
Woensdag 5 maart 2003
65e jaargang no. 1

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22 7250 AA Vorden • Tel. (0575) 55 10 10 • Fax 55 10 86 • ISDN 55 56 78
E-mail: info@contact.nl • Internet: www.contact.nl • Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABN AMRO nr. 48.63.19.245 Giro nr. 1205867

Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur:

Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30
Postbus 22,7250 AA Vorden
Telefoon (0575 ) 55 10 10 • Lid NNP

Overname van advertenties/berichten is verboden

"Fashion Corner" the Place to be

Bovenstaande uitdrukking stond
vermeld op de uitnodiging die
Hans, Erna en Karlo Huinink
onlangs aan de clientèle heb-
ben gestuurd om op die wijze
aandacht te schenken aan de
verbouwing die het bedrijf aan
de Zutphenseweg 8 onlangs
heeft ondergaan. Of beter ge-
zegd, Fashion Corner heeft zo-
wel van binnen als buiten een
facelift ondergaan.

Doordat Freewheel naar het In-
dustrieterrein is verhuisd kreeg
Fashion Corner de mogelijkheid
dit gedeelte bij hun eigen pand

aan te trekken. Daartoe werd de
binnenmuur gesloopt en kwam de
winkeloppervlakte van 90 m2 op
150 m2. De winkel is totaal ver-
nieuwd en ruimer van opzet ge-
worden.

Men is er in geslaagd om de eigen
sfeer te behouden en een open
karakter te creëren zodat de men-
sen gemakkelijk van buiten naar
binnen kunnen kijken.

De familie Huinink is nu in de
gelegenheid om alle kleding die
voorradig is thans ook in de win-
kel te presenteren. Er zijn nieuwe

merken bijgekomen zoals RELAKZ,
Indian Rose en 10 Fee t.

Bovendien is de collectie breder ge
worden, dat wil zeggen meer van
alles en niet veel van één artikel.
De klant vindt het namelijk plezie-
rig dat niet heel Vorden dezelfde
kleding draagt! Fashion Corner
heeft ruim duizend broeken in
huis, veel modellen voor elck wat
wils, in jeans maar ook in gewoon
katoen. Wat de kleding betreft be-
staan er geen twee seizoenen
meer. Er komt steeds nieuwe kle-
ding bij. Fashion Corner is het ge-
hele jaar door "actueel"!
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WILT U EEN WD-KANDIDAAT VOOR DE
PROVINCIALE VERKIEZINGEN,

DIE PRESTEERT EN RESULTATEN BOEKT,
STEM DAN OP GERRIT TE VELTHUIS!

De WD wil vooral minder regelgeving. Ondernemers en boeren
moeten de ruimte krijgen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen

zonder dat de overheid hen daarbij onnodig belemmert.
De provinciale overheid moet niet betuttelen, maar gewoon haar

werk en taken goed vervullen. Een gedachte die Vordenaar
Gerrit te Velthuis van harte ondersteunt!

Stem op
11 maart WD

Stem op
Gerrit te Velthuis!

De WD maakt werk van Gelderland! WERKT U MEE?

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 9 maart doopdienst 10.00 uur ds. C. Bochanen (Dieren).

Kapel de Wildenborch
Zondag 9 maart 10.00 uur dhr. W. Schot.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 maart 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 maart 2e lijdenszondag l0.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Woensdag 5 maart 19.00 uur woord- en communieviering, m.m.v.
Herenkoor. Aswoensdag.
Zondag 9 maart 10.00 uur woord- /communieviering, m.m.v. 30* koor.

R.K. kerk Vierakker
Woensdag 5 maart 9.00 uur eucharistieviering. Dames-/herenkoor.
Zaterdag 8 maart 17.00 uur eucharistieviering. Dameskoor.
Zondag 9 maart 10.00 uur woord-/communiedienst. Herenkoor.

Weekendwacht pastores
9 en W maart E. Wassink (Zutphen), tel. (0575) 51 53 77.

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
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree-
gebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door Apotheek
Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Tel. (0575) 57 24 95. fax (0575)
52 57 28.

Tandarts
8-9 maart?. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon (0573) 45 2513. 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
Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, "tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72.

Dierenarts tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
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

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentruni De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie, tel. (0575)
55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraam-
zorg en Jeugdgezondheidszorg.

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033) 46 25 678.

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke. telefoon (0575) 55 12 56.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a. tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereik*
baar. Tel. (0575) 45 20 20.
Hannie ten Hoopen, Praktijk voor Rouwbegeleiding. Tel.
(0575)461332.

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.

VW-kantpor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrij-
dagvan 9.30- 17.30 uur; zaterdag van 1030-1330 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 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.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltiidverzorging info/aanvraag ma. 't/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo. tel. 55 73 00 of bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Hobbycn 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.0.) 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, biseksue-
le mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculose-
weg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen (0315)
68 32 49 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnununer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behande-
ling op afspraak, tel. (0575) 55 57 63.

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost, tel. (0575)
54 60 57

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44
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• Nu starten met afslanken?
Een goed voornemen! Bel
Jerna Bruggink, tel. (0575) 46
32 05 en weg gaan uw pro-
blemen.

• Te koop gevraagd: TV en
wasmachines. Defect geen
bezwaar. Tel. 06 50433624.

• Alleenstaande bas zoekt re-
latie met andere bassen om
op woensdagavond samen te
zingen bij Gospelkoor Inspi-
ration te Vorden. Tel. (0575) 55
2657.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/553081 en 55 16 73.

• Te koop gevraagd: oud ijzer
en metalen. Tel. 06 50433
624.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt
a contant. Tel. (0543) 45 13 11.

• Hobbybeurs. Zondag 9
maart van 11.00 tot 17.00 uur
in Woon- en Zorgcentrum „An-
toniushove", Rapenburgse-
straat 33, Lichtenvoorde. Entree
€ 1,- (kinderen tot 12 jaar gra-
tis). Inl.: (0544) 37 57 72
www.betsylurvink.nl

• Mijn buurman is tenor. Hij
zoekt een bas. Een sopraan
van Gospelkoor Inspiration te
Vorden. Bel (0575) 55 26 57.

• Gevraagd: ervaren huis-
houdelijke hulp voor ca. hal-
ve dag per week in Hengelo
(Gld.). Tel. (0575) 46 32 05.

• Te koop gevraagd: dakpan-
nen, landbouwmachines en
tractoren. Tel. 06 50433624.

• Inside Centrum voor Hea-
ling. Bij een sessie Chakra
healing wordt je als cliënt in
contact gebracht met je eigen
energieveld. Vaak zijn mensen
met klachten al overal geweest
maar niets helpt. Een healing
kan dan veel voor je doen. (Zie
artikel in dit blad.) Voor info tel.
(0573) 45 32 64.

• Koffieconcert Ruurlo's
Kamerkoor op zondag 16
maart in de Antoniuskerk in de
Kranenburg/Vorden, m.m.v.
een harpiste. Aanvang 12.00
uur. Kerk open om 11.30 uur.
Toegangsprijs €8,50 inclusief
een consumptie vooraf.

• Er is meer...: Kai rosa vond
bij „'t Zwaantje", Zieuwentse-
weg 1, Lichtenvoorde op dins-
dag 11 maart a.s. met Lauri
Fransen. Zaal open 19.00 uur,
aanvang 20.00 uur. Entree
€5,-. Inl.: Nardie Krabbenborg,
tel.: (0544) 37 57 08. Zie artikel
elders.

• Heeft u oude bromfietsen?
Kapot geen bezwaar. Tel. 06
50433624.

• Vrouwen Raad Vorden en
Amnesty afd. Vorden presen-
teren op Wereld Vrouwendag:
„Jeetje Mina" cabaretgroep.
Óp zaterdagavond 8 maart
2003 20.00 uur Dorpscentrum.
Iedereen is van harte welkom.
Dames, breng gerust uw part-
ner mee! De toegang is gratis.
Inlichtingen: tel. 55 1688.

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575)57 1336.

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

• (Ges)tipt voor u. Alles met
gele sticker nu afgeprijsd.
Wereldwinkel Vorden.

• Mensen in nood. Kleding-
actie. Uw kleding, meer dan
goed! Kledinginzameling zater-
dag 15 maart van 10.00 tot
12.00 uur Christus Koningkerk
te Vorden en H. Antonius van
Paduakerk te Kranenburg.

• Te koop: Spartamet, op-
knapper. €80,-. Tel. (0575) 55
3253.

• Te koop: z.g.o.h. eiken
bankstel met beige kussens.
H. van Bramerenstraat 10, tel.
55 20 20.

• We winden er geen doekjes
om. Alle shawls nu 30% kor-
ting! Wereldwinkel Vorden.

Veel gezondheid van de echte groenteman in Vorden.

NIEUWS VAN: DE ECHTE GROENTEMAN
Geldig dinsdag 4 t/m zaterdag 8 maart.
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SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?
Dit kan met

Herbalife-producten

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Reparatie • in- en verkoop
• radio en t/

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

Telefoon (0575) 46 74 37
Openingstijden: ma t/m vr van
18.00 tot 19.30 uur; zaterdag

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen «antiek, curi-
osa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315) 24 11 69,
wvwv.tcrenovatie.com

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

Door ons zelf vers gesneden...
witte kool
400 gram €

Hagelwitte...
champignons
per doos €

NIEUW! Door ons zelf vers gesneden
Caribische
roerbakgroenten
400 gram €

Hier ziet u hoe lekker echt lekker is!

Chiquita bananen

Lekker...
groentesalade
200 gram €

149
Heerlijk van smaak...
rode tomaten
500 gram €

Uit de Zuidafrikaanse zon...
blauwe of witte druiven
500 gram €

héle k io
De Echte

Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 551617
internet: www.de-echte-groenteman.nl

ER ZIJN VOLOP GESNEDEN RAAPSTELEN!
TEVENS GEWASSEN SPINAZIE!

W.Waenfok
Reparatie en verkoop van alle merken tuin- en
parkmachines en zagen. Ook voor winterbeurten.
Tevens slijpen van veescheermessen.

Geopend: woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot
18.00 uur. Zaterdags van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax (0575) 46 22 21 - Mobiel: 06-50 67 60 24
Olde Kaste 6a - Keijenborg

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum
lDe Boggeloar'v_x^_.7

Vordenseweg 32, 7231 PC Warnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26

• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen

• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur.

( : ' ' ^Rozi jnenbol len
200

•v J
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Lekkernijtjes

090
m j

Appel-citroenvlaai "

590 090
• groot € V m

Aanbiedingen geldig van 5 t/m 1 1 maart 2003.

Echte Bakker big]
VAN ASSELT M ĵp

De Echte Bakker Dat proefje'.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28



Wij hebben er nu een broertje bij
om alles mee te delen

een lief klein kindje - dat ben jij
en strakjes gaan we samen spelen.

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze

Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij ken
nis van de geboorte van onze zoon en broertjeBert Harmsen en Stephanie Jorna

Wouter
Bernard Jan

Wouter is geboren op 26 februari 2003.
Hij weegt 4040 gram en is 53 cm lang.

Gerrit en Marieke Uilenreef-Hebbink
Renske, Janouk

Kostedeweg 11
7251 MZ Vorden

19 februari 2003.

Sarinkkamp 68
7255 CW Hengelo (Gld.)

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur.
'/> . .

| Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij u
\i kennis van de geboorte van onze zoon en ons
| broertje
i
l'i>

Niels

Hij is geboren op 23 februari 2003.

Heerlerweg 2
| 7233 SG Vierakker
| Tel. (0575) 52 42 68

Louis, Carolien,
Lisanne, Lizette en Jelle Roelofs

i
Vol liefde en dankbaarheid verwelkomen wij in ons
gezin onze dochter en zus

Geboren op 26 februari 2003
met een gewicht van 4380 gram.
Haar lengte is 55 cm.

Erik, Erie, Mariska en Rianne Reinders
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> Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze

zoon en broertje

! Jan
i* Hij weegt 3990 gram en is 55 cm lang.
| 27 februari 2003

André, Janine, Lina en Nané Janssen

ty Hoetinkhof 257
7251 WN Vorden

Er zullen handen zijn die je dragen,
en armen waar je veilig bent.

En mensen die je zonder vragen,
zeggen datje welkom bent

Wij zijn ontzettend blij en gelukkig met de geboorte
van onze dochter en zusje

Margot
Margot Bemadet Henriet

Zij is geboren op 27 februari 2003.

Dinand, Bianca en Renske Schuurman

Hoetinkhof 37
7251 WL Vorden
Tel. (0575)55 1304

Lieve kleine vent, jij bent de kroon op onze liefde.

l
Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon
en ons broertje

Julian
Bart Gerrit

Geboren op 2 maart 2003.

de Voornekamp 6
7251 VL Vorden

Hans Brinkman & Jeannette Hartelman
Rachelle, Luuk, Sharon, Marthe, Kimberly

Onze medewerker

Jan Smeitink
t

gaat, na ruim 37 jaar in dienst te zijn geweest j
bij Enzerink Transport BV te Empe, als chauf-
feur veetransport, per 1 april a.s. met de VUT.

Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten
gaan en willen ook u in de gelegenheid stel-
len om Jan hiermee te feliciteren.

Daarom bieden wij hem een receptie aan op
zaterdag 15 maart 2003 van 15.00 tot 17.00
uur bij Hotel-Restaurant Bakker, Dorpsstraat
24 te Vorden.

Directie en medewerkers Enzerink Transport BV
Plagweg 14, 7399 RN Empe

.-.•.:.:. ..-....;.:.:.-..•. . . . . . . . . . . ...:. ..... ----- . . $

Op negentigjarige leeftijd is, na een periode van afne-
mende gezondheid, rustig ingeslapen

Hendrika Louisa Knoef-Gosselink
weduwe van Evert Jan Knoef

Onze dank gaat uit naar de verzorging op
„de Wehme".

Haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 25 februari 2003

Correspondentieadres:
Soerinkweg 5
7244 AL Barchem

De bijzetting in het familiegraf heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond na
het overlijden en bij de begrafenis van onze moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Engelina Hendrika Wolters-Schuppers

zeggen wij u hartelijk dank.

Uit aller naam,
Karel en Marianne Wolters-Crince Le Roy
Hannie Wolters

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de vele blijken van medeleven na het overlijden
van onze lieve vader en opa

Gerrit-Jan Zweverink

Fam. G.H. Zweverink
Fam. J.H. Rekkenpol

Vorden, maart 2003

Zevenmaal om de aarde te gaan
als het zou moeten op handen en voeten:
Zevenmaal om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zevenmaal om de aarde te gaan.
Zevenmaal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zevenmaal over de zeeën te gaan,
zevenmaal om met zijn tweeën te staan.

(Ida Gerhardt)

Heel verdrietig, maar dankbaar voor wie hij was, heb-
ben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze lieve vader en opa

Heinko Schouten

* Vorden, t Vorden,
6 februari 1938 28 februari 2003

Vorden: Willy Schouten-Diekerhof

Houston (USA): Elsbeth Brint-Schouten
John Brint

Steven, lain

Vorden: Martijn Schouten

Zutphenseweg 81
7251 DJ Vorden

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op donderdag 6
maart om 13.00 uur in de Nederlands Hervormde kerk
te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats, Kerkhoflaan te Vorden.

Na afloop kunt u de familie condoleren in Hotel Bak-
ker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Verdragende elkander in de liefde (Efeze 6:2)

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en de vreug-
de die hij ons gaf, delen wij u mee dat mijn lieve man,
onze zorgzame vader, opa en oude opa is overleden.

Hendrik Jan Heuvelink
echtgenoot van F.J. Steenblik

* Warnsveld,
16 december 1915

t Zutphen,
2 maart 2003

Warnsveld: F.J. Heuvelink-Steenblik

Almen: Derk en Marietje Heuvelink-Eggink
Hanjo t, Freddie en Anita,

Martijn, Marleen en Mark

Neede: Ab en Eeuw Heuvelink-Meurs
Henk Jan, Jantine, Annerieke

Almen: Marietje en Joop Hammers-Heuvelink
Gerard en Diana, Fabian en Marije,
Theo en Ina, Kevin en Mike
Marjan en Klaas, Dinant

Warnsveld: Free en Hennie Heuvelink-Valkeman
Eddie en Natasja, Elianne en Jame
Nienke en Michel, Rodie, Janneke

Warnsveld: Henk en Rikie Heuvelink-Stegeman
Jorien en Edwin, Henriet en Jim,

Jimmy en Robin
Henk en Karlijn, Rinie en Jochem

Vorden: Johan en Engelien Heuvelink-Wieskamp
Inie Heuvelink-Zwolle t, Maarten t
Mark, Remco, Herbert

Zutphen: Diny en Chris Nauta-Heuvelink
Krista en Bas, Leon

Eibergen: Annie Harmsen en Mare Koenders

Brummen: Hennie Harmsen, Gerdien en Herbert

Woon- en Zorgcentrum Den Bouw, kamer 18
Abersonplein 9, 7231 CR Warnsveld

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, is
op donderdag 6 maart om 13.00 uur in de Martinus-
kerk te Warnsveld.
Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 12.30 uur gele-
genheid om afscheid te nemen.

Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats te Warnsveld.
Aansluitend kunt u de familie condoleren in De Eek-
schuur, Bonendaal 2.

Tevens is er woensdag 5 maart van 19.30 tot 20.00 uur
gelegenheid afscheid te nemen en de familie te con-
doleren in uitvaartcentrum Monuta, Ret Heinstraat 31
te Zutphen.



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

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

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

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester E J.C. Kamerling

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder D.J. Mulderije-

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

« Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 09.00-10.00 uur

Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Dorpsstraat 42, achter
café Eskes
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

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

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

Huiseigenaren van
woningen gebouwd
vóór 1998 opgelet!

