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Het Hoge en Schuttestraat opnieuw onder de loep:

College krijgt huiswerk
Burgemeester E.J.C. Kamerling
had vorige week dinsdag geen
gemakkelijke avond. Tijdens
het agendapunt Verkeersmaatregelen in verband met voorrang fietsers van rechts' werd
hij van alle kanten onder vuur
genomen. Termen als "U luistert slecht", "Dit is een haastklus", "Ik begrijp u niet" en "Ik
vind het een beetje rommelig
vanavond" zeggen genoeg. De
verkeersmaatregelen ten aanzien van Het Hoge en de Schuttestraat worden daarom in
maart opnieuw behandeld in
de raad.
Op l mei is het zover. Vanaf die datum krijgen fietsers van rechts
voorrang. Het college van burgemeester en wethouders heeft geïnventariseerd op welke punten deze
maatregel verkeersonveilige situaties in Vorden zou kunnen ople
ven. In het kader daarvan zijn er
diverse verkeersmaatregelen voorgesteld die vorige week dinsdagavond in de gemeenteraad werden
behandeld. In grote lijnen kan de
gemeenteraad instemmen met de
voorstellen van B en W, maar ten
aanzien van Het Hoge en de Schuttestraat stonden het college en de
raad lijnrecht tegenover elkaar.
Op Het Hoge wil het college van B
en W enkele zogenoemde punaises aanleggen. Dit zijn bolle, cirkelvormige verkeersdrempels. In
de commissievergadering van drie
weken geleden hadden de vier politieke fracties al aangegeven daar
niets voor te voelen. Zij drongen er
bij burgemeester Kamerling op
aan om op het gedeelte tussen de
kruispunten met de Schoolstraat
en de Dokter Lulofsweg een verhoogd plateau aan te leggen. Dit
om de verkeersveiligheid op het
traject voor basisschool Het Hoge
en scholengemeenschap 't Beeck-

De Zonnebloem
Op zaterdag 2 maart heeft in het
Dorpscentrum de feestmiddag
van de Zonnebloem plaats gevonden. De middag werd geopend
door Trudy Rogmans, die in haar
welkomstwoord vermeldde dat
het jaar 2001 door de Verenigde
Naties is uitgeroepen tot het "Jaar
van de Vrijwilliger". Het Duo Joop
en Marijke hield de volle zaal ge
boeid met hun voorstelling: "De
Muzikale Levensloop", die voornamelijk bestond uit talloze bekende
en minder bekende liedjes van de
laatste vijftig jaar, die goed werden
meegezongen. In de pauze was er
een loterij met veel mooie prijzen.
Al met al een geslaagde middag.

Politiewijzer
Afgelopen week zijn de politie
wijzers weer verstuurd naar alle
huishoudens binnen het district
IJsselstreek. Het betreft een informatieboekje over de politie.
Mocht er mensen zijn die geen
politiewijzer hebben ontvangen
en toch één willen hebben, dan
is deze alsnog af te halen bij de
plaatselijke politiebureau's.

land te vergroten. "Wij hadden
verwacht dat het college ons advies van enkele weken geleden wel
zou opvolgen, maar helaas is daar
niets mee gedaan. En dat begrijp
ik niet", zei fractievoorzitter E.
Brandenbarg vorige week dinsdagavond.
HAASTKLUS

De heer A.C. van Voskuilen (CDA)
sprak zelfs over een haastklus en
vond dat burgemeester Kamerling
tijdens de commissievergadering
erg slecht had geluisterd naar het
advies van de commissie. "Het kan
toch niet de bedoeling zijn dat we
nu eerst punaises gaan aanleggen
en dat er straks - als Het Hoge
duurzaam veilig wordt ingericht alsnog een plateau komt. Dat is
toch zonde van het geld." Verder
vond Van Voskuilen het jammer
dat burgemeester Kamerling die
avond pas kwam met nadere financiële cijfers. "Ik had graag
voorafgaand aan deze vergadering
al geweten wat het aanleggen van
een punaise kost en wat de financiële verschillen met een verkeersdrempel en een plateau zijn. Het
geeft mij het gevoel dat het allemaal veel te veel een haastklus is
geweest."
Burgemeester Kamerling vond deze laatste opmerking een beetje
flauw. "Het rijk heeft ons erg weinig tijd gegeven", zei hij. "Wij hebben echt halsoverkop een adviesbureau in de arm moeten nemen
om de knelpunten binnen de gemeente Vorden op te lossen." Deze
laatste opmerking raakte kant
noch wal. Het is namelijk al een
hele tijd bekend dat deze maatre
gel zou worden ingesteld. In een
brief aan de Tweede Kamer - 13
april 2000 - schrijft minister Tine
ke Netelenbos dat het haar streven
is om de maatregel 'voorrang fiet-

sers van rechts' op l mei 2001 in te
voeren en de Vaste Commissie
voor Verkeer en Waterstaat van de
Tweede Kamer behandelde het onderwerp zelfs al op 8 september
1999.
LEVENSGEVAARLIJK
Een ander punt van discussie was
de Schuttestraat. Het college van B
en W wil van de Schuttestraat een
voorrangweg maken. "Levensgevaarlijk", aldus de heer A. C. van
Voskuilen van het CDA. "Vooral op
het kruispunt met de Kostedeweg
waar veel schoolgaande kinderen
fietsen kan dat wel eens hele riskante situaties opleveren." De
heer P. Hoogland (PvdA) vroeg zich
zelfs af of het college van plan was
om van de Schuttestraat een soort
racebaan te maken. |Ik zit hele
maal niet te wachten op een toe
ristisch attractie op de Schutte
straat", sprak hij cynisch.
Na al dit verbale geweld besloot
burgemeester Kamerling even te
schorsen. Na afloop daarvan stelde
hij voor om de verkeersmaatrege
len ten aanzien van Het Hoge en
de Schuttestraat aan te houden en
daarop terug te komen in de raadsvergadering van maart. "We zullen dan alle mogelijkheden, alternatieven en kostenplaatjes aan u
voorleggen", zo beloofde hij de
raad. Ten aanzien van de Baakse
weg ter hoogte van de Heegherhoek werd besloten om daar een
soort van verhoogd kussen aan te
leggen om het gemotoriseerde verkeer te attenderen op de fietsers
die hier van rechts komen. Met de
andere verkeersmaatregelen die
het college voorstelde - en waar de
raad dus wel haar goedkeuring
aan gaf- zal zo snel mogelijk worden begonnen zodat deze wegen
op l mei 2001 geen verkeersonveilige situaties opleveren.

Martien Brunshorst
Nederlands kampioen
Zondagavond heeft LR&PC "de
Graafschap" in de kantine aan
de Hamelandweg mevr. Martien Brunshorst gehuldigd.

Nederlandskampioen bij de paarden had. Vorig jaar nog hadden ze
in Bart Hartman een kampioen
maar hij rijdt bij de ponies.

Mevr. Brunshorst werd twee we
ken geleden Gelders kampioen in
de M dressuur bij de paarden en
stak afgelopen weekend met kop
en schouders uit boven de rest van
Nederland zodat ze terecht Nederlands kampioen in haar klasse
werd.

De voorzitter was dan ook erg trots
op het resultaat en bedankte mevr.
Brunshorst voor de geweldige manier waarop zij de vereniging
heeft uitgedragen.

Op de goed bezochte receptie werd
zij toegesproken door de voorzitter
van de vereniging, dhr. Heuvelink
en de wethouder van sportzaken
van de gemeente Vorden, dhr. van
den Boogaart.
Namens de hoofdsponsor van de
vereniging, Rabo Graafschap-West
werd een cadeau aangeboden.
Het was voor het eerst dat LR&PC
"de Graafschap" een Gelders- en

In de hulde werden ook de ouders
en zus van mevr. Brunshorst nauw
betrokken. Zij waren het die van
jongs af aan met haar naar de wedstrijden gingen en heel veel vrije
uurtjes gaven aan de paardesport.
In haar slotwoord dankte mevr.
Brunshorst hen dan ook als eerste
voor de steun.
Ook de instructeur van "de Graafschap", Edwin Klokman, en haar
privé instructeurs bedankte zij
voor de wijze waarop zij de puntjes op de i hadden gezet om haar
tot dit niveau te brengen.

Raad van Kerken-dienst
Aanstaande zondag 11 maart 's
avonds wordt er in de Christus
Koningkerk een dienst gehouden uitgaande van de plaatselijke Raad van Kerken.
Deze oecumenische dienst zal in
het teken staan van de 40-dagentijd vóór Pasen of ook wel de "Lijdenstijd" genoemd, de tijd waarin
wordt stilgestaan bij het verlossend lijden en sterven van de Heer
Jezus Christus uitlopende in de
Opstanding op de Paasmorgen, de
overwinning van het leven op de
dood.

Voorganger in deze dienst is dhr.
WJ. Schot uit Vorden en er is muzikale medewerking van de Chr.
Gemengde Zangvereniging "Excelsior" o.l.v. dhr. P. Rouwen. Het orgel zal worden bespeeld door
mevr. M. Beitier.
Verder zullen de leden van de liturgische commissie hun mede
werking verlenen.
Tijdens de dienst zal er een collecte worden gehouden, bestemd
voor de slachtoffers van de aardbe
vingsramp in India.
De Raad van Kerken nodigt een ie
der van harte uit.

