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Geslaagde fancyfair en.boekenmarkt

Dorpsschool kan
Idimtoestel aanschaffen

Het onderwijzend personeel
van de openbare dorpsschool,
alsmede een aantal vrijwilli-
gers, is al een poos bezig een
"potje" te creëren om van dat
geld een houten klimtoestel te
kunnen aanschaffen. Een toe-
stel op het schoolplein, voor de
kleuters.

Men wist precies wat men wilde:
een houten huisje met glijbaan
dat aan alle veiligheidseisen zal
moeten voldoen.

Het "potje" was gevuld met circa
2700 Euro. Een tekort van 600 Eu-
ro. Lijkt op zich niet veel, maar
toch! Zaterdagmorgen werd er in
school een fancyfair en een boe-
kenmarkt gehouden.

De inspanning werd beloond,
want toen zaterdagmiddag de ba-
lans werd opgemaakt, bleef na af-
trek van de kosten een netto be-
drag over van 1800 Euro.

"Een fantastisch resultaat. We
houden nu zelfs nog geld over. Dat
besteden we om voor de kinderen
schoolboeken te kopen.

Het beoogde klimtoestel hopen we
in de loop van april te kunnen
plaatsen", zo zegt Ria Steging na-
mens de organisatie. Het succes
van de opbrengst is volgens haar te
danken aan de "prijzen" die ge-
hanteerd werden.

Zegt ze: "We hebben van tevoren
afgesproken dat bijvoorbeeld de
boeken niet te duur mogen zijn.
Daar hebben we ons aan gehou-
den". 20 Eurocent, veertig Euro-
cent, geen geld voor toch soms leu-
ke "Jip en Jannekes" e.d.

De Dorpsschool had zelf op zolder
in de loop der jaren een hele partij
boeken opgeslagen. Die werden
onder het stof vandaan gehaald en
op deze boekenmarkt "gedumpt".
Verder kwamen er nog een aantal
oude topografische landkaarten te
voorschijn. Zeg maar atlassen e.d.
uit grootmoederstijd. Deze antie-
ke kaarten vonden gretig aftrek en
gingen voor pakweg 75 Euro de
deur uit. Voor de bezoekers (ca.
800) was het zaterdagmorgen goed
toeven op de boekenmarkt en fan-
cyfair. De kinderen konden zich
voor een habbekrats laten schmin-
ken. Een prachtig gezicht trou-

wens al die "tijgers" en clowntjes.
De grabbelton, zoals te doen ge-
bruikelijk, succes verzekerd! Er
werden planten verkocht, C D-
roms etcetera. Men kon meedoen
aan allerhand spelletjes. Diverse
lekkernijen, kortom een gezellige
boel. De Hervormde kerk spon ook
nog garen bij deze boekenmarkt.
Binnenkort organiseert ook de
kerk nl. een boekenmarkt waar-
van de opbrengst wordt aange-
wend voor de restauratie van de
kerk. Zaterdagmiddag mocht de
commissie een greep doen in het
restant boeken. En dat allemaal
gratis!

LEEGVERKOOP
Meubelzaak
Alle meubelen, slaapkamers, boxsprings,

slaapkamerkasten, kleinmeubelen
en accessoires, etc. nu voor...

HALV
* helft van de normale prijs

Lubbers
wonen & slapen

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 10 maart 10.00 uur (avondmaal) ds. M. Bei tier; 19.00 uur
Dienst Raad van Kerken in Gereformeerde Kerk Pastor F. Hogenelst.
Woensdag 13 maart 19.30 uur ds. D. Westerneng. Biddag voor gewas
en arbeid in Geref. Kerk.
Kapel de Wildenborch
Zondag 10 maart 10.00 uur ds. J. ter Avest.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 maart 10.00 uur viering.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 maart 10.00 uur ds. D.H. Borgers (Rijssen); 19.00 uur Dienst
Raad van Kerken (Gereformeerde Kerk), pastor F. Hogenelst.
Woensdag 13 maart 19.30 uur ds. D. Westerneng. Biddag voor gewas
en arbeid.
R.K. kerk Vorden
Zondag 10 maart 10.00 uur Eucharistieviering, pastor F. Hogenelst
m.m.v. kinderkoor.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 10 maart 10.00 uur Oecumenische dienst.

Weekendwacht pastores
10-11 maart Pastor F. de Heus (Zutphen), tel. (0575) 52 69 65.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te be-
perken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om
medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te
bezoeken dan komt er een "rijdende huisarts" bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsen-
post komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw
van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
9-10 maart J.H.H. de Lange, Lochem, tel. (0573) 25 43 57. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdagen 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. 1430-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem. tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CL Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch ge-
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314)
62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 2515; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink, tel. 55
24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibod rij f Klein Brinke. telefoon (0575) 55 12 56.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
Of (0800) 02 30 550.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
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-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur;
vrijdagvan 9.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66
68. Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20
21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel, (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voorvragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 4141. 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.
Personenalannering info/aanvraag bij de SWOV.
Miialtijdveiv-orging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo. tel. 55 73 00 of bij de SWOV.'tel. 55"34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksu-
ele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculo-
seweg 40. Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

• Hobbybeurs zondag 10
maart van 11.00 tot 17.00 uur in
Woonzorgcentrum Antonius-
hove, Rapenburgse-straat 33,
Lichtenvoorde. Entree € 1,-
(kinderen tot 12 jaar gratis).
Inl: (0544) 37 57 72 (zie artikel
elders in dit blad).

• Te huur: opslagruimte, ±
650 m2, omgeving Hengelo/
Keijenborg. Brieven onder nr.
W 5-2 aan bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden.

• Te huur: weidegang met in-
loopstal in buitengebied voor
1-3 pony's. Tel. (0575) 55 64
39.

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

• Te koop: grote shovel, Ford
A-66, snelwisselsysteem. Over-
gespoten en in prima staat. Ri-
nus Wullink, Banninkstraat 33,
Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46
5684.

• Verloren in centrum Vorden:
dameshorloge (familieaan-
denken). Tegen beloning terug
te bezorgen. Tel. 55 54 55.

• Te huur in het buitengebied
van Leesten nabij Zutphen-
Warnsveld: caravanstalling.
Tel. (0575) 52 16 82 tussen
18.00 en 20.00 uur.

• Gezocht voor vrouw: admin.
werk voor ± 10 uur per week
in Vorden e.o. Brieven onder
nr. 5-1 aan bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden.

• Wegens gezinsuitbreiding
gezocht: een grotere koop-
woning omgeving Varssel
gem. Hengelo (Gld.). Fam. E.
ten Have (0575) 46 75 74.

• Voor lichamelijke en geeste-
lijke/emotionele klachten Tarot-
kaarten - Reiki - Steenopleg-
ging - Bachbloesem maak een
afspraak met: energetisch
therapeute Joke Kempers,
(0575) 44 19 39.

• Zaterdag 9 maart in zaal Ko-
ster te Etten: swingnight! Aan-
vang 21.30 uur. Entree €5,-
www.swingnight.nl

• NBvP/Vrouwen van Nu afd.
Vorden presenteert vrijdag 15
maart a.s. „de Battumse revue
„'t Geet d'r van" in het
Dorpscentrum, aanvang 20.00
uur. Voorverkoop kaarten
woensdagavond 6 maart van
19.00 tot 21.00 uur en vrijdag-
morgen 8 maart van 10.00 tot
12.00 uur in het Dorpscentrum.
Leden € 4,55 niet leden € 5,-.

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

• Te huur: stalling voor klei-
ne auto. Tel. 55 36 03.

• Nieuw: koffie Corazon.
Een zachte koffie voor de ware
liefhebber. Nu bij Wereldwin-
kel Vorden.

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meu-
belverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.

• Dinsdagavond 26 februari
rond 19.00 uur heb ik op de
Rondweg in Vorden nabij de
brandweerkazerne een rood-
bonte poes aangereden. De
eigenaar kan met mij contact
opnemen. Mijn telefoonnum-
mer is (0575) 55 13 06.

• Kies PvdA. Laat uw stem
niet verloren gaan. Meer info:
bezoek onze site: http://www.
vorden.pvda.nl

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 1 morgen in de
week; Fam. Holtslag, Broek-
weg 5, Wichmond, tel. (0575)
44 12 14.

• Te huur: kamers in het cen-
trum van Vorden. Vaste wasta-
fel, t.v.-aansluiting en geza-
menlijk gebruik van keuken,
toilet en badgelegenheid. In-
formatie: (0575) 55 33 51 of 06
50287885.

• Nieuw Zeeland. Gevraagd:
hulp m/v melkveebedrijf, Ned.
gezin. Ong. juli t/m dec. 2002.
HAS/MAS, Melkerv, tractoren/,
voorkeur. Kost inw. + verg. Info:
a.e.ritmeester@xtra.co.nz - fax
006478864250.

• Verkiezingsuitslagen bij
streekradio Achterhoek FM.
Woensdag 6 maart van 21.00
tot 22.00 uur. Vorden FM 105.4
• Ruurlo FM 107.1 - Kabel 87.5
• Kabel Mariënvelde 98.4

• Het bestuur van de Stichting
Kranenburgs Carnaval be-
dankt alle vrijwilligers en spon-
sors voor hun motiverende in-
zet tijdens het afgelopen car-
naval. Tevens willen we De
Kraanvogel en SV Ratti bedan-
ken voor hun gastvrijheid tij-
dens deze dagen.

• Koffiespaarpunten bij de
Wereldwinkel, een wakkere
actie.

• Zwerrvuildag. Oproep aan
alle inwoners van Vorden,
Wichmond en Vierakker. Ergert
u zich aan rommel langs de
weg? Help het opruimen op
zaterdagmorgen 16 maart.
Opgave bij Jan Rietman, tel. 44
19 99. Voor Wichmond-Vierak-
ker en bij Ria van Vleuten, 55
33 57 voor Vorden-Kranen-
burg.

Lekker vertrouwd, lekker anders
verrassend vers, de echte groenteman!

Geldig maandag 4 maart t/m zaterdag 9 maart

stylingbureau

Zoekt u een
interieurontwerp
voor uw woning,
winkel, restaurant,
wachtkamer,
kantoor of bedrijf.

Of een compleet
tuinontwerp.

Bel voor info:
Ineke Bennink
(0544) 37 34 09
Nelly Carter
(0544) 37 51 56

Of ga naar:
www.in-stijl.nl

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

Banketbakkerspeer

Conference
per kilo

Gekookte
mini kriel
500 gram 1.29
Geschrapte
worteltjes
500 gram 0?9

Combineer en profiteer! krop Sld
+ komkommer
nu samen €

Zo uit Je Zuid Afrikaanse zon:
blauwe druiven
500 gram €

Zo in de pan...
boer'n bakschotel
500 gram €

Rauwkost en salades: boer'n Salade 200 gram € 149

De Echte
Groenteman Vorden

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

internet: www.de-echte-groenteman.nl

DE ECHTE GROENTEMAN SPRINGT ER UIT IN GROENTE EN FRUIT

Boerenjongens
bavaroisevlaai

550 O75
• groot € Om

f ^
Bosvruchtenvlaai

550•^ j

Witte bolletjes
O halen 9 betalen ^

Bunderbrood
met de gulheid van 7 granen

f 10
• J

Aanbiedingen geldig van 6-3 t/m

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de ech
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (05

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0

13/3 a.s.

f N

L, tCMTI rCaLBykiniPJ

te zijn.
75) 55 13 84
575) 57 15 28

Êbrabantia
so l id c o m p a n y

model postillion,

€ 85,-
model avenue,

c 45,-
verkrijgbaar bij:

HARMSEN
UZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannintetraat A - 7255 AW Hengeto (Qkt) - Tel. 0575-461220



Sö7 van verwondering,
vervuld met intense vreugde...

Weimoed Lidewij lanthe

In de middag van woensdag 20 februari 2002
is zij geboren.

Arjen Doornbos & Elsbeth Doornbos-Ruiterkamp

De Lange Garde 41
7232 GR Warnsveld

Is het geheim misschien datje veel meer krijgt
dan je ogen zien?

Dolgelukkig en blij zijn wij met de geboorte van
onze dochter en mijn zusje

Jeanne

geboren op 28 februari 2002.

Henk, Henriet en Bjorn Klein Geltink

Peppelenhof 17
7261 VN Ruurlo
Tel. (0573) 45 21 98

(v.

i Donderdag 14 maart a.s. hopen wij

Wlm Wassink
en
Dinie Wassink-Wolsheimer

samen met onze kinderen, kleinkinderen
en ouders ons 40-jarig huwelijk te vieren.

Wij houden receptie van 15.00 tot 16.30
uur in zaal „De Herberg", Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Beetje bij beetje moest jij ons verlaten,
we konden uiteindelijk niet meer met je praten.
Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer,
van voorheen was je niet meer.
We zagen heel goedje stil verdriet,
maar helpen konden wij je niet.

Op de leeftijd van 96 jaar is van ons heengegaan
onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder

Antonia Brandenbarg-Regelink
weduwe van Garrit Brandenbarg

G.J. Brandenbarg
G.J. Brandenbarg-Groot Roessink

Gerrit en Wilma
Annemieke en Martin
Gertjan

Marijke en Henk
Annet en Mare
Jolanda
Gerard

Onze dank gaat uit naar het personeel van het
Zuytvenne afdeling Jobstede.

3 maart 2002

„Mombarg"
Zelledijk 1
7251 NB Vorden

Moeder is overgebracht naar uitvaartcentrum Mo-
nuta, Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen be-
zoek.

De rouwdienst zal worden gehouden in de Neder-
lands Hervormde kerk te Vorden op donderdag 7
maart om 13.00 uur.

Hierna zal de teraardebestelling plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden om 14.00 uur.

Maart 2002
Almenseweg 56
7251 H S Vorden

Te koop:

15180 m2 BOS
gelegen aan de
Beunkstege te Vorden.
Inlichtingen:

VxSTGOED

Telefoon (0575) 44 13 31
Mobiel 06 22684706

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

Paardenbrok:
Besterly Havens

Equiral Horse-Power

Hartog Kasper Fauna Food
Fyto Dodsen & Horre!

Y\

Afgehaald bij:
VEEVOEDERHANDEL

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

Kijk voor meer

nieuws op:

www.contact.nl

Wie zegt dat de Duitsers de
lekkerste schnitzels hebben?!

Uw Keurslager kan niet wachten tot het lente is.
Tijdens de Vroege Voorjaarsweken van 4 maart t/m 6 april trakteert hij
u graag op een voorproefje. Typisch 'voorjaarsvlees' als kalfs- en lams-

vlees, maar ook heerlijke salades en pastagerechten liggen al in de
toonbank. Het adres van de Keurslager hij u in de huurt vindt u op

www.keurslager.nl

Kalfsgehaktschnitzels per 4 stuks € 455

Gebraden kalf srollade

Pestosteak

100 gram

100 gram

100 gram

90

Beenhamsalade
Bij aankoop van 1 kilo

ribkarbonade CJ Telt IS 500 gram half om half gehakt.

A.s. weekend voor iedere klant een

gratis stukje eigengemaakte grillworst.

€

«1
«o95

Vlogman
Keurslager
/.utphenseweg 16 - Vordcn
Tel. (0575) 55 13 21

De woeqe voorjaawi/eken.

Puw'genieten!

Wij hebben kennis genomen van het overlijden van
ons lid, mevrouw

A.M. Klu m per-Wissels

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden
NBvP-Vrouwen van Nu
afdeling Vorden

Vorden, 22 februari 2002

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van

Antonius Johannes Teunissen

hebben ons diep getroffen.

Wij zijn u dankbaar voor de steun en troost welke
ons dit heeft gegeven.