Besparen op uw
energienota?
Dat wilt u toch ook?
Het kan binnenkort!

Want dan gaat in de
gemeenten Vorden, Voorst,
Warnsveld, Brummen,
Lochem en Gorssel de
Actie Beter Wonen!
van start.

Hou de gemeentepagina en
uw brievenbus in de gaten!

Ook de burgemeester wil energie
en geld besparen.

Gemeente investeert in
kwaliteit Vordens landschap
Voor het zesde achtereenvolgende jaar stelt de gemeente Vorden
subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van projecten in het
Vordense landschap. De projecten vloeien voort uit het Landschaps-
beleidsplan van de gemeente. Dit plan heeft tot doel de waardevolle
kwaliteiten van het Vordense landschap te behouden en waar
mogelijk te versterken.

De elzenhakhoutsingel bij Galgengoorweg 19 in Vorden wordt onderhanden
genomen.

De gemeente is eind vorig jaar
door tien particulieren uit
Vorden, Wichmond en Vierakker
met natuurplannen benaderd.
Op dit moment worden vier
houtsingels aangelegd, vijf
kikkerpoelen gegraven en het
achterstallig onderhoud aan een
elzenhakhoutsingel weggewerkt.
De werkzaamheden duren tot
eind maart. De totale kosten
bedragen ruim € 25.000,-.
De provincie Gelderland levert
de grootste financiële bijdrage.
Daarnaast betalen de gemeente
en de aanvragers een deel van het
bedrag. De gemeente schakelt dit
jaar voor het eerst de agrarische
natuurvereniging 't Onderholt in
voor de uitvoering van projecten.
Deze vereniging werd in 2000
opgericht om agrariërs in de
Graafschap in te zetten voor het
onderhoud en de ontwikkeling
van het landschap, op een
zodanige manier dat ze daaruit
ook inkomsten kunnen gene-
reren. De agrariërs nemen de
uitvoering van zes projecten ter
hand. De overige projecten voert
werkvoorzieningschap Delta uit.

Uitbreiding/verbouw
woonzorgcomplex De Wehme
Na een lange periode van voor-
bereiding en inspraak hebben
burgemeester en wethouders aan
woningcorporatie De Stiepel een
bouwvergunning afgegeven voor
de uitbreiding en verbouw van
woonzorgcomplex De Wehme aan
de Nieuwstad/Pastorieweg (zie ook
rubriek Openbare bekendmakin-
gen/Verleende vergunningen).
De Stiepel wil met het oog op
de veranderde zorgverlening de
16 bejaardenwoningen aan de
Pas tori eweg vervangen en daarbij
nog 26 zelfstandige senioren-
appartementen in de huursector
extra bouwen. Deze vervangen
de woonruimten in het oudere
gedeelte van De Wehme, wat de
weg vrijmaakt om hier in fase 2
van de bouwplannen de gewenste
24 verpleegplaatsen te realiseren.
In verband met de organisatie van
de zorgverlening en de (sociale)
veiligheid is een belangrijk
uitgangspunt voor de (ver)bouw
dat de woningen van binnenuit
onderling bereikbaar zijn. Enkele
(groepen van) bewoners en
omwonenden hebben bezwaren
tegen de bouwplannen, waarbij
het vooral gaat om:
• de noodzaak tot het slopen van

bestaande bejaardenwoningen
en het overleg met de
betrokken bewoners over
gedwongen verhuizing

• de schaal van de nieuwbouw en
de effecten op het woongenot
voor de omgeving

• de landschappelijke inpassing
• de geplande

parkeervoorzieningen
Burgemeester en wethouders
hebben de zienswijzen afgewogen

tegen het (algemeen) belang van
het woonzorgcomplex. Zij conclu-
deren, dat bij de opzet van het
plan maximaal rekening is
gehouden met individuele
belangen van bewoners/
omwonenden en dat de
noodzakelijke vrijstellingen van
het bestemmingsplan in
redelijkheid kunnen worden
verleend.

Gedeputeerde staten

Ook gedeputeerde staten van
Gelderland zijn deze mening
toegedaan en hebben een
verklaring van geen bezwaar
afgegeven. In combinatie met de
bouwvergunning is ook een
kapvergunning afgegeven voor
bomen, die door de uitvoering
van het bouwplan niet kunnen
worden gehandhaafd. Evenals bij
de bouwvergunning hebben
burgemeester en wethouders de,
tijdens inspraak geuite, negatieve
zienswijzen tegen deze kap
ongegrond verklaard.

OP DE WEBSITE
Heeft u al eens een kijkje genomen
op www.vorden.nl? Bijvoorbeeld om
meer te weten te komen over het
aanvragen van een nieuw reis-
document, het doorgeven van
een verhuizing of de geschiedenis
van Vorden.

U i T D E R A A D
"Tijdens de raadsvergadering van 27 februari heeft de
gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor het aantrekken
van de heer Huisin'tveld als buitengewoon opsporings-
ambtenaar (BOA) voor 8 uur per week vanaf l maart.
Hij gaat politionele en gemeentelijke taken verrichten.
Daarnaast koos de gemeenteraad voor variant 2 van de
Wegenstructuur. De WD heeft opgemerkt dat het uitvoeren
van deze variant niet ten koste mag gaan van de bewoners
van de Horsterkamp. Gevraagd is om na de uitvoering de
maatregelen te evalueren en de geluidsbelasting te meten.
Het CDA geeft hoge prioriteit aan een rotonde op het
kruispunt Zutphenseweg - Rondweg en wil hiervoor ook
gemeentelijke middelen beschikbaar stellen. De provincie ,
Gelderland kent geen hoge prioriteit toe aan een rotonde op
deze plek. Verder heeft de raad G. Limpers en M. Faber vanaf
7 maart benoemd tot griffier en assistent-griffier. Als plaats-
vervangers zijn R. Visschers en M. Sikking aangesteld.
Tot slot verklaarde de gemeenteraad de bezwaren van Het
Geldersch Landschap tegen het eerdere besluit om geen
voorbereidingsbesluit te nemen voor de omgeving
van Kieftskamp - Stapelbroek gegrond. Door
dit besluit kunnen burgemeester en
wethouders nu een procedure starten om
de planologische afweging te maken dit
gebied her in te richten. De WD heeft
tegen het voorstel gestemd. Deze fractie
is van mening dat de belangen van
de omwonenden, die zich tegen de
plannen van Het Geldersch Land-
schap hebben gekeerd,
zwaarder wegen." Raadsvoorzitter

E.J.C. Kamerling



Omleidingen door wegwerkzaamheden
in Vonden en Wichmond

Wie komt volgens u in aanmerking voor
de Achterhoek Promotieprijs 2003?

Beeklaan/Baron v.d. Heijdenlaan
In de periode van 10 maart t/m
11 juli (of zoveel langer of korter
als nodig is) worden de Baron
v.d. Heijdenlaan en de Beeklaan
in Wichmond gereconstrueerd.
Er worden suggestiestroken
aangebracht en op de kruisingen
Beeklaan - Hackforterweg,
Beeklaan - Baron v.d. Heijdenlaan
en Dorpsstraat - Baron v.d.
Heijdenlaan komen plateaus.
Daarnaast wordt een infiltratie-
riolering aangebracht en de
straatverlichting vervangen.
Het verkeer wordt omgeleid

Zutphenseweg
Aan de Zutphenseweg, tussen de
schoolstraat en de rondweg,
wordt van 31 maart tot 18 juli (of

zoveel langer of korter als nodig
is) gewerkt. Er komen plateaus op
de kruisingen, rode fietsstroken
worden aangebracht, alsmede
geluiddempende klinkers.
Het verkeer wordt omgeleid.

Horsterkamp
In de periode van 3 tot en met
28 maart (of zoveel langer of
korter als nodig is) wordt de
Horsterkamp gereconstrueerd.
De weg wordt voorzien van
geluidsreducerend asfalt,
inritconstructies worden
aangelegd en er komen dubbele
asstrepen en matrixborden.
Voor de werkzaamheden is het
noodzakelijk de weg tot en met
14 maart af te sluiten voor alle
verkeer, met uitzondering van

aanwonenden. Het verkeer (ook
als u naar het gemeentehuis
moet) wordt omgeleid. Van 17 tot
en met 28 maart wordt er wel
volop gewerkt, alleen wordt het
verkeer dan ter plaatse geregeld.

Op 10 oktober 2003 vindt de 7e
editie van het Achterhoek Gala
plaats, waarbij zoals gebruikelijk
de Achterhoek Promotieprijs
wordt uitgereikt. De winnaar van
de laatste editie van het gala was
Bennie Jolink van de popgroep
Normaal. De prijs wordt toe
gekend aan een persoon, bedrijf
of instelling, die in de periode
mei 2001 tot en met mei 2003,
een bijzondere en aansprekende
prestatie heeft geleverd, waardoor
de Achterhoek op de kaart is
gezet. De aandacht die de acti-
viteit in de regionale en bij
voorkeur landelijke media heeft
gehad, speelt een belangrijke rol.
Kent u mensen, bedrijven, ver-
enigingen of instellingen die
volgens in aanmerking komen

voor de Achterhoek Promotie
prijs? Meldt uw kandidaat dan
aan! Het kan tot de 2e week van
juni 2003. Aanmeldingsformu-
lieren kunt u afhalen bij de sector
samenleving in de units op het
gemeentehuis. Voor meer infor-
matie kunt u terecht bij Stichting
Achterhoek Promotieprijs, tel.
(0314) 32 12 00.

Provinciale verkiezingen. U komt toch ook?
Zwerfvuildag gemeente Vonden.
Aanmelden kan nu!

Op 11 maart wordt u opnieuw
gevraagd om uw stem uit te
brengen. Dit maal voor de
provinciale verkiezingen. Met
deze stem bepaalt ü wie er in
het Gelderse Parlement komt te
zitten. Dit is een belangrijke
keuze. Ook daar wordt besloten
hoe uw leefomgeving eruit komt
te zien. Zo staan niet alleen zaken
als veiligheid en onderwijs op de
agenda, maar ook vragen zoals:
Moeten er in Gelderland meer
huizen gebouwd worden in de
dorpen? Moeten we meer
investeren in het openbaar
vervoer? Hoe gaan we met
hoogwater in de rivieren om?
De politieke partijen hebben hier
ieder hun eigen antwoorden op.
Maar welk antwoord is het beste?
Dat mag u op 11 maart uitmaken!
Laat uw stem horen, want de
provincie is dichterbij dan u

denkt. Voor meer informatie over
de provinciale verkiezingen of
voor een stemadvies: kijk op
www.gelderland.nl/stemwijzer.
Ook bent u welkom op zaterdag
8 maart tussen 10 en 16 uur
tijdens het Open Huis (Markt 11
in Arnhem). U kunt dan met
eigen ogen zien waar de provincie
mee bezig is.

Speciale stemwijzen

Speciaal voor diegenen die de
Nederlandse taal onvoldoende
kennen of een verstandelijke
handicap hebben, is een
stemwijzer ontwikkeld met
pictogrammen (kleine tekeningen
en symbolen) en zo min mogelijk
geschreven tekst. Deze is
verkrijgbaar bij de afdeling
burgerzaken van de gemeente.
In Vorden zijn op 11 maart de

volgende stembureaus geopend:
Dorpscentrum (zij-ingang) op de
Raadhuisstraat 6, Woonzorg-
centrum De Wehme op de
Nieuwstad 32, Zaal Eskes op
de Dorpsstraat 42, school De
Kraanvogel op de Eikenlaan 22
in Kranenburg en gebouw
Withmundi op de Dorpsstraat 16
in Wichmond. U kunt stemmen
vanaf 07.30 tot 21.00 uur.

Beperkte bezetting
afdeling VRO gemeente
op 12 maart
In verband met een cursus is de
afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening van de
gemeente (koetshuis) op woens-
dag 12 maart de gehele dag zeer
beperkt bezet. Wij verzoeken u
hiermee rekening te houden.

Zaterdagmorgen 15 maart a.s.
organiseert de werkgroep Zwerf-
vuildag Vorden traditiegetrouw
weer de inzamelactie van zwerf-
vuil. De hele ochtend trekken
meer dan 100 vrijwilligers
verdeeld over een aantal groepen
de gemeente in om het Vordense
buitengebied op te ruimen. Alleen
de bermen, sloten en direct aan-
sluitende stroken langs openbare
wegen worden geruimd. Na
afloop krijgen alle deelnemers op
de gemeentewerf aan de Enkweg
een welverdiende boerenkool-
maaltijd aangeboden door de
gemeente. De dag wordt om
ongeveer 12.30 uur afgesloten
door wethouder Wichers.
Hoewel het aantal kilo's zwerfvuil
dat jaarlijks wordt opgehaald
afneemt, zijn we nog lang niet
zover dat de Zwerfvuildag kan

worden afgeschaft. De werkgroep
Zwerfvuildag Vorden kan nog
vrijwilligers gebruiken. Houd
Vorden schoon! Help op 15 maart
ook mee met het opruimen van
de rommel langs de wegen in het
buitengebied. U kunt zich aan-
melden bij: Vorden en Kranen-
burg: 55 33 57, Wichmond en
Vierakker: 44 19 99

O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N
Verleende vergunningen

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Dorpsstraat 17/19, H. Smeerdij k, voor het veranderen van een woning/kantoor-

gebouw, vrijstelling: geluidsisolatie
• Hackforterweg 25a in Wichmond, J. Arends, voor het veranderen van een schuur,

vrijstelling: hoogte
• Pastorieweg l t/m 83, Woningcorporatie De Stiepel, voor het vergroten van

woonzorgcomplex De Wehme, vrijstelling: inrichting, vorm hoofdgebouw, goot-
en nokhoogte, bebouwingspercentage en aantal bouwlagen

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• De Voornekamp 6, H. Brinkman, voor het bouwen van een bergruimte

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Dorpsstraat 17/19, H. Smeerdijk, voor het gedeeltelijk slopen van een kantoor met

woning

Ka p v e r g u n n i na en
• Pastorieweg, Woningcorporatie De Stiepel, voor het vellen van 10 essen, 3 gouden

regens, l prunus, 7 sierappels en verplanten van l walnoot en l beuk

G e b r u i k s v e r g u n n i n g e n ( b r a n d v e i l i g h e i d )
• Kerkstraat 17, Openbare Dorpsschool, voor het gebruik van het schoolgebouw
• Lindeseweg 23, Lindese Proathuus, voor het gebruik van het café

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te
dienen bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE.
Wanneer de vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de
sector grondgebied.

Bouwaanvragen
L i ch t e b ou vy v e r g u n n i n g en
• Deldenseweg 15, T.J.G.M. Lam, voor het veranderen van een schuur, datum

ontvangst: 25 februari 2003
• Wilmerinkweg 5, G.T.M. Seesing, voor het vergroten van een woning, datum

ontvangst: 20 februari 2003
• Zuivelhof 7, J. van Beek, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst:

25 februari 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Deldensebroekweg 5, B. Tiesink, voor het vergroten van een melkveestal, datum

ontvangst 21 februari 2003

• Lieferinkweg 2, Stichting Het Geldersch Landschap, voor het bouwen van een
ligboxenstal en werktuigenberging, datum ontvangst: 24 februari 2003

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

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g b e s l u i t a a n v r a a g v e r g u n n i n g
( a r t . 3 = 44 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang van
7 maart tot en met 18 april 2003, ter inzage het besluit op de aanvraag van:
• Drukkerij Weevers, Postbus 22. 7250 AA Vorden, een veranderingsvergunning

voor het uitbreiden van de werktijden op maandag t/m vrijdag tot 23.00 uur en
op zaterdag van 07.00 tot 17.00 uur, datum aanvraag: 27 september 2002 (het
akoestisch rapport is gewijzigd op 31 oktober 2002), adres inrichting: Nieuwstad
30a. kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie M, nr. 1048

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

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

opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest

tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 19 april 2003.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om
schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het
besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet
terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door
die voorzitter is beslist.



O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N V E R V O L G
Wet milieubeheer

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n a r |. 9 , 4 1
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met ingang
van 7 maart tot en met 4 april 2003 ter inzage de volgende meldingen artikel 8.41
Wet milieubeheer van:
• G.J. Rietman, Boshuisweg 8, 7233 SE voor het van toepassing worden van het

Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer op een reeds opgericht
akkerbouwbedrijf op het perceel plaatselijk bekend als Boshuisweg 8 te Vorden.

• WJ. Harmsen, Lindese Enkweg l, 7251 NH voor het veranderen van een
melkrundveehouderij, volgens het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer,
op het perceel plaatselijk bekend Lindese Enkweg l te Vorden.

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op dinsdag 11 maart 2003 vanaf 13.00 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 14 februari 2003 tot
en met 6 maart 2003, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke
bouwplannen en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op

donderdag 13 maart 2003 behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst
met de door de rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf vrijdag 7
maart 2003,10.00 uur ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis) en wordt vanaf 12.00 uur tevens bekendgemaakt op het
publicatiebord. Ook komt de lijst op de website van de gemeente (www.vorden.nl).
De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk donderdag 6 maart 2003 om 12.00
uur bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend.
Alleen plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de
welstandscommissie voorgelegd.

