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Schaatsen in Zweden en
'Empo-schaatsen' in de vorige eeuw!
Afgelopen week is een groep
van 13 man onder leiding van
Vordenaar Martin Pater (Free
Wheel) teruggekeerd van een
trip naar Zweden. Het gezel-
schap schaatsers maakte de
tocht met de bus naar Kiel (vice
versa) en vervolgens van daar-
uit met de boot naar Gothen-
burg, om uiteindelijk door te
reizen naar het Zweedse stadje
Mora, waar vorig weekend zoals
bekend ook het Ned. kampioen-
schap marathonschaatsen over
een afstand van 100 kilometer
werd gehouden.

De groep van Free Wheel trof het
in eerste instantie niet. Vanwege
de weersomstandigheden kon een
recreatieve tocht van 100 kilome-
ter geen doorgang vinden. Toch
heeft men de eerste dagen onder
leiding van een gids in groepsver-
band een drie uur durende
schaatstocht kunnen maken. Mar-
tin Pater: "Zeer zeker een geslaag-
de tocht.

Toch wel een speciale gebeurtenis,
rijden op ijs dat bedekt was met
een flinke sneeuwlaag, We hebben
de tocht gereden op onze eigen
free-skate's.

(Een free- skate is een allround
klapschaats die zowel geschikt is
voor de kunstijsbaan als voor na-
tuurijs. De voordelen van een free-
skate is dat er meer snelheid
wordt ontwikkeld, doordat de
schaats aan de voorkant van de
schoen scharniert wordt de afzet
verlengd. Bovendien zorgt de ron-
ding aan de voorkant voor optima-
le veiligheid bij slecht ijs, zoals dat
in Mora het geval was.

Nog een pluspunt van de freeska-
te: men rijdt tijdens een tocht al-
tijd op scherpe schaatsen omdat
de ijzers onderling uitwisselbaar
zijn. De combinatie met een stevi-
ge langlaufschoen staat garant
voor comfortabel en. ontspannen
schaatsen. En wat heel belangrijk
is, met een free-skate loopt men
geen kans op blaren of koude voeten).

De voor de schaatsers in Mora
geen optimale omstandigheden,
had wel een ander voordeel. Mar-

tin Pater: "De laatste dag van ons
verblijf zijn we naar Wasa gegaan
(bekend van de jaarlijkse langlauf-
wedstrijd, waaraan tienduizenden
personen tegelijkertijd mee doen).
Op dit parcours heb ik voor het
eerst sinds jaren weer aan een
groep langlaufles gegeven. Weer
leuk om te doen en de schaatsers
vonden het ook prachtig", zo zegt
hij.

ARJAN MOMBARG
Aan het Open Nederlands kam-
pioenschap marathon schaatsen
(100 kilometer), dat vorige week
zaterdag in Mora werd verreden,
nam ook onze plaatsgenoot Arjan
Mombarg deel. Ondanks het feit
dat Arjan na circa 70 kilometer de
pijp aan Maarten gaf, heeft hij
toch een goed gevoel aan de race
overgehouden.

Arjan:" Ik heb de laatste maanden
nogal wat problemen gehad. Een
longontsteking alsmede rugklach-
ten. Eigenlijk heb ik vanaf 12 de
cember jongstleden nauwelijks
kunnen trainen. Al die tijd onder
behandeling van een fysiotherapeut

Toch meegedaan in Mora. Ik denk
niet dat de fysiotherapeut er blij
mee was! Ik wilde gewoon weten
hoe het met de conditie was ge-
steld. Dat viel mij erg mee. Ik heb
in deze wedstrijd zeker tien tot
twaalf keer de gaten voor ploegge-
noot Hans v.d. Wetering dicht ge
reden. Hans had daardoor in de fi-
nale conditie genoeg om achter
Rene Ruitenberg als tweede te ein-
digen. Om mijn rug niet te force
ren had ik al voor de wedstrijd be
sloten niet de volle honderd kilo-
meter te rijden.

Op 2 maart wordt in Finland de al-
ternatieve elfstedentocht verreden
(200 kilometer). Ik hoop er dan
weer bij te zijn en de wedstrijd te
kunnen uitrijden", zo zegt Arjan.
De afgelopen dagen zat hij aan de
buis gekluisterd om maar niets te
missen van de Olympische Spelen
in Salt Lake City. De kansen van
Gretha Smit op de vijf kilometer?
Je kent haar immers goed. Arjan:
"Ik denk dat Gretha een medaille
gaat halen. Welke kleur weet ik

niet. De drie kilometer is niet haar
afstand. In feite was ze helemaal
niet fit om in Salt Lake op de drie
kilometer aan de start te verschij-
nen. Je kon het duidelijk zien, grie
perig en keelpijn. Maar gezien
haar capaciteiten acht ik haar op
de vijf kilometer toch in staat een
medaille te pakken", aldus Arjan
Mombarg.

Waarom die vraag over Gretha
Smit? Wel, omdat het Vordense
publiek Gretha Smit op zaterdag
18 mei aanstaande tijdens een
skeelerwedstrijd in ons dorp in ac-
tie kan zien. "Ze heeft mij beloofd
om te komen", zo voegt Arjan er-
aan toe. Zelf is hij mede-organisa-
tor van dit skeelerevenement.

EMPO SCHAATS
Nu we het toch over schaatsen
hebben. Wist U trouwens dat er
ooit "Empo-schaatsen" in de han-
del zijn geweest? In het boek "Van
glis tot klapschaats" is de auteur
Wiebe Blauw in de geschiedenis
van de schaats gedoken. Daarin
onder meer een stukje over deze
Empo-schaats. Wiebe Blauw
schrijft in zijn boek: (wij citeren
letterlijk)

"In Vorden werkten in 19e eeuw al
enkele generaties Emsbroek als ko-
perslager. Een van hen begon in
1904 een rijwielfabriekje. Zijn
zoon die op 22 februari 1897 werd
geboren, verkocht in de jaren der-
tig van de 20e eeuw schaatsen met
de naamstempel EMPO Vorden.
Deze werden gemaakt door de fir-
ma B.de Boer in Finsterwolde.

In de Nederlandse Industriële Gids
van 1947 komt Empo onder de ru-
briek "schaatsen" voor. Waar-
schijnlijk zijn er tot 1950 schaat-
sen met dit stempel verkocht.

In 1942 heeft een zoon van Ems-
broek de Elfstedentocht op "Empo-
schaatsen" volbracht. Op het hoog-
tepunt van het bedrijfin Vorden
werden er jaarlijks 50.000 fietsen
geproduceerd. Uiteindelijk kon
men de concurrentie niet volhou-
den en is het bedrijfin 1978 failliet
gegaan". Empo-schaatsen en Em-
po-fietsen"voltooid verleden tijd"!!

teqdtoko tij>:

VLOERTEGEL
Hellas Rodi 3.0x30 cm
Antraciet genuanceerd, door en
door kwaliteit, vorstbestendig.

€ 11, 50 per m2

(zolang de voorraad strekt)

TEGELTOKO
WAND-& VLOERTEGELS BADKAMERMEUBELEN

NIEUWLEUSEN
Meeleweq 18
Tel.(0529)484661

HENGELO*
Geerdinksweq 297
Tel. (074) 291 60 23

MUNTENDAM*
Middenweg 55
Tel. (0598) 63 14 55

DRACHTEN*
M.L. Kingsingel 14
Tel. (0512) 54 47 25

Smidsstraat 2
Tel. (0575) 55 58 59

DRONTEN*
De Noord 45
Tel. (0321) 33 81 18

Passage

* Maandag gesloten
www.tegeltoko.nl

Op dinsdagavond 26 februari as. is
er een bijeenkomst van de leden
van Passage. Die avond zijn de
heer en mevrouw Vergunst uit
Dieren uitgenodigd om een lezing
te verzorgen. Het onderwerp is
'Het leven in grootmoeders tijd'.

Door middel van een dia-presen-
tatie zal het echtpaar Vergunst op
humoristische wijze vertellen over
de gebruiken en gewoonten van
onze grootouders. Ieder die van
nostalgie houdt kan zijn hart op-
halen.

Men is van harte uitgenodigd om
deze avond aanwezig te zijn.
Passage komt bijeen in het 'Dorps-
centrum'.
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Tulpenrit
VAMC 'De Graafschaprijders' or-
ganiseert zondag 24 februari de
'Tulpenrit' (orienteringsrit). Deze

rit met een lengte van circa 50
kilometer is uitgezet door W.D.
Wisselink en PJ. van Huffelen.
De start is vanaf café-restaurant
'Wapen van Medler'.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag24 februari 10.00 uur ds. J. ter Avest. Na afloop van de dienst
koffiedrinken in de Voorde; 19.00 uur 'Vorden zingt' in de Dorpskerk,
ds. M. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 februari 10.00 uur Viering.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 februari 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur 'Vorden
zingt', zangdienst in de Dorpskerk. Voorganger: ds. M. Bei tier.

R.K. kerk Vorden
Zondag 24 februari 10.00 uur F-ucharistieviering m.m.v. Cantemus
Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 23 februari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 24 februari 10.00 uur Woord-/Communiedienst.

Weekendwacht pastores
24-25 februari G. Zweers, Hengelo. Tel. (0575) 46 12 75.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende 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 be-
perken 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 huisartsen-
post komt.
De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouwvan zieken-
huis 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
23-24 februari FA. Kuijl, Lochem, telefoon (0573) 25 16 84. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ 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
Lochcm, 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
CLZelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch ge-
meld 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

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer (0900) 88 06 (22 ct/min).

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033)4625678.

Pedicure L. Evers-Jansen. tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kastecl, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink, tel. 55
24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, tel. (0575)
55 21 29, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 5512 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 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur. vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/rn donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur,
vrijdagvan 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 Stedendrie-
hoek 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 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Pcrsoncnalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
M aal tij d verzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 553405.
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, biseksu-
ele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculo-
seweg 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, behande-
ling op afspraak, tel. (0575) 55 57 63.

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs €5,- voor vier gezette
regels; elke regel meer €0,50. Vermel-
ding brieven onder nr. of inlichtingen
€2,25 extra. Tarieven gelden bij con-
tante betaling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hiervoor
€2,25 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme of dubieuze opga-
ven worden niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden bij even-
tuele fouten niet gratis herplaatst, de
geplaatste advertentie dient wel verre-
kend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• PvdA Vorden wil in de ker-
nen meer mogelijkheden om
afval gescheiden aan te bie-
den.

• Is slanker en fitter worden
uw doel? Hoe kunt u dat be-
reiken zonder hongergevoel?
Jo-Jo'en is zo zuur, bel Jema
Bruggink voor een blijvend
goed figuur! (0575) 46 32 05.

• CDA Vorden wijst 24-uurs-
economie af.

• Open dagen „In de Lood-
se". Workshops. Zaterdag 2
en zondag 3 maart van 11.00
tot 16.00 uur. „In de Loodse"
Workshops, Lage Lo-
chemseweg 5, Warnsveld, tel.
(0575) 43 16 62.

• Te huur in Zuid-Frankrijk:
vakantiehuis voor 3 a 4 per-
sonen. Prachtige omgeving,
rustig en sfeervol. Tel. 003356
3958560 (wordt Ned. gespro-
ken) of (0575) 44 19 74.

• Zie jij Abraham al, Henk B.
uit Linde?

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel F. Peppelinkhausen, telefoon
(0575) 55 29 16 b.g.g. 06 516 01
516.

• Te koop aangeboden: key-
board (z.g.a.n.) € 150,-; mooie
houten schommelstoel € 35,-
antiek klein tafelweefgetouw
€ 25,-. Tel. (0575) 52 71 70 (na
18.00 uur).

• Nog steeds met grote kor-
ting hatsjekithee! Wereldwin-
kel Vorden.

• Te koop: Golf 1.9 D, bj.'95,
z.g.o.h., APK 9-'02, winter-
band., trekh., 172.000 km. Tel.
(0575) 45 16 10. '

• Oranjecommissie Medlertol
organiseert op zondagmid-
dag 24 februari a.s. haar tra-
ditionele spelletjesmiddag
voor jong en oud. Met o.a.
rad van avontuur, spijkerslaan,
schijfschieten enz. Voor de
jeugd o.a. vogelschieten en
een grabbelton. Plaats: 't Wa-
pen van 't Medler, aanvang
13.30 uur.

• Te koop: kuilvoer, ronde
balen. Prima kwaliteit. Tel.
(0575) 55 12 33.

• PvdA Vorden vindt dat de
dorpsschool in het centrum
van Vorden moet blijven.

• Te huur. stalling voor klei-
ne auto. Tel. 55 36 06.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende te-
lefoonnummers (0575) 55 14
86 / 55 19 61 / 55 30 81 en 55
1673.

• Kies PvdA. Info: bel lijst-
trekker Henk Boogaard, tele-
foon 55 43 41 of bezoek onze
site: http://www.vorden.pvda.nl

• CDA Vorden pleit voor een
sterke plattelandsgemeente
met behoud van voorzieningen
voor de burgers.

Arie van Voskuilen:
beleidsmedewerker mengvoerbedrijf

m wenst goed overleg met
Vordense organisaties en
burgers

• wil doorgaand verkeer
om het dorp leiden met
behoud van goed bereik-
baar centrum.

STEM L IJST 1

CDA
• Oranjecommissie Medlertol
organiseert op zondagmid-
dag 24 februari a.s. haar tra-
ditionele spelletjesmiddag
voor jong en oud. Met o.a.
rad van avontuur, spijkerslaan,
schijfschieten enz. Voor de
jeugd o.a. vogelschieten en
een grabbelton. Plaats: 't Wa-
pen van 't Medler, aanvang
13.30 uur.

• PvdA Vorden wil een com-
biloket voor zorg en gemeen-
telijke voorzieningen.

• Restant opruiming: 40% kor-
ting! Wereldwinkel Vorden.

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor een halve dag in
de week. Mevr. Siemerink,
Zutphenseweg 7, tel. 55 15 05.

• Kasteelconcert in Huize
Ruurlo op zaterdag 2 maart
om 14.30 uur. Leden van het
Concertgebouworkest spelen
klarinetkwintetten van Mozart
en Brahms. Inlichtingen en
plaatsbespreking: KunstKring
Ruurlo: (0573) 45 20 75.

Paardenbrok:
Besterty Havens

Equiral Horse-Power

Hartog Kasper Fauna Food

Fyto Dodsen & Horre/

>
Afgehaald bij:

VEEVOEDERHANDEL

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

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 74 37

Fax (0575) 46 76 52

Elektra-
en waterleiding-

materialen
een

assortiment

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)46 1220

Lekker vertrouwd, lekker anders

verrassende stamppotweken
geldig maandag 18 t/m zaterdag 23 februari

Alleen opwarmen...
stamppot zuurkool A40
100 gram € Ui

Heerlijke Salustiana

sinaasappelen
15 stuks 345
Rauwkost en salades
frisse koolsalade
200 gram 1.49

Bij aankoop van 2 rookworsten
Unox vleesjus
t.w.v.f 0.70

Veldverse

bospeen
per bos

gratis

,179
Uit zonnig Florida...
dubbelrode grapefruit
6 forse € 240

Alleen opbakken: preJSChotel 500 gram € I •

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17

internet: www.de-echte-groenteman.nl

DE ECHTE GROENTEMAN SPRINGT ER UIT IN GROENTE EN FRUIT

Ananasvlaai

875 JET50
•Jgroot € klein €

Rijstevlaai

550
•

Nieuw
ENERGIEBOL
lekker meergranenbol

voor de stevige trek

Kruidkoek
van € 2.' voor €

Aanbiedingen geldig van 13 t/m 15 februari a.s.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Uitslag verloting
Stichting
Kranenburgs Carnaval
1e prijs 654 2e prijs 657 3e prijs 85

Verrassingspakketten:

906 311 1093 776 689 56
735 973 90 951 219 1089
549 953 525 691 63 126
626 52

De prijswinnaars hebben hun prijs thuisbezorgd
gekregen!

Breien?
Waar haal ik breigarens vandaan?

Kom naar Warnsveld!

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32



De naam van onze zoon is

Op zaterdag 9 februari 2002 is hij geboren,
l om 13.06 uur
J Hij weegt 3030 gram bloot en is 49 cm groot.

Marcel en Cynthia Gotink

Lansinkweg 9
7207 DG Zutphen

; Tel. (0575) 52 16 82
(Nieuw Overdijking)

- - • '

s «"*®ss@@*.--- - -...

Egbert Harmsen
&
Janneke Bakker

gaan trouwen op vrijdag 22 februari 2002
om 14.00 uur in Rams Woerthe te Steen-
wijk.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
16.00 uur in de Nederlandse Hervormde
Kerk te Kolderveen/Dinxterveen. De voor-
ganger in deze dienst is ds. B. Baak uit
Bergeijk.

U bent van harte welkom op onze receptie
op maandag 25 februari van 20.00 tot
22.00 uur bij: De Bosrand, Vierakkerse-
straatweg 37 te Vierakker.

Egbert en Janneke
Fressevenweg 7
5571 TP Bergeijk
Tel. 06 10397102

Cadeautip:
i.v.m. een kleine woning liever geen bloemen of ;J;

• j planten.

- .\'

v

Na een dienstverband van ruim tien jaar gaat

Hans Horstink,
adviseur bedrijven,

de Rabobank Graafschap-West verlaten om een
nieuwe uitdaging aan te gaan bij een collega-Ra-
bobank. Wij wensen hem daarbij veel succes. De
heer Horstink heeft zich in de afgelopen jaren zeer
verdienstelijk gemaakt voor klant en bank.

Er wordt hem een afscheidsreceptie aangeboden
op donderdag 28 februari aanstaande.
U bent van harte welkom van 17.00 tot 19.00 uur
bij Café-Bar „De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vor-
den.

Tijdens deze bijeenkomst kan tevens kennis wor-
den gemaakt met de opvolger van de heer Hor-
stink, mevrouw Elsbeth van Marie.

Rabobank Graafschap-West,

|
-•i

Ing. Jan Krooi,
Algemeen Directeur.

Als het ademen te zwaar wordt,
komt de dood als een verademing.

Heel verdrietig delen wij u mede dat is overleden

Jan Willem Marsman

* Vorden,
26 maart 1933

t Amersfoort,
12 februari 2002

Wij missen hem.

Leusden: Yvonne Marsman-van Meurs

Valkenswaard: Alwin en Simone Marsman
Marijn

Leusden: Gerben Marsman
en Shelley Brandon

Nassaulaan 7
3832 EB Leusden

De crematieplechtigheid heeft zaterdag 16 februari
plaatsgevonden.

Wij zijn bedroefd dat is overleden mijn geliefde
broer, zwager en onze oom

Jan Willem Marsman
echtgenoot van Yvonne A. van Meurs

Vorden: W.J. ter Maten-Marsman
J. ter Maten

Vierakker: Marja Meulenbeek-ter Maten
Frans Meulenbeek

en kinderen

Hengelo (Gld.): Tony ter Maten
Elke ter Maten-van Zuilekom

en kinderen

Leusden, 12 februari 2002

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat
een verder lijden hem bespaard is gebleven, is on-
verwacht rustig ingeslapen mijn lieve zorgzame
man, onze vader, opa en overgrootvader

Jan van Zeeburg
echtgenoot van J. van Zeeburg-van Klompenburg

op de leeftijd van 83 jaar.

J. van Zeeburg-van Klompenburg

Gerrit en Anke
Torn en Monique

Wessel
Pim en Delia
Frank en Anouk

Geert Jan en Albertine
Thijs
Marleen

Deventer, 12 februari 2002
HetJebbink11
7251 BH Vorden

De uitvaartplechtigheid heeft op zaterdag 16 febru-
ari plaatsgevonden.

Geheel onverwacht is uit onze familiekring wegge-
nomen mijn lieve schoondochter, onze schoonzus
en tante

Miny Sloot-Boerman
echtgenote van Johan Sloot

op de leeftijd van 61 jaar.
Ma Sloot

Jo en Gerrit t

.Willie en Freek

Gerrit en Riky

Annie en Jos

Gerda en Herman

Dinie en Gerrit

Dirkje en John

Neven en nichten

Vorden, 13 februari 2002

Psalm 23.

