzo lang geleden geveld exemplaar neer het gaat om natuurschoon,
telde 3212 jaarringen. De leeftijd statige landhuizen, karakteristie
van de allergrootste exemplaren ke boerderijen en leuke kleine muwordt op 3500 tot 4000 jaar geschat.
Het is nog niet het oudste: in 1954
onderzocht men een Pinus-soort in
White Mountains Californië en
vond daar 4600 jaarringen. De coni- 20 juni 2001 is het weer feest op
feren in onze tuinen komen dus uit straat Dan wordt de jaarlijkse
een gerenommeerd gezelschap. In- Nationale Straatspeeldag gehoumiddels is met allerlei bekende den. Op de Straatspeeldag sluisoorten al zoveel gekweekt dat ze in ten ouders in het hele land straallerlei maten, verschijningsvor- ten af voor het verkeer, zodat hun
men en kleuren te koop zijn. Toch is kinderen er tenminste één keer
enige voorzichtigheid wel geboden. per jaar veilig buiten kunnen
De taxus, de enige echt inheemse spelen. De Nationale Straatspeelsoort van ons land, is dodelijk giftig dag is een initiatief van de Vervoor vee. Ook mensen dienen wel enigde Verkeers Veiligheids Orvoorzichtig te zijn met het eten van ganisatie 3VO. 3VO zet zich in
de bessen. De erg veel als haag aan- voor veilig, kindvriendclijk vergeplante Leylandcypres kan in tien keer en wil de bewegingsvrijheid
jaar zeveneneenhalve meter hoog van kinderen in de woonomgeworden. Zo'n haag moet dus wel ving vergroten.
vaak gesnoeid worden. De slange In veel buurten is het al lang niet
den of Araucaria, die ook regelma- meer vanzelfsprekend dat kinderen
tig in de tuinen te vinden is, heeft zelfstandig buiten spelen of alleen
vlijmscherpe naalden. Hij heeft al naar school of bibliotheek gaan.
menigmaal voor oogletsel gezorgd. Veel ouders vinden het verkeer zo'n
Bovendien wordt hij in de kleine bedreiging dat zij hun kinderen niet
stadstuintjes veel te groot: in tien zonder toezicht naar buiten laten
jaar zes meter. Er bestaat voor het gaan. Zo missen kinderen belangrijhouden van coniferen een goed al- ke ervaringen. Op den duur kan dit
ternatief: bezoek eens een pinetum, leiden tot achterstanden in hun onteen aangeplante verzameling coni- wikkeling. Gelukkig kan het ook anferen.
ders. Straten en buurten kunnen veiU zult er uw ogen uitkijken bij die liger worden door snelheidsremvormenrijkdom. In Vorden is er al mers en goede oversteekvoorzienineen te vinden.
gen. En het parkeren kan zo worden

Nieuws van het IVN
CONIFEREN

Wie kent ze niet, coniferen? Wat ge
ringschattend worden ze ook wel
eens aangeduid met 'dennetjes', de
tuinen staan er vol mee. Toch voldoet de naam naaldbomen of coniferen niet voor de gehele groep. Be
ter is te spreken van naaktzadigen,
dan betrekken we alle soorten. De
naaktzadigen hebben hun vroegste
vertegenwoordigers zo'n tweehonderdmiljoen jaar geleden. Ze zijn
daarmee ouder dan de loofbomen.
De belangrijkste groep onder de
naaktzadigen wordt gevormd door
de naaldbomen, die tegenwoordig
iets meer dan vijfhonderd soorten
telt, die voornamelijk op het noordelijke halfrond voorkomen. De
meeste geslachten zijn wintergroen, uitzonderingen zijn lariks,
goudlariks, moerascypres, Ginkgo
en de pas in 1944 in China ontdekte
Metasequoia. De reuzen onder de
bomen zijn niet in de tropische re
genwouden te vinden en de meeste
ook niet onder de loofbomen, maar
onder de naaldbomen. In Amerika
is het record van honderddertig me
ter voor een redwood in Californië.
Ook de Douglas kan hoogten van
meer dan tachtig meter halen. Dan
is er natuurlijk de mammoetboom
die meer opvalt door zijn ouderdom en dikte. De dikste Redwood
haalt 'maar' zes meter doorsnee,
terwijl de dikste mammoetboom
uit de Californische Sierra Nevada
twaalf meter haalt bij een hoogte
van drieëntachtig meter. De mammoetbomen worden thans be