Uit aller naam,
H.J.G. Teunissen-Lammers

Hengelo (Gld.), maart 2002

GEZOCHT:

vakantie-
medewerkers
voor alle voorkomende werkzaam-
heden op

CAMPING

De Reehorst
Enzerinckweg 12,7251 KA Vorden

Vorden - Telefoon (0575) 55 15 82

Voor uw belangstelling ons betoond na het overlij-
den van onze vader, groot- en overgrootvader

Derk Lettink

betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Vorden, maart 2002

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEb.v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Kijk voor meer nieuws op;

wwiv.confacf.fi/

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden.
Telefoon (0575) 55 29 28
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 1730 uur

donderdag
van 13.30 tot 17.30 urn-

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ATERDAG 9 MAART WEER BRENGPUNT
GROF- EN TUINAFVAL

Komende zaterdag kunt u tussen 13.30 en 16.30 uur gescheiden afval
brengen aan het Hoge 65 a (oude zuivering). U mag 0,25 m3 grof afval en
daarnaast 2 m3 groen afval gratis brengen. Voor grotere hoeveelheden
moet u naar de brengpunten te Lochem en Zutphen. Zie voor de ope-
ningstijden de afvalkalender 2001-2002.

In februari is bijzonder goed gebruik gemaakt van het nieuwe afval-
brengpunt. In drie uur tijd hebben 164 mensen afval gebracht en waren
de bakken overvol. Ondanks dit succes moeten we constateren dat men-
sen restafval bij gescheiden fractie doen, waardoor er veel werk is om dit
restafval eruit te halen en het risico bestaat dat partijen worden afge
keurd, waardoor hoge kosten ontstaan. Met de ervaringen van het afval-
brengpunt in februari wordt de opzet iets veranderd, namelijk:

• Extra controle op de hoeveelheid afval en legitimatie;
• Toezicht op de aard van het gebrachte afval;
• Betere doorstroming van auto's op het terrein door andere opstelling

en grotere afvalbakken;
• Opstelling van auto's aan de rechterzijde van de oprijlaan zodat geen

opstoppingen ontstaan.

Nogmaals de spelregels voor het afvalbrengpunt:

Afval dat u kunt brengen:

- metaal
-hout
- schoon puin
- niet schoon puin
- tuinhout

- klein chemisch afval
- tuinafval (géén grond)
- klein wit- en bruingoed
- vlakglas

• Deze regeling is alleen voor inwoners van de gemeente Vorden. Bij
binnenkomst op het terrein moet u zich kunnen legitimeren;

• U mag maximaal 0,25 m3 afval per dag aanbieden, met uitzondering
van tuinafval. Voor tuinafval geldt daarnaast een maximum van 2
m3 per dag;

• Andere categorieën afval en afval van bedrijven worden niet geaccep-
teerd (bijvoorbeeld geen ongescheiden bouw- en sloopafval);

• Herbruikbare producten kunt u het beste verkopen of aanbieden aan
het kringloopbedrijf;

• Materialen mogen géén asbest bevatten;
• Het grof afval mag per eenheid niet meer dan 25 kilo wegen;
• De goederen mogen niet langer dan 1,5 meter en moeten spijkervrij

zijn;
• Bij het afgeven van het afval moet u zich houden aan de instructies van

de toezichthouders.

De gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen werken op meerdere ter-
reinen samen. Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om
een vergelijkbaar afvalbrengpunt in Steenderen te maken. U zou dan de
tweede zaterdag van de maand in Vorden terecht kunnen en de vierde za-
terdag in Steenderen.

O ZIT DAT MET DE AUTOGORDEL

Feiten en fabels

"Het dragen van een autogordel is verplicht". Feit!
Het dragen van de gordel is zowel op de voor- als achterbank verplicht.
Bestuurders en passagiers die kleiner zijn dan 1.50 meter, mogen een
driepuntsgordel als heupgordel gebruiken.

"Autogordels redden levens bij ongevallen"...... Feit!
De overlevingskans bij een verkeersongeval is 40% hoger als u een auto-
gordel draagt. Ook als u te water raakt is de gordel een levensredder. Zon-
der gordel loopt u veel meer kans door de klap op het water bewusteloos
te raken!

"Een gordel is niet nodig als je een airbag hebt"...... Fabel!
Een airbag is een aanvulling op de gordel, geen vervanger. Alleen al van-
wege het feit dat de gordel je op je plaats houdt, wanneer je over de kop
slaat, is de gordel geen overbodige luxe.

"Binnen de kom is de gordel niet nodig, bij een botsing vang ik de
klap wel op met mijn handen". Fabel!
Een aanrijding bij een snelheid van 20 km/u is al niet meer op te vangen
met de handen. Een botsing met een vast obstakel bij een snelheid van
50 km/u is te vergelijken met een duik van 10 meter in een leeg zwem-
bad. Een hele klap, niet?

"Het is niet verstandig bij een passagiersairbag een kinderzitje op
de voorbank te gebruiken"...... Feit!
In verband met verstikkingsgevaar bij een zich openende airbag is het
raadzaam geen kinderzitjes, zoals een maxi-cosi, op de voorbank te
plaatsen als de auto is uitgerust met een passagiersairbag.

FSLUITING VAN HEECKERENSTRAAT

De rioolaansluitingen in de Van Heeckerenstraat worden vervangen.
Vanaf 11 tot en met 22 maart is deze straat afgesloten voor alle verkeer.

/W,
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'ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de opening-
stijden, liggen met ingang van 8 maart 2002 tot en met 5 april 2002 ter
inzage meldingen algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1)
van:
de heer W.F. Haccou, Stationsweg 31, 7251 EL Vorden voor het in werking
hebben van een tandartspraktijk volgens het Besluit tandartspraktijken
milieubeheer op het perceel plaatselijk bekend als Stationsweg 31 te Vor-
den.

FreeWheel V.O.F., Zutphenseweg 8, 7251 DK Vorden voor het oprichten
van een inrichting volgens het Besluit detailhandel en ambachtsbedrij-
ven milieubeheer op het perceel plaatselijk bekend als Netwerkweg 7 te
Vorden.

ERGROTEN WONING RUURLOSEWEG 41

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 5, lid 5.8 sub e van het bestemmingsplan "Vorden Centrum &
Oost 1994" vrijstelling te verlenen van de minimale afstand tot de zijde
lingse perceelsgrens voor het vergroten van een woning op het perceel
Ruurloseweg 41.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 7 maart tot en met woensdag 3 april 2002 ter inzage ter
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun
zienswijze aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

'B OUWAANVRAGEN

Plaats
Almenseweg 9

Vordensebosweg 3

Pr. Bernhardweg 9

Ruurloseweg 41

aanvrager
E. Angenent en
MA. Rutting
M. de Jong-
Nijhof
A. Groot
Roessink

E. Ruiterkamp
en mw.
R. Langwerden

inhoud
vergroten van
een woning
plaatsen van
een woning
vergroten
woning,
veranderen
berging
vergroten
woning

datum ontvangst
22-02-2002

22-02-2002

25-02-2002

27-02-2002

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

Plaats aanvrager
Vordensebosweg l M.W.C.T.

Dierking

Meldingen bouwen

Zutphenseweg 51 H. van Houte

HoetinkhofS L.W. Visschers

inhoud
bouwen
garage

bouwen
bergruimte
bouwen
bergruimte

vrijstelling
hoogte

overschrijden
rooilijn
overschrijden
rooilijn



Slopen

Vordensebosweg l

Rietgerweg 3

M.W.C.T.
Dierking
B.H. Lieverdink

Schuttestraat 20 J.B. Lenselink

geheel slopen garage

geheel slopen schuur met carport
en kas
geheel slopen 3 kippenhokken en
aanbouw berging

Overige

Dorpsstraat 8 D. ter Huerne Reclameaanduiding op de gevel

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

MOOIMEE

Haal de
milieuwin
uit je klein
chemisch
afval
Wist u dat:
In Nederland per jaar zo'n twintig miljoen batterijen verkocht worden? Het
mag duidelijk /ijn dat het van groot belang is dat de/e batterijen niet op de
grote afvalhoop belanden, maar apart worden inge/ameld. Fner/ijcls omd.it /e
schade aan het milieu kunnen toebrengen en ander/ijds omdat de materialen
waarvan batterijen gemaakt zijn opnieuw kunnen worden gebruikt. Ook ander
huishoudelijk klein chemisch afval moet u apart houden. Denk bijvoorbeeld
aan spaarlampen, tl-bui/en, medicijnen, injectienaalden, verf en motorolie.
In de afvalwij/er van de gemeente Vorden staat de volledige lijst. In ons dorp
wordt overigens gemiddeld ruim 1,5 kilo per inwoner per jaai aan klein
chemisch afval ingeleverd. Op zich een mooi resultaat, maar het kan nog veel
beter. In plaatsen als l lengelo en Steenderen ligt dat getal namelijk een stuk
hoger. Daar wordt respectievelijk twee en drie kilo per inwoner per jaar in-
gezameld. Goed voorbeeld doet goed volgen, zullen we maar zeggen.

Tips
• Bestudeer de afvalwijzer van de gemeente Vorden eens goed. U zult zien

dat er veel meer zaken onder klein chemisch afval vallen dan u van tevoren
had gedacht.

• Gooi lege batterijen gelijk in de milieubox. Op die manier voorkomt u dat er
lege batterijen in laatjes en kastjes terechtkomen.

• Zorg ervoor dat injectienaalden veilig worden verpakt.

Verwerking
Al hel inge/amelde klein chemisch afval wordt gesorteerd bij AFT De Pijp in
Drachten. Dit bedrijl lx's< hikt ovei <ille U-n<xligde veiKiinningen en is d.in
gesloten bij de Vereniging van Ver wei kers v.in Afvalstoffen, l r /ijn /o'n twintig
bedrijven waar de verschillende SIK»ten chemisch afval vervolgens naar toe
gaan.

Inzameling
Klein chemisch afval kunt u inleveren bij het maandelijkse brongpunt voor
grof- en tuinafval aan Het Hoge <•> '> (vnoim<ilige /uiveiing). Dit hiengpunt is
elke tweede /aterdag van de maand geopend van 11 w tot Kr 50 uur. Verder
is er jaarlijks een huis-aan-huis in/arneling van huishoudelijk chemisch alval.
Vooi meer inloimatie /ie de afvalwij/er van de gemeente Vorden.

Meer informatie
Vooi meer infoimatie kunt u (ontact opnemen met de Afval-Inlornwlle-Lljn,
telefoon (0575) 54 56 46. Geopend op werkdagen
van 9.00 tot 12.30 en 13.00 tot 16 00 uur

berkel milieu

VORDEN

Nieuwstad 32, 7251AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9,00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

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

RIJTEST VOOR SENIOREN
In de vorige rubriek deden wij een
oproep aan de senioren die aan de
binnenkort te houden rijtest wil-
len deelnemen, om zich alvast te
melden. Het is de bedoeling de test
in april te houden, tenzij uit de op-
gave van de deelnemers blijkt dat
zij de voorkeur hebben voor een
datum in het najaar. Tot nu toe
hebben zich nog maar twee men-
sen aangemeld. Het zal duidelijk
zijn dat dat te weinig is om een
test te organiseren.
Deelname aan de test is geheel
vrijblijvend d.w.z. dat er geen ge
volgen zijn voor uw rijbewijs. Het
is de bedoeling dat de adviseur die
met u mee rijdt in uw eigen auto u
wijst op foutjes die misschien in
de loop van de tijd in uw rijgedrag
geslopen zijn.

Ook de voorlichtingsbijeenkomst
over de theorie is heel nuttig. Uit
onderzoeken is gebleken dat juist
degenen die al lang geleden hun
rijbewijs haalden, niet al te goed
op de hoogte zijn met de nieuwste
verkeersregels en de nieuwe bor-
den. Als er zich voldoende deelne
mers aanmelden, zorgen SWOV,
Cosbo en 3 Vo voor de organisatie.
Tel. 55 34 05

RECTIFICATIE
Onlangs heeft u in deze rubriek
iets kunnen lezen over het Euro-
pees Medisch Paspoort ,een docu-
ment dat u voor enkele euro' s
kunt bestellen en waarin u al uw
medische gegevens kwijt kunt, zo-
als de medicijnen die u gebruikt.
Een handig document om altijd
op zak te hebben en zeker tijdens
de vakantie, zodat een vreemde
dokter meteen kan zien welke me-
dicijnen u gebruikt of aan welke
ziekte u eventueel lijdt.

Het telefoonnummer dat werd op-
gegeven bleek niet juist te zijn, het
juiste nr. is: 070 - 37 89 880.

REGIOTAXI
Dit is een bijzondere vorm van
openbaar vervoer. Wat is het bij-
zondere? De regiotaxi brengt u
van huis tot huis en is daarom ook
geschikt voor ouderen en gehandi-
capten. De regiotaxi rijdt in het
gebied IJsselstreek .Hoe ver u pre
cies kunt reizen vindt in de spe
ciale folder die o.a. bij de SWOV
verkrijgbaar is. Belangrijk om te
weten is ook dat u minmaal één
uur van tevoren moet bellen om
aan te melden dat u van de regio-
taxi gebruik wilt maken. De moge

lijkheid bestaat dat er meer men-
sen meerijden en dat u daardoor
misschien een stukje moet omrij-
den.
Voor de prijs die u moet betalen
maakt dat geen verschil. U betaalt
het aantal zones dat nodig is om
op de plaats van bestemming te
komen. Wie slecht ter been is of
door andere klachten vervoer no-
dig heeft, kan in aanmerking ko-
men voor een WVG-pas.

Wilt u meer weten ,neem dan con-
tact op met de SWOV, tel. 553405.

EXPOSITIE BIJ DE WEHME/
SWOV
De expositie die onlangs in de ga-
lerie van de bibliotheek te zien
was met foto's uit de ambts perio-
de van burgemeester van Arkel , is
nu te bezichtigen in de Wehme.
Veel Vordenaren zullen ongetwij-
feld aan de hand van de beelden
heel wat herinneringen kunnen
ophalen.

In de wachtruimte/spreekkamer
van de SWOV naast het kantoor
hangt een serie schilderstukken
van de heer B.Bargeman. Ook dit
zijn stuk voor stuk herinneringen
aan Vorden in vroeger tijden.

HUISBEZOEK
Ouderen die in het afgelopen jaar
de leeftijd van 80 jaar bereikt heb-
ben, zijn bezocht door de senio-
renvoorlichters van de SWOV
Mocht u behoren tot de groep 80-
plussers en heeft zich nog niet
aangemeld voor een dergelijk be
zoek, dan kunt u zich alsnog op-
geven. Het huisbezoek heeft tot
doel om ouderen te informeren
over alle voorzieningen en regelin-
gen waarvan zij gebruik kunnen
maken. In de praktijk blijkt dat
veel mensen niet voldoende op de
hoogte zijn en daardoor mogelijk-
heden laten liggen die het leven
op deze leeftijd kunnen vereen-
voudigen of veraangenamen. U
kunt zich aanmelden bij de SWOV,
tel. 553405.

ETEN NAAR HARTELUST
De titel boven dit stukje is overge
nomen van een gelijknamig boek-
je van de Hartstichting waarin ver-
standig eten wordt aanbevolen. En
al eten de meeste ouderen mis-
schien niet meer zo veel, het is wel
belangrijk dat de maaltijden vol-
doende voedingsstoffen bevatten
en dat die maaltijen lekker zijn.
Gezond en lekker, hoe gaat dat sa-
men?

Eet gevarieerd, verandering van
spijs doet eten en bovendien
zorgt variatie ervoor dat u alle
noodzakelijke voedingsstoffen
binnen krijgt.