Diep bedroefd door het plotseling overlijden van
onze dierbare zwager en oom

Hendrik Jan Lubbers
weduwnaar van

Hendrika Egberdina Wilhelmina Lubbers-Wesselink

in de leeftijd van 73 jaar.

Dronten: Wim en Annie Wesselink

Hengelo (Gld.): Toos en.Ap Walgemoet

Vorden: Tonie en Dini Wesselink

Neven en nichten

16 februari 2002
Achterbaan 74
1271 TZ Huizen

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van steun en medeleven, in
welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn man, onze vader en opa

Hendrik Burkink

betuigen wij u onze oprechte dank.

Uit aller naam,
Reintje Burkink-Wesselink

Wichmond, februari 2002

Hét pretpakket voor
een heerlijke winterkost

Hacheepakket c 4.
Kartoffelsalade,
500 gram

Crumbfilet,
700 gram

Beenham,
100 gram

Filetlapjes,
700 gram

D<

245
•

125
•

139
I.

409
l.

Vlogman
Keurslager
/Aitphensevveg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

Joanne Lam-Wichers:
lerares basisschool

• ondersteunt en stimuleert
ouderenorganisaties

• stimuleert subsidiebeleid
met name gericht op jon-
geren

STEM L I J S T 1

CDA

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag
21 februari

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• 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 Vorden /
Telefoon (0575) 55 29 28
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak

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

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

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

Openingstijden politie
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

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

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

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag
26 februari om 1930 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op de
agenda staat:

- onderzoek interlokale bedrijvenlocatie Vorden-Hengelo-Steenderen
- nota welstandsbeleidsontwikkeling kinderfietsroute Berend van Hack-

fort
- voorbereidingsbesluit Lindeseweg 31
- subsidie regionalisering VW

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dins-
dag 26 februari 2002 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Op de agenda staat:

- verbeteren van e-mail en agendering
- subsidie Stichting Ondersteuning Kitaleproject Kenia
- milieuverslag 2001
- Uitkering "afval"-reserves door de regio Stedendriehoek
- Aanleg van een milieustraat en plaatsing van een retourette

De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 27 februari 2002 om 2030 uur in het gemeentehuis te
Vorden. Op de agenda staat:

- begraven op particulier terrein
- fusie Waterbedrij f Gelderland
- wijziging begroting
- Ie wijziging van de Rechtenverordening 2002
- aanschaf geografisch informatiesysteem

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag om 12 maart om 19.30 uur in
het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- verbeteren van email en agendering
- onderzoek interlokale bedrijvenlocatie Vorden-Hengelo-Steenderen
- begraven op particulier terrein
- fusie Waterbedrijf Gelderland
- subsidie Stichting Ondersteuning Kitale-Project Kenia
- wijziging begroting
- Ie wijziging van de Rechtenverordening 2002
- aanschaf geografisch informatiesysteem
- milieuverslag 2001
- uitkering "afval"reserves door de regio Stedendriehoek
- nota welstandsbeleid
- aanleg van een milieustraat en plaatsing van een retourette
- ontwikkeling kinderfietsroute Berend van Hackfort
- voorbereidingsbesluit Lindeseweg 31
- subsidie regionalisering VW
- onderzoek geloofsbrieven.

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rond-
vraag, spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan
de orde stellen dat op de agenda staat. Over deze onderwerpen heeft u
eerder in kunnen spreken tijdens de commissievergaderingen. U kunt
u uiterlijk maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij de ge-
meentesecretaris, de heer mr. A.H.B, van Vleuten, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken.

ERGROTEN WONING ALMENSEWEG 2 VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 5, lid 5.8 sub f van het bestemmingsplan "Vorden Centrum &
Oost 1994" vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een woning op
het perceel Almenseweg 2.
Deze vrijstelling maakt het mogelijk om de uitbreiding binnen de 3-me
ter zone achter de voorgevel te situeren.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
21 februari tot en met woensdag 20 maart 2002 ter inzage ter gemeente
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze
aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

ERGROTEN WONING VELDSLAGWEG 3 VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met vrijstelling
van artikel 6, lid 4 sub b ten tweede en toepassing van artikel 19 lid 3 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het be-
stemmingsplan "Buitengebied 1982" voor het vergroten van een woning
op het perceel Veldslagweg 3 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 21 februari tot en met woensdag 20 maart 2002, ter in-
zage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.

ARKEERVERBOD RAADHUISSTRAAT

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een parkeerverbod in te
stellen aan de oostzijde van de Raadhuisstraat, tussen de Komvonderlaan
en Het Hoge. Doordat veel voertuigen vaak aan beide kanten van de weg
geparkeerd worden, ontstaan er doorstromingsproblemen voor het ver-
keer, met name voor de lijnbussen. Bovendien wordt de politie regelma-
tig geconfronteerd met meldingen van schade aan geparkeerde voertui-
gen.

Burgemeester en wethouders verlenen, overeenkomstig afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht, inspraak op het voornemen een par-
keerverbod in te stellen. U kunt het ontwerpplan en het ontwerpver-
keersbesluit inzien op de afdeling gemeentewerken in de boerderij. Tot
en met 20 maart aanstaande kunt u uw reactie kenbaar maken aan bur-
gemeester en wethouders, schriftelijk (zie postadres) of mondeling aan
de medewerkers van de afdeling gemeentewerken. De reacties betrekken
burgemeester en wethouders bij de definitieve beslissing.

ENRICHTINGSVERKEER SMIDSSTRAAT

Burgemeester en wethouders zijn voornemens eenrichtingsverkeer, be
halve voor fietsers en bromfietsers, in de Smidsstraat in te stellen. Het
voor het overige verkeer inrijden van de Smidsstraat wordt alleen moge
lijk vanaf Het Hoge richting de Zutphenseweg; het deel van de Smids-
straat tussen de Zutphenseweg en de grote parkeerplaats wordt uitge
zonderd. Na de in de zomer van 2001 uitgevoerde reconstructie hebben
burgemeester en wethouders al behoorlijk wat schade, aan met name
het trottoir, geconstateerd.

Burgemeester en wethouders verlenen, overeenkomstig afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht, inspraak op het voornemen eenrich-
tingsverkeer in de Smidsstraat in te stellen. U kunt het ontwerpplan en
het ontwerpverkeersbesluit inzien op de afdeling gemeentewerken in de
Boerderij. Tot en met 20 maart aanstaande kunt u uw reactie kenbaar
maken aan burgemeester en wethouders, schriftelijk (zie postadres) of
mondeling aan de medewerkers van de afdeling gemeentewerken. De re
acties betrekken burgemeester en wethouders bij de definitieve beslis-
sing.

TEM VERKEERSVEILIG

Op 6 maart mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsver-
kiezingen.
De afgelopen weken heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gel-
derland (ROVG) kiezers geattendeerd op de invloed die hun stem kan
hebben op de verkeersveiligheid in hun gemeente.
Maar waar moetje eigenlijk op letten als je verkeersveilig wilt stemmen?
Het ROVG adviseert de kiezer om te onderzoeken of er in het partijpro-

gramma van de partij van keuze in afgeleide vorm iets terug te vinden is
van onderstaande aandachtspunten:

Permanente verkeerseducatie.
Dit houdt in datje eigenlijk je hele leven in de gelegenheid gesteld moet
worden om bij te leren op het gebied van het verkeer. Naast verkeersles-
sen op school horen daar o.a. bij: trainingen en cursussen voor risicovol-
le leeftijdsgroepen en vervoerswijzen, bijvoorbeeld bromfietscursussen
voor 16-17 jarigen, of seniorehritten voor de oudere automobilist. Ook
voorlichting gecombineerd met politiecontroles horen nadrukkelijk bij
permanente educatie;

Verkeersveilige inrichting van de wegen.
Wegen moeten logisch en veilig worden ingericht. Gevaarlijke kruisin-
gen en wegvakken moeten worden aangepakt;

Meewegen van verkeersveiligheid bij alle gemeentelijke plannen.
Bij het inrichten van nieuwe wijken bijvoorbeeld of bij het bevorderen
van fietsverkeer moet vroegtijdig gekeken worden naar de effecten van
de maatregelen op de verkeersveiligheid;

Aandacht voor overleg met en klachten van bewoners.
Bewoners moeten serieus genomen worden door vroegtijdig overleg met
hen over maatregelen in de buurt en door een goede klachtenafhande
ling;



Goede samenwerking met politie, lokale 3VO, andere gemeenten etc.
Door samenwerking met andere (verkeersveiligheids)organisaties kan efficiënt en effectief worden gewerkt.

Laat verkeersveiligheid meewegen in uw stem. Met andere woorden: "kies partij in het verkeer!"

OUWAANVRAGEN

Plaats
Veldslagweg 3
Rietgerweg 2

Netwerkweg 7
Almenseweg 2

aanvrager
H. Groot Roessink
G. Wesselink

Freewheel V.O.F.
D.H. Buimk

inhoud
vergroten woning
vernieuwen en
vergroten bijgebouw
bouwen bedrijfspand
bouwen serre

datum ontvangst
06-02-2002
11-02-2002

11-02-2002
13-02-2002

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

ERGUNNINGEN

Bouwen
plaats
Bergkappeweg 2

aanvrager
mw. R. de Fraiture en
de heer AJ. Lubbers

Zutphenseweg 115 J.B.T.M. Borgonjen

Hackforterweg 11

Insulindelaan 27
Rietgerweg l

Onsteinseweg 19

Kappen

Plaats
Burgemeester
Galleestraat 26

E.H.J. Steentjes

mw. G. Brummelman
W.M. Hissink

mw. A. Spoel-Melchers

inhoud
bouwen van een kas annex
stallings- /bergruimte en
een hooiberg

vergroten van een woning
en het vernieuwen van
een garage/bergruimte

bouwen van bergruimte
annex dierenverblijf
bouwen garage met carport
herbouwen kapschuur
annex bergruimte
vergroten woning

Vrijstelling
Hoogte schuur,
architectonische
vormgeving,
toevoeging hooiberg
Bodemonderzoek
(gedeeltelijk), vervanging
bijgebouw, oppervlakte
woning

- overgang
agrarische naar woon-
doeleiden

- inhoud

aanvrager
B. Lammers

inhoud
vellen l linde

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

ANVRAGEN PASPOORT OF IDENTITEITSKAART

Nieuw reisdocument: een week later ophalen.
Per l oktober 2001 zijn het nieuwe paspoort en de nieuwe identiteitskaart ingevoerd. Om beveiligingsredenen
worden de nieuwe reisdocumenten op één centrale plaats in Nederland van persoonsgegevens voorzien. Dit
heeft voor u tot gevolg dat u uw reisdocument niet meer direct kunt meenemen. U kunt het een week later op-
halen.

Wat moet u meenemen voor een nieuw reisdocument?
Een reisdocument moet u persoonlijk aanvragen. Daarvoor moet u alle reisdocumenten meenemen die u in
uw bezit heeft, (kinderen moeten ook het reisdocument(en), waarin ze bijgeschreven staan, meebrengen). Te
vens moet u één recente, goedgelijkende pasfoto die van goede kwaliteit is, meenemen. U moet recht van vo-
ren gefotografeerd zijn, de foto moet een lichte achtergrond hebben. Voor aanvragen van een paspoort voor
kinderen tot 18 jaar moeten beide ouders of degene die het gezag uitoefent, schriftelijk toestemming geven.
Voor een identiteitskaart is toestemming nodig tot 12 jaar.

Bijschrijving van kinderen
Kinderen kunnen vanaf hun geboorte een eigen reisdocument krijgen. Kinderen tot 16 jaar kunnen ook in het
paspoort van één of beide ouders worden bijgeschreven. Vanaf l oktober 2001 wordt de bijschrijving voorzien
van een pasfoto om de identiteit van het kind beter te kunnen controleren.

Wat moet u meenemen als u uw kind(eren) wilt laten bijschrijven?
Voor elke bijschrijving moet u alle reisdocumenten die u in uw bezit heeft meenemen en van elk kind één re
cente, goedgelijkende pasfoto. Het kind moet recht van voren gefotografeerd zijn, de foto moet een lichte ach-
tergrond hebben. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn zodat de identiteit van het kind kan worden
vastgesteld. Voor de bijschrijving van een kind in uw paspoort is de toestemming vereist van de andere ouder
of van degene die het gezag uitoefent. (Ook als uw kind al in uw huidige paspoort staat bijgeschreven). Op een
bijschrijving moet u eveneens een week wachten. Het kind hoeft bij de uitreiking niet aanwezig te zijn.

Vermissing
Kunt u bij de aanvraag van een nieuw reisdocument het oude document niet overleggen, dan moet u eerst naar
de politie om daar aangifte te doen (dit moet zowel bij vermissing als bij diefstal). Bij vermissing in het buiten-
land moet u ook altijd aangifte doen bij de Nederlandse politie. Het proces-verbaal moet u inleveren bij het aan-
vragen van een nieuw document.
Is het'vermiste document afgegeven in een andere gemeente, dan kan het voorkomen dat u langer dan een
week op uw document moet wachten.
Als het oude document niet kan worden overlegd bij de aanvraag van een nieuw reisdocument, dan worden de
rechten verhoogd met € 12,25.

Spoedprocedure
Zowel voor het paspoort, de identiteitskaart als de bijschrijving van kinderen kunt u een beroep doen op de
spoedprocedure. Als u vóór 12.00 uur het document aanvraagt, kunt u het meestal de volgende dag ophalen.
Aan een spoedprocedure zijn extra kosten verbonden.

Kosten:

Paspoort
Identiteitskaart
Bijschrijving direct bij de aanvraag van een nieuw paspoort
Bijschrijving in bestaand document

Normale procedure
€ 33,35
€ 26,77
€ 6,81
€ 15,88

Spoedprocedure
€ 66,72
€ 60,14

€ 31,76

W RIJBEWIJS VERNIEUWEN

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

wat moet u meebrengen?
Voor het vernieuwen van uw rijbewijs moet u, als u nog geen 70 jaar
bent, het oude rijbewijs en 2 recente, goedgelijkende pasfoto's mee
brengn. U moet recht van voren gefotografeerd zijn, de foto moet een
lichte achtergrond hebben.
De kosten zijn op dit moment € 21,30.

Personen die binnenkort 70 jaar worden of 70 jaar of ouder zijn, moeten
worden gekeurd voor het rijbewijs. U kunt een formulier halen bij bur-
gerzaken. Dit geldt ook voor personen jonger dan 70 jaar die al eens zijn
gekeurd voor het rijbewijs. Het formulier (incl. uittreksel uit de Gemeen-
telijke basisadministratie) kost € 21,30. Wacht niet te lang met het opha-
len hiervan. Het kan 4 tot 5 weken duren voordat u alles rond heeft. Is
het rijbewijs nog geruime tijd geldig terwijl men 70 jaar wordt, dan is het
bovenvermelde pas van toepassing vlak voor de datum dat het rijbewijs
de geldigheid verliest.

De aam
vragen.

ier moet zelf komen om een nieuw rijbewijs aan te

tussentijdse keuring
Bij een tussentijdse verslechtering van de gezondheidstoestand die de
rijvaardigheid kan beïnvloeden is het verstandig om u tussentijds me
disch te laten keuren. Een verzekeringsmaatschappij kan na een ongeval
kritisch kijken naar de gezondheidstoestand van de bestuurder. Dit kan
gevolgen hebben voor een eventuele kostenvergoeding.

vermissing
Bij vermissing/diefstal van het rijbewijs kunt u aangifte doen bij de poli-
tie of op het gemeentehuis een verklaring van vermissing invullen. Als u
een rijbewijs heeft gehad maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvra-
gen van een nieuw document, dan worden de rechten verhoogd met
€ 12,25. Is het vermiste rijbewijs afgegeven in een andere gemeente, dan
kan er niet direct een nieuw document worden gemaakt, omdat het ou-
de aanvraagformulier in die gemeente moet worden opgevraagd.

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

'B EDRIJVENTERREIN VORDEN HENGELO STEENDEREN

Vorden Hengelo en Steenderen hebben ervoor gekozen om gezamenlijk
een bedrijventerrein te ontwikkelen. De provincie wil meewerken als de
behoefte aan een bedrijventerrein kan worden aangetoond. De porte
feuillehouders hebben een uitgangspuntennotitie opgesteld. Met de/e
notitie kunnen Vorden, Hengelo en Steenderen een aantal stedenbouw-
kundige bureaus benaderen voor het maken van een offerte voor een lo-
catieonderzoek. Kosten zijn er nog niet aan verbonden.

EGRAVEN OP PARTICULIER TERREIN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om in prin-
cipe toe te staan dat er kleine begraafplaatsen op een aantal landgoede
ren kunnen komen. Gemeenten krijgen steeds vaker verzoeken om dit
mogelijk te maken. Burgemeester en wethouders willen dit toestaan als
een begraafplaats:
- op een afgesloten deel van het landgoed komt;
- door afdoende, in het landschap passende beplanting aan het zicht

wordt/is onttrokken;
- voldoet aan de technische eisen die u met inachtneming van het ad-

vies van de regionale inspecteur voor de volksgezondheid stelt;
- geen grotere oppervlakte heeft dan 150 m2.

Op dit beleid hebben burgemeester en wethouders de openbare voorbe
reidingsprocedure toegepast. Aan de opmerkingen die particulieren
hebben ingebracht is tegemoetgekomen. De inspectie milieuhygiëne ad-
viseerde negatief. De inspectie is onder andere van mening dat niet over-
al kleine begraafplaatsen moeten komen. Aan dit advies gaan burge
meester en wethouders voorbij.

j? JLUSIE WATERBEDRIJVEN

Waterbedrijf Gelderland, Waterleiding Maatschappij Overijssel en N.V.
Nuon Water zijn van plan te fuseren. De gemeente Vorden is aandeel-
houder van Waterbedrijf Gelderland en moet daarom stemmen over de
fusie in de aandeelhoudersvergadering en instemmen met de fusiestuk-
ken. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om dit
te doen.

Na de fusie ontstaat er een nieuw bedrijf, Vitens N.V. In omvang, kennis
en ambitie zal dit een toonaangevende positie krijgen in Nederland. Vi-
tens is een publieke onderneming. Het produceren en leveren van drink-
water jcan niet aan de vrije markt worden toevertrouwd. Water is de eer-
ste levensbehoefte. Natuurlijke en maatschappelijke belangen wegen op
de vrije markt minder zwaar dan de financiële belangen van de bedrij-
ven.



UBSIDIE VOOR KTTALE PROJECT KENIA

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om € 0,11 per
inwoner beschikbaar te stellen voor een ziekenhuisproject in Kenia. Het
beleid is dat het initiatief tot deze noodhulp of ondersteuningsacties
door een aanzienlijk deel van de Vordense bevolking gedragen wordt. Het
initiatief komt van een deel van de bevolking van Wichmond en Vierak-
ker. Burgemeester en wethouders vinden dit voldoende om de raad voor
te stellen een subsidie van in totaal € 934,- te verstrekken.

EOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM

Een geografisch informatie systeem kan kadastrale informatie koppelen
aan bijvoorbeeld alle gebouwde objecten. Het kan geografische gegevens
verzamelen, bewaren, presenteren en analyseren. Het geeft een goede
aanzet voor de vastgoedregistratie. Voor de gemeentelijke administratie
heeft dit veel voordelen. Burgemeester en wethouders vragen de ge
meenteraad € 28.000,- om dit systeem te kopen.

OTA WELSTANDSBELEID

Door een wijziging in de Woningwet moeten gemeenten onder andere
voor het welstandsaspect beleid ontwikkelen waaraan bouwaanvragen
worden getoetst. Het Gelders Genootschap gaat een raamwerknota ma-
ken voor de gemeenten Vorden, Hengelo, Steenderen en Hummelo en
Keppel. Het inhoudelijk deel voor het welstandsbeleid gaat het bureau
Pouderoyen Compagnons verzorgen. In totaal is er voor Vorden voor het
maken van deze nota een bedrag van € 25.000,- mee gemoeid.