Vereniging "Oud Vorden"
De geheel gevulde zaal van Hotel Bakker luisterde en keek op
maandag 26 februari jl. geboeid
naar de prachtige dialezing, die
voorzitter H.G. Wullink presenteerde onder de titel "Allerhand
in Saksenland".
Aan de hand van mooie dia's werden aanwezigen voor de pauze
meegevoerd door het Saksische

land in onze omgeving en na de
pauze over de Duitse grens.
Kastelen, watermolens, natuur,
bomen en bloemen waren op deskundige wijze op dia's vastgelegd.
Met een achtergrondmuziekje,
verzorgd door Joop van Druten,
was het voor "Oud Vorden" weer
een ouderwets, gezellige en leerzame avond.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 maart 10.00 uur ds. J. ter Avest, Dieren; 19.00 uur dhr. W.
Schot Raad van Kerken-dienst in R.K. kerk.
Woensdag 14 maart Biddag voor gewas en arbeid. 19.30 uur ds. Westerneng in Geref. kerk.
Kapel de Wildenborch
Zondag 11 maart 10.00 uur ds. H. Westerink. Na afloop koffie drinken. U kunt gezellig bijpraten/napraten.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 maart 10.00 uur ds. A. Hagoort (Bevestiging ambtsdrager).
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 maart 10.00 uur br. H.G. Dijkman, Vorden; 19.00 uur dhr. W.
Schot, Raad van Kerken-dienst in R.K. kerk.
Woensdag 14 maart Biddag voor gewas en arbeid. 19.30 uur ds. Westerneng gezamenlijke dienst in de Geref. kerk.
R.K. kerk Vorden
Zondag 11 maart 10.00 uur Woord- en Communieviering. Familievie
ring m.m .v. Kinderkoor.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 maart 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 11 maart 10.00 uur Woord/Communiedienst.
Weekendwacht pastores
11-12 maart f. de Heus, Zutphen, tel. (0575) 52 69 65.
Weekenddienst huisartsen
10-11 maart dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30 - 10.00 uur en van 17.00 - 17.30 uur. U kunt dan bellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.
Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.3*0 uur en van
13.30 -18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 09.30 -11.00 uur
en 17.00 - 18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 9 t/m 16 maart Apotheek de Brink, de Brink 112,
Zutphen, tel. (0575) 52 61 11.
Tandartsen
10-11 maart].], de Kruif, Vorden, telefoon (0575) 55 33 72. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Weekenddiensten Contactjes
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. 0570-634340.
Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van net politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem. Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 11,- voor vier
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- kosten in rekening gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126.
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 090O-8806 (22 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswij k tel 0543-531053.
Pedicure L Evers-Jansen. tel. 0575462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wenünk, tel. 552492;
Y. Roelofs 0575-441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T.Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. 0575-541222.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.
Monuta uitvaartverzorging uitvaartcentrum Het Jebbink
4a, tel. 0575-552749 of 0800-0230550.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur. woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur;
vrijdagvan 0930-17.30 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. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.

• Viering Wereldvrouwendag. Organisatie: Vrouwenraad + Amnesty. Donderdag 8
maart 20.00 uur in het Dorpscentrum. Voor alle vrouwen
• Setje Marinade -l- sojasaus. Mooi om cadeau te geven. Heerlijk om te krijgen. Deze maand extra voordelig. Wereldwinkel Vorden
• Afslankplannen? Laat het
hier niet bij! Wij kunnen u helpen. Bel vrijblijvend voor info
mevr. A. Eijsink, tel. 572127
• De Stichting Veiling Commissie Vorden vraagt: goederen voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
551486 / 551961 / 553081 en
551673
• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt a contant. Tel. 0543451311
• Kinderkleding- en speelgoedbeurs in De Spil te
Warnsveld op zaterdag 24
maart van 09.00 tot 12.00 uur.
Afhalen verkoopnummers en
stickers: maandag 19 maart
van 09.00 tot 10.30 uur en van
19.00 tot 20.00 uur. Inleveren
kleding (alleen voorjaars- en
zomerkleding) en speelgoed
op vrijdag 23 maart van 09.00
tot 11.00 uur en van 13.30 tot
14.30 uur. Verdere informatie:
0575-522494 of 0575-524493

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdyerzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 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. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Hobbycn op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (MJB.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).

• Jong Gelre Revue 23, 30
en 31 maart; aanvang 20.00
uur. Uitvoering/voorverkoop
Dorpscentrum
• Gevraagd in het buitengebied van Vorden: hulp voor
werkzaamheden om het huis
en voor verzorging van de
paarden. Voor een aantal keren per week. Tel. 0545482334 na 18.00 uur
•

www.bibliotheekvorden.nl

• Zwerfvuildag. Oproep aan
alle inwoners van Vorden,
Wichmond en Vierakker. Ergert
u zich aan rommel langs de
weg? Help mee het op te ruimen op zaterdagmorgen 17
maart. U kunt zich opgeven bij
Ria van Vleuten, tel. 553357
• Te koop: Golf 1.3 CL Passedena, rood, bouwjaar 1991.
Tel. 0575-556775

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. 0575-555763.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.
Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. 0575461332 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: 090O-8844

• Wilt u het gemakkelijk hebben met de verzorging van uw
haar? Thuiskapster Hanny
bellen! Tel. 0575-526784 of
06-15102403
• Te huur: partytent 70 personen, blauw-wit gestreept.
Ook voor tafels en stoelen,
praattafels, verlichting enz. Tel.
0573-452641,
fax
0573454541
• Deze maand rijst het de pan
uit! Pandanrijst van 2,89 voor
2,39. Wereldwinkel Vorden
• Te koop: Avon cosmetica
nu in Vorden bij Wilma Addink,
Hoetinkhof 72, Vorden 555444

• Viering Wereldvrouwendag. Organisatie: Vrouwenraad + Amnesty. Donderdag 8
maart 20.00 uur in het Dorpscentrum. Voor alle vrouwen
Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer
0575-538046
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te zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. OJ>75-551384
Dreiumme 31 -33 - Warnsveld - Tel. )575-571528
C

Kader Abdolah
houdt een

lezing
in de

BOUWWERK

Datum:
zondag 18 maart.
Aanvang 14.00 uur.

o.a. rouwbrieven
rouwdankbetuigingen

Toegang f 7,5O
(leden VOB gratis)

bidprentjes
Voor het
vervaardigen
van

Kaarten bij de bibliotheek en
boekhandel Bruna

GEMEENTE
VORDEN

PRIVÉ
DRUKWERK
kunnen wij u
uitstekend
adviseren voor
een
eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van maandag 12 maart 2001 voor
een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage ligt
het onherroepelijk geworden bestemmingsplan "Bedrijventerrein Werkveld-Oost".
Het plan biedt de mogelijkheid tot uitbreiding van bedrijventerrein Werkveld in de hoek Kerkhoflaan/lndustrieweg/Ruurloseweg.

DRUKKERIJ

Vorden, 7 maart 2001.

WEEVERS

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

Een parel van een
varkensoester!

Op 5 maart 2001 zijn wij

Dick en Rikie Norde-Eekman
25 jaar getrouwd.
We hopen dit op vrijdag 9 maart te vieren.

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

We nodigen u uit voor de receptie van
14.30 tot 16.30 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

voor service,
kwaliteit en
vakmanschap

'Wenneker'
Ruurloseweg 48
7251 LM Vorden

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437
Fax 0575-467652

;

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

In memoriam
Bertus Pardijs
4-3-2001

4-3-2000

Zeven maal om de aarde gaan.
Als het zou moeten, op handen en voeten,
zeven maal, om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde gaan.
Riny
Richard - Thamar
Sander - Barbara

De overweldigende belangstelling en deelneming welke u ons heeft betoond na het
overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en grootvader

Hendrik Willem Groot Enzerink

varkensoester
(met gratis saus) 100 gr.

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

gebraden gehakt,
Bauerncervelaat,

50 jaar?

Graag willen wij u allen hartelijk danken voor uw
medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Gerritjen Weenk-Hietbrink
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Ruurlo, maart 2001

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

Tel. 0575-553296 of
06-20438118

\

MARINUS J. HESSELINK B.V.

Zutphenscwcg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

s

DE MOLLE
Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792
Donderdag, vrijdag, zaterdag

Verse vruchtenvlaai
voor 6 personen van 10,50 voor

ƒ8,00
ƒ5,00
Heerlijk bij uw ontbijt of koffie

Roggeknar en humpkes
beiden gevuld met noten en rozijnen.

Voor een:
passend graf- en urngedenkteken
deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Graag verzorgen wij voor u gebak, vlaaien, partyhapjes,
salades of warme en koude buffetten.

Tevens uw vertrouwde adres voor
onderhoud aan bestaande monumenten
zoals:

Leonidas bonbon uit België

Vraag kosteloos offerte

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

7202 BP Zutphen
Tel. 0575-526456 / 546788 / 06 20247581

€1<>2

Keurslager

Sinds 1908

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

100 gr.

Vlogman

per dag

Geboorte tuutfles 4,5 m

Appelflappen van 6 40 voor

•: = GRAFMONUMENTEN

ei-bieslooksalade,

4

4 stuks

Donderdag, vrijdag, zaterdag

VWVV^yVWW«W^AV^AWVW.-JWAMM%

€2*0

shoarmapakket,€499
Hamburgers,
7198 Uienkruierr

Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te schrijven, betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Vorden, maart 2001

700 gr.

100 gr.

hebben ons diep getroffen. Wij zijn u zeer
dankbaar voor de steun en troost welke ons
dit heeft gegeven.

Uit aller naam,
An Groot Enzerink-Hoogerwaard

Parmaham.

fricandeau,
(WO gr. per soort), samen

Comité Gorssel-Vorden
Vrienden van de Nederlandse Hartstichting
organiseert op 12 en 19 april weer een

R E ANIMATIECURSUS
Informatie en opgave: 0575-552618 de heer R. te Vaarwerk

Maak kennis
met tennis!
Onder deskundige begeleiding,
voor jong en oud.

Open dag
Vordens Tennis Park
zaterdag 10 maart

van 14.00 tot 16.00 uur.
Rackets en ballen zijn aanwezig.
Neem wel sportkleding en
sportschoenen mee.
Informatie:
telefoon 552442 en 553451

Heeft u een feestje te vieren?
Wij hebben als enige in Vorden de bekende

100 gram/ 3>95
Nu ook ons assortiment diverse

Leonidas paaseitjes
Tot ziens bij Mirjam Meulenbroek.

Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden .^^^
Telefoon (0575) 552928

EMEENTE
ERGADERINGEN

B

RAADSCOMMISSIES

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

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575557474
Telefex: 0575557444
Openingstijden
gemeentehuis:

maandag tot en met vrijdag

van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag

van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar
maken. De raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda
begint, aan de voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling
van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u wagen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.
De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag
13 maart 2001 om 1930 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op de
agenda staat:
- voorbereidingsbesluit voor locatie kantoorunits bij het gemeentehuis
- krediet voor onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden project
"Poort tot het Groote Veld"
De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag 13 maart 2000 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op
de agenda staat:
- GFT-inzameling
- Raamovereenkomst Educatie 2001-2004.
De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 14 maart 2001 om 1930 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op de agenda staat:
- onderhoud wegen 2001
- eerste wijziging Rechtenverordening 2001

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 politiebureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag

ERGADERING GEMEENTERAAD
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 maart 2001 om 19.30 umin het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
-

GFT-inzamelmg
Raamoverenkomst Educatie 2001-2004
Onderhoud wegen 2001
Eerste wijziging Rechtenverordening 2001
Voorbereidingsbesluit voor locatie kantoorunits bij het gemeentehuis
- Krediet voor onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden project
"Poort tot het Groote Veld".