Eet voldoende groente en fruit,
200 gram groente per dag en
minstens twee stuks fruit.

Drink voldoende, vooral voor
ouderen is dit van belang. Ieder-
een heeft anderhalve liter vocht
per dag nodig. Daarbij telt alles
mee, koffie, thee, maar ook
bouillon of vruchtensap. Als u
vruchtensap zonder suiker drinkt
krijgt u ook nog de nodige vita-
mines.

Wees matig met vet en gebruik
bij voorkeur dieetmargarine of
halvarine en bak en braad in
vloeibare bakprodukten of ge
bruik zonnebloem- of olijfolie.

Let op de manier van koken. Ko-
ken met behulp van de wok, de
magnetron of de grill vraagt
veel minder vet dan het traditio-
nele bakken in de pan. Er zijn
speciale kookboekjes met goede
en niet al te ingewikkelde recep-
ten voor deze manieren van
koken. Zeker de moeite waard
om u daar eens in te verdiepen.

Bij de Hartstichting kunt u de
genoemde brochure aanvragen,
bovendien is er ook nog een Calo-
riewegwijzer en een receptenbro-
chure.tel 070 - 31 55 555.

Voor vragen over hart- en vaatziek-
ten kunt u op werkdagen tussen
9.00uur en 17.00 uur gratis bellen
met de Informatielijn van de Hart-
stichting, tel. 0800- 300300.

RECLAME-DRUKWERK /
AFFICHES - FOLDERS - BROCHURES - FLYERS - PROGRAMMABOEKJES - CD-BOEKJES - LEAFLETS m d rukke r i j Weevers

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

info@weevers.nl

www.weevers.nl



Nieuwe directeur school het Hoge:

"Ik hou van kinderen"!

Hij pendelt dagelijks heen en
weer, vanuit zijn woonplaats
Gendringen naar zijn werkplek
in Vorden, de christelijke
school Het Hoge. Met de auto
dat wel. Echter, wanneer we
straks verblijd worden met een
heerlijk lentezonnetje, dan
blijft de auto een paar dagen in
de week in de garage. Dan
wordt de racefiets gepakt, de bi-
don gevuld. In geen geval de
blik op "oneindig". Zeer zeker
niet, want Harry Hendertink
wil tijdens de fietstocht naar
Vorden, volop genieten van het
Achterhoekse landschap.

Ja, Harry Hendertink, de nieuwe
directeur van school het Hoge,
heeft de route nauwgezet uitge-
stippeld. Dat heeft hij trouwens
zijn hele leven al gedaan. Een "rou-
te" die hem vanuit zijn geboorte-
plaats Rijssen ("inderdaad oet Ries-
sen, ik kan ok wol plat praoten")
naar Kortenhoef heeft gevoerd,
waar hij exact 11 jaar en drie
maanden verbleef. Vervolgens liep
de "route" naar Gendringen, waar
hij ook precies 11 jaar en drie
maanden aan de school verbon-
den bleef!

Als dat de insteek is voor zijn ver-
dere loopbaan in het onderwijs,
dan hoeft het bestuur van school
Het Hoge zich de komende jaren
geen zorgen te maken! De voor te
kenen lijken goed. "Ik heb het hier
nu al uitstekend naar de zin", zo
merkt hij direct na onze kennis-
making op. De familie Hendertink
blijft voorlopig in Gendringen wo-
nen. Hendertink: "Wij hebben
twee kinderen,zoon Chrstian (19)
en dochter Nadine (16), die dit jaar
hun school af willen maken en
clan verder willen studeren.

Om in die tussentijd te verhuizen,
wil ik de kinderen niet aandoen.
Wanneer ze straks elders gaan wo-
nen dan komen we beslist hier
naar toe", zo zegt de nieuwe direc-
teur. Echtgenote Joke heeft inmid-
dels al een "voorschot" genomen
op haar toekomstige Vordense tijd.
Zij heeft zich als vrijwilligster bij
de plaatselijke VW aangemeld, zo-
dat zij alvast de sfeer in het kaste
lendorp kan proeven. En wellicht
ontdekt zij ook al een leuke woon-
plek.

LEGENDARISCH
Harry Hendertink is op l novem-
ber jongstleden op school het Ho-
ge begonnen, als opvolger van de
"legendarische" Hennie Reindsen,
die 33 jaar aan deze school ver-
bonden is geweest, waarvan de
laatste 22 jaren als directeur. Toen
het schoolbestuur van school Het
Hoge via een advertentie een op-

roep deed voor een nieuwe direc-
teur zei Joke Hendertink in Gen-
dringen tegen haar man "dat is
precies een baan voor jou". Vrou-
welijke intuïtie dus!

De voorjaarsvakantie werd aange
grepen om een sollicitatiebrief te
schrijven. Dhr. Harry Hendertink:
"Twee weken later kreeg ik al een
uitnodiging voor een gesprek. Dat
gesprek met de "sollicitatiecom-
missie" gaf mij al direct een goed
gevoel. Kort daarop volgde een
tweede uitnodiging. Vervolgens
bracht de commissie een bezoek
aan de school in Gendringen om
mij daar aan het werk te zien met
als resultaat de benoeming aan de
ze school", zo zegt de 46 jarige di-
recteur.

De eerste maand (november) liep
hij als het ware aan de hand van
Hennie Reindsen mee. De inwerk-
periode dus. "Als je van baan ver-
andert kan ik iedereen aanraden
het op deze wijze te doen. Je krijgt
op die manier een goed beeld van
de structuur van de school", zo
zegt Hendertink die al direct de
goeie organisatie op deze school
was opgevallen. In deze inwerkpe
riode voldoende tijd om te kijken
hoe de lessen in de verschillende
groepen verliepen. Tevens werden
met de 25 leerkrachten afzonder-
lijke gesprekken gevoerd.

Hendertink: "Ik heb wel gemerkt
dat Hennie Reindsen de school
heeft gevormd. Op dat fundament
bouw ik absoluut verder, waarbij
ik probeer er mijn eigen visie aan
toe te voegen. Ik ben voorstander
van adoptief onderwijs, dat wil
zeggen proberen om te gaan met
de verschillen die er tussen de kin-
deren zijn. Vroeger deden de kin-
deren alles op commando. De tij-
den zijn veranderd, het onderwijs
groeit mee. Ik probeer altijd op de
mogelijkheden van de kinderen in
te spelen. Kan dus bijvoorbeeld be-
tekenen dat je het ene kind wat
meer ondersteuning bij het reke
nen geeft en een ander kind bij-
voorbeeld wat meer op taalgebied.

NORMEN EN WAARDEN
Hoe ga je op school met elkaar om,
de waarden en normen, daar
hecht ik betekenis aan. Een kli-
maat scheppen voor kinderen zo-
dat zij zich op school veilig en ver-
trouwd voelen. Ik zie het als mijn
taak in dit alles "lijn" te brengen.
Om de feeling met het lesgeven te
behouden staat Harry Hendertink
1,5 dag in de week zelf ook voor de
klas. Een morgen bij groep zes en
een dag bij groep acht.

Wanneer Harry Hendertink het
heeft over de "normen en waar-

den" op school en in de maat-
schappij, dan gaan zijn gedachten
uit naar zijn voormalige school in
Gendringen. Eén school waar circa
20 procent van de leerlingen van
buitenlandse afkomst zijn. Zegt
hij: "Wij deden op deze school veel
aan taalontwikkeling. In Gendrin-
gen zijn veel gastarbeiders-gezin-
nen. Door onder meer de Atag heb-
ben vele buitenlanders hier werk
gevonden. Net als in vele andere
gemeentes, kwamen de laatste ja-
ren ook in Gendringen vluchtelin-
gen.

Deze mensen hebben van nature
een overlevingsdrang. Kinderen
van deze vluchtelingen zijn ge-
brand om goeie prestaties te leve
ren. Dus ook op school. Als je soms
hoorde wat sommige van deze kin-
deren allemaal in hun geboorte-
land hebben meegemaakt, dan
kan menigeen zich daar geen voor-
stelling van maken. Gruwelijke ta-
ferelen van geweld in de nabijheid
van kinderen. Verschrikkelijk alle
maal.

In Nederland wordt heel vaak ge
roepen, "terugzenden" die men-
sen. Ik beschouw dit als een soort
"kort door de bocht" redenatie.
"Zulke kinderen kun je niet zom-
aar terug sturen"! Respect voor de
medemens en op een andere ma-
nier naar mensen kijken, dat
neemt Harry Hendertink uit zijn
Gendringen-tijd, als bagage voor
zijn verdere leven mee.

Dat hij toch de school in Gendrin-
gen heeft verlaten heeft alles te
maken met de beperkte tijd die
hem was toegemeten om zijn baan
als directeur uit te oefenen. "Ik
had slechts drie middagen in de
week geen groep, de rest van de
tijd gaf ik les. En dan moest ik in
die anderhalve dag tussen neus en
lippen door leiding geven aan de
school. Te weinig tijd om de leer-
krachten te begeleiden. En dat
laatste zie ik op deze school het
Hoge als een uitdaging".

Toch nog een kritische kantteke-
ning. "Wat mij dwars zit; in het
huidige onderwijs heb je niet de
mogelijkheid om de kinderen te
bieden waar ze recht op hebben.
Puur een financiële kwestie. De
overheid zou meer geld in het on-
derwijs moeten steken", zo consta-
teert Hendertink. En om het ver-
haal positief af te sluiten: "Ik hou
van kinderen, ik beweeg mij graag
tussen de kinderen en ik verwacht
veel van kinderen. En dat komt
ook altijd wel uit. Dus heb ik een
leuke baan. En ik hou ook van "De
ze". Wie dat is? Dat is mijn hond,
een Hongaarse staander", zo zegt
Harry Hendertink lachend.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

HERINDELING
We gaan voor VHS++ ! Dat was en
is het standpunt van de WD afde-
ling Vorden. Want we zijn niet
zomaar en voor de aardigheid
op de herindeling gekomen met
de gemeenten Hengelo, Zelhem,
Steenderen en Hummelo Keppel.
We hebben indertijd, als WD, de
voor- en nadelen van de herinde
ling op een rijtje gezet in ons rap-
port "de gemeente Bronkhorst" en
kwamen toen tot de conclusie dat
het zeer zinvol zou zijn om naast
VHS, ook de VHS++ variant serieus
te nemen.

De uitgangspunten waren:
* Sterk bestuur
* Goede ambtenaren
* Veel verantwoordelijkheid voor

de burgers
" Duidelijk plattelandsbeleid

De raden van de vijf gemeentes
hebben eind vorig jaar ook beslo-
ten dat men voor VHS++ moest
gaan. Dus een breed gedragen ont-
wikkeling.

En nu, nu lijkt het dat die ont-
wikkeling uit onze handen is ge
slagen, want het is VHS+D gewor-
den. Zelhem is ingeruild voor
Doesburg. Geen echte plattelands-
gemeente meer, maar een halve
plattelandsgemeente met een fi-
nancieel krakerige stad van gerin-
ge omvang. Geen vlees en geen vis.
Wat moet het beleid in die nieuwe
gemeente Bronkhorst nu zijn. Plat-
telandsbeleid of stadsbeleid. Wie
het weet mag het zeggen.

En voor Doesburg wordt het wel
een gemeenteraad met een pro-
bleem. Want de plattelandsleden
zullen in de meerderheid zijn te
genover de "stadse" leden staan en
dat terwijl Doesburg het meeste
geld per inwoner nodig heeft om
het hoofd boven water te houden.
Eerlijk gezegd snap ik niet dat
men in Doesburg zeer tevreden is,
want de ongelijke strijd tussen
platteland en stad gaat straks ten
kosten van Doesburg.

Maar wat de WD in Vorden vooral
stoort is de wijze waarop het voor-
stel tot stand is gekomen. De Sta-
ten van Gelderland hebben de bur-
gers in de Achterhoek indertijd
voorzien van twee uitgangspun-
ten. Ten eerste enkele ruim uit te
leggen uitgangspunten en ten
tweede de "van onderen op" me
thode.
En de VHS++ gemeenten hebben
daar dan ook voortvarend en voor-
al duidelijk gebruik van gemaakt.
Eerst VHS en later VHS++ en niets
anders.
Er was ook geen vuiltje aan de
lucht dachten we, tot opeens Ge-
deputeerde Staten met een tweede
voorstel kwam.
Een voorstel dat z.g. recht deed
aan de uitbreidingsmogelijkheden
van de steden. Wellicht een
angstreactie op de wat voortijdige
brief daarover van de minister.
Maar de oplossing was onbegrijpe
lijk. Waarom Doetinchem dan aan
de verkeerde kant ruimte krijgen,
Doesburg veel te veel en Zutphen
veel te weinig?
En waarom een hechte, nieuwe,
plattelandsgemeente, als VHS++.
opeens te splitsen?

De uitkomst is de WD in Vorden
in elk geval in het verkeerde keel-
gat geschoten.

Maar gelukkig, het is "slechts"
een advies aan de minister bin-
nenlandse zaken en de Tweede Ka-
mer moet de definitieve beslissing
nemen. Dus er valt nog te strijden.
En dat gaan we in Vorden doen de
komende tijd, samen met de ande
re VHS++ gemeenten en met zo-
veel mogelijk gelijkdenkende poli-
tieke partijen.
Het zou daarom uitmate belang-
rijk zijn als de gezamenlijke ge-
meenteraden van de vijf VHS++ ge
meenten hun besluit om VHS++ te
gaan worden herhalen en zich
met grote meerderheid uitspreken
tegen de constructie met Doetin-
chem en Doesburg.
Dat zou een zeer belangrijke daad
zijn richting Den Haag, zowel naar
de minister als naar de Tweede Ka-
mer.

F.J. De Zee
Voorzitter WD Vorden

Plataan wordt niet gekapt!
Bij een heroverweging heeft de
gemeente Vorden het advies
van de commissie bezwaar- en
beroepschriften overgenomen.
De plataan bij de Rabobank
Vorden is daarmee gered. Het
bestuur van Vereniging Bomen-
belang is blij met de uitspraak.

Tegen de door gemeente aan de
Rabobank verleende vergunning
voor het kappen van een plataan
op het perceel van de Rabobank
maakte Vereniging Bomenbelang
in oktober vorig jaar bezwaar.

B&W van Vorden hadden aanvan-
kelijk twijfels bij het al dan niet
verlenen van een kapvergunning
en pasten de openbare voorberei-
dingsprocedure toe.

Hiermee gaven zij aan de waarde
van de boom belangrijk te vinden.
Uiteindelijk gaf de burgemeester
om 'spoedeisende redenen' ver-
gunning om de plataan binnen
enkele dagen te vellen.

Raadsman van Vereniging Bomen-
belang, Mr Bas Visser uit Winters-
wijk, adviseerde de vereniging om
dit besluit aan te vechten teneinde
de plataan voor Vorden te behou-
den.

De rechter stelde de vereniging in
het gelijk. De spoedeisende reden
werd ongegrond verklaard. Daar-
na was het de beurt aan de com-
missie bezwaar- en beroepschrif-
ten om haar oordeel en advies aan
B&W te geven.

De commissie gaf de gemeente
Vorden het volgende advies
De betreffende plataan staat in de
onmiddellijke nabijheid van een
rijbeplanting van platanen en
vormt daarmee naar het oordeel
van de commissie één geheel.