De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchitect zijn, met
uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door de indieners van de
bouwplannen en andere belangstellenden worden ingezien/bezocht. Alleen de
indieners van bouwplannen en hun adviseurs hebben spreekrecht. Tijdens
zittingen van de voltallige welstandscommissie (meestal in Hengelo) komen
bouwplannen uit het gehele rayon van de commissie aan de orde. Over de
definitieve locatie en het verwachte behandelingstijdstip van de Vordense
plannen kunt u op de dag vóór de zitting informatie inwinnen bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, tel. 55 75 13.
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Info 50 plus
Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

MAALTIJDVOORZIENING
Ouderen vanaf ca 55 jaar die niet
kunnen of willen koken of voor
wie het doen van de boodschap-
pen een probleem is, kunnen via
de SWOV de maaltijden aan huis
bezorgd krijgen. Het gaat om vries-
verse maaltijden die geleverd wor-
den door de firma Apetito. De
maaltijden worden eenmaal per
week, op dinsdag tussen 10.30 uur
en 15.30 uur, bezorgd.

Hoe kiest u de maaltijden?
Elke deelnemer heeft een brochu-
re, waarin 90 gerechten staan afge-
beeld. Uw keus vult u in op een be-
stelformulier dat door de bezorger
van de maaltijden wordt meegeno-
men. Ook is het mogelijk om apart
soepen en toetjes te bestellen.
De prijs van de maaltijden be-
draagt € 4,50, dat is € 31,50 voor
een doos met zeven maaltijden.
Het is ook mogelijk om een maal
per twee weken te bestellen, dus
enkele keren per week wel zelf te
koken.

De maaltijden moeten diepgevro-
ren bewaard worden en worden
opgewarmd in de magnetron. Het
is dus noodzakelijk dat u over deze
mogelijkheden beschikt. Wie deze
mogelijkheden niet heeft, kan via
een huurkoopcontract deze appa-

raten aanschaffen. Wie slechts tij-
delijk gebruik wil maken van de
maaltijdvoorziening, bijv. na een
ziekenhuisopname, kan bij de
SWOV een magnetron huren.

Het voordeel van vriesverse maal-
tijden is dat u elke dag kunt eten
op het tijdstip dat u het beste past
en bent onverwacht enkele dagen
van huis, dan zijn uw maaltijden
veilig bewaard in de vriezer en
hoeft u niets weg te gooien.
Met diëten kan rekening gehou-
den worden en er zijn ook vegeta-
rische menu's, als is daarin de
keus beperkt.

Voldoen deze maaltijden aan de ei-
sen?
Goede voeding moet smakelijk
zijn, maar ook voldoende vitami-
nes en andere belangrijke voe-
dingsstoffen bevatten. De maaltij-
den van Apetito voldoen aan alle
eisen die gesteld kunnen worden
en er wordt rekening mee gehou-
den dat de maaltijden bestemd
zijn voor senioren. Daarnaast is
het belangrijk dat u bij de overige
maaltijden die u gebruikt voldoen-
de melk, melkproducten en kaas
eet, dat u genoeg brood eet, of in
ieder geval een product dat brood
kan vervangen, zoals beschuit of
müesli.

Ook is het belangrijk dat u vol-
doende drinkt, ongeveer anderhal-
ve liter per dag en genoeg fruit eet.
Als u er dan ook nog voor zorgt dat
u regelmatig eet, dus drie maal per
dag, ongeveer op dezelfde tijd, dan
zult u merken dat dat uw gezond-
heid ten goede komt.
Voor meer informatie over de maal-
tijden van Apetito, tel. 55 34 05.

VAKANTIE MET ZORG
De vakantietijd moet als het goed
is een onbezorgde periode zijn
waarin tijd is om te genieten van
een mooie omgeving en om uit te
rusten van de dagelijkse romp-
slomp. Wie zelf niet meer zo goed
ter been is of wie een partner heeft
die kampt met problemen van
lichamelijke of geestelijke aard,
zoals bijv. een beginnende demen-
tie, ziet soms af van een vakantie,
omdat men denkt dat er geen ge
schikte mogelijkheden zijn. Die
zijn er echter wel en worden aan-
geboden door de stichting "Mens
en Samenleving"

Deze stichting biedt geheel ver-
zorgde vakanties aan, speciaal
voor speciaal voor oudere gasten,
in accommodaties die voor hen ge
schikt zijn en die aan zee of nabij
prachtige natuurgebieden gelegen

zijn. De vakanties worden begeleid
door enthousiaste vrijwilligers, die
in overleg met de gasten een pro-
gramma samenstellen en die zo
nodig een helpende hand bieden.
Overigens is men niet verplicht
om aan het programma deel te ne
men.

In 2003 worden onder meer de
volgende weken georganiseerd:
• Voor gasten met geheugen- en
•concentratieproblemen

• Voor gasten met een lichame-
lijke handicap

• Voor mantelzorgers en hun ver-
zorgden samen

• Voor verpleeghuisbewoners en
hun partners

Wilt u meer weten over deze wijze
van vakantie houden, dan kunt u
op het kantoor van de SWOV de
complete brochure raadplegen, er
zijn ook losse folders over bepaal-
de vakantieweken.

U kunt de brochure ook aanvragen
bij; Stichting Mens en Samen-
leving, Molenweg 49, 6741 KK
Lunteren. Tel. (0318) 48 51 83 of
kijk op de website www.s-m-s.org

AFASIE
Afasie ie een taalstoornis die

meestal ontstaat door een hersen-
infarct(beroerte) of door een her-
senbloeding. Het zgn taalgebied in
de hersenen is dan beschadigd.

De afasiepatiënt kan problemen
ondervinden met spreken, schrij-
ven, lezen of begrijpen. Er bestaan
verschillende vormen van afasie
en om op de juiste manier met de
patiënt om te gaan is het van be
lang om te weten om welke vorm
het gaat.

Er is geen eenduidig advies, want
elke afasiepatiënt is anders en
heeft andere problemen om met
zijn of haar communicatieproble
men om te gaan. Afasie is ook voor
de mantelzorg een ernstig pro-
bleem, het steunpunt mantelzorg
wil dan ook graag klaar staan voor
degenen die hiermee te maken
hebben. Door logopedie kan gepro-
beerd worden de situatie van de
afasiepatiënt te verbeteren.

Enige algemene richtlijnen die het
communiceren kunnen verge
makkelijken:
• Zorg voor een rustige omgeving

zonder storende geluidsbronnen.
• Neem uitgebreid de tijd.
• Zorg dat de gesprekspartners el-

kaar goed kunnen zien, mimiek
en oogcontact ondersteunen de
communicatie.

• Schrijf eventueel trefwoorden
op

• Spreek in korte zinnen.

Heeft u vragen die verband hou-
den met afasie, neemt u dan con-
tact op met de SWOV, tel.553405.
Als men daar niet al uw vragen
kan beantwoorden, kan men u wel
de weg wijzen naar een logopedist
of naar het Steunpunt Mantelzorg.

Terugblikken en vooruitzien

Anbo Actueel
Vrijdagmiddag 7 maart presen-
teert de ANBO-afdeling Vorden
het jaarverslag 2002 in het
Dorpscentrum, zaal 't Stamper-
tje. De agenda omvat onder
andere de behandeling van de
financiële stukken alsmede een
voorstel tot be- en herbenoeming
van commissie- en bestuursle-
den.

Na de afhandeling van het huis-
houdelijk deel van de agenda
krijgt onze plaatsgenoot, de heer
J. van de Broek, het woord over
zijn bijzondere ervaringen als
militair (1948-1950) en als toerist,
circa 30 jaar later, in voormalig
Nederlands-Indië.

'TERUG NAAR TOEN"
Zo luidt de titel van de dialezing

over hét land in het Verre Oosten,
dat in de harten van zeer veel ou-
dere Nederlanders een bijzondere
plaats inneemt.

Dit geldt zeker voor de heer Van de
Broek die, na zijn militaire dienst-
tijd in de voormalige kolonie, nog
een keer terugging voor een toe
ristische reis door het gebiedsdeel,
dat nu ruim een halve eeuw "Indo-
nesië" heet.

De spreker laat indrukwekkende
tropenbeelden zien die hij tijdens
z'n eerste en tweede verblijf in de
gordel van smaragd op de gevoeli-
ge plaat heeft vastgelegd. Kortom;
een diapresentatie die het bestuur
warm aanbeveelt bij de leden,
Indië-veteranen en overige belang-
stellenden.

Regionaal nieuws actueel:
www.contact.nl

Ijsbeker voor Rabobankleden
Fair Trade, de leverancier van
o.a. eerlijke koffie, trakteert de
Rabobankleden op een mooie
ijsbeker als zij voor € 7,50 aan
Fair Trade levensmiddelen
kopen. Deze producten worden
door de Wereldwinkel Vorden
verkocht.

Rabobankleden ontvangen vier
keer per jaar het blad U Extra.
Zij moeten het komende blad dat
7 maart verschijnt goed in de gaten
houden!. Hierin zit namelijk een
speciale bon. Als de lezer hiermee
naar de Wereldwinkel in Vorden
gaat en voor € 7,50 aan levens-
middelen koopt krijgt hij of zij een

mooie ijsbeker cadeau! De Zim-
babwaanse bekers zijn er in drie
kleuren (geel, groen en oud roze)
en als u deze vult met ijs en er een
scheutje Fair Trade mango dessert-
saus over giet heeft u een heerlijk
nagerecht. De Wereldwinkel vindt
men aan de Raadhuisstraat naast
het Dorpscentrum.

Voorjaarscursus Kinder&Jongeren
Theater weer van start!
Inmiddels is het Kinder&Jonge-
ren Theater Vorden een begrip
geworden.

Woensdagmiddag 5 maart begint
de nieuwe voorjaarscursus weer in
het Dorpscentrum, men werkt in
10 lessen naar een presentatie, 21
mei, voor op het grote toneel.
Voor de jongste deelnemers, 6 tot
en met 8 jaar, is het spelenderwijs
kennismaken met de wereld die
theater heet. Er wordt gewerkt
aan elementen als vrijheid op het

toneel, uitdrukkingsvaardigheid,
samenspel, vertrouwen en het ver-
beelden van de fantasie waarbij de
zintuigen worden getraind.
Met de deelnemers van 9 t/m 11
jaar gaat men weer met de hele
groep improviseren en scènes ma-
ken. Dit keer vanuit muziek, archi-
tectuur, tekst, 't fysiek, voorwer-
pen en kledingstukken.

En voor de jongeren van 12 jaar en
ouder, gaat men eerst beginnen
met een groepsimprovisatie met

als onderwerp, de felbegeerde bin-
go. Hierna gaat men zich concen-
treren op solowerk middels de ver-
tellende speler.
Naast de vaste spelers, is er nog
plaats voor nieuwe cursisten in
de diverse leeftijdsgroepen. Dus...
heb je zin om toneel te spelen en
nieuwe dingen te leren? Doe mee
en schrijf je in bij Kinder&Jongeren
Theater Vorden!
Voor informatie over tijden en in-
schrijvingen, bel Lotte van Dam,
theaterdocent, 55 54 01.



Lekker betaalbaar bij de groenteman!

Je koopt 't lekkerst bij de groenteman!

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking o
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Uw spciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

Te huur:
Paardenstallen,
binnenmanege,
buitenmanege,

weidegang
in bosrijk gebied (Vorden).

Tel. 0618749008

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

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 weg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerfeamp)

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

Hoera!
Ik heb een broertje om mee te spelen,
om te knuffelen en alles mee te delen.

Jonte
Hubertus Johannes

Hij is geboren op 25 februari 2003 om 11.03 uur,
weegt 3740 gram en is 54 cm lang.

Patnck, ülian en Bjarne Herben

Spelt 10
7261 JL Ruurlo
Tel. (0573) 45 22 58

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
# TUINONTWERP #

TUINAANLEG (RENOVATIE)
-#- TUINONDERHOUD *

-*- (SÏER)BESTRATING #
* VIJVERS *

TE KOOP HAAGCONIFEREN
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Fax: (0575)44 17 15

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Laat u verleiden
door een lekkere Italiaan

Sole mio
1 00 gram

4 gepaneerde
scnnitzels

Varkensfricandeau
500 gram

Leverkaas
700 gram

Vleessalade
700 gram

2oo

500

3?5

Of4

O?9

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

500 gr. Kibbeling
C5,50

(met gratis saus naar keuze)

Hollandse Nieuwe
Pst. € 1,40
4st.€5,-

Vishandel
Van de Groep

Spakenburg jm
tel. 06 - 221 5<S 905



Volle bak tijdens Playbackshow wereldgebedsdag
Kranenburgs Carnaval

"Het niveau wordt steeds be-
ter". Dat was de conclusie van
de jury toen vrijdagavond na af-
loop van de Playbackshow de
balans werd opgemaakt. Onder
het motto "plankenkoorts in de
tent" deden in de grote feest-
tent op het terrein van de sport-
vereniging Ratti, totaal 32 groe-
pen mee. Dat betekende qua
personen een deelname van 76
"playbackers". De organisatie
had de deelnemers in drie groe-
pen ondergebracht.

De deelnemers tot 12 jaar streden
om de "Kas Bendjen Bokaal"; van
12 t/m 15 jaar om de "Sueters Bo-
kaal" en voor de volwassenen was
er voor de winnaar de "Kranen-
burgs Carnaval Wisselbokaal".

De jury, bestaande uit Prins Peter
de Eerste, Ellis ten Have en Frank
Leferink kreeg een moeilijke

avond voorgeschoteld, want ver-
schillende groepen ontliepen el-
kaar qua kwaliteit erg weinig. De
presentatie was in handen van
Herbert Rutgers en Richard Ooms.

Bij de jongens en meisjes tot 12
jaar een verscheidenheid aan "ar-
tiesten", waarbij K3, Britney Spe
ars, Atomic Kitten, Bon Jovi e.d "ui-
teraard" niet ontbraken. Echter
het was het liedje "Boutje en een
..." van Andre van Duin dat met de
eer ging strijken. Ariet, Loes en
Sharon waren de gelukkigen.

Vorig jaar eindigde deze groep ook
op de eerste plaats; 2 "Atomic Kit-
ten" door de meisjes Esther, Sop-
hie en Annemiek, samen op een
gedeelde tweede plaats met "Sha-
na Twain" geplaybackt door Car-
men. Op de derde plaats eindigde
"K3", vertolkt door Merel, Anouk,
Saskia, Linde en Aniek. In de groep

t/m 15 jaar ging de eerste prijs
(de "Sueters Bokaal") naar Liz, Tess
en Fyoena met een vertolking van
de "Star Sisters". Vorig jaar waren
deze meiden eveneens winnaar.
De tweede prijs ging naar Martje
en Laura als "Cheeky Girls".

Bij de volwassenen lieten de beide
presentatoren van de playback-
show Herbert Rutgers en Richard
Ooms zien hoe het moet. Frans
Bauer en "Hij was maar een
clown" leverde hen de wisselbo-
kaal van "Kranenburgs Carnaval"
op; 2 werd Paul met "Feel" van
Robbie Williams en Harry, gedeel-
de 2e plek met Carlien met "Sam-
bal Bye. De derde plaats ging naar
Kranenburgs Belang met "Luv".

Vanwege hun live- optreden ging
de "Voortzettingsprijs" naar Min-
ke en Corinne. Zij brachten het
nummer "Heaven" van Do.

Expositie Riek Bruggink

De Wereldgebedsdag zal, als ieder
jaar, weer op de eerste vrijdag
in maart en dus op 7 maart wor-
den gevierd. De orde van dienst
is voorbereid door christen-
vrouwen in de Labanon rond
het thema: Kom, Schepper
Geest.

Libanon is een van de kleinste lan-
den van het Midden Oosten. Het is
een oud land en wordt meer dan
70 maal genoemd in de Bijbel. Dit
mooie land, met zijn lieflijke kust-
vlakte, z'n hoge bergketens, gema-
tigd klimaat en zijn beroemde ce-
ders, ligt aan de oostelijke kust
van de Middellandse Zee. De
hoofdstad is Beiroet. In het noor-
den en oosten grenst Libanon aan
Syrië en in het zuiden aan Israël.

Door zijn strategische ligging was
Libanon meermalen het centrum
van wereldgebeurtenissen. Door
de hele geschiedenis heen lag het
op een geografische belangrijke
route voor veroveraars en hun Ie
gers. Het land ontwikkelde zich als
toevluchtsoord en door de eeuwen
heen werd het daardoor een smelt-
kroes van etnische, culturele en re-
ligieuze groeperingen, waaronder

veel christenen. In grote delen van
het land zijn de littekens nog te
zien van de recente burgeroorlog
en de vernielde economie is nog
steeds niet herbouwd. Mensen
hebben weinig te besteden en veel
jongeren zijn vanaf het platte land
vertrokken naar de steden op zoek
naar betere kansen op werk.

Zoals God Libanon heeft gezegend
met een rijke natuurlijke schoon-
heid, zo lijkt ook te gaan in het
leven van de mensen in Libanon;
ondanks alles wat er aan verschrik-
kingen is gebeurd, hebben de
christenen hun geloof als een
natuurlijke schoonheid vastge-
houden. Tegen deze achtergrond
vragen de vrouwen van Libanon
dringend om de bede mee te zeggen:
... Kom Schepper Geest... en zij be-
moedigen ons om ons tot God te
richten onder alle omstandighe-
den.

Vrouwen, mannen, kinderen en
jonge mensen van allerlei verschil-
lende achtergronden in ongeveer
180 landen vieren deze dag van
gebed. In Vorden wordt deze vie-
ring gehouden op vrijdagavond
7 maart in de Gereformeerde Kerk.

Sterrenldjkdagen 2003
Publiekssterrenwacht Phoenix
te Lochem neemt ook dit jaar
deel aan de Landelijke Sterren-
kijkdagen. Voor de 27-ste keer
alweer kan het Nederlandse
publiek kennismaken met de
wereld van de astronomie. Zelf
kijken, zélf experimenteren dus
veel zien en veel horen.