Jv.

gaan voor deze taak. Het ROC verzorgt dan opleidingen voor volwassenen
en nieuwkomers.

NDERHOUD WEGEN 2001
Op basis van de visuele inspectie van de wegen in 2000 hebben burge
meester en wethouders een maatregelenprogramma opgesteld. Ook willen zij enkele verkeersmaatregelen treffen. Drie personen hebben hun
zienswijze gegeven op de ontwerpplannen. Dit heeft geleid tot kleine
aanpassingen.
Het definitieve programma voor 2001:
Weg/straat
Galgengoorweg
(gedeelte Larense
weg - Reeoordweg)

Onderhoudsmaatregel
Aanbrengen grasstenen
aan weerszijden van
de weg.

Herstraten rijbaan en
Het Wiemelink
(gedeelte de Boonk hertegelen trottoirs.
- Decanije)

De inhoud van de voor het restafval bestemde grijze bak bestaat voor eenderde uit GFT; ruim 9% meer dan de gemiddelde hoeveelheid in de Berkel Milieu-gemeenten. Dit betekent dat de Vordenaar 633 ton in de grijze container gooit. De gemeente betaalt hierdoor (f 86.235,- meer aan
stortkosten.

Verkeersmaatregel
Aanbrengen plateau
op kruising Galgengoorweg / Larenseweg /
Lekkebekje.
Aanbrengen plateau
met wegversmalling
ter hoogte van de
Klimboom.

Kapelweg
Overlagen en aanbrengen
(gedeelte Mosselse sluitlaag.
weg - huisnr. 6)
Larenseweg
(gedeelte Galgengoorweg camping)

Overlagen en aanbrengen
slijtlaag; Aanbrengen grasstenen aan weerszijden
van de weg.

Mosselseweg
(gedeelte huisnr.
l - Giezenkamp-

Overlagen en aanbrengen Aanbrengen:
slijtlaag; Aanbrengen
- wegvakplateau tussen
grasstenen voor zover
^huisnummer l en 3.
nog niet aanwezig.
- plateau kruising
Mosselseweg/
Kapelweg

Mosselseweg
(gedeelte Giezenkampweg gemeentegrens.

Aanbrengen grasstenen
weerszijden van de weg.

Smidsstraat

Herstraten

Vierakkerse
straatweg

Bakfrezen, inlagen en
plaatselijk overlagen,
vooruitlopend op aanleg
plateaus.

Wiersserbroekweg

Bakfrezen en inlagen

ERBETEREN INZAMELEN GROENTE-FRUIT EN TUIN AVAL

- Trottoir handhaven
op 1,50 meter;
- rijbaan versmallen
van 5,50 naar 4,00
meter;
- molgoot aanleggen
tussen rijbaan en
rabatstrook;
- aan de oostzijde een
1,48 meter brede,
overrijdbare, rabatstrook aanleggen,
waarop geparkeerd
kan worden;
- halverwege de straat
een drempel
aanbrengen.

Wilmerinkweg
Aanbrengen grasstenen aan
(gedeelte Almense- weerszijden van de weg.
weg - Joostinkweg)
Totale kosten: f997.000,-.

Burgemeester en wethouders streven naar een forse verbetering van het.»
inzamelresultaat. Een verbetering van het scheidingsresultaat van 9%
moet minimaal haalbaar zijn Met z'n allen kunnen we dan een bedrag
van f24.000,- besparen.

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ORDEN

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

van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

V

ULLETIN

Burgemeester en wethouders stellen voor een proef te houden met een
extra inzamelronde voor grof snoei- en tuinafval in het voor- en najaar en
de mogelijkheid te geven om GFT-afval (namelijk takken, gras en snoeiafval) bij de sporthal aan 't Jebbink te brengen.
Burgemeester en wethouders zullen over de nieuwe inzamelmogelijkhe
den in ruime mate bekend maken door onder andere
• de extra inzamelvoorzieningen GFT op nemen in de afvalkalender;
• een artikel plaatsen in Gemeentebulletin en posters te plaatsen bij hoveniersbedrij ven en enkele winkeliers in de kern van Vorden.

DUCATIE VOLWASSENEN EN NIEUWKOMERS
Van het Rijk ontvangen de gemeenten geld voor educatie van volwassenen en nieuwkomers. Burgemeester en wethouders stellen de gemeente
raad voor om met het Regionaal Opleidingen Centrum "Aventus" (vestigingen in Apeldoorn, Zutphen en Deventer) een overeeenkomst aan te

ERLAGING TARIEVEN PASPOORTEN
Op 9 februari 2001 heeft de Ministerraad het Besluit paspoortgelden ge
wijzigd om de tarieven, die het Rijk aan de gemeenten voor paspoorten
in rekening brengt, te verlagen met f27,50. Het wijzigingsbesluit zal naar
verwachting in werking treden op l april 2001. Dit betekent dat de ge
meenteraad de tarieven met ingang van l april 2001 moet verlagen.
Na verlaging betaalt u voor een:
- paspoort
f 75,50
- zakenpaspoort
f 106,50

ANTOORUNITS BIJ HET

GEMEENTEHUIS

Sinds 1995 staan de kantoorunits bij het gemeentehuis. In afwachting
van de gemeentelijke herindeling hebben burgemeester en wethouders
de voorbereidingen voor de permanente huisvesting van de ambtelijke
organisatie voorlopig op een laag pitje gezet.

De instandhoudingstermijn voor de kantoorunits verstrijkt medio april.
Omdat er op relatief korte termijn duidelijkheid komt over de gemeentelijke herindeling en dus ook over de gemeentelijke huisvesting, willen
burgemeester en wethouders de units nog acht jaar laten staan.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving ontwerp-besluiten inzake voornemen tot
gedeeltelijke intrekking vergunning
hi het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met ingang van 9 maart tot en met 23 maart 2001 ter inzage de ontwerp-besluiten:
1. tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer Th.J. Bloemenkamp,
Broekweg 2, 7234 SW Wichmond op 6 maart 1990 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie R, nummer 658,
adres inrichting Broekweg 2 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder, gedeeltelijk in te trekken voor
de productieruimte van (bruto) 720 kilogram NH3, in verband met de
sloop van een vleesvarkensstal.
Na afronding van de procedure houdt vergunninghouder een productie
ruimte van 57,6 kilogram NH3. De depositie neemt met 90 % af van 2 naar
0,2 mol.
2. tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer HJ. Boersbroek,
Brandenborchweg 6,7251 MC Vorden op 14 maart 1995 verleende milieuvergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, nummer 2526, adres inrichting Brandenborchweg 6 te Vorden
Strekking van het besluit:
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder voor het kippengedeelte in te
trekken met een productieruimte van 708,75 kilogram NI-L om deel te
kunnen nemen aan de "Regeling beëindiging veehouderij takken".
Na afronding van de transactie neemt de depositie met 98,9 % af naar 1,1
mol.
3. tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer DJ. Brummelman,
Deldensebroekweg 6, 7251 PL Vorden op 19 september 1995 verleende
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op
het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, nummer 204,
adres inrichting Deldensebroekweg 6 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder gedeeltelijk in te trekken voor
een productieruimte van (bruto) 398,4 kilogram NH3.
Na afronding van de procedure houdt vergunninghouder een productie
ruimte van 261 kilogram NH3. De depositie neemt met 60,5 % af van 48,8
naar 19,3 mol.
4. tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer W.C. Zweverink, Deldensebroekweg 13, 7251 PW Vorden op 27 juni 1995 verleende milieuvergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch be
drijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, nummer 342, adres inrichting Deldensebroekweg 13 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder gedeeltelijk in te trekken om
productieruimte van 367,5 kilogram NH3 aan het agrarisch bedrijf van de
heer B.J. Hillen, Schaarweg 6, 7134 PK Vragender (gemeente Lichtenvoorde) mogelijk te maken.
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 367,5 kilogram
NH3 over. De depositie neemt met 38,6 % af van 1358,2 naar 834,3 mol.
Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen deze ontwerp-besluiten inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij burgemeester en
wethouders indienen vóór 24 maart 2001.
Indien u dat wenst maken burgemeester en wethouders uw persoonlijke
gegevens als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet
dat gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Monde
linge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.

zet en het ontwerp-plan in discussie geweest. De resultaten van deze discussie hebben de drie colleges van burgemeester en wethouders gebruikt bij het definitieve plan.
Wat verandert er ?
Het Milieubeleidsplan geeft aan welke nieuwe ontwikkelingen zich voordoen op milieugebied. Gemeenten krijgen beleidsvrijheid bij het formuleren van beleid op het gebied van geluid en bodem;
intensivering van de milieucommunicatie; andere omgangsvormen met bedrijven bij het toezicht op de nale
ving van milieuwetgeving en het (nog) beter scheiden van afval om te voldoen aan landelijke doelstellingen.
De uitvoering van het Milieubeleidsplan wordt door de drie gemeenten gezamenlijk opgepakt. Zij kunnen be
ter gebruik maken van eikaars kennis (milieumedewerkers kunnen zich specialiseren) en kosten besparen bij
de aanschaf van materialen en het uitbesteden van taken.
Hoe nu verder ?
Na de vaststelling van het Milieubeleidsplan starten de gemeenten met enkele concrete projecten.
In 2001 zijn de speerpunten:
- optimaliseren van de afvalinzameling,
- verbeteren van de communicatie met doelgroepen
- duidelijkheid scheppen over de regels voor het hergebruik van grond en bouwstoffen.
Aan het einde van 2001 wordt aan de gemeenteraden aangegeven welke projecten zijn uitgevoerd en welk effect de milieusamenwerking van de drie gemeenten heeft. Een plan voor 2002 bieden de colleges dan ook aan.