De boom vervult daarmee een be
langrijke functie in het dorps-
schoon. Hij versterkt de kleinscha-
lige ruimtelijke beleving van de
onmiddellijke omgeving. Het be-
lang van de Rabobank om deze
boom te vellen, te weten het win-
nen van een parkeerplaats en het
verbeteren van de manoeuvreer-
ruimte voor automobilisten, legt
naar het oordeel van de commis-
sie onvoldoende gewicht in de
schaal omdat in de onmiddellijke
omgeving van het bankgebouw
meer dan voldoende parkeerruim-
te aanwezig is.
Het herplanten van 2 platanen in
de rij platanen voor de Rabobank,
als compensatie voor het vellen
van de plataan, acht de commissie
onvoldoende opwegen tegen het
verlies van deze ruim 20 jaar oude
boom.

Weerwoord direktie Rabobank
Bij monde van directeur Jan Krooi
laat de Rabobank weten, het te be-
treuren dat de herinrichting van
het voorterrein niet afgemaakt
kan worden. De verlenging van de
bomenrij langs de straatzijde zal
niet plaatsvinden. Van het begin
af aan is voldoende duidelijk ge-
weest dat het één bij het ander
hoort, aldus dhr. Krooi.



Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

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

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 Kijerkamp)

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

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 06-55135503

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Kijk
voor
meer

nieuws
ops

Magere runderlappen 1 kg c 4."

Rundermuis 1 kg e4."

Speklapjes 1 kg

5 Saté vinken €2.95

4 Haast iletlapjes

Weekpakket vleeswaren:

1 ir AMBACHTELIJKE
ACHTERHAM

100 gr BACON

100 gr GEBR. GEHAKT

€l.20

cl-11

c3.79

• HORTENSIA VAN 7.99

« 10 VIOLEN VOOR

O HYACINT, 3 IN EEN POT
VAN 2.99 VOOR

« 20 ROZEN

* 2 BOSSEN TULPEN

599
3 "̂  Bloemen en planl

199

4.99
3.99

Al deze aanbiedingen zijn geldig op de markt
en bij Kluvers - Dobey

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Eet vis,
omdat het zo gezond is!
Dinsdags van 930 tot 17-15 JUUT

op de markt in Vorden.

Ruime keus kwaliteitsvis.

r VISHANDEL ^ér& F. VAN DE GROEP \
Spakenburg

Tel./fax (033) 29 86 610

(www.compusystem.nl)
KeuzePC v.a. € 749,-
AMD Duron 800 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 20 Gb harddisk € 749,-
AMD Duron 950 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 40 Gb harddisk Ufflttk € 799,-
AMD Athlon Thunderbird 1400 MHz., 128 Mb SDRAM, 40 Gb harddisk 11 € 849,-
AMD Athlon XP 1,7 GHz, 256 Mb PÓR266 iMHz, 32MB TNT2 AGR
40 Gb harddisk || € 949,-

SpelletjesPC v.a. € 949,-
AMD Athlon Thunderbird 1,4 GHzfi256 MB SDRAM,
NVidia Riva TNT2 32Mb M64;AGR 40 :Gb harddisk 7.2DO rpm i € 949,-
AMD Athlon XP 1700 MHz, 256 MB DDR 266 MHz, Geforce2 MX 400
64 Mb AGP VGA, Tf-Qut,;;6d;;Gb harddisk 7,200 rpm | :f€ 1049,-

PC-266 MHz., UDMA 66/100 ATX Moederbord, 64 MB {behalve bij dé'SpelletjesPC)
VGA, AC '97 Sound, 52 x AOpen CDROM, 56K6 Modem, 10/100 Mbps Netwerkkaart,
1,44MB Diskdrive, Midi-Tower ATX, Windows 95/98 Tc t̂senbord, Logitech Scrollwheel
Muis.

Actie:
Minolta PagePro 1100L Laserprinter, incl. toner € 209,-

Hewlett Packard 845C, alleen USB aansluiting € 99,-
Stand Alone DVD-speler, ook CD en MP3, regiovrij €

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

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

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

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 1 6 Vorden • Bezoek op afspraak

Bktro
Rotonde

Kerkstraat 3
Vorden
Tel. (0575) 55 15 19

Heeft u geen tijd of zin om te koken?
Laat dan de Bistro de Rotonde kok voor U koken!

Iedere dinsdag t/m vrijdag een dagmenu voor € 6,00

Dagmenu van 5 maart t/m 8 maart 2002
wicner schnitzel met friet en salade/ijs met slagroom
preisoep/rollade met aardappelpuree en groente
varkensreepjes met rijst en groente/bavarois
tomatensoep/gepancerde vis met aardappels en sla

van 12 maart t/m 15 maart 2002

Dinsdag 5 maart
Woensdag 6 maart
Donderdag 7 maart
Vrijdag 8 maart

Dagmenu
Dinsdag 12 maart
Woensdag 13 maart

Donderdag 14 maart
Vrijdag 15 maart

Dagmenu

hutspot met hachee/ijs met slagroom
champignonsoep/rundervink met gebakken aardappels
en groente
varkenssaté met rijst en groente/fruit yoghurt
runderbouillon/schnitzel met aardappelsalade

van 19 maart t/m 22 maart 2002
Dinsdag 19 maart
Woensdag 20 maart
Donderdag 21 maart
Vrijdag 22 maart

hartige pannenkoek/apfelstrudel met vanillesaus
knoflooksoep/schnitzel met gekookte aardappels en groente
zuurkoolstamppot met verse worst/bavarois
tomatensoep/kipfilet in roomsaus met rijst

Bent U geïnteresseerd dan kunt u dit iedere dag doorhcllcn.
Telefoonnummer 55 15 19

Ophalen is vanaf 17.00 uur maar U mag het ook bij ons opeten!



WD op verkiezingstournee Damm en

De WD in Vorden ging het af-
gelopen weekend op verkie-
zingstournee. Zo bracht fractie-
voorzitter Bert Brandenbarg
een bezoek aan voetbalvereni-
ging Vorden.

Tijdens de thuiswedstrijd van het
eerste elftal overhandigde hij een
oranje bal aan voorzitter Herman
Vrielink van W Vorden. Wethou-

der Dorien Mulderije deed hetzelf-
de bij SV Ratti.

Verder bracht de WD afgelopen
vrijdag een bezoek aan bejaarden-
centrum De Wehme. "De mensen
weten zo langzamerhand wel wat
ons programma is", zegt lijsttrek-
ker Dorien Mulderije.

"Belangrijker is echter dat wij we-

ten wat er bij de mensen leeft.
Daarom zijn we ook heel bewust
dit weekend de boer op gegaan",
zegt ze.

Of de verkiezingstournee van de
WD ook zijn vruchten heeft af-
geworpen, zullen we woensdag
6 september zien, wanneer in Ne
derland de gemeenteraadsver-
kiezingen worden gehouden.

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

Op deze plaats hebt u al verschil-
lende keren de naam De Vijf-
sprong gelezen. Hoog tijd om iets
meer te vertellen over dit Vordense
initiatief.
Aan de rand van het bos ten noor-
den van Vorden ligt sinds 1984 de
therapeutische leef en werkge-
meenschap Urtica-De Vijfsprong.
Het is een samengaan van zorgin-
stelling Stichting Urtica en biolo-
gisch-dynamisch landbouwbedrijf
De Vijfsprong.
Urtica is de botanische naam voor
de geneeskrachtige brandnetel. De
Vijfsprong is vernoemd naar de
plek waar de zorgboerderij geves-
tigd is. Vlakbij de boerderij komen
vijf wegen bij elkaar. Een beeld dat
naar de zoektocht naar de eigen Ie
vensweg verwijst. Urtica-De Vijf-
sprong biedt onderdak, behande-
ling en zorg aan mensen met psy-
chiatrische problematiek en men-
sen met een verstandelijke handi-
cap. Het boerenleven is hierin de
spil, de antroposofie de inspiratie
bron.
Uitgangspunt voor de zorg- en
hulpverlening op De Vijfsprong is
de overtuiging dat een gezond
leef- en werkklimaat genezend
werkt. Het zwaartepunt in de
hulpverlening ligt dan ook in het
aanbieden van een omgeving
waarin het gezonde overheerst en
waarin mensen, worden aange-
sproken op datgene wat ze wel
kunnen.
De Vijfsprong is een gemengd ag-
rarisch bedrijf met koeien, paar-
den, bouwland, een tuinderij, zui-
velverwerking en een kas. Er wordt
gewerkt volgens de biologisch-dy-
namische landbouwmethode. Bio-
logisch door rekening te houden
met de plant en de aarde, en met
de kringlopen in de natuur. Dat
wil zeggen dat de grond verzorgd
wordt met compost in plaats van

kunstmest en dat men de planten
op een natuurlijke manier gezond
houdt, in plaats van het bestrijden
van ziekten met chemische mid-
delen. Het dynamische aspect
slaat op het bewust omgaan met
kosmische samenhangen in het
begeleiden van al wat groeit.
Het werken op het land en met het
vee doet een appèl op de verant-
woordelijkheid van de mensen op
de Vijfsprong. De verzorging van
planten en dieren vraagt een be-
paald dagritme en discipline. Voor
de hulpvrager blijkt het leren om-
gaan met obstakels in het dage-
lijks werk de weg te vergemakke
lijken naar het overwinnen van in-
nerlijke problemen. Het continue
leerproces geeft inzicht in de ei-
gen sterke en zwakke kanten.
Daarbij is het van wezenlijk be-
lang dat de twee groepen mensen
een gemeenschap vormen. Voor de
mens met een verstandelijke han-
dicap, de zorgvrager, betekent de
ontmoeting met een psychiatrisch
hulpvrager steeds weer een appèl
op zijn innerlijke beweeglijkheid.
Het maakt zijn leven rijker en
voorkomt een vastroesten in ge
woontes. De psychiatrische hulp-
vrager van zijn kant ontmoet in de
zorgvrager iemand die veelal zeer
spontaan en vanuit zijn gevoel re
ageert. Bovendien doet de zorgvra-
ger een beroep op de verzorgende
en begeleidende kwaliteiten van
de hulpvrager. Allerlei onvermoe
de capaciteiten komen aan het
licht en het zelfvertrouwen neemt
toe-
Er zijn vijf gebieden op De Vijf-
sprong waarin mensen groepsge-
wijs werkzaam zijn. ledere groep
bestaat uit een deskundige op het
werkgebied, een therapeutisch
werkleider en een tot zes zorg- en
hulpvragers.
In het werkgebied vee en akker-
bouw gaat het om de verzorging
van de 22 melkkoeien met jong-
vee. Daarnaast wordt de 33 hectare
land bewerkt die nodig is voor de

produküe van voedsel voor mens
en dier.
In de zuivelverwerking wordt de
melk van de eigen koeien en van
een biologisch-dynamisch bedrijf
in de buurt, verwerkt tot kwark,
kaas en yoghurt.
Het werk in de tuin omvat het be
werken van een groentetuin van
een hectare en 1600 vierkante me
ter grond in de kas. Hier wordt een
zo breed mogelijk pakket groen-
ten geteeld.
De produkten van deze drie werk-
gebieden gaan naar de eigen boer-
derijwinkel, andere winkels in de
regio en de groothandel.
In de boerderijwinkel worden
groenten en zuivel van eigen be-
drijf verkocht. Om een zo com-
pleet mogelijk aanbod te krijgen,
worden ook veel groenten van an-
dere biologisch werkende tuinders
in de Achterhoek verkocht, alsme
de produkten van landelijke groot-
handels. Ook is er een compleet as-
sortiment kruidenierswaren te
verkrijgen.
Het huis tenslotte is het werkge-
bied waarin gezorgd wordt voor de
gezamenlijke maaltijden en het
onderhoud van het huis en de sier-
tuin.
Naast deze werkvelden slaan ook
steeds meer zorg- en hulpvragers
hun vleugels uit op nadere werk-
plekken, zoals de Vordense geiten-
boerderij Groot Windenberg, de
ambachtelijke bakkerij De Drie-
kant in Zutphen en Het Volkshuis
in Deventer.

RECEPT: TZATZIKI
Stuk komkommer - klein potje
volle Vijfsprongkwark - een hand-
vol fijngehakte verse munt, evt te
vervangen door gedroogde munt,
basilicum of desnoods peterselie -
zout - versgemalen peper
Rasp de komkommer grof en be-
trooi hem met munt. Voeg de
kwark toe en maak op smaak af
met zout en peper. Heerlijk bij vers
stokbrood of turks brood.

DAMCLUB DOSTAL
WEGENBOUW VORDEN
Waardig competitie slot Dostal
Vorden!
De dammers van Dostal Wegen-
bouw hebben de competitie in stijl
afgesloten. Zowel het eerste als het
tweede team wonnen de laatste
thuiswedstrijd met 3-2 en eindig-
den daardoor op twaalf punten. In
zowel de landelijke hoofdklasse
als de tweede klasse was deze sco-
re goed voor een uitstekende zesde
plaats.
De thuiswedstrijd tegen Lunteren
begon voor de hoofdmacht matig.
Na een goede remises van Brion
Koullen en Henk Hoekman kwam
Dostal Vorden op achterstand door
een ongelukkige nederlaag van
Henk Ruesink. Henk speelt soms
meer tegen zichzelf en ook nu was
de tegenstander niét te beroerd
hem het beslissende zetje te geven.
Op het belendende bord leek zich
een koningsdrama te voltrekken
in de partij van kopman Wieger
Wesselink. Gesloopt door drukke
werkzaamheden dacht Wieger
even lekker op adem te komen
achter het bord. Een nonchalante
aanpak in de openingsfase kwam
Wieger echter duur te staan, i.p.v.
uithijgen werd het zwoegen voor
een armzalig puntje.
Gelukkig voor Dostal Vorden
kwam de redding uit onverwachte
hoek. De benjamin van het illuste
re gezelschap en tevens invaller
Danny Slotboom, zorgde voor een
daverende verrassing. Niet in het
geheel gehinderd door ontzag of
bescheidenheid, zocht Danny di-
rect het gevecht op met de topspe
Ier van de tegenpartij. Hij liet zijn
opponent de aanval en koos zelf
voor een omtrekkende beweging.
Ook toen de tegenpartij gevaarlijk
kwam opzetten en een sterke cen-
trumaanval in handen kreeg,
verschoot Danny geen moment
van kleur. Door de gebruikelijke
jeugdige branie en flair bracht
Danny zijn tegenstander heftig
aan het twijfelen. Deze probeerde
nog te ontsnappen via een wan-
hoopscombinatie maar streek uit-
eindelijk de vlag. Door de gunstige
stand op de borden bij Gerrit
Boom en Mike Voskamp was het
voor de anderen zaak te stand te
consolideren. Nina Hoekman en
invaller Jan Masselink hadden
geen centje pijn tegen de gebroe

ders Kroesbergen, al moest Jan er
wel even voor werken. Henk Gro-
tenhuis ten Harkel verslikte zich
bijna in de tijdnoodfase, maar na
de vijftigste zet was het puntje
snel op het droge. Ondertussen
had Gerrit Boom zijn superieure
strategie tot winst gevoerd. Een
oppermachtig centrum dreef zijn
tegenstander naar de afgrond, het
afspel bezorgde Gerrit geen enkel
probleem.
Mike Voskamp had zich een goede
raad in de oren geknoopt. Omdat
wijze lieden beweren dat de mees-
te partijen beslist worden tussen
de 40e en 50e zet, kon het Mike
niet verontrusten dat hij voor deze
fase verloren stond. En warempel
zijn opponent had hier nog niet
van gehoord, want tussen de 40e
en 50e zet forceerde Mike op fraaie
wijze een schijfwinst. Een schijf-
winst die Mike later de zege be-
zorgde en waarmee hij de over-
winning veiligstelde voor Dostal
Vorden. Wieger was op dat mo-
ment nog hard aan het knokken
voor een puntje en gaf niets ca-
deau. Zijn tegenstrever had echter
een grote vis aan de haak en liet
hem niet meer ontsnappen.
Zoals gezegd het tweede team van
Dostal Wegenbouw Vorden be-
haalde ook een overwinning met
3-2, alleen op een meer overtui-
gende wijze. Na een aarzelende
start met gelijkwaardige punten-
delingen tegen de gasten uit
Deventer, was het invaller Martin
Boersbroek die een hoofdrol voor
zich opeiste. Door een perfect ge
speelde partij bracht Martin de te
genpartij in grote moeilijkheden.
Deze zag geen uitweg meer en
stak de handen in de lucht. Het
was trouwens toch de middag van
de invallers, tenminste aan Vor-
dense zijde. Ook Jan Hoenink liet
zich van zijn beste kant zien en be
haalde een uitstekende remise.
Na een nederlaag van Chris Gre-
vers was het Mario Daamen die
Dostal Vorden weer op de juiste
weg zette met een klinkende over-
winning. Gerrit Wassink leek daar-
na de beslissende klap uit te delen
met een sterk gevoerde centru-
maanval. Toen ook het thuisfront
zich meldde aan het bord van Ger-
rit, koos zijn tegenstander schiel-
ijk voor het hazenpad: 3-1. De voor-
sprong kwam nog in gevaar door
een nederlaag van Johan Haijtink.
Gelukkig hielden Harry Graas-
kamp en Bertus Bosch het hoofd
koel en ontsnapten met remise.