Voor jong en voor oud een gele-
genheid om zich te laten informe-
ren over wat er zich zoal afspeelt
op het gebied van de sterrenkun-
de. Daarom heeft Publiekssterren-
wacht Phoenix haar deuren geo-
pend op zaterdag 8 maart. De dag
zal een informeel karakter hebben
zodat mensen op elk moment van
die dag binnen kunnen komen.

Elk uur zal er een multie-media
presentatie te bewonderen zijn die
de bezoeker door verschillende
delen van het universum voert.
Mocht het helder zijn dan zal ook
overdag gekeken worden met de
diverse telescopen. Deze maken
het mogelijk om met speciale fil-
ters de zon waar te nemen en te
zoeken naar mogelijke zonnevlek-

ken, maar er kunnen zelfs ook
overdag planeten worden bekeken.

De Sterrenldjkdagen worden jaar-
lijks zodanig gepland dat, mocht
het helder zijn, er zoveel mogelijk
te zien valt. En de omstandighe-
den zijn vooral dit jaar bijzonder
gunstig. Behalve de maan en haar
kraters zullen met name de reu-
zenplaneet Jupiter en de Saturnus
met haar ringen de absolute aan-
dachttrekkers zijn. Verder heeft de
wintersterrenhemel een keur aan
prachtige objecten te bieden zoals
het sterrenbeeld Orion met de
spectaculaire Orionnevel en de le-
gendarische ster Sirius, de helder-
ste van alle sterren. Voor wie zijn
eigen verrekijker meeneemt zal
zien dat ook daarmee "gescoord"
kan worden en er duizenden
lichtjaren mee overbrugt kunnen
worden.

Tenslotte een tip voor alle Leeu-
wen, Kreeften, Tweelingen, Stie-
ren; hun horoscoop zegt dat zij op
deze avond bij helder weer hun
eigen sterrenbeeld kunnen bewon-
deren.

Fusie
CDA "Bronckhorsf

Vanaf dinsdag 11 maart tot en
met dinsdag 8 april is er, tijdens
de openingsuren van de bi-
bliotheek, in de galerie van de
bibliotheek een expositie te

zien van Riek Bruggink.

Zij maakt "weefsels" en haar werk
kent door haar originaliteit en vak-
manschap een grote variëteit.

Gelijkertijd is er een inzending
van de Weefgroep Vorden e.o. te
bezichtigen. De expositie van Riek
Bruggink wordt zaterdagmiddag 8
maart geopend.

De CDA-afdelingen van de vijf
gemeenten die in 2004 waar-
schijnlijk de gemeente Bronck-
horst zullen gaan vormen - Hen-
gelo, Hummelo & Keppel, Steen-
deren, Vorden, Zelhem - hebben
besloten om zo snel mogelijk
tot één CDA-Bronckhorst te ko-
men.

"Het CDA-Bronckhorst moet er
klaar voor zijn als de gemeente
Bronckhorst definitief een feit
wordt" aldus Ria Aartsen, tijdelijk
voorzitter van de fusiewerkgroep
en kandidaat voor de Provinciale
Staten. Zij vertolkt de mening van
de besturen dat niet gewacht kan
worden op de definitieve beslis-
sing van de Tweede Kamer, het-
geen mogelijk pas na de zomer zal
zijn, want dan is de tijd om de ver-
kiezingen voor de nieuwe gemeen-
teraad voor te bereiden veel te
kort. Voor het voorlopige bestuur
zal een externe voorzitter worden
aangetrokken. Gelukkig kan er

wel geprofiteerd worden van het
vele voorbereidende werk dat de
PR-commissie van de vijf CDA-afde-
lingen reeds heeft gedaan. Sinds
1999 wordt er veel energie gesto-
ken in gezamenlijke activiteiten
en publiciteit, waardoor een bij-
drage wordt geleverd aan de tot-
standkoming van de sterke platte
landsgemeente. Zo werd in mei
2001 een informatiekrant uitgege-
ven voor alle inwoners van de vijf
gemeenten.

Naast de samenvoeging van de vijf
CDA-afdelingen zal het voorlopige
bestuur de verkiezingen voor een
nieuwe gemeenteraad gaan voor-
bereiden. Naar verwachting zullen
die in november 2003 plaatsvin-
den. De gemeenteraad van de
nieuwe gemeente Bronckhorst zal
25 zetels tellen.

In de vijf afzonderlijke gemeente
raden zitten nu nog 63 raadsleden,
waarvan 30 voor het CDA.



ROUWEN is GEEN ZIEKTE

Rouwen om een verlies wordt

tegenwoordig steeds serieuzer

genomen. Een goede ontwikkeling.

Immers, niet eens zo heel lang

geleden leek "even flink zijn"

nog de enige remedie tegen

verliesverwerking. Gelukkig worden

meer en meer mensen zich er van

bewust dat rouwen gewoon bij het

leven hoort. Maar het tonen van Wij NODIGEN U H I E R B I J UIT, DEZE

gevoelens blijft in onze maatschappij

onveranderd moeilijk.
VOORDRACHT BI)

TE WONEN OP DINSDAG

Teveel mensen lopen vast in hun

verdriet, niet alleen door overlijden

van een dierbare maar ook door

ander verlies zoals bijvoorbeeld van

gezondheid of een baan. Meer kennis

over en aandacht voor emoties die

bij verliesverwerking vrijkomen kun-

nen er voor zorgen dat 'het rouwen'

hanteerbaar en begrijpelijk wordt,

zowel voor de rouwende zelf als voor

de directe omgeving.

Daarom heeft Yarden de docente

verlieskunde en psychodrama-thera-

peute Marieke de Bruijn uitgenodigd

om een voordracht over dit thema te

verzorgen.

Yarden uitvaartcentrum Berkeloord

Rijksstraatweg 75, Warnsveld

11 MAART A.S. IN DE AULA VAN

YARDEN UITVAARTCENTRUM

BERKELOORD,

RIJKSSTRAATWEG 75, WARNSVELO

De aula is open om 19.00 uur
en de aanvang van de voordracht

is om 19.30 uur.

De toegang is gratis.

Informatie: 0575-521300 ofwww.yarden.nl

Zwemlessen... nu al reserveren
Het doet wat vreemd aan: op sloten en plassen ligt nog het laatste laagje ijs en nu al
wordt aandacht gevraagd voor het nieuwe seizoen als in het Vordense zwem- en re-
creatiebad 'In de Dennen' zwemles wordt gegeven. Toch is het niet zo vreemd als het
lijkt. Vorig seizoen moesten er namelijk nogal wat ouders van jonge kinderen worden
teleurgesteld. Alle lesuren waren volgeboekt. Wie wacht tot in mei het lesseizoen be-
gint kan ook dit jaar te laat zijn.

Dat 'In de Dennen' als leslokatie populair is
bij ouders en kinderen is geen wonder voor
wie het vorig seizoen heeft gezien hoe en-
thousiast er in het Vordense zwembad les
wordt gegeven. Ernst Jan Somsen en assistent
Nienke hebben erg veel plezier in hun werk.
Verder werken ze volgens een minder
schoolse methode die de kinderen allereerst
leert om zich vrij te voelen in het water.
Daarna kunnen ze hen eigenlijk spelender-
wijs in de rest van het seizoen de techniek
bijbrengen om hun diploma te halen. Dat is
ook mogelijk omdat veel ouders door hun
kinderen worden gestimuleerd om samen
met het kind buiten de lesuren om ook zélf
het water in te gaan. Die wisselwerking
zorgt ervoor dat zwemmen leren geen nare
les is maar iets waar kinderen zich op ver-
heugen.

VANAF HET VIJFDE JAAR
We vragen aan het team wat de ideale leef-
tijd is voor kinderen om met zwemles te be-
ginnen. 'Ideaal is' - zegt leraar Lichamelijke
Opvoeding Ernst Jan - 'als het kind tenmin-
ste vijfjaar is. Jonger kan wel maar meestal
heeft het kind dat jonger is nog niet vol-
doende wilskracht om door te zetten. Verder
blijkt dat meisjes sneller leren zwemmen
omdat ze meer gevoel voor balans en ritme
hebben. De resultaten van de jeugd in Vor-
den zijn over de hele linie positief want 90%
van de starters haalt aan het eind van het
seizoen het diploma. Vorig seizoen konden
202 officiële zwemdiploma's worden uitge-
reikt. En dat gebeurt niet eventjes onders-
hands maar onder toezicht van een officiële
vertegenwoordiger van de landelijke zwem-
bond. Na jaren van terugloop (in 1999 slaag-

den 42 personen) blijkt dat er weer met veel
animo gebruikt wordt gemaakt van deze
mogelijkheid van ons bad'.

EXTRA ACTIVITEITEN
Zo'n resultaat vraagt een grote inzet van de
medewerkers. Want de manier van lesgeven
is belangrijk en het stimuleren van de ou-
ders om mee te doen is van groot belang.
Maar je moet ook in het seizoen alle moge
lijkheden benutten om water en zwemmen
bovenaan het prioriteitenlijstje van als het
kan het hele gezin te krijgen. Kinderen zijn
tegenwoordig druk en hebben veel andere
interessen. Daarom organiseert een activi-
teiten-commissie onder aanvoering van Mir-
jam Heuvelink elk seizoen leuke activiteiten
waar de kinderen vaak samen met hun ou-
ders aan deelnemen. Het komend seizoen
zijn er zeven van deze dagen gepland.

NU Al INSCHRIJVEN?
Het antwoord is: ja. Ouders die er zeker van
willen zijn dat hun kinderen het komende
seizoen in het Vordense zwembad onder lei-
ding van twee ervaren en enthousiaste lera-
ren kunnen leren zwemmen doen er goed
aan hun kind(eren) nu al op te geven. Dat
kan heel eenvoudig: geef uw naam op via de
voicemail van telefoonnummer 55 12 03. U
wordt dan teruggebeld en ontvangt verdere
informatie over de mogelijkheden en kunt
daarna beslissen over de definitieve inschrij-
ving. Dan kunt u met een gerust hart wach-
ten op betere tijden wanneer straks het ijs
weer helemaal uit sloten en plassen is verd-
wenen en de zwemlessen in 'In de Dennen'
beginnen.

Wees en vleeswaren

Runder lappen 1 «HO c 4."

Varkensrollade
heerlijk gekruid

4 Cordon bleu
ham/kaas - kaas/ananas

500 gram Nasi of Bami
+500 gram Babipangang

Elke week op de markt in Vorden

1 kilo €4."

€2."

4."

Weekpakket vleeswaren

100gr KATENSPEK d.40

100gr SCHOUDERHAM d.40

100 gr VARKENSROLLADE € 1.12

NU VOOR

uw vakslager DIJKGRAAF

olOgrootbloemige- _
Of bOS Violen O • Bloemen en planten

«Bos rozen a 20 stuks 4."
«2 bossen tulpen 3."

3 bossen 5.°°
«Gemengd boeket
«Hortensia

SUPER DE BOER
YVONNEENWILBERTGROTENHUYS

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

Themamiddag Nitraat in Kaart
In het kader van het Verbredingsproject
Nitraat en het project Sturen op Nitraat
zijn er bij u op het bedrijf de afgelopen
jaren nitraatmetingen verricht. Ook op
proefbedrijf de Marke is er al vele jaren
informatie verzameld over nitraatme-
tingen.

Het Verbredingsproject Nitraat wil naast de
minasresultaten, de deelnemers aan het
project en de ondernemers in het gebied 't
Klooster, kennis laten maken met de eerste
resultaten van de Nitraatmetingen.
Het Verbredingsproject Nitraat is een onder-
deel van het Gelderse NIMF project. Dit pro-
ject wordt uitgevoerd in opdracht van de
provincie Gelderland. GLTO Belangenbehar-
tiging en waterbedrijven en heeft als doel

het versneld realiseren van de verliesnor-
men op uitspoelingsgevoelige gronden. Uit
de resultaten van het Verbredingsproject Ni-
traat blijkt dat gemiddeld genomen de mi-
nas verliesnormen van 2003 voor uitspoe-
lingsgevoelige zandgrond haalbaar zijn.
Driejaar hebben veehouders in het gebied 't
Klooster met succes gewerkt aan het terug-
dringen van hun mineralenoverschotten.
Nu bij de meeste deelnemers Minas op orde
is, blijven er nog voldoende vragen rondom
het thema nitraat over.

Tijdens deze middag, op woensdag 12
maart, wordt er informatie verstrekt door
adviseurs van DLV Rundvee Advies, KIWA en
proefbedrijf de Marke, aan de Roessinkweg
2 te Hengelo Gld.

Hongaarse kinderen zoeken vakantieadres
Al ruim tien jaar brengen ruim honderd
kinderen uit Hongaarse kindertehuizen
een onvergetelijke vakantie door bij Ne-
derlandse gastgezinnen. Om ook dit jaar
weer kinderen die kans te geven, zoekt
de Stichting Projecten Vrienden Honga-
rije gastgezinnen die hun huis en hart
willen openstellen voor deze kinderen
in een achterstandspositie.

Hoewel het economisch steeds beter gaat in
Hongarije, gaat de situatie in de Hongaarse
kindertehuizen maar langzaam vooruit. De
tehuizen hebben slechts een zeer klein bud-
get voor kleding en ontspanning. Het speel-
goed, dat voor de belangrijkste afleiding
zorgt, is meestal oud en versleten. Het leven
in de tehuizen is eentonig en zeer somber.
De kinderen kennen geen gezinsleven met
aandacht en liefde. Ze zitten op gewonen
scholen. Na schooltijd is er echter niemand
die naar hun verhaal wil luisteren.

"Wij merken ieder jaar weer dat de kinde
ren erg genieten van het gewone gezinsle-
ven met aandacht en liefde. Dat is wat ze
met name missen in Hongarije. Meestal
wordt het kind al snel opgenomen als vol-
waardig gezinslid. De vakanties leveren dan
een jarenlange vriendschap op, die voor zo-
wel de eastouders als kinderen van onschat-

bare waarde is. Zowel de gastouders als kin-
deren noemen dit als meest waardevolle er-
varing. Het zijn dus niet alleen de kinderen
die erg genieten van de vakanties", zegt
stichtingsvoorzitter Johan Vegter.

De stichting probeert zoveel mogelijk te-
leurstellingen te voorkomen. Ze besteedt
veel tijd aan het zoeken naar de juiste com-
binaties van kinderen en gastouders. Ook in
Hongarije wordt beoordeeld welke kinderen
naar Nederland mogen. Zo bepalen de inzet

,op school en het naleven van de strenge re-
gels in de tehuizen voor een belangrijk deel
of de kinderen op vakantie mogen.

De stichting is een volledige vrijwilligersor-
ganisatie zonder betaald personeel, bestuur
en kantoorruimte. Ze zoekt gezinnen met of
zonder kinderen die deze zomer drie weken
hun huis en hart willen openstellen om een
Hongaars kind een onvergetelijke vakantie
te bezorgen.

Geïnteresseerden kunnen op www.gastge-
zinnen.nl meer informatie vinden over het
gastouderschap, de gastkinderen en de
Stichting Projecten Vrienden Hongarije.
Men kan echter ook contact opnemen met
mevrouw Hanna Blaauw-Teunissen, tel.
(0313) 45 00 30.



G e m e e n t e

Gebruik Hoetinkhof 173 als
kinderdagverblijf

Burgemeester en wethouders zijn van plan (met
toepassing van artikel 17 WRO) tot l juli 2005
vrijstelling te verlenen van het bestemmings-
plan 'Vorden West en Zuid 1992' voor de
voortzetting van het gebruik van de woning
Hoetinkhof 173 te Vorden als kinderdagverblijf.
Op 3 april 2001 verleenden zij al vrijstelling tot
l juli 2003.

De op de vrijstelling betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van donderdag
6 maart tot met woensdag 2 april 2003 ter
inzage op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), en in de bibliotheek tijdens de
openingsuren. Gedurende deze termijn kan een
ieder schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar
maken.

Vorden, 5 maart 2003.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

G e m e e n t e

E x . a r t . 1 1 W R O

Wijzigingsplan perceel Riethuisweg l

Burgemeester en wethouders van Vorden
maken bekend dat met ingang van donderdag
6 maart tot en met woensdag 2 april 2003
voor een ieder in de bibliotheek en op het
gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt
het ontwerp-wijzigingsplan ex artikel 11 Wet
op de Ruimtelijke Ordening (WRO) voor het
perceel Riethuisweg 1.

Het plan omvat de wijziging van het
bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' en
voorziet ter plaatse in het vervallen van het
agrarisch bouwperceel en het van toepassing
verklaren van de voorschriften van de
overgangsbepaling, categorie 'Landelijke
woonbebouwing'.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen
belanghebbenden zienswijzen bij hun college
indienen.

Vorden, 5 maart 2003.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

• 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 J^^^L
Telefoon (0575) 552928 ,' :

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

voor
meer nieuws op:
www.contact.nl

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

-« Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-5513 5503

A c t i e w e k e n
9 6 vol t. Me
22 standen imt«i&2ZSUnoB in mm encr^m"e^^dlitf^^2-^^?
koff(!rl3ei^ddengarant.e
Totaal 24 '

20 METER
UOORDEEL!

V£RL£NGKABEL

TÖOLPACK OPROLTAS
Har.diqe oprottas voor het opbergen en meenemen
van kleine gereedschappen. Vervaardigd van stevig
canvas,

Bezoek om ooi op www.anomt.n/

ENORM
IJZERZAAG
Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen

STANLEY KlAUWHAMER
BW E STRIKE

450 Gram.

ENORM
STEEKSLEUTELSET

Tevens verkrijgbaar:
Ring- en iteek/rinyileutelset
vanaf €7,93

Skil haakse slijper
in koffer € 67f'

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



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

HAMLAPPEN

435
•

50% korting

GROENTE:

BILDSTAR
3 kg van 1.39

069
B

50% korting

PAGE PLUS
TOILETPAPIER

pak 12 rollen a 7.47

399
•

Gratis sparen
voor Hartman
tuinmeubelen

NARCISSEN
bos 0.99

nu 3 bossen halen

2 bossen betalen

FRIESCHE VLAG
halfvolle vanilleyoghurt

framboos/perzik
liter a 1.29

nu 2 pakken halen

1 pak betalen

Oh GEHAKT
CORDON BLEU

kg van 9.09

99
voor4'
G Al Lm G ALL

DUJARDIN
VIEUX

11.49
1 liter nu

Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

® HERBALIFE
werkt!

