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Zo mooi was Vorden vroeger!

Gemeente Vorden

Nieuws & Informatie
Zie pagina A en 5 van d e z e u i t g a v e

De VVD wil met u in gesprek
J
üke ordening!
over ruimtel

*^P
Op woensdag 19 februari komt Marchien Oosterhuis^l^r
Straling, 2e op de WD-kandidatenlijst voor de Provinciale Verkiezingen, in Hotel Bakker Vorden. Aanvang 20.00 uur.
Zij zal met u standpunten, ideeën en voorstellen bespreken over het
belangrijke politieke thema ruimtelijke ordening. De Vordense kandidaat voor de PS de heer Gerrit te Velthuis is mede initiatiefnemer van
deze bijeenkomst.

Ook niet WD-leden zijn vanzelfsprekend van harte welkom!

ken ons de laatste tijd nogal wat
mende visseizoen tien onderlinge
Een ansichtkaart van oud Vorden, verstuurd in hetjaar 1904. In het huisje links aan het begin van de Zutphense- berichten van omwonenden over wedstrijden op het programma
straatweg woonde toen de godsdienstonderwijzer. De stichting VOB organiseerde een fotowedstrijd gewijd aan jeugdige hengelaars, die op het staan. Voorts is er op zondag 4 mei
oud Vorden omdat de Openbare Bibliotheek 125 j aar bestaat.
vangen van en omgaan met gevan- een wedstrijd tegen Hengelo.
gen vis beslist nog wel wat bijschoDe foto's in zo'n twintig winkels De Stichting Vrienden van de door ons dorp te maken en - al of ling nodig hebben", aldus Ab Vrug- De jeugd komt vijf keer in compein Vorden laten het zien: Vor- Openbare Bibliotheek' zorgde voor niet vergezeld van een senior in de gink, secretaris van "De Snoek- titieverband uit. Ook voor hen
den was vroeger nog mooier deze originele felicitatie voor de familie - de antwoorden in te vullen. baars".
staat er een wedstrijd tegen Hendan het nu is. Die oude foto's op jubilerende instelling en verbond
gelo op het programma en wel op
reuzenformaat in de etalages er ook een wedstrijd aan. Tot 23 fe- De prijzen voor wie de meeste goe- "De Snoekbaars" heeft voor het ko- donderdag 15 mei.
zijn een succes en er worden ve- bruari a.s. kunt u als het ware een de antwoorden invult zijn enkele
le gesprekken over gevoerd.
wandeling maken door oud Vorden. basis-jaarabonnementen op de bibliotheek. Maar u zult ontdekken
Ze maken heel wat los. Toch zijn Aan de hand van een vragenlijst dat het ook zonder die kans op een
ze allereerst bedoeld als een eerbe- met voor elke foto drie antwoor- prijs een boeiende tocht wordt
toon aan de openbare bibliotheek den waaruit u kunt kiezen wat die waarin u ontdekt hoe mooi ons
in Vorden die precies 125 jaar gele- oude foto's in beeld brengen. De dorp in oude tijden was.
den werd opgericht en in die lange vragen zijn opgesteld door oud
periode veel belangrijk werk heeft Vorden-kenner Jaap van den De prijsvraagformulieren kunt u
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
verricht in het belang van onze Broek. Een leuke aanleiding om afhalen bij de Openbare Bibliodorpsgemeenschap.
eens een wandeling of fietstocht theek.
Hervormde kerk Vorden
Zondag 16 februari (avondmaal) 10.00 uur ds. J. ter Avest (Zwolle).

Weekenddiensten
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 februari 10.00 uur ds. L.D. Horjus (Didam).

WD kandidaatsleden tijdens werkbezoek aan Vorden:

"Industrie als economische drager"
bij nieuwe gemeente Bronckhorst!
Tijdens het werkbezoek dat de
WD kandidaatsleden voor de
komende provinciale verkiezingen, zaterdag aan Vorden
brachten, was er in het Dorpscentrum een "instuif' voor de
plaatselijke bevolking.
Hier waren verschillende belangstellenden aanwezig om met de leden van de PS een discussie aan te
gaan. Zo werd bijvoorbeeld gesproken met de voorzitter van de Industriële Kring Vorden, de heer H.
Aalderink.

woningbouw nauw mee samen.
Scouting Vorden sprak met de gedeputeerden Hans Boxem en Marchien Oosterhuis over problemen
rond de toezegging van subsidie
voor het nieuwe clubhuis. Beiden
zegden toe een en ander te zullen
uitzoeken.
Ook kreeg het Jongerenbeleid op
het platteland de nodige aandacht, waarbij door de toekomstige provinciale staatsleden werd
toegezegd dat op dit punt van hen
de nodige initiatieven mogen worden verwacht.

Met hem werd gediscussieerd over
de toekomstige profielschets van
de nieuwe gemeente Bronckhorst.
Hierbij werd het belang van "de
industrie als economisch drager"
benadrukt. Ook hangt hier de

Overigens werd tijdens het werkbezoek als eerste Wichmond "aangedaan". Daar was de herstrukturering van de landbouw het belangrijkste thema, waarbij de kandidaatsleden benadrukten dat de

landbouw economisch en verantwoord moet plaatsvinden. Natuur
is belangrijk maar mag niet de
overhand krijgen. En mocht er dan
toch sprake zijn van een gedwongen overplaatsing dan wel met een
voldoende vergoeding, zodat elders kan worden begonnen.
In de Kranenburg sprak de fractievoorzitter van de PS, Jan Markink
over de leefbaarheid en voorzieningen van kleine kernen. "Wij
zijn daar een sterk voorstander
van, maar wel economisch verantwoord. Ook hier moeten initiatie
ven voor verdere betaalbare woningbouw geactiveerd worden.
Belangrijk is dat de gemeente en
provincie hier hand in hand optrekken", aldus Jan Markink.

Derk Weustenenk Ere-lid van "DeSnoekbaars"
Derk Weustenenk is tijdens de
jaarvergadering van de hengelaarsvereniging "De Snoekbaars" benoemd tot ere- lid van
de vereniging. Na 25 jaar voorzitter te zijn geweest nam hij
als zodanig afscheid en wordt
hij opgevolgd door Jan Groot

Jebbink. De Vordense visclub
heeft wat het ledental betreft er
een flink aantal jeugdleden bij
gekregen.
De reden hiervan is dat er veel
jeugdige hengelaars hun hengeltje uitwerpen in de vijver in het

plan Joostink. Deze vijver en de taluds zijn in beheer/ eigendom van
het Waterschap Rijn en Yssel en
derhalve is voor het vissen in deze
vijver een vergunning van het
pootvisfonds van de Berkel verplicht en dient men lid te zijn van
een visvereniging. "Helaas berei-

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16 februari 10.00 uur ds. R. van der Berg (Hrmelo); 19.00 uur
br. J. Bos (Doetinchem).
R.K. kerk Vorden
Zondag 16 februari 10.00 uur woord- en communieviering, m.m.v.
kinderkoor.
R.K kerk Vierakker
Zaterdag 15 februari 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 16 februari 10.00 uur Woord-/Communiedienst, herenkoor.
Weekendwacht pastores
16-17 februari H. Jacobs (Keijenborg), tel. (0575) 46 13 14.
Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door Apotheek
Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575)
52 57 28.
Tandarts
15-16 februari G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, tel. (0573) 25 18 70.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Contactjes
Streekziekenhuls Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.4519.30 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 ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.
Brandweer 112. b.g.g. tel. (055) 50 53 322.
Politie tel. (0900) 88 44 (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) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112. b.g.g. (0570) 63 32 22
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72.
Dierenarts tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CL Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314)
62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nl -E-mail: info@destiepel.nl
Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg, Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie, tel. (0575)
55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Tliuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.
Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg.
Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033) 46 25 678.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; ma Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs (0575) 44 19
42.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke. telefoon (0575) 55 12 56.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.
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. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16,00 uur; vrijdag van 9.30- 17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66
68. Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20
21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56. Zutphen. tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personcnalarmcring info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
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. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculoseweg 40. Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen (0315)
68 32 49 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. (0575) 55 57 63.
Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost, tel. (0575)
546057.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

/ijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen, géén hunde
Iriitiii. Minimumprijs €5.50 vuur vier
i €0.50.
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• Nu starten met afslanken?
Een goed voornemen! Bel
Jerna Bruggink, tel. (0575) 46
32 05 en weg gaan uw problemen.
• Te huur: Camavalskleding.
DS Design, Molenkolkweg 33,
Steenderen. Tel. (0575) 45 20
01.
• Kranenburgs Carnaval: 28
febr., playbackavond, 1 maart
carnavalsbal en zondag 2
maart kinder carnaval en in de
tent Kas Bendjen.
• Ontdek je innerlijke kracht
tijdens een Ki-training. Meer
weten of meedoen? Bel Jan
van 't Veen: (0575) 51 33 80.

• Bij de Wereldwinkel zijn ze
nu poeslief en beeldig.
• Te koop gevraagd: oud ijzer
en metalen en oude dakpannen. Tel. 06 50433624.

• Te koop: 1 platenzaag Attendörf; 1 compressor 3 cil. 500 l
tank; 3 afkortzagen; 1 lintzaag;
2 tafelzagen Elu/Metabo; diverse spijker-Xnietmach. Tevens
Alu rolsteiger / ladder/trappen.
1 Toyota heftruck 2,5 ton. Tevens marmer vensterbanken.
Tel. 06 50502680.
• Erve Kots, vrij. 21 feb.
Jez Lowe & Bad Pennies
21.00 uur/entree € 12,50
0544 373701 / 0543 466294
www.stonevalley.nl
• Flexibel jong gezin. zoekt
woonruimte, deel van boerderij en bomen. Event. met
huishoudelijke hulp. Sigrid tel.
(0575)43 1360.
• Te koop: sneeuwkettingen
Centrax, als nieuw! 195/60-15,
205/55-15. €160,-. Tel. (0575)
5538 12.
• Alleen de maand februari:
opruiming (en dan bedoelen
we opruiming). Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35.
• Per direct gezocht: zelfstandige woonruimte voor 1 persoon. Eventueel voor langere
tijd. In Warnsveld, Zutphen of
omgeving. Theo van Wijk, tel.
(020) 68 29 819 of 06 51746878
of mevr. H. van Wijk, tel. (0575)
52 23 07.
• Te koop: jaarcyclus voor
piano, gecomponeerd door de
Warnsveldse Annelies Rhebergen. De bundel heet „Een ander besef van tijd" en omvat 17
deeltjes. Het is bladmuziek
voor het voorjaar, de Lijdenstijd, Pasen en andere feesten
en seizoenen van het jaar. Voor
allerlei doeleinden geschikt.
Het is te koop of te bestellen in
alle bladmuziekwinkels in Nederland en nu ook bij de Readshop in Warnsveld. Info: (0575)
52 92 26.

vitaminefestival! Valentijntijd!
Geldig dinsdag 11 februari t/m zaterdag 15 februari.
Het ultime gevoel . . .

Even bakken . . .
• Actie sterilisatie-castratie
van katten 14 febr. t/m 7 mrt.
2003. Dierenbescherming met
de dierenartsen in o.a. Zutphen, Warnsveld, Vorden, Hengelo Gld. en Steenderen. Inlichtingen (0575) 55 66 68.

Valentijnschotel

• Jongeman, 33 jaar, zoekt
woonruimte tussen Vorden
en Zutphen. Het liefst buitenaf,
een deel van een boerderij of
iets anders. Tel. (0575) 55 15
62 na 16.30 uur.

sperzieboontjes

• Heeft u 2 rechterhanden nodig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 1336.
• Te koop: bungalowtent, 6
pers. met extra luifel, type
hypercamp, kleur grijs/groen
met toebehoren. Tel. 06 204
33975.
• Te koop: twee nieuwe 2zits bankjes, rood en blauw.
Prijs €100,- per stuk. Tel.
(0575) 5568 15.
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Honingmeloen per stuk

De Echte
Groenteman Vorden
Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17
internet: www.de-echte-groenteman.nl
LIEFDE VAN DE GROENTEMAN
GAAT DOOR DE MAAG!!!

• Heeft u oude koelkasten,
wasmachines of t.v.'s? Tegen kleine vergoeding. Tel. 06
50433624.

• De Wereltttwinkel zit deze
maand vol thee. Nu ook groe• Te koop: kippen aan de ne thee en Darjeeling.
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70 of
• Te koop aangeboden: was46 37 43.
machine, 2 jaar oud, €75,-.
Hoetinkhof 281, Vorden, tel. 55
• Gevraagd: werkster 1 x per 2361.
2 weken 3 uur. Tel. 06 2336
2355 (na 18.00 uur).
• Te huur tot juli 2003 in het
• Nieuw in Vorden! Tekenen
op een andere manier, spelen
met lijn en vorm, soms meditatief soms confronterend. Er
start een cursus mandala-tekenen op maandagochtend,
woensdagavond. Eerste les ma.
17 februari. Tekenervaring niet
nodig. Rian Drok, (0575) 54 29
37. Verder begint ook een
combicursus; een combinatie
van mandala-tekenen maar
veel vrijer en met andere materialen zoals verf, krijt, ecoline
etc. woensdagochtend.

Veel gezondheid van de echte groenteman in ...

buitengebied een 6-pers. gemeubileerde woning. Tel.
(0575)55 1602.

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:
afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten
Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl
of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604
Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv
• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24
Telefoon (0575) 46 74 37
Openingstijden: ma t/m vr van
18.00 tot 19.30 uur; zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer
(0575) 53 80 46

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) 24 11 69,
www.tcrenovatie.com

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

SCHOENMODE
Spittaalstraat 42 • 7201 EE Zutphen
Telefoon (0575) 51 25 82

Verbouwingsopruiming

10%

extra korting

op alle afgeprijsde schoenen.

iïjk 9eeft de schilder

**********
14 Februari 2O03
!! Valentijnsdag //
De dag om iemand
met bloemen te verrassen.
Wie, of waar dan ookt
Wij bezorgen op 14 februari
in onze eigen bezorgregio GRATIS !
In de rest van Nederland
voor slechts 5 f OO euro.
Beste/ op tijd om
teleurstellingen te voorkomen.
Elbrink Groen Groep
Burg. G al l eest r. 5
Vorden
Winkelcentr. Dreiumme
Warnsveld
f f l Tel. 0575-55 1436
Fax. 0575-55 1075

Smullen
van eigen bodem

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter en mijn zusje
l l /_.