/W,ET WAARDERING ONROERENDE ZAKEN (WET WOZ)
Vorige week hebben de eigenaren en gebruikers van onroerende zaken van de gemeente een waardebeschikking (ook wel WOZ-beschikking genoemd) ontvangen.
In deze beschikking is de nieuwe waarde van de onroerende zaak aan u bekendgemaakt.
De waardebeschikking is van groot belang. De waarde die vermeld is in deze beschikking wordt vier jaar lang,
namelijk voor de jaren 2001 tot en met 2004, gebruikt als basis voor diverse belastingaanslagen (onroerende
zaakbelastingen, waterschapsbelastingen, inkomstenbelasting).
Eind maart 2001 kunt u de aanslag onroerendezaakbelastingen verwachten.
Ga ik nu meer belasting betalen?
De waarden van de onroerende zaken in Vorden zijn gestegen. De waardestijging van woningen ten opzichte
van de vorige WÖZ-periode is gemiddeld 64% en van niet-woningen 25%. Omdat het niet de bedoeling is dat de
opbrengst onroerendezaakbelastingen door de hertaxatie toeneemt, zijn de de tarieven voor de onroerende
zaakbelastingen 2001 verlaagd. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten de tarieven met 13% te verhogen en
de hondenbelasting af te schaffen. Over het algemeen zal dus de aanslag onroerendezaakbelastingen hoger
zijn. U ontvangt geen aanslag meer voor de hondenbelasting.
onroerendezaakbelastingen
per elke volle eenheid van ( 5.000,— van
eigenaar
2000
a. van een woning
f 4,66
ƒ 5,58
b. van een niet-woning

de economische waarde bedraagt het tarief voor de:
gebruiker totaal
eigenaar gebruiker
2000
2000
2001
2001
ƒ 3,73
f 8,39
f 330
f 2,56
ƒ 10,05
ƒ 5,03
ƒ 4,47
ƒ 4,03

totaal
2001
f 5,76
ƒ 9,06

Hieronder een voorbeeld hoe u de aanslag onroerendezaakbelastingen kunt berekenen.
Voorbeeld
Eigenaar/gebruiker van een woning:
Waarde woning per 1-1-1995 (vorige waardepeildatum)
Waarde woning per 1-1-1999 (huidige waardepeildatum)
Waardestijging 65%
Aanslag OZB 2000:
Aanslag OZB 2001:
Stijging OZB is ƒ 61,- is 14,84%

: ƒ 248.000,: ƒ 410.000,-

ƒ 248.000,-: 5.000 = 49 eenheden x ƒ 8,39 = ƒ 411,
ƒ 410.000,-: 5.000 = 82 eenheden x ƒ 5,76 = ƒ 472,

Let wel, de waardestijging van 64% is een gemiddelde. Per onroerende zaak kan de stijging hoger of lager zijn.
Uit de hertaxatie blijkt dat bepaalde categoriën woningen, meer in waarde zijn gestegen.
Hoe kan ik bezwaar aantekenen?
Tegen de beschikking kan bij de gemeente bezwaar gemaakt worden en wel schriftelijk binnen zes weken na
dagtekening van de beschikking. Bij de belastingaanslagen welke voor de jaren 2001 t/m 2004 worden opgelegd,
kan vervolgens geen bezwaar meer worden ingediend tegen de vastgestelde waarde. Wel tegen andere elementen van de aanslag. Een in te dienen bezwaarschrift moet u goed motiveren. Lukt het niet binnen zes weken
een bezwaarschrift in te dienen, dan adviseren wij u een pro-forma bezwaarschrift in te dienen. Hierin deelt u
mede dat u later het bezwaarschrift nader motiveert.
Hoe krijg ik meer informatie over de totstandkoming van de vastgestelde waarde?
Indien u meer wil weten over de gegevens op basis waarvan de gemeente de WOZ-beschikking heeft vastgesteld,
dan kunt u de gemeente vragen om een taxatieverslag. Dit kan dus alleen als u reeds een beschikking heeft ontvangen. Dit verslag is gebonden aan wettelijke voorschriften. Het is geen uitgebreid taxatierapport, zoals bijvoorbeeld een makelaar/taxateur opmaakt bij de verkoop van een onroerende zaak. Dit taxatieverslag bevat onder andere de kadastrale gegevens en kenmerken van de woning. Daarnaast vermeldt het taxatieverslag meestal ook de kenmerken van gegevens van enkele andere woningen die rond de peildatum zijn verkocht alsmede
de verkoopprijs van deze woningen. U kunt dit taxatieverslag opvragen:
O telefonisch: (0575) 55 74 27
a schriftelijk: Gemeente Vorden, afdeling financiën, Postbus 9001, 7250 HA Vorden
Q email: belastingenvorden@vorden.nl

NHALEN OP 80 KM/U WEGEN
ILIEUBELEIDSPLAN VORDEN, HENGELO EN

De colleges van burgemeester en wethouders hebben het Milieubeleidsplan 2001 - 2004 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraden van de
gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen. Dit plan schetst het milieubeleid van de drie gemeenten voor de komende jaren.
Commissies milieu Vorden, Hengelo en Steenderen vergaderen
over het plan
Voor de besluitvorming van de gemeenteraden vindt een vergadering
plaats van de commissies milieu van de drie gemeenten op dinsdag 6
maart 2001 om 20.15 uur in het gemeentehuis van Hengelo. Iedereen (ook doelgroepen) kan zijn of haar standpunt over het Milieube
leidsplan geven.
Bij de totstandkoming van het plan zijn onder meer ondernemersverenigingen, natuur- en milieu-organisaties, consumenten en scholen be
trokken. Tijdens twee avonden in het Dorpscentrum te Vorden is de op-

OPZIJ, OPZIJ, OPZIJ
wij hebben ongelofelijke haast
Wie kent niet dit liedje van Herman van Veen, waarmee hij treffend de haastgevoelens vertolkt die zo kenmerkend zijn voor onze tijd. Ook in het verkeer hebben we met die haastgevoelens te maken.
Herkent u dit? U bent eindelijk de stad uit en u rijdt op een 80 km/u voorrangsweg, waar u tenminste een beetje kunt doorrijden. Helaas rijdt er iemand voor u die zich wel héél erg keurig aan de snelheid houdt, terwijl u
graag een beetje wilt opschieten. U bent al wat laat van huis gegaan en die fatsoensrakker voor u dwingt u flink
wat gas terug te nemen. Ergerlijk!
U loert op een kans om er langs te kunnen. Even gas geven en u bent er voorbij. Geen tegenligger te zien. U bent
er al half langs als plotseling, links vanuit een zijweg, iemand de weg opdraait. U schrikt u een ongeluk. U
kunt nog net op tijd terug naar de rechter rijstrook. U heeft uw nette voorganger weliswaar een beetje gesne
den, maar u komt met de schrik vrij.
Wie heeft er nu fout gehandeld?
De bestuurder van de auto die vanuit de zijweg de voorrangsweg opdraaide, had u uiteraard voorrang moeten
verlenen. Maar u heeft ook niet verstandig gehandeld. Bij inhalen moet u niet alleen bedacht zijn op eventuele
tegenliggers, maar ook op het verkeer dat vanuit een zijweg van links de voorrangsweg oprijdt. Zij rekenen vaak
niet op inhalend verkeer op de andere rijstrook en kijken voordat ze de weg opdraaien alleen maar naar links.
De moraal van dit verhaal: Ook in het verkeer geldt: 'haastige spoed is zelden goed'.

'Haast' vermindert het kritisch denkvermogen en bemoeilijkt het anticiperen op mogelijke fouten van anderen. Vaak gaat het toch nog net goed,
zoals in het bovenstaande voorbeeld. Maar.....
een andere keer misschien ?.'

ROEKWEG EN BAAKSEWEG IN WICHMOND
Burgemeester en wethouders willen de Broekweg en het westelijke deel
van de Baakseweg, tussen de rotonde bij de Beeklaan/Lankhorsterstraat
in Wichmond en de grens Steenderen/Vorden duurzaam veilig inrichten.
Het ontwerpplan voorziet in de aanleg van twee plateaus (bij de Broekweg en bij de Dorpsstraat), rode fietsstroken op de Baakseweg en twee
verkeersdrempels in de Broekweg, om sluipverkeer over die weg tegen te
gaan. De maatregelen op de Baakseweg sluiten aan bij de maatregelen
die de gemeente Steenderen dit voorjaar op de Vordenseweg treft. De
voorrangsregeling op de Baakseweg en de Vordenseweg, tussen de rotonde in Wichmond en de rotonde in Baak, vervalt. Tegelijkertijd schuift de
grens van de bebouwde kom Wichmond op naar de noordzijde van de
Baakseweg, waardoor dit deel van de Baakseweg geheel binnen de 60km/uurzone komt te liggen.
Met deze maatregelen willen burgemeester en wethouders de veiligheid
op dit deel van de Baakseweg (schoolfietsroute) vergroten, de oversteekbaarheid verbeteren en de hoeveelheid sluipvrachtverkeer verminderen.
Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op deze ontwerpmaatregelen. U kunt het ontwerp met een overzicht van de verkeersmaatregelen inzien op de afdeling Gemeentewerken in de boerderij. Tot en met
3 april aanstaande kunt u uw zienswijze kenbaar maken, schriftelijk (zie
postadres) of mondeling aan de medewerkers van de afdeling Gemeentewerken. De gemeenteraad zal naar verwachting in april 2001 besluiten
over het beschikbaar stellen van geld voor de maatregelen.

Vermelding van kinderen in het reisdocument
Bijschrijven van kinderen (tot en met 15 jaar) kan alleen in een paspoort; indien er geen sprake is van voogdij,
moet door de andere ouder een schriftelijke verklaring van geen bezwaar worden afgegeven. Een formulier
hiervoor is op het gemeentehuis te verkrijgen. De verklaring van geen bezwaar moet ook (opnieuw) worden
overgelegd als in het oude reisdocument al kindgegevens zijn opgenomen.
Niet alle landen accepteren bijschrijving van kinderen tot en met 15 jaar. Voor zover bekend zijn dat in Europa
alleen Tsjechië en Slowakije. Deze landen hanteren voor bijschrijving de leeftijd tot en met 14 jaar. Bij twijfel is
het verstandig te informeren bij de betreffende buitenlandse vertegenwoordiging in Nederland.
Toestemming
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of voogd voor het aanvragen van een
Europese identiteitskaart. Voor een paspoort geldt dat voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curate
Ie staan hebben de toestemming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toestemming is op het
gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit achteraf worden gegeven, dit moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.
Kosten
een paspoort
f 103,00
een Europese identiteitskaart
f 38,50
het bijschrijven van l of meer kinderen in een paspoort
f 8,—
het wijzigen van woonplaats of lengte in een paspoort
f 8—
(wijzigingen voorbehouden)
Let op: per l april worden de paspoorten waarschijnlijk f27,50 goedkoper.
Afgifte
Wij streven ernaar uw reisdocument direct te maken, zodat u geen tweede keer terug hoeft te komen. Door apparatuurstoring is het mogelijk dat de "klaar-terwijl-u-wachf-service, niet lukt.