ILIEUSTRAAT EN RETOURETTE

In samenwerking met Super de Boer willen burgemeester en wethouders
een milieustraat en een retourette aanleggen. In de retourette kunt u
batterijen, klein wit- en bruingoed, cartridges en -eventueel- kleine vlees-
schaaltjes kwijt. De retourette bestaat uit meerdere panelen met in-
worpopeningen voor dit afval. Voor papier, drankverpakkingen, glas, tex-
tiel en schoenen komen ondergrondse containers.

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad om € 34.000,- be-
schikbaar te stellen.

OORBEREIDINGSBESLUIT VOOR PERCEEL
LINDESEWEG31

De eigenaar van het perceel Lindeseweg 31 wil de woning geheel ver-
nieuwen. Dit is niet mogelijk omdat het bestemmingsplan "Buitenge-
bied 1982" ouder dan tien jaar is. Vernieuwen past wel binnen de voor-
schriften van de algehele herziening van dit plan. Om een procedure te
starten om het geheel vernieuwen van de woning mogelijk te maken stel-
len burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om een voorbe-
reidingbesluit op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening te ne-
men.

TEDELIJKE VERNIEUWING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van donderdag 21 februari tot en met woensdag
20 maart 2002 voor iedereen bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het Koetshuis ter in-
zage ligt de ontwerp-projectnotitie stedelijke vernieuwing Vorden.

De ontwerp-notitie gaat voor stedelijke vernieuwing in Vorden uit van een inzet op de volgende impulsen:
1. Voldoende woningen voor ouderen, met als uitgangspunt dat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven

wonen, met zorg op afstand.
2. Versterking van een gedifferentieerd woningbouwbestand door het bouwen op inbreidingslocaties.
3. Kwaliteitsimpuls voor het centrum door behoud en versterking van het voorzieningenniveau (de leefbaar-

heid).
4. Versterking van de relatie tussen de dag- en verblijfsrecreatie in de gemeente met de voorzieningen in de kern

Vorden.

De projectnotitie (beleidsvoornemen) biedt de basis voor het indienen van aanvragen om een financiële bij-
drage bij de provincie op grond van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV).

Als concrete (subsidie)-projecten voor de komende jaren zijn in de notitie al genoemd:
- de verbouw van de Wehme als woonzorgcomplex met verpleegplaatsen;
- het centrumplan (compleet, compact en comfortabel centrum); voor de goede orde: voor infrastructurele

maatregelen dient nog besluitvorming plaats te vinden; de eventuele uitvoering daarvan vindt in principe
plaats met gebruik van andere subsidiemogelijkheden dan hier aan de orde).

Voor 2002 zal een aanvraag om een financiële bijdrage voor het project de Wehme worden ingediend.

Tot en met 20 maart 2002 kunt u uw zienswijze over de projectnotitie schriftelijk kenbaar maken aan burge-
meester en wethouders van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

De gemeenteraad zal in zijn vergadering van 23 april 2002 de project-notitie, rekening houdend met eventuele
zienswijzen, vaststellen.

afval a part (u
MOOIMEEGENOMENV"

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

'ET MILIEUBEHEER ALGEMENE WET
BESTUURSRECHT

(art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)
openbare kennisgeving ontwerp-besluit
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt, gedurende de ope-
ningstijden, met ingang van 22 februari tot en met 22 maart 2002, ter in-
zage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
om:

adres van de inrichting:

Polycomp bv
Postbus 57
7250 AB Vorden
een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor de ontwikkeling en pro-
ductie van rubbercompounds inclusief kan-
toor, magazijn en testruimte.
Handelsweg 7

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen 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 moet u bij ons indienen vóór 22 maart 2002.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van
schriftelijke bedenkingen, niet bekendgemaakt. U moet dat dan wel, te
gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons
verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 22
maart 2002.

Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 36 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44.

Haal de
milieuwinst
uit je wit- en
bruingoed-
afval
Wist u dat:
Bij de aankoop van een broodrooster of een koelkast in het bedrag dat u
betaalt een zogenoemde verwijderingsbijdrage is opgenomen? Met deze extra
milieuheffing betaalt u de recycling van wit- en bruingoed.
Wat is wit- en bruingoed? Hieronder vallen onder meer koelkasten, was-
machines, magnetrons, televisies en video's. Maar ook kleinere apparaten zoals
broodroosters, elektrische tandenborstels, scheerapparaten, accuboormachines
en kruimelzuigers worden gerecycled als u ze inlevert. Gooi ze dus niet in de
grijze container. U spaart het milieu!

Tips
• Oude kleine elektrische apparaten kunt u tijdelijk bewaren in de KCA-box.

U kunt de apparaten inleveren bij onderstaande inzamelpunten.
• Lever met uw kapotte koffiezetapparaat niet de koffiekan in. Dit glas is niet

herbruikbaar en kan mee me't het grijze afval.
• Probeer groot wit- en bruingoed zoveel mogelijk te laten repareren.
• elektrische apparaten kunnen een 'tweede leven' krijgen door deze aan het

kringloopbedrijf af te geven.

Verwerking
Alle ingeleverde apparatuur gaat naar een landelijke verwerker. Dit bedrijf is
door de overheid uitgezocht om de ingeleverde apparatuur uit elkaar te halen
zodat zoveel mogelijk materiaal wordt hergebruikt. Zo komen aluminium en
vele andere metalen en kunststoffen beschikbaar.

De afgedankte elektrische apparaten zijn zodoende niet langer afval voor de
afvalverbrandingsovens maar bron van waardevolle grondstoffen.

Inzameling
In het kader van de 'Nieuw voor oud regeling' kunt u bij de aankoop van een
nieuwe televisie of wasmachine de oude achterlaten bij de winkel waar u de
nieuwe heeft gekocht. Kleine elektrische apparaten kunt u ook inleveren bij vijf
detailhandelzaken in Vorden: Super De Boer, A & P, Kadozaak Sueters,
Welkoop Vorden en Barendsen. Dit is een gezamenlijk project van de Vordense
Ondernemers Vereniging en de gemeente Vorden.
Verder bestaat de mogelijkheid groot wit- en bruingoed op te laten halen.
U moet een afspraak maken via de Kringlooplijn: (0573) 25 13 90 (tussen 8.00
en 13.00 uur). Tenslotte kunt u wit- en bruingoed gratis afgeven bij het Afval
Brengpunt in Lochem of Zutphen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afval-lnf ormatie-Lijn,
telefoon (OS/S) 54 56 46. Geopend op werkdagen
van 9.00 tot 12.30 en 13.00 tot 16.00 uur.

berkel milieu



VLAAI VAN DE WEEK:

Tiramisuvlaai € 5,00

Ham/kaascroissants € 0,75

Vlaaitjes
diverse smaken, per stuk € 0,80

VRIJDAG EN ZATERDAG:

10 mini harde broodjes +
5 mini croissants € 2,00

Dorpsstraat 11 Vordert telefoon 551373

PvoA
On/t Kandidaten
1. Henk B>
2. Carinc .h
3. Peter U i
4. R i n i i s I.angwerden
5. Sjefvan Jci List
6. Obc Wemne

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Wegens vakantie

gesloten
van 25 februari t/m 4 maart.
Dinsdag 5 maart zijn wij weer geopend.

Bloemen
Woondecomties
Cadeaus

De Vtordense Tuin
Raadhuisstraat 11, 7251 AA Vorden • Te/. (0575) 55 52 22

Administratiekantoor DE WENDING
Hummeloseweg 5, 7255 AE Hengelo Gld.
Telefoon (0575)46 1039

Wij zijn een administratiekantoor voor ondernemers uit
het midden- en kleinbedrijf en agrarische sector. Tof
onze dienstverlening behoort het verzorgen van de fi-
nanciële administratie, fiscale aangiften en de jaarre-
kening, alsmede advisering op allerlei gebied.

Wij zijn op zoek naar een

ASSISTENT ACCOUNTANT
De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
• Verwerken administratie d.m.v. Account View
• Verzorgen loonadministratie
• Verzorgen fiscale aangiften
• Adviseren van cliënten
• Onderhouden contacten met cliënten

Onze gedachten gaan uit naar iemand die bij voor-
keur werkzaam is of is geweest op een administra-
tie-accountantskantoor.
Als opleiding vragen wij minimaal MEAO/MBA-ni-
veau met kennis van geautomatiseerde gegevens-
verwerking.

Wij verzoeken om uw handgeschreven sollicitatie te
richten aan bovenvermeld adres t.a.v. dhr. A. Zweers.

De extra Bonusdagen gaan bij Oh
in Hengelo (Gld.) nog even door

kg

Florijn jonge jenever
fles 1 liter

Oh frisse fruitdrank
pak 1 liter è € 0.72

Pepsi / Sisi / 7-Upo
O flessen halen

nu

nu

nu 2 pak voor €

fies 1.5 liter a € 1.22 flessen betalen

Oh keukenrol wit/decor 2 rollen
3 0pakken halen * £m pakken betalen

Calgonit powerball tabs
pakken halen - f pak betalen

799
_ i

pak a € 7.99 nu

Sunil hoofdwas
pak 1.35 kg è € 5.49 nu 2 pakken voor €

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur

vrijdag van 8.00 - 21.00 uur l zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

Albert Heijn en Gall en Gall
OHMolenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 05 GALL^GALL

Wim Regelink:
melkveehouder

• benut optimaal de kansen
en ontwikkelingen in het
buitengebied

• natuur is niet alleen om te
behouden, maar ook om
van te genieten

STEM L IJST 1

CDA
Kijk voor meer

nieuws op:
www.contact.nl

www.compusystem.nl
KeuzePC v.a. € 749,-
AMD Duron 800 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 20 Gb harddisk € 749,-
AMD Duron 950 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 40 Gb harddisk € 799,-
AMD Athlon Thunderbird 1400 MHz., 128 Mb SDRAM, 40 Gb harddisk € 849,-
AMD Athlon XP 1,7 GHz, 256 Mb DDR266 MHz, 32MÈ TNT2 AGP,
40 Gb harddisk i € 989,-

SpelletjesPC
AMD Athlon Thundefbird 1.4 QHz, 256 MB SDRAM,
NVidia Riva TNT2 32Mb M64 AGR 40 Gb harddisk 7,200 rpm
AMD Athlon XP 1700 MHz, ̂ 56 MB DDR 266 MHz, G0force2 MX
64 Mb AGP VGA TV-Out, 60 Gb harddisk 7.200 rpm

v.a. € 999,-
€999,-

€ 1099,-

PC-266 MHz., UDMA 66/100 ATX Moederbord, 64 MB (behalve bij de SpelletjesPC)
VGA, AC '97 Sound, 52 x AQpen CDROM, 56Ké Modem, 10/100 Mbps Netvyerkkaart,
1,44MB Diskdrive, Midi-Tower ATX, Windows 95/98 Toetsenbord, Logitech Scrollwheel
Muis.

AOpen / BTC 16 x 48 DVD-speler € 82,50
Logitech Cordless Desktop € 75,-

BTC / LiteOn 16 x 10 x 40 CD-Rewriter € 105,-

Opties:
17 inch monitor € 195,- • i.p.v. CD-Rom een AOpen 24 x 10 x 40 CD-ReWriter

€ 89,- • i.p.v. CD-Rom een 12 / 40 x DVD-speler € 39,- • TFT monitor v.a
€ 439,- • HP 845C Printer € 99,- • Logitech Cordless Desktop € 75,- • USB Scanner

vanaf € 79,- • 160W boxen € 12,50 • Andere onderdelen op aanvraag.

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



Lijsttrekker Dorien Mulderije van de WD:
Wethouder ben je dag en nacht'
Ze heeft het er maar druk mee.
Als lijsttrekker voor de komen-
de verkiezingen is mevrouw
Dorien Mulderije volop bezig
met de verkiezingscampagne
van de WD.

Ook tijdens het interview met
Weekblad Contact wordt ze tus-
sendoor nog even gestoord door
haar broer die met haar de laatste
details van de advertentiecampag-
ne doorspreekt. "Hij doet onze pr",
legt mevrouw Mulderije later uit.
Het gesprek met de wethouder
vindt plaats in 'de huiskamer' van
Hotel Bakker. "We hebben de hele
ochtend met het college in verga-
dering gezeten", zegt ze. "Maar we
zijn er nog niet uitgekomen. Ik
moet zodadelijk dan ook weer te
rug naar het gemeentehuis." Op
de grond staat haar werktas die
naast de papieren die ze nodig
heeft voor de collegevergaderin-
gen boordevol zit met pepermunt-
jes voorzien van het logo van de
WD. "Wil je ook een pepermunt-
je?", vraagt ze de verslaggever. De
verkiezingstijd is begonnen. Sa-
men met journalist Peter Besse-
link blikt mevrouw Mulderije (42)
vooruit naar de komende gemeen-
teraadsverkiezingen. Hoewel ze
erg te spreken is over de samen-
werking met de PvdA, vindt ze een
voorzetting van het huidige colle-
ge geen vanzelfsprekendheid. "Ik
vind dat de verkiezingsuitslag'be-
palend moet zijn. Zo'n voortzet-
ting moet natuurlijk wel gedragen
worden door de inwoners van het
dorp." De landelijke peilingen zeg-
gen haar niets. "Maar ik vrees dat
het in Vorden voor D66 heel moei-
lijk wordt." Deel 3 - de WD, hard
werken achter de schermen.

U bent nu acht jaar wethouder.
Geef uzelf eens een rapportcijfer.
"Oh, dat vind ik erg moeilijk. Dat
moet een ander maar doen..."

Bent u zo weinig zelfkritisch?
"Nee, ik ben juist heel kritisch.
Maar het is wel erg moeilijk om je
zelf een rapportcijfer te geven.
Laat ik het zo zeggen, het is abso-
luut een voldoende. Maar ik kan
me voorstellen dat de mensen in
het dorp daar heel verschillend
over denken. Want wat je voor de
één goed doet, doe je voor een an-
der misschien weer niet goed.
Maar dat blijf je houden. Ik merk
wel dat ik daar in de loop van de
jaren wat makkelijker mee om
kan gaan. Je kunt het niet altijd ie
dereen naar de zin maken. Dat is
onmogelijk. Maar ik ben altijd wel
dag en nacht met de politiek be-
zig. Dit is geen baan die je voor
twintig uur in de week doet. Van-
daag is weer zo'n mooi voorbeeld.
We zijn er vanochtend in het col-
lege nog niet helemaal uitgeko-
men en vergaderen vanmiddag
dus weer gewoon verder. Als je al
die uren in een week bij elkaar op-
telt dan kom je dus op veel meer
dan die twintig uur waarvoor je
betaald wordt. Eigenlijk ben je ge
woon dag en nacht wethouder.
Maar dat vind ik niet erg. Het is ge
woon hartstikke leuk om te doen."

Wat heeft u geleerd in die 8 jaar?
"Dat je ongelooflijk veel geduld
moet hebben. Het gaat allemaal
niet zo snel als je eigenlijk zelf wel
zou willen."

Een^frustrerende baan dus!
"Nee, zo moet je dat niet zien.
Want geduld kan ook wel eens be
loond worden. De nieuwbouw op
het huidige Sorbo-terrein is zo'n
mooi voorbeeld. Een aantal maan-
den geleden zijn we pas met de
plannen naar buiten gekomen.
Maar dat betekent niet dat er de af-

gelopen jaren niets gebeurd is.
Achter de schermen is daar ge-
woon keihard gewerkt om met een
gedegen plan te komen. Natuur-
lijk kun je in een vroegtijdig stadi-
um alvast wat luchtballonnetjes
oplaten over de plannen die er
zijn. Maar daar schiet je als wet-
houder niets mee op. Je wordt dan
van alle kanten teruggefloten.
Nee, eerst moet je met een goed
plan op tafel komen dat door alle
partijen waarmee je te maken
hebt gedragen wordt. Dat geldt
ook bijvoorbeeld voor het recre-
atieproject op 't Groote Veld. Ook
daar heb je met heel
veel partijen te maken. ,
En vaak met tegenstrij-
dige belangen. Door
met elkaar te praten en
argumenten uit te wis-
selen probeer je dan te
komen tot een breed ge
dragen plan dat ook fi-
nancieel haalbaar is.
Binnenkort zal het bu-
reau dat het project op
't Groote Veld onder-
zoekt met haar eindrap-
port komen en ik ver-
wacht daar eerlijk ge-
zegd heel veel van. Maar
het is dus wel een pro-
ject dat gewoon z'n tijd
nodig heeft. Zoiets doe
je niet van vandaag op
morgen."

Neem bijvoorbeeld een agrariïr die
wil stoppen met zijn bedrijf en op
die locatie een andere zaak wil be-
ginnen. Of een burger die een
boerderij in het buitengebied
koopt en daar een eigen onderne
ming wil starten. Bij de provincie
en het rijk loopje dan tegen aller-
lei regels aan. En het rare is datje
bij de ene afdeling in Arnhem ge
woon toestemming krijgt, terwijl
een ambtenaar van een andere af-
deling daar weer doodleuk een
streep doorheen zet. De regels zijn
dus totaal niet op elkaar afge-
stemd. Ik zit daar al jaren op te ha-

U wilt dus weer op-
nieuw wethouder wor-
den.
"Ja, absoluut. Net zoals
Henk Boogaard wil ik ook graag
mijn karwei afmaken. Recreatie-
project 't Groote Veld is zo'n uitda-
ging waar ik graag sterk voor wil
maken. Het is gewoon ontzettend
belangrijk dat er op het gebied van
dagrecreatie meer mogelijkheden
komen binnen onze gemeente.
Daarnaast houd ik me als wethou-
der bezig met een heleboel zaken
die zich afspelen buiten het ge-
zichtsveld van de meeste mensen
in het dorp. Zo heb ik bijvoorbeeld
een voortrekkersrol gespeeld bij
de totstandkoming van de streek-
commissie die zich bezig houdt
met de plattelandsontwikkeling
in dit gebied. Die hele herstructu-
rering van het platteland die kun
je als gemeente Vorden niet alleen
uitvoeren. Zoiets moet je geza-
menlijk doen. Ik ben blij dat de
omliggende gemeenten daar ook
zo over denken en dat we nu een
streekcommissie hebben waar in
totaal tien gemeenten uit deze re
gio hun krachten hebben gebun-
deld. Want neem maar van mij
aan dat er de komende jaren flink
wat werk op ons afkomt als het
gaat om plattelandsvernieuwing.
En daarbij moetje dus ook over de
grenzen van je eigen gemeente
heen kijken en gezamenlijk tot op-
lossingen komen. Zo moet je bij-
voorbeeld agrarilrs die hun bedrijf
verder willen uitbreiden - maar
daar op de huidige locatie niet de
mogelijkheden voor hebben - zoge
noemde sterlocaties in de deze re
gio aanbieden. Dat zijn gebieden
waar nog wel uitbreiding mogelijk
is. Daar moeten we ons als platte
landsgemeenten sterk voor maken
en daar moeten vanuit Den Haag
ook subsidies voor komen."

U bent dus heel druk bezig met
die plattelandsvernieuwing. Hoe
kan het dat we daar maar zo wei-
nig van afweten.
"Ik werk liever heel hard. Maar
dan achter de schermen. Ik hoef
niet zonodig elke week met mijn
kop in de krant. Zo zit ik bijvoor-
beeld al jaren te hameren op de re
gelgeving in Nederland die ge
woon niet op elkaar is afgestemd.