Lisa

DE

$ Zij is geboren op 7 februari 2003,
|; weegt 3560 gram en is 51 cm lang.
Léon, Annelies en Stijn
Rinders-Nijenhuis
Zutphenseweg 101
7251 DN Vorden
Tel. (0575) 55 39 08

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

STËNHIJKS'E WEEK
De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van

Get Bloemendaal

Sneeuwschelpen
4 stuks van € 5,60 nu voor € J, 00

Gletschercake

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun en troost welke
ons dit heeft gegeven.
Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te schrijven, betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.
Uit aller naam: Familie Bloemendaal

Prei-oester

boordevol noten é, 2^2j

Bauernbrood
gevuld met vijgen en noten € l, O U

Grootmoeders bol

Wichmond, februari 2003.

nu € 1,00

700 gram

700 gram

€

Varkensoesters
WO gram

Gerookte kipsalade
WO gram

mr. A.H.B, van Vleuten

E.J.C. Kamerling

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDE Kv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

100%
BK
voor75% van de prijs

Vlogman
Keurslager

GRAFMONUMENTEN
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken
deskundig advies
en persoonlijke voorlichting
Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten
zoals:

Verkrijgbaar bij:
SPEELGOED
HUISHOUD-EN
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J ^^

SSST" O U C l C M o
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15
- 7251 BA VORDEN
- TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

Alléén in februari 25% korting op een échte BK pan!

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.
Vraag kosteloos offerte
Bedrijf cn showroom: Gerritsen wee 6
(Indiislrk'U.Trdn 'IV Mars' t.o. Woonboulevard Hijerkamp)

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

Eppink
UITVAARTVERZORGING

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

Vishandel
• Is uw grafmonument scheef gezakt l
• Is het grafgrint 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 Vorder
Telefoon (0575) 55 29 28

l •

MARINUS J. HESSELINK B.V.

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

Monuta ¥

4 05

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

Vorden, 12 februari 2003,

de burgemeester,

l •

€

Hooiberg Schimmeldijk 4

de secretaris,

<f O
09
€

Graag M ziens bij Mirjam Meulenbroek.

burgemeester en wethouders voornoemd,

V.50

3 Duitse biefstukken
+ 3 slavinken
€ 5.
Boterhamworst
89

Kaiserbroodjes
5 halen 4 betalen

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat met ingang van donderdag 13
februari tot en met 26 maart 2003 op het gemeentehuis, sector grondgebied (koetshuis),
voor een ieder ter inzage ligt de vergunning op
grond van artikel 11 van de Monumentenwet
1988 voor het plaatsen van een vierroedige
hooiberg op het perceel Schimmeldijk 4. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen
belanghebbenden tegen deze beschikking bij
het college van burgemeester en wethouders
een bezwaarschrift indienen.

€

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

Wij zoeken voor de vrijdag
of de vrijdagmorgen

een leuke
medewerker/ster

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar
Uw uitvaartleiders:

A. Ruiterkamp
Almen

J.B. Eppink
Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

Gemeente

Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax: (0575) 55 74 44
E-mail: gcmcente.vordcn@vorden.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251 AZ Vorden

Openingstijden
gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag van
08.30-12.00 uur en
woensdagmiddag van
14.00-17.00 uur

Avondopenstelling
burgerzaken:
De laatste donderdag van elke
maand (behalve in juli)
van 18.30-19.30 uur

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester EJ.C. Kamerling
Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder D.J. MulderijeMculenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur
• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur
• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 09.00-10.00 uur
Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Raadhuisstraat 5
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 14.00-20.30 uur
• Woensdag: 14.00-17.30 uur
«• Donderdag: 14.00-20.30 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

Gemeentepagina
'nieuwe stijl'
Vorige week heeft u voor het
eerst kennis gemaakt met de
nieuwe opzet van de gemeentepagina, waarmee wij u nog beter
van dienst hopen te zijn. Hierbij
nog een kleine toelichting op de
vaste rubrieken die regelmatig
terugkeren. Vorige week heeft u
er al enkele gezien, te weten:
'Raadsvergadering' met de
agenda van de eerst volgende
vergadering van de gemeenteraad, 'Gemeentelijke herindeling'
met de stand van zaken rond de
komende herindeling, 'Openbare
bekendmakingen' met alle
verleende vergunningen,
vrijstellingen, welstandscommissie zaken etc. en 'Aan de
balie'. Deze laatste rubriek maakt
onderdeel uit van een serie
waartoe ook de titels 'Op de
website' en 'Milieu' behoren.
Hierin wordt steeds een
product/dienst van de gemeente
nader belicht. Deze week treft u
tot slot de rubriek 'Uit de raad'
aan waarin de besluiten die
tijdens de afgelopen raadsvergadering genomen zijn, aan
de orde komen.

Hoe vervoert u uw
kinderen in de auto?
Staat u er wel genoeg bij stil?
Als u met uw kinderen gaat
winkelen, hen naar de crèche of
school brengt of met de hele
familie een dagje gaat toeren,
zitten uw kinderen dan goed
beveiligd in de auto? Kinderen
t/m 11 jaar mogen bijvoorbeeld
nooit voorin vervoerd worden,
tenzij ze in een voor hen geschikt
en goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel zitten, ze
langer zijn dan 1.50 meter en de
driepuntsgordel gebruiken.
Kinderen vanaf 12 jaar mogen
voorin zitten in de driepuntsgordel. Onder de 1.50 meter
mogen deze kinderen de
driepuntsgordel als heupgordel
gebruiken. Voor vervoer achterin
van kinderen t/m 2 jaar is
wettelijk niets geregeld, maar het
is zeer raadzaam om ze in een
deugdelijk kinderbeveiligingsmiddel te vervoeren. Kinderen
van 3 t/m 11 jaar moeten
achterin vervoerd worden in een
voor hen geschikt kinderbeveiligingsmiddel, indien dit
voor handen is. Is dit niet het

Vorden

Meedenken over een
nieuw centrum
De Centrumvisie die de gemeente wil opstellen moet ervoor zorgen
dat het centrum van Vorden aantrekkelijker wordt voor inwoners,
winkeliers en toeristen. Om draagvlak voor de visie te krijgen is een
klankbordgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van een
aantal Vordense organisaties en vier inwoners. De inwoners konden
zichzelf opgeven. Inmiddels zijn de namen van de klankbordgroepleden bekend en is de eerste vergadering geweest.

uitgangspunten voor het
opstellen van de Centrumvisie
toegelicht. Dit zijn de conclusies
uit het MKB/Reva-onderzoek naar
het winkelbestand in Vorden, de
door de raad vastgestelde beleidsnota 'Naar een compact, compleet
en comfortabel centrum' en
variant 2 uit het onderzoek naar
de wegenstructuur. Vervolgens
heeft de heer Bruyn van stedenbouwkundig bureau Pouderoyen
Compagnons, die de visie voor de
gemeente uitwerkt, het plan van
aanpak toegelicht. Het is de
bedoeling nog voor de zomer met
een eerste concept, waarop
inspraak wordt verleend, naar
buiten te treden. In oktober moet
er een definitieve Centrumvisie
zijn. Benadrukt is dat het gaat om
een langetermijnvisie.
Sterke/zwakke punten

Klankbordgroep in vergadering.

Uit de 15 inwoners die zich
aanmeldden, zijn de dames
H. Ambagtsheer-Leopold
(Heegherhoek 2) en C. Hofman
(Het Hoge 70) en de heren J. de
Waard (Beatrixlaan 12) en W. Tuin
(Het Wiemelink 16) door
burgemeester en wethouders
geselecteerd. Gekeken is naar
onder meer: deskundigheid,
belang, woonlocatie en motivatie.
De organisaties worden
vertegenwoordigd door: de heer
H. Kettelerij (VOV), de heer

geval dan zijn ze verplicht de
aanwezige gordel te gebruiken.
Ze mogen dan de driepuntsgordel
als heupgordel gebruiken. Vervoer
een kind nooit op uw schoot in de
gordel. Bij een aanrijding vliegt u
met een enorme kracht naar
voren, waardoor u uw kind dood
kunt drukken. Vervoer niet meer
kinderen dan er gordels zijn.
Zittingverhogers kunnen handig
zijn als de kinderen te groot zijn
voor een kinderzitje en te klein
voor alleen een gordel.

C o l o f o n :
'Gemeente Vorden Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Vorden
Redactie: bureau voorlichting
Tel: (0575) 55 75 06
E-mail: m.arends@vorden.nl
De artikelen staan ook op de
website van de gemeente:
www.vorden.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste
informatie over de gemeente.

J. Roosenstein (VW), de heer
H. Wullink (Historische
Vereniging Oud Vorden), de heer
C. Voerman (ANWB), de heer
G. Terpstra (Werkgroep
Leefbaarheid Vorden), de heer
B. ter Beek (WVG cliëntenraad) en
de heer F. van Eenennaam
(Koninklijke Horeca Nederland).
Op 5 februari is de klankbordgroep voor de eerste keer bij
elkaar geweest. Na een korte
kennismaking heeft wethouder
Mulderije de belangrijkste

Tijdens de vergadering heeft de
klankbordgroep gebrainstormd
over de sterke en zwakke punten
van het centrum en de kansen en
bedreigingen. De belangrijkste
informatie is in een naslagwerk
gebundeld, de klankbordgroepleden kunnen dit 'huiswerk'
betrekken bij hun beeldvorming.
Op 6 maart komt de groep weer
bij elkaar om de nota van
uitgangspunten die door
Pouderoyen Compagnons en de
ambtelijke begeleidingsgroep
wordt opgesteld, te bespreken.
Voor meer informatie kunt u
terecht bij een van de leden van
de klankbordgroep of bij mevr.
S. Frank van de gemeente,
tel. 55 74 95, e-mailadres:
s.frank@vorden.nl.

"Op 6 februari vergaderde de gemeenteraad over het plan
van aanpak voor de op te stellen profielschets voor de
toekomstige gemeente Bronckhorst. De profielschets moet
inzicht geven in de hoofdlijnen van het beleid en de
ambities van de toekomstige gemeente. Het wordt de basis
van het besturings-, management- en dienstverleningsconcept dat weer bepaalt hoe de ambtelijke organisatie
eruit gaat zien. Ook de beleidsontwikkelingen in de nieuwe
gemeente vinden hun basis in het profiel. De profielschets is
dus richtinggevend voor de voorbereiding van Bronckhorst.
De schets komt tot stand door het huidige beleid van de vijf
gemeenten naast elkaar te leggen en te harmoniseren en
bijeenkomsten te houden met de gemeenteraden,
ambtenaren en organisaties in de gemeenten die op
verschillende beleidsterreinen actief zijn. Belangrijke
uitgangspunten zijn: de positie van Bronckhorst als
robuuste plattelandsgemeente tussen de centrumgemeenten
Zutphen en Doetinchem, positie kleine kernen
binnen de nieuwe grote gemeente,
dienstverleningsvisie en sociaal gezicht. De
gemeenteraad heeft ingestemd met het plan
van aanpak. Enkele vraagtekens werden gezet
bij het geheel opnieuw maken van een
profielschets, omdat de VHS-gemeenten
al zo'n schets hadden opgesteld.
Adviesbureau Royal Haskoning
uit Enschede gaat de profielschets
maken."
Raadsvoorzitter
EJ.C. Kamerling

Met de kinderen op stap in de auto? Zorg dat ze goed beveiligd zijn.

Subsidieregeling bodemsanering bedrijfsterreinen
Provinciale Staten hebben op
29 januari jl. de 'Subsidieregeling
bodemsanering bedrijfsterreinen
Gelderland' vastgesteld. Bedrijven
kunnen nu op grond van deze
regeling een bijdrage van de
provincie krijgen in de saneringskosten als zij vrijwillig overgaan
tot bodemsanering op hun
bedrijfsterrein. De regeling is
bedoeld voor bedrijven die te
maken hebben met ernstige
bodemverontreiniging. Om voor
een bijdrage in aanmerking te
kunnen komen, moet het gaan
om verontreiniging die grotendeels voor 1975 is veroorzaakt.
Tevens moet de eigenaar het
terrein in eigendom hebben
verkregen voor l januari 1995.
Ook moet de eigenaar een
concreet voornemen tot sanering
hebben. Dat moet blijken uit het
nodige bodemonderzoek en uit
een saneringsplan.

Recreatieschap Achterhoek en
Liemers houdt op 17 februari a.s.
om 15.00 uur in het gemeente
huis in Doetinchem een openbare
vergadering.
Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
• Toelichting stand van zaken
reconstructieplan AchterhoekLiemers door projectleider, de
heer G.J. de Feijter

In Nederland geldt de Leerplichtwet. De wet garandeert elke
jongere recht op scholing en
opleiding. Een goede opleiding,
het liefst bekroond met diploma,
geeft je nu eenmaal meer kans op
een goede baan. De leerplicht
begint in de maand waarin een
kind 5 jaar is geworden. Na de
basisschool (8 jaar) volgt de
middelbare school. Deze opleiding duurt tenminste 4 jaar.
De leerplicht duurt uiteraard
maar een bepaalde periode. Tot
en met het schooljaar waarin je
16 jaar wordt, ben je volledig
leerplichtig. Dat betekent datje
moet zijn ingeschreven aan een
school of opleiding voor volledig
dagonderwijs. Het volgende
schooljaar, als je 17 jaar wordt,
ben je partieel leerplichtig.
Dit betekent datje l a 2 dagen
per week naar school moet.
De overige dagen ben je dan
beschikbaar voor werk.

Deze moeten ter beoordeling
aan Gedeputeerde Staten van
Gelderland worden voorgelegd.
De hoogte van de bijdrage hangt
af van het tijdstip waarop de
verontreiniging is veroorzaakt,
de mate van betrokkenheid van
de eigenaar daarbij en het
moment waarop het terrein is
gekocht. Het subsidiebedrag kan
variëren van 20% tot 60% van
de netto saneringskosten.
Bovendien geldt voor MKBbedrijven een opslag van 5%
tot 10%.

Informatie
Voor meer informatie over de
regeling en de wijze waarop u
een aanvraag kunt indienen,
kunt u terecht bij de afdeling
Bodembeheer van de provinciale
dienst Milieu en Water, tel.
(026) 359 87 16.

Recreatieschap Achterhoek
en Liemers vergadert
• Intrekken verkoopbesluit grond
gemeente Rijnwaarden
• Wijziging art. 39, lid l, van de
gemeenschappelijke regeling
• Wijziging subsidiëring uit het
fonds toeristisch-recreatieve
impulsen gemeente Eibergen
De vergaderstukken liggen ter
inzage op het kantoor van het
Recreatieschap op de Spalderkampseweg l in Hummelo.

Leerplichtwet: garantie op scholing
Daarna ben je vrij om volledig te
gaan werken.