VONDOPENSTELLING

BURGERZAKEN

Op 27 maart 2001 van 18.30 tot 19.30 uur voor alle lokethandelingen.

WEGWERKZAAMHEDEN INVOERING VAN VOORRANG
VOOR FIETSER VAN RECHTS
In verband met de aanleg van verkeersremmende maatregelen zijn in de
loop van maart en april de volgende kruispunten in Vorden enkele dagen
afgesloten:
- Beatrixlaan - P. van Vollenhovenlaan;
- Strodijk - het Stroo;
- Nieuwstad - Dr. W.C.H. Staringstraat;
- Nieuwstad - Pastorieweg - Margrietlaan;
- Raadshuisstraat - Het Hoge;
- Stationsweg - Molenweg - Wilhelminalaan;
- Het Hoge - Smidsstraat;
- Het Hoge - Schoolstraat;
- Het Hoge - Dokter. C. Lulofsweg.
Woningen en bedrijven aan deze wegen blijven bereikbaar.

EWAAR UW PAPIER VOOR DE OUD

PAPIERINZAMELING

Op de eerste zaterdag van de maand haalt het Vordens Mannenkoor
oud papier op in Vorden Zuid. Op de derde zaterdag van de maand
in Vorden Noord. Inwoners die niet in staat zijn het papier aan de
weg te zetten kunnen bellen, tel. 0575 - 552454.
Verder kunt u papier brengen naar:
- Touwtrekvereniging Vorden, clubgebouw TTV te Medler
- Chr. Muziekvereniging 'Sursum Corda'; Baakseweg l
- Biljartvereniging K.O.T.; Dorpsstraat 18
- Gymnastiekvereniging WEK; IJsselweg 13 in Vierakker
- Ratti, Eikenlaan 15 bij het sportpark in Kranenburg
Zet uw papier bijtijds aan de weg. Doe uw papier in een doos, of doe
er een touwtje om heen zodat het papier niet wegwaait.

ÏV.

ERNIEUWEN SCHUUR DELDENSEBROEKWEG 9 TE
• VORDEN
i/r»»
Burgemeester en wethouders van Vorden willen vrijstelling verlenen van
het bestemmingsplan "Vorden Buitengebied 1982" voor het vernieuwen
van een schuur op het perceel Deldensebroekweg 9, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie N, no. 229;
Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 8 maart tot en met woensdag 5 april 2001 op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid in die
periode schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken.

Uw papier levert de inzamelaars geld op dat ze goed kunnen
gebruiken voor hun activiteiten. Als u oud papier in de grijze container gooit, gaat het naar de verbrandingsoven.
Dit moet de gemeente - dus u - betalen.

Plaats
Netwerkweg 10
ANVRAGEN PASPOORT OF IDENTITEITSKAART

aanvrager
Schildersbedrijf BerentsenBargeman V.O.F.

inhoud
gewijzigd uitvoeren
bedrijfshal met kantoor

aanvrager
J.N. Gerritsen
T.HJ. Bloemenkamp
J.W. Loman

inhoud
geheel slopen schuur
geheel slopen varkensschuur
geheel slopen varkensschuur

aanvrager
mw. C.E. van Apeldoorn-Has
J. de Greef
gemeente Vorden

inhoud
vellen 3 berken
vellen l haagbeuk
vellen 4 grove dennen

vrijstelling
afstand tot perceelgrens

Slopen
Naar het buitenland? Wat heeft u nodig?
Voor het reizen naar het buitenland moet u een geldig reisdocument
hebben . Kinderen, die bijgeschreven staan in het paspoort van ouder(s)
of voogd, mogen niet alleen reizen met het paspoort waarin ze staan bijgeschreven. Zij moeten beschikken over een eigen reisdocument. Dit
geldt ook voor kinderen van 16 jaar en ouder. U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese identiteitskaart voor het
reizen in de meeste landen van Europa (o.a. niet in de voormalige Oostbloklanden en Cyprus). Beide documenten zijn vijfjaar geldig. Het reizen
op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan.
Aanvragen
Het paspoort of de identiteitskaart moet u persoonlijk aanvragen. U
kunt dus niet voor iemand anders een paspoort of identiteitskaart aanvragen! Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het oude paspoort en/of toeristenkaart/identiteitskaart
meebrengen. Als de aanvrager van een paspoort staat bijgeschreven in
het (geldig) reisdocument van één of beide ouders, dan moet u het reisdocument waarin men staat bij geschreven,meebrengen.
Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document niet overleggen, dan moet u eerst naar de politie om aangifte te
doen (dit moet zowel bij vermissing als bij diefstal). Bij vermissing/diefstal in het buitenland moet u ook altijd aangifte doen bij de Nederlandse politie. Het proces-verbaal moet u inleveren bij het aanvragen van een
nieuw document. Als u eerder een reisdocument hebt gehad, maar u
kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een nieuw document, dan
worden de rechten verhoogd. Is het vermiste reisdocument afgegeven in
een andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document worden gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die gemeente moet
worden opgevraagd.
Bij de aanvraag moeten 2 gelijke pasfoto's (zwart-wit of kleur) van
recente datum, die een duidelijk en goedgelijkend beeld geven
worden ingeleverd. De foto's mogen niet kleiner zijn dan 3x4 cm
(LET OP: de meeste pasfoto's die op school worden gemaakt zijn te
klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!). Stickerpasfoto's mag
ook niet.

Plaats
Deldensebroekweg 9
Broekweg 2, Wichmond
Galgengoorweg 5
Kappen
plaats
Galgengoorweg 16
hetElshof2
begraafplaats Vorden
(sectie B, nr. 2000)

bijzonderheden
Deze bomen waren door
ijzel zwaar beschadigd.
Vanwege het gevaar voor
bezoekers van de
begraafplaats zijn de
bomen op 28 februari
2001 geveld.

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.

'BOUWAANVRAGEN
plaats
lindeseweg 5
Hendrik van Bramerenstraat l
Onsteinseweg 5

aanvrager
Stichting Het
Geldersch Landschap
mw. L. van Dam
R. Groot Nuelend

inhoud
plaatsen kapberg

datum ontvangst
23-02-2001

bouwen overkapping
bouwen bergruimte
annex dubbele garage

28-02-2001
28-02-2001

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

Hengelo
gaat verbouwen

VLAAI VAN DE WEEK:
Mokkavlaai f 10,Roomboteramandelcake f 5,50

in het oog
springend»
Dat doet drukwerk
alleen indien er alle

VRUDAG EN ZATERDAG:

Weekendtaartje f 7,50
Aardbeienstammetje f 7,50

Speklappen
met of zonder zwoerd

ZonnepHbroodjes
O halen J betalen

profiteer nu van onze verbouwingsaanbiedingen!

aandacht en zorg
aan is besteed.
Waarbij technische
en vakbekwame
kennis

oh patates frites
nu

1000 gram

Broccoli
kg

Coca Cola
1,5 iiterfies nu

hand in hand gaan

Nieuw

wordt op de

de Oh spaarrekening
pak de folder of kijk op www.ah.nl

specifieke wensen

van u!
Wii maken in het
oog springend
Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

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

3 halen *• 2 betalen

en ingespeeld

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

'De Boggelaar'

kilo

drukwerk en het is
steeds weer een

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

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

f^^\

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

l

uitdaging

• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen
• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,
barbecue, steengrill

vakmanschap om

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

te zetten in een

om kennis en

uitstekend

De woonwinkel
van Warnsveld

resultaat!

Wii zijn daarin uw
partner.

voor al uw handwerkartikelen

Tevens verzorgen wij ook uw stoomgoed

interieuradviseur
de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon 0575-526132

INBRAAKBEVEILIGING
Voorkom ongewenst bezoek!
Bij Harmsen weten ze er wel raad mee.

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

1 kg

10,00

1 kg

10,00

HACHEEVLEES
of POULET

lOOgrFRICANDEAU

2,25

100 gr PEPERCERVELAAT

DIKKE VLEESRIBBETJES
1 kg 3,95

• D MC borduur/haakgarens • handwerkstoffen * Kaaslinnen • Alda • Aidaband
• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren
• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Weekpakket vleeswaren

RUNDERRIBLAPPEN

nu 3 kilo voor

100 gr ARDENNER BOTERHAMWORST 1.95

10,00

NIEUW!!!
ARGENTIJNSE OF GRIEKSE
RUNDERSTEAK
2 stuks 5,95

2,95

7,15
NU VOOR

te!

4,95

MAGER GEROOKT SPEK
500 gram

6,95

DRUKKERIJ

WEEVERS
VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH
POSTBUS 22, 725O AA
TEL. (0575) 551010
FAX (0575) 551086
ISDN 555678
E-mail: weevers@weevers.nl
http://www.w0evers.nl

Specialist in sloten,
kluizen, traliewerk
en overige
inbraakpreventiemateriaal.
Montage mogelijk.
Gediplomeerd
beveiligingsspecialist

Elke week op de markt in Vorden

O 2 BOS BLOEMEN

Uw vakslager DIJKGRAAF

11,00

Valeweide

O 2 BOS TULPEN

7 95 Bloemen en planten

O 2 BOS ANJERS

7,95
9,95
7,95

O HORTENSIA
® 10 VIOLEN
DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

rwee medewerkers Rabobank
afgestudeerd als Master

Schrijver
Kader Abdolah houdt
lezing in bibliotheek
De boekenweek die van 14- 24
maart duurt, staat in het teken
van de multiculturele samenleving. Het is gebruikelijk dat de
bibliotheek en de boekhandel
daar aandacht aanbestedenJn
het kader van dit thema zal de
van oorsprong Iraniër Kader
Abdolah op 18 maart in de Vordense bibliotheek komen praten over zijn werk.
Kader Abdolah werd in 1954 in
Iran geboren. Hij groeide op in een
religieuze familie. Zijn betovergrootvader, die premier van Perzie
en tevens dichter was, werd door
de mannen van de sjah vermoord.
Zijn vader was tapijtkoper in de
zeer religieuze stad Arak. Hij was
doofstom en Kader kreeg als jongetje de vaderrol opgelegd. Hij
zorgde voor zijn vier zussen en
zijn broertje. Zijn oom leerde hem
de Perzische klassiekers kennen.
In 1972 ging Kader natuurkunde
studeren in Teheran en rolde hij al
snel in het linkse studentenverzet
tegen het dictatoriale regime van
de sjah, later door die van Khomeiny. Kader Abdolah schreef

Onlangs zijn Martin Veenink
en Willie Bergevoet, beiden in
dienst van de Rabobank Graafschap-West, afgestudeerd als
Master of Arts in Financial
Planning.
Deze diepgaande studie behelst de
vakgebieden belastingen, huwelijks- en vermogensrecht, toekomstvoorzieningen, vermogensplanning en beleggen, bedrijfsop-

volging en ook internationale aspecten van financiële planning.
Voorafgaande aan deze universitaire opleiding hebben zij het certificaat Financieel Planner van de
Federatie Financiële Planners behaald.
Door het afronden van deze Mastersstudie hebben zij de titel MFP
(Master of Arts in Financial Planning) achter hun naam gekregen.
De Rabobank Graafschap-West is

trots op dit resultaat en gezien het
geringe aantal Masters in het vakgebied is het niet ondenkbaar dat
zij een van de weinige, zoniet de
enige bank is waar twee Masters te
gelijk in dienst zijn.
De kennis die Martin en Willie tijdens de studie hebben opgedaan,
zullen ze graag gebruiken om
hiermee perfect op de klant afge
stemde financiële adviezen te ge
ven en plannen samen te stellen.