Lijsttrekker Dorien Mulderije van de WD: "Het klooster
in Kranenburg mag tot eind van dit jaar dienst doen als
asielzoekerscentrum. Maar niet langer. Dat heb ik de
Kranenburgers beloofd en dat zal ik ook nakomen."

leggen van drempels. En ook hier
kiezen wij dus niet voor drempels.
Nee, het allerbelangrijkste is dat
de kop en de staart goed wordt
aangepakt. Oftewel de plek waar
de mensen vanuit Ruurlo en
Zutphen het dorp komen inrijden.
Je moet die locaties zodanig op-
nieuw inrichten dat het doorgaan-
de verkeer eigenlijk automatisch
via de Rondweg en de Horster-
kamp rijdt."

Dus de rotonde aan het begin van
de Ruurloseweg functioneert niet
goed.

"Zo zou ik dat niet wil-
len stellen. Die rotonde
functioneert prima voor
het doel waarvoor hij
toen is aangelegd. Maar
het is wel een feit dat wij
daar destijds als WD te
gen hebben gestemd.
Wij vonden dat daar een
andere oplossing moest
komen. Er ligt daar een
heel groot grasveld naast
en eigenaar Het Gel-
dersch Landschap was
destijds best wel bereid
om daar een stuk van af
te staan. Je had toen dus
een heel andere soort ro-
tonde kunnen aanleg-
gen waarbij je het door-
gaande verkeer vanuit
Ruurlo eigenlijk automa-
tisch linksaf laat slaan."

meren en zo heel langzaam aan
komt daar nu wat schot in. Ook bij
het bestemmingsplan buitenge-
bied lopen we daar nu tegenaan.
Wij vinden dat de Inspectie Ruim-
telijke Ordening zich daar bela-
chelijk gedraagt. Zij zeggen dat wij
voor elk perceel in het buitenge-
bied moeten aangeven wat voor
ontwikkelingen we daar willen
toestaan. Maar dat kan toch niet?
Ik kan toch niet in de toekomst kij-
ken. Je kunt daarom veel beter zeg-
gen wat je in een bepaald gebied
niet toestaat. En voor andere ge-
bieden stel je gewoon randvoor-
waarden. En past een bedrijf bin-
nen die randvoorwaarden dan
moet het dus in principe mogelijk
zijn dat een bedrijf zich daar ves-
tigt. Wat dat betreft valt er dus
nog heel veel werk te verzetten. En
soms word ik daar wel eens moe
deloos van. Want in Den Haag zeg-
gen ze wel heel makkelijk dat de
kansen op het platteland voor het
grijpen liggen maar dan moet het
je van de andere kant niet telkens
onmogelijk worden gemaakt. Na-
tuurlijk moeten er bepaalde regels
zijn, maar het mag niet zo zijn dat
het de toekomst van het platte-
land in de weg staat. Ik ben nu al
jaren bezig om die strijd te voeren
en zo heel langzaam aan zie je dat
het zijn vruchten afwerpt."

Laten we het nu even over het
dorp zelf hebben. Hoe kijken jullie
aan tegen het centrumplan. Moet
het doorgaande verkeer uit het
centrum?
"Ja, dat zou een goede ontwikke-
ling zijn. Er moet gewoon wat ge
daan worden aan de verkeersdruk-
te in het dorp en het steeds groter
wordende gevoel van onveiligheid.
Je moet het dorp alleen niet afslui-
ten. Het winkelde publiek moet
nog wel gewoon met zijn auto in
het centrum van het dorp kunnen
komen. Maar het doorgaande ver-
keer moet je er dus wel proberen
uit te houden."

Hoe bereik je dat?
"De WD is altijd een fel tegenstan-
der geweest van het lukraak aan-

Dus de huidige rotonde
moet op de schop?
"Dat sluit ik niet uit.

Maar je moet aan de andere kant
wel heel realistisch zijn. Als je de
kop en de staart van het dorp wilt
aanpakken kost dat heel veel tijd.
Want je hebt daar ook met de pro-
vincie te maken. En dan heb ik het
nog niet eens over de financiële
kant van de zaak. Want het is niet
goedkoop om een rotonde aan te
leggen. We zijn dan ook van me
ning dat allereerst de Dorpsstraat
en de Zutphenseweg moet worden
aangepakt. En dan niet met drem-
pels maar met bijvoorbeeld met
enkele verhoogde plateaus."

En waar moeten die plateaus
komen te liggen?
"Ik ben natuurlijk geen verkeers-
deskundige maar ik kan me zo
voorstellen dat er één op de Dorps-
straat moet komen, zo tussen
Sueters en de chinees. En een ver-
hoogd plateau ter hoogte van de
Tuente. Op die plateaus moet je
dan tevens ook een zebrapad aan-
leggen zodat het winkelende pu-
bliek gemakkelijk de straat kan
oversteken. Verder zitten wij bij-
voorbeeld te denken aan het in-
voeren van een 30 kilometerzone
in het centrum waarbij het ver-
keervan rechts voorrang krijgt. De
auto moet als het ware het gevoel
krijgen dat hij te gast is in het
dorp. Tenslotte zou je de Zutphen-
seweg en de Horsterkamp kunnen
voorzien van flitspalen. Ook dat
zorgt ervoor dat het verkeer aan-
merkelijk minder hard door het
dorp rijdt."

En hoe denkt u over de noordelijke
rondweg. Moet die er komen?
"Je moet gewoon, heel realistisch
zijn. In de eerste plaats kan het wel
25 jaar duren voordat zo'n noor-
delijke rondweg er ligt. Dus je
moet de mensen geen rad voor de
ogen draaien. Daarnaast is het zo
dat zo'n rondweg ontzettend veel
geld kost en het is maar de vraag
of het die investering wel waard is.
Ten eerste moet je door een heel
fraai gebied heen en ten tweede
functioneert de huidige rondweg
nog heel goed. De huidige rond-
weg kan nog veel meer verkeer

aan. Het is er helemaal niet druk.
Als ik van huis kom en richting
het dorp rijd kan ik altijd zo de
rondweg opdraaien. Nee, ik denk
datje op dit moment veel beter en
goede studie kunt maken hoe je
de Horsterkamp zou kunnen aan-
pakken. Je zou die eventueel zelfs
kunnen verleggen. Ik denk dat je
veel beter daar je energie en geld
in kunt steken in plaats van de
noordelijke rondweg."

Met zo'n boodschap zullen de on-
dernemers op het industrieterrein
niet zo blij mee zijn.
"Ik denk dat dat wel meevalt. Ik
ben van mening dat de Wilden-
borchsweg gewoon een hele goede
ontsluitingsweg is naar het noor-
den. En wij vinden dat dat ook zo
moet blijven. Er mag op de Wil-
denborchseweg dan ook geen ver-
bod voor vrachtwagens komen. En
ook geen zestig kilometerweg met
allerlei hobbels en knobbels. Ver-
der zijn we erg blij dat er nu een
onderzoek komt naar de mogelijk-
heden van een vrijliggend fietspad
op de Wildenborchseweg. Zoiets is
in onze ogen ook veel belangrijker
dan een noordelijke rondweg."

Zijn we nog wat vergeten?
"Nou, ik wil nog wel wat kwijt over
Bomenbelang en het klooster in
Kranenburg. Laten we maar met
het klooster beginnen. Wij hebben
vrijstelling verleend tot 31 decem-
ber 2002. Tot die tijd mogen er dus
asielzoekers in het klooster wor-
den gevestigd. Maar dat is dan ook
wel de laatste dag. Dat heb ik de
mensen in Kranenburg beloofd.
En dat zou ik ook nakomen."

Projectontwikkelaar Wolborgh zegt
meer tijd nodig te hebben voor de
plannen om appartementen in
het klooster onder te brengen.
"Dat is dan jammer. Maar beloofd
is beloofd. Ik vind dat Wolborgh
het eigenlijk ook helemaal niet
kan maken om het klooster nog
langer aan het COA te verhuren.
Bij de presentatie van de plannen
zei de heer Hulshoff van Wolborgh
dat het om slechts twee jaar zou
gaan. En dat terwijl ze er nu al-
weer drie jaar inzitten. Nee, des-
noods moet het maar een jaar
leegstaan."

En wat wilt u kwijt over Bomenbe-
lang?
"Nou, ik schrik wel eens van de
ongenuanceerde uitspraken van
de voorzitter van Bomenbelang. Ik
zeg nu heel bewust de voorzitter
van Bomenbelang omdat ik daar-
mee niet de hele vereniging over
één kam wil scheren. Tijdens een
bijeenkomst had ik laatst een ge-
sprek met hem over het bouwen
van woningen in Vorden. Hij zei
letterlijk dat hij het jammer vond
dat er in Vorden met het oog op
de natuur nog steeds gebouwd
mocht worden. Ik vroeg hem toen
bewust naar de ontwikkelingen op
het Sorboterrein omdat we bij dat
plan heel veel rekening hebben ge
houden met de natuur in die om-
geving en ik wist dat hij in een eer-
der stadium had gezegd dat hij dat
zo'n mooi plan vond. Maar daar
bleef niets meer van over. Hij zei
zelfs dat hij het jammer vond dat
op die locatie nu huizen komen te
staan en voegde daar aan toe dat
de gemeente Vorden helemaal
niets doet aan groen. Nou, je
moest eens weten hoeveel geld er
de laatste tijd in het kader van het
landschapsbeleidsplan naar parti-
culieren is gegaan voor de aanleg
van bijvoorbeeld paddenpoelen,
boomsingels, hagen, fruitbomen
en boomgaarden. Ik begrijp zijn
reactie dan ook niet. We doen juist
heel veel aan groen."



Arno Spekschoor:
projectleider GLTO

• staat voor versterking van
een leefbaar platteland

• stimuleert subsidiebeleid
met name gericht op kin-
deropvang en peuter-
speelzaal

STEM L I J S T 1

CDA
Tuinzaden

weervolopvoorradig
van Jansen zaden

Dinxperlo

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)461220

'

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Skivlaai
met kersen en veel sneeuw

klein € 4 \ 75 groot € 8, 75

Originele Appelstrudel
4 voor €4,20

Bauernbrot
van €1,80 nu € 1,7 O

Weens roggestoet
€1,00

Feestje!!!
Bestel bij ons uw gebak, vlaaien,

partyhapjes, koude schotels, hapjes buffet-
ten, belegde broodjes, stamppotten.

Hé verplegende... Zin
in een werkvakantie?

Wil jij de Zonnebloem in 2002 helpen om ruim 6400 langdurig zieken en (zwaar) lichamelijk

gehandicapten een onvergetelijke vakantie te bezorgen?

Sluit je dan aan bij ons team van meer dan 6700 vrijwilligers.

N A T I O N A L E V E R E N I G I N G

Meer informatie?
Bel (076) 564 63 62 of kijk
op www.zonnebloem.nl

de Zonnebloem9

Postbus 2100 4800 CC Breda Postbank 1098510
E-mail infoOzonnebloem.nl Internet www.zonnebloem.nl

IN MODE, KLEIN IN PRIJS!

OPGELET

Wij houden
totale leegverkoop!!!

Alles duurder dan € 12
o.a. spijkerbroeken

stretchbroeken
Da/Hr blousen etc.
Hr sweaters etc.

4//es onder de € 12
o.a. riemen

tassen
d. tops etc etc NU€ p.s.

Met uitzondering van nieuwe collectie, fleece, aanbiedingsrekken.
Dus tot ziens bij ons in Vorden

Zutphenseweg 1 a Vorden (0575) 55 59 51

PARTIJ VAN DE ARBEID
Tussen nu en straks :
wat de PvdA Vorden voor de
komende zittingsperiode wil:

- een sociaal gezicht
- de plaats van de Dorpsschool: in het Centrum
- ouderenbeleid: woongelegenheid, zorg en sportbeoefening
- milieu: diftar en recycling
- natuur en plattelandsontwikkeling: stimuleringsregelingen
- centrumplan: het centrum van het dorp levend houden
- verkeersveiligheid: passende snelheid en vrijliggende fietspaden
- toerisme en recreatie: Plan Poort tot het Groote Veld
- sport: sportbeoefening door ouderen en jongeren stimuleren
- moderne ontwikkelingen: wegwerken van achterstanden
- gemeentelijke service op maat: combiloket en internet

De gehele tekst van het verkiezingsprogramma vindt u
op de website: http://www.vorden.pvda.nl of is op te vragen bij
Henk Boogaard, tel. 55 43 41

Henk Boogaard
Lijsttrekker

Kandidaten
1. Henk Boogaard
2. Carine Jongbloed
3. Peter Hoogland
4. Rinus Langwerden
5. Sjef van der List
6. Obe Wempe

PvoA

Ook voor Vorden geldt:

ADVIES VOOR

PUNTGAAF DRUKWERK

WORDT U GEGEVEN DOOR

drukker i j Weevers

IMieuwstad 30
7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

GEMEENTE
VORDEN

Voor de verslaglegging van vergaderingen en besprekingen overdag en
's avonds heeft de gemeente Vorden een pool van notulisten opgezet.

Voor aanvulling van deze pool zoeken wij enkele

medewerkers
verslaglegging (m/v)
(op afroep)

Functie-informatie.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• het notuleren van raads- en commissievergaderingen in de avonduren
• de verslaglegging van vergaderingen en besprekingen zowel overdag als

's avonds voor de hele organisatie

Functie-eisen.
• MBO / HAVO-niveau, met een (ruim) voldoende voor het vak Nederlandse

taal
• ervaring'met tekstverwerking in Word
• enige ervaring met het maken van notulen en verslagen.

De vergoeding bedraagt € 12,37 per uur voor de vergadering en het uitwerken
van het verslag + een onkostenvergoeding voor gebruik van eigen computer.

Inlichtingen.
Belangstellenden voor deze functie kunnen telefonisch informatie inwinnen
bij de heer G.A.G. Grouwstra, hoofd van de afdeling interne zaken,
telefoon (0575) 55 7441.

So///'c/'faf/'es.
Uw sollicitatiebrief kunt u binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad
richten aan het college van burgemeester en wethouders van Vorden,
postbus 9001, 7250 HA Vorden.



PvdA kandidatenlijst
gemeenteraadsverldezingen

Van links naar rechts: Henk Boogaard, Sjefvan der List, Rinus Langwerden,
Peter Hoogland, Carine Jongbloed en Obe Wempe.

to l i tie varia
Maandag 11 februari
Op een perceel grond aan de
Joostinkweg zijn 4 fruitbomen om-
gezaagd. Ook is een vijfde boom
voor een deel ingezaagd. De dader
is tot nu toe onbekend.

Aan de Hoetinkhof is een brieven-
bus weggenomen. Het gaat om
een groene PTT-brievenbus die op
een paal op de erfgrens van de wo-
ning stond. Ook hier is het onbe
kend wie dit heeft gedaan.

Bij een bedrijf aan de Handelsweg
is een mobiele telefoon weggeno-
men. De telefoon lag op de tafel in
de kantine.

Dinsdag 12 februari
Op de Zutphenseweg is een alco-
holcontrole gehouden. Vijf be-
stuurders hebben moeten blazen.
Een persoon had teveel gedronken
en heeft een ademanalyse moeten
ondergaan.

Woensdag 13 februari
Op de Baakseweg in Wichmond is
tussen 13.15 en 16.15 uur een snel-
heidscontrole gehouden. Er zijn
350 voertuigen gecontroleerd.
Hiervan reden er 10 te hard. De
hoogst gemeten snelheid was 103
km/uur.

Tijdens de nachtdienst is een alge
mene alcoholcontrole ghouden. In
totaal hebben 6 personen moeten

blazen. Geen van hen had teveel
gedronken.

Donderdag 14 februari
Op de parkeerplaats van kasteel
Hackfort is ingebroken in een per-
sonenauto. Men is binnengeko-
men door een ruit aan de bestuur-
derszijde in te slaan. Van binnen-
uit is de kofferbak geopend en is
een daarin liggende handtas weg-
genomen. Een in de kofferbak aan-
wezige kijker en een in het dash-
boardkastje liggende telefoon zijn
niet weggenomen.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 6 februari

Gevonden:
- kinderfietsje, driewieler;
- twee sleutels aan een ring, met

losse ring erbij aan.

Verloren:
- zwarte damesportemonnee met

diverse passen erin;
- jongensbril met ronde glazen,

donker montuur;
- donkerblauwe damesportemon-

nee, groot model, met diverse
pasjes en rijbewijs.

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.

Vordense ondernemers
praten met de politiek

aan bod komen tijdens de politie
ke avond die de Vordense Onder-
nemers Vereniging woensdag-
avond 20 februari bij Hotel Bakker
organiseert. Het gaat hier om een
besloten bijeenkomst die bedoeld
is voor de leden van de Vordense
Ondernemers Vereniging en de In-
dustriële Kring Vorden. Journalist
Peter Besselink zal de vier politie
ke partijen aan de tand voelen
over met name zaken die de on-
dernemers in het dorp bezig hou-
den. Na de pauze is er ruimschoots
gelegenheid om vragen te stellen
aan de vier lijsttrekkers.
Gezien het laatste nieuws over het
centrumplan - waarbij de project-
groep zegt dat het doorgaande ver-
keer uit het centrum moet - be-
looft dit een zeer boeiende avond
te worden die de ondernemers uit
het dorp zeker niet mogen missen.
Volgende week doet Weekblad
Contact uitgebreid verslag van de
ze politieke avond. De Vordense
Ondernemers Vereniging houdt
woensdagavond 20 februari een
politieke avond bij Hotel Bakker.

Zelhem wordt

(Advertorial)

geofferd

Wordt het centrum van het
dorp afgesloten voor het door-
gaande verkeer? Hoe kijken de
politieke partijen aan tegen de
aanleg van een noordelijke

rondweg? En hoe staat het
met de recreatieplannen op 't
Groote Veld?

Deze vragen zullen onder andere

Het plotselinge besluit van GS
Gelderland om het laatste
herindelingsvoorstel alsnog te
wijzigen, is als een bom inge-
slagen. Om Doetinchem te ver-
sterken als centrumgemeente,
wordt Zelhem alsnog aan Doe-
tinchem toegevoegd, aldus heb-
ben GS voorgesteld. Zo wordt
Zelhem met een botte bijl geof-
ferd op het herindelingsbloküü

Naar de motivering kan gegist
worden maar electorale redenen
zullen hieraan niet vreemd zijn
met de komende verkiezingen in
zicht. Na alle geruststelling dat
met wensen vanuit de bevolking
rekening zal worden gehouden is
dit een totale minachting voor de
uitslag van ons referendum. Ook
Doetinchem kan hier niet blij mee
zijn. Op 9 februari hebben diverse
burgemeesters uit de regio op Ra-
dio Ideaal hun reactie gegeven en
laten blijken dat dit beleid van GS
ongeloofwaardig is!

De actiegroep 'Wij gaan voor de Vijf
beseft dat in dit stadium eigen ac-
ties niet zoveel gewicht in de
schaal leggen, immers de periode
dat burgers inspraak hadden liep
op l oktober 2001 af. Wat wel ge
daan wordt, is advies geven aan de
gemeenteraad en de politieke par-
tijen om zoveel mogelijk mensen
te motiveren een krachtig protest
te laten horen bij de Statenleden.
Inmiddels heeft de actiegroep op
haar website www.nunaar.nl/devijf
een protestbrief geplaatst, die na
invulling wordt doorgestuurd
naar alle Statenleden. Ook op de
website van Radio Ideaal www.ide
aal.org is een link naar deze brief.

Wie niet over internet beschikt
kan een afdruk ophalen bij de bi-
bliotheek of in de hal van het ge
meentehuis, waar de actiegroep ze
heeft neergelegd.

Het leeuwendeel van de acties
moet thans echter van de politieke
partijen komen, die bij hun pro-
vinciale collega's moeten lobby-en
voor een afkeuring van het GS
voorstel.

De gezamenlijke acties moeten
uitmonden in een massale aanwe
zigheid van Zelhemmers in het
provinciehuis op 27 februari a.s.
als het laatste voorstel van GS bij
Provinciale Staten in stemming
wordt gebracht. Reserveer deze da-
tum!!!!

Daarnaast heeft de actiegroep de
landelijke pers en andere media
geïnformeerd over deze ongeloof-
lijke wending van GS en zullen
ook de volksvertegenwoordigers in
de Tweede Kamer benaderd worden.