Een voorbeeld
Je bent geboren op 20 januari
1986. Je zit in de vierde klas van
het vmbo en je doet dus dit jaar
examen. Dit schooljaar (van
1-8-2002 tot 1-8-2003) ben je
16 jaar geworden en volledig
leerplichtig. Je moet nog 5 dagen
in de week naar school. Het
volgende schooljaar 2003-2004
word je 17 jaar. Dan ben je dus
partieel leerplichtig. Dit betekent
dat je na het halen van je vmbodiploma nog l a 2 dagen per week
naar school moet. Je kunt dus niet
5 dagen per week gaan werken.
De gemeente ziet toe op de
naleving van de Leerplichtwet en
kan je daarover (meer) informatie
geven. Je kunt hiervoor terecht bij
de leerplichtambtenaar mevrouw
J. Wijnbergen, tel. 55 74 74.

MILIEU
Waar kunt u terecht met
uw huishoudelijk chemisch
afval?
Onder andere batterijen, verfresten, olie, bestrijdingsmiddelen, medicijnen en
energiezuinige lampen kunt
u bij de afvalbrengpunten in
Vorden (het Hoge 65a, 2e
zaterdag van de maand) en

Steenderen (dr. A.
Ariënsstraat 33b,
4e zaterdag van de
maand) inleveren.
Ook is het mogelijk
batterijen naar enkele
winkeliers te brengen.
Meer informatie hierover
vindt u in de afvalkalender.
Tevens haalt de chemokar op
uw verzoek vier keer per jaar

het klein chemisch afval aan
huis op.

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
Vergunningen
B o u w v e r g un n i n g e n

• Almenseweg 41, BJ. Groot Jebbink, voor het verkleinen van twee bijgebouwen
• Hoetinkhof 101, AJ. Schut, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor:
overschrijding rooilijn
• Mosselseweg 16, H.W. Reintjes, voor het inpandig vergroten van een
bedrijfswoning

De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchitect zijn, met
uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door de indiener van de
bouwplannen en andere belangstellenden worden bezocht. Alleen de indieners van
bouwplannen en hun adviseurs hebben spreekrecht. Tijdens zittingen van de
voltallige welstandscommissie komen bouwplannen uit het gehele rayon van de
commissie aan de orde. Over de definitieve locatie en het verwachte behandelingstijdstip van de Vordense plannen kunt u op de dag vóór de zitting informatie
inwinnen bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, tel. 55 75 13.

Sloopvergunningen

• Almenseweg 41, BJ. Groot Jebbink, voor het geheel slopen van acht bedrijfsgebouwen en twee kuilvoerplaten
Kapvergunningen

• Schuttestraat/Maandagweg, Gemeente Vorden, voor het dunnen en afzetten van
ongeveer 300 m2 gemengd loofhout bosplantsoen
• Strodijk ongenummerd, G.J. Knoef voor het vellen van 42 populieren,
herplantplicht voor: 0,3 ha gemengd loofhout. bosplantsoen (60-100 cm hoogte)
Vergunningen diversen
• Industrieterrein Werkveld, Skeelercomité Vorden, voor het organiseren van een
skeelerwedstrijd op 17 mei 2003
• Sportpark Oude Zutphenseweg, Voetbalvereniging Vorden, voor het organiseren
van het 13e Wim Kuijpertoernooi op 16 en 17 augustus 2003
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 bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE.
Wanneer de vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de
sector grondgebied.

Bouwaanvragen
Lichte bouwvergunningen

De Voornekamp 6, H. Brinkman, voor het bouwen van een bergruimte, datum
ontvangst: 30 januari 2003

Wet milieubeheer
Openbare k e n n i s g e v i n g o n t w e r p - b e s l u i t (art. 13.4 Wmb
en art. 3:19 Awb)

In het gemeentehuis (sector grondgebied/bureau milieu) en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 14 februari
tot en met 14 maart 2003 ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
• maatschap Fokkink D.R./Fokkink-Wensink J.R., Rommelderdijk 2, 7251 MB
Vorden, voor: een revisievergunning voor een melkgeitenbedrijf met melkverwerking, tevens zorgboerderij, datum\aanvraag: 20 november 2002, adres
inrichting: Rommelderdijk 2, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie F,
nr. 1942/2037
Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 15 maart
2003. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van
schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met
de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u
op verzoek inbrengen tot 15 maart 2003.
Openbare kennisgeving m e| dingen

Deze bouw/aanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op dinsdag 18 februari 2003 vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 31 januari tot en met
13 februari, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen
en plannen die hij niet direct gpsitief beoordeelt, worden op donderdag 20 februari
behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door de rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf vrijdag 14 februari 10.00 uur ter
inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en
wordt vanaf 12.00 uur tevens bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de
lijst op de website van de gemeente (www.vorden.nl). De te behandelen
bouwplannen moeten uiterlijk donderdag 13 februari om 12.00 uur bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen plannen die
ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de welstandscommissie voorgelegd.

In het gemeentehuis (sector grondgebied/bureau milieu) en in de openbare
bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met ingang van 14
februari tot en met 14 maart 2003 ter inzage de volgende meldingen artikel 8.41
Wet milieubeheer:
• K. Meenink, Maandagweg 3, 7251 MT voor het oprichten van een inrichting voor
caravanstalling in bestaande gebouwen, volgens het Besluit opslag en transportbedrijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Maandagweg 3 te
Vorden.
• Van der Wal glas-in-lood B.V., Het Hoge 5, 7251 XT voor het veranderen van een
inrichting voor restauratie en productie van glas-in-lood, volgens het Besluit
detailhandel en ambachtsbedrij ven milieubeheer, op het perceel plaatselijk
bekend Het Hoge 5 te Vorden.
• Schildersbedrijf Van der Wal b.v., Het Hoge 3, 7251 XT voor het veranderen van
een inrichting voor het uitvoeren van kleine schilderswerkzaamheden,
gronden van nieuwe onderdelen en luiken van kastelen en vergulden van
onderwerpen, volgens het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer,
op het perceel plaatselijk bekend Het Hoge 3 te Vorden.

Derk Weustenenk neemt op bestuurlijk niveau afscheid van de hengelsport

"Een ijsvogeltje op de hengel,
dat is pas genieten"!!

Voorzitter G. Doornbos
(LTO Nederland) naar afd.
Vorden-Warnsveld-Zutphen
De GLTO afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen krijgt woensdagavond 12 februari aanstaande
bezoek van G. Doornbos, voorzitter van LTO Nederland.
Hij zal die avond, welke in zaal
"Den Bremer" in de Toldijk wordt
gehouden, een inleiding verzorgen over de Nederlandse landbouw.
Tijdens deze bijeenkomst, waarvoor ook de GLTo afdelingen Hengelo, Steenderen en Hummelo en
Keppel/Doesburg zijn uitgenodigd

komen een viertal aandachtspunten aan de orde. Zo zal er gesproken worden over de Nederlandse
concurrentiepositie binnen Europa, de toekomstige landbouwvisie
binnen Europa, de betaalbare be
langenbehartiging voor de toekomst en de actuele ontwikkelingen in de landbouw. Na de pauze
kan er onder leiding van P. Ankersmit, voorzitter van de GLTO afd.
Hummelo en Keppel/Doesburg
met LTO voorzitter Doornbos gediscussieerd worden.

Scoutinggroep houdt
acties voor nieuwe blokhut
De scoutinggroep "David G.
Alford" is druk bezig gelden in
te zamelen voor een nieuw clubhuis. Daarvoor is in 1997 een
bouwcommissie ingesteld.

'Vissen geeft je rust en voldoening omdat je vaak in een
prachtige omgeving verkeert.
En dan terwijl je aan het vissen
bent gaat er een "ijsvogeltje" op
je hengel zitten. Kun je je iets
mooiers voorstellen?". Dit
"pure genieten" overkwam de
77 jarige Derk Weustenenk
toen hij een keer tijdens een
"ijskoude" dag ergens aan de
oever van zijn favoriete stek
aan de Berkel zat te vissen.
Vorge week heeft hij afscheid genomen van de hengelsport. Niet
van de sport zelf ( "vissen blijf ik
doen") maar op het organisatorische vlak. Hij droeg na 25 jaar
voorzitter van "De Snoekbaars" te
zijn geweest, de hamer over aan
Jan Groot Jebbink. "Eigenlijk wilde
ik twee jaar geleden, toen ik 75
jaar werd, al stoppen. Ik heb er
toch maar twee jaar aan vast geplakt zodat ik mijn zilveren jubileum als voorzitter kon vieren".
Dus een beetje ijdel? Ja. Ik denk
het wel, zo zegt Derk Weustenenk
lachend.
Hij heeft zich niet alleen bij
"De Snoekbaars" verdienstelijk
gemaakt (in totaal was hij 34 jaar
bestuurslid), hij was tot voor kort
ook 10 jaar voorzitter van het
"Pootvïsfonds van de Berkel". Een
organisatie waar ruim 32.000
sportvissers (verdeeld over 40 verenigingen) in de regio Oost zijn
aangesloten. Weustenenk: "Meehelpen om de visstand op peil te
houden, heeft mij toch wel grote
voldoening geschonken. Om het
werk goed te kunnen doen heb ik
ook de cursus "Visstand Beheer"
gevolgd.
Het op peil houden van de visstand
gebeurt in samenwerking met de
"Organisatie Verbetering Binnenvisserij". Deze O.V.B, meet bijvoorbeeld de hoeveelheid vis in de verschillende wateren. Blijkt bijvoorbeeld dat de visstand in de Berkel
te laag is dan betrekken wij als
Pootvisfonds, vissen van de O.V.B.,
vissen die wij dan weer zelf uitzetten. De O.V.B, bezit namelijk een
eigen viskwekerij", zo zegt Weustenenk.

Volleybal
PELGRUM DASH
Uitslagen dames
DVO 7 - Pelgrum Dash 5:1-3
Pelgrum Dash 3 - RWTornax 1:3-1

UPS EN DOWNS
Wat betreft zijn eigen "Snoekbaars" heeft hij zowel ups als
downs meegemaakt. Wat dat laatste betreft vertelt Derk Weustenenk over de beginjaren tachtig.
"In die tijd voerde de Dierenbescherming felle acties tegen de
hengelsport. De vissen zouden bij
het vangen pijn lijden. Grote flauwekul, want het gedeelte waar het
haakje zich in de bekrand van de
vis vastzet, kun je vergelijken met
de nagels van de mens. Dus van
pijn geen sprake. Het kostte ons
echter wel leden, want met name
de jeugd liet het toen afweten", zo
zegt hij. (Thans telt "De Snoekbaars" ruim 500 leden en is daarmee de grootste sportvereniging
in Vorden!)
Wat de "ups" betreft noemt Weustenenk het hebben van een eigen
viswater. "Toen aan de Oude Larenseweg grond werd afgegraven,
kregen wij het als bestuur voor elkaar dat wij daar in de ontstane
plas mochten vissen. Voor onze Ie
den dicht bij huis. Met name degenen die graag op karpers vissen,
kunnen in ons eigen viswater goed
terecht. Het wemelt ervan".
Derk Jan (Derk) Weustenenk
kwam als jochie van dertien jaar al
met de vissport in aanraking. Zegt
hij: :"Wij woonden aan de Lankhorsterstraat (gemeente Hengelo),
daar stroomde de "laak" , een
soort beekje. Ik keek altijd of er vis
in het water zat. Met mijn buurjongen Gert Verstege, deze is later
naar Amerika vertrokken en daar
ook overleden, vingen we toen
veel snoek. D'er zat trouwens nog
wel meer vis in de laak. Via het
Ysselmeer, de Yssel kwamen hier
jaarlijks duizenden "winden" (ook
een vissoort) de laak binnen zwemmen. Nee, dat soort vis was niet te
eten, de vissen kwamen hier in de
paartijd en dan smaakt de vis
niet", aldus Derk Weustenenk die
in die tijd heel vaak zondagmorgen om vier uur opstond om met
zijn kameraadje Gert bij de "Groenejager" in de Yssel te gaan vissen.
Veel snoekbaars, dat wel werd opgegeten. Moeder Carolien kon ze
heerlij k bakken.

Pelgrum Dash 4 - Sc Gorssel l: 4-0
Pelgrum Dash 6 - Wilskracht 1:1-3
Pelgrum Dash 2 - Wevoc 1: 3-1
Pelgrum Dash l - Krekkers 1: 3-1
heren
DVO 3 - Pelgrum Dash 3: 3-1

In zijn jongensjaren volgde Derk
de landbouwschool. Hij wilde boer
worden. Vader Bertus Weustenenk
had naast het "timmeren" ook een
kleine boerderij. In de oorlogsjaren werd Derk daadwerkelijk boe
renknecht.
Om de Duiters te ontlopen dook
hij onder in het "Hengelse Broek",
al ontkwam hij er op zeker moment toch niet aan dat hij voor de
"TOD" moest gaan graven. Direct
na de oorlog moest Derk in dienst.
Vanwege ziekte gelukkig niet naar
Indonesië.
Boer worden was er overigens ook
niet meer bij. Derk Weustenenk
kreeg een betrekking in de zuivel
in Wilp. Zij kostbaas was een verwoed sportvisser. "Toen heb ik zelf
de liefhebberij voor de hengelsport ook weer opgepakt en dat is
nadien ook zo gebleven. In 1957
betrok Derk met zijn vrouw Reina
(waar hij in 1953 mee trouwde)
een woning aan de Molenweg in
Vorden. Daar woont hij nog steeds,
in een huis wat menig Vordenaar
de wenkbrauwen heeft doen fronsen.
Het huis heeft de naam "Narekozo" (Na Regen Komt Zonneschijn).
Bij onder meer de orienteringsritten op Koninginnedag staat er
vaak op de routebeschrijving bij
"Narekozo" rechts af, of rechtdoor!
In zijn "Vorden-periode" werkte
Derk Weustenenk een groot aantal jaren bij de GTW, gevolgd door
een kwart eeuw bij Kluwer, waar
hij zich onder meer bezig hield
met de verkoop van advertenties
en abonnementenwerving.
Nu hij geen bestuurlijke beslommeringen meer heeft, hij registreert voor "De Snoekbaars" alleen
nog de hengelvangst, zal Derk
Weustenenk in de toekomst nog
meer aan de waterkant te vinden
zijn, om daar zijn favoriete vis "de
voorn" te verschalken. Echter niet
op zondagmiddag, want dan moet
Derk naar de voetbalclub Pax in
Hengelo, waar hij al 50 jaar lang
vrijwel alle thuiswedstrijden van
het eerste elftal bezoekt!!