GENDA V O R D E N
Iedere dag:

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

MAART
6 Handwerkmiddag Welfare

Wehme.
6 HVG Linde Paasviering
6 HVG Wichmond/Vierakker mid-

dag voor ouderen.
6 Bridgeclub BZR Vorden.
6 Zonnebloem Vorden feestmid-

dag in Dorpscentrum.
6 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
7 Bejaardenkring Dorpscentrum.
7 HVG Dorp Samen op Weg te

Arnhem.
11 Bridgeclub Vorden.
13 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.

13 Bridgeclub BZR Vorden.
14 HVG Wildenborch Paasviering.
15 NBvP Plattelandsvrouwen Revue

in 't Dorpscentrum.
16 Klein Axen Carien Rietberg,

lezing astrologie.
18 Bridgeclub Vorden.
20 HVG Wichmond/Vierakker Paas-

liturgie.
20 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
20 Bridgeclub BZR Vorden.
20 NBvP Plattelandsvrouwen, dia-

lect programma in de Herberg.
20 HVG Linde excursie, familie

Helmink.
20 Handwerkmiddag Welfare

Wehme.
21 Bejaardenkring Dorpscentrum

Pasen.
21 HVG dorp Vorden Paasviering.
23 HSV de Snoekbaars, paaswed-

strijd voor jeugd en senioren.
25 Bridgeclub Vorden.
26 Passage Chr. Vrouwenbewe-

ging Verhalen.
27 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
27 Bridgeclub BZR Vorden.
28 PCOB Volksgebruiken in 't

Stampertje.



VLAAI VAN DE WEEK:

Ananas-cocosvlaai € 5,00

Cocospunten per stuk € 0,60

Fittybrood vol energie
450 gram € 1,00

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Weekendtaartje € 3,50

Dofp$rtra«t11 Vorden telefoon 551373

FOTO

Boek
G R A F I E

Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8
7232 CXWarnsveld, Tel./Fax (0575) 52 72 51

zoekt

parttime winkelhulp
voor de zaterdag en

tijdens vakanties

Bel Warnsveld: (0575) 52 72 51

FONS JANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • KaasJinnen • Aida • Aidaband

•Beiersbont • Jobelanstoffen
•Badstofartikelen om té 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

BIBBMBBHWRMHWHMBHIWWBHBW^Bl^^^^w^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

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

Gehakt h.o.h.
kg

Warsteiner
krat a 24 flesjes

nu

nu

25% bonuskort/ng op alle
Oh hammen
Edet Friendly
24 rollen van € 8.99 voor €

Gallo Gallo Californische wijn
fles 0.75 cl a € 4.31 flessen halen flessen betalen

pak 1 liter

SdppGD bijv. appelsap of sinaasappelsap

2G pak voor de fl3/VG

Openingstijden:
maandag il'm donderdag van 8.00 - 20.00 uur

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

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

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

PEUGEOT
î "i ̂ ^ ̂ «^ B^ ^^^F • officie E L PEUGEOT DEALER

OCCASIONS
I063drs 1.1 XN
I06 3drs 1.1 Accent
I063drs 1.1 Sport
I063drs l.6 Sport I6V
I06 3drs I.6GTJ I6V

90.000 km
Imv. a.sp. mlv. 61.000 km

Imv. 26.000 km
Imv. a.sp. sch.k.dak 30.000 km

82.000 km

cpv. el.r. trh.

cpv. st.b. el.r. l S'lmv
cpv. st.b. el.r.

Imv

205 3drs l .4 Géneration

206 3drs I.9XND
206 3drs I.4XS
206 3drs I .4XS

306 Sdrs I.4XN
306 Sdrs l.4 Plus

3073drs I.6XS I6V
307 Sdrs 2.0 XS HDi 80kw
307 3drs 2.0 XT 2.0 I6V

406 Sdrs 2.0 ST HDi Brk Imv. clim.c. trh. el.r.
406 2drs 3.0 V6 Coupé

overige merken
Nissan Sunny I.4 I6V
Opel Astra l .4 i
Seat Inca l .9 Sdi van

st.b. l S'lmv

60.000 km

Sl.OOOkm
42.000 km
16.000 km

43.000 km
63.000 km

8.500 km
3.500 km
l.600 km

53.000 km
Sl.OOOkm

103.000 km
120.000 km
93.000 km

Deze moet u beslist gezien hebben !

PEUGEOT 406 ST l.8 I6V
Deze 406 4-deurs is grijs metallic en heeft een zuinige
l ,8 liter motor voor pittige prestaties.Twee Airbags, vijf
hoofdsteunen, abs en startonderbreking zorgen voor
veiligheid op hoog niveau. Een verstelbaar stuur, electrisch
bedienbare ruiten voor, centrale vergrendeling, electrisch
bedienbare spiegels, automatische temperatuurregeling,
lichmetalen velgen en nog een aantal nuttige extra's maken
deze comfortabele 'reislimousine' zeer luxe en compleet.
Deze 'Peu' is van 1999, heeft een kilometerstand van slechts
58.000 km en mag weer de weg op voor
EUR. 16.300 inclusief één jaar
leeuwekeur garantie!

Kijk ook op onze
vernieuwde website !!!

www.ridderhof.peugeot.nl

1995
1994
1999

LEEUWEKEUR
GEBRUIKTE
AUTO'S

[QlOVAG

>eningstijden: maandag - donderdag 08.00 - 18.00 u. vrijdag 08.00 • 20.00 u. zaterdag 09.00 - 16.00 u.

Meer informatie over occasions: www.ridderhof.peugeot.nl

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF BV
Molenenk 2 7255 AX Hengelo Gld. Tel. 0575 - 46 19 47

VOELT JE L E K K E R D E R IN EEN PEUGEOT.



Provinciale Staten akkoord met collegevoorstel:

Doesburg bij VHS+
*Wat voor een Europa
ligt voor ons?'

De kaarten waren van tevoren
al geschud. Toch werd er vorige
week woensdag nog de hele dag
vergaderd over de gemeentelij-
ke herindeling in de Achter-
hoek. Uiteindelijk ging de over-
grote meerderheid van de Pro-
vinciale Staten akkoord met
het collegevoorstel. Hierdoor
wordt als het aan de provincie
ligt niet Zelhem maar Does-
burg aan VHS+ toegevoegd.

Wethouder H. Boogaard van de ge-
meente Vorden spreekt van een fa-
ke-vertoning. "Dit was echt een
zwarte dag in onze democratie",
zegt hij. Volgens Boogaard stond
de uitslag van het debat van de
Provinciale Staten van tevoren al
vast. "Het was door het CDA al he-
lemaal dichtgetimmerd. De WD
kon daardoor geen kant meer op.
Die waren door het CDA zo onder
druk gezet dat ze het collegevoor-
stel wel moesten slikken.

Volgens mij is dit nog gewoon een
politieke afrekening van de be-
stuurlijke crises van een paar
maanden geleden in Arnhem.

Nee, het is gewoon beschamend
wat hier is gebeurd. Een dag om
snel te vergeten", aldus Boogaard.

Ook de oppositiepartijen in Arn-
hem hadden geen goed woord
over voor "de achterkamertjespoli-
tiek" van het CDA en de WD. De
PvdA sprak over de variant van de
knikkende knieën, GroenLinks
vond het vlees noch vis en volgens
Leefbaar Gelderland-Groenen was
het een ratjetoe van compromis-
sen. Doordat het CDA en de WD
het van tevoren met elkaar op een
akkoordje hadden gegooid, kwam
het collegevoorstel dat op tafel lag
geen moment in gevaar. Het colle-
ge van Gedeputeerde Staten wordt
op dit moment gevormd door het
CDA, de WD, ChristenUnie en de
SGP.

AARTSEN
Statenlid mevrouw R. Aartsen -
oud-wethouder en woonachtig in
Vorden - legde als enige binnen het
CDA een stemverklaring af. "Ik
heb dus wel voor het collegevoor-
stel gestemd", legt ze uit, "maar op
de onderdelen die met de VHS++

gemeente te maken hadden, heb
ik tegen gestemd." Ze deed dit om-
dat ze een toevoeging van Does-
burg aan VHS+ niet kan verant-
woorden richting de kiezer.
"Zoiets valt gewoon niet uit te leg-
gen", zegt ze.

"De provincie heeft bij de herinde
ling in de Achterhoek altijd ge-
zegd dat zoiets van onderaf moet
komen. In deze regio is dat heel
sterk het geval. Alle vijf gemeenten
wilden graag met elkaar verder. En
dan is het raar als je één minuut
voor twaalf niet Zelhem maar
Doesburg aan dat gebied toevoegt."

Volgens wethouder Boogaard is de
race nog niet gelopen. "Laten we
hopen dat er in Den Haag meer
wijsheid te bekennen valt en dat
dit voorstel wordt gecorrigeerd",
zegt hij. Boogaard wil zo snel mo-
gelijk met de vijf VHS++ gemeen-
ten bij elkaar komen om te komen
tot een gezamenlijk plan van aan-
pak. "We moeten gezamenlijk de
politiek in Den Haag overtuigen
dat dit een heel slecht voorstel is
voor ons gebied."

Unieke foto!

Voor het eerst in 130 jaar stei-
gers in de R.K-kerk in Vierakker.
Uniek beeld van de voorberei-
dende werkzaamheden van de
restauratie.

Een unieke foto! Voor het eerst in
meer dan 130 jaar sinds de bouw
van de Vierakkerse St. Willibror-
duskerk (De kerk dateert van 1870)
staan er steigers in het priester-
koor van deze (nu) Vordense kerk.
Op bovenstaande foto zijn de stei-
gers op de achtergrond slechts
voor de oplettende lezer zichtbaar.
Voor een ieder goed zichtbaar is de
beschermende folie, welke ter be
scherming van de kostbare antie
ke vloertegels is aangebracht.

Maar de foto is om nog een andere
reden uniek. Zij geeft een beeld
van de voorbereidingen van de op
handen zijnde restauratie. Dit
beeld verandert momenteel per
dag. De ene dag is men bezig met
de opbouw van de steigers; de vol-

gende dag wordt een begin ge
maakt met de stofwand, die het
priesterkoor zal scheiden van rest
van de kerk. Zodra de voorberei-
dende maatregelen zijn voltooid,
zullen de werkzaamheden aan het
priesterkoor door deze stofwand
onttrokken zijn aan het oog van
de kerkbezoeker.

Vieringen gewoon doorgang.
Unieke sfeer blijft bewaard.
De vieringen op woensdagmorgen
en in het weekend op zaterdag-
avond en zondagmorgen zullen
ondanks alle restauratiewerk-
zaamheden gewoon doorgang vin-
den. Niet ontkend kan worden dat
de vieringen onder gewijzigde om-
standigheden plaats zullen vin-
den, maar de vieringen van afgelo-
pen woensdag, 27 februari en van
het afgelopen weekend bewezen
dat óók met enigszins behelpen de
bijzondere sfeer van deze kerk
geen geweld wordt aangedaan.

Koffie
nieuws
Er is een nieuwe koffie in ons
assortiment: Café Corazón, een
bijzondere originekoffïe direct
van de koffieboeren in Nicara-
gua. Daarnaast beginnen we
met een spaaractie. Haal snel
de folder bij de Wereldwinkel
en zoek mooie (gratis) geschen-
ken uit of als u dat liever heeft
spaart u voor een extra pak kof-
fie. Om u vast op weg te helpen
krijgt u deze maand bij een duo
pak Campesino-koffie een extra
spaarpunt! (zolang de voorraad
strekt).

De koffieprijs op de wereldmarkt
ligt momenteel op een absoluut
dieptepunt. Een ramp voor de kof-
fieboeren. Zij krijgen vaak niet
eens de kostprijs voor hun koffie
betaald. Gelukkig is er een alter-
natief: Max Havelaar koffie. Van de
prijs van een pak koffie gaat 33%
naar de koffieboer.

Dit een tegenstelling tot andere
koffie waar de koffieboer slechts
zo'n 5% ontvangt. Te weinig om
van rond te komen. Het is dus be-
langrijk dat iedereen de juiste kof-
fie gaat drinken. Fair Trade, leve
rancier van de koffie van Wereld-
winkel Vorden, heeft het voor u
nog aantrekkelijker gemaakt.

CAFÉ CORAZÓN EN KOFFIE-
SERVIES
De nieuwe Café Corazón is een
pure originekoffïe uit het hart van
Nicaragua. De koffie komt uit het
biologische natuurreservaat Bo-
sawas en wordt verbouwd door
kleine boeren.

De vruchtbare vulkanische berg-
hellingen, de bijzondere arabica-
struiken en de zorgvuldige teelt op
grote hoogte geven deze koffie een
opvallend geurig aroma en een
zachte, fluweelachtige smaak. Met
deze specialiteitenkoffie bereiken
de boeren een nieuwe groep
koffieliefhebbers.

Naast deze koffie heeft de Wereld-
winkel een exclusief koffieservies
in de collectie, met authentieke
motieven uit diverse koffielanden.
De nieuwe koffie staat vanaf deze
week in de winkel. Het nieuwe ser-
vies en de geschenken van de
spaaractie zullen komende weken
binnenkomen. Zo blijft koffie
drinken een genot.

In het Europese Parlement be-
kijkt men de zaken anders dan
in ons landelijk parlement. Wij
denken dat Europa duur is. De
kosten mogen maximaal 1,27%
van het bruto nationaal pro-
clukt bedragen, nu wordt daar-
van 1,1% gebruikt. In totaal zijn
de kosten van Europa even
groot als de Nederlandse Rijks-
begroting.

De uitbreiding van de Europese
Unie kost niets extra's, er is een
klein ambtelijk apparaat, onge
veer zo groot als die van Amster-
dam. De ouderen behoren straks
tot de grootste pressiegroep, 42%
van de stemmers is ouder dan vijf-
tig j aar.

Iedereen moet zo mobiel mogelijk
zijn, dat is goed voor de ontwikke
ling van de economie. Daar pro-
fiteren de pensioenen ook van. In
het Europese Parlement wordt
veel kennis en ervaring uitgewis-
seld. Alle landen moeten zich ver-
antwoordelijk gedragen ten op-
zichte van hun begroting. Des-
noods kunnen sancties, worden
toegepast, maar een waarschu-
wing helpt ook zoals onlangs met
Duitsland het geval bleek te zijn.