Veranderingen in de bibliotheek
Wie herinnert zich nog de met
de hand geschreven kaartjes en
het stempel bij het uitlenen van
boeken. Of, daarna, een systeem
waarbij elke uitlening op foto
werd vastgelegd. Na twee geautomatiseerde systemen heeft de
bibliotheek nu het nieuwste in
huis Biblio-byte. Hierbij staat
gebruikersvriendelijkheid voorop. Dat merkt men meteen
wanneer men in de bibliotheek
de catologus raadpleegt.
De terminal met het kleine grijze
scherm is vervangen door een
computer met een groter beeldscherm. Door het toepassen van
Windows is het zoeken gemakke
lijk via duidelijke symbooltjes. Bovendien zijn de zoekmogelijkheden verruimd. Auteurs van boeken
vindt men nu zowel op voornaam
(Jan) als op achternaam (Wolkers).
De pc's zijn gekoppeld aan het Internet. Dit maakt het zoeken completer. Vindt men niet de informa-

tie in de bibliotheek dan kan men
( voor 10 cent per minuut) doorgaan met zoeken op het Internet.
Gewenste informatie kan dan voor
een bepaald bedrag geprint en
meegenomen worden. (Heeft men
overigens nog niet voldoende kennis van het Internet: binnenkort
worden er trainingen gegeven.
Meer informatie is bij de bibliotheek verkrijgbaar.)
Wanneer men thuis een Internetpc heeft, dan kan men vanuit
de stoel de bibliotheekcatalogus
raadplegen. Nadat men het webadres ingetikt heeft ( www.bibliotheekvorden.nl) volgt men de aanwijzigingen en reserveert men of
verlengt men desgewenst een
boek. Ook kan men allerlei nieuws
over de bibliotheek lezen: tentoonstellingen, lezingen e.d. Later kan
men ook zoeken en reserveren uit
de catalogi van enkele omliggende
bibliotheken.
Bovendien gaat de bibliotheek dan

ook abonnementen op maat aanbieden. Er wordt nog over nage
dacht hoe deze eruit komen te
zien. Al met al een vooruitgang. Zo
ook de inrichting. Deze is gedeeltelijk vernieuwd. Het 25 jaar oude
meubilair heeft plaats gemaakt
voor stijlvolle lichthouten kasten.
De grote leestafel in het midden
geeft een moderne uitstraling en
nodigt uit tot aanzitten. Krantje,
wellicht kopje koffie?

Mensenrechtenactivist en gewetensgevangene Wang Wanxing is
op 23 november 1999 onder dwang
teruggebracht naar psychiatrisch
ziekenhuis Ankang in Beijing.
Sindsdien is niets meer van hem
vernomen.
Wang Wanxing werd in juni 1992
voor het eerst in dit psychiatrisch

ziekenhuis vastgezet nadat hij op
het Tiananmen Plein een banier
ontvouwde ter herdenking aan de
protesten van juni 1989. Bij die ge
legenheid werd zijn vrouw meege
deeld dat hij zou lijden aan 'politieke monomanie', wat geen internationaal erkende medische term
is.
In augustus 1999 kwam hij vrij
voor een proefperiode van drie
maanden waarin hij geen contact
mocht hebben met de media of
pro-democratische activisten. Aan
het eind van deze periode, op 18
november 1999, vroeg Wang
Wanxing de autoriteiten of hij een
persconferentie mocht houden
om over zijn detentie te spreken.

Abdolah maakte zich in korte tijd
de Nederlandse taal eigen. Hij publiceert verhalen en vertaalt Ne
derlandse poëzie en literatuur
voor Iraanse ballingen. Zijn Nederlandse debuutbundel "De Adelaars" werd bekroond met het
Gouden Ezelsoor voor het best verkochte debuut van 1993. Zij verhalen zijn overwegend lovend besproken.
Helaas was niet iedereen blij met
zijn open verhalen. Abdolah werd
diverse keren lastig gevallen,
hoogstwaarschijnlijk door sympathisanten van het regime in Iran. In
1997 publiceerde hij zijn eerste roman "De reis van de lege flessen".
Hij is ook columnist in de Volkskrant. Kort geleden verscheen de
roman "Spijkerschrift".
Kaarten zijn verkrijgbaar in de
boekhandel en in de bibliotheek.

Anbo tevreden over
activiteitenplan
Het is opmerkelijk dat de afdeling Vorden van de Anbo al jarenlang qua ledental een stabiele vereniging is. In 1998 waren er 311 leden, terwijl zowel
1999 als 2000 werd afgesloten
met 301 leden. De afdeling is
het gehele jaar door buitengewoon actief. Zo behoort het
klootschieten tot de meest frequent beoefende sporten. Wekelijks nemen er circa 40 personen aan deel.
Ook genieten de fietstochten die
de Anbo organiseert een uitstekende reputatie. Jaarlijks worden er
diverse tochten uitgeschreven,
waaraan in totaal zo'n 145 dames
en heren meedoen. Ook is de be
langstelling voor de bingo op de
dinsdagmiddag (in de maanden

Deze tafel is geschonken door de
Stichting Vrienden van de Openbare bibliotheek. Deze vernieuwingen zullen woensdagmiddag
14 maart bijzondere aandacht krijgen. De wethouder van cultuur zal De afdeling Vorden/ Warnsveld
de openingshandeling verrichten. van Jong Gelre wil op zaterdag
Dan bestaat tevens de mogelijktijd
10 maart op verschillende betot het stellen van vragen, uitleg drijven in deze gemeentes een
krijgen, zodat men op de hoogte is aantal voermachines demonvan de nieuwste ontwikkelingen. streren. Het gaat hier om verDe bibliotheek als informatiecen- schillende systemen welke bij
trum, als culturele instelling en
de gebruiker zelf gedemonniet te vergeten als ontmoetings- streerd zullen worden. Ook zal
ruimte.
de gebruiker zelf een toelichting geven.

september tot en met mei) met 40
personen per speeldag goed. In de
wintermaanden zijn bovendien
wekelijks 32 personen in "De Wehme" aanwezig voor het leggen van
een kaartje. Dit alles vormt onder
meer een onderdeel van het activiteitenplan 2000-2005 dat de afde
ling Vorden met inzet van diverse
vrijwilligers uitvoert.
Naast de belangenbehartiging op
plaatselijk en regionaal niveau en
de scociaal culturele activiteiten is
het plan gericht op een goed contact van het bestuur met de leden,
met daarbij speciale aandacht
voor nieuwe leden. Gezien het ge
varieerd ledenbestand (verschillen
in leeftijd en achtergrond) houdt
het bestuur daar in de diverse bijeenkomsten rekening mee.

Demonstratie Jong Gelre

Schrij factie Amnesty International
Deze week worden de nieuwe
brieven bij de thuisschrijvers
bezorgd. Er wordt deze maand
weer voor drie gevangenen actie gevoerd. Een van de brieven
is gericht aan de minister van
gezondheidszorg van China en
heeft betrekking op Wang
Wanxing.

twee clandestiene boeken. In 1985
werd de situatie te gevaarlijk en
vertrok hij uit Iran. In 1988 kwam
hij naar Nederland. Zijn broer is
vermqord, zijn zus belandde in de
gevangenis.

Vijf dagen later werd hij onder
dwang weer naar het psychiatrisch ziekenhuis in Beijing ge
bracht.
Er is geen bewijs dat Wang
Wanxing aan enige vorm van geestelijke ziekte lijdt, en Amnesty
meent dan ook dat hij vastzit om
zijn vrijheid van meningsuiting en
overtuiging te onderdrukken.
In de brief wordt gevraagd om de
onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Wang Wanxing.
Bezorgdheid wordt geuit over het
feit dat hij vastzit voor het vreedzaam uiten van zijn overtuigingen
en niet op medische gronden.

De demonstratie begint bij de familie Maalderink aan de Lochem-

seweg 22A in Warnsveld. Van daaruit wordt gezamenlijk naar de andere bedrijven gereden. Het programma wordt rond de klok van
vijf afgesloten. Men wordt verzocht de hygiëneregels in acht te
nemen. Eind maart begin april,
start Jong Gelere met een cursus
bedrijfsovername.
Deze cursus is met name interessant voor alle opvolgers die in het
eerste traject van de bedrijfsovername zitten.

De Katharen in Frankrijk
Op zaterdagmiddag 17 maart
organiseert "de Vriendenkring
Klein Axen" een lezing waarin
de Katharen centraal staan.
De Katharen leefden van de lle tot
de 13e eeuw in het zuiden van
Frankrijk, ze werden het volk van
God genoemd. De inquisitie maakten een ruw einde aan hun be
staan, ze werden uitgemoord.
Prachtige muurschilderingen en
troubadoursliederen hebben ze
ons na gelaten.
Monique Tankink bestudeert al

sinds 1986 de achtergronden van
deze "ketters". Verschillende reizen naar de Lanquedoc in Frankrijk hebben haar meer inzicht ge
geven in de "geschiedenis en de ge
loofsbeleving van de Katharen.
Monique kan daar boeiend over
vertellen en heeft ook een diapre
sentatie waarmee ze een prachtig
beeld schetst.
Klein Axen bevind zich op de
Nieuwstad 10 in Vorden. Voor opgave en informatie over deze Ie
zing belt men het secretariaat te
lefoon 552044.