BEURSPRAAT

Duurzaam beleggen:
profiteer van een
betere wereld

ONTSTAANSGESCHIEDENIS
Het sociaal verantwoord ofwel
duurzaam beleggen is ontstaan in
de Verenigde Staten in de jaren
twintig. Verscheidene kerkgenoot-
schappen hadden geld over en wil-
den met dit geld profiteren van de
sterk stijgende beurskoersen hal-
verwege de jaren twintig. Prin-
cipieel waren ze echter tegen
zaken als alcohol, gokken en
wapenhandel. Ze wilden dan ook
niet beleggen in bedrijven die zich
bezighielden met dit soort activi-
teiten. Het duurzaam beleggen
van het eerste uur was dus met
name gericht op het uitsluiten van
bepaalde industriegroepen. Het
gebruik van dergelijke negatieve
criteria is nog steeds, in vooral de
Angelsaksische wereld, een popu-
laire vorm van duurzaam beleg-
gen, die vaak ethisch beleggen
genoemd wordt.
Na de beurscrash in 1929 en de
tweede wereldoorlog stond het
duurzaam beleggen lange tijd op
een laag pitje. In de jaren zeventig
begon deze vorm van beleggen
langzaam weer aan populariteit te
winnen. De oorlog in Vietnam, de
verontruste geluiden van de club
van Rome en het apartheidsregi-
me in Zuid-Afrika zorgde er mede
voor dat beleggers weer geïnteres-
seerd raakten in duurzaam beleggen.
Tevens kwam er een nieuwe
manier van denken op in vooral
continentaal Europa. In plaats van
te werken met negatieve criteria
die tot uitsluiting leiden, werd het
accent gelegd op positieve criteria.
Bedrijven binnen een bepaalde
industriegroep werden met elkaar
vergeleken, zodat bepaald kon
worden welk bedrijf zowel op
milieugebied als op sociaal gebied
het beter deed dan zijn directe
concurrenten.

TRIPLE P-METHODIEK
Naast het gebruik van negatieve

en/of positieve criteria voor het
samenstellen van een duurzame
aandelenportefeuille is er nog een
derde methode. Deze methode
combineert sociale, ecologische en
de traditionele financiële analyse
in een totaaloordeel; de zogenoem-
de Triple P-gedachte. Onder-
nemingen worden niet alleen
beoordeeld op hun bedrijfsecono-
mische prestatie (Profït), maar ook
op sociale (People) en ecologische
(Planet) aspecten van de bedrijfs-
voering. Uitgangspunt is dat bedrij-
ven die een sociaal en/of ecologisch
onverantwoord beleid volgen
vroeg of laat de rekening gepresen-
teerd krijgen voor dit slechte
beleid. De toekomstige winstge-
vendheid van een dergelijk bedrijf
zal dan ook onder druk komen te
staan. Door niet te beleggen in
bedrijven met een onverantwoord
(lees: niet duurzaam) beleid zal de
belegger dus op den duur een
beter rendement kunnen behalen.
Uit onderzoek is inmiddels ook
gebleken dat duurzaam beleggen
kan leiden tot een outperformance
ten opzichte van traditioneel
beleggen.

ECHTE GROEIMARKT
Voor de komende jaren verwach-
ten wij wereldwijd een blijvende
sterke groei van het duurzaam
beleggen. In continentaal Europa
verwachten wij, gezien de grote
interesse van zowel de pers, het
publiek als de financiële wereld,
een forse inhaalslag ten opzichte
van de Angelsaksische wereld. Een
belangrijke rol zal de nieuwe wet-
geving voor pensioenfondsen spe
len. Door deze nieuwe wetgeving
moeten pensioenfondsen bekend-
maken in hoeverre sociale, ecolo-
gische en ethische kwesties een rol
spelen in hun beleggingsproces. In
het Verenigd Koninkrijk, Zweden
en Duitsland is deze wetgeving
reeds geïmplementeerd, terwijl in
andere Europese landen deze wet-
geving er aan zit te komen. Ook in
de Verenigde Staten en het Vere
nigd Koninkrijk zal de markt voor
duurzaam beleggen sterk blijven
groeien. Wij verwachten dat in
deze landen steeds minder met
negatieve criteria en steeds meer
met positieve criteria zal worden
gewerkt. Een verschuiving dus van
ethisch beleggen naar het 'echte'
duurzame beleggen.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg
Caroline van den Vlekkert

Duitse kunstenaars expo-
seren in Vordense Galerie
Vanaf heden tot en met 7 april
wordt er in de Galerie van Ag-
nes Raben een expositie gehou-
den van de Duitse kunstenaars
Gunter Gerlach en Dieter Rogge.

Van eerstgenoemde zijn houten
skulpturen te zien, terwijl de ex-
positie van Dieter Rogge een groot
aantal tekeningen bevat. Beide
kunstenaars wonen en werken in
Bremen.

In de expositie van Gerlach zijn
twee wezenlijke kenmerken van
de skulpturen te zien. De staande,
bijna als figuur aandoende verti-
caal georiënteerde vormen, als
zich oprichtende fragmenten en
de tot rust gekomene, sterk gecon-

centreerde kogelvormige objecten.
Zijn werken treden de kijkers tege
moet als delen van een onbekend
groter geheel. De skulpturen komen
op de mensen af in hun gestolde
dynamiek binnen de ruimte of in
de stille zwaarte van hun gesloten
vormen.

Dieter Rogge is tekenaar. Met sim-
pele materialen zoals potlood,
houtskool, krijt komt hij tot over-
tuigende resultaten. Kleur ver-
mijdt hij vrijwel volledig. Zijn stre
ven is het maken van een samen-
hangende vorm, een vlechtwerk
van sporen of simpelweg het ont-
dekken van iets onbekends, daar-
door merkt men dat ieder kleur-
gebruik overbodig is.



DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

2 HAANTJES

KIPPENLEVERTJES kilo

KIPSHOARMA 1/2 kilo
Graag tot ziens

Poelier Hoffman
Laren (Gld.)

Markten in:
Wijhe, Schalkhaar, Lochem, Vorden, Hengelo (Gld.) en Rijssen

Valeweide Bloemen en planten
O 10 VIOLEN 3,99

0 2 BOSSEN NARCISSEN 2,99

O 2 BOSSEN TULPEN 3,99

0 GEMENGO BOEKET 6,99

« BOS ROZEN a 20 stuks 4,99

02BEGONIA'S 5,00
A.s. donderdag van 9.00 tot 12.00 uur verkoop
bij de Wehme

Puikbeste
BILDSTAR

Hagelwitte
BLOEMKOOL

300
•

t 00
•

Pracht
WITLOF

Honingzoete
DRUIF

•f 00
per kilo • •

300
•

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
ALLE SOORTEN

BROOO
HARDE DUITSE

BROODJES
0,20 PER STUK

NU 20 VOOR
81000 VAN TOEN
3 VOOR

Aanbiedingen deze week:

RUNDERSUCADELAPPEN 1 kg

VARKENSLAPPEN 1 kg

GEMARINEERDE RIBJES 1

4,99
3,99
2,

H.o.h. gehakt
2 m

Weekpakket vleeswaren

100 gr Gegrilde casselerrib 1,34
100 gr Boterhamworst
100 gr Snijworst

NU VOOR

0,75
UI



Buiten verantwoording van de redactie
Open brief aan Provinciale Staten
en Gedeputeerde Staten van Gelderland

over provinciaal advies herindeling Vorden
Wegens grote ongerustheid over
de nieuwe voorstellen van GS over
de herindeling (8 februari 2002)

, neem ik, portefeuillehouder her-
indeling in het college van B&W
van Vorden, de vrijheid om u te be-
naderen over de wijzigingen in het
standpunt van GS over VHS++. GS
stellen nu voor om de landelijke
gemeente Zelhem aan Doetin-
chem toe te voegen en om een ste-
delijke kern Doesburg aan het res-
tant VHS+ toe te delen. Ons con-
cept "robuuste landelijke gemeen-
te VHS++", van onderop tot stand
gekomen en landelijk als voor-
beeld genoemd als geslaagd voor-
beeld van hoe het ook kan, wordt
daarmee op ernstige wijze aange-
tast.
Aan de vier landelijke VHS++ge-
meenten wordt een stedelijke ge
meente toegevoegd waarmee zij
nauwelijks een relatie hebben, ze
ker Vorden niet, en die tot op hè
den nauwelijks of geen affiniteit
heeft gehad met het omliggende
landelijk gebied. Inhoudelijk ge-
zien is er ook geen enkele nood-
zaak voor. Dat licht ik in het on-
derstaande nader toe. Met dit voor-
stel, geheel nieuw en zonder in-

* spraak gelanceerd, wordt het lan-
delijke karakter van de nieuw te
vormen gemeente zonder steek-
houdende inhoudelijke argumen-
ten ernstig geweld aangedaan.
Naar verluid alleen omdat GS er
niet in slagen om in de Liemers tot
een goede oplossing te komen. De
sleutel voor de oplossing ligt na-
melijk in dat gebied.

Vorden vindt al jaren dat zij te
klein is om de vele taken die op
haar af komen op juiste wijze te

• kunnen vervullen. De problemen
met de landbouw, de noodzakelij-
ke herontwikkeling van de lande
lijke omgeving en het in de Ach-
terhoek uitbreidende toerisme

vragen om steeds intensievere aan-
dacht van de gemeentebesturen.
Vorden, Hengelo en Steenderen
hebben zich 5 jaar geleden bera-
den op hun situatie, hebben elk
een onderzoeksbureau in de arm
genomen en hebben hen laten ad-
viseren over de gewenste schaal-
vergroting. Unaniem waren de bu-
reaus van mening dat samenwer-
king/fusie van deze gemeenten
voor het gehele gebied de beste op-
lossing is. Sinds 3 jaar wordt er in-
tensief samengewerkt onder de
werknaam VHS. Zo is er gezamen-
lijk één nieuw computersysteem
aangeschaft, software wordt geza-
menlijk gebruikt, op personeelsge
bied wordt nauw samengewerkt
en er is steeds meer samenwer-
king op diverse beleidsterreinen.
Een jaar geleden is besloten om
toe te werken naar fusie.

Ongeveer twee jaar geleden heb-
ben Zelhem en Hummelo & Kep-
pel aansluiting gezocht bij VHS.
Ook in dit geval is VHS niet over
ÈÈn nacht ijs gegaan. Centrale dis-
cussie daarbij: wordt de schaal van
het vijftal niet te groot. Om daar
gedegen antwoord op te krijgen is
bureau Capgemini Ernst en Young
gevraagd dit nader te onderzoe-
ken. Conclusie: Met het vijftal ont-
staat op essentiïle punten een ster-
kere gemeente. Doen dus. De be
sluitvorming in de VHS-gemeen-
ten en in Hummelo en Keppel is
daarop gestart en alle vijf de ge
meenten hebben besloten om op
weg te gaan naar de sterke platte
landsgemeente met als werknaam
VHS++, door GS in haar voorstel
van december 2001 gehonoreerd
en omgedoopt in de werknaam
Bronkhorst. De vijf gemeenten
staan in de startblokken om op zo
kort mogelijke termijn toe te wer-
ken naar fusie. Het projectplan
daarvoor ligt in concept al gereed.

Voor het goede begrip en voor de
discussie in de Staten maak ik
even een uitstapje naar de achter-
liggende filosofie. Ook in Vorden
is, mede in het kader van de dis-
cussie VHS - Bronkhorst nagedacht
over de vraag of plattelandsge-
meenten zonder stedelijke kern
wenselijk zouden zijn. Zowel voor
de stedelijke kernen als voor het
landelijk gebied. Dit punt is van
belang omdat de laatste aanpass-
ingen in het voorstel van GS juist
dit punt opeens meer aandacht
krijgt, terwijl dat in eerdere va-
rianten nauwelijks het geval was.
In eerdere varianten is verwezen
naar een motie in de kamer waar-
in de Tweede Kamer uitsprak dat
stedelijke gemeenten voldoende
fysieke ruimte moeten krijgen om
de hun toebedeelde taken naar be
horen en op eigen grondgebied te
kunnen uitvoeren en dat extra
ruimte niet nodig is.

Stedelijke gemeenten hebben een
geheel eigen problematiek. De
stad en ommelanden benadering
is inmiddels allang uit de tijd. Die
discussie heeft opgeld gedaan om-
dat steden twee problemen had-
den: grondgebrek en geldgebrek.
Het probleem geldgebrek is goed-
deels opgelost door de recente wij-
ziging van de Financiële verhou-
dingswet. Bij de toedeling van
middelen aan steden wordt direct
rekening gehouden met het stede
lijk karakter en met het verzor-
gingsgebied van die gemeente.
Ook zonder annexatie van omlig-
gende gemeenten krijgen die ge
meenten extra geld. Om die reden
is herindeling dus absoluut niet
meer nodig. Dan rest het punt van
grondgebrek. Dit is een serieus
punt. Steden moeten de functie
die zij maatschappelijk gezien
moeten uitoefenen ook fysiek kun-
nen uitoefenen. De door hogere

overheden opgelegde potenties
moeten zij waar kunnen maken.
Voor ons staat dat punt - dat ook
een uitgangspunt is geweest bij
het voorbereiden door GS van de
herindelingsvoorstellen Graaf-
schap - Achterhoek - Liemers - niet
ter discussie.

Bezien we situatie rondom Bronk-
horst dan blijkt het volgende.
Zutphen vormt met Apeldoorn en
Deventer een netwerkstad. De toe
komstige ontwikkeling van wonen
en werken zal zich vooral afspelen
in de door deze gemeenten ge
vormde driehoek en niet richting
Vorden of Steenderen. Er is ruim-
telijk gezien geen enkele nood-
zaak om Zutphen buiten de nieu-
we zuidelijke rondweg en het be
staande nieuwe industrieterrein
verder in zuidelijke of zuidoostelij-
ke richting uit te breiden. Sterker
nog, dat is ongewenst omdat al die
uitbreidingen extra problemen
zullen veroorzaken voor de infrast-
ructuur van Zutphen zelf. Grotere
industriïle uitbreidingen zullen
zich vooral moeten concentreren
rond de autoweg Al.

Bij Doetinchem speelt ook het pro-
bleem van ruimtegebrek. Er is be
hoefte aan extra ruimte voor be
drijven en woningbouw. Steden-
bouwkundig gezien ligt uitbrei-
ding aan- zuidelijke zijde voor de
hand. Daar ligt de infrastructuur
(snel)wegen, spoorwegen en water-
wegen. Daar ligt de aansluiting
met het KAN-gebied. Aan de
Noordkant zijn de mogelijkheden
beperkt tot nihil. Bovendien zal
eventuele uitbreiding aan de
noordzijde in de stad zelf onnodi-
ge infrastructurele problemen ver-
oorzaken.

Tot slot Doesburg. Dit prachtige
Hanzestadje heeft voor haar taken

de komende jaren ruimte genoeg.
Zeker gelet op het feit dat Does-
burg op geen enkel terrein een
groeitaak toebedeeld heeft gekre
gen. Het heeft mede door haar ont-
staan aan de IJssel een geïsoleerde
positie behouden: gericht op het
water, nauwelijks relatie met het
agrarische achterland. Die situatie
is tot op heden nauwelijks veran-
derd en de vraag is of er nu opeens
andere steekhoudende argumen-
ten zijn om dat wel te veranderen.
Er is ook veel voor te zeggen om
Doesburg haar eigenheid te laten
behouden en het te zien als parel
van de Achterhoek. Een parel
moet niet te ruim worden ingebed
want dan verliest zij haar uitstra-
ling.

Het voorgaande leidt tot de con-
clusie dat er noch financiële noch
ruimtelijke steekhoudende argu-
menten zijn om (delen van) de vijf
Bronkhorstgemeenten toe te voe
gen aan één van de 3 omliggende
stedelijke gemeenten. <•

Ter afsluiting merk ik nog op dat
een verdeling van het gebied in
sterke stedelijke gemeenten met
daarnaast sterke landelijke ge-
meenten juist versterkend voor
het gehele gebied kan werken. Je
kunt het zien als "ieder zijn eigen
core business". Een stedelijke be-
stuur kan optimaal zorgen voor
het goed functioneren van alle ste
delijke functies, terwijl het be-
stuur van een landelijke gemeente
die taak kan vervullen voor het
landelijke gebied. Over en weer
kunnen deze gemeenten gebruik
maken van eikaars voorzieningen.

Met vriendelijke groet,

H. Boogaard.
Wethouder Vorden

Kranenburgs Carnaval reikte prijzen uit
Afgelopen zaterdag zorgde prins Peter met zijn gevolg dat de prijswinnaars van de gehouden verloting in het bezit van hun prijs kwamen.

Willie Homma ontvangt de 1ste prijs. Prins Peter overhandigt Geert Wesselink de prijs. Hans Bos neem t zij n prijs in ontvangst.

Alle prijswinnaars hebben intussen hun prijs thuis bezorgd gekregen.
Uitslag kleur wedstrijd: Misha Wissink: 4 jaar, Anouk Lebbink: 7 jaar; Michelle Meyerink: 10 jaar.



De Zonnebloem
organiseert een

HOBBYBEURS
op zondag 24 februari

van 11-17 uur in sporthal 't Hoge Wessel
in Steenderen.

• Stands met kunstnijverheid
en hobbyartikelen

• Doorlopend
muziek- en dansvoorstellingen

• Hapjes en drankjes te verkrijgen
• Toegang: € 1,-

Informatie:
Jan Visser (0575) 45 1830

Jan Kuiperij (0314) 34 06 07

Deze advertentie is aangeboden door: Drukkerij Weevers, Vorden.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDE
b.v.
BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

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

PvoA
Onze Kandidaten
1. Henk H.
2. Canntr II
3. PeierH"
4. R mus Langwerden

,,Ier List
6. Ohe Wemne

Dank u wel voor uw steun!

Overal in de wereld zijn slachtoffers van oorlogen, natuur-

rampen en armoede. Mensen in Nood gelooft in hun wil en

veerkracht om een betere toekomst op te bouwen en helpt ze

daarbij. Zonder onderscheid te maken naar ras, geslacht of

geloof. Dat kan alleen dankzij de steun van mensen zoals u.

Daarvoor: namens de mensen heel hartelijk dank!

Giro 667 Den Haag

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwcrkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerk*
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstof artikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.
Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsen wee 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

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

FAMILIE-
DRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW. TROUW. GEBOORTE, f
JUBILEUM - VERHUIZING? /
VRAAG HAAK ONtt MOGCLIJKHEDEN

d rukke r i j Weevers

Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
info@weevers.nl
www.weevers.nl



Tien j aar Theater Onder de Molen

Optreden Dinie Hiddink
Theater Onder de Molen in Vor-
den viert dit jaar haar tweede
lustrum. En dat moet natuur-
lijk gevierd worden. Er is dan
ook een extra feestelijk voor-
jaarsprogramma samengesteld
dat op zondagmiddag 24 febru-

4 ari van start gaat met een op-
treden van de Achterhoekse
verhalenverstelster Dinie Hid-
dink.

Dinie Hiddink is geen onbekende
in Theater Onder de Molen. Al
jaren verleent ze in de zomer-
maanden haar medewerking aan
de woensdagavondvoorstellingen.
Maar nu dus een middagvullend
programma van de verhalenver-
telster die ook wel de Annie M.G.
Schmidt van de Achterhoek wordt
genoemd.

Hiddink staat bekend om haar hi-
larische verhalen die ze voor het
grootste gedeelte allemaal zelf
schrijft. 24 februari zal ze enkele
nieuwe verhalen vertellen zoals
'Jopie', 'vitaliteitsinjectie', 'Hendrika'
en 'boerenjongen'. De verhalen
worden afgewisseld met muzikale
intermezzo's van The Mill's Fat-
hers.