BVC 73 l - Pelgrum Dash 1: 3-1
DVO 2 - Pelgrum Dash 2: 3-1
jongens
Dash/WikJCl -VCVJCl: 1-3
meisjes
Pelgrum Dash MC3 - DVO MC3:0-4

Deze commissie heeft inmiddels
149.000 euro aan toezeggingen
binnen ( gemeentelijke subsidie,
nationaal jeugdfonds, het departement van het Nut, Stichting SkaN,
VSB fonds, banken en particulieAlvorens de nieuwe blokhut gerealiseerd kan worden moet er nog
een bedrag van 31.000 euro op tafel komen. Inmiddels heeft een
brievenactie gericht aan de Vor-

dense bedrijven e.d. al circa 1000
euro aan toezeggingen opgeleverd.
De scoutinggroep gaat zelf ook onverminderd voort om via acties de
clubkas te spekken. Zo wordt er de
ze week een potgrondactie gestart.
Inmiddels zijn er bij de Vordense
bevolking huis-aan-huis bestelformulieren bezorgd waarmee zakken potgrond, koemestkorrels,
tuincompost e.d. besteld kan
worden. De scouts zullen de bestelformulieren zaterdag 15 februari
ophalen, waarna op zaterdag 15
maart de bestelling aan huis
wordt afgeleverd.

GLTO Vorden-WarnsveldZutphen naar Denemarken
De GLTO- afd. Vorden- Warnsveld-Zutphen heeft plannen om
een bezoek aan Denemarken te
brengen.
Het vertrek is gepland op 25 juni
waarna het gezelschap op 28 juni
weer terug zal zijn. Tijdens de trip
naar Denemarken zal een bezoek
worden gebracht aan een varkensbedrijfmet mestscheider, een akkerbouwbedrijf en veeteeltbedrijven
waaronder die van de familie Wesselink van Weezenloo (voorheen

woonachtig in Warnsveld). Verder
staat er een bezoek aan Legolannd
op het programma. Er wordt tijd
ingeruimd om gezellig te gaan
winkelen of een terrasje te pakken. Men kan zich tot 13 februari
opgeven bij Henk Riefel. Ook is
het mogelijk om zich tijdens de
ledenvergadering op te geven.
Deze vergadering vindt plaats op
woensdag 12 februari in "Den
Bremer" aan de Zutphen-Emme
rikseweg 37 in de Toldijk.

itie varia
Zaterdag l februari
Er is een verkeerscontrole gehouden. Er werd 6x proces-verbaal opgemaakt voor het niet dragen van
een autogordel. Er is 2x een procesverbaal opgemaakt voor het niet
handsfree bellen.
Zondag 2 februari
Er werd een alcoholcontrole gehouden. Een 5-tal bestuurders hebben geblazen, geen van hen had te
veel gedronken.
Maandag 3 februari
Op de Gazoorweg vond een eenzijdig ongeval plaats. Door ijs en
modder op het wegdek raakte de
bestuurder in een slip en botste te
gen een boom. De bestuurder
kwam met de schrik vrij.
Op de Baakseweg werd er een verlichtingscontrole gehouden onder
de schoolgaande jeugd. Alle fietsers bleken de verlichting in orde
te hebben. Wel werd er tegen een
bestuurder van een bromfiets een
proces-verbaal opgemaakt voor
het onverzekerd rondrijden.
Aan de Baakseweg wrd ingebroken
in een personenauto. Men ver-

GROEP VORDEN

schafte zich toegang door het een
slot te forceren. Een gedeelte van
de bagage werd ontvreemd. Eige
naars waren hier op vakantie.
Dinsdag 4 februari
Op de Zutphenseweg werd een
snelheidscontrole gehouden. Er
werd lOx proces-verbaal opgemaakt voor het overschrijden van
de maximale snelheid. De hoogst
gemeten snelheid was 76 km/uur.
GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
met ingang van 15 januari
GEVONDEN:
verscheidene sleutels.
VERLOREN:
portemonnee (bruin); portemonnee (leer, bruin); schooltas (bruin
met schoolboeken); sleutels (Mazda autosleutel in huissleutel); Mobiele telefoon (zwart).
Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.

Actie Skilmachines

Van tegels tot

oude ^ebaÖten stenen

vanaf € 29,-

Apart in 'Baalc
In alle soorten en maten: • Oude gebakken stenen
• Getrommelde stenen • Betonklinkers • Tegels te kust
en te keur • Siergrind in zakjes en bigbags • Sierelementen • Tuinhuisjes en tuinpriëlen, etc. etc. x
Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wij ook.v

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123
email: bijenhof@tref.nl

part

Open: dinsdag t/m vrijdag
10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag's van 8.00-16.00 uur

Jansen & gal

Kijk voor
meer nieuws op»
www.contact.nl

autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie
Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

m

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
BOVAB Telefoon (0575) 57 16 60

UZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 • 7255 AW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575)461220

••—

SIERBESTRATINGEN

—^

Schoonmaakbedrijf

GLI

O

Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14
Wees en Vleeswaren

VJOS

VERBOUW

-

RESTAURATIE

Weekpakket vleeswaren:

Rundersucadelappen

1kg€4? 9

Speklappen

UgcS."

100gr SCHOUDERHAM

€ IJ 2

100 gr ONTBUTSPEK
100 gr KATENSCHINKEN

-

ONDERHOUD -

SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

1

Grillworst

Verse droge of
rookworst

95
•

per stuk € 1 .'*

Postbus 37 7Z50 AA Vorden
Het Hoge 3 7251 Xï Vorden

NU VOOR

3 voor €5?°

Elke week op de markt in Vorden

uw vakslager DIJKGRAAF

VALENTIJNSBOEKET

Bloemen en planten
SUPER DE BOER
YVONNE EN WILBERT GROTENHUYS

Iel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN
THUIS.

Adverteren in Contact?
Vraag naar onze uitgebreide

mogelijkheden.

't Beecldandtoneel speelt
"De Heksen" van Roald Dahl

Waar is de beker??

Mag ik mij even voorstellen;
Ik ben de beker van de eerste
plaats van het kerst-vollybaltoernooi van de gemeente Vorden.
Echte heksen bestaan? Alleen,
ze zien er uit als "gewone vrouwen". Maar toch kun je ze aan
een aantal dingen herkennen
en krabben ze voortdurend aan
hun hoofd, dragen altijd handschoenen en hebben ze de pest
aan kinderen!
Boy en zijn oma ontmaskeren bij
toeval het duistere complot van
"De Heksen" om alle kinderen van
Engeland te veranderen in muizen?
Zal het hen lukken de kinderen
voor dit vreselijke lot te behoeden?
Een fantastisch toneelstuk naar
het schitterende boek van Roald
Dahl.

de laatste plaats de acteurs aan het
oefenen voor het theaterspektakel
"De Heksen". Veel personeel en
leerlingen van de school zijn direct aan de slag gegaan om te zorgen voor het bouwen van decors,
zoeken naar kleding, ontwerpen
van schmink etc. Voorts het regelen van licht en geluid, de altijd te
krappe begroting opstellen, alles
regisseren en coördineren en ga zo
maar door!
Dit jaar en ook vorig jaar is er heel
wat vrije tijd in gestoken om de
aula van school 't Beeckland om te
kunnen bouwen tot theater, omdat spelen in de schouwburg op
het Spectrum niet meer mogelijk
was. Ron Bastiaan Net, toneelcoordinator, zegt hierover: "Wij zijn er
nog niet, maar met al het gehuurde en bij elkaar gescharrelde spul
ziet het er magnifiek uit.

sors te vinden om verdere uitbreiding te bekostigen. Bij deze wil ik
een oproep doen om contact op te
nemen met de heer Meyers, aardrijkskundedocent aan onze school
en een sponsorbedrag te storten
op rekeningnummer 3274.45.769.
Natuurlijk doen de mensen zichzelf en ons een groot plezier, ook
al doet er geen bekende mee, om
naar ons theaterspektakel te komen kijken. Vooraf is er gelegenheid om, met inlevering van een
consumptiebon, in de foyer koffie
te drinken. De ervaring leert ons
dat de toegangskaarten binnen
een week zijn uitverkocht", aldus
Ron Bastiaan Net.

Aangezien ik een wissselbeker ben
zal je denken dat de winnaars van

Op vrijdagavond 14 februari
zullen Fred Hissink en Riek
Romp, beiden medewerkers
van de publiekssterrenwacht
Phoenix te Lochem een lezing
houden over de geschiedenis en
de toekomst van de ruimtevaart. De lezing stond al sinds
het najaar op het programma
maar lijkt nu helaas onverwacht actueel.

Campagne werving vrijwilligers van start:

'Dus jij hebt wel vrije tijd over voor veiligheid'

Een geschiedenis die nog maar net
begonnen is in 1957 met de lancering van de Russische Spoetnik.

De drie politiekorpsen in Gelderland (Noord- en Oost-Gel-derland, Gelderland-Midden en
Gelderland-Zuid) zijn gezamenlijk gestart met een campagne
voor de werving van vrijwilligers. Via advertenties en TVspotjes op TV-Gelderland worden belangstellenden opgeroepen te reageren.
Vrijwilligers zijn burgers die naast
hun dagelijkse werk of zorgtaak
werk verrichten onder regie van
de politie. Zij doen dat in hun vrije
tijd. Ze kunnen voor verschillende
taken worden ingezet.
Bijvoorbeeld bij snelheids- of alco-

Toch hopen wij nog enkele spon-

De toegangskaart is inclusief twee
consumptiebonnen. Inmiddels is
de voorverkoop begonnen. Om
kaarten te reserveren kan men
bellen met de administratie van de
school.

holcontroles. Maar ook voor de
surveillance in het kader van
buurtpreventie, het toezicht bij
evenementen of projectsurveillances in het kader van acties tegen
zakkenrollers of winkeldiefstallen.
Hun inzet richt zich op het leefbaar en veilig houden van de omgeving waar ze werken. Niet alleen
een leuke, maar ook een zinvolle
en nuttige vrijetijdsbesteding.

opleiding, vergoeding en arbeidsvoorwaarden. Als de kandidaat de
selectieprocedure positief doorloopt, kan hij of zij al tijdens de opleiding ingezet worden voor de
praktische politiedienst. Bij de opleiding tot assistent-politiemedewerker wisselen het leren en het
werken in de praktijk elkaar elke
12 weken steeds af.

De politie is op zoek naar belangstellenden vanaf 20 jaar, die de Nederlandse nationaliteit bezitten.
Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een voorlichtingsavond.
Daar wordt dieper ingegaan op de

Belangstellenden kunnen reageren op de advertentie of bellen
met de banenlijn van de politie:
0800 - 6096. Daarnaast kunnen ze
voor meer informatie over het
werken bij de politie terecht op
het internet: www.politie.nl.

CDA verldezingscaravaan bezoekt Vorden
Op donderdagmiddag 20 februari komt CDA Gelderland op bezoek in Vorden. Naast verschillende regionale kandidaat-statenleden zal Harry de Vries
(lijsttrekker CDA Gelderland)
en Ria Aartsen uit Vorden
(plaats 6) daarbij aanwezig zijn.
In Vorden zal de CDA verkiezingscaravaan een bezoek brengen aan
de Wildenborcherhof, Wildenborchseweg 19. Bij het bezoek aan
de Wildenborcherhof zal een gesprek plaatsvinden met: 't Onderholt (= een Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer): voorzitter C.
de Vries zal ingaan op de mogelijk-

heden van agrarisch natuurbeheer
voor de landbouw en op de knelpunten, die er zijn; de landbouworganisatie GLTO Gelderland:
voorzitter B. Lichtenberg zal ingaan op de veranderende rol van
de landbouw in het buitengebied
en de rol van landbouw als beheerder van dat buitengebied; Dorpsraad Almen: voorzitter J. Dijksman
zal ingaan op de leefbaarheid op
het platteland en specifiek de problematiek van de kleine kernen
aan de orde stellen.
Het provinciale verkiezingsprogramma van CDA 2003 - 2007 zegt
hierover: 1. De Provincie bevor-

dert, dat voorzieningen in kleine
kernen in stand worden gehouden. Voor de opvang van de eigen
inwoners moeten woningbouwmogelijkheden aanwezig blijven.
2. Het belang van de groene ruimte en de rol van de agrariër als beheerder is van grote betekenis en
moet ook financieel vertaald worden.
Het is nadrukkelijk de bedoeling
om bij deze bijeenkomst met elkaar in discussie te treden. Naast
de kandidaat-statenleden, de sprekers zullen ook lokale organisatie,
die actief zijn op genoemde terreinen, aanwezig zijn.

Dit is echter niet het geval, na
ruim een maand op dezelfde
plaats te hebben gestaan ga ik er
nu maar tussenuit, op zoek naar
mijn winnaars.

Lezing over ruimtevaart

Duidelijk zal zijn dat de recente
tragische gebeurtenissen, namelijk het verongelukken van het
Amerikaanse ruimteveer Columbia, het verhaal in een heel ander
perspectief hebben geplaatst. Het
toont aan dat het verleggen van
grenzen niet zonder risico's is en
dat ruimtevaart soms meedogenloos de menselijke beperkingen
bloot kan leggen.

Fen toneelstuk dat op 12,13 en 14
februari in de aula van school 't
Beeckland door de toneelgroep
van deze school zal worden opgevoerd. Al vanaf oktober zijn de
dansers, de muzikanten en niet in

mij wel heel goed op mij zouden
passen.

Het Apollo-project dat tijdens de
aanloop fase met Apollol zijn eerste menselijke slachtoffers kent.
Het wonder van de eerste mens op
de maan in 1969 en de heroïek van
de bijna fataal verlopen reis van de
Apollo 13. De toekomst van de
ruimtevaart wordt gezocht in de
bouw van ruimtestations die een
langer verblijf in de ruimte mogelijk maken. Met als voorlopers de
Amerikaanse Skylab, de Russische
Sojoez en MIR bevindt de International Space Station zich momenteel in een permanente baan om
de aarde. Een ruimtestation dat
volgens een vooraf vastgelegd
draaiboek zou worden uitgebreid
en ingericht. Maar of er van een
draaiboek nog sprake kan zijn na
het ongeluk met de Columbia?
Bij helder weer zal er natuurlijk
met de telescopen worden gekeken. De locatis is locatie Publiekssterrenwacht Phoenix, Vordenseweg 6 Lochem.