KEUKENS
SANITAIR
WAND- EN VLOERTEGELS
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Bouw aan je eigen toekomst

BOUWMATERIALEN
SIERBESTRATINGEN
BOUWMARKT

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

BouwCenter HCI-UBI B.V. is een dynamische handelsonderneming die zich hoofdzakelijk bezighoudt met
toelevering van produkten aan de bouwsector. Voor de afdeling bouwmaterialen zijn wij op zoek naar
enthousiaste kandidaten voor de functie van:

Meubels
op maat
X

w Restauratie

o
<*>
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»

Keukens
De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Interieur

Technisch commercieel medewerker m/v
Functie-eisen:
- commerciële- en klantgerichte instelling;
- opleiding op MBO-niveau;
- beschikt over goede onderhandelingsvaardigheid;
- administratief goed onderlegd;
- zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren;
- flexibele en collegiale werkhouding;
- kennis van de Duitse taal is een pre.
De nieuwe medewerker bieden wij een prettige en collegiale werksfeer en een uitdagende en zelfstandige functie.
Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden worden in overeenstemming met de functie en het niveau bepaald.
Indien u meer wilt weten over bovenstaande vacature, kunt u contact opnemen met de heer van Mourik, telefoon
(0575) 46 81 81. U kunt uw schriftelijke sollicitatie met bijbehorende CV binnen 14 dagen sturen naar:
BouwCenter HCI-UBI B.V., afd. Personeelszaken, postbus 27 - 7255 ZG Hengelo Gld.

drukwerk dat
gezien wordt...
Het 'gezicht' van uw
bedrijf wordt mede
bepaald door uw
drukwerk.
Het is uw visitekaartje
Jfff er onberiselijk
behoort uit te zien.
zowel in ontwerp.
opmaak, kleur en tekst.
Goed drukwerk valt OP.
sterker, het verhoogt de
herkenbaarheid van uw
onderneming.
Wij ziin daarin uw partner.

DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN - TEL (0675) 551010 - FAX (0575) 661086
NIEUWSTAO 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 565678

BouwCenterBHCI-UBI
Vestigingen in Hengelo Gld, Ulft en Zevenaar

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

GEEF TEGEN REUMA. GIRO 324

Nationaal Reumafonds

Wegens vertrek van één van onze medewerksters is er plaats voor een full-time:

Binnendienstmedewerk(st)er
MEMELINK & BERGERVOET

IS

EEN FULL-SERVICE ASSURANTIEKANTOOR MET EEN ONAFHANKELIJKE EN KWALITEITGERICHTE
INSTELLING VOOR HET MKB EN
PARTICULIEREN. NAAST ASSURANTIËN ADVISEREN EN BEMID-

Open dag
CATALOGUS

&*'»*

'In de Loodse'
WORKSHOPS

DELEN WIJ

OOK IN

FINANCIËLE

DIENSTEN

EEN

4 Wildkamp
Hoofdkontoor: luiten (Ov.) 0523-682099

HYPOTHEKEN

Borcu/o (Gld.)
M. 0545-272795

Allerlei nieuwe onderwerpen
wilgentenen vlechten,
gaas en mos en
groendecoraties
Zaterdag 17 en zondag
18 maart 11.00 tot 16.00 uur
Lage Lochemseweg 5,
Warnsveld

DIVERSE
ZOALS

BANKAGENTSCHAP,

VOORJAAR 2001
v

Functie-omschrijving:
Wij zoeken een allround medewerk(st)er voor o.a. controle- en verwerking van
polissen, archiefwerkzaamheden, telefoonverkeer, postverwerking, ondersteuning van de buitendienst en andere voorkomende werkzaamheden.

nvatlid

Functie-eisen:
- MEAO diploma eventueel B-diploma assurantiën, of studerend hiervoor;
- goede contactuele eigenschappen, zowel mondeling als schriftelijk;
- dienstverlenende en service gerichte instelling;
- collegialiteit, accuratesse, eigen initiatief en zelfstandigheid is een must;
Wat wij bieden:
- een prettige, afwisselende werksfeer in een klein en nauw samenwerkend team;
- een bij de functie passende beloning.

EN

Sollicitaties:
Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan bovengenoemde functie-eisen, dan zien
wij uw handgeschreven sollicitatie compleet met curriculum vitae graag uiterlijk
één week na het verschijnen van deze advertentie tegemoet.
Uw sollicitatie kunt u sturen naar: Memelink & Bergervoet,
t.a.v. dhr. H.C. Memelink, Spalstraat 11,7255 AA Hengelo Gld.

Memeli
B

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 15 21

Restauratie landhuis Wientjesvoort in Vorden bijna afgerond:

Stijlvol wonen in een landhuis
krijgt. "Je kan ook een Dynastieachtige villa laten bouwen, maar
dit is stijlvoller en sympathieker.
Vergelijkbaar met het verschil tussen een oldtimer en een Porsche.
In het laatste geval zien mensen je
al snel als een jup en willen ze net
zo snel als jij optrekken bij een
stoplicht. Maar een oldtimer heeft
stijl, zo'n wagen trekt op een heel
andere manier de aandacht. Zo is
het ook met deze landhuizen. En
bovendien zal het niet snel gedateerd zijn."
Van concurrentie op zijn specifieke vakgebied is volgens Woudstra
in Nederland nauwelijks sprake.
Vandaar ook dat z'n bedrijfin het
hele land actief is. Niet alleen in

Gelderland, maar ook in provincies als Noord-Holland, Brabant en
Limburg zijn door Woudstra ontworpen landhuizen te vinden. En
ook voor andere historische opdrachten weten burgers en bestuurders uit alle uithoeken van
het land Friso Woudstra Architectenburo te vinden. Zoals bijvoorbeeld de gemeente Beek en Donk,
waar Woudstra in de nabije toe
komst 54 woningen geheel in 19e
eeuwse stijl gaat reconstrueren.
De architect kijkt er naar uit. Niet
in de laatste plaatst omdat hij te
gen die tijd lang en breed in z'n
jeugddroom hoopt te leven: het
volgens eigen opvatting gerestaureerde Wientjesvoort.

Uitreiking prijzen
Carnavalsverloting
Prins Roald l en adjudant Ingmar hebben woensdag jl. de prijzen
overhandigd aan de prijswinnaars van de verloting t.b.v. het jeugdcarnaval. Onderstaand de prijswinnaars.
Om van een nieuwe trend te
spreken gaat hem eigenlijk wat
te ver. Toch is er volgens architect Friso Woudstra uit Eefde de
laatste jaren beslist wat veranderd op het vlak van historiserend bouwen. Een specialiteit
van Woudstra is het ontwerpen
van landhuizen in oude stijlen
als het neo-classicisme. En hij
merkt dat een landhuis weer
mag. "In de jaren tachtig werd
er nog vreemd tegenaan gekeken. Men vond dat je beter wat
eigentijds kon bouwen. Maar
dat is over. De waardering voor
landhuizen is duidelijk toegenomen. Dat heeft natuurlijk te
maken met toenemende welvaart, je mag weer laten zien
dat je niet arm bent. Maar ook
de hang naar meer herkenbare
woningen uit bepaalde stijlperioden is beslist groter. In dat
licht zou je het misschien een
trend kunnen noemen. Maar
het blijft wel een klein gedeelte
van de markt."
Landhuizen, de heer Friso Woudstra is er al van jongs af aan door
gefascineerd. De succesvolle architect bouwt niet alleen gloednieuwe, hij restaureert ook bestaande.
Wat dat betreft kan hij zijn bouwkundige ziel en zaligheid kwijt in
huize Wientjesvoort in Vorden.
Dit 150 jaar oude landhuis is in
1968 namelijk gedeeltelijk door
brand verwoest en sindsdien nooit
fatsoenlijk opgeknapt. In 1999
kocht Woudstra Wientjesvoort
voor prive-gebruik en in april 2001
hoopt hij er met zijn gezin in te
trekken. Er is het afgelopen jaar
echt keihard gewerkt. Zo werd het
majestueuze pand deels gerestaureerd en het dak en een deel van
de bovenverdieping werden zelfs
helemaal nieuw gebouwd. Alles
uiteraard in de originele stijl. Dat
Friso Woudstra als kind op een
steenworp afstand van Wientjesvoort woonde en veelvuldig rond
het landhuis speelde, maakt de
jongensdroom voor de architect
helemaal compleet.
De heer Friso Woudstra begon zijn
loopbaan in 1978 in Zutphen, een
stad met een kleine vierhonderd
rijksmonumenten. Heel vreemd
was het dus niet dat de jonge architect al snel een opdracht tot
restauratie van zo'n monument
kreeg. Het paste precies in zijn
straatje. "Oude panden hebben
me altijd enorm aangesproken.
Als kind al. Net zoals ik ook graag
in een oldtimer rijd en meedoe
aan slipjachten. Het is een hang
naar een bepaalde tijd, de negen-

tiende eeuw vooral. Zeg maar de
periode dat de huizen aan de
Vecht gebouwd werden. Dan weet
iedereen wat ik bedoel."
Inmiddels runt Woudstra in een
monumentaal pand in Eefde - nabij Zutphen - z'n 'Friso Woudstra
Architectenburo'. Het bedrijf heeft
vijftien mensen in dienst en ge
niet in het hele land bekendheid
vanwege z'n belangrijkste activiteit: het bouwen van nieuwe appartementen en villa's in historische stijlen, zoals het neo-classicisme, de Jugendstil en de jaren dertig-stijl. "De oude stijlen zijn ons
uitgangspunt", licht Woudstra
toe. "Maar ook die stijlen grijpen
vaak weer terug op nog oudere. Zo
is het neo-classicisme bijvoorbeeld
sterk geënt op de renaissance. Ook
Wientjesvoort is in 1850 trouwens
gebouwd in de neo-classicistische
stijl."
Verantwoordelijk voor de bouwstijl van het Woudstra's landhuis
is de bekende negentiende eeuwse
architect Kuiper, die vooral befaamd is vanwege z'n ontwerpen
van het Centraal Station en het
Rijksmuseum, beide in Amsterdam. Kuiper baseerde z'n werk
destijds dus ook op bestaande stijlen, net zoals Friso Woudstra dat
nu doet. "Dat betekent dat wat wij
doen in principe niet geweldig afwijkend is. Wij proberen zo zuiver
mogelijk in een bepaalde stijl te
bouwen. Dus geen interpretatie,
maar echt volgens die bestaande
opvatting. Toch maken wij geen
kopieën. De landhuizen worden
helemaal gebouwd volgend ons eigen ontwerp. De stijl wordt dus in
ere gehouden, maar we proberen
daar wel degelijk iets eigens aan
toe te voegen", aldus Woudstra.
Dat eigens zit hem vooral in het
comfort en de moderne snufjes
van tegenwoordig. Want allereerst
moet een door Friso Woudstra ontworpen nieuw landhuis de uitstraling en allure van weleer hebben.
Van buiten, maar ook van binnen.
Glas in lood, hoge plafonds, dito
schuiframen, veel marmer, dubbele deuren en een statige houten
trap zijn wat dat betreft enkele essentiële onderdelen. Ook hecht de
architect grote waarde aan detail,
van het smeedijzeren hekwerk en
dito lampen rond het huis, tot een
gietijzeren badkuip op pootjes in
de badkamer.
Woudstra gebruikt voor zijn nieuwe landhuizen geen wezenlijk andere materialen dan dat men vroe
gër deed. Stucwerk was toen ook
stucwerk en hout was hout, stelt
de architect simpel vast. Zo laat