sea, historische stadjes en de gastvrijheid van de mensen. Maar het
meest onverwacht is toch wel het
grote aanbod aan buitensportmogelijkneden. Daarom wordt de
Achterhoek het 'onverwachte Ne
derland' genoemd.
Fiets- en wandelroutes
Er is keus uit een veelheid aan routes: bewegwijzerd of alleen be
schreven. Maar altijd is de route
beschrijving zodanig opgezet, dat
veel informatie over de omgeving
wordt gegeven. Er zijn lokale fietsommetjes van 20 km vanuit elke
plaats, die onderling weer op elkaar aansluiten. Daarnaast 'dagfietsroutes' van 35 tot 60 km,
waarbij verschillende plaatsen
worden aangedaan. Voor de lange
afstandsfietser is er ook volop
keus. Er is bijvoorbeeld de Kaste
lenfietsroute Oost-Gelderland, een
route van 350 km langs alle kaste
len en landhuizen in de Achterhoek. En de Euro-bikeroute, een
grensoverschrijdende tocht van
100 km. Bovendien voeren verschillende doorgaande LF-routes
door de streek.
Maar ook de wandelaar komt volledig aan zijn trekken: lange afstandwandelpaden, streekpaden

en lokale wandelommetjes zijn
ruimschoots voorhanden. Maar er
zij nook volop beschreven wandelroutes of wandeltochten onder leiding van een gids of boswachter.
Actieve evenementen
Er zijn verschillende fietsmeerdaagsen: vanuit Aalten, Borculo,
Doetinchem, Laren, Ruurlo, Varsseveld en Zutphen. De data van de
meerdaagsen zijn op elkaar afge
stemd. Ze hebben plaats tussen
half meid en eind augustus. Bovendien is er een veelheid aan ATBtoertochten, kanotochten, recre
atiesurvivals, noem maar op, De
Achterhoekse Actiegids geeft alle
informatie over een- en meerdaagse evenementen.
Fiets-, wandel- en
kanoarrangementen
VWs en het toeristisch bedrijfsle
ven zijn ook actief met het aanbod
aan meerdaagse arrangementen.
Er zijn trektochten van hotel naar
hotel, waar de bagage wordt vervoerd. Bovendien vanuit hotels,
campings of bungalowparken
'standplaatsarrangementen', waarbij elke dag keus is uit verschillende dagroutes. Maar altijd geldt er
een speciale arrangementsprijs.

Veilig buitenspelen op de Nationale Straatspeeldag
geregeld dat er meer speelmogelijkheden ontstaan. Kinderen krijgen
dan weer de ruimte om lekker buiten te spelen.
KDMDVRIENDELIJK VERKEER
Op de Nationale Straatspeeldag van
3VO gaan meer dan 2.000 straten
een ochtend of middag dicht voor
het verkeer. Voor veel kinderen is dat
een unieke ervaring: voor een keer
krijgen zij alle ruimte om midden
op straat te spelen. Maar behalve een
grandioos feest is de Straatspeeldag
vooral ook een actiedag voor veilig,
Tdndvriendelijk verkeer. Op de
Straatspeeldag nodigen de deelne
mende groepen een vertegenwoordiger van de gemeente uit om zich
persoonlijk van de problemen op de
hoogte te stellen. Uiteindelijk doel is
dat de buurt zo veilig wordt dat kinderen er elke dag veilig buiten kunnen spelen. In het hele land doen
naar verwachting 1.400 buurtgroe
pen en scholen aan de Straatspeeldag mee.
DE STRAATSPEELDAG HELPT
OM BUURTEN VEILIGER TE MAKEN

Uit onderzoek blijkt dat de Straatspeeldag helpt om overleg tussen be

woners en gemeente op gang te
brengen. Voor gemeenten is de dag
ook een stimulans om de verkeersveiligheid in de buurt te verbeteren.
Bijvoorbeeld door de aanleg van veilige oversteekplaatsen of verkeersdrempels.
MEEDOEN
Ouders, scholen en buurtgroepen
die vinden dat het verkeer in hun
buurt kindvriendelijker moet worden en daar op een leuke manier
mee aan de slag willen, kunnen
meedoen aan de Nationale Straatspeeldag van 3VO. Deelnemers ontvangen een uitgebreid Straatspeeldagpakket met een duidelijke handleiding en suggesties voor straatspelletjes en andere activiteiten. Speciaal voor groepen die voor het eerst
aan de Straatspeeldag deelnemen,
organiseert 3VO in april informatie
bijeenkomsten. Deelnemers kunnen zich aanmelden of informatie
aanvragen door even te bellen naar
het secretariaat van de Nationale
Straatspeeldag: (020) 682 63 22.
Faxen kan ook: (020) 682 06 19. Informatie is ook te vinden op onze internetsites: www.straatspeeldag.nl
en www.3vo.nl.

JSTEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen verdienen een gouden randje. Kom dan
eens kijken naar de
uitgebreide collectie
wandlijsten bij Harmsen
Vakschilders. Maatwerk
met of zonder ontspiegeld glas. In goud of één
van de vele andere
kleuren. Statig van stijl
of vrolijk. Klassiek of
modern.
Kortom,
u
vindt steeds de juiste
omlijsting voor een
dierbare foto, fraaie
zeefdruk, fijn borduurwerk of lang gekoesterd diploma. Wij maken van uw trotse bezit een sieraad aan de
wandl

DE NIEUWE MATIZ VOOR EEN VRIENDINNENPRIJS
Dames, maar ook heren, opgelet. De meest eigenwijze en

Door deze facelift heeft de Matiz een meer uitgesproken

sympathieke auto in zijn klasse is gerestyled. Aan zijn maten

uiterlijk gekregen.Wij vinden 'm wat stoerder maar oordeelt

hebben we niets veranderd, hij is nog steeds compact van

u zelf, hij staat in onze showroom. En al dat nieuwe

buiten en ruim van binnen. Wel aan zijn 'looks'. Zo heeft hij

heeft nog steeds een vriendelijke prijs. U heeft al een Matiz

onder andere een nieuw neusje en een nieuw interieur.

vanaf ƒ 17.495,-. U BENT TOE AAN 'N DAEWOO M

Prijs incl. BTW, excl. kosten rijkla

nder 3 jaar alg

rwijdenngsbijdrage. Inclusief de

3 jaar E

A u t o b e d r i j f Groot Jebbink V.O.F.

HOME

Rondweg 2, Vorden, 0575-552222, e-mail: jebbink@daewoo.nl,
internetsite: www.wide.nl/groot-jebbink

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld.
Zelhemseweg 21
Tel. 0575 464000

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

Contactjes?
Het cement
tussen vraag en
aanbod!

prolink.nl
Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

INTERNET
cursussen
en trainingen!
Avondopleiding
- Cursus PC voor beginners
- Cursus Internet basis
Dagopleidingen
- Cursus HTML-basis
- Cursus Internet zakelijk
- Cursus Website-beheer
- Cursus HTML-pro
- Cursus PHP-programmeren

Bel voor informatie
en cursusdata !
Meer info: www.prolink.nl
internet dienstverlening,
cursussen en computerverkoop
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Prolink punt Nederland b.v.
Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak
Tel: 0575-441344

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Silvana Support

Onze showroom krijgt
een nieuwe uitstraling!
(in 't voorjaar hoort u hier meer van ...)
Daarom moet een aantal
model-zonneschermen
plaats maken voor de allernieuwste.

Het gaat om enkele
knikarmschermen,
uitvalschermen,
screens en markiezen.
Het Silvana Support hoofdkussen geeft precies de juist
ondersteuning aan hoofd en nekwervels. Door een
logische opbouw van de collectie is er voor elk
postuur een Silvana Support met de
goede dikte en zachtheid. Probeer
' j
Silvana Support uit in de winkel

Deze bieden wij u aan voor

MINDER DAN DE HELFT
van de adviesprijs!
Reageer snel, want op=op

Disbergen
zonwering • woninginrichting
Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461425

Silvana Support, alle typen v5 ƒ O
(ƒ165,28)

Groenloseweg 9
7261 AM R u u r l o
Telefoon (0573) 45 12 39
Adres
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Geboortekaarten
Huwelijkskaarten

Visitekaarten
Feestelijke uitnodigingen

het oog

Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier
Rekeningen
Kettingformulieren
Enveloppen
Folders
Kranten
Boeken

§

Tijdschriften en periodieken
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WEEVERS

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 555678

Posters in meerdere kleuren
Printing on demand ook voor kleinere oplages
Internetpresentaties
Posters op bill-board formaat in meer kleuren
Stanswerk voor verpakkingen
FILIAAL LICHTENVOORDE

FILIAAL ZUTPHEN

FILIAAL RUURLO

FILIAAL ZELHEM

WEVODRLJK

STUDIO CONTACT

WEEVERS DRUK

IH.MIM - HALUWtO J' • 7021 CX . TIL1FOON 0114 •»•••

GRAFISCH BEDRIJF

WEEVERS ELNA

LICHTENVOORDE -TEL (0544) 371323 - FAX 371899
B LEEK WAL 10, 74 31 DB - POSTBUS 38, 7130 AA

Agentschappen • Hengelo (Gld): Drogisten/ Marianne, Ruurloseweg 5, telefoon (0575) 462062 • Steenderen: M. van Veldhuizen-Onstenk, Begoniastraat 3,
telefoon (0575) 452398 • Warnsveld: Cees Boek Fotografie, Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8, telefoon/fax (0575) 527251