Resultaten bij schoolschaken in de middenmoot

'De Garve'met twéé teams
naar Gelderse damfinale
Op zaterdag l februari zwierven twee damteams van de Interconfessionele Basisschool
uit Wichmond uit in de provincie.
Het pupillenteam ging oostwaarts,
om in Meddo, bij Winterswijk de
districtsfinale van het schooldammen te gaan spelen en de welpen
deden datzelfde, maar dan in Doe
tinchem.
Allebei de teams presteerden goed,
door als derde te eindigen. Hiermee plaatsten zij zich rechtstreeks
voor de finale van het Gelders
Kampioenschap schooldammen.
Deze krachtmeting vindt plaats op
15 maart in het"Dammekka"Huissen.
Het is de tweede keer in het bestaan van fusieschool "De Garve",
dat er twéé teams naar de Gelderse finale gaan. Voor de leerlingen
gloort aan de horizon alweer een
plaats in de halve finale van Nederland, wie weet, we wachten rustig
af. Meneer Lenselink, van de Vordense damclub, had al een beetje
verwacht, dat er in Doetinchem en

Meddo hoge ogen zouden worden
gegooid door de Vierakkerse en
Wichmondse jeugd. Hij is er ook
een beetje trots op. Hij komt namelijk niet zomaar elke vrijdagmiddag naar de Wichmondse
school!!!!!!!!!! Het resultaat is mede
te danken aan zijn trainingsarbeid.
Op zaterdag 8 februari hebben
twee teams van "De Garve"meegedaan aan het schaakkampioenschap van Zutphen en omstreken.
Halverwege de schaakdag leek het
er op, dat het eerste team mee zou
gaan doen om een van de ereplaatsen. Men begon na de middagpauze met een, toen nog mooie, derde
plaats.
's Middags verliep het toernooi
echter zeer grillig en zelfs zó, dat
het tweede team van "De
Garve"nog hoger eindigde dan
team één. Garve l werd uiteindelijk 12de en Garve 2 bereikte de
llde plaats. In de middenmoot
dus want er waren 17 deelnemende ploegen. De volle winst ging
naar school "De Waaier" uit
Zutphen.
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Spoorstraat 28
0573 • 452 000
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De Stiepel
Woningcorporatie
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van

2136,3-2 zits, Antela, beige
624,relaxfauteuil, blauwgrijs
relaxfauteuil, leder, groen
1270,3-2 zits, Antela, 1. groen
2722,2,5-1-1, senioren, beige stof
1783,2,5-2 zits, leder, blauw
1740,3-2 zits, Antela, beige
2249,fauteuil, bijpassend, beige
745,3-2 zits, stof, lila
1313,fauteuil, bijpassend, stof, aubergine
400,TV-kastje, eiken, antiekkleur Pv
459,eetkamertafel + 4 stoelen, r
1
eiken, antiekkleur -^\ V 1640,boekenkast, eiken, blank
426,boekenkast, eiken, blank
392,hoekvitrine, eiken, antiekkleur
590,eetkamertafel + 4 stoelen, antiekkleur 1212,aanbouwwand, blank eiken
1690,dressoir, blank patiné
A
725,1 350,dressoir, kersen
CT^^P
2-deurs kast, kersen
1277,salontafel, kersen 100/100
814,2x bankstel, lamous
2140,diverse bergmeubels, uitzoeken
nu

voor
1695,395,795,1995,1195,1195,1795,495,795,275,295,-

Ons kantoor aan de Dr. Grashuisstraat 8 in Zelhem
is op donderdag 13 februari 2003
in verband met een personeelsbijeenkomst
vanaf 15.30 uur

GESLOTEN
Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Postbus 233, 7020 AC Zelhem
Telefoon: (0314) 626 126 Fax: (0314) 626 158
Reparaticver/ockcn: (0314) 626 140
Internet: www.dcsticpcl.nl e-mail: inro@dcstiepcl.nl

(www.compusystem.nl)
KeuzePC

1095,295,250,395,795,1195,395,798,795,595,1495,795,^rut^u/Kigp

Tevens nog diverse coupons tapijt en vinyl v. a. € 70,Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 3 1 93
Ruurlosewea 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 1484
www.spannevogel.nl

v.a. € 649,-

AMD Duron 1300 MHz,, 128 M8 SDRAM, 32 MB TNT2, 40 GB Harddisk
AMD XP 2000+, 25è MB SDRAM, 32 MBTNT2; 40 GB Harddisk
AMD XP 2400+, 256 MB SDRAM, 32 MB TNT2,160 GB Harddisk

TopPC

€ 649,\ € 699,f € 829,-

v,a. € 719,-

AMD XP 2000+, 256 MB, 0eForce2;64 MB, 40 GB 7200 Harddisk
AMD XP 2000+, 256 MB DDR, GeForce2 64 M B, 60: BB 7200 Harddisk
AMD XP 2400+, 512 MB DDR, GeForce4H4200 128 MB OOR, 60 GB HDD

€ 719,€ 779,: € 999,;

Luxe Miditower ATX, Sound, 52 x CDRom, 100 Mbit Ithemet, Geluidsarme Koeler, 2 x
USB, 1,44 MB Diskdrive, Tru§t Internet Keyboard, Logitech Scrotlwheel Muis,

^::

Actie:

Bij aanschaf van een nieuw systeem
plaatsen wij gratis een DVD-speler, incusief software.
.»» ^.
Opties:
• Windows XP Home € 109,- • 48x12x50 CD-ReWriter € 69,- • 17 Inch monitor-€.150,
• HP DeskJet 3325 Printer € 79,- • 600 W 2.1 Subwoofer € 29,- • Flatbed Scanner € 59,• De systemen worden gratis bij u thuis aangesloten. • Andere onderdelen op aanvraag.

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

Lekker betaalbaar bij de groenteman!

Je koopt 't lekkerst bij de groenteman!

Uitslag prijsvraag
De uitslag van de wasmachine
prijsvraag bij Super de Boer Gro
tenhuys is bekend. De winnaar is
geworden mevr. Wullink-Wopereis,
HetHeijinkl.

Bridgen
BZR
Uitslagen 29 januari
Groep A:
l Mw. A Simonis/Mw. R. Webbink
70,17%; 2 Mw. K. Vruggink/Mw. D.
Hoftijzer 63,17%; 3 Dhr. D. Weijers/Dhr. G.G. Bergman 59,25%.
Groep B:
l Dhr. J.W. Costermans/Dhr. H.
Enthoven 63,89%; 2 Mw. H. Sterte
feld/Dhr. F. Stertefeld 59,03%; 3
Mw. T. Speulman/Dhr. P. Speulman 56,25%.
BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 3 februari
A groep:
1. De dames den Ambtman en Thalen met 63,3%; 2. De echtpaar
Vruggink met 59,2%; 3. De heren
Enthoven en Meijers met 58,3 %
B groep:
1. De dames Kamphorst en de
Leeuw met 64,6%; 2. Mevrouw de
Vries en de heer Groot Bramel met
64,6%; 3. De dames Warnaar en
van Alphen met 57,1%.

Voetbal
VV VORDEN
Uitslagen 8 en 9 februari
Zelos Al - Ratti/Vorden Al: 6-0
Vordenl-WG'251:2-0
OBW4-Vorden2:l-2

bij voorsprong opportunistisch te
blijven spelen. Niels Siemerink
kwam oog in oog te staan met de
Gaanderense doelman, na een
wonderschone combinatie met
Andre Kamperman, maar zijn
schot werd geblokt. Ook Niels Vos
kreeg een uitstekende mogelijkheid op de 2-0, maar hij raakte de
bal verkeerd. Tien minuten voor
tijd bracht trainer Chung Robin
Koster in voor Andre Kamperman.
Een gouden wissel, zoals dat in
vaktermen heet, want het eerste
balcontact van Koster was meteen
raak. Rutger Wullink zette de kersverse spits alleen voor de keeper
en hij scoorde beheerst de 2-0.
Hiermee was de wedstrijd in de
knip en Vorden speelde tactisch
sterk de negentig minuten vol.
SOCII NIEUWS

De heren uit Vierakker/Wichmond
moesten een inhaalwedstrijd spe
len tegen het Eerbeekse Anadolu
'90. Al na een kwartier keek men
tegen een 1-0 achterstand aan
door een schot van kort bij die
goed werd ingeschoten. Na een dik
half uur werd een schuiver van
Robert Kornegoor van richting
veranderd en de keeper kansloos
liet 1-1 met deze stand ging men
rusten. Nadat trainer Haggeman
de heren nog even goed had toegesproken kon men met de tweede
helft beginnen. In deze zeer
matige partij vielen vele gele
prenten voor de gastheren voornamelijk voor praten. Socii had
het geluk aan hun zijde in een van
de spaarzame mooie aanvallen
over vele schijven was het Jan
Willem Krijt die keurig met het
hoofd afronde en de eindstand
bepaalde op 1-2. Aankomend
weekend zijn ze vrij en gaan ze
zich voorbereiden op de kraker
tegen Warnsveldse Boys.
UITSLAGEN

Programma 15 en 16 februari
OBWDl - Vorden Dl; Vosseveld Cl
-Vorden Cl; Ratti C1D -Vorden C2;
Colmschate B2 - Vorden/Ratti BI;
Ruurlo Al • Ratti/Vorden Al;
Silvolde l - Vorden 1; Vorden 2 SDOUC 2; Vorden 3 - HenK 2;
Witkampers 5 - Vorden 4.
VORDEN l - WG'25 1: 2-0
Vorden heeft tegen de ploeg uit
Gaanderen een verdiende overwinning geboekt. Overigens niet
door mooi voetbal, maar door collectief hard te werken. Op slag van
rust kwam Vorden verdiend op
voorsprong. In de tweede helft
speelde het een bekeken wedstrijd.
De ploeg van trainer Chung nam
geen risico's en speelde tactisch gezien sterk, waarbij het de tijd in
haar voordeel liet spelen. WG '25
kreeg geen enkele uitgespeelde
kans. Tien minuten voor tijd
bracht invaller Robin Koster
WG'25 definitief de genadeslag
toe door beheerst de 2-0 binnen te
werken. Een goede start van de
tweede helft van de competitie.
Vorden had zondag thuis iets
recht te zetten, want het werd in
Gaanderen met 4-0 van de mat gecounterd. Daaruit was lering getrokken, want Vorden hield het
veld lang en speelde vanuit een gesloten defensie. Daarmee haalde
het de angel uit de Gaanderense
ploeg. Vorden kreeg een aantal
kleine kansjes, maar het merendeel van de aanvallen werden door
de grensrechter afgevlagd. Zowel
Niels Siemerink als Andre Kamperman werden in vrije positie terug
gefloten. In de 40e minuut werd
Sandor Verkijk goed aangespeeld
en hij passeerde met een bekeken
schot doelman Schepers 1-0. WG
'25 werd aanvallend afgetroefd
door de hechte Vordense verdediging.
In de tweede helft een zelfde spelbeeld, waarbij Vorden consequent
met rugdekking speelde om de
voorsprong op die wijze vast te
houden. Vorden morste in het verleden nogal wat punten door ook

Socii2-WHCZ10:2-2
Baakse Boys B - WHCZ B: 4-6
Programma 15/16 febr.
SCS BI - Baakse Boys BI; Socci Cl Witkampers C2; Eerbeekse Boys 3 Socci 2; De Hoven 2 - Socii 3; SCS l
- Socii 4; Socii 6 - Brummen 8.
RATTI

Programma 15 februari
Ratti 5 - Haaksbergen 6; Ruurlo Al
- Ratti/Vorden Al; Comlschate B2 Vorden/Ratti BI; Ratti Cl -Vorden
C2; Ratti l - Gorssel' 1; Ratti 2 Ruurlo 6; Ulftse Boys 5 - Ratti 3;
Ratti l - Trias l (dames).
RATTI l - WOLFERSVEEN l

Na een lange winterstop moest
Ratti afgelopen zondag weer in
competitieverband aantreden. Wolfersveen was een goede tegenstander waar je lekker tegen kunt
beginnen. Deze gedachte was
naderhand zeer terecht gebleken.
Ratti begon furieus, een goed
lopende aanval via de rechterkant
leverde binnen 5 minuten al bijna
een doelpunt op. Goed keeperswerk van de keeper van Wolfersveen voorkwam echter de voorsprong. Wolfersveen kwam er niet
aan te pas in het begin. Het was
dan Ratti dat terecht op een 1-0
voorsprong kwam. Ruud Mullink
benutte een vrije trap, net even
buiten het zestienmetergebied. Als
een kanonkogel sloeg de vrije trap
binnen. Ratti probeerde hierna de
bevrijdende tweede treffer te forceren. Helaas ontbrak net op het
laatst de precisie. Wolfersveen
kwam daaardoor wat meer in de
wedstrijd. Enkele goede reddingen
van Bert-Jan Kolkman voorkwamen de 1-1. De rust werd dan ook
bereikt met een 1-0 voorsprong. In
de rust trachtte Flip Pelgrum de
ploeg scherp te houden en te
hameren op een verzorgde tweede
helft. Ondanks deze waarschuwing(en) kon Ratti het goede spel
van de eerste helft niet voortzetten. Wolfersveen kreeg de
touwtjes wat beter in handen.
Slecht opbouwen vanuit de defen-

sie van Ratti leverde de gelijkmaker op. Ratti kon de rust nier meer
laten terugkeren. In alle hectiek
was het Wolfersveen dat ook nog
de 2-1 scoorde. Gelet op de goede
eerste helft van Ratti is het jammer dat men uiteindelijk met 1-2
verloor. Volgende week moet Ratti
het thuis opnemen tegen het
hooggeplaatste Gorssel.

Kartkampioenschappen
"De Graafschaprijders"
De VAMC "De Graafschaprijders"
heeft voor zondag 16 februari de
Indoor Kartkampioenschappen op
het programma staan. Deze worden dit keer gehouden bij Gaasbeek Indoorkarting te Duiven. Bij
de dames verdedigt Monique Vruggink haar titel, terwijl bij de heren
Stefan Harkink, de kampioen van
2002, zal trachten dit kunststukje
te herhalen.
Het racearrangement waar de
organisatie voor heeft gekozen is
Benetton Renault en bevat de volgende onderdelen: training van 5
minuten; training van 8 minuten,
kwalificatie van 8 minuten, waarna de tien beste coureurs door
gaan naar de finale van 10 minuten.

Jong Gelre

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.
FEBRUARI

12
12
13
15

Klootschieten ANBO KI. Steege.
Bridgeclub BZR Stampertje.
Klootschieten bij Vordense Pan.
St. Vriendenkring Klein Axen
lezing 't Beeckland Jan van
Morsbergen.
17 Bridgeclub Vorden dorpscentrum.
19 Klootschieten ANBO KI. Steege.

19 Handwerkmiddag de Wehme
+ kraamverkoop.
19 HVG Wichmond dhr. Vriend
over Ziekenhuis.
19 EHBO herhalingslessen dorpscentrum.
19 NBvPtettelandsvrouwen 3D diaprojektie.
19 Bridgeclub BZR 't Stampertje.
20 PCOB bijeenkomst in Nutsgebouw Warnsveld.
20 Klootschieten bij Vordense Pan.
20 Bejaardenkring dorpscentrum.
22 NBvPlattelandsvrouwen blijspel
Doetinchem.
24 Bridgeclub Vorden dorpscentrum.
25 Chr. vr. Passage oogstfiguren.
26 Klootschieten ANBO KI. Steege
26 Bridgeclub BZR 't Stampertje.
27 PCOB ledenmiddag Stampertje.
27 Klootschieten bij Vordense Pan.
27 HVG dorp Vorden vrijwilligerswerk.