De overheden moeten ook sparen,
het AOW fonds heeft daar baat bij.
Het lange termijn denken loopt in
dit opzicht wat achter. Er wordt
een ziektekostenkaart ontwikkeld
die de mobiliteit van ouderen kan
bevorderen. In Europa is behoefte
aan veiligheid, ouderen voelen

zich kwetsbaarder. Aan Europol
zijn specialisten uit de Europese
landen verbonden, men kan bij
Europol aankloppen voor een bij-
standsteam of voor een recherche
team. Ook wil men een Europees
arrestatiebevel gaan gebruiken en
het uitleveren van verdachten ge
makkelijker maken.

Europa is een bond van rechtssta-
ten, in Oost-Europa ontbreekt het
aan rechtsstaten. De arme landen
van Europa moeten wel een be-
trouwbare administratie voeren.
Deze landen hebben niet voldoen-
de ambtenaren om allerlei ont-
wikkelingsprojecten te begelei-
den. Bij toelating moet er op wor-
den gelet dat zij niet meer betalen
dan zij ontvangen. Wij verdienen
nu al aan die landen. We moeten
net als de stichters van de Europe
se Unie wat sociaal denken.
Europese parlementariërs horen
graag wat er onder de bevolking
leeft, zij hebben minder contac-
ten.

De euro zal stabiel blijven. Er ko-
men voorlopig geen open grenzen
aan de Oost-Duitse grens. Controle
aan de grenzen van de Europese
Unie zorgt ook voor voedselveilig-
heid. Een negatieve kant van de
West-Europese cultuur is de over-
consumptie. Na nog een aantal
vragen beantwoord te hebben
werd de heer Oostlander met een
attentie en een hartelijk applaus
bedankt voor zijn heldere toelich-
ting op de gang van zaken in het
Europarlement.

Steun met uw kleding de straatkinderen in de Filipijnen!

Kledinginzameling
voor Mensen in Nood
Op zaterdagmorgen 16 maart aan-
staande houdt de Kledingactie van
Mensen in Nood in Vorden weer
een kledinginzameling. Draagba-
re kleding, schoeisel, huishoudtex-
tiel en dekens zijn van harte wel-
kom. Deze kunt u in gesloten plas-
tic zakken afgeven op de onder-
staande adressen: * R.K. Chr. Ko-
ning Pastorie, Het Jebbink 6 en *
Portaal r.-k. kerk, Ruurloseweg 101.

UW KLEDING KOMT GOED
TERECHT
Uw kleding komt altijd goed te
recht bij Mensen in Nood. Dankzij
de verkoop van de kleding wordt
een belangrijke bijdrage geleverd
aan de projecten van Mensen in
Nood. Dit voorjaar komt de op-
brengst van de kleding ten goede
aan de straatkinderprojecten van
Child Hope. Child Hope, de lokale
partnerorganisatie van Mensen in
Nood in de Filipijnen, is sinds 1989
actief in de grote steden in Azië,
waaronder in Manilla, de hoofd-
stad van de Filipijnen.
Elk verhaal van straatkinderen be
gint met armoede. Gedwongen
door problemen, zoals mishande
ling, lopen veel kinderen van huis
weg en proberen in de straten van
de sloppenwijken te overleven. In
Manilla leven ongeveer 15.000 kin-
deren op straat. Zij gaan niet naar
school en hebben geen contact
meer met hun familie.

Child Hope biedt directe hulp aan
deze kinderen. Twaalf "straatwer-
kers" van Child Hope gaan naar de
kinderen toe om hen te helpen.
We spreken een van de straatwer-
kers. "Ik ken de problemen van
straatkinderen omdat ik zelf op de
straat heb gewoond.
Als straatwerker probeer ik kinde
ren te begeleiden via een persoon-
lijk gesprek of via een groepsdis-
cussie. Per kind wordt gekeken
hoe hij/zij het best geholpen kan
worden. Soms is dat tijdelijke op-
vang in een opvanghuis en soms
kan een kind toch weer terug naar
een familielid.

Verder vinden we het heel belang-
rijk dat de kinderen les krijgen in
normen en waarden, kinderrech-
ten en gezondheid. Maar ook on-
derwerpen als seksualiteit en
drugs komen aan bod. Zo leren wij
ze hoe ze zichzelf kunnen be-
schermen tegen de gevaren en ri-
sico's van het straatleven, zodat zij
een toekomst op kunnen bouwen,
zonder drugs of prostitutie".
Dankzij de steun van Mensen in
Nood hebben 3.500 straatkinderen
al uitzicht gekregen op een beter
bestaan. Duizenden anderen moe
ten nog geholpen worden. Geef
daarom uw kleding aan de Kle-
dingactie van Mensen in Nood en
help de straatkinderen in de Fili-
pijnen!

Sloopvergunning vernietigd
Op 2 maart 2001 hebben B. en
W. van de gemeente Vorden aan
woningcorporatie De Stiepel
vergunning verleend tot het
slopen van 16 woningen aan de
Pastorieweg.

En namens de bewoners inge
diend bezwaar daartegen werd

door B. en W. afgewezen. Door de
advocaat van de bewoners werd
daarop bij de bestuursrechter te
Zutphen beroep ingesteld.

Op 19 februari jl. heeft deze be-
stuursrechter het beroep gerond
verklaard en de verleende sloop-
vergunning vernietigd.



Periodiek onderhoud computernetwerken

We e ver s Net

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

Bedshop de Duif Zutphen zoekt op
korte termijn een

Verkoopmedewerker M/V

Raadhuisstraat 22
Vorden

Postbus 97
7250AB Vorden

Telefoon
(0575) 55.11.4 55

Fax
(0575) 55 17 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
200 ï
kunt u buiten kantooruren bij ons terecht op
woensdag 6 - 1 3 - 2 0 - 2 7 maart
van 17.30 tot 19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

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

fulltime of parttime

Functie-eisen:
• Leeftijd vanaf 20 jaar.
• Verkoopervaring in de textiel- en/of

meubelbranche heeft wel de voorkeur
maar is niet noodzakelijk.

Schriftelijke of telefonische sollicitaties
te richten aan:
Bedshop de Duif
t.a.v. de heer E. Wesselink
Postbus 249, 7200 AE Zutphen
onder vermelding verkoopmedewerker.

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48 • Zutphen • Tel. (0575) 51 28 16

NATUURLIJK als 't om slapen gaat!

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

M/R\B

LENSINK
Monta

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.

STUNTVERKOOP
ZONDAG 10 MAARTVan l 1.00 - 17.00 uur

Wegens aankomst van de nieuwe voorjaarscollecties moeten we ruimte maken.
Daarom gaan we zaterdag 9 en zondag l O maart onze magazijnen drastisch opruimen.

Komt u ons helpen dan kunt u honderden, soms zelfs duizenden besparen op spiksplinternieuwe meubelen!

BANKSTELLEN IN LEER EN STOF • RELAXFAUTEUILS/DRAAIFAUTEUILS • KASTEN IN GRENEN, EIKEN EN KOLONIAAL EN NOG VEEL MEER!

Zutphenseweg 24

Tel. 0575-551514 meubelen
www.helminkmeubelen.nl

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190



Raad van Kerken-dienst
Aanstaande zondag 10 maart
's avonds wordt er in de Gere-
formeerde Kerk een bijzondere
dienst gehouden vanwege de
Raad van kerken.

Deze oecumenische dienst zal in
het teken staan van de 40-dagen-
tijd vóór Pasen of ook wel de 'Lij-
denstijd' genoemd. In deze perio-
de wordt stilgestaan bij het verlos-
send lijden en sterven van de Here
Jezus uitlopend in de opstanding
op de Paasmorgen, de overwin-
ning van het leven op de dood.

Het thema van de dienst is: 'In het
licht van de waarheid' naar aanlei-
ding van Johannes 3 vers. 14 t/m
21. In vers 16 van dit gedeelte vindt
men één van de bekendste teksten
van de bijbel: 'Want alzo liefheeft
God de wereld gehad, dat Hij zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem ge-

looft, niet verloren ga, maar eeu-
wig leven heeft'.

De Chr. Gemengde Zangvereniging
'Excelsior' onder leiding van dhr.
P. Rouwen zal muzikale mede-
werking verlenen en zal onder
andere een mooie bewerking van
deze bekende en centrale bijbel-
tekst ten gehore brengen.

Verder zal het orgel bespeeld wor-
den door dhr. J. Buunk uit Zelhem
en voorganger in deze dienst is
pastoor F. Hogenelst. Ook is er
medewerking van de leden van de
liturgische commissie van de Raad
van Kerken die samen met pastoor
Hogenelst deze dienst hebben
voorbereid.

De collecte is bestemd voor een ac-
tuele nood. De Raad van Kerken
heet iedereen van harte welkom
zondagavond.

Zangdienst in de
Hervormde Kerk in Wichmond
Zondagmorgen 17 maart is er
weer een Zangdienst in Wich-
mond. Het thema is: Geloven in,
.... Liefde - Licht - Leven.

In deze dienst zingen we samen
weer bekende liederen, zoals:
"komt nu met zang en roert de
snaren; - zingt voor de Heer een
nieuw gezang; * Heer, wees mijn
Gids op heel mijn levenspad; * Vas-
te rots van mijn behoud.

Liederen waarin we de Heer loven
en prijzen.
Ook zingen we: Here Jezus, om
Uw Woord zijn wij hier bijeen ge
komen. Naast de liederen, staat in
de korte overdenking Joh. 11 : 20-
44 centraal.

De opwekking van Lazarus, ont-
roerende ontmoetingen van Jezus
met Martha en Maria. Momenten
van Liefde - Licht en Leven

4 t/m 9 maart 2002 -Jantje Beton Collecte

In de week van 4 t/m 9 maart
2002 wordt door het hele land
de Jantje Beton Collecte georga-
niseerd, een collecte voor en
door het jeugdwerk waarbij
50% van de opbrengst bestemd
is voor de deelnemende clubs.
De andere helft van de op-
brengst gaat naar projecten
van Jantje Beton elders in het
land. Het motto van de Jantje
Beton Collecte 2002 is: "Samen
spelen is leren samenleven."

Jantje Beton staat voor kinderen
en vrije tijd. Door kinderen alle
ruimte en middelen te geven om
in hun vrije tijd te spelen, biedt hij
kinderen niet alleen het plezier
van het moment, maar vooral ook
het uitzicht om actief deel te ne-
men aan onze samenleving. Spe-
len is leren leven. Ervaringen en

indrukken die kinderen opdoen
met spelen zijn immers ontzet-
tend belangrijk voor hun ontplooi-
ing als mens.

Al meer dan 30 jaar ontwikkelt en
organiseert Jantje Beton projecten
die gericht zijn op het realiseren
van zijn doelstellingen. Ook sti-
muleert en ondersteunt Jantje
Beton initiatieven van anderen,
waardoor hij zowel het plaatselij-
ke als het landelijk belang dient.

De helft van het-geld, dat door de
plaatselijke collectanten wordt
opgehaald met de Jantje Beton
Collecte blijft in de eigen gemeen-
te. De organisatie van de collecte
in Vorden is in handen van Scou-
ting. De opbrengst is bestemd als
bijdrage aan het bouwfonds van
de groep.

Bestuursvacature bij ANBO
De Anbo is op zoek naar een
nieuw bestuurslid. Voor het af-
tredende bestuurslid H. Maal-
derink (die zich niet herkies-
baar stelde) is nog geen vervan-
ger gevonden. Mevrouw C. Bos-
man en C.v.d. Pol (penning-
meester) werden tijdens de jaar-
vergadering bij acclamatie her-
kozen.

Uit het jaarverslag van secretaris J.
Brandenburg bleek dat het leden-
tal van de afdeling al jaren zo rond
de 300 leden ligt. Opvallend detail:
de meeste leden in de leeftijd 65-
74 jaar (137). De afdeling telt 96 Ie
den in de leeftijd 75-84 jaar. In de
categorie 85- 94 jaar zijn er 16 le-
den, terwijl er drie leden boven de
95 jaar zijn. Een krasse afdeling!

Anbo-Vorden is bijzonder actief.
Het gehele jaar door komen de le-
den op allerlei gebied aan hun

trekken. Het klootschieten wordt
actief beoefend. Zelfs nemen Vor-
dense teams deel aan toernooien
elders in de regio en provincie.
Een andere niet minder belangrij-
ke bewegingsactiviteit vormen de
fietstochten.

Halverweg 2001 heeft de afdeling
in samenwerking met het sport-
en gezondheidscentrum "Strada
Sports" een kennismakingscursus
"Senioren-fitness" georganiseerd.
Dat heeft ertoe geleid dat een aan-
tal leden door is gegaan met de re
guliere training aan de sport-
school.

Verder goede deelname aan de
bingo-en kaartmiddagen. Binnen
de afdeling vervult de Sociaal Cul-
ture Commissie (SCC) een belang-
rijke rol in de contacten met leden
en het organiseren van diverse
activiteiten.

Laat

uw

druk-

werk

onze

zorg

zijn
Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

BOUWWERK

o.a. rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen

bidprentjes

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

d r u k k e r i j Weevers ,

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

Postbus 22
7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086

E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

o l i t i e varia
Zaterdag 23 februari
Tijdens de nachtdienst is er een
alcoholcontrole gehouden. Er zijn
18 bestuurders gecontroleerd op
het gebruik van alcohol. Geen van
hen had teveel gedronken.

Maandag 25 februari
Op de Ruurloseweg is tussen 11.10
en 14.00 uur gecontroleerd op
snelheid. Ter plaatse geldt een
max. snelheid van 60 km/uur. In
totaal zijn er 1013 voertuigen ge
controleerd. Hiervan reden er 60
te hard. De hoogst gemeten snel-
heid bedroeg 89 km/uur.

Op de Baakseweg te Wichmond is
tussen 9.30 en 11.00 uur gecontro-
leerd op snelheid. Ter plaatse geldt
een maximum snelheid van 80
km per uur. In totaal zijn er 132
voertuigen gecontroleerd. Hiervan
reden en 3 te hard. Hoogst geme
ten snelheid 90 km/uur.

Werd er een aangifte gedaan van
een inbraak in een auto. De auto
stond geparkeerd op de parkeer-
plaats bij het gemeentehuis. Met
een scherp voorwerp werd het por-
tier geforceerd. Uit de auto werd
een handtas weggenomen.

Vond er een winkeldiefstal plaats
bij een winkel in Vorden. Een
vrouw had een stuk kaas ter waar-
de van 6 euro 34 in haar tas en had
de winkel verlaten zonder deze te
betalen. De vrouw is aangehouden
en meegenomen naar het bureau.
Aan de vrouw is een bekeuring
van 115,- euro uitgereikt.

Op de Lindenseweg stak voor de
auto van een inwoner uit Vorden
vanuit het bos plotseling een ree

geit de weg over. De reegeit kon
door de betrokkene niet meer ont-
weken worden. De reegeit overleed
ter plekke. De auto van betrokkene
raakte aan de voorzijde bescha-
digd.

Dinsdag 26 februari
Werd door de politie in de berm
van de Hackfortselaan 5 autoban-
den aangetroffen, waarvan één
met een velg. Ook lag er een accu
bij en een stuk zeil. Er is geen
spoor van de dader aangetroffen.
De gemeente zal de rommel op-
ruimen.

Woensdag 27 februari
Werd er aangifte gedaan van ver-
nieling van een personenauto. Van
de auto welke geparkeerd stond
aan de Hoetinkhof werd de linker
buitenspiegel vernield. De spiegel
is er vermoedelijk afgetrapt. De
schade is 50 euro.