Gratis advies en pers.
begeleiding.

30 dgn.-geld-terug-
garantie.

Ria Wildemors
onafh. Herbalife distr.
Tel. (0573) 25 62 42

FNV
BELASTINGSERVICE

op 4 en 26 maart
zijn er weer onze

belastinginvulavonden
in het Dorpscentrum
aanvang 19.00 uur.

Tel. (0575) 55 67 75

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Zaterdag 8 maart start

Hondenschool
„Alpha"

met nieuwe gedrag- en
gehoorzaamheids-

cursussen voor uw hond.

We starten deze dag
allemaal gezamenlijk om
15.00 uur op onderstaand

adres.
Mocht het zo zijn dat u

informatie wilt, dan kunt u
contact opnemen met

mevr. Cornelissen
tel. (0575) 45 01 74.
Iedereen is van harte

welkom!

Mini-camping „De Bult"
Hoogstraat 46, Toldijk

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen * Kaaslinnen * Aida • Aidaband

• Beiersbont« Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

I
de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

oh
YORKHAM

100 gram van 1.79

89O.8voor

50% korting

Altijd dagvers

Bestelling per tel./fax

Bezorgen aan huis

Riant en gratis parkeren

Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

GALL^GALL

D E W I N K E L H O E K V A N H E N G E L O

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

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

M/R\B

LENSINK

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden

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

Finstral partner & exclusief dealer
zonweringen.
Bezoek onze showroom om de produkten te
zien en voor informatie.
Openingstijden dinsdags en donderdags van
10.00 tot 15.30 uur, zaterdags van 11.00 tot
16.00 uur. Koffie staat klaar.
Mobiel 06 53487085.

WW 5 WWKT TOT

Bij aankoop van 100 kg.
Hippostar paardenbrok,

ontvangt u 1 zak
Hippostar Reform Granenmix

Gratis!
Deze actie is uitsluitend geldig bij: Kluvers

Zutphenseweg 39
7251 DH VORDEN
Tel.nr.0575-551318



Kairos organiseert lezing
over channelen

Hobbybeurs lichtenvoorde
Dinsdag 11 maart a.s. organi-
seert Kairos een lezing over
channelen bij Pillen "'t Zwaan-
tje" in "'t Zwanewiek", Zieuw-
entseweg l te Lichtenvoorde.

Op deze avond komt Lauri Fransen
uitleggen en demonstreren wat
channelen is. Channelen is het
ontvangen en doorgeven van ener-
gie en informatie uit andere di-
mensies. Dit doen we al dagelijks
als we bezig zijn met onze werk-
zaamheden. Er zijn momenten,
waarop we het even niet weten, als
we dan onze gedachten laten va-
ren, dan hebben we even later de
oplossing of een idee, hoe we ver-
der kunnen gaan. Dit is een onbe-
wust proces, bij channelen maken
we er bewust gebruik van. In deze

lezing wordt ingegaan op verschil-
lende vormen van mediumschap,
de misverstanden, die hierover
zijn en hoe we ons onderschei-
dingsvermogen kunnen gebrui-
ken t.a.v. het hedendaags aanbod.
Ook wordt uitgelegd hoe we dit
zelf kunnen gebruiken voor onze
eigen groei. Wilt u wat meer we
ten over alternatieve geneeswij-
zen, dan kunt u voor de demon-
stratie en tijdens de pauze kennis-
maken met MEI/NLP, NEI/Integra,
kristaltherapie, Reiki en magneti-
seren. Verder kunt u in onze boe
kenstand kijken en kennismaken
met intuïtief tekenen en schilde
ren. Voor verdere inlichtingen
kunt u contact opnemen met Nar-
die Krabbenborg. Zie voor meer in-
formatie bij de contactjes.

Mountainbike-avond met
Jan Weevers op dinsdag
11 maart a.s. in Vorden
Het mountainbiken wint nog
steeds aan populariteit. Het
aantal deelnemers bij georgani-
seerde mountain bike-tochten
in Oost Nederland ligt meestal
tussen de 500 a 600. Er zijn di-
verse bewegwijzerde routes in
de regio, zoals in het Groote
Veld, op de Lochemse Berg, de
Holterberg, Montferland en de
Posbank.

Mountainbiken is ook een uitste
kende aktiviteit voor het op peil
brengen en houden van de condi-
tie. De drempel is laag omdat ie
dereen, die kan fietsen eigenlijk
ook kan (leren) mountainbiken.
Jan Weevers uit het Gelderse Hen-
gelo kent de kneepjes van het vak
als geen ander.
Op dinsdag 11 maart a.s. verzorgt
hij samen met Freewheel in Vor-
den een informatieavond over de
tak van sport, waarin hij geduren-
de een groot aantal jaren zowel na-
tionaal als internationaal aanspre
kende successen heeft geboekt.
Voor iedereen die sportief is in-
gesteld een interessante bijeen-
komst!

Tijdens deze avond zullen verschil-
lende onderwerpen aan de orde
komen zoals de keuze en onder-
houd van het materiaal, techni-
sche tips voor het rijden op ver-
schillende soorten terrein en
ondergrond, het belang van goede
kleding en diverse accessoires als
helmen, brillen etc.
Jan Weevers weet als geen ander
wat er bij komt kijken als je plezie
rig en veilig deze boeiende tak van

sport wilt beoefenen en ook nog
aan je conditie wilt werken.
Voor met name schaatsers en skee
leraars is het mountainbiken zeer
geschikt als interval- en duurtrai-
ning en minder belastend voor de
knieën dan bijvoorbeeld hard-
lopen.
Aan het fenomeen trainen zal af-
zonderlijk aandacht worden be
steed aan de hand van uitleg van
trainingsprogramma's. Uiteraard
gaat Weevers ook in op het nut
van een conditest en het trainen
met een hartslagmeter als hulp-
middel voor het zorgvuldig en
konsekwent uitvoeren van deze
trainingsprogramma's.
Er zit uitertaard een praktisch
onderdeel in het avondvullende
programma. Hierbij wordt uit de
doeken gedaan hoe je het beste je
eigen ATB kunt onderhouden , in-
clusief het afstellen van de rem-
men, de versnelling etc. Goed
onderhoud voorkomt slijtage en
verhoogt het fietsplezier.
Tijdens de avond wordt de belang-
stelling gepeild voor een nog op te
richten mountainbiketrainings-
groep, die l x per week onder des-
kundige begeleiding op pad zal
gaan. Belangstellende krijgen ver-
der informatie over deelname aan
een mountainbike-weekend dat
op 13,14 en 15 juni a.s. in het Sau-
erland door freewheel wordt geor-
ganiseerd in het kader van een
Internationale Mountainbikewed-
strijd.
De avond wordt gehouden in het
nieuwe pand van Freewheel aan
.de Netwerkweg in Vorden (zie ad-
vertentie).

Creatief gedoe in Zutphen?
Op zondag 9 maart vindt in de
Hanzehal, Fanny Blankers-
Koenweg 2 in Zutphen de eerste
"Creatieve Gedoe Dag" plaats.
Een kortingsbon van € l,- vindt
men elders in dit blad. Op
www.creatiefgedoe.nl kan men
meer lezen over deelnemers,
workshops e.d. De organisatie
van de beurs is in handen van
Marie-Jose Vink en Astrid And-
ringa.

De Creatieve Gedoe Dag is een
beurs met ruim 25 verschillende
creatieve hobby's. Op het works-
hopplein kunnen bezoekers korte
workshops volgen. Er zijn ook de
monstraties, o.m. van het gebruik
van de 'shapecutter', sieraden ma-
ken en beeldhouwen in hout. Voor
kinderen is er de gezellige kinder-
hoek met leuke kinderworkshops
en een kleurtafel. Tijdens het
knutselen kunnen paps en mams

(opa en oma ) genieten van een
lekker kopje koffie in de koffie
hoek. Op de leestafel liggen de
nieuwste hobbybladen waaruit be
zoekers nog meer leuke ideeën op
kunnen doen.
Astrid en Mariejose werken in de
creatieve branche en willen "een
gezellige en originele creabeurs
neerzetten". "We hebben elkaar
door ons creatieve werk leren ken-
nen. Het klikte meteen. De wens
voor het organiseren van een crea-
tieve beurs kwam al gauw naar vo-
ren. We besloten om er gewoon
voor te gaan!"

Astrid en Marie-Jose hebben veel
onderzoek gedaan bij beurzen in
het hele land. Daar praatten ze
met veel standhouders en luister-
den naar bezoekers. Tips als "niet
zo'n hoge entreeprijs" en "niet te
veel van hetzelfde" nemen ze
graag over.

Zondag 9 maart wordt in woon-
zorgcentrum „Antoniushove"
te Lichtenvoorde weer de jaar-
lijkse hobbybeurs gehouden.

Voor de 15e keer worden een 25-tal
hobbyisten weer gastvrij onthaald
in de grote recreatiezaal van dit
centrum.
Wat 15 jaar geleden begon als een
jaarlijks terugkerende poppenten-
toonstelling, is uitgegroeid tot een
regionaal bekende hobbymanifes-
tatie met steeds wisselende deel-
nemers die graag hun passie met
anderen willen delen. In al deze
jaren is het bezoekersaantal ge
staag gestegen.
De organisatie streeft er dan ook
elk jaar naar om nieuwe hobby-
technieken in huis te halen, waar-
bij ze als voorwaarde stelt dat
naast het aan de man brengen van

eigengemaakte produkten, de
hobby ook gedemonstreerd wordt.
Ook dit jaar is het weer gelukt een
grote verscheidenheid aan hobby's
bij elkaar te brengen.
Naast deelnemers uit Lichtenvoor-
de is de regio goed vertegenwoor-
digd.
Zo heeft voor Ellen Leemrijse uit
Lichtenvoorde het werken met pa-
verpol, een soort textielverharder,
niet veel geheimen meer en kan
zij al haar creativiteit hier hele-
maal in kwijt. Zij maakt de
mooiste beelden voor zowel
binnen als buiten.

Gonnie Harbers, eveneens uit Lich-
tenvoorde, is helemaal in de ban
van het maken van babykleertjes
en wil deze onder de naam „baby
born" graag van eigenaar zien
wisselen.

Verder zijn er o.a. Fries houtsnij-
werk, corndollie, figuren in klei,
volksschilderkunst, en het werken
met natuurlijke materialen te be
wonderen.
Natuurlijk zullen de nieuwste
technieken op het gebied van kaar-
ten maken niet ontbreken zoals
spirelli, irisvouwen, kaarten met
beweging, kaarten met eyelets en
het werken met kraaltjes op kaar-
ten. Zo laat Jacqueline Hengeveld
uit Westendorp verrassende eigen
kaartontwerpen zien en zal plaats-
genote Betsy Lurvink haar nieuw-
ste kaartenboekje „Kaarten met
eyelets" presenteren.

Kortom een beurs, die zeker de
moeite waard is om te bezoeken.
Het evenement wordt gehouden
in de recreatiezaal va;s. het woon-
zorgcentrum. ~*

Chakra Healing:
een kracht die door iedereen
te ontwikkelen is

Het energieveld telt zeven be-
langrijke chakra's met elk z'n
eigen levensgebied. Door opge-
slagen stress ontstaan er blok-
kade's in een of meerdere cha-
kra's en het lichaam wordt ziek.
Door de blokkade op te heffen
kan de energie weer stromen.

Voor iedereen die er open voor
staat, en zich hierin wil verdiepen
is het mogelijk om in contact te

komen met de Chakra's. Door oefe-
ning en meditatie ga je zelf voelen
wat er in je lichaam gebeurd.
Vaak door stress raken we onszelf
kwijt en zijn we voor de omgeving
niet meer bereikbaar.
Na de healing komt er ruimte van
binnen. Je zult na een aantal keren
merken dat je weer een compleet
mens wordt. Wel van belang is dus
dat je voor deze methode van ge
nezing open staat.

Marg Bekken kan als healer ge
structureerd te werk gaan omdat
zij de kracht van healen op de
juiste wijze heeft ontwikkeld, en
daardoor in staat is de chakra's te
lezen en te voelen, en blokkades
op te heffen. Door deze chakra Ie
zing komt ze uit bij de wortels van
het probleem.
Ook heeft zij het voorrecht gehad
om tijdens haar verblijf in Mexico
te spreken met de pure Maya in-
dianen over healing, en van de
Sjamanen mocht ze inwijding en
healing voor haarzelf ontvangen.
Om het geheel healing goed te
onderbouwen heeft ze opleidin-
gen gevolgd in accupressuur, aro-
matherapie, massage, Chakra the
rapie, kleurentherapie, gedrags en
psychotherapie en momenteel
volgt ze parapsychologie.
Zelf zegt ze," ik mag als healer wer-
ken, maar iedereen is uiteraard
zijn of haar eigen healer.
Doelstelling van de sessie is datje
als cliënt ook zelf leert wat de
functie is van de chakra's en hoe
je om kunt gaan met de cosmos-
energie".
Er wordt in twee stappen gewerkt,
stap een: bewustwording van de
energievelden, stap twee: het ver-
anderingsproces.
Tijdens de sessie werkt Marg Bek-
ken met de krachten en de kleu-
ren vanuit de cosmos, soms met de
Sjamanendrum.

Voor meer info kan men contact
opnemen met Inside, centrum
voor healing in Ruurlo.
Tel. 0573-453246 (Zie Contactjes).



Motormaaierspecialist

BARGNDSGN

Dealer van o.a.
• Toro • Husqvarna
• Wolf • Sabo

Ook voor service en onderhoud
bent u bij ons aan het juiste adres.

Wordt gehaald en gebracht

BARGNDSGN
ZUTPHENSEWEG15-VORDEN

TELEFOON 0575-552159/551261

Contactjes?
Het cement

tussen vraag
en aanbod!

Decocom
Super aanbieding

AMD Athlon XP 1700

u/
899,-
Decocom
Dorpsstraat 33
Ruurlo
achter Drogisterij
ten Have

* 128MBDDR266Mhz
* 30 Gb HDD 7200>pm
* CD rom speler 52x
* VGA on board 32 Mb
* 6 channel AC '97 sound

onboard
* Modem 56 k
* Toesenbord en muis
* 15 inchTFT scherm
* 200 Watt speakers
* Windows XP Home
* HP Deskjet 3325

Printer

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing
in meerdere edities

. UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

A A N N E M E R S B E D R I J F - H A N D E L S M I J

A.J. LUSIINK

Wiersseweg 35 - 7261 AA Ruurlo

Vraagt ter versterking van ons team:

• VRACHTWAGEN-
CHAUFFEUR
t.b.v. 6x6 kipper
voor werkzaamheden in de G.W.W.-sector.

Uw schriftelijke/mondelinge reactie kunt u
richten aan de directie van:

A.J. Lusink B.V. Ruurlo
Telefoon (0573) 45 13 18 / 45 19 18

Op dinsdag 11 maart a.s. organiseert
free-wheel een

Mountainbike-avond
met Jan Weevers

over o.a.:
• materiaal • onderhoud • techniek

• trainingen • clinics • reizen.

Toegang gratis! Aanvang 19.30 uur.

free-wheel
Netwerkweg 7, Vorden, tel. (0575) 55 42 28

info@free-wheel.com www.free-wheel-com

Zondag 9 maart Witkamp Laren

Back to the Seventies
& Eighties met Band
of Glory
Disco is weer helemaal terug
van weggeweest. Kon je vroeger
niet of nauwelijks aan je vrien-
den vertellen dat je wel eens
lekker uit je dak ging op een
discoplaatje, nu blijkt hoe lek-
ker ongedwongen en gezellig
zo'n Back to the Seventies party
kan zijn.

Vanavond hebben we een top dis-
cocoverband voor je in petto, de
Band of Glory. Deze band uit het
Oosten van het land speelt al heel
wat jaartjes iedere tent plat. Maar
liefst dertien (!) muzikanten, inclu-
sief vette blazersectie en wulpse
zangeressen, zullen er gegaran-
deerd voor zorgen dat alle beentjes
van de vloer en de handjes in de
lucht gaan! De Band of Glory is ui-
teraard helemaal gekleed in seven-
ties stijl, compleet met foute bloes-
jes, schitterende pruiken, blokhak-
ken en andere atributen. Deze co-
verband speelt alle nummers uit
de glorietijd van de disco van
o.aABBA, Dan Hartman, Hot Cho-

colate, Sister Sledge en de Village
People. Dat doen ze bovendien
met een vette humoristische knip-
oog en een perfecte, op de bezoe
kers gerichte, show. Het motto van
vanavond is daarom ook om er sa-
men een tof feestje van te maken!
Uiteraard is DJ Berry Elsman weer
van de partij. Hij kent als geen an-
der de mooiste en soms vergeten
danskrakers. De ultieme gelegen-
heid om weer eens lekker uit je
dak te gaan op de meest swingen-
de discostampers. Trouwens, het
zou erg leuk zijn als jij als bezoe
ker ook helemaal in discostijl
komt. Doe je best! Voorverkoop via
Witkamp Laren en Haarsalon Figa-
ro in Lochem.
Witkamp Verwacht:
Zondag 16 maart:
Mega Après Skiparty met de Ge-
broeders Ko
Zondag 6 april:
Fragment
Meer info via: 0900 - WITKAMP of
via onze website:
www.witkamp.com.