Gelderse Kampioenschappen
voor Ponyclub de Graafschap

De afdeling Vorden/Warnsveld
van Jong Gelre neemt zondag 16
februari deel aan het Jong Gelrevolleybaltoernooi, dat door de
provinciale sportcommissie in de
Hanzehal te Zutphen wordt georganiseerd.

Wielren nen
R.T.V. crossers rijden laatste
wedstrijd van dit seizoen in
Pijnacker.
Afgelopen zaterdag reden de R.T.V.
veldrijders hun wedstrijd in Pijnacker, op een door blubber zwaar
geworden parcour met daarin veel
drassig weiland en draai en keer
werk, werd het er de veldrijders
niet gemakkelijk gemaakt. Martin
Weijers de uit Hengelo (gld) afkomstige coureur reed bij de sportklassers een sterke wedstrijd, hij
reed gelijk na de start met de eersten het veld in, en kon zich de
gehele wedstijd met de eersten
meten, uiteindelijk eindigde Weijers als 4e net naast de bloemen. De
Wichmondse veteraan Rudi Peters
reed op dit voor hem te zwaar parcour naar een 7e plaats. De Vordense dame Gretha kl Brinke werd
bij de dames 8e, zij reed een goede
wedstrijd, de winnaar werd de we
reldkampioen bij de dames Daphe
vd Brand.
De jeugdige Vordenaar Richard
Sleumer zag het naar 2 ronden
niet meer zitten, en stapte moegestreden uit de wedstrijd, van deze
actie had deze jonge coureur na
afloop wel spijt, maar deze beslissing was niet meer terug te draaien.Komend weekend organiseert
de R.T.V.Vierakker/Wichmond de
jaarlijkse familie-dag dit betekent
voor de renners s'morgens een
veldtourtocht via het Grote Veld
richting Lochem, dan volgt er voor
het thuisfront een ganzebordtocht, ook de renners doen hier
aan mee, afsluitend met een warme winterhap, dit alles gebeurt bij
de "camping de Kleine Steege " te
Wichmond.
Op zondagmorgen 23 Februari begint de wegtraining weer voor de
R.T.V.V.W. ze vertrekken elke zondag vanaf de "Olde Kriet" te Wichmond, nadat de klok weer op de
zomertijd is gezet gaan ze ook op
de maandag- en donderdagavond
trainen. Heb je interresse of wil je
een keer mee trainen, kom dan ge
rust eens kijken bij de R.T.V.

Bovenste rij van links naar rechts: Bart Hartman,Lisette Bijenhof, Lisanne
Schippers, Annemieke Mulderije. Onderste rij van links naar rechts:
Lieke Buenk, Jorieke Pellenberg, Marieke Rouwenhorst
Deze ruiter en amazones zijn
geselecteerd voor de Gelderse
Kampioenschappen van ponydub de Graafschap.
Kringkampioenen zijn geworden:Bart Hartman dressuur klasse
L2 met Hoppenhoffs Erwin, Lisette
Bijenhof dressuur klasse ml met
Survivor, Marieke Rouwenhorst
springen klasse L met Kaylie.

Stratenschiettoenooi
Op dinsdag 4 febr. en woensdag
5 febr. zijn weer de wedstrijden
gehouden voor straten en buurtverenigingen. De wedstrijden zijn
heel goed bezocht er waren 37
team van drie personen. Dit was
ruim meer dan vorig jaar. De
schutters kwamen uit alle hoeken
van de gemeente Vorden. De nieuwe wisselbeker is gewonnen door

Tevens geselecteerd voor Gelderse kampioenschappen:
Lisanne Schippers springen klasse
M en reserve klasse L2 met pica,
Annemieke Mulderije dressuur
klasse LI en springen klasse B met
Cardman. Lieke Buenk springen
klasse B met Simba, Jorieke Pellenberg dressuur klasse B met Beauty.
Deze kampioene schappen zullen
in verschillende weekenden gere
den worden en ook in verschillende plaatsen.

de Toverstraat 2. Hier volgt de uitslag: De beste schutter is: Paul Wolbrink met 74 punten. De beste
schutster is: Judith v.d.Velde met
70 punten. Ie prijs: Toverstraat 2
met 189 punten. 2e prijs: Toverstraat l met 161 punten. 3e prijs:
Kapelweg 4 met 142 punten. 4e
prijs: Kranenburg l met 139 punten. De nieuwe wisselbeker is be
schikbaar gesteld door Rietdekkersbedrijf Hissink.

www.financial-freedom.nl

DE OPLEIDINGSBEDRIJVEN

JRK uw tapijtspecialist

voor de bouwnijverheid

uw trap bekleed
met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten

op zaterdag 15 februari
begint Hondenschool
'Klein Weetink' uit Velswijk
weer met de
nieuwe trainingen.

voor slechts €

Alle onderdelen. Ook behendigheidsbaan, fly-ball en jacht.

Lichtenvoorde

&

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

Borculo

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

werken samen in de regio:

Inlichtingen en/of opgave:
Lucia Mullink (0314) 62 23 61
Ap Peters (0314) 64 14 36.

voor slechts € 225.°° N

Lochem Borculo, Eibergen
Ruurlo en Vorden

Aalten, Beltrum, Groenlo
Lichtenvoorde en Winterswijk.

Kom kijken III Bonulo want wij houden een
Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro
zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel
mengvoeders en
biologische voeders

"P^S VEEVOEDERHANDEL
O<3 H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar
voor uw regio!

OPEN DAG

op donderdag

20 februari 2003 van 13.00 tot 21.00 uur.
Bij ons kun je opgeleid worden voor de volgende beroepen:
Metselaar, Timmerman, Werkplaatstimmerman, Restauratie Timmerman,
Voeger, Tegelzetter

Complete stoffering
van een woning
voor slechts € 795.°°
Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal
16 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,
prijzen vanaf € 795.-.
Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een
prijsopgave!

WAT KUN JE BIJ ONS VERWACHTEN?
Vier dagen werken in de praktijk en een dag per week naar het ROC Graafschapcollege voor het
theoretisch deel van de opleiding.

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

Heb je interesse in een gedegen opleiding met de zekerheid van een arbeidsplaats én heb je of
behaal je een VMBO, HAVO, MAS of gelijkwaardig diploma, neem dan contact op met:

tel. (0546) 45 86 97 / 06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Kijk ook op onze website: nvob-achterhoek.nl
Adres:

Telefoon (0575) 51 66 35
Internet www.debos.nl

1859°

NVOB Opleidingsbedrijf,,de Achterhoek"
Bosberg 21
7271 LE Borculo
telefoon: 0545-274777
e-mail: nvob-worldonline.nl

ffl

Nationaal Epilepsie Fonds
Dt Macht vin htt Kltlnt

Zondag 2 maart

VLOOIENMARKT
Sporthal 't Jebbink, Vorden
Adr.:Jebbink 13
van 10.00 tot 16.00 uur.
Kraam € 20,- elke volgende € 15,-

REAN EVENEMENTEN

Geef wat
vrije tijd aan

epilepsie

Het Nationaal Epilepsie Fonds zoekt
vrijwilligers voor de jaarlijkse nationale
collecte (19 tot en met 24 mei)
bel: 030 - 63 440 63, Henny van Mourik
Postbus 270 • 3990 GB Houten
www.epilepsie.nl

^^

Tel. (010) 43 28 696

Ne fit

houdt Nederland

warm

Niet voor niets
de meest verkochte
HR-ketel
Sinds 1981 kozen maar liefst twee van de drie
Nederlanders die een HR-ketel in huis haalden voor
HR van Nefit. Tegenwoordig is dat meestal een Nefït
EcomLine HR-ketel, absolute topklasse in comfort,
energiebesparing en betrouwbaarheid. Een voordelig
alternatiefis de compacte Nefït SmartLine HR
Combi-ketel, onbetwist de beste keus als u gaat voor
een 'middenklasser'.
l,

,1
Wij adviseren IMti l l

• Dakwerk

Vorden, Herberg 21.-4O * Warnsveld, de Kap 21.-5O * Eefde,
pand Uitrusting 21.55 * Almen, Kazerne 22:05 * Borculo,
busstation 21:45 * Qeesteren, tyaan 21.55 * (jelselaar, Jlory
22.OO * Cochem 1, Oude technische school 22. TO • Kuurlo,
tapperij 22.3O ' Qarchem, Kerk 22«O * Cochem 2, oude
technische schooi 22.5O * $athmen, $rlnk 22.3O * gorssel,
Koskamp 22*5 * Harfsen &uttenlust 22:55 uur .
Meer info ? ftel O9OO-Witkamp of kijk op www.witkamp.co»

A.S. ZOVAG
Uw on stage:

GO TO THE MAX
mmv:
Dj
Berry
17:15 UUR 22:15UUR

Kraus

Met Zaterdag passe-partout anders € 6,00
meer info? Www.witkamp.com of 0900-9485267

• Installatie

Ifi/Cfca^njE) óp Zondag:

Pollaan 46 - 7202 BX Zutphen -Tel. (0575) 513931

Lease / Huur en Onderhoudscontracten
24-uurs service

• Sanitair

2 maart. Da nee classics
Live on stage : Band of Glorie

17:45 UUR T/M 22:15 UUR

Meer info ? : WITKAMP.COM

Wachten op nieuwe longen:

"Als de tijdbom afgaat, moet er een donor zijn"
Paul van den Elsaker (38) staat sinds een paar maanden op de wachtlijst
voor een paar nieuwe longen. Hij lijdt sinds zijn geboorte aan cystische
fibrose (CF). De slijmklieren geven taai slijm af, dat de longen en spijsvertering aantast. Vandaar dat de ziekte ook wel taaislijmziekte heet. Paul
wacht, maar is niet wanhopig. "Ik heb wel moeite met mensen die er nooit
over willen nadenken."
Afgezien van kortademigheid, gaat
het redelijk met hem. Van den Elsuker
zit nog niet permanent aan de zuurstof
en kan zijn eigen automatiseringsbedrijf leiden. "Ik ben geen smachtende wachtende," zegt hij. "Nog niet.
De ziekte zal zich wel verergeren.
Longen van een donor zijn hoe dan
ook de enige oplossing. Mijn grote
angst is dat er geen donor beschikbaar
is op het moment dat het moet. In
feite zit ik op een tijdbom. Als-ie
afgaat, moet er een donor zijn."
Zo'n vier jaar geleden kwam de eerste
grote klap. Paul werd 's nachts wakker
met een longbloeding. Het bloed uit
één long gutste uit zijn mond. Met
moeite wist hij door de telefoon zijn
naam en adres te spellen. Daarna
strompelde hij nog naar beneden om
de deur van het slot te doen om daarna te wachten op de ambulance.

Schrikken
Na een oorspronkelijke behandeling
in een streekziekenhuis wilde hij naar
het academisch ziekenhuis in Utrecht.
Daar stelde zijn longarts vorig jaar
een transplantatie voor. "Ik wist dat ik
achteruit ging, maar een transplantatie? Dat was toch schrikken." Paul
staat nu met 46 andere Nederlanders
op de wachtlijst. In totaal lijden er
zo'n 1200 mensen in ons land aan de

ziekte, maar de meesten zijn nog niet
toe aan transplantatie. Een vuistregel
is dat de longcapaciteit moet zijn
geslonken tot 30 procent.

"Een donor is hoe don ook
de enige oplossing"
De dag dat hij op de wachtlijst kwam,
na een uitvoerige beoordeling, ging
hij uit eten om dat te vieren. Hij zette
zijn mobieltje uit. "De kans op
meteen een telefoontje van het ziekenhuis was nul. Ik heb bloedgroep
O-negatief, net als de meeste andere
patiënten en donoren. De wachttijd is
daardoor stabiel. Zo'n twee jaar. Ik zit
dus niet elke dag in spanning te
wachten, hoewel ik dagelijks bezig
ben met mijn ziekte."

Morgen niet

Paul van den Elsaker: "Ik ben geen smachtende wachtende. Nog niet"

Hij zou morgen liever nog geen
transplantatie willen. "Dat klinkt heel
gek en ik hoop dat mensen het begrijpen. Kijk, een transplantatie betekent
een veel beter leven, maar ook datje
nog hooguit tien jaar te leven hebt.
Dat zijn de resultaten tot nu toe. Dus
hoe langer je wacht met transplanteren, des te langer je leeft. Maar je
kunt ook niet te lang wachten. Ik ben
nu sterk genoeg voor een transplanta-

tie. Hoe ben ik als de ziekte plotseling verergert? Bovendien is het
grootste risico met langer wachten
dat er op het beslissende moment
geen donor is. Dat is mijn angst. En
daarom is het zo belangrijk dat mensen zich opgeven als donor, ook al
lijk ik nu nog een goed functionerende ondernemer met een eigen
automatiseringsbedrijf."

Bart de Graaff wist discussie los te maken
artiesten hinderlijk achtervolgen en
hen om een zoen vragen ('Stalkshow') ook niet.
Tussendoor vroeg hij met zijn
programma 'Te koop gevraagd: organen' aandacht voor het tekort aan
donoren. Anders dan de titel deed
vermoeden, ging het niet over handel
in organen, maar om het werven van
meer donoren door interviews met
wachtende patiënten en door potentiële donoren uit te leggen wat zij
moesten doen. In feite was 'Te koop
gevraagd: organen' een van de braafste programma's van Bart de Graaff.
Als het ging om de dood, was Bart
niet meer zo brutaal. "Dat brutale was
maar één kant van Bart," zegt Ria
Bremer die voor het programma veel
met hem heeft samengewerkt. "Bart
had zoveel meer kanten. Hij was alles
watje maar bij een mens kunt voorstellen."

Bart de Graaff trok mensen over de streep
Bart de Graaff. Sommige mensen
vonden hem irritant, maar velen
wist hij te ontroeren. Hij heeft in
ieder geval de grenzen van televisie
verlegd. Bovendien was Bart de
Graaff de beroemdste nierpatiënt
van Nederland. Hij heeft daardoor
heel wat mensen over de streep
getrokken om donor te worden.
Op zijn 21e brak hij door met een
reclamespotje voor een koekjesfabrikant. Hij zag er nog uit als 12 vanwege een groeistoornis, veroorzaakt
door een zeldzaam virus. Veronica
kreeg hem in de gaten en liet hem
het kinderprogramma B.O.O.S.

presenteren. Al gauw maakte hij ook
programma's voor volwassenen,
zoals Boobytrap. Tussen de bedrijven
door moest hij aan de nierdialyse
want het virus had ook zijn nieren
aangetast.