Vanaf een kapstok is een school in
Vorden werd een jas weggenomen.
Door de eigenaar van de jas is bij
de politie aangifte gedaan. De
waarde van de jas was ongeveer
150,- euro.

Gevonden/verloren voorwerpen,
met ingang van 20 februari:
Gevonden:
- geen
Verloren:
- dames horloge, goud;
- 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.

Biej ons in
d'n Achterhoek
A'j dit least bu'j meschien al wel hen stemmen ewes. Wao'j op stemt,
och, dat mek mien neet zovölle uut. lej hebt nogal wat veurlichting
in "Contacf'ehad umme ow keuze te bepaoln. Elke poletieke petijje
hef wel 't beste met ons veur en de kiezer een hoop beloaven, da's
neet zo moeilijk. An 't pepier kö'j een heeln hoop kwiet, allene, ok
echt wat doen, daor mankeert 't nog wel 's an.

Veural 't vekeer deur 't darp en de bouw van de openbare schole heb
nogal al de andach van de poletiek. Umme met 't vekeer te beginnen:
't is geleuf ik nog gin tien jaor elene dat ze 't hele centrum van Vod-
d'n op de schuppe heb ehad Volle geld is t'r toen uutegeeven an een
adviesburo wao'j achteraf maor heel weinig of liever ezeg totaal niks
an heb ehad.

'n Eigen visie van de raod of't college van B. en W. die wel wieter kon-
nen kiekn as van 't kasteel nao de Horsterkamp, was t'r toen ok al
neet.

En ok now weer heur iej vanuut B. en W. beweern dat 't vekeer neet
meer toe zal nemmen. 'k Denke dat ze daormet de planke goed
misslaot. Kiek maor nao 't alternatief veur 'n auto: 't openbaar vevoer.
"t Enige wat op dat gebied goed functioneert is de buurtbus maor die
hef maor beperkte meugelijkneden. De rest, trein ,bus of regiotaxi,
och dat wette wiej zo zuurjesan wel.

Vandage löp de trein neet en mo'j met de bus die een halfuur of een
uur vetraging hef en mo'j maor zien hoe'j op tied argens komp, as'j
d'r al komp. En de regiotaxi is of een halfuur te late at ze ow op komp
haaln of een halfuur te vrog at ze ow weer op komp haaln a'j aans op
vesite bunt. Alle reajen dus veur de luu umme 'n auto van stal te
haaln en geliek heb ze, maor 't wod dan wel drukker op de weg.

En de openbare schole?. Die kan daor bes op die plaatse verbouwd of
herbouwd wodn. Gezien de belangstelling van de kante van de
ondernemmers veur de veurlichtingsaovend oaver een niej winkel-
centrum op de plaatse van de schole mo'j annemmen dat ze daor
neet zo heel volle in ziet. Die zit ok neet te wachten op huurprieze
van meschien wel 150 euro per vierkante meter.

Jammer veur de wetholdster, 'n eersten steen an dat centrum met
eure name d'r op had ze natuurlijk heel mooi evonnen. Meschien kan
ze eur andach now op wat anders richten. In 't college b.v. nao veurn
brengen dat de monumentenlieste veur 't darp nog altied neet klaor
is!
Maor lao'w eers maor 's afwachten hoe 't met de stemmeri'je aflöp,
biej ons in d'n Achterhoek.

» H. Leestman



BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
T ^bW' accountants en belastingadviseurs

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

op één van de volgende avonden:

woensdag 6 maart 2002
woensdag 13 maart 2002
woensdag 20 maart 2002

zoals gebruikelijk tussen 18.30 en 20.30 uur.

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

E-mail: B_en_W@tref.nl

Actie
vijverfolie
0,5 mm dikte € 1,60 p.m2

0,8 mm dikte € 2,50 p.m2

1 mm dikte € 3,15 p.m2

Breedtes 4-6-8-10 m.
Ook afwijkende maten

tegen meerprijs leverbaar.

Voor aanleg
tuin

stenen - palissaden
grind enz.

Ook verkrijgbaar:
tyleen slang + hulpstuk-

ken + sproeiers voor
ondergrondse sproei-

installatie.

Wij maken gratis offerte
van uw tekening.

Steenderenseweg 11, Hengelo
Telefoon (0575) 46 21 39

Maandagmorgens gesloten

WIE GAAT ER MET DE BUS
MEE NAAR DE

HUISHOUD
BEURS?

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Kijk voor
meer

nieuws
op:

,;.

Speciale aanbieding

uw trap bekleed
met een

oersterk tapijt
keuze uit meer dan 10 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts
185 euro

i'i komen vri/bfi/ vend mef stalen b\\ u aan
huis.

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

JRK
PRODUCTS

tel. (0546) 45 86 97
0651618006 J. Buisman

We beginnen de avond om 19.00 uur met koffie en
koekjes, gevolgd door een voorgerechtenbuffet.
(Nagelholt, mosterdsoep, wegge, kaantjes, enz,}. Daar-
na begint Gery Groot Zwaaftink zijn verhalen te
vertellen tot aan het hoofdgerechtenbuffet. (Kar-
nemelksaus met spek, kool.met gehaktschotel, sudder-
vlees, snoekbaars en nog véél meer gerechten, Uiter-
aard met uitleg van de oorsprong. Na het hoofdgerecht
verteld Gery nog meer van zijn boeiende en wonderlij-
ke verhalen en aan het nagerechtenbuffet rond de
klok van elven (griesmeelpudding met bessensap, verse
wafels, bord watergruwel, enz.). En tot besluit 'aange-
klede' koffie!

Restaurant

Achterhoeks
gerechtenbuffet
zaterdag 16 maart

omlijst met verhalen
en cultuur

de Timmerieë

De prijs: € 28,50 p.p.
Reserveer nu,

bel (0575) 43 1336

Lochemseweg 16,7231 PDWarnsveld
Tel. (0575) 43 13 36, Fax (0575) 43 22 44
E-mail ag.nrwalderink@worldonline.nl

AIS u (terecht) Quick step Laminaat
wordt geadviseerd
Informeer dan ook eens naar de prijs!

In Ruurlo
Lochem (0573) 45 35 01

Uiteraard
vakkundig gelegd!

Contactjes?

Het cement
tussen vraag
en aanbod!

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

modekoopje
CITY LIFE
damessweaters
kwaliteit badstof
in 2 modellen
mt. S - XXL

AKMOWORKS
jacks j
mt. 92-164
nu voor:

AKMOWORKS
sweaters
mt. 92-164
nu alle maten:

AKMOWORKS
broek
mt. 92-152
nu alle maten: 13?'
Tüuntc

mode voor het héle gezin!
\J

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
Raalte - Terborg - Ulft - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar



Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

VERDRIET
Opgeveer twee jaar geleden hadden
wij verdriet. Vader heeft de ziekte
Parkinson en kon door moeder
niet langer verzorgd worden. Een
mooie oplossing bleek te zijn ge-
vonden De Wehme. Na zorgvuldig
onderzoek kon vader daar terecht,
maar moeder kon niet mee, er was
helaas geen plaats. Het was ver-
drietig om te zien. Vader alleen en
moeder alleen. Maar ondanks ze
gedwongen uit elkaar zijn, kon
moeder toch regelmatig op de
fiets nog op bezoek gaan. Samen
koffie drinken, samen thee drin-
ken, samen eten. Ze kon als ze dat
wilde lOx op een dag bij hem op
bezoek gaan. Maar nu, ongeveer
een jaar later, weer verdriet. Vader
is ziek geweest. Op de Wehme kun-
nen ze hem niet langer meer ver-
zorgen. Hij heeft meer zorg nodig
dan ze kunnen geven. Hij gaat op
advies van de Wehme naar de
Leeuwerikweide. Dit is in Zut-
phen. Veel te ver weg voor onze
moeder, die geen auto en dus ook
geen rijbewijs heeft. Zij kan vader
overdag niet meer bezoeken. Ver-
driet dus. Wij, de kinderen, heb-
ben wel een rijbewijs, maar wer-
ken allemaal overdag. Dus vader
kan alleen maar 's avonds bezoek
krijgen. Of moeder moet iemand
uit de vriendenkring of andere fa-
milieleden vragen. Verdriet dus.

En dat had niet zo hoeven zijn. Als
achter de Wehme, de verpleegaf-
deling gestart zou zijn. Zodat va-
der daar heen had kunnen gaan
en in Vorden had kunnen blijven.
Verdriet dus. Wij hopen dat de
mensen die de bouw van de ver-
pleegafdeling tegen houden niet
in zo'n situatie terecht komen als
waar wij nu in zitten. Want als je
45 jaar lief en leed hebt gedeeld
valt het niet mee om op vervoer te
moeten wachten om bij je echtge-
noot te zijn.

Wij willen met deze brief niet nog
meer mensen verdriet doen dan
dat er als is. Wel hopen wij dat dit
voor veel Vordenaren bespaard
blijft. Het grote verdriet dus.

G. Ligtenbarg en R. Visser
p/a Hoetinkhof 61

Vorden

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 25 februari

A-groep:
1) De dames Hendriks/van Burk
met 61,1%. 2) Het echtpaar Hoftij-
zer met 54,9%. 3) De dames Ge-
richhausen/den Elzen met 52,1%.
B-groep:
1) De dames de Bruin/Lamers met
68,8%. 2) De heren Den Elzen/
Meijers met 66,7%. 3) Mevrouw
Rossel/de heer Bergman met 61,8%.
C-groep:
1) Het echtpaar Speulman met
61,1%. 2) Het echtpaar Meijerink
met 57,6%. 3) De dames Jansen en
Reindsen met 54,2%.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 27 februari:

Groep A:
1) Mw. W. Gerichhausen Mw. A.
den Elzen 59,90%. 2) Dhr. P.R.J. den
Elzen/Mw. G. Rossel 59,90%. 3) Mw.
A. van Burk/Mevr. Hendriks 58,85%.
Groep B:
1) Mw. G. Bouman/Mw. A.W van
Manen 59,72%. 2) Mw. C.E. Smit/
Dhr. B. Bergma 57,64%. 3) Mw. L.
Polstra/Dhr. S. Polstra 56,25%.
Groep C:
1) Mw. JJ. Vreeman/Dhr. G.H. Vree
man 59,72%. 2) Mw. J. Machiels/
Dhr. H. de Bruin 55,56%. 3) Mw. L.
Lamers/Mw. H.J. Kip 54,86%.

Swingnight
met dance-dassics
inEtten
Zaterdag 9 maart a.s. is er in zaal
Koster te Etten de Swingnight met
dance-classics uit de 70's, 80's,
90's en top 100. Voor meer infor-
matie zie bij de contactjes.

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS/ DASH
Uitslagen
Heren;
PM DASH l - Bovo 3: (M
(21-25,19-25,16-25 en 18-25)
PM DASH 2 - Bovo 5:1-3
PM DASH 3 - Gorssel 2: O4
Dames;
Smash '68 l - PM DASH 1: 3-1
(27-29, 25-22, 25-16 en 25-21)
Avanti l - PM DASH 2: 0-4
Longa '59 5 - PM DASH 3:1-3
Labyellov 2 - PM DASH 4: 04
PM DASH 5 - Marvo '76 2:1-3
PM DASH 6 - Boemerang 7: 3-1
PM DASH 7 - Tornado 3:1-3
Jeugd;
Meisjes B;
Tornado BI - PM DASH BI: 04
Meisjes C;
Sparta Cl - PM DASH Cl: 0-4
Mix C;
Smash '68 XCl - PM DASH XCl: 4-0
Mix C;
PM DASH XC2 - Bovo XCl: 1-3
Recreanten heren;
PM DASH l - Heeten Sportief 2:0-3

Programma
Heren;
Avanti l - PM DASH 1; Gorssel l -
PM DASH 2; Avanti 2 - PM DASH 3
Dames;
PM DASH l - Longa '59 3; PM DASH
2 - Baderie/Dynamo 1; PM DASH 3
- BVC '73 1; PM DASH 4 - Rohda 1;
Rivo 2 - PM DASH 5; Avanti 6 - PM
DASH 6; Harfsen 3 - PM DASH 7
Jeugd;
Jongens A; PM DASH Al - Labyellov
Al. Meisjes B; PM DASH BI - La-
byellov BI. Mix C; PM DASH XCl -
PM DASH XC2
Mini;
Vios Eefde Dl - PM DASH Dl
Recreanten;
Heren; Voorwaarts 2 - PM DASH l
Dames; PM DASH l - Voorst 4

Heren l Dash - Bovo 3
Na de 0-4 nederlaag tegen Grol
kwam vandaag de koploper op be-
zoek. Met in de ziekenboeg Arjan
Bikkel, Herman Vlogman en Sander
Spaarwater zou dit niet makkelijk
worden. De eerste en tweede set
konden we prima partij geven tot
de vijftien punten. Kleine foutjes
zorgden voor de setstanden 21-25
en 19-25. De derde set was na een
0-6 achterstand niet meer te win-
nen, 16-25. De vierde set kwamen
we goed uit de startblokken, maar
het goede blok van Bovo bleek te
sterk voor ons, 18-25. Vrijdag a.s.
speelt men in Lochem tegen Avanti.

Smash '68 - Pelgrum Makelaars/
Dash l
Afgelopen zaterdag reisde Dames
l van Pelgrum Makelaars/Dash af
naar 's Heerenberg. Daar moest ge
speeld worden tegen de nummer 3
van de ranglijst; Smash. Aangezien
Pelgrum Makelaars/Dash slechts l
punt achterstand had op dit team,
beloofde het een mooie pot volley-
bal te worden. Bovendien is Smash
een ervaren team met snel spel,
waardoor het een leuk team is om
tegen te spelen.
In de eerste set begon Pelgrum
Makelaars/Dash erg goed. Met wei-
nig fouten en geconcentreerd spel
kwam Pelgrum Makelaars/Dash al
snel op voorsprong. Maar toen
Pelgrum Makelaars/Dash een set-
point had, wilde Smash niet opge-
ven en maakte Dash meer fouten.
Smash kwam bij en nadat beide
teams setpoints hebben gehad,
was Pelgrum Makelaars/Dash uit-
eindelijk de sterkste met 27-29. De
eerste set was binnen.

In de tweede set maakte Smash
minder fouten, waardoor Pelgrum
Makelaars/Dash dat juist wel ging
doen. Smash pakte telkens een
paar punten voorsprong, maar elke
keer wist Pelgrum Makelaars/Dash
weer terug te komen. Behalve aan
het einde van de set, toen hadden
de Vordense dames niet meer de
kracht om weer bij te komen.
Daarom ging de tweede set met
25-22 naar Smash.
In de derde set was Smash duide
lijk de betere. Met goede aanvallen
en bekeken prikballen wist Smash
duidelijk de gaten in de verdedi-
ging van Pelgrum Makelaars/Dash
te vinden. Deze set ging ook met
25-16 naaR Smash.
In de vierde set was het spelbeeld
ongeveer gelijk aan de derde set.
Toch wist Pelgrum Makelaars/
Dash meer punten te pakken, al
liep het niet echt lekker bij Dash.
De set ging met 25-21 ook naar
Smash.
Een teleurstellende 3-1 nederlaag,
maar gezien de wedstrijd was
Smash de verdiende winnaar. Aan-
staande zaterdag speelt dames l
weer in Vorden.