ö ma SI T*** maart PlVwi Tl rï üfll 1 1 CFToincienuis
met cabaret, debatten,
optredens en gesprek
met commissaris
Cabaret boeiende debatten, op-
tredens met dans en muziek en
een goed gesprek met Commis-
saris van de Koningin Jan Kani-
minga. Dit zijn enkele ingredi-
ënten van het Open Provincie-
huis op 8 maart. In de aanloop
naar de provinciale verkiezin-
gen op 11 maart biedt Gelder-
land haar bezoekers een kijkje
in de provinciale keuken. Ieder-
een is welkom in het provincie-
huis, Markt 11 in Arnhem.

Tijdens deze open dag kunnen be-
zoekers stands bekijken en presen-
taties bijwonen. Daar zien zij wat
de provincie zoal doet en waar
zij de provincie tegenkomen. Zo
wordt in een meetwagen uitleg ge
geven over geurmetingen bij
klachten over stankoverlast en
kunnen bezoekers zelf metingen
uitvoeren. Ook maken zij kennis

met de actie "Fiets naar je werk",
waar een fiets is te winnen.

POLITIEKE PARTIJEN
Veel aandacht voor de directe aan-
leiding van het open huis: de ver-
kiezingen van Provinciale Staten
op 11 maart. De politieke partijen
presenteren zich. Dat doen zij on-
der meer in debatten (waar ook
een doventolk bij aanwezig is).
Hoogtepunt is 's middags het lijst-
trekkersdebat, georganiseerd en
geregistreerd door Omroep Geld-
erland. De tv-uitzending op Om-
roep Gelderland is zondag 9 maart
en daarna in de carrousel tot
maandag 10 maart.

GROEPEN EN ARTIESTEN
Ook komen de Internationale
Vrouwendag (8 maart!) en 2003 als
het Jaar van de mens met een han-
dicap aan bod. Beide onderwerpen

spelen deze dag een bijzondere
rol.

Er zijn er veel optredens van groe
pen en artiesten uit de provincie.
Voorbeelden: Jukebox Wijchen
(muziekgroep gehandicapten), ca-
baretière Hester Macrander, De ge
heime Goudvis (experimenteel be
wegingstheater), de Winterswijkse
Accordeon Vereniging en vele an-
deren.

REISKOSTEN
Reiskosten met openbaar vervoer
boven 3 euro (voor gebruikers van
een rode strippenkaart boven 1,50
euro) worden vergoed.
Kinderopvang is aanwezig.

Alle provinciehuizen in het land
houden in het kader van de pro-
vinciale verkiezingen op 8 maart
open dag.



"Postbode" ooit een romatische baan!

Afscheid na 40 jaar 'Tante Post"
Jan Oosterink en Dinand Droppers

Wereldgebedsdag

"Het kwam in die jaren regel-
matig voor dat we met de bak-
fiets naar de trein moesten om
postpakketjes op te halen. Dan
reed ik vaak op twee wielen
door de Stationsstraat, als het
ware crossen naar de trein." Eén
van de anecdotes die Jan Ooste-
rink ons smaakvol wist te ver-
tellen. De "rijstijl" van Jan was
niet zo verwonderlijk, want mo-
torcrossen zat hem in het
bloed.

Gedurende vijfjaar vertegenwoor-
digde Jan onze nationale driekleur
tijdens internationale crosswed-
strijden. In 1969 werd hij zelfs
kampioen van Nederland in de
klasse 250 CC. Vele Vordenaren
zullen zich ongetwijfeld de rijtoer
van Jan en echtgenote Dinie nog
voor de geest kunnen halen. Afge-
lopen week nam hij na een 40 jarig
dienstverband als postbesteller,
waarvan 15 jaar als groepsleider,
afscheid. Over een paar weken is
collega Dinand Droppers aan de
beurt. Ook hij neemt na een 40 ja-
rig dienstverband afscheid als
postbesteller, waarvan een aantal
jaren als besteller voorman. Bei-
den maken gebruik van de VUT re
geling.

Ook bij Dinand Droppers rollen de
anecdotes uit de mouw. Vertelt
hij:" Ik bracht vrijwel altijd de post
op de brommer rond. Reed ik daar
op gegeven moment ergens ach-
teraf in de Wiersse. Bromfiets ka-
pot, Genie (echtgenote) gebeld.

Die kwam er direct aan. Dus de
rest van de post met de auto rond-
gebracht. Stapt daar op gegeven
moment een boer van de fiets af,
neemt de pet van zijn hoofd en
maakt, terwijl wij voorbijreden
een diepe buiging voor ons. Waar-
om? Omdat de boer mij in een Vol-
vo zag rijden en de "mevrouw van
de Wiersse" (kasteel) had ook zo'n
auto .Waarschijnlijk heeft hij toen
gedacht dat ik een "voorname
mijnheer" was", zo zegt Dinand.

"Weet je nog Jan, toen wij op de
bakfiets over de Nieuwstad race
ten. Jij was sneller, maar ik nam de
binnenbocht en sneed ik je be-
hoorlijk af. Toen sloeg jij over de
kop en kwam jij bij Johan Reintjes
in de tuin terecht"! En of Jan het
nog wist!. Ja beste lezers, het vak
van postbesteller had vroeger vele
leuke kanten. Maar vooral toch
ook een baan met grote verant-
woordelijkheden.

TIEN DUIZEND GULDEN
Een groot aantal jaren een baan
met veel financiële sores. De post-
bode betaalde bijvoorbeeld ook de
AOW uit. "Ik kan mij nog goed her-
inneren dat ik met tien duizend
gulden op zak liep. Gevaarlijk? Nee
hoor, daar dacht je eigenlijk nooit
bij na. We kwamen bij mensen die
ons bedankten voor het meege
brachte AOW geld en die niet eens
wisten van wie ze dat geld eigen-
lijk kregen", zo zegt Dinand.

Jan Oosterink: "Niet alleen uitbeta-
len, we namen ook veel "stortin-
gen" mee. We hadden altijd een
stortingsboekje bij ons. De mensen
betaalden ons en wij storten het
geld op het postkantoor". "Het gri-
ronummer van de belasting ken ik
nog altijd uit mijn hoofd, dat is
nummer 940072", zo vult Dinand
Droppers aan. Vandaag de dag is
dat allemaal anders. "Schrijf alsje
blieft op dat de postbesteller thans
geen geld meer bij zich heeft, an-
ders zijn er nog van die idioten die
het in hun hoofd halen om een
postbode te gaan beroven", zo
grapt Dinand!
Jan en Dinand waren ook nooit te
beroerd om de mensen te helpen
met het invullen van de belasting-
formulieren. Dat gebeurde regel-
matig. Dus was het voor hen bei-
den een koud kunstje om ook de
eigen formulieren in te vullen.
"Een fluitje van een cent", aldus de
beide heren. Door al deze "extra"
werkzaamheden kon het niet an-
ders of tussen de postbesteller en
cliënt ontstond vaak een hechte
band. Een sigaartjes op zijn tijd,
een borreltje op zijn tijd, het
maakte het leven van een postbo-
de toch wel dikwijls tot een ge
noeglijk baantje.

KOFFIE
Koffie drinken onderweg? Bij som-
mige "klanten" stond de koffie s'-
morgens om zeven uur al te prut-
telen. En wee je gebeente wanneer
je een bakkie weigerde. Dat kon
echt niet! "Bij koud weer even met
de voeten in het fornuis, dat alles
schept natuurlijk wel een band",
zo blikt Dinand Droppers terug.
Jan Oosterink: "Tegelijk met de
post, bezorgden we in die tijd ook
de krant. Dat was toen de GOC
(Gelders Overijsselse Courant) het
Zutphens Dagblad en "De Graaf-
schapbode" drie keer in de week
verschenen. Toen de krant een
dagblad werd, kwamen daar de
huidige krantenjongens-en meis-
jes voor in de plaats".

Jan en Dinand kunnen smakelijk
vertellen over hun tijd bij "tante
Post", maar vinden het toch wel
fijn om nu met de VUT te gaan. "De
romantiek van weleer heeft plaats
gemaakt voor een andere manier
van werken. Binnenkort hoeft er
ook niet meer gesorteerd te wor-
den, dat gebeurt allemaal automa-
tisch. Postsorteermachines zijn
niet meer weg te denken. Eind van
dit jaar wordt alles gesorteerd en
al, op de postkantoren aangele
verd. Toch blijft bij hun terugblik
de periode uit vroeger dagen (alles
zelf sorteren, op stapels per wijk,
per straat e.d.) overheersen.

Jan Oosterink kwam als 17 jarige
jongen bij de post. In 1963, een
heel strenge winter, waardoor in
sommige wijken in Vorden hele
maal geen post meer werd be
zorgd. Via broer Bennie kwam Jan
in dienst en kreeg hij na een half
jaar een vaste aanstelling. Het
buurtschap Veldwijk was zijn eer-
ste werkterrein. Dinand Droppers
was 16 jaar toen hij begon. Net als
bij Jan was ook in dit geval Bennie
Oosterink degene die Dinand
"warm" maakte voor de functie
van postbesteller.

Post bezorgen op de brommer, dat
leek Dinand het mooiste wat er be
stond. Dinand bezorgde zo'n 20
jaar de post in de wijken Medler,
de Wiersse, de Kranenburg en de
Ruurloseweg. Hadden zijn klanten
een brief mee te geven en geen
postzegel voorhanden, geen nood.
Dinand had altijd postzegels bij
zich. Over service gesproken!

De thans 57 jarige Jan Oosterink
en 56 jarige Dinand Droppers zul-
len zich richting toekomst niet
vervelen. Jan heeft zijn hart aan de
brandweer verpand, is betrokken
bij tal van activiteiten van de mo-
torclub "De Graafschaprijders",
rijdt zelf nog motor, fietst graag
met zijn Dinie en vermaakt zich
uitstekend met de 2 jarige klein-
zoon Chiel.

Over de vrijetijdsinvulling van Di-
nand behoeven we ons ook geen
zorgen te maken. Koeien, paard,
boerderijtje, parcoursbouwer bij
vierspanwedstrijden, kortom ook
hij heeft genoeg om handen. En
dan zijn er nog de kleinkinderen
Nadja (8), Joery ($) en Roy (3 maan-
den) die straks ongetwijfeld aan
Opa's lip zullen hangen, wanneer
deze vertelt over zijn mooie "brom-
mer"-jaren bij de post!

Op vrijdag 7 maart wordt de
jaarlijkse wereldgebedsdag ge-
houden. Het thema is 'Kom
Schepper Geesf.

De wereldgebedsdag is ontstaan in
de VS in 1887. Sinds 1929 wordt de
ze dag ook in Nederland gevierd
op maar liefst 750 plaatsen. Op
de eerste vrijdag in maart nemen

±180 landen deel aan de wereld-
gebedsdag en zo gaat dan in 24
uur het gebed de gehele wereld
rond. De viering van 2003 is opge
steld door vrouwen uit Libanon.
Vrouwen én mannen zijn hartelijk
welkom a.s. vrijdag in het gebouw
Withmundi naast de N.H. Kerk in
Wichmond, vindt de viering 's
avonds plaats.

GEN-DA 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.

MAART
5 HVG Wichmond. Middag voor

ouderen.
5 Handwerkmiddag Welfare Ro-

de Kruis Wehme.
5 Bridgeclub BZR 't Stampertje.
5 Klootschieten AMBO bij de Klei-

ne Steege.
5 HVG Linde Reisverslag Zuid

Afrika.
6 Bejaardenkring Dorpscentrum.
6 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
7 ANBO Jaarvergadering en dia-

lezing door J. v.d. Broek.
10 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum.
12 Klootschieten ANBO bij de Klei-

ne Steege.
13 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
15 Feestmiddag de Zonnebloem

Dorpscentrum.

15 St. Vriendenkring Klein Axen.
't Beeckland lezing: Hoezo . . .
2012.

17 Bridgeclub Vorden in Dorps-
centrum.

19 Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen van Nu, dhr. Godt-
schalk, videofilm.

19 HVG Wichmond. Creatieve
avond.

19 Klootschieten ANBO bij de Klei-
ne Steege.

19 Bridgeclub BZR 't Stampertje.
19 Handwerkmiddag en Kraam-

verkoop Welfare de Wehme.
20 Bejaardenkring Dorpscentrum.
20 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
24 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum.
25 Chr. Vrouwenbeweging Passa-

ge Boekbespreking.
25 HVG dorp Vorden. SOW dag in

Arnhem.
26 Bridgeclub BZR 't Stampertje.
26 Klootschieten ANBO bij de Klei-

ne Steege.
27 PCOB Ledenmiddag in 't Stam-

pertje.
27 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
27 HVG Linde Excursie Zorgboer-

derij Harfsen.
27 HVG dorp Vorden. Paasviering.
31 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum.

PCOB op reis naar
vroegere Nieuw Guinea
Mevrouw Tini Ridderhof kon
een aantal belangstellenden
welkom heten, onder wie enke-
le gasten, tijdens de ledenmid-
dag van de PCOB afdeling Vor-
den.

Zij las Psalm 8 en ging in op de ge
volgen van de macht en de macht-
hebbers. Daarna ging zij voor in
gebed. Bijzonder werd verwel-
komd de inleidster van deze mid-
dag mevrouw R. Visser-v.d. Sijde te
Goor, pastoraal medewerkster Her-
vormde gemeente in Vorden. Zij
vertelde over een bezoek aan Irian
Jaya, nu Papoea geheten. Voorjaar
2000 heeft zij in het kader van zen-
ding en werelddiakonaat een uit-
wisselingsbezoek van Twentse
vrouwen aan dit Papoealand ge-
bracht.

Dit land is 12 keer zo grot dan
Nederland en telt ca. 1,5 miljoen
inwoners. Het is één van de groot-
ste eilanden ter wereld.

Na de overdracht in 1962 aan de
Verenigde Naties is het in 1969 aan
Indonesië overgedragen. Na deze
overdracht is het door Indonesië
behoorlijk geplunderd. Het uitwis-
selingsbezoek is sinds 1994 ge-
start. Ook heeft een delegatie van
de Evangelische Christelijke Kerk
(GKI) van dit eiland een bezoek aan
Nederland gebracht.

In Papoe werd eerst een bezoek
gebracht aan het noorden, in de

omgeving van het vliegveld, Djaja-
pura. Daarna werd via een lange
voettocht een bezoek gebracht aan
de Baliem vallei, een groen hoog-
vlakte.

Er is veel groen en veel oerwoud,
dankzij de regelmatige tropische
regenbuien. Tenslotte werd het ei-
land Japan (Biak) bezocht. Hier wa-
ren een aantal paalwoningen, die
alleen via een prauw konden wor-
den bezocht. Het geheel was een
bijzondere belevenis, hetgeen met
prachtige dia's werd toegelicht.

Daarbij bleek een geweldige mee
levende kerkelijke gemeente, die
de Hollandse gasten op een harte
lijke en warme wijze verwelkom-
de. 90% van de bewoners is lid van
de christelijke kerk. De bewoners,
die arm zijn, zijn niet eerder tevre
den als zij van hun schaarse mid-
delen een kerk hebben gebouwd.

De voorzitter was de tolk van de
aanwezigen, door mevr. Visser har-
telijk te bedanken voor het gebo-
den programma. Zij kreeg als
dank een attentie en bloemstuk.

De voorzitter wees op de volgende
vergadering, op 27 maart 's mid-
dags, waar ds. J. ter Avest een inlei-
ding zal houden over het actuele
onderwerp 'Eenzaamheid'.

Met het zingen 'Wat de toekomst
brengen moge' werd de vergade
ring beëindigd.



ROLLUIKEN
Koude isolerend

Warmte werend

Geluid dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraak vertragend

Toegevoegde waarde

HOLjSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

CDA
Stem

lijst 1, nr. 6
Ria Aartsen

Ik ga voor
leefbaarheid

op het
platteland.

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
w (0544) 37 70 08

BORCULO
« (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

Nieuw in Vorden:
Wesl̂ ech

„de Achterhpekse
tuinmachine
specialist"

Voor:
l Reparatie en onder-
houd van alle merken
Bos-, Tuin- en Parfc-
msLchines.
t Slijpservice van
alle gereedschappen.
) Zeer voordelige re-
paratietarieven .
l Het halen en bren-
gen van uw machine
(indien gewenst)!

Bel nu voor een
onderhoudsbeurt aan
uw loop- en/of zit-
maaier, zodat deze
het hele seizoen
weer storingsvrij
kan functioneren.

WesTech; p/a B. van
Hackfortweg 44,
7251 XD Vorden.

Mobiel: 06 22578557.
Privé:

(0575) 55 15 23
(na 18.00 uur.)

Vorden Hoetinkhof 20
In de nabijheid van centrum en scholen gelegen, goed
onderhouden vrijstaand woonhuis met grote garage,
annex schuur, parkeergelegenheid en onder-
houdsvriendelijke tuin.

Indeling: entree, keuken met gaskookplaat, oven,
koelkast en combi-magnetron, woonkamer met kachel
met schouw, eetkamer, bijkeuken, toilet, badkamer
met vaste wastafel, ligbad en separate douche,
binnenportaal, kleine provisiekelder, bergkast, slaap/-
studeerkamer, kantoortje.
Verdieping: overloop, ouderslaapkamer, 2 kinder-
kamers.

Bouwjaar ca. 1930. De woning wordt verwarmd door
gaskachels, en is gedeeltelijk voorzien van isolerende
beglazing en dakisolatie. Perceelsoppervlakte 377 m2.
Inhoud 380 m3.