JAZZ
Ook jazzliefhebbers komen weer
voldoende aan hun trekken. Zo zal
zondagmiddag 3 maart orkest
Quatre Tickets de Swing haar op-
wachting maken. Liefhebbers van
de Hot Club de France mogen het
optreden van dit jazzorkest niet
missen. Quatre Tickets de Swing
staat bekend om zijn zigeunerjazz
zoals wij die ook kennen van de le-
gendarische gitarist Django Rein-
hardt. Het repertoire het orkest be-
vat veel stukken uit de jaren dertig
en veertig waaronder enkele Fran-
se titels. Ook zijn Amerikaanse
swingnummers toegevoegd die ge
baseerd zijn op de muziek van de
kleine combo's uit de jaren veertig
en vijftig. Bovendien zitten er
enkele zigeunerwalsen en latin-
nummers in het programma. Het
orkest wordt gevormd door Peter
Swart (clarinet/sax), Georg Lan-
kester (solo-gitaar), Arthur Siero
(gitaar) en Eric van Buysen (bas).

VAN ULSEN
Ook het fameuze professionele
mainstream-jazzorkest The Mill's
Brothers, komt op veler verzoek

weer in het molentheater. Ditmaal
niet op Tweede Paasdag - zoals be-
zoekers de laatste jaren gewend
zijn - maar op Eerste Pinksterdag.
Hoogtepunt van het voorjaarspro-
gramma is ongetwijfeld het optre-
den van Henk van Ulsen op zon-
dagmiddag 5 mei. Met een specia-
le jubileum toer ging acteur Henk
van Ulsen drie jaar geleden langs
de Nederlandse podia. Op dat mo-
ment zat hij maar liefst vijftig jaar
in het vak. De inmiddels 75-jarige
acteur weet echter van geen op-
houden en ook de uitnodiging om
naar Theater Onder de Molen te
komen sloeg hij gelukkig niet af.

In zijn lange loopbaan deed Henk
van Ulsen de meest uiteenlopende
dingen: toneel, cabaret, televisie-
werk, film, musical en in de latere
fase vooral solotoneel. Zondag 5
mei zal hij toneelfragmenten spe
len uit de rollen die hij de laatste
jaren gedaan heeft zoals 'Sterve
lingen' van Benno Barnard en 'De
bezoeker' van Emanuel Schmidt.
Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeseweg 29 in Vor-
den. Kaarten kunnen van tevoren
worden gereserveerd, (zie ook ad-
vertentie).

Ingebruikname
Politie Service Centrum
Met ingang van 4 februari
maakt de politie in de regio
Noord- eri Oost-Gelderland ge-
bruik van een Politie Service
Centrum, gevestigd in het poli-
tiebureau van het district Apel-
doorn aan de Vbsselmanstraat
in Apeldoorn.

INVOERING LTP
In september 2000 is het Landelij-
ke Toegangsnummer Politie (LTP
0900-8844) operationeel gewor-
den. In onze regio is toen bewust
de keuze gemaakt om eerst de ei-
gen telecom techniek goed op orde
te brengen. Dat heeft geresulteerd
in modern en op haar taak bere
kend regionaal telefonienetwerk
voor de politie.

Het bij het LTP behorende service
concept, dus het centraal laten
binnenkomen van alle 0900-tele
Boontjes, is op dat moment niet in-
gevoerd. Wel is in het district Apel-
doorn gestart met een proefpro-
ject, waarbij de binnenkomende
D900-telefoontjes centraal worden
afgehandeld. In de rest van de re
gio bleven de 0900-telefoontjes
binnenkomen bij de plaatselijke
politieteams.

WAT VRAAGT DE BURGER
Een burger die contact zoekt met
de politie pakt in de meeste geval-
len de telefoon.

Mensen die de politie bellen via
0900-8844 komen vanaf 4 februari
2002 automatisch op het Politie
Service Centrum binnen. De me
dewerkers die daar de telefoon
aannemen zijn in staat snel en

adequaat antwoord te geven op
vragen waarmee de burgers ko-
men. Dat geeft de beller een vol-
daan gevoel. Maar ook de service
medewerker die de beller te woord
heeft gestaan.

Van de politie wordt verwacht dat
zij op vragen steeds een praktisch
en helder antwoord geeft. De bur-
ger verlangt een goede bereikbaar-
heid van de politie, korte wachttij-
den, wil zo min mogelijk worden
doorverbonden en wil een service
gerichte en professionele mede
werker aan de lijn. Dat biedt het
Politie Service Centrum.

VOORDELEN VOOR DE BURGER
De politie is nu nog dus nog beter
bereikbaar, 24 uur per dag, 7 da-
gen per week. Het betreft een be
taald nummer en dus mag de bur-
ger een goede service verwachten.
Die wordt verleend door 30 gekwa-
lificeerde en goed getrainde mede
werkers, die de 14 werkplekken
van het Politie Service Centrum op
piekuren bemensen. Zij zullen
naar verwachting zo'n l miljoen
telefoontjes op jaarbasis verwer-
ken. De medewerkers hebben
daarbij de beschikking over uitge
breide mogelijkheden om vragen
te beantwoorden. Zoals uitgebrei-
de databases met veel informatie
over wetgeving op het gebied van
verkeer, milieu, strafrecht, maar
ook de plaatselijke verordeningen,
informatie over evenementen etc.
Uiteindelijk (in een groeimodel tot
2003) zullen ze 80% van de vragen
direct beantwoorden. Voor de ove
rige vragen of verzoeken geldt dat
ze de bellers doorverbinden met

de betreffende agent op het team
of medewerker op de districtsbu-
reau's, danwei het hoofdbureau.
Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn
als de beller een specifieke vraag
aan die agent of medewerker heeft.

Meldingen waarbij direct actie van
de politie gevraagd wordt (aanrij-
dingen, inbraken, mishandelin-
gen etc.) worden direct doorver-
bonden naar de Regionale Meldka-
mer, waar vervolgens de melding
wordt aangenomen en doorgege
ven aan de surveillance.

VOORDELEN VOOR POLITIE
Door een gestroomlijnde en pro-
fessionele afhandeling van tele
foontjes kan de politie efficiënter
werken. De medewerkers op de
teams worden ontiast en kunnen
meer tijd vrijmaken om burgers
die aan het politiebureau komen
te woord te staan. Maar ze kunnen
ook aandacht schenken aan zaken
die op dat moment een hoge prio-
riteit hebben, zonder dat het ten
koste gaat van de serviceverlening
aan het publiek.

Wanneer 0900*844 bellen:
Geen Spoed Wel Politie
• Jongeren op straat veroorzaken

overlast
• Een auto blokkeert de uitrit
• U vragen heeft
• Er illegaal afval wordt gestort

Wanneer 112 bellen
• U ziet dat er iemand op straat

wordt beroofd
• Er wordt iemand mishandeld
• Er gebeurt een ernstig ongeval
• Er wordt ingebroken

Bingo voor het goede doel op 25 februari as.

Rotary spant zich in voor leerlingen groep 8
Gedurende een aantal jaren
heeft de Stichting Synagoge Lo-
chem een excursie naar Herin-
neringscentrum Kamp Wester-
bork mogelijk gemaakt voor
leerlingen van groep acht van
de Lochemse basisscholen. Met
de organisatie van deze excur-
sies is een aanzienlijke som
geld gemoeid. Na enkele jaren
dreigden de door de Stichting

Synagoge Lochem aangeboorde
fondsen uitgeput te raken. De
Rotary Club Barchem bood uit-
komst. Besloten werdrde han-
den ineen te slavin en gezamen-
lijk de schouders te zetten on-
der dit belangrijke project.

De Rotary Club Barchem schrijft
in een brief aan haar leden: "Som-
mige herinneringen willen we

misschien wel, maar mogen we
nooit vergeten. Omdat ze symbool
staan voor strijd en vastberaden-
heid en daardoor nu, anno 2002,
een monument vormen voor onze
vrijheid.

De herinneringen aan de jaren
1940 - 1945 mogen met het ver-
dwijnen van generaties niet verva-
gen. Integendeel. Ze moeten Ie

vend worden gehouden. In het be
sef dat alleen de geschiedenis rich-
ting kan geven aan de toekomst."

De Rotary Club Barchem heeft
zich ten doel gesteld sponsoren te
vinden voor het excursieproject
van de Stichting Synagoge Lo-
chem. Bovendien organiseert de
club een bingo-avond voor het goe
de doel. Deze avond wordt onder
het motto "draaien voor vrijheid"
gehouden op maandag 25 februari
in de foyer van de Lochemse
Schouwburg.

Kaarten voor deze avond kunnen
worden afgehaald bij de Lochemse
Schouwburg aan de Oosterwal in
Lochem. Één van de te winnen
prijzen bestaat uit een vijfdaagse,
volledig verzorgde reis voor twee
personen naar Barcelona. De geza-
menlijke inspanningen van de
Stichting Synagoge Lochem en de

Rotary Club Barchem zullen het
hopelijk mogelijk maken dat niet
alleen leerlingen van groep acht
van de basisscholen uit de ge
meente Lochem, maar ook leerlin-
gen uit de gemeenten Ruurlo en
Borculo een bezoek kunnen gaan
brengen aan Westerbork.

Wie meer wil weten over de spon-
sor-actie en de bingo-avond om fi-
nanciïn te verzamelen voor de ex-
cursie naar Herinneringscentrum
Kamp Westerbork kan zich telefo-
nisch in verbinding stellen met de
heer Anne Rosenberg.

Wie onverhoopt verhinderd
mocht zijn op maandag 25 febru-
ari kan toch gebruik maken van
zijn vrijheid en een bijdrage leve
ren aan dit initiatief. Uw gift kan
gestort worden op bankrekening
908752970, onder vermelding van:
Draaien voor vrijheid.

Barlheze consort
in St. Janskerk Zutphen
In de serie restauratieconcerten
in de Zutphense St. Janskerk
verzorgen de musici van het
Barlheze Consort op zondag-
middag 24 februari as. een con-
cert met zowel instrumentale
als vocale werken van o.a. Vival-
di, Handel, Purcell, Castello en
J.S. Bach. Aan dit concert zal
medewerking worden verleend
door de bekende sopraan Est-
her Ebbinge.

Het Barlheze Consort is voortgeko-
men uit het vroegere Ensemble
Scarabee en richt zich voorname
lijk op de muziekperiode van 1550
tot 1800. De musici bespelen origi-
nele instrumenten of kopieën
daarvan. Tijdens het bezoek van de
Koninklijke familie in april 1998
aan Zutphen, concerteerde het
Barlheze Consort in de Burgerzaal.

Het concert wordt geopend met
een triosonate voor blokfluit, vio-
loncello en clavecimbel van Castel-
lo gevolgde door de Cantate 'Mi
palpita il cor' van G.F. Handel. Van
A. Vivaldi klinkt in complete be

zetting van het Consort zijn Trio
in g, waarna de sopraan Esther Eb-
binge soleert in werken van H. Pur-
cell en J.S. Bach en G.F. Handel. Het
concert wordt besloten met de
Triosonate in g van G.F. Handel. De
uitvoerende musici zijn: Caecilia
de Leeuw blokfluit, Maaike Roe
lofs barokcello, Margreet Prinsen
clavecimbel en Fernando Souza
barokhobo.

De sopraan Esther Ebbinge stu-
deerde aan het Zwols Conservato-
rium en volgt sindsdien lessen bij
verschillende zangdocenten. Ook
volgde zij masterclasses bij Emma
Kirkby, Jan Partridge, Charlotte
Margiono en Nancy Argenta. Re
gelmatig is zij solist in de Johan-
nes- en Mattheus Passion en Weih-
nachts Oratorium van J.S. Bach,
Missen van WA Mozart en com-
posities van Hayden en Pergolesi,
waar onder hun bekende Stabat
Mater.
Verder zingt zij in het bekende
Collegium Vocale Gent, Cappella
Amsterdam en de Nederlandse
reisopera.

Zorgverzekeraars vergoeden bezoeken
aan Paranormaal Therapeuten
Enkele grote zorgverzekeraars
vergoeden vanaf begin dit jaar
de kosten die iemand maakt
vanwege consulten bij een pa-
ranormaal therapeut mits deze
is aangesloten bij een bij een
beroepsorganisatie welke gere-
gistreerd is bij de RING.

Dit is organisatie die alle alterna-
tieve therapeuten registreert. De
Beroepsorganisatie van Paranor-
male Genezers NFPN is zo'n erken-
de beroepsorganisatie en een van
haar leden in deze regio is de in
Vorden haar praktijk hebbende
Gerda Hüsken.

Erkenning van het beroep van pa-
ranormaal therapeut begint in de
medische wereld eindelijk vormen
aan te nemen. Aan de leden van de
NFPN worden eisen gesteld, zoals
jaarlijks verplichte bijscholings-
cursussen. Er zijn professionele op-
leidingen op MBO en HBO niveau.
De tijd van het stiekeme bezoek

aan de "strieker" is voorbij. Naast
Zorgverzekeraars zoals AMEV,
Avero, Erasmus, de Goudse, Stad
Rotterdam, de Zwolse Algemene
en Friesland in een particulier
pakket, zijn er ook enige die als
Ziekenfonds vergoeding doen. Dit
zijn o.a. ONVZ, Géove, Zilveren
Kruis Groep, Achmea en mogelijk
zijn er nog meer. Verzekerden bij
andere zorgverzekeraars moeten
nu nog zelf hun bezoeken aan de
paranormaal therapeut betalen.

Jaarlijks worden de pakketten uit-
gebreider en het ligt in de ver-
wachting dat in de toekomst ook
deze zorgverzekeraars onze behan-
delingen zullen gaan vergoeden.
Vraag bij de zorgverzekeraar, zie
kenfonds of verzekeringsmaat-
schappij naar de voorwaarden.

Informatie kan men inwinnen bij
Gerda Hüsken, Mispelkampdijk 50
te Vorden en eventueel een infor-
matiefolder aanvragen.

Avond van de poëzi
Op woensdagavond 13 maart
wordt in de bibliotheek de
avond van de poëzie gehouden.
Hebt u zich al aangemeld?

Staat er in uw boekenkast een bun-
del van uw lievelingsdichter met
dat speciale gedicht?

Of heeft u nog ergens een bedui-
meld schrift liggen met eigen ge
dichten die schreeuwen om een
luisterend oor? Deel uw liefde
voor poëzie met anderen en kom
voorlezen in de Openbare Biblio-
theek Ruurlo. Zie de advertentie in
dit blad.
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SERVICE

Opgavetijd le route: 12.00-24.00 uur.
Wordt afgewerkt vanaf 7.00 uur.

Opgavetijd 2e route: 24.00-12.00 uur.
Wordt afgewerkt vanaf 14.30 uur.

Opgavetijd zondagroute: 8.00 uur
Wordt afgewerkt in l route

Opgavelijn:0575-502710

Betaalt u liever niet voor een tochtcontrole ?
Bent u het zat inseminatiekosten te betalen voor uw terugkomers ?

Bent u gecharmeerd van een bedrijf met korte lijnen ?
Wilt u keus kunnen maken uit een wereldwijd stierenaanbod ?

Wilt u bedrijfsinspectie en een onafhankelijk stieradvies aan huis ?
Wilt u gebruik kunnen maken van een DHZ-totaalservice met

GRATIS stikstofservice ?

INFO : 0575-560276

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
J ^JW' accountants en belastingadviseurs

Inkomstenbelastingaangifte 2001
Wilt u ook over 2001 zonder zorgen aan uw aangifte-
plicht voldoen, komt u dan gerust met de gegevens

op één van de volgende avonden:

woensdag 27 februari 2002
woensdag 6 maart 2002
woensdag 13 maart 2002
woensdag 20 maart 2002

zoals gebruikelijk tussen 18.30 en 20.30 uur.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 55 14 85 / Telefax (0575) 55 16 89

E-mail: B_en_W@tref.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden

M/R\B

LENSINK

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl

Openingstijden:
dinsdag en donderdag
van 10.00 - 15.30 uur
zaterdags
van 12.00- 16.00 uur

's avonds op afspraak
mobiel 06 53487085

Ben je tussen de 15 en 20 jaar en wil jij werken in een kleinschalige woon-
zorgvoorziening? (10 bewoners). Spreekt de omgang met ouderen je aan?

Résidence „De Pillinck" te Lochem zoekt op korte termijn gemotiveerde

Werküjden: 17.30 uur t/m 20.30 uur, dagen in nader overleg.
Salaris volgens CAO verpleeg- en verzorgingshuizen.

Voor inlichtingen:
Petra Mulder (0573) 25 53 92 of Wülemien Klein Geltink 06 11268308.

Al sinds jaar en dag is de naam Avenarius een begrip in de Gelderse

Achterhoek. De naam wordt geassocieerd met gastvrijheid en hoge kwa-

liteit. Een uitstekende naam in culinair genieten dus. Vanaf mei 2002

heeft Avenarius bovendien iets extra's te bieden, namelijk dertig luxe

hotelkamers met alle voorzieningen die u mag wensen. De combinatie van

hotel, restaurant en multifunctionele zalen maken het tot een ideale plek

voor seminars, presentaties, vergaderingen en workshops. Hier kunnen

cursisten, relaties en gasten op een voortreffelijke wijze worden ontvangen.

Voor ons nieuwe Hotel en
Orangerie hebben wij

enthousiaste mensen nodig

Tevens wordt medio april, naast kasteel 'Huize Ruurlo', de Orangerie in haar

oude glorie geopend. Een prachtige plek voor bruidsparen, die iets bijzonders

verlangen. Eerst trouwen in het kasteel en vervolgens feestelijk en stijlvol de

bruiloft vieren in de Orangerie. Het horecagedeelte wordt exclusief verzorgd

door hotel restaurant Avenarius. Kortom, er staat heel wat te gebeuren in

Ruurlo en dat kunen we niet alleen, dus reageer op één van onderstaande

vacatures om samen met ons de schouders er onder te zetten. Meer weten kijk

dan op: www.avenarius.nl / www.orangerie-ruurlo.nl

M ede w. bediening
Voor deze afwisselende baan in
een geheel nieuwe werkomgeving
zoeken we enthousiaste en repre-
sentatieve jonge mensen met
enige ervaring in de horeca.

Leeftijd tussen de 18 en 35 jaar
Opleiding bij voorkeur SVH/MHS
Gastvriendelijke instelling
Collegiaal en flexibel
Fulltime of parttime job
Per april/mei 2002

Heb je belangstelling?
Stuur dan een sollicitatiebrief met c.v.
en foto naar: Hotel Restaurant Avenarius,
t.a.v. mevr. H. Lobbes, Dorpsstraat 2,
7261 AW Ruurlo.

Kaïnenneisjes Koks
In ons nieuwe hotel is plaats in de
huishouding voor dames die van
aanpakken weten. Ervaring is niet
noodzakelijk.

Praktische instelling
Collegiaal en flexibel
Fulltime of parttime job
Per l mei 2002

Wij zoeken op korte termijn
schoonmakers(sters) en/of afwas-
sers die ons nieuwe hotel en de
Orangerie er continue 'spie en span'
uit laten zien.

• Praktische instelling
• Collegiaal en flexibel
• Deeltijdbaan in overleg
• Per direct

enanus
E L R E S T A U R A N T

Wij bieden een interessante en
afwisselende baan aan in een jong en
dynamisch geleid hotel-restaurant.

Leeftijd tussen 20 en 35 jaar
Beheersing van Engels en Duits
Bekend met Windows en Word
Zeer gastvriendelijke instelling
Zelfstandig kunnen functioneren
Ervaring in hotelreceptie is
een pré
Fulltime of parttime job
Per april/mei 2002

nene

Voor een kok die van variatie houdt
hebben we de baan van z'n leven.
Voor de gasten in ons hotel, restau-
rant en Orangerie gaat ons geen culi-
naire zee te hoog. Dus ben je creatief
in culinaire zaken solliciteer dan.