Brutaal
Zes jaar later richtte hij zijn eigen
publieke omroep voor jongeren op:
BNN. Zelf vulde De Graaff in het
begin de meeste zendtijd. Altijd een
tikkeltje irritant, amusant en vooral
brutaal, 's Nachts een baksteen door
een ruit gooien om te kijken wat er
gebeurt, dat was nog nooit eerder
vertoond op televisie. Nederlandse

Bart heeft twee donornieren gekregen, waarvan er eentje weer uit
moest. Een herseninfarct bleef hem
niet bespaard en in 2001 werd hij
geopereerd aan een zeldzame vorm
van kanker in zijn mond. In hetzelfde
jaar vertrok hij naar Canada om
daar reportages te maken en zijn
'Stalkshow' ging door tot het afgelopen voorjaar. Begin mei naderde
het einde toen hij met een buikvliesontsteking werd opgenomen. Op 25
mei 2002 stierf hij, 35 jaar oud.

Aanmeldingen
Hij heeft een onuitwisbare indruk
achtergelaten binnen Hilversum en
bij de duizenden Nederlanders die
zich spontaan aanmeldden als donor,
voor en vooral na zijn overlijden. De
Stichting Bart de Graaff Foundation
zet zijn werk als donatiepromotor
voort. "Mijn huid en mijn botten
mogen ze hebben," zei hij ooit. Of
daar gebruik van is gemaakt, zal voor
altijd een geheim blijven. Een woordvoerster van BNN wil hier niet op
ingaan om de familie niet te belasten.
Brutaliteit kent toch ook zijn grenzen.

Geen verwijten
Van den Elsaker verwijt niemand
iets. Ook niet de mensen die geen
donor willen zijn. "Ik geef richting
aan mijn eigen leven en veroordeel
anderen niet zo snel. Ik heb wel
moeite met mensen die er nooit over
willen nadenken, alle brieven over
donorschap weggooien alsof het
junkmail is, en denken dat er vanzelf
wel donorweefsel of -organen voor
hen zijn als het nodig is. Maar dan
nog hoor, het is niet niks. Mensen
moeten ongevraagd opeens nadenken
over hun eigen dood. Dat is lastig. Ik
heb zelf rond mijn twintigste het formuliertje ingevuld. Mijn voormalig

buurmeisje van 18 deed het toen ze
hoorde dat ik op de wachtlijst kwam.'
"Als ik morgen dood ga, heb ik daar
wel vrede mee. Ik heb geen onafgemaakte dingen. Niet van: had ik
maar dit, had ik maar dat. Ik denk
in tevredenheid te kunnen sterven.
Niet gelukkig met de vroege afloop
misschien, maar wel tevreden terugkijkend op mijn leven."
Op www.longtransplantatie.nl heeft
Paul van den Elsaker lotgenoten
bij elkaar gebracht met diverse
meningen. Ook donoren kunnen
hier terecht voor informatie.

www.donorvoorlichting.nl
Een nieuw registratieformulier kan
worden gedownload via internet
www.donorvoorlichting.nl of
worden aangevraagd op telefoonnummer 0900 BELDONOR
of 0900 821 21 66

Wel/geen donor worden, hoe gaat dat?
Wat u ook doet, laat u eerst goed'
voorlichten. Dat kan heel simpel
door te bellen met de
Stichting Donorvoorlichting:
090(1 BELDONOR of
0900-8212166 (€040 per minuut).
De gratis folder 'Ja of nee donor?'
zet alles op een rijtje en ligt voor
u klaar bij iedere huisarts of apotheek. De folder is ook aan te
vragen via het 0900-nummer.
De stichting heeft bovendien speciale folders voor wie nog meer wil
weten. Vraag ernaar bij de mensen
van het 0900-nummer. Schriftelijk
folders aanvragen kan ook: Stichting
Donorvoorlichting, postbus 764.
1200 AT Hilversum. Vermeld uw
voor- en achternaam, adres en (niet
verplicht) uw geslacht, telefoonnummer en geboortedatum. Via
internet kan ook:
www.donorvoorlichting.nl.

Registratie
Om uw wens vast te leggen, vult
u een formulier in dat wordt opgeslagen in het landelijke Donorregister. Ook als u geen donor wilt
worden of speciale wensen heeft, is
het raadzaam om dit vast te leggen.

Dat scheelt een hoop verwarring
bij artsen en uw nabestaanden.
Het formulier is aan te vragen via
het 0900-nurnmer of schriftelijk
bij de Stichting Donorvoorlichting
(zie hierboven). Wie 18 jaar wordt,
krijgt het formulier automatisch
toegestuurd. Een formulier invullen via internet is nog niet mogelijk.
De keuzemogelijkheden zijn als
volgt:
• Ik geef toestemming voor
orgaan/weefseldonatie.
• Ik geef géén toestemming.
• Ik laat het hesluit na mijn overlijden over aan de nabestaanden.
• Ik noem de naam en het adres
van een bepaalde persoon die na
mijn overlijden over donatie mag
beslissen.
Vaak weigeren nabestaanden
donatie van organen als de wens
van de overledene niet duidelijk is.
Wie in principe wel donor wil zijn,
maar de familie het laatste woord
wil geven, kan keuze 3 aankruisen.
'Op de achterkant van het formulier
kunt u aangegeven welke organen
en/of weefsels u eventueel niet
wilt doneren.

Nog nooit was

Quick-step

Damesafdeling

Laminaat, gelegd
zo goedkoop

Lochem Parket,
Barchemseweg 40a,

Ruurlo
(achter bouwbedrijf Hukker)

kans

tel.: 0573-453501
lid v/d Vereniging van
Parketvloeren
Leveranciers

zeker weten?

de laatste
blouses
de laatste
t-shirts
de laatste
jacks

€19.
€10.

€50.

Herenafdeling

TEUNISSEN
M O D E
Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 14 38

de laatste
pullovers
de laatste
jassen

€29.
€60.

Bezoekers van harte welkom bij opleidingsbedrijf in Borculo

ZUTPHEN - Op zaterdag 15 februari a.s. vindt er een
happening plaats aan de Troelstralaan te Zutphen. Deze dag
worden de laatste restanten voor te gekke prijzen
aangeboden. De zogenaamde stoepverkoop vindt traditioneel plaats op de stoep onder de luifel bij Duthler-modeZutphen. Dat deze 'stoepverkoop' grote bekendheid geniet,
blijkt wel uit de grote drukte die deze dag jaarlijks kenmerkt
bij dit modehuis aan de Troelstralaan. Dus zaterdag 15 februari
bent u van harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur tijdens de
stoepverkoop. Tot ziens bij:

Open dag voor de bouw
voor velen interessant

uthlernmode
z ut phen

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

Zondag 16 februari

GO TO THE MAX
Uitgaan op zondag in Witkamp
begint ondertussen een begrip
te worden in de wijde regio.
Aan het eind van de middag
gaan de deuren open en rond
de klok van tien heb je een heerlijk avondje gezelligheid en muziek achter de kiezen.
Een te gek concept voor de mensen die op maandag weer hard aan
de slag moeten. Go to the Max is de
band voor vanavond en deze
gasten is een goed feestje wel toevertrouwd. DJ Berry Elsman zal
wederom zorgen voor de beste en
fijnste rockclassics. Go to the Max
heeft al vaker op het podium gestaan op de zaterdagavond in Witkamp. Dit deden zij zó goed, dat
we ervan overtuigd zijn dat ze ook
deze zondag de zaal helemaal op
z'n kop zullen zetten. Hun repertoire van deze coverformatie is
zeer breed. Van André Hazes tot

Limp Bizkit en via de Chilli Peppers tot Blof. In hun genre is Go to
the Max één van de toppers en
gaan ze er helemaal voor om er
een puike avond van te maken.
Ook qua geluid en licht is het bij
deze jongens altijd 200 % voor elkaar. Mensen die de zaterdagavond ook naar Witkamp komen
kunnen een bandje krijgen, zodat
ze GRATIS entree hebben voor het
concert van Go to the Max. Anders
betaal je bij aan de deur.
Witkamp Verwagt:
Zondag 2 maart:
Back to the Eighties Party met
swingende liveband
Zondag 16 maart:
Mega Apres Skiparty
Zondag 6 april:
Fragment
Meer info via: 0900 - WITKAMP
of via onze website:
www.witkamp.com.

Centrum voor Reiki Eefde

Na een ingrijpende verbouwing
van het huis, heeft men de beschikking gekregen over een
prachtige ruimte om weer Reikicursussen te verzorgen.

De famlie van 't Veen hoopt u daar
binnenkort te ontvangen, om Reik
tei leren. Deze natuurlijke heelwijze afkomstig uit Japan kan iedereen leren. Leeftijd of vooropleiding doet er niet toe. Is men op
zoek naar een mogelijkheid om

meer te ontspannen of naar een alternatief omdat men klachten
heeft? Weet dat Reiki altijd samengaat met reguliere medische behandelingen maar niet in de
plaats komt van.
Jan en Lia van 't Veen verzorgen
cursussen volgens de traditie van
Usui Shiki Ryoho en zijn aangesloten bij the Reiki Alliance. Kijk
op www.warmehanden.nl of bel
gerust voor meer informatie/een
folder. (Zie ook de advertentie).

Op donderdag 20 februari staan
de deuren van het NVOB-opleidingsbedrijf De Achterhoek in
Borculo wagenwijd open want
dan wordt de open dag voor de
bouw gehouden. Jong en oud
zijn van harte welkom.
Opleidingsbedrij f De Achterhoek
in Borculo houdt open huis. Iedereen die belangstelling heeft voor
een opleiding én een baan in de
bouw kan op donderdag 20 februari een kijkje komen nemen. Het
opleidingsbedrijf laat de bezoekers tijdens de open dag kennis
maken met de kansen en vele opleidingsmogelijkheden die de
bouw biedt. De huidige cursisten
verzorgen demonstraties. Ze laten
verschillende disciplines zien zoals timmeren, metselen, voegen
en tegelzetten. Bezoekers worden
er actief bij betrokken. Daarnaast
wordt er allerlei informatie verstrekt over de verschillende opleidingen. Het gaat dan om zowel

scholing voor volwassenen als
schoolverlaters van het voortgezet
onderwijs. Zo kunnen volwassenen zich laten omscholen tot een
carrière in de bouw. Werknemers
die al in de bouw actief zijn, kunnen hun vakkundigheid op peil
houden door gebruik te maken
van de verschillende bijschoh'ngsmogelijkneden. Zo kun je doorleren voor assistent-uitvoerder, uitvoerder en aannemer, maar ook
voor beroepen als docent, bouwkundig tekenaar of calculator.
Leerlingen van het voortgezet
onderwijs die graag met de handen willen werken, zijn op 20 februari in Borculo ook op het goede
adres. Maar tevens diegene die het
voortgezet onderwijs al een tijdje
hebben afgesloten en van bedrijfstak willen veranderen zijn
hierbij uitgenodigd. Ze krijgen
precies te horen en te zien wat ze
kunnen verwachten van de bouwopleiding. Omdat de vraag naar
goed opgeleide vakmensen groot

is, zijn de carrièremogelijkheden
bijzonder aantrekkelijk. Tijdens je
opleiding werk en leer je vier dagen in de praktijk en volg je een
dag in de week theorie op het re
gionaal opleidingscentrum. Je
doet dus in ruime mate theorie- en
praktijkervaring op. Grote voordelen zijn: een opleiding, werkgarantie en tijdens de opleiding professionele ondersteuning en begeleiding. Het betreft een goed betaalde opleiding. Je verdient gelijk een
salaris volgens de CAO bouwnijverheid. De open dag is dan ook bedoeld om de belangstelling voor
de bouw te vergroten. Er zijn
stands aanwezig van Bouwradius,
het NVOB, Arboduo en de scholen
't Assink, Staring en ROC het
Graafschapcollege.
Voor meer informatie kan men
contact opnemen met Opleidingsbedrijf De Achterhoek in Borculo.
Men kan ook de internetsite raadplegen: www.nvob-achterhoek.nl

Afslanken met gezonde voeding

Uitslag kerstpuzzel
weekblad Contact
Ie prijs:
EJ. Lettink
2e prijs:
J.H. Luimes-Groot Roessink
3e prijs:
Mw. G. Kornegoor
4e t/m 10e prijs:
H. Wijnbergen-Nieuwland
G. Dijkers
M.J.M. Mage-Geltink
G.H. Snelooper
B. Rossel
Mw. K. Tiemessen
GA. Kamperman-Buunk

Lieferinkweg 3

Vorden

Wichmondseweg 16

Hengelo

Boomgaard 13

Ruurlo

Lochemseweg 4
Hunnekink l
Het Kerspel 5
Ruurloseweg 28
Strodijk 9
Brinkerhof 40
Barchemseweg 53

Warnsveld
Warnsveld
Hengelo
Hengelo
Vorden
Vorden
Ruurlo

Prijzen zijn af te halen tot en met vrijdag 21 februari bij Drukkerij
Weevers, Nieuwstad 30 te Vorden.

Uitslagen kerst-ldeurplaat
weekblad Contact
Ie prijs:
Lianne van Langen
2e prijs:
Daisy Smallengoor
3e prijs:
Shanice Hout
4e t/m 15e prijs:
Dyean Norde
Anouk Kersten
Gioia Pascarelli
Joshua Jansen
Iris Hilderink
Yanick Palsenbarg
Matthijs de Jonge
Esmee Regelink
Carmen Fokkink
Begge Schepers
Daan Reugebrink
Tanja Rietberg

Hoetinkhofl45

Vorden

Stokebrand 181

Zutphen

Het Looweg l

Oeken

Aaltenseweg 5a
Singel 20
B.v. Hackfortweg 18
Scheerdershof 41
Bronkhorsterstraat 2
Lochemseweg 9
Braamkamp 304
Everhardinkweg 5a
Wiesserbroekweg 8
Waarleskamp 19a
Plataan weg 16
Pastoor Deperinkweg 23

Hengelo
Hengelo
Vorden
Warnsveld
Keyenborg
Warnsveld
Zutphen
Zelhem
Vorden
Hengelo
Hengelo
Marienvelde

De prijzen zijn af te halen tot en met vrijdag 21 februari bij Drukkerij
Weevers, Nieuwstad 30 te Vorden.

Mandala's tekenen
Rian Drok geeft al jaren ontspannend tekenen in Eefde. Ze
is nu verhuisd naar Vorden om
op die plek een eigen tekenpraktijk te beginnen.

op het tekenen vanuit jezelf. Je
leert op een vrije manier mandala's
ontwerpen. De ervaring leert dat
je losser wordt en datje beter naar
jezelf leert luisteren.

Mandala tekenen is ontspannend
tekenen. Door allerlei tekenoefeningen zoals zwieren (dansen op
papier), zwalken en krassen, door
de spelen met lijn, kleur en vorm
komt men terecht bij de cirkel.

Rian Drok is tekentherapeut geeft
behalve teken cursussen ook individuele sessies therapeutisch tekenen.