Vraagprijs:

€ 229.000,- k.k.

l VAN ZEEBURG
& VISSER

NVM

Zutphenseweg 31 • Vorden • Tel. (0575) 551531
E-mail: info@vanzeeburgvisser.nl
www.vanzeeburgvisser.nl

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

Ontdek de wereld van satelliet Tv
en laat U verrassen door de hoge

beeldkwaliteit en de lage maandlastenf

Complete satelliet installatie v.a. 379euro
Hengelo(Gld) Spalstraat 19
rel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

Maandag Urn vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten!

DANCING !/ msCOTHKKK

Prensenteert

• ' *tftt' éF^ •and 80's

3andof
Kaarten: ¥.vert<oop € 8,00 a/d Zaal C 10,00
voorverkoop adressen: Witkamp Laren. Haarsaion Figaro Lochem

ZONDAG 9 MAART
18:45 UUR t/m 23:00 UUR

enioten moiïeskows
op donderdag 6 maart

Bij Visser Mode schenken we veel aandacht
aan comfort, draagbaarheid en trends in
klassieke mode.
Speciaal voor senioren showen we op
donderdag 6 maart de nieuwe voorjaars-
collecties van Frankenwalder, Marcona,
Pisser, Zerres en vele andere modemerken.
Deze collecties worden veelal gekenmerkt
door fraaie stoffen in warme tinten en met
even stijlvolle als fantasierijke versieringen.

BASSEND VEELZ\>^6

Burg. Galleestraat 9, 7251 EA Vorden

Shows
De modeshows beginnen om
10.00, 13.45 en 15.30 uur.
Tussendoor en na afloop
kunt u uiteraard zelf de
collecties passen.

Reserveren is mogelijk:
tel.: (0575) 55 13 81.

Dt 40%
goed-
koper

Zonwering
Rolluiken

Hörmann garagedeuren
Voor een vrijblijvende offerte

of een telefonische
prijsopgave bel:

0313-484949
Bestel in het voorseizoen,

korte levertijden
scherpe prijzen!

Showroom: Braambergseweg 2, 6996 AL Drempt
openingstijden: di t/m vrij 13.00 - 17.00 uur
vrij 18.00 - 21.00 uur, za 9.00 - 16.00 uur

kwaliteit en vakwerk,
voor de laagste prijs

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

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

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

KORTINGSBON «£
Met deze kortingsbon ontvangt u l euro korting per persoon op de
toegangsprijs van de Creatieve Gedoe Dag op 9 maart 2003 in de
Hanzehal in Zutphen. Toegangsprijzen: v.a. 12 jaar: 3,50 euro p.p., met
kortingsbon: 2,50 euro p.p. Kinderen tot 12 jaar gratis. Deze bon is geldig
voor maximaal 2 personen. Kijk op internet: www.creatiefgedoe.nl voor de
lijst met deelnemers, workshops en andere informatie.



Voetbal

VVVORDEN
Uitslagen
Oeken MC2 - Vorden C2:1-3
Witkampers 2 -Vorden 2: 3-1

Programma 8 en 9 maart
Brammen Fl - Vorden Fl; Vorden
F2 - Steenderen F3; Vorden F3 -
Kilder F2; WHCZ F4 - Vorden F4;
Vorden F5 - WHCZ F5; Doesburg E2
- Vorden El; Vorden E2 - HenK E2;
Drempt Vooruit E3 - Vorden E3;
DCS Dl - Vorden Dl; HenK D2 -
Vorden D2; Vorden D3 - DZC '68
D7; Steenderen D2 - Vorden D4;
Vorden Cl - Klein Dochteren Cl;
Vorden C2 - Brammen C2; Vorden/
Ratti BI - Harfsen BI; Ulftse Boys
Al - Ratti/Vorden Al; Vorden l -
RKZW l; Pax 3 - Vorden 2; Vorden 3
- Steenderen 2; Vorden 4 - Eibergen 5;
Vorden 5 - Pax 8.

SOCH
Vrijdagavond werd door de groep
Akcie een smokkeltocht georgani-
seerd door het prachtige weer en
de grote opkomst en de grote deel-
name (60 personen) kon de groep
weer terug zien op een geslaagd
evenement voor alle jeugd van
Wichmond en Vierakker.
Zaterdag werd er door menigeen
geholpen het nieuw ingezaaide
hoofdveld weer speelklaar te krij-
gen. De lijnen werden er weer op-
gezet en de eerste voorbereidingen
voor het nieuw te leggen tegelpad
voor de trouwe supporters zijn
reeds geklaard.

Ook werd er nog een inhaalwed-
strijd afgewerkt. Socii C was te
sterk 9-0 voor Be Quick en het ge-
combineerde Baak/Socii B team
wist met 3-2 de punten thuis te
houden tegen WHCZ. Het eerste
moest de meerdere erkennen in
Steenderen 1: 3-1 en het tweede
speelde gelijk 3-3 tegen Baak 2.

Programma 8 en 9 maart
Socii Fl - DZC F4; Keijenb. Boys -
Socii F2; Socii El - Viod E4; Halle Dl
- Socii Dl; Socii C - Steenderen C2;
WHCZ B3 - Baake Boys 1; Socii l -
SHE 1; Be Quick 3 - Socii 2; Steen-
deren 4 - Socii 3; Socii 4 - SHE 4;
Socii 5 - Warnsveldse Boys 5; SHE 5
- Socii 6.

RATTI
Programma 8 en 9 maart
Blauw-wit '66 3 - Ratti 3; Ulftse
Boys Al - Ratti/Vorden Al; Vorden/
Ratti BI - Harfsen BI; Ratti Cl -
WHCZ C4; Ratti Dl - Pax D3; Ratti
El - Zelos E4; AZC F4 - Ratti Fl;
RKZVC 5 - Ratti 2; Ratti 3 - Vios B. 6;
Halle 5 - Ratti 4; Ratti l - Zelhem l
(dames).

Volleybal

PELGRUM DASH
Uitslag dames:
Vios Eefde l - Pelgram Dash 2: 3-2
meisjes:
VCV MCI - Pelgram Dash MCI: 3-1
Pelgrum Dash MB1 - WIK MBl: O4
Pelgr. Dash MC2 - Blok 71 MCI: 3-1
Pelgr. Dash MC3 -Vios Eef. MC2:04
dames recr.
Pelgram Dash - Socii 2: 2-1

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 24 februari
A groep:
1. De heren Wijers enThalen met
64,6%; 2. De dames van Burk en
Hendriks met 60,8%; 3. De dames
Warringa en Rossel met 58,8%.

B groep:
1. De heren den Ambtman en Kip
met 58,8%; 2. Het echtpaar Vree
man met 54,6%; 3. De dames War-
naar en van Alphen met 54,2%.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 26 februari
Groep: A
l Mw. A. van Burk/Mw. A.W. van
Gastel 62,50%; 2 Mw. N. Hendriks/
Dhr. G.G. Bergman 58,75%; 3 Mw.
A. Simonis/Mw. R. Webbink 50,00%.

Groep: B
l Mw. E.M. Collenteur/Dhr. HAP.
Collenteur 56,25%; 2 Dhr. J. Post/
Mw. G. Rossel 54,69%; 3 Mw. C.E.
Smit/Dhr. B. Kloosterman 54,17%.

Groep: C
l Mw. L. Lamers/Dhr. H.J. Kip 60,00%;

2 Mw. T. Hooyveld/Dhr. J. Duinkerken
58,13%; 3 Mw. JJ. Vreeman/Dhr.
G.H. Vreeman 56,25%.

NJB.vP.
vrouwen van nu
Woensdagavond 19 maart in de
Herberg komt de heer Godtschalk
vertellen en met behulp van een
videofilm over de olie en gas-
winning waarin hij werkzaam is
geweest.

Spcii afd. tennis
viert 25-jarig jubileum

Biej ons in
d'n Achterhook
Doe-w, kaarten of wi-j Baantjer kieken? . t Was eigenlijk
onzen wekkelijksen kaartaovend biej Toon van de Spitsmoes
maor zo n enkele keer wil Toon zien vrouw, Riek, op
vri jdagaovend ok wel s nao Baantjer kieken. Maor Riek
von t dizzen aovend bes a-w de tillevisie uutleeten en
gezellig een potjen gingen kaarten. Veurugge wekke had ze
eur zin ok al ehad en alles kan neet van ene kante kommen.
En t veurdeel van t kaarten was da-j mekare ok s wat
konnen veteln. Dan heurn iej ok nog s wat t r zich zoal in
Vodd n afspoln. Of dit al vekoch was en wie daor kwam te
wonen.

Of t r now wel of gin supermarkt biej kwam en zo nog meer.
Toon had trouwens zelf ok nog een heel verhaal. Dat had e
s meddags metemaakt. Hee had nao een vegadering emot

in Bathmen, samen met ene Willem van Essen, den, zo
geleuven e, aans onder Zellem wonen. Umdat e dan toch
deur Vodd n kwam zol e Toon metnemmen. Dat ging jao
mooi. Wat hè j an dat gejaagte met 2 auto s. Zo wodn Toon
goed half twee al afehaald en ging t op Bathmen an. Willem
ree eers op Zutphen an maor Toon raon um umme maor via
Almen te gaon, dat was richter. Dat bekieke wiej effen , zei
Willem, Ik schakel t navigatiesysteem wel effen in dan
wiest ze ons precies de weg.

En dat dei t ok, op de meter nauwkeurig kwamme wiej in
Bathmen an. Iej snapt neet hoo t allemaole kan. Links of
rechts, ze zekt ow op tied wao-j hen mot. Maor too-w
weerumme gingen is t r toch schienbaor iets mis egaon. D r
hen had e de kotste weg an t systeem op-egeven, now zol t
volgens de snelste weg gebeurn. De gegevens wodn in-etoetst
en too ging t vedan. t Eerste ende weerumme ging t zelfde
as t r hen, langs kasteel Dordt en zo wieter op Harfsen an.
Maor daor kwamme wiej neet.

Wied d r veur gaf t apperaat een andere richting an. Is dat
wel goed? Oh jao, wiej hebt now de snelste weg, dat liekt
meschien wieter maor geet volle gauwer . Op een gegeven
moment zatte wiej al in Eafde. Oh, dan gao-w de
Kapperallee deur, dat ri jt vlotter as van Almen nao Vodd n
met al die drempels, dach Willem.. Zo dach e wiej jao,
maor t ging anders. Wiej wodn deur estuurd de Elterweg
op. Ik gleuve neet dat t helemaol goed geet Willem Nee,
Willem begon d r ok an te twiefeln. Too te angaf da w nog
meer as drie kilometer de Elterweg op mossen had Willem t
wel bekekken.

Jao Willem , zei ik tegen um, k heb t r gin vestand van
maor straks met t intoetsen ston d r naost Vodd n ok
Wichem. Zo t now liekt gao w op Wichem an. He-j ow
met t intoetsen soms ok iets vegist? . Too begon Willem ok
te twiefeln. Lao-w hier maor linksaf gaon. Via Warnsveld
kwamme wiej zo in Vodd n. Neet via de snelste weg en ok
neet via de kotste weg. Zo ziej maor, techniek is mooi maor
de mens is nog altied wel t veurnaamste um alles goed te
laotn veloopn, ok biej ons in d n Achterhook.

H. Leestman.

Hippostar nu bij Kluvers
De Dobey dierenspeciaalzaak
Kluvers heeft nu Hippostar
paardenvoeders aan haar assor-
timent toegevoegd.

Dit omdat er toch een specifieke
markt is voor de verschillende
soorten en merken paardenvoe
ders. Ook heeft Kluvers wekelijks
verse gewassen voederwortelen te
koop. Hippostar is als zevende

merk in het assortiment opgeno-
men, naast Kluvers uniformbrok,
Pavo, Havens, Equiral, Marstall en
de natuurlijke weg. Ook in de prijs
is Kluvers scherp. Ook nieuw in
het assortiment is de Equimax
wormspuit voor paarden, deze
beschermd als enige tegen lint-
wormen bij paarden. Uit cijfers
blijkt dat 60% van alle paarden
hiermee is besmet.

Het is ruim 25 jaar geleden dat
het idee ontstond voor een
tennisvereniging in Vierakker/
Wichmond. De initiatiefnemer
was de heer Jan Lamers, die sa-
men met enige mensen uit het
dorp dit idee tot uitvoer heeft
gebracht.

Dit jaar bestaat de vereniging 25
jaar en dat wil men niet onge-
merkt voorbij laten gaan. Een jubi-
leumcommissie is in volle gang
met de voorbereiding van een aan-
tal feestelijke activiteiten, zoals
een gekostumeerd tennistoernooi,
een feestavond/receptie en andere
activiteiten. Natuurlijk worden
ook de jeugdleden niet vergeten
en zal voor hen ook het een en an-

der worden georganiseerd. Er is
een loterij in het leven geroepen
om de extra kosten die dit jaar ge
maakt worden financieel te onder-
steunen.

De receptie zal gehouden worden
op zaterdagavond 26 april en aan-
sluitend is er een feestavond waar-
voor natuurlijk de leden maar ze
ker ook alle oud-leden van harte
zijn uitgenodigd. Verder is men be
zig met een boekje van toen tot nu
met de belangrijkste gebeurtenis-
sen en bijzonderheden met betrek-
king tot de activiteiten van de
tennisvereniging.
De commissie hoopt dat het een
gezellig en geslaagd jubileumjaar
zal worden.

IJsselgraaf in Plaatjes
en Praatjes
Tegelijkertijd met de presenta-
tie van het IJsselgraafbestuur,
het samenwerkingsverband van
de openbare basisscholen in ze
ven gemeenten, komt het pro-
ject IJsselgraaf in Plaatjes en
Praatjes uit.

Een jaar geleden werden plannen
gemaakt aan de plaatselijke en re
gionale geschiedenis wat meer
aandacht te schenken voor de iets
oudere kinderen. Jan Berends,
oud-directeur van de obs Hogen-
kamp in Doetinchem werd ge-
vraagd dit eens verder uit te zoe
ken. Het voltooide project is op
woensdagmiddag 26 februari op
kasteel Slangenburg gepresen-
teerd aan de leerkrachten van de
hoogste groepen van het basison-
derwijs en bestaat uit een leerlin-
genboek, een cd-rom met 318 fo-
to's uit het gebied met uitvoerige
toelichting en een werk- en aan-
wijzingenblad voor de leerlingen.
De inhoud van her boekje valt in
twee gedeelten uiteen: allereerst
wordt in kort bestek de vaderland-
se geschiedenis geschetst in streek-
perspectief en worden verbindin-
gen gelegd naar de regio. Tenslotte
bezochten belangrijke historische
figuren ons gebied met goede of
minder goede bedoelingen: o.a.
Willem van Oranje, Maurits, de
Zonnekoning Lodewijk XIV, Lode

wijk Napoleon. Daarnaast woon-
den belangrijke mensen in onze
streek zoals de dichter Staring, de
schrijver Oltmans, de eerste
rooms-katholieke minister-presi-
dent Ruys de Beerenbrouck, leden
van de familie Ver Huell, generaal
Van Baer van Slangenburg, enzo-
voort. In dit algemene gedeelte
wordt ook kort de streek, de bouw
van stadhuizen, kerken, kastelen,
molens, woonhuizen, boerderijen
en begraafplaatsen besproken. Na
dit algemene gedeelte komen de
zeven IJsselgraafgemeenten apart
aan bod: Doesburg, Doetinchem,
Hengelo, Hummelo & Keppel,
Steenderen, Vorden en Zelhem. Na
een overzicht met aantal inwo-
ners, oppervlakte en gemeentewa-
pen worden geschiedenis en histo-
risch interessante kenmerken en
monumenten per gemeente kort
behandeld. Het boekje is rijk geïl-
lustreerd met ruim honderd af-
beeldingen, zodat er naast veel te
lezen ook veel te kijken is. Zoals
de schrijver in zijn dankwoord
aangeeft: het is gericht aan kinde
ren, maar er wordt een knipoogje
gegeven aan volwassenen, die ook
veel wetenswaardigheden en aan-
knopingspunten voor een histo-
risch tochtje in het boekje kunnen
vinden. Voor belangstellenden is
het boekje in de boekhandel te
koop.

olitievar/a GROEP VORDEN

De Rabobank waarschuwt voor het
in omloop zijn van valse biljetten
van 50 Euro. Er zijn de afgelopen
weken meerdere valse biljetten
ingeleverd.

Zondag 23 februari
Aan de Nieuwenhuisweg werd een
zeecontainer en een schuur open-
gebroken. Vermoedelijk was men
op zoek naar gereedschap, echter
de container en schuur waren leeg.

Maandag 24 februari
Bij een school aan Het Hoge werd
uit een fietsenstalling een Gazelle
damesfiets ontvreemd.

Dinsdag 25 februari
Op de Wildenborchseweg raakte
een personenauto beschadigd. Een
tegemoetkomende bestuurder van
een onbekend gebleven voertuig
wilde een vrachtwagen inhalen en
reed daardoor de linkerbuiten
spiegel van de personenauto af. De
veroorzaker is onbekend gebleven.

Woensdag 26 februari
Uit de fietsenstalling aan de Burger-
meester Galleestraat werd een
afgesloten damesfiets ontvreemd.

Op de Wildenborchseweg werd
tussen 15.30 en 16.00 uur een snel-
heidscontrole gehouden. Er werd
2x een proces-verbaal opgemaakt
voor het overtreden van de maxi-
male snelheid. De hoogst gemeten
snelheid was 121 km/uur.

Donderdag 27 februari
Bij een winkel aan de Dorpsstraat
werd een niet afgesloten herenfiets
ontvreemd.