Leeftijd tussen 20 en 35 jaar
Opleiding SVH of gelijkwaardig
Zelfstandig kunnen functioneren
Ervaring is noodzakelijk
Fulltime job
Per april/mei 2002

Dorpsstraat 2 - 7261 AW Ruurlo
Telefoon (0573) 451 122

Fax (0573) 453 744



Door Thea van Hoof, natuurvoe-
dingswinkelier van de Vijfsprong
te Vorden

Witlof staat bekent als luxe win-
tergroente en is tegenwoordig ge
weldig populair. En terecht, want
de smaak is subtiel, zowel zoet als
bitter. En witlof is veelzijdig. Het
kan gekookt, in ovenschotels ver-
werkt en rauw gegeten worden.

Dat witlof een wintergroente is,
wil niet zeggen dat er 's zomers
geen werk aan is. Eigenlijk is wit-
lof een groente die tweemaal ge-
teeld wordt. Dat verklaart ook
waarom het een vrij dure groente
is: er is dubbel werk aan. In het
voorjaar wordt het fijne witlof-
zaad gezaaid. Wat verschijnt is een
plant die erg veel lijkt op andijvie,
alleen is het blad wat stugger. De
plant is dan ook nauw verwant
aan de andijvie en ook aan de wil-
de cichorei. Als men de witlof aan
zichzelf overlaat gaat ze in het
tweede jaar bloeien met prachtige
helderblauwe bloemetjes die niet
te onderscheiden zijn van die^van
wilde cichorei. Zover laat de wit-
lofteler het niet komen. Hem is
het niet te doen om de bloemetjes,
maar om de wortel. Het is de be-
doeling om een zo dik mogelijke
wortel te krijgen. Dat lukt alleen
in grond die diep losgemaakt en
fijn verdeeld is, zodat de penwor-
tel van de witlofplant geen reden
heeft om zich te splitsen. Tegelij-
kertijd is het voor de kwaliteit van
de uiteindelijke witlof van belang,
dat de grond een gesloten karakter
heeft. Dit geeft de mooiste geslo-
ten witlofkropjes. Al met al een
teelt die niet op iedere willekeuri-
ge plek goed zal slagen.

Na de zomer, als de bovengrondse
delen van de plant beginnen te
verwelken, worden de witlofworte
len geoogst. Men noemt deze wor-
tels "pennen". Resten loof worden
er af gesneden of gedraaid en wel
zodanig, dat de groeikern boven
op de wortel, in het hart van het
bladrozet, intact blijft.

Nu kan de tweede groeifase begin-
nen. Meestal gebeurt dit op een
ander bedrijf dan de eerste fase,
omdat het een heel andere teelt

betreft die heel andere eisen stelt
aan de omgeving. Vanouds zet met
de witlofpennen rechtop in een
ondiepe kuil en bedekt het hele
zaakje met grond. De wortels heb-
ben in de loop van de zomer zoveel
voedingsstoffen opgeslagen, dat ze
direct opnieuw bladeren kunnen
vormen. Omdat dit nu onder de
grond gebeurt en dus in het don-
ker, vormen deze bladeren geen
bladgroen. Daarom is witlof wit.
Doordat ze bovendien mannetje
aan mannetje staan in het zand,
vormen ze geen uitstaande bladro-
zetten, maar compacte kropjes.
Moderne plantenveredelaars zijn
er in geslaagd witlofvariïteiten te
kweken, die van nature bij deze
tweede groeifase compacte krop-
jes vormen. ,

De tweede groeifase, het "trekken"
van de witlof, hoeft niet in goede
grond te gebeuren. De witlofpen-
nen hebben immers al veel voe-
dingsstoffen in zich opgeslagen.
Bovendien levert het afdekken
met aarde erg vuile witlofkropjes
op. Daarom wordt witlof tegen-
woordig "getrokken" in een soort
fabriekshallen: in een donkere
ruimte staan de witlofpennen in
bakken met water, soms zelfs in
verdiepingen boven elkaar. Witlof
die op deze manier groeit, heeft
minder structuur, minder smaak
en is minder houdbaar dan witlof
die nog echt in grond getrokken
wordt. Daarom is het in de biolo-
gisch-dynamische landbouw ge-
bruikelijk gebleven om witlof in
aarde te trekken. Alleen zo kun-
nen de pennen ook tijdens het
"trekken" nog aanvullende voe-
dingsstoffen opnemen. Zeker in de
smaak en het watergehalte van de
witlof is dat duidelijk te merken.

Witlof heeft, net als cichorei, an-
dijvie en paardebloem, een hoog
gehalte aan bitterstoffen. Bitter-
stoffen zetten al onze spijsverte-
ringsklieren aan tot activiteit. Het
is daarom erg goed om een maal-
tijd te beginnen met iets bitters,
zoals een witlofsalade. Bovendien
bevat witlof natuurlijk vitamine C.
Het gehalte aan mineralen, met
name ijzer, valt tegen omdat deze
groente niet groen is. Juist het
bladgroen van planten is waarde-

vol voor de mens, en dan vooral
voor ons bloed. Chemisch gezien
lijkt bladgroen sprekend op he-
moglobine, de rode kleurstof in
ons bloed. Goede witlof bevat deze
stof helaas niet, al begint de plant
wel bladgroen te vormen zodra ze
aan het licht wordt blootgesteld.
Ook na de oogst, als de krop is los-
gesneden van de wortel, vindt dit
plaats. Het ziet er misschien min-
der fraai uit, maar de voedings-
waarde wordt er alleen maar beter
door.
Aan de onderkant van de witlof-
krop zit een harde kern, waaruit
alle bladeren ontstaan. In deze
kern zit een melksap, dat erg bit-
ter smaakt. Daarom is het beter de-
ze harde kern voor gebruik met
een scherp mesje eruit te snijden.
Overigens is witlof van biologisch-
dynamische teelt minder bitter
dan die uit de gangbare fabrieks-
teelt.

Gebruik voor het snijden van wit-
lof altijd een roestvrijstalen mes,
omdat het bittere melksap snel re
ageert met ijzer en daarbij donker
verkleurt. Wilt u de hele stuikjes
koken, leg ze dan tegen elkaar aan
in een pan met ruim kokend wa-
ter. Zorg dat ze helemaal onder
water blijven, door er bv. een scho-
teltje op te leggen. Dan blijven ze
mooi van kleur.

Recept: witlof-voorgerecht
Twee grapefruits - 2 struikjes wit-
lof - handvol walnoten - l appel -
desgewenst wat zuurkool - blaad-
jes veldsla.
Voor de saus: 2 eetlepels yoghurt -
2 eetlepels mayonaise - scheutje
appeldiksap - zout en peper.

Snijd de grapefruits doormidden.
Snijd het vruchtvlees rondom los
en lepel het eruit. Scheid het
vruchtvlees zoveel mogelijk van de
vellen en doe het in een kom.
Snijd de witlof in ringetjes en de
appel in blokjes. Meng grapefruit,
witlof, walnoten, appel en zuur-
kool. Meng alle ingrediïnten voor
de saus en schep deze grondig
door het witlofmengsel. Doe het
mengsel in de uitgeholde halve
grapefruits (of in mooie schaaltjes)
en plaats ze op een bedje van veld-
sla op schoteltjes.

Spelletjesmiddag Medler
Op zondagmiddag 24 februari
organiseert Oranjecommissie
Medlertol haar jaarlijkse tradi-
tionele spelletjesmiddag.

In het verleden stond dit bekend
als de verwerpingsavond. Deze
middag kan men o.a. een gokje
wagen met het rad van avontuur,
kan men zich uitleven met het
spijkerslaan, en komen de echte
schutters naar voren met het
schijfschieten.

Verder zijn er nog tal van andere

oud-Hollandse spelen. Met deze tra-
ditionele spelletjes zijn weer leuke
traditionele prijzen te winnen,
zoals: zuivelmaanden, krentenbro-
den, koeken en vele meters worst!

Ook voor de jeugd is er val alles te
doen! Zo kunnen leerlingen van
groep 3 t/m 8 o.a. deelnemen aan
het vogelschieten, en is er voor de
kleinsten een grabbelton! Deze
middag zal plaatsvinden in de zaal
van café/restaurant 't Wapen van
het Medler, en is voor iedereen toe
gankelijk.

Feestmiddag Zonnebloem
De Zonnebloem afdeling Vor-
den zal weer een feestelijke
middag organiseren met mede-
werking van 'De Bouwmeesters'
op zaterdag 9 maart in het
Dorpscentrum.

Deze middag is in de eerste plaats
bedoeld voor de ouderen en de
hulpbehoevenden in de gemeente,
maar ook andere belangstellen-
den zijn welkom.

In de pauze zal er een verloting
worden gehouden en natuurlijk
worden de gasten voorzien van
koffie, een drankje en een hapje.
Toegangsbewijzen, met naam-
strookje voor de loterij, zijn ver-
krijgbaar bij de medewerksters
van de Zonnebloem en met name
bij voor Vorden; mevr. T. Klein Kra-
nenbarg, Molenweg 4 en voor
Wichmond: mevr. R. Klein Kranen-
barg, Hackfortseweg 31.

Vorden zingt
op verzoek
Voor wie graag zingt is er goed
nieuws want as. zondag 24 febr.
's avonds is daar alle gelegen-
heid voor in de Dorpskerk.

Dan is er weer het welbekende
'Vorden Zingt'.

Het ziet er wederom veelbelovend
uit, dus het is de moeite waard om
deze avond vrij te houden voor
'Vorden Zingt'.

Voor de korte overdenking komt
deze keer ds. M. Bei tier en vanuit
Apeldoorn komt dhr. W. Kuipers
die het orgel weer bespeeld.

Hij zal ruim van tevoren al reeds
een aantal fraaie liederen ten ge-
hore brengen. Verder is er deze
keer medewerking van pianist dhr.
J. Deurlo.

Onder de toren is er een boeken-
tafel ingericht waar men gratis
boeken en gedichtenbundels kan
lenen.

Na afloop is er gelegenheid om na
te praten onder het genot van een
kopje koffie of thee in 'de Voorde'.

GENDA V O R D E N
Iedere dag:

SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- 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
20 Bridgeclub BZR Vorden.

20 Handwerkmiddag en kraam-
verkoop Welfare in de Wehme.

20 HVG Wichmond/Vierakker. le-
zing Eefdese tehuizen.

20 ANBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

21 Bejaardenkring Dorpscentrum.
25 Bridgeclub Vorden.
26 Passage, jaarvergadering en

lezing voor 'Kaarsen'.
27 Bridgeclub BZR Vorden.
27 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
28 HVG dorp Vorden, dhr. Teeuwen

(Lochem), dia's en verhalen.

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgen-
de keer is op maandag 25 fe-
bruari a.s..

De inwoners van Vorden worden
daarbij in de gelegenheid gesteld
om op een gemakkelijke wijze con-
tact te leggen met de leden van de
CDA-fractie voor vragen, opmer-
kingen of gewoon eens iets kwijt
te willen over gemeentelijke za-
ken. Iedereen die dat wil kan zich
tot de CDA-fractie wenden, hetzij
voor zichzelf danwei namens een

vereniging of instantie. Het is wen-
selijk, dat men zich van tevoren te
lefonisch meldt, zodat er zonodig
nog wat kan worden voorbereid en
in ieder geval diegene van de CDA-
fractie aanwezig is, die het be-
treffende onderwerp in zijn porte
feuille heeft.

Het spreekuur is op maandag-
avond 25 februari a.s. op het Ge
meentehuis. Om vooraf telefo-
nisch te melden dient men con-
tact op te nemen met Ab Boers
(fractievoorzitter CDA).

Belastingvoorlichting aan ouderen
Donderdagmiddag werd in de
Deldenzaal van het Dorpscen-
trum een voorlichtingsmiddag
gegeven over de nieuwe belas-
tingmaatregelen per l januari
2001. Daarvoor moeten nu de
aangifteformulieren worden
ingevuld.

Voorzitter de heer Jan Olthaar van
de gezamenlijke Ouderenbonden
(COSBO) kon een flink aantal be
langstellenden welkom heten. In
het bijzonder de inleider voor deze
middag de heer B. Bloemendaal
van het accountantsbureau Bloe
mendaal & Wiegerinck, vergezeld
van zijn medewerkster Toos Jan-
sen. De voorzitter wees op de ad-
vertenties van de belastingdienst,
waarin staat 'Leuker kunnen we
het niet maken, wel makkelijker!',
maar dat is de grote vraag of dat
klopt met de vele veranderingen.

De heer Bennie Bloemendaal gaf
een duidelijke toelichting op de
belangrijkste punten, zoals het
Boxensysteem, de buitengewone
uitgaven en de giften.

Hij gaf een aantal praktische tips,
die bij het invullen van belang
kunnen zijn. Nieuw is het fiscaal
partnerschap, waarbij verdeling
van een aantal posten tussen de

fiscale partners mogelijk is. Hier-
bij is hulp van een deskundige op
belastinggebied gewenst. Me-
vrouw Toos Jansen, dagelijks be-
trokken bij het invullen van de for-
mulieren, vulde de inleider aan,
waar dat nodig was.

Ook is bij het aangifteformulier
een diskette meegezonden, waar-
bij de belastingdienst het invullen
op een diskette stimuleert. Daarbij
is een computer noodzakelijk. Als
u zelf niet zo'n apparaat heeft kan
een deskundige u hierbij helpen.
Door de aanwezigen werden vele
vragen gesteld, o.a. over een wo-
ning in het buitengebied waar nog
grond bij ligt. Toch blijven er nog
vele vragen over die voor ieder
weer verschillend zijn. De voorzit-
ter bedankte namens de aanwezi-
gen terecht de beide deskundigen
voor het geven van een duidelijke
toelichting. Door het bureau Bloe
mendaal & Wiegerinck werden
een aantal toelichtende publika-
ties verstrekt.

De voorzitter deed aan het eind
een oproep lid te worden van de
plaatselijke Ouderenbonden, om-
dat zij in Vorden erg actief zijn, nl.
het geven van dit soort voorlich-
tingsbijeenkomsten en overleg
met de plaatselijke politiek.

Vordense bloemist 'onder-
neemt' over grenzen heen
Bloemist dhr. Harrie Kettelerij
is ingegaan op een uitnodiging
van de autoriteiten uit Saudi-
Arabië. Het betrof het arrange-
ren met bloemen welke het 20-
jarig jubileum van de koning
moest omkleden.

Tevens werd er ondersteuning ge
vraagd bij een tweetal grote brui-
loften van koninklijke families.

Het bloemgebeuren heeft daar
een speciale betekenis en wordt
gebruikt om eikaars machtsposi-
ties te onderstrepen. De verschil-

len in rangen en standen waren
dan ook voor hem wederom dui-
delijk merkbaar. Eerder was hij nl
werkzaam in andere delen van dit
land. Duidelijk was ook het ver-
schil na 11 september 2001, met
betrekking tot de verscherpte
veiligheids- en publiciteitsnormen.
Dit laatste respecteerde hij met
name voor de mensen waar hij
mee/voor werkte en was tevens
voor hem een reden niet verder uit
te weiden over de situatie aldaar.
De schittering in zijn ogen was vol-
doende om zijn tevredenheid over
deze opdracht uit te drukken.



Sfeervol wooncomfort met wand- en vloertegels
BouwCenter HCI biedt een uitgebreide collectie wand-

en vloertegels en natuursteen. In klassieke, trendy of

frisse stijl. In verrassende tinten en dessins. Bezoek

onze showroom en ontdek de sfeervolle en comforta-

bele mogelijkheden van wand- en vloertegels.

Meer weten?

BouwCenterlHCI
KEUKENS • SANITAIR & TEGELS • BOUWMATERIALEN • SIERBESTRATINGEN • BOUWMARKT

VESTIGINGEN IN HENGELO GLD, ULFT EN ZEVENAAR

BouwCenter HCI Hengelo Gld.
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81
info@bouwcenterhci.nl
www.bouwcenterhci.nl

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

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

U W K E U S

Tonny Jurwëris /
<" AUTOSCHADE

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL (0573) 45 1 1 61 • FAX (0573) 45 41 80

vraagt voor spoedige indiensttreding

afwasser m/v
werktijden van maandag t/m donderdag

van ±16.00 tot ± 23,00 uur
voor circa 30 uur per week.

Er is een volautomatische afwasmachine
aanwezig.

Inlichtingen:

Hotel-Restaurant Bakker
t.a.v. Klaas Bakker, Dorpsstraat 24,

7251 BB Vorden • Tel. (0575) 55 13 12

Voor onze bloemen- en
plantengroothandel te Vorden

vragen wij:

allround chauffeur
die tevens bereid is magazijnwerk

te verrichten.

Aanmelden alleen schriftelijk.

Oxalis Vorden BV
Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

voor
betaalbare
topkwaliteit

R U I M E R B I J B O U W C E N T E R H C I

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

JIDUf BPRUIMIHG
m o[ iMisn mmm wmmm JIJKHS at

Alle restanten wintermode zijn reeds

AFGEPRIJSD
voor ojfe afgeprijsde

artikelen geldt nu
(u betaalt de afgeprijsde prijs
van de twee duurste artikelen
en krijgt het 3e artikel gratis).

CJUIttt

mode voor het héle gezin

Internet:
www.tuunte-fashion.nl

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
Kaalte - Terborq - Ulft - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar



Vrouwenraad
In het kader van Wereldvrouwen-
dag organiseert de Vrouwenraad
in Vorden, in samenwerking met
de afdeling Vorden van Amnesty
International op donderdag 7
maart een bijeenkomst in het
Dorpscentrum. Hieraan wordt
medewerking verleend door me-
vrouw Letterie, mevrouw Aartsen
en mevrouw Ruller.

Bridgen

BRIDGE CLUB VORDEN
De uitslagen van maandag 11
februari waren als volgt:
A-groep:
De dames Hendriks en van Burk
met 66,7%; De heren Weijers en
Thalen met 55,6%; De heren Ent-
hoven en Costermans met49,3%.
B-groep:

< De dames Warringe en Rossel met
59%; De dames den Ambtman en
Thalen met 55,6%; De heren den
Ambtman en Kip met 53,5%.
C-Groep:
De heer de Niet en mevrouw Mat-
ser met 66%; De dames Groot Bra-
mel en Tigchelaar met 59%; Het
echtpaarKoekkoek met 57,6%.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 13-2-02
Groep: A
l Mw. J Klaasen/Mw. M. Mouwen
60,00%; 2 Mw. K. Vruggink/Mw. D.
Hoftijzer 56,67%; 3 Dhr. J.W. Cos-
termans/Dhr. H. Enthoven 56,61%.
Groep: B
l Mw. C.E. Smit/Dhr B. Bergman
65,63%; 2 Mw. L. Polstra/Dhr. S. Pol-
stra 59,90%; 3 Mw. R. den Ambt-
man/Mw. R. Thalen 58,33%.
Groep: C
l Mw. P. van de Ven/Mw. G. Nulden
62,50%; 2 Mw. T. Speulman/Dhr. P.
Speulman 59,90%; 3 Mw. H. Dam/
Mw. R.F. Vredenberg 59,38%.

Voetbal

VORDEN
Vorden - Rijnland 0-2
Om uit de onderste regionen van
de 3e klasse C te komen heeft Vor-
den een overwinning nodig. Tegen
Rijnland, welke ploeg in de eerste
wedstrijd ook geen grootse indruk
heeft nagelaten, dichtte Vorden
zich kansen toe, maar dat pakte
totaal anders uit.

Vorden kad zeker een dozijn vol
kansen, maar Rijnland nam de
drie punten mee naar huis door
twee lucky goals. In de eerste helft
was er nog sprake van matig voet-
bal van beide kanten, doch de
tweede helft was het alleen maar
hotse knotse voetbal, waarbij Vor-
den overigens bijna voordurend
op de helft van de tegenstander
opereerde.

De opening was hoopvol voor Vor-
den, want in de eerste minuut
moest oud-Vorden keeper Besse-
link handelend optreden door een
stiftbal van Kamperman en had
het de hulp nodig van een verde
diger om een kopbal van Dennis
Wentink uit het doel te werken.