Het woord 'Mandala' komt uit het
Sanskriet en betekent cirkel. Het
werken binnen de cirkel geeft
rust, biedt een soort veiligheid in
deze hectische tijd. Er wordt met
kleurpotlood gewerkt. Het kleuren
alleen al werkt rustgevend.
Je hoeft niet te kunnen tekenen
om toch een leuke tekenervaring
te kunnen hebben. De nadruk ligt

Therapeutisch tekenen wordt ook
wel helend tekenen genoemd. Heel
in de zin van compleet, gezond,
gaaf. Je zelf als een compleet mens
ervaren je creativiteit ontwikkelen. Je eigen zelfhelend vermogen
aanspreken.

In de eigen omgeving is er gelegenheid om af te slanken en om
het gehele leven lang op een gezonde manier te leren leven.
Dus: slank blijven en weten wat u
eet. Uiteraard met gezonde voeding. Geen honger. Graag stellen
wij E.G A aan u voor. E.G A niet zomaar een afslankclub. Natuurlijk
is het einddoel dat u na enige tijd
de overtollige of ongewenste pondjes kwijt bent en dat u een bepaald
streefgewicht bereikt. Maar het
gaat er bij de E.G A ook om de manier waarop.
In de eerste plaats heeft E.GA.
meer dan 700 cursusplaatsen in
Nederland (met deskundige opgeleide cursusleidsters), onder toe-

zicht van een begeleidend arts en
diëtisten. Men kan dus met vragen
of problemen steeds bij de cursusleidster terecht. Zie internet:
wwweganederland.nl

wilt. Geen veelbelovende pillen of
shakes, wel de eetwijzer die je
wijst hoe u gezond gaat afslanken.
Er zijn ook twee kookboeken uitgebracht met heerlijke recepten.

In de tweede plaats biedt E.GA.
een uitstekende eetwijzer, waarmee u op een eenvoudige en goedkope manier kunt afslanken. Eenvoudig, goedkoop en gezond, want
u kunt met de pot mee eten en liflafjes zijn overbodig. De maaltijden zijn zeer afwisselend en .... u
lijdt beslist geen hoger! Het
spreekt vanzelf dat u zich goed
aan enkele afspraken uit de eetwijzer en van de cursusleidster houdt.

De E.GA propageert 'verstandig
afslanken met gezonde voeding'.
Bij de E.GA. afslanken betekent
dus niet alleen minder wegen,
maar ook bfewust worden van een
gezonde levenswijze. Is men op
het streefgewicht kan men na de 4
controleweken gratis lx per
maand op elke cursusplaats in
Nederland op controle komen.
E.GA cursus in Wichmond is op
maandag en dinsdag. Wil men informatie of in laten schrijven kan
men bellen met Paula Sanders
(0575)441801.

Houdt u zich aan de regels, dan
valt u gegarandeerd af, als u maar

Barokmuziek door Te Zéphyre'
in St. Janskerk te Zutphen
In de serie Restauratieconcerten, verrassen de zeven professionele musici van het Ensemble
'Le Zéphyre' u op zondagmiddag 23 februari a.s. met een
even fraai als afwisselend muziekprogramma met werken
van o.a. J.S. Back. Locatelli, Telemann en Couperin.
Le Zéphyre ('een zachte wind')
werd in 1996 opgericht door Rémy
Baudet, concertmeester van het
Orkest van de 18e eeuw en het Gelders Orkest, met als doel vergeten
barokrepertoire nieuw leven in te
blazen.
Zijn gewaardeerde toegankelijke
en boeiende toelichtingen op het
programma zijn inmiddels een begrip geworden.
Rémy Baudet trad verder op als solist bij verschillende Nederlandse
orkesten en maakte tournees van

Spanje tot Scandinavië. Hij weet
zich in zijn ensemble omringd
door een zestal professionele musici.
Kees Koelman is eerste violist in
het Orkest van de 18e Eeuw en was
gedurende een aantal jaren concertmeester van het Orkest van de
Nederlandse Bachvereniging. Als
hoofdvakdocent is Kees Koelmans
verbonden aan de conservatoria
van Amsterdam, Zwolle en Antwerpen.
Inja Botden studeerde cello en viola da gamba en speelde in verschillende Nederlandse orkesten, maar
wijdt zich nu geheel aan de kamermuziek.
Gerdien Romeijn, fluit, ontving
haar traverso-opleiding van Wilbert Hazelet en richt zich naast
haar docentschap aan verschillende muziekscholen vooral op solospel en kamermuziek.

Remko van der Vegt, fluit, speelde
in o.a. het Nederlands Bach Ensemble, The Amsterdam Mozart Players en het Gelders Orkest.
De musicoloog en organist Dirk
Luimes, was prijswinnaar van diverse orgelconcoursen, hij concerteerde in binnen- en buitenland
met o.m. Orchestre des Champs
Elysées, het Nederlands Kamerkoor en verschillende symfonieorkesten.
De sopraan Penni Clarke voltooide
haar zangstudie in Montreal en
Londen en specialiseerde zich in
barok solozang aan het conservatorium in Den Haag.
In 2001 was zij finaliste in het Concours International de Chant Baroque de Chimay.
Dit seizoen zal zij de hoofdrol vertolken in Purcell's 'The Fairy
Queen' met uitvoeringen in Nederland en Frankrijk.

HANDELS
DRUKWERK

Jezelf leren accepteren. Mocht je
hiervoor belangstelling hebben,
dan kun je altijd bellen voor informatie of een proefsessei (zie ook
contactjes).

"Erve Kots" presenteert:

Jez Lowe & The Bad Pennies
En...het succes achter The Dubliners
Op vrijdag, 21 februari treedt de
bekende folkband Jez Lowe &
The Bad Pennies op bij "Erve
Kots", Eimersweg 4 te Lievelde
(gem. Lichtenvoorde).

Volgens kenners (waaronder Richard Thompson) is Jez Lowe de
beste zanger/liedjesschrijver van
Engeland sinds tijden. The Dubliners, Fairport Convention, Thé
, Tannahill Weavers zijn zomaar enkele namen die de briljante folksongs van Jez Lowe over de hele
wereld bekendheid hebben gegeven.
De muziek van Lowe komt echter
het best tot z'n recht in de uitvoering van de meester zélf, samen
met zijn "Bad Pennies". De bandleden zijn allen virtuozen op hun instrumenten (Andy May is 9-voudig
winnaar van de Northumbrische

doedelzak competitie, de eerste
keer op z'n 13e). In combinatie
met hun mooie zangstemmen en
de prachtige, melodieuze liedjes
ontstaat een schitterend evenwicht. De verhalen in Lowe's liedjes herkent iedereen uit het leven
van alledag.
Zachte ballades over ontluikende
én verloren liefdes, klaagzangen
over het lot van werklozen zonder
toekomstperspectief maar ook
liedjes met humor die het leven
kleur geven. The Bad Pennies zijn:
Simon Haworth (bas, keyboard en
zang), Kate Bramley (viool en zang)
en Andy May (accordeon, Northumbrian en Ierse doedelzak,
fluit en zang). Jez Lowe is leadzanger en speelt gitaar en cittern.
Voor informatie over aanvang,
entree, enz. zie contactjes.

Uw handelsdrukwerk
is het visitekaartje
van uw bedrijf.
Laat het
professioneel door
ons verzorgen!

d r u k k e r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

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

VERHUISBERICHT
Nieuw adres van dokter Velthuis, arts.
Van Drienenstraat 4 te Zutphen
Rode Kruisgebouw.
Voor acupunctuur, neuraaltherapie, chelatie
en orthomoleculaire geneeskunde.
Consult/behandeling volgens afspraak
tel. (0575) 57 50 67 of 06 45156906.

Wl N TERM O
KOOP! NU VOOR

Ruurlo, Clauslaan 36

DE HELFT VAN
Op goede locatie, keurig onderhouden tussenliggend woonhuis met veranda en tuin op een perceel van 150 m2 eigen
grond.
Dit woonhuis kent de volgende
indeling.
Begane grond: hal/entree, meterkast, toilet met fontein, Z-vormige woonkamer met luxe open keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur, bijkeuken/berging.
1e verdieping: overloop, 3 ruime slaapkamers, nette badkamer, vaste trap naar...
2e verdieping: royale open ruimte, met cv-opstelling en grote
zolderkamer.

75% KORTING
DE DEUR UIT.

Vraagprijs € 177.500,- k.k.

Heel veel kleding nu voor
absolute bodemprijzen

OOSTERHAVE
makelaars o.z.

ïuntt

Burg. de Beaufortplein 13 • Markelo
Tel. (0547) 36 36 36
Woonpresentatie Ruurlo
Stationsstraat 12 • Ruurlo
Tel.(0573)471991

mode voor het héle
Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
Raalte - Terborg - Ulft - Vorden • Wierden - Winterswijk - Zevenaar

T: 0544-352294
F: 0544-467420
E: gewolters@zonnetni

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575)557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

Weevers Net

Reparatie van atle merken
TV,Video,Audio apparatuur
Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparaiuur(met garantie)!
Ontdek de wereld van satelliet Tv
en laat U verrassen door de hoge
beeldkwaliteit en de lage maandlasten!

MOUUBMKMM

Contacijes?
Het cement
tussen vraag en aanbod!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Exclusief op de nedertandse markt
Duurzame, vormvaste constructie
Tochtdichte afsluiting
Lagere stookkosten
Geluidswerend
Bestand tegen weer en wind
Onderhoudsarm
Eenvoudig schoon te houden
Inbraakvertragend volgens 'veilig wonen'
Komo gecertificeerd

^v

Nieuwe
lllectie

Complete satelliet installatie v.a. 379euro
Hengelo(Gld) Spalstraat 19
Tel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl
Maandag t lm vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten!

BZONE

II

^^^

s ch oo r ste e n ve e g be d r i jf

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

Turist raat 33
ZUTPHEN

Ook bij Oh Hengelo (Gld.) een
vollere tas voor minder geld!!!
VLEES: MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

GROENTE.

RUNDERROLLADE
45
•

ELSTAR
775
kg O.

7

LOTUS
ZEKER EN ZACHT
pak 24 rollen van 8.61

49

voor

50% korting

50% korting

5.'

• Altijd dagv^rs
• Bestelling per tel./fax
• Bezorgen aan huis
• Riant en gratis parkeren
• Geschenk pakketten
• Bonus aanbiedingen
• Air miles sparen

Al
Oh SOI FE !N

DREFT
FIJNWAS

PRINGELS
CHIPS

(houdbaar/vers) nu met

pak 0,9 kg a 4.79

koker 200 gram a 1.81

Openingstijden:

50%

nu 3 pakken halen

nu 3 kokers halen

maandag t/m donderdag
van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur
zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

BONUSKOR

ING

2 pakken betalen 2 kokers betalen

Oh SNOEP

o.a. tumtum en
hoestmelange
zak 300 gram a 1.15

GALL^GALL

9

2 zakken betalen

werkt!
Gratis advies en pers.
begeleiding.
30 dgn.-geld-teruggarantie.
Ria Wildemors
onafh. Herbalife distr.
Tel. (0573) 25 62 42

GALLSGALL

GORTER
JACHTBITTER

nu 3 zakken halen

Afslanken!
Op gewicht blijven!
Aankomen!

• Ruim assortiment

29
H

DE

W l NKELH OEK

VAN

HENGELO

Ch HENGELO (G) (0575) 4612 05 FAX (0575) 46 4612

Samen werken aan de zorg voor anderen!
Sensire de Berkel is actief in en rond de plaatsen Zutphen, Warnsveld, Gorssel, Vorden,
Steenderen, Lochem en Voorst. Sensire de Berkel biedt zorg van thuis tot verzorgingshuis en is
tevens actief in maatschappelijk werk, voedings- en dieetadvisering en een breed scala aanvullende
diensten.

Sensire
Sensire is een zorgorganisatie die mensen

Wil je wat betekenen voor anderen? Dat kan door te gaan werken in de Thuiszorg! Je weet dat
achter iedere deur een uniek mens schuil gaat en je weet van je zelf dat je daar goed mee om
kunt gaan. Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging waar je ook nog eens een goed gevoel aan over
houdt? Kom dan onze collega's in diverse gemeenten versterken als:

helpt bij de zorg voor hun eigen welzijn
en dat van hun huisgenoten. Sensire wil
haar diensten (wonen, zorg en welzijn)

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten
en diepvriezers

zo dicht mogelijk bij haar klanten aan-

UIT DE WEERD

bieden. De verschillende vormen van

Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)

dienstverlening sluiten goed op elkaar

l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

aan. Daardoor zijn onze klanten verzekerd

Kijk voor nieuws
ook op:

De baan:
Je komt te werken in een enthousiast en gemotiveerd team dat samen verantwoordelijk is voor de

van de gewenste zorg, onafhankelijk van

zorg bij de cliënten thuis. Je verricht, afhankelijk van je functie, zowel huishoudelijke, verzorgende of
verpleegkundige taken in de diverse cliëntsituaties. Uitgangspunt is het verlenen van zorg op maat
in de eigen vertrouwde omgeving van de klant. Kortom de vraag van de klant staat centraal!

de plaats waar zij wonen.

Wat verwachten wij van onze nieuwe collega?
Je vindt eigen inbreng in je werk en overleg met de klant belangrijk, je beschikt over goede
contactuele eigenschappen. Je bent enthousiast en flexibel, je neemt initiatief en voelt je betrokken
bij de ontwikkelingen in de zorg. Tevens ben je in het bezit van het juiste diploma.

Sensire de Berkel maakt
graag kennis met je!

Ons aanbod:

50 jaar? Huur 'n Sara
of Abraham 4,5 meter
€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter
€ 35.- per dag
min. 3 dagen.
Geboortef les 4 nieter
€ 25.- per dag
min. 3 dagen.
Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58
0620438118

Sensire biedt je een modern en aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder de
mogelijkheid gebruik te maken van een fietsenplan, pc-privé project en deelname aan het
PGGM pensioenfonds. Salariëring en overige rechtspositie conform de CAO Thuiszorg. De omvang
van het dienstverband en de werktijden worden in overleg bepaald.

Reactie:
Sensire De Berkel
afdeling PO&O

Wil je meer informatie over één van de genoemde functies, neem dan contact op met Sensire
De Berkel afdeling PO&O, telefoonnummer 0575 - 538308. Of neem een kijkje op onze website
www.sensire.nl. Heb je belangstelling voor één van de functies vraag dan een aanmeldingsformulier

Postbus 378
7200 AJ Zutphen

aan bij het hiernaast vermelde adres.

Telefoon: 0575 - 538308

Acquisitie n. a. v. deze advertentie wordt beslist niet op prijs gesteld.

Je kunt ook mailen:
'eberkel@sensire.