Gevonden/verloren voorwerpen
met ingang van 8 februari
Gevonden:
Bril (kleinmodel bronskleurig) en
sleutel (sleutelhanger van een lieve
heersbeestje).
Verloren:
Bril (in rode koker); verzekerings-
plaatje (ZTR 238); autosleutel (merk
Opel); autosleutel (merk Mazda)
en sleutelbos.

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.



REIJRINK
HOTEL R E S T A U R A N T Z A A L

Lievelderweg 118 - Lievelde - 0544-371287
www.reijrink.nl info@reijrink.nl

16.00
tot
19.00 uur

€17,50
inclusief
dessert

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

sfeehfs€ 185.°°voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal mox. 32 m3 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor
Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers

totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal
16 m2, keuken 8 m2 alfes uiterst vakkundig gelegd!

Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een

prijsopgave!

Voor inlichtingen en /of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS

Administratief

• Automatisering • Magazijn en logistiek

• Constructie / lastechniek • Metaalbewerking

• Engineering • Montage /assemblage

• Inkoop / verkoop • Onderhoudstechniek

• Installatietechniek • Produktieper soneel

Spalstraat 31 Hengelo Gl
Telefoon (0575) 46 46 01

3 AREA S1007» FUN
Vorden, Herberg 21i4O * Warnsveld, de Kap 21t5Q * Eefde,
pand Uitrusting 21.55 * ritmen, Kazerne 22:O5 'tforculo,
busstation 21:45 * geesteren, f)aan 2135 * Cjetsetaar, Jloryn
22.OO * Cochem 1, Oude technische school 22.1O » Kuitrto,
<tapperij 223O * tfarchem, Kerk 22/4O * Cochem 2, oude
technische school 22.5O * tfathmen, tjrink 223O * Gjorssel,
Koskamp 22:45 * Harfsen tfuitenlust 22:55 uur .
Meer info ? Wei O9OO-Witkamp of kijk op www.witkamp,com

fj$ ZONDAG 9 MAART^
* 70'S - 80'S Dance classics
Live on stage : Band of Glorie

18:45 UUR T/M 23:00 UUR
V.VERKOOP € 8,00 A/D ZAAL 10,00

*
V.VERKOOP : WITKAMP LAREN,

Inname van: Tevens verkoop van:
• schoon puin • ophoogzand
• puin/zand • zwarte grond
• bouw» en sloopafval • gebroken puin
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

Tonny Jufuërfs
AUTOSCHADE
1STELBEDRUF i

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het adres voor een deskundige dienstverlening ten aanzien van o.a.:

• persoonlijke advisering;
• accountancy;
• salarisadministratie;
• fiscaliteiten.

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2002 kunt u bij ons terecht
op één van de volgende avonden:
woensdag 26 februari, woensdag 5,12 en 19 maart a.s.
tussen 18.30 en 20.30 uur.

Ruurloseweg 21,7251 LA Vorden - Telefoon (0575) 55 14 85 / Telefax (0575) 55 16 89 - Email: B_en_W@tref.nl

Ne fit houdt Nederland warm

Niet voor niets
de meest verkochte

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

Wij adviseren NEFIT

Kraus
• Dakwerk • Installatie • Sanitair

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

Meer info ? : WITKAMP.COM
Lease / Huur en Onderhoudscontracten

24-uurs service



"De Vordense Pan"

De prijswinnaars met mevr. Bultman (Rechts).

Pannenkoekenhuis "De Vor-
dense Pan" heeft onlangs bij
het vijfjarig bestaan, gedurende
de maand februari een loterij
georganiseerd d.w.z. de klanten
kregen bij besteding van 10 eu-
ro een lot.

Afgelopen zaterdag vond de trek-
king plaats. Uit de hoge hoed van

presentator Theo Tankink kwa-
men de volgende prijswinnaars te
voorschijn: de fam. Polman uit
Warnsveld won een digitale came-
ra; de fam. Adding uit Warnsveld
won een play-station II. De fiets
ging naar Renzo Strang uit Soest.

Verder waren er nog diverse prij-
zen in de vorm van taarten, bloe-

men, kledingbonnen etc. Om voor
een prijs in aanmerking te komen
moest men deze middag persoon-
lijk aanwezig zijn. Het was bij "De
Vordense Pan" dan ook een drukte
van belang, tussen de 250 en 300
belangstellenden. "Overweldi-
gend", aldus de reactie van Bert en
Patricia Bultman, de eigenaars van
het pannenkoekenhuis.

Kranenburgs Carnaval heeft weer
een nieuwe Prins: Prins Bert de Eerste!

Zoals te doen gebruikelijk pre-
senteert "Kranenburgs Carna-
val" de nieuwe Prins pas tijdens
het carnavalsweekend zelf. Dus
moest de "oude" Prins Peter en
zijn adjudant Fons zaterdag-
avond in de feesttent het veld
ruimen.

Alvorens de nieuwe Prins zijn in-
trede deed, zat de Kranenburg dus
een korte periode zonder "rege-
ringsleider". Dus nam het bestuur

> een voorbeeld aan de landelijke
politiek en werd in de persoon van
Herbert Rutgers een "formateur"
benoemd!

Plotsklaps kwamen er heksen op
bezems, gezeten op een vijfper-
soons- step de feesttent binnen rij-
den. Heksen verkleed als tove-
naarsleerlingen, eigenlijk hetzelf-
de idee als bij Harry Potter. Voor
formateur Herbert dus de hoogste
tijd om de heksen te "onthullen".

Met de zorgvuldigheid van stripte
asedanseressen ontdeden de hek-
sen zich van hun gewaad, waarna
onder luid applaus van de aanwe-
zigen de nieuwe Prins Bert de Eer-
ste (Bert Lichtenberg) en zijn adju-
dant Gerard (Gerard Lichtenberg
hun intrede deden.

En toen kon het carnavalsfeest
met medewerking van de band
"Les Compagnons" pas echt begin-
nen en werd het een vooral gezelli-
ge boel. Bij het feest der "zotten"
kom je van alles tegen. Zo liep er
deze zaterdagavond in de feesttent
een man rond, die uit een oude rie-
ten tuinstoel de zitting had ge
haald en deze stoel aan zijn achter-
ste had geplakt. Een kolderiek
schouwspel dat het bestuur van
"Kranenburgs Carnaval" deed be
sluiten hem een waardebon toe te
kennen! Voor zondag stond er het
kindercarnaval op het program-
ma. Allereerst de optocht door de

Kranenburg met medewerking
van "De Schaddenstekkers" uit
Ruurlo. Aansluitend was er in de
sporthal van de school een "dol-
dwaze" kindermiddag verzorgd
door Teddy Clarinetti. Tegelijker-
tijd werd de feesttent door een
groot carnavalsvierders in beslag
genomen om mee te zingen en te
deinen op de muziek van "Kas
Bendjen". Tijdens dit feest stond er
ook een optreden van "Juustuum"
en "Master of Spaim" op het pro-
gramma.

De nieuwe Prins Bert de Eerste
heeft maandagmiddag 3 maart
nog één taak te verrichten. Dan zal
hij in school "De Kraanvogel" de
trekking van de verloting verrich-
ten met als hoofdpriijs een reische
que van 250 euro. De opbrengst
van deze verloting werd aange
wend om het carnavalsfeest voor
de jeugd (zondagmiddag) te kun-
nen bekostigen.

Woensdagmiddag 26 maart in het Dorpscentrum

Bassie en Adriaan
Lachspektakelshow

Alle vriendjes en vriendinnetjes
van Nederlands bekendste
jeugdidolen, Bassie & Adriaan,
krijgen met deze nieuwe show
een gezellige middag vol
sketches, liedjes, goochelen en
grappen gepresenteerd.

Het duo vermaakt hun jeugdig pu-
bliek (en ook menig volwassene)
bijna twee uur lang op een manier
zoals alleen Bassie & Adriaan dat
kunnen. De kinderen worden deel-
genoot gemaakt van de pogingen
die Bassie onderneemt om Adri-
aan op ludieke wijze te foppen en
dat Adriaan dit niet over zijn kant
laat gaan spreekt uiteraard voor
zich en zijn pogingen om Bassie
dit betaald te zetten ontaarden
veelal in een waterballet waarbij
het natuurlijk niet droog blijft.

Bassie's voorliefde voor slagroom-
taart] es is bij alle kinderen bekend
en zorgt voor veel opwinding en
hilariteit wanneer Adriaan Bassie
belooft om voor hem zo'n heerlijke
grote super de luxe slagroomtaart
te goochelen. Het is een entree
waar de kinderen van smullen.

Ook gunnen Bassie en Adriaan de
kinderen een kijkje achter de
schermen bij de opname van een
spannend hoorspel. Zij laten hun

publiek zien dat je ook heel goed
naar een hoorspel kunt kijken.

Adriaan vertoont zijn kunsten als
scherpschutter en Bassie moet
hem hierbij helpen! Bassie krijgt
het maar niet voor elkaar om Adri-
aan op de juiste manier te assiste-
ren en gaat de strijd aan met een
stel eigenwijze luchtballonnen.
Dit is voor de kinderen een span-
nende maar ook lachwekkende
vertoning.

Het gehele programma wordt ui-
teraard afgewisseld met de beken-
de liedjes van Bassie & Adriaan
waaronder Alles is voor Bassie, de
Prins en de kikker en niet te verge-
ten de medley van Liedjes uit
grootmoederstijd.

Als de kinderen deze liedjes uit
volle borst meezingen doen de
meegekomen ouders en groot-
ouders in enthousiasme niet onder
voor de jeugd. Deze Bassie en Adri-
aan Lachspektakelshow staat dus
weer garant voor een gezellige
middag schaterlachen en dolle
pret en dat mag je dus niet missen!

Kaarten in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij het Dorpscentrum en
sigarenmagazijn Braam aan de
Burgemeester Galleestraat

Toneelvereniging Wildenborch
is er bijna klaar voor
Op dit moment zet de Wilden-
borchse toneelvereniging T j\.O.
de laatste puntjes op de "I",
voor haar toneeluitvoeringen.
Deze worden gehouden op vrij-
dag 21- en zaterdag 22 maart
aanstaande in de Kapel. Er
wordt niet alleen druk gerepe-
teerd, maar ook getimmerd en
geschilderd aan het decor.

Gespeeld wordt het blijspel in dia-
lect: "De Nachtoel van Weering",
geschreven door Ulla Kling. Het is
een plattelandskomedie dat zich
afspeelt op het erf tussen de hui-
zen van de families Weering en
Van Rein. De twee families leven

op gespannen voet met elkaar
waarbij de haan van de familie
Van Rein een belangrijke rol
speelt. Maar ook binnen de twee
gezinnen zelf is lang niet alles
koek en ei.

Echtelijke problemen, een inwo-
nende vrijgezelle tante die zich
overal mee bemoeit. Al met al veel
stof voor komische situaties die ga-
rant staan voor een avondje lachen.

In de advertentie die volgende
week in deze krant verschijnt
wordt aangegeven waar en wan-
neer de voorverkoop van de toe
gangskaarten plaatsvindt.



www.financial-freedom.nl

STEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide col-
lectie schilderijlijsten in
goud of één van de vele
andere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

Amuseer Je Slank-
cursus.

Op een verantwoorde manier en onder
begeleiding afvallen o.b.v. een

voedings- en trainingsplan.
Individueel of in groepsverband.

Start: dinsdag 18 maart. Tijd: 19.00 uur.
Kosten: € 60 voor plan en €85 voor

kwartaalabonnement. Waar:

Strada Sports Vorden,
Burg. Galleestraat 67a te Vorden.
Voor meer informatie bel nu met

(0575)554091.

Wie gaat er mee
naar de
Huis-

houdbeurs?
28 maart t/m 6 april.

Vertrek vanaf Ruurlo,
Vorden, Zutphen,

Brummen etc.
Kosten € 20,-

(incl. bus- en entreekosten).

Inlichtingen:
HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 -VOORST

Tel.(0575)501334

Zondag 16 maart

VLOOIENMARKT
Sporthal 't Timpke, Borculo

Adr.: Haarloseweg 10
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,- elke volgende € 15,-

REAN EVENEMENTEN
Tel.(010)4328696

Vorden De Doe schot 13

Aan een plantsoentje gelegen, in een rustige, kind-
vriendelijke buurt, goed onderhouden licht helft van
dubbel woonhuis met garage en besloten, fraai aan-
gelegde tuin met waaltjes.

Indeling: entree, toilet, lichte L-vormige woonkamer
met eiken parketvloer, half open keuken met o.a. Cae-
sarstone blad, gaskookplaat, vaatwasser en oven, bij-
keuken/achteringang, binnendoorgang naar garage.
Verdieping: overloop, 3 slaapkamers, badkamer met
vaste wastafel, ligbad, douchecabine en 2e toilet,
vaste trap naar..
2e Verdieping: zolderberging met mogelijkheid van ka-
mer(s).

Bouwjaar 1988. De hele woning is voorzien van hard-
houten kozijnen en Spachtelputz wandafwerking.
Voorzien dak- en muurisolatie en gedeeltelijk therm-
opane beglazing. Perceelsoppervlakte 252 m2. Inhoud
ca. 425 ml

VAN ZEEBURG
& VISSER

Vraagprijs:

€ 269.000, k.k.

NVM

Zutphenseweg 31 • Vorden • Tel. (0575) 551531
E-mail: info@vanzeeburgvisser.nl
www.vanzeeburgvisser.nl

FnorvPctodiier
haarmode

heeft in zijn filiaal te Hengelo (Gld.)
plaats voor een

ervaren haarstylist m/v
liefst voor 34 uur per week of evt. parttime.

Moet met hedendaagse kleur- en
kniptechnieken kunnen werken.

Ben je bereid om trainingen te volgen en
vind je het leuk om binnenkort in een

geheel nieuwe zaak te werken?

Schrijf naar
Spalstraat 10, 7255 AC Hengelo (Gld.)

of bel (0575)46 1604.
Na 18.00 uur (0575) 46 24 19.

egginRr vistielc.nl

Voor uw

tuinplanten,
bomen,
vaste planten
en graszoden

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 28 92 of 06 53362300
Geopend: maandag - vrijdag 13.00-17.00 uur
zaterdag 8.00-17.00 uur

We bezorgen gratis in de regio.

Wat we niet op voorraad hebben
zoeken we voor u op.

oat
op zondag 9 maart

Op koopzondag 9 maart kunt u bij
Visser Mode kennismaken met de
modetrends van dit voorjaar. Merken als
Mexx, Esprit/ Rosner, A-rticles en
Les Bleus zijn elk uur tussen 13.00 en
16.00 uur in modeflitsen in onze zaak
te zien.
Een zondagmiddag vol gezelligheid waarbij
de mannequins de verleidelijke mode laten
zien. Een mode vol fantasie met oog voor
details en zwierige stoffen.

Open van 12.00 tot 17.00 uur.

V sser
M O D E

SSENDVEEL

Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden
Tel. (0575) 55 13 81

Binnenkort een evenement? Meldt deze aan onder:
www.evenementen-agenda.nl
en wij zorgen dat iedereen op de hoogte blijft.

Weevers Net

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

l(t»M l.

W *»>wid
. in

1 :.-V'

We e ver s

Raadhuisstraat 22
Vorden

Postbus 97
7250AB Vorden

Telefoon
(0575) 55 14 55

Fax
(0575) 55 1.7 09

E-mail
vorden@robbersgroep.nl

ROBBERS & PARTNERS
administratie- en belastingadvieskantoor

Uw adres voor
een totaalpakket
administratieve en fiscale
dienstverlening.

Voor het verzorgen van uw

Belastingaangifte
2002
kunt u buiten kantooruren
bij ons terecht op
woensdag 5 - 12 - 19 - 26 maart
van 17.30 tot 19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

Aangesloten bij:
Federatie Adviserende Beroepen
Nederlands College van Belastingadviseurs
De Fiscount Adviesgroep



BESTSELLER!

J.P. Chenet
Blanc de blancs,
Blanc moelleux,
rosé, Cabernet
Syrah of Merlot
Fles 75 cl.

Blauwe druiven
500 gram

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

ESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

GEGARANDEERD

ENS

Merijn Musch medewerker afdeling wijn
PLUS Dick Dee in Putten

"Ik schenk u een
mooie wijn voor een

héle mooie prijs!"

BESTSELLER!

Filet Americain
Diverse smaken
Bakje 150 gram

Kipfilet
Kilo

Coca-Cola
Diverse soorten

Fles 150 cl.
1*68- LGEGA«ANDt!«D\

N ERGENS** l
GOEDKOPER |

Maïtre Paul
Slagroom-, mokka- of
Schwarzwalderschnitt

Doos 350/370 gram LGIGARANDUIID\
NERGENS l
GOEDKOPER l

PLUS
Scharreleieren

Middelgroot
Doos 10 stuks J<W

75 189 99

\

NERGENS!
GOEDICpPEB |i

niestlé
Kitkat chunky, Lion,

Muts, Bros, Kitkat, Rolo
of Smarties

Multipak
LGEGARANDEERD^

NERGENS l
GOEDKOPER j

Natuurhoeve
Ambachtelijke yoghurt

Diverse smaken
Beker 500 gram JvHT

119 79

Knip tarwe of wit
Heel.

Ca. 800 gram

69

PLUS Koffie
Roodmerk i45"

of cafeïnevrij 2*77
Pak 500 gram

59

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

l GEGARANDEERD^

l NERGENS l
^GOEDKOPER |

Rooswicee
Multivit

Diverse soorten
Pak 1 liter

GEGARANDEERD^

NERGENS
V GOEDKOPER

Ol75
Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald.

O6.
Slagersachterham

150 gram

39

Verse worst
Kilo

2l79

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 • 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-17.00

www.piussupermarkt.nl
10/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 6 t/m zaterdag 8 maart 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

200 artikelen blijvend in prijs verlaagd!
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