Marinho Besselink stond 4 jaar on-
der de lat bij Vorden en verdedigt
nu het doel bij Rijnland. Tegen de
verhouding in kwam Rijnland in
de 10e minuut op voorsprong. Een
voorzet werd door de spits van
Rijnland, maar half geraakt. Zowel
keeper Jurgen Bruggink als de ver-
dedigers stonden als aan de grond
genageld en keken toe hoe de bal
in het doel rolde.

Ronald Visser had even later de
kans om de partijen weer in even-
wicht te brengen. Hij omspeelde
de laatste man en ging, achter-
volgt door een aantal verdedigers,
op het doel af. Juist toen hij keeper
Besseling wilde omspelen werd hij

net buiten de zestiesmeter onder-
uit gelopen. Dat het geluk niet aan
Vorden zijde was, bleek in de 25e
minuut. Een identieke situatie
aan als het eerste doelpunt ging
vooraf aan de 0-2. Doordat Vorden
zich diverse kansen creëerde en
Rijnland daar feitelijk niet aan toe
kwam was de wedstrijd nog niet
gespeeld. Doelman Marinho Besse
link stopte een omhaal van Dennis
Wentink magistraal en zag even
later tot zijn opluchting een schot
van Erwin Hengeveld juist voor
langs gaan.

De tweede helft nam Vorden het
spelpatroon van de tegenstander
over en vergat te voetballen. Het
spelniveau zakte naar een diepte
punt, waarbij het verschil was dat
Vorden minimaal nog twee keer
moest scoren om een punt thuis te
houden.

Dat Vorden vervolgens nog een
zeer groot aantal kansen kreeg,
was geen eigen verdienste, maar
gaf aan hoe zwak de tegenstander
speelde. Vorden speelde veel te ge
haast, waardoor voor de hand lig-
gende opossingen niet werden ge
kozen.

In het laatste kwartier had Vorden
nog een handvol kansen, maar het
was niet in staat om de kansen om
te zetten in doelpunten. Deze wed-
strijd verdiende geen overwinnaar,
maar de doelpunten tellen nou
eenmaal.

Door deze nederlaag is Vorden nog
steviger op de onderste plaats ge
drukt.

Uitslagen 16-17 februari
AGOW D2 - Vorden Dl: afg.
Vorden Cl - KI. Dochteren Cl: 4-2
Vorden C2 - Lochem C3: 0-8
Vorden l - Rijnland 1: 0-2
Vorden 2 - Vios Beltrum 2: 3-0
Vorden 3 - Zutphania 2: 3-2

Programma 23-24 februari
Vorden Dl - ADC Dl, Vorden D2 -
Viod D3, AZC D3 - Vorden D3, Vor-
den El - Doetinchem E2, Vorden
E2 - DZC E5, DZC E6 - Vorden E3,
Drempt Vooruit E3 - Vorden E4,
WHCZ E6 - Vorden E5, Vorden Fl -
Keijenb. Boys Fl, Wolversveen F2 -
Vorden F23, Vorden F3 - Drempt
Vooruit F3, Pax F4 -Vorden F4, Vor-
den F5 - Halle F3.

Gazelle Nieuwland A2 -Vorden Al,
Be Quick C2 - Vorden C2.

Varsseveld l - Vorden l, Doetin-
chem 3 -Vorden 2, Socii 2 -Vorden
3, Vorden 5 - Eibergen 7.

Schooldammen
Welpen van De Garve en Dorps-
school mogen door naar volgende
ronde schooldammen.

Zaterdag 9 februari, aan het begin
van de vakantie, moest er gelijk
hard gewerkt worden door de kin-
deren van de schooldamteams. De
welpen moesten naar De Huve in
Eibergen.

In totaal waren er elf teams van
verschillende scholen uit Oost-Gel-
derland aanwezig. In elf rondes
werd er door steeds vier spelers
van een team gedamd tegen een
ander team. De eertse partijen be
gonnen om elf uur. Tot drie uur
werd er continue gedamd met een
paar kleine pauzes tussendoor
waarin de kinderen buiten even
flink konden rondrennen.

Na iedere ronde was het weer
spannend op welke plaats ieder
team stond, want dat schommelde
nogal. Hoe later het werd hoe gro-
ter de spanning. Tussen de wed-
strijden door rook je frietlucht en
hoorde je steeds meer geritsel van
chipszakjes, maar zodra de volgen-
de ronde begon was er alleen nog
maar getik van de vele damstenen
(een mooi geluid).

Roy (de damleider die dag) hield
op de pc alle standen bij en na
iedere ronde draaide hij weer
nieuwe overzichtjes uit. Hij was
erg snel met het verwerken van de
uitslagen. Toch konden de kinde-
ren soms niet wachten. Terwijl er
nog gespeeld werd door andere
spelers kwamen ze alweer vragen:
"Op welke plaats staan we nu?"
Tussendoor maakte hij met zijn
webcam foto's van de spelers en
hun supporters.

Het was tegen drie uur toen de
eindstand bekend werd gemaakt.
De Dorpsschool ging naar huis
met een derde plaats en De Garve
was de winnaar van deze sportieve
dag. Op 9 maart zullen zij in een
volgende ronde weer meedoen te
gen andere teams uit Gelderland.
Met beker en vaantjes stapten we
na een gezellige dag weer in de au-
to en reden nog een stukje mee in
de carnavalsoptocht van Eibergen.

Damm en

DOSTAL VORDEN ZORGT
VOOR SPEKTAKEL!
In een enerverende wedstrijd in en
tegen Amersfoort trokken de dam-
mers van Dostal Vorden aan het
langste eind. Direct na de aftrap
werd al duidelijk dat het een span-
nende wedstrijd zou worden, want
beide ploegen gingen vol voor de
winst. Dit leverde spannende par-
tijen op voor het publiek en met
het vorderen van de speeltijd,
vuurwerk en spektakel!

Mike Voskamp spande de kroon
want van acquit zette hij het bord
in vuur en vlam. Onverschrokken
rukte Mike op en met gevoel voor
show nestelde hij zich zelfs op de
zevende rij, in het hart van het vij-
andelijke kamp. Aangestoken door
de aanvalsdrift van Mike kon het
publiek ook genieten van onver-
valst vuurwerk op de naastgelegen
borden.
Eddy Budé nam het op tegen de
topscorer van de gastheren en lok-
te zijn tegenstander mee op on-
overzichtelijk terrein. Als een
sluipmoordenaar kwam Eddy uit
de bosjes en sloeg zijn opponent
om de oren met een geniepige
combinatie.

De voorsprong ging helaas verlo-
ren doordat Henk Ruesink op
identieke wijze onderuit ging.
Henk had een zware kluif aan de
Afrikaanse grootmeester Samb,
maar juist op het moment dat hij
zich voelde groeien in de wed-
strijd, werd hij pijnlijk verrast een
noodlottige slagzet.

Ondertussen was de partij van Mi-
ke in rustiger vaarwater aangeko-
men. De tegenpartij had het ha-
zenpad gekozen en de vijandelijke
indringer achterwaarts afgeruild.
Behalve gezichtsverlies staan er bij
het dammen nog geen straffen op
spelbederf.

Maar met het invoeren van de do-
pingcontroles zal dat waarschijn-
lijk de volgende stap zijn. Gerrit
Boom hield zich doof voor het
vuurwerk links en rechts van hem
en ging stoÖcijns zijn eigen weg.
In zijn geliefkoosde speltype met
opgedrongen randsGhijven toonde
Gerrit zich stukken slagvaardiger
dan zijn opponent. Nadat hij een
schijfje had gesnoept stortte het
vijandelijke bolwerk zienderogen
ineen.

Nina had het weer getroffen met
de opstelling. Voor de derde maal
op rij een wereldtopper van for-
maat, nu Ton Sijbrands in eigen
persoon! Na een rustige opening
koos Nina voor een bescheiden
flankaanval, maar de onevenwich-
tige schijvenverdeling zorgde voor
groot ongemak. In een poging het
tij te keren werd Nina hardhandig
gevloerd door een vernietigende
klapper.

Tussendoor waren de remises
schaars deze middag. De onlangs
pappa geworden Brion Koullen
mocht weer even aan de schijven
ruiken en ging direct in de aanval
via het beruchte kerkhofveld.
Brion kon de voorpost geen ver-
sterking bieden en moest genoe-
gen nemen met remise.

Uit Berlijn was supersub Emanuel
Merins komen opdraven als ver-
vanger van de zojuist moeder ge
worden Olga Kamyshleeva. Inder-
daad geen toeval, Olga en Brion
zijn de trotse ouders van dochter
Darja.

Emanuel wilde zijn invalsbeurt
graag oppoetsen met een zege en
speelde een uitstekende partij. Het
initiatief was aan zijn zijde maar
meer dan remise zat er niet in. De
tegenpartij van Henk Grotenhuis
ten Harkel knalde er direct in en
dat was natuurlijk koren op de
molen van Henk.

Na een dubieuze maar flitsende
opening ontspon zich een kleur-
rijk speltype van aanval tegen om-
singeling, met als extraatje weder-
zijds opgedrongen randschijven.
De liefhebber loopt het water in de
mond en met kleine combinatieve
middelen werd de tegenstander
vakkundig omsingeld en opgevou-
wen.

Deze voorsprong werd niet meer
uit handen gegeven. Henk Hoek-
man had de partij rustig naar zijn
hand gezet en bouwde het voor-
deel geleidelijk uit naar winst. Zijn
gewiekste tegenstander baande
zich nog wel een weg naar de dam-
rij, maar daarmee kon hij Henk
geen moment verontrusten. Met
vaste hand voerde Henk het eind-
spel naar winst.

De zege werd veiliggesteld door
Mike. Zijn ondernemingslust moest
hij bekopen met een terugval in
het tweede gedeelte van de partij,
maar gelukkig hield Mike het na-
deel binnen de perken en gaf de re
mise niet meer uit handen.

Dat was hard nodig want Wieger
Wesselink geraakte halverwege de
partij op een hobbelig en obscuur
zijweggetje. Beide spelers verloren
het overzicht en sloegen eendrach-
tig aan het knoeien. Na 6 uur spe
len vond Wieger het welletjes en
besloot zijn tegenstander niet ver-
der te overhoren. Door de mooie
uitzege van 4-3 stijgt Dostal We-
genbouw Vorden in de landelijke
hoofdklasse naar de zesde plek
met 10 punten.

Voetbal

sociï
Uitslagen:
Zutphen-Sociï 2 3-1; Cuppa-Sociï
2-2.
Programma:
Jeugd:
Sociï Fl-Viod F6; Viod E3-Sociï El;
Viod D2-Sociï Dl; VNK Bl-Sociï BI.
Senioren:
Sociï-Deventer; Sociï 2-Vorden 3;
Steenderen 4-Sociï 5.

RATTI
RATTI l- WESTENDORP l
Afgelopen zondag heeft Ratti l vrij
gehad en dus was zondag de wed-
strijd tegen Westendorp de tweede
van dit jaar. De eerste wedstijd be
vatte een groot gedeelte met goed
voetbal. Ratti wilde dit graag
voortzetten. De tegenstander van
afgelopen zondag was een sterke.
De uitwedstrijd werd door Ratti ge
lukkig gewonnen. Ratti moest vo-
lop aan de bak. Men begon ook
met een wat gehavend elftal, door
schorsingen en ziekte waren een
aantal spelers niet van de partij.
Flip Pelgrum moest daarom het
elftal enigszins wijzigen.
Na de aftrap was het Ratti dat licht
de overhand nam. Dit duurde ech-

ter niet lang en de wedstrijd be-
landde als snel op een bedenkelijk
niveau. Het goede spel van de eer-
ste wedstrijd werd de gehele eerste
helft nog niet eens benaderd.
Doordat Westendorp ook niet zijn
beste dag had, was het vooral een
wedstrijd met veel strijd en veel
balverlies. Ondanks dit spel kwa-
men er wel degelijk kansen voor
beide elftallen. Zo was de Ratti-
voorhoede geregeld de achterhoe
de van Westendorp te snel af. Een
paar kleine kansen leverde dit op
voor onder andere Ruurd Mullink
en Antoine Peters. Westendorp
had daarentegen ook een aantal
mogelijkheden, de beste was vlak
voor rust. Het schot door de rech-
terspits miste het doel echter
ruim.

Voor Ratti was het duidelijk dat
het na rust anders moest. Op-
nieuw werden wat spelers gewis-
seld van positie. Dit alles leverde
een iets betere tweede helft op,
maar echt groots werd het helaas
niet.

Ongeveer in de 65e minuut was
het toch Ratti dat op voorsprong
kwam. Een van te voren geplande
vrije trap pakte goed uit. Ruud
Mullink speelde de vrije trap bij de
eerste paal. Goed inkomen van Se
nad leverde het (rommelige) doel-
punt op.

Hierna kreeg Ratti opnieuw een
aantal kleine kansen, maar die
mochten niet het juiste net vin-
den. Aan de andere kant was het
mede door keeper Bert-Jan Kolk-
man, voor Westendorp moeilijk
een doelpunt te forceren.

Vlak voor tijd werd door de
scheidsrechter nog een tweetal ro-
de kaarten gegeven, eerlijk verdeel
over beide teams. Voor Ratti incas-
seerde Arnoud Willemsen de rode
kaart wegens "het tegenhouden
van de tegenstander." Wellicht een
te zware straf voor een tamelijk
licht overtreding, terwijl eerder in
de wedstrijd een aantal keren best
een kaart getrokken had mogen
worden.

Ratti kon tevreden zijn over de
punten die behaald waren. Echter
het spelbeeld was niet goed en dat
was gezien de vorige wedstrijden
wat vreemd. Neemt niet weg dat
Ratti door deze drie punten weer
goed mee doet in de zesde klasse F.
Aanstaande zondag moet Ratti l
uit tegen Stokkum.

Wedstrij dprogamma
23 en 24 februari 2002

Ratti BI -VoorwaartsT. B3
WHCZ C4 - Ratti Cl

Ratti l - Den Dam l (dames)
Ratti l - Stokkum
Longa '30 10 - Ratti 4

Plaatselijk politiek
te gast bij streekradio
Achterhoek FM
Net als vier jaar terug zal streek-
radio Achterhoek FM ook nu weer
aandacht besteden aan de ge-
meenteraadsverkiezingen. Hier-
voor zijn enkele programma's ge
pland, zodat de gemeenten uit het
zendgebied aan bod komen. Per
plaats zijn alle lijsttrekkers of frac-
tievoorzitters uitgenodigd om hun
verkiezingsprogramma kenbaar te
maken en er zal nog over enkele
belangrijke punten gedebatteerd
worden. De eerste uitzending is op
woensdagavond 20 februari voor
deze avond zijn de politieke partij-
en uit Vorden uitgenodigd. Op za-
terdagavond 23 februari is het de
beurt aan de Ruurlose politiek.
Dus wil men op de hoogte zijn van
de standpunten van de plaatselijke
politiek luister dan naar de uit-
zendingen van streekradio Achter-
hoek FM.



KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

Wie

HOijSLAG
i RUURLO

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30 u. di. t/m vrij. 09.00-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21.00 u. zat. 09.00-13.00 u. Tussen de middag eten we even

Spoorstraat 28
(0573) 452 000

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of loqen • verzamelhal
• kringloopmeupelen • antiek, cu-
riosa, 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

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Bonulo (OU.)

M. 0545-272795
• Wohl fOM.J

T»l. 0314-^83319

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Zondag 24 februari
Dinie Hiddink

Zondag 3 maart
Quatre Tickets

de Swing

Aanvang: 15.00 uur.
Entree: € 12,-.

Op 18 en 23 februari
begint

'Hondenschool
Klein Weetink' te Velswijk
weer met de trainingen.

Ook jacht, fly-ball en
behendigheidsbaan.

Inlichtingen:
Lucia Mullink, (0314) 62 23 61
of Ap Peters, (0314)641436

re /c
deraannemingsbedrijf

vraagt

metselaars
om ons bouwteam te versterken.

J.E. Hulshof
Zaarbelinkdijk 2
7256 KL Keijenborg
Tel.: (0575) 46 02 67
Mobiel (06) 538 669 19
Fax: (0575) 46 02 67

Pe planken-vloer is 'in'.
Daarom biedt "Europa Parket" u een keur aan deze
vloeren, voor lage, zo niet abnormaal lage prijzen.

Overtuig uzelf!!

planken-vloeren
Grenen v.a.:
22 mm. dik, tot 17 cm. breed, 2 meter lang:

planken-vloeren
rustiek Eiken v.a.:
22 mm. dik, breedtes tot 22 cm.

lamelparket Toplaag 4 mm. v.a.:

massieve stroken 14 mm. messing
en groei diverse houtsoorten, v.a.:

Bremstraat 23
Needc
Tel 0545-292907

sinds 1967

Geopend: di t/m vr(j van 9.00 -17.00 uur
zaterdag van 10.00 -16.00 uur

WIE GAAT ER MEE
NAAR DE HUISHOUDBEURS?

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Contactjes?
Het cement

tussen vraag
en aanbod!

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

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Speciale aanbieding

uw trap bekleed
met een oersterk tapijt

keuze uit meer dan 10 kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts 185 euro
Wi'i komen vri/b/i/vend met stalen b/f* u aan huis.

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

JRK PRODUCTS
lel. (0546) 45 86 97 / 0651618006 J. Buisman

Aanhangwagens

is een bedrijf dat zich bezighoudt met de
verkoop en reparatie van aanhangwagens en
paardentrailers. Met vestigingen in Warnsveld,
Borne en Arnhem is De Witte Smid
een toonaangevend bedrijf dat een belangrijke
positie in de markt inneemt op het gebied van
aanhangwagens.

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden is per direct in de vestiging Warnsveld

Vakbekwaam monteur
plaats voor een

Wij vragen iemand die:
- Kennis heeft van hydraulica en 12 Volt installaties
- Ervaring heeft op het gebied van mechanische remtechniek
- In het bezit is van rijbewijs BE of dit wil behalen
- Zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
- Bereid is om werkzaamheden uit te voeren in onze andere vestigingen
- Ca. 25-35 jaar oud is
- Laswerkzaamheden uitvoert
- Commercieel inzicht heeft en organisatorisch vermogen m.b.t. het inplannen van

werkzaamheden

De Witte Smid biedt:
- Een passend salaris al naar gelang ervaring en opleiding
- Spaarloonregeling
- Een prettige werksfeer
- Een moderne werkplaats
- Een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid

Tevens zijn wij op zoek naar een

Leerling monteur
Hierbij denken wij aan iemand van ca. 18 jaar die wil worden opgeleid tot monteur.
De mogelijkheid bestaat om in- en externe cursussen te volgen.

Herken jij je in één van bovenstaande functies dan nodigen wij je uit schriftelijk
binnen 14 dagen na uitgave van dit blad te reageren. Je wordt verzocht om
bij de brief je CV te voegen.

Sollicitatie met CV sturen naar:
De Witte Smid B. V. t.a.v. Dhr. J.D. Koop
Lochemseweg 26 7231 PG Warnsveld
Voor informatie over deze functies kunt u contact opnemen met Dhr. Koop,
telefoon (0575) 43 12 04.



HOOFDKUSSEN

ECLAIR DE LUXE

Gevuld met 750 gr.
polyester
vezelbolletjes
met rits.
60X70 cm

DE BESTE KOOP!
65% DONS
Perfect vierseizoenen dekbed van
65% Europees eendendons en 35%
eendenveertjes.
Tijk 100% katoen.
2-pers. van € 279,- voor € 1857

r "fcjag
Lits-jum. van €319,- voor \.£n^ï

EXTRA LANG

1 -pers. van € 229,- voor € i39f
Lits-jum. van €349,- voor

oersoons
Van €209T- NU VOOR

Baddoek 55x110 cm.
Van €9,95 per stuk
NU 2 VOOR MAAR

www.linolux.nl

BEDSHOP
DE DUIF

Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816

Pe- «roo-f̂ te- Uinnê iviiilbeJ van


	CVO08-20-02-2002
	CVO08-20-02-20021
	CVO08-20-02-20022