Voetbal

VORDEN - VIOD 2-2
Vorden ging voor de overwinning,
maar moest genoegen nemen met
een gelijkspel. Het was niet alleen
een slechte, maar ook een harde
wedstrijd. Er was veel irritatie bij
de spelers. Vorden incasseerde
maar liefst 5 gele kaarten en Rut-
ger Wullink kon met rood vroeg-
tijdig onder de douche.
De Vordense achterhoede speelt
onrustig en in de passing ont-
breekt het aan zuiverheid. Overi-
gens werd VIOD geen enkele kans
gegund en ontstonden de beide te
gendoelpunten door fouten. De
Vordense voorhoede kwam er nau-
welijks aan te pas tegen de sterke
Doetinchemse verdediging onder
leiding van Jan Lorse. Hugo van
Ditshuizen had zijn rentree na een
lange periode van afwezigheid we
gens een blessure. Het was heel
triest, dat hij na een half uur spe
len met een ernstige knieblessure
weer het veld moest verlaten. Vor-
den zal uit een ander vaatje moe
ten tappen wil het uit de kelder
van de 3e klasse C omhoog klim-
men.
De eerste aanvallen waren voor
Vorden doordat Hugo van Ditshui-
zen een aantal keren door de de-
fensie glipte en Dennis Wentink in
stelling kon brengen. VIOD speel-
de met veel spelers achter de bal
en probeerde met snelle counters
gevaar te stichten. Dit had in de
10e minuut resultaat. Keeper
Bruggink kreeg een afstandsschot
niet klemvast en de centrumspits
kon in de rebound eenvoudig de
0-1 aantekenen. Vorden ging daar-
na meer druk uitoefenen, maar de
verdediging van VIOD hield zich
goed staande. De wedstrijd werd
harder en de scheidsrechter trad
tegen de grove overtredingen en ir-
ritant gedrag onvoldoende op.
Overigens zonder dat daaraan een
overtreding vooraf ging raakte in
de 25e minuut Hugo van Ditshui-
zen ongelukkig geblesseerd en
moest het veld per brancard verla-
ten. De Vordense ploeg was hier-
door aangeslagen, want men was
bij de spelhervatting niet bij de les.
De VlOS-spits profiteerde van een
misverstand tussen de keeper en
een verdediger en dat betekende
0-2. Een van de vele vrije trappen
die Vorden meekreeg werd door
Erik Oldenhave hoog in het straf-
schopgebied geplaatst. Erwin Hen-
geveld werd vastgehouden en de
scheidsrechter wees onverbidde-
lijk naar de elf meter stip. Dennis
Wentink verzilverde de strafschop
1-2. Uit de aansluitingstreffer put-
te Vorden moed en het kreeg een
aantal kansen om weer op gelijke
hoogte te komen. Erik Oldenhave
schoot op slag van rust een vrije
trap rakelings over.

De tweede helft gaf een zelfde
spelbeeld te zien als in de eerste
helft. Een sterk aanvallend Vorden
en VIOD dat uit een gesloten ver-
dediging de counter zoekt. Tegen
de kopsterke verdediging hadden
de spitsen van Vorden weinig in te
brengen. Toch zou Vorden uit een
hoge voorzet de gelijkmaker sco-
ren. Dennis Wentink troefde in
een kopduel zijn opponent af en
stelde Rutger Wullink in staat de
gelijkmaker binnen te werken 2-2.
Beide ploegen probeerden de volle
winst te pakken, maar tot doelrij-
pe kansen kwam het niet meer.
Vorden eindigde de wedstrijd met
10 man, want Rutger Wullink
stond (2x geel) op dat moment al
onder de douche. Een teleurstel-
lende wedstrijd, maar ook een te
leurstellend resultaat voor Vorden.
Komende zondag speelt Vorden
tegen de nummer twee van de
ranglijst DVC '26 uit Didam.

Uitslagen 2-3 maart
Holten Dl -Vorden Dl: 3-4
Warnsv. Boys E2 - Vorden El: 0-3
Pax F6 - Vorden F5:1-1
Vorden Al - Zutphen Al: 6-0
Vorden Cl - Zutphania Cl: 3-2
Vorden C2 - Oeken C3: 04
Vorden l-VIOD 1:2-2
Kilder2-Vorden2:2-0
Vorden 5 - Keyenb. Boys 5:4-1

Programma 9-10 maart
Rohda D2 - Vorden Dl; Vorden D2 -
DZC D6; DZC D7 - Vorden D3; Vor-
den El - Sociï El; Vorden E2 - Pax
E4; AZC E2 - Vorden E3; Doetin-
chem E6 - Vorden E4; Zeddam E3 -
Vorden E5; Steenderen Fl - Vorden
Fl; Vorden F2 - Steenderen F3; Vor-
den F3 - AZC F3; VIOD F7 - Vorden
F4; Vorden F5-VIOD F8
Vorden Al - Harfsen Al; Vorden Cl
- WHCZ C3; Vorden C2 - WHCZ C4
DVC l -Vorden l; Vorden 2 - Neede 3;
Vorden 3 - Warnsveldse Boys 2;
WWV 4 - Vorden 4; Vosseveld 3 -
Vorden 5

RATTI
Ratti-Gaanderense Boys
Afgelopen zondag speelde Ratti
thuis het inhaalduel tegen Gaan-
derense Boys, een ploeg waar eer-
der dit seizoen van gewonnen
werd. Voor de wedstrijd waren er
enkele mensen van de gemeente
lijke afdeling van de WD aan we
zig die Ratti-voorzitter Kieskamp
een oranje wedstrijdbal overhan-
digden namens hun partij. Ratti
begon lekker aan de wedstrijd,
maar na zo'n 10 minuten was het
Gaanderense Boys dat scoorde.
Hun kopsterke spits waar trainer
Flip Pelgrum voor de wedstrijd al
voor gewaarschuwd had, werd
slecht gedekt en kon zo vrij inkop-
pen. Nog geen vijf minuten later
werd het ook 0-2, de verdediging
ging in de fout en Gaanderense
Boys profiteerde dankbaar, hoewel
er duidelijk sprake was van hands
bij hun speler. De scheidsrechter
die gaandeweg het duel steeds
meer zijn onkunde aan de dag leg-
de, keurde de goal echter goed. Na-
dat het halverwege de eerste helft
ook nog 0-3 werd via een afstand-
schot leek de wedstrijd gelopen.
Maar al gauw kon Antoine Peters
de 1-3 laten aantekenen en kreeg
Ratti weer vat op de wedstrijd. De
tegenstander werd goed onder
druk gezet. Gaanderense Boys
kwam niet meer in haar spel en
Ratti creëerde zich enkele uitste
kende mogelijkheden, waar niet
uit gescoord werd. De tweede helft
begon met hetzelfde spelbeeld en
opnieuw enkele goede kansen, de
grootste voor Ruud Mullink die
zijn volley vol op de lat zag belan-
den. Hierna leek het of Ratti lang-
zaam het geloof begon te verliezen
in een goede afloop en zakte het
niveau van de wedstrijd. Er kwa-
men nog wel wat mogelijkheden,
maar de overtuiging ontbrak en
de enige die nog een hoofdrol voor
zich opeiste was de scheidsrechter
die beide partijen op twee gele
kaarten trakteerde. Aan de andere
kant kon Gaanderense Boys ook
geen vuist maken en zo eindigde

de wedstrijd met de ruststand 1-3.
Volgende week hoopt Ratti, weder-
om thuis, tegen Steenderen een
beter resultaat te behalen.

PROGRAMMA RATTI
Zaterdag 9 maart:
SHE BI - Ratti BI; Ratti Cl - Warns-
veldse Boys C3
Zondag 10 maart:
Voorwaarts T. l - Ratti l (dames);
Ratti l - Steenderen 1; Ratti 2 -
RKZVC 4; Ratti 3 - Witkampers 6;
Erix 6 - Ratti 4

Deelnemersveld
internationale
Wim Kuijpertoernooi
bijna rond
De commissie die zich belast
met de organisatie van het in-
ternationale "Wim Kuijpertoer-
nooi" heeft het deelnemersveld
bijna rond. Dit voetbaltoernooi
voor D pupillen wordt dit jaar
gespeeld op zaterdag 17 en zon-
dag 18 augustus. Veelal begin-
nen de voorbereidingen op dit
toernooi al tijdens het "lopen-
de" toernooi. Gerard Greven:
"Dat moet ook wel want de Ne-
derlandse topclubs krijgen het
hele jaar door tal van uitnodi-
gingen om aan toernooien deel
te nemen".

Zo heeft "Vorden" al direct voor
het komende toernooi clubs als
Ajax, Feijenoord, PSV en Willem II
vastgelegd. Nieuw is Vitesse waar
met voor het eerst een D-team
heeft. De coach van dat team is
Andre van der Ley. De buitenland-
se clubs die in augustus op het ge
meentelij k sportpark in Vorden
aantreden zijn: Bayer 04 uit Lever-
kusen en het Engelse Middles-
brough. Internationaal "nieuwko-
mer" is het D- team van Lierse SK.

Het zag er aanvankelijk ook naar
uit dat Glasgow Rangers present
zou zijn. Om organisatorische re
denen kan dat dit jaar nog geen
doorgang vinden. Gerard Greven:
"We zijn inmiddels in een ver ge
vorderd stadium met nog een En-
gelse club. We hopen dit begin
maart rond te krijgen. Het deelne
mersveld voor deze 12e editie van
het "Wim Kuijpertoernooi" wordt
gecompleteerd door een team van
de voetbalvereniging "Vorden".

ZORGT U
DJWT 'T

lU DE BUS
KOMT?

Help
het

geluk 'n
handje:

collecteer voer
Kinderhulp!

collecteweek 2OO2
12 t/m 18 mal

Het Nationaal Fonds Kinderhulp

komt al vele tientallen jaren op voor

kinderen met minder kansen.

Het succes van ons werk is sterk

afhankelijk van de opbrengst

van onze jaarlijkse landelijke

collecte. Dit voorjaar is het weer

tijd voor die collecte. En we kunnen

er nog wel wat collectanten bij

gebruiken. Collecteren voor

Kinderhulp kost ü hooguit een paar

uurtjes. Maar voor een heleboel

kinderen in Nederland kan uw inzet

een wereld van verschil betekenen.

Helpt u mee?

Bel 0570 61 1899.

Brlnkpoortstruc 32, 7411 HS Deventer,
tel: (0570) il 18 99, telefax: (0570) 64 56 02,

intemic www.kinderhulp.nl,
e-m»il: info@kjnd«rhulp.nl



KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

van

HOijSLAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
(0573) 452 000

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

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Berewfe fOld./

IW. 0545-272795
• W0M (Old.)

M. 0314*603319

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

Voorjaar-Zomershow 2002
voor dames en heren

op woensdag 13 maart a. s.
eerste show 10.00 uur
tweede show 14.00 uur

Graag laten wij u dan de nieuwe trend in mode zien
onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers.

14 15 - 16 maart mode-dagen

Tot ziens bij

Dames- en Herenmode
Kerkstraat 11 - Hengelo Gld. - (0575) 461235

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing in meerdere edities zowel in full colour als met steunkleur.

De il^oneri
n e t e v e n a

Tapijt of gordijnen
L i e f h e b b e r s van s f e e r v o l w o n e n z i t t e n b i j De W o n e r i j
goed. Een u i tgebre ide c o l l e c t i e v l o e r b e d e k k i n g en
g o r d i j n s t o f f e n van de b e k e n d e ^merken v i n d t u er.
C o m f o r t a b e l e f au teu i l s en bankjën, s a l o n t a f e l s , s m a a k -
vo l l e e e t h o e k e n en d r e s s o i r s z i j n s lechts v o o r b e e l d e n
van wat u b i j de W o n e r i j z o a l ziult v inden. Maar ook v o o r
uw r a a m d e c o r a t i e of ve r l i ch t i ng ; bent u bi j De W o n e r i j
aan het j u i s t e ad res . De a c c e s s o i r e s van De W o n e r i j z i j n
s f e e r m a k e r s b i j u i t s t ek en zo rgen voo r een p e r s o o n l i j k
k a r a k t e r in i ede r huis. De W o n e r i j v o o r een e e r l i j k

s a d v i e s en s e r v i c e z o a l s u v e r w a c h t e n mag. Tot k i j k .

Telefoon
In te f n et

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo
(0573) 45 12 39
www.wonerij.nl

o l i e i n r i c h t i n g e n



Trendshows
donderdag 7 maart
doorlopend van
14.00-17.30 uur
en van
19.15-20.30 uur
zaterdag 9 maart
doorlopend van
13.00-16.00 uur.

We hebben het afgelopen halfjaar zoveel leuke nieuwe voorjaarsmo-
de ingekocht, dat moét u zien! Bezoek daarom onze inspirerende
Trendshows en u bent weer helemaal op de hoogte.
Na afloop heeft u ruim gelegenheid om een keus te maken uit de
leukste mode.

Gratis toegang, reserveren is niet nodig!

Burgemeester Galleestraat 9 • Vorden
Telefoon 0575-551381

EELZ\>^6

Z.E. weg33b
7227 DG Toldijk
Tel 0575-451059
Fax Ö57S452008
www.zundapp.com

open op vrijdag
zaterdag

: / j Massink /
Zündapp
van 50-l 75 cc

9.00 - 19.00 u
9.00 -16.00 ü

alleen telefonisch geopend:
maandag 13,00 -17.00 u

MIEUWLEUSEN
Meeleweg 18
Tel.(0529)484661
Koopavond: vrijdag

HENGELO*
Geerdinksweg 297
Tel.(074)2916023
Koopavond: donderdag

MUNTEAIDAM*
Middenweg 55
Tel.(0598)631455
Koopavond: donderdag

DRACHTEN*
M.L Kingsingel 14
Tel.(0512)544725
Koopavond: donderdag

VORDEN*
Smidsstraat 2
Tel. (0575) 55 58 59
Koopavond: vrijdag

DRONTEN*
De Noord 45
Tel.(0321)338118
Koopavond: vrijdag

* Maandag gesloten

www.tegeltoko.nl

GEWO
AMBACHTELIJK Tl M M E R BE DRIJ F

Gerben Wolbrink • Broek weg 1, 7234 SW Wichmond
Tel. (0575) 44 29 52 * Fax (0575) 44 27 92

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Tonny Jufaëris
S I3 AUTOSCHADE
l /TlUö

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Voor onze vestiging in VORDEN vragen wij
met spoed, voor de verkoop en het magazijn,

PARTTIME MEDEWERKERS

voor de vrijdagavond en de zaterdag.
Leeftijd ca. 17-25 jaar.

Heb je belangstelling voor deze leuke baan bel dan
met dhr. C.B. Dix, tel. 0529-483537.

T/TEGELTOKO
" */ WAND-&VLOERTECELSBADKAMERMEUBELEN

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

• verenigingsdrukwerk

feestgidsen

programma's

strooibiljetten

U kunt bij ons uw floppy, printjes of op-
namemodellen aanleveren. Wij zorgen
dat het geprint of gecopieerd wordt.

Vraag vrijblijvend prijs.
CCItTIFICUTHOUOdl

ISO (002

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575)55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Met Koopman heeft u
de handen vrij...

•Ijlt

Automaterialen

'er ?8 maart mag e
het autorijden aMeen
nandsfree worden gebeld.
Met e e tv ca r kit kunt u U w
rn :p; jb i,ji l <3 t e i e f o o n eenvoudig
in de aMto bevestigen, zodat
u pi o b i e e ml o os h andsfree
kynt bellen.

inbouw op maat
Voor ieder automerk en
v e fs eh i 11 e n d e t y p en mobiele
telefoons is er wel een
bijpassende carkit.
Koopman Automater ialen
informeert u graag over de
mogelijkheden en verzorgt
de inbouw op maat.
Wj] zorgen ervoor dat u
op tijd de handen vrij heeft
in de auto.
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