hij, net als in de negentiende
eeuw, de muren bijvoorbeeld metselen met kruisverbanden en een
knipvoeg, liggen er oud-Hollandse
pannen op de daken en zijn de
dakgoten rij k bewerkt.
RONDLEIDING
Tijdens een rondleiding door het
langzaam maar heel zeker steeds
trotser ogende Wientjesvoort laat
Friso Woudstra zien dat hij het oude landhuis inderdaad zoveel mogelijk in de oude staat restaureert
dan wel herbouwt. Doordat het
dak na genoemde schoorsteenbrand in 1968 nooit fatsoenlijk is
hersteld, heeft het huis door de jaren heen veel waterschade opgelopen. Naast het dak, dat geheel
nieuw is en met lei wordt bedekt,
zijn daarom ook een groot aantal
balken en alle raamkozijnen vervangen. Voor zover er nieuwe plafonds worden aangebracht zullen
deze weer worden voorzien van
prachtige structuren. En in de buitenmuren maken de huidige voegen plaats voor de ouderwetse snijvoeg.
Geheel van deze tijd in het oude
landhuis zijn bijvoorbeeld de
vloerverwarming, de moderne
badkamers, een lift en een comfortabele keuken. Echter beslist
geen open keuken. "In een oud
huis hoort een woonkeuken. Eentje met zo'n grote tafel, waar je
met de hele familie aan kan zitten.
Dat is ook iets van die tijd, rust en
gezelligheid waren heel belangrijk. Dat kunnen we tegenwoordig
ook goed gebruiken", vindt Friso
Woudstra, die overigens net zo lief
oude landhuizen restaureert als
nieuwe ontwerpt.
"Het heeft allebei z'n charmes.
Aan een oud huis zit al een hele
geschiedenis vast. Dat merk ik nu
ook weer met Wientjesvoort, als ik
al die prachtige verhalen van de
boeren uit de omgeving hoor. En
dat weet ik dus ook een beetje uit
m'n eigen jeugd. Een nieuw huis
moet z'n verhaal nog helemaal
schrijven. Maar het is ook telkens
weer een prachtige uitdaging om
met een nieuw landhuis aan de
slag te gaan. Om dan alle hedendaagse middelen te gebruiken om
de sfeer van toen op een eigentijdse manier te bewerkstelligen."
STIJLVOL
Het mooie van landhuizen vindt
Woudstra bovendien dat het te
genwoordig weer schijnt te kunnen. Mensen mogen weer laten
zien dat ze zich iets dergelijks kunnen veroorloven, merkt de architect aan de vele opdrachten die hij

Ie prijs de Fiets: gew

Bos, Kranenburg.

BAREN

2e prijs BBQ gewonnen door Dhr. Staring, Warnsveld.

3e prijs Picknickmand: gewonnen door Mevr. Nijenhuis, Vorden.

Internationale Dutch Open Trial in Zelhem
Op het ondertussen internationaal bekende terrein Langenberg Noord in Zelhem zal op 11
maart a.s. een ronde verreden
worden voor het Internationale
Dutch Open Trial.
WAT IS TRIAL?
Een krachtig evenwichtskunstje
op de motorfiets. Concentratie, lichaams- en machinebeheersing.
Dat zijn de drie belangrijkste ingredilnten van de trial. Het is een
takt van motorsport waarbij de
motorrijder (trialist genoemd) zijn
motor perfect onder controle
moet hebben en houden terwijl
hij een parcours met tien nonstops (hindernissen) neemt. Bedoeling is daarbij dat de trialist niet
met zijn voeten aan de grond
komt of op een andere manier
met zijn lichaam steun zoekt binnen de non-stops. Gebeurt dat wel,
dan krijgt de deelnemer daar strafpunten voor.
Maar trial is meer dan alleen het
nemen van een obstakel. Het is
ook inschatten van de beste en
makkelijkste route om een obstakel te nemen. Bovendien moet de
berijder beschikken over een goede en snelle reactie. Voor de trialist
is het bij iedere non-stop zaak om
zich weer op te laden. De kleinste
misser kan een voetje aan de
grond betekenen en die strafpunten moet hij juist zien te voorkomen. Vandaar dat er heel wat training aan vooraf gaat voordat iemand zich kan meten met de trialtop.
De opvatting dat trial geen snelle
sport is, is dan ook niet terecht. Inderdaad, de snelheid waarmee de
motorfiets voortbewogen wordt is
niet te vergelijken met die van een
wegracer of een crosser. Toch bezit
de trialist snelheid als het gaat om

het vermogen om te reageren. De
trialsport is in feite de oudste motorsport en is uitgevonden in Engeland waar destijds een zeer
groot aantal motorfietsfabrikanten actief waren. De motoren hadden toen amper vermogen en bij
de geringste heuvel moest er meegetrapt of meegelopen worden.
Het was dan ook een sport van de
testrijders onderling en ook weer
tussen de diverse fabrieken, om te
proberen om bekende heuvels omhoog te kunnen rijden zonder mee
te lopen of mee te steppen. Dus
zonder voetenhulp, geen voeten,
geen strafpunten. Ook gebruikten
de fabrieken de prestaties om hier
weer reclame mee te maken. Het
begon met wegmotoren, later werden dit licht aangepaste wegmotoren. Tegenwoordig zijn de motoren niet meer van een bestaande
weg, cross of enduromotor meer
af te leiden maar zijn het speciaal
voor trial gebruik ontwikkelde en
gebouwde motoren.
De voordelen van trial zijn legio.
Om een paar voordelen te noemen. Het is door inspanning een
zeer ontspannende vrije tijdsbesteding. Dit kan varilren van recreatie tot topsport niveau. Het is te
beoefenen door iedereen: jongen,
meisje, man of vrouw en wat be
treft leeftijd vanaf ca. 5 jaar tot zolang men redelijk fit is. Voor trial
zijn geen dure motoren nodig. De
onderhoudskosten zijn laag en behalve een goede helm en laarzen is
geen dure kleding verplicht.
Trial heeft een laag risicofactor. De
snelheden zin zeer laag en men
bepaalt zelf zijn eigen niveau. Motortrial is een goede basis voor het
beoefenen van andere (motor)
tweewieler activiteiten. Men ontwikkelt een goed evenwichtsgevoel hetgeen de basis is voor het op

Stichting
Kranenburgs Carnaval

730
168
674

5
578
265

Er is genoeg te zien en te beleven
op het terrein en ook aan de inwendige mens zal aandacht geschonken worden. De ZAMC is in
het gelukkige bezit van een prachtige kantine, waar men een hapje
en een drankje kan kopen. Er is
ruimte om te parkeren en de toegang is gratis.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.

AUTOSCHADESPECIALIST

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Industrieweg 19, 7251 JTVorden - Telefoon 0575-552532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

De 20 verrassingspakketten zijn gewonnen op
lotnummers:

583
764
924
777

De trialwedstrijd wordt op 11
maart a.s. gereden op het ZAMC
trialterrein aan de Korenweg te
Zelhem. Er zijn 10 non-stops (hindernissen) , die door de deelnemers vier keer bedwongen moeten
worden. Deze non-stops zijn vaak
spectaculaire hindernissen met
buizen, boomstammen en hoogteverschillen.

THEO TERWEL

Uitslag verloting
616
957
283
789

twee wielen rijden. Bovendien verhoogt de behendigheid met een
motor hetgeen bijzonder belangrijk is voor bijvoorbeeld het rijden
met een wegmotor.
De ZAMC heeft ondertussen een
goede naam opgebouwd in de
trialwereld. Er worden altijd eersteklas wedstrijden georganiseerd,
waar de rijders graag naar toekomen.
Onder de rijders zijn een flink aantal deelnemers, die lid zijn van de
club te Zelhem. In de Expertklasse
zijn dat Alex van den Broek uit
Zundert, veelvuldig Nederlands
kampioen, alsmede de nummer
twee Peter van der Sluis uit Arnhem en nieuwkomer in deze klasse Marco Teunissen.
In de nationale klasse nemen Willian Veldhorst uit Zelhem en Huub
Wigman uit Didam deel, terwijl in
de Sportklasse Marco Prinsen uit
Dinxperlo en Erik Lusink uit Ulft
de ZAMC-kleuren verdedigen. Ook
rn de opstapklasse zullen een aantal ZAMC-leden deelnemen.

334
795
131

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

901
337
605

Monuta

U hoeft geen contact met ons op te nemen, want
wij nemen contact op met u!

Uitslag kleurwedstrijd
3 t/m 5 jaar:
6 t/m 8 jaar:
9 t/m 12 jaar:

Joske IJben
Anne Gudde
Sanne ten Have

Deze prijzen zijn gesponsord door de Fa. Sueters

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

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

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

Reumapatiënten kunnen veel dingen niet meer.
Omdat hun gewrichten niet meer willen.
Reuma kan iedereen treffen, op elke leeftijd.
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Revue Jong Gelre
Op vrijdag 23, vrijdag 30 en zaterdag 31 maart aanstaande
voert de af deling Vorden/Warnveld van Jong Gelre de revue
"Zorgen voor morgen" op. Deze
wordt gehouden in het Dorpscentrum. De revue draait om de
familie Jansen, die van hun
boerderij een zorgboerderij
hebben gemaakt voor welgestelde ouderen. Er komen daar
nogal personen van verschillende pluimage, zowel qua opvattingen als levensstijl. Dat geeft
natuurlijk de nodige verwikkelingen en misverstanden.
De regie is in handen van Henk
Broekgaarden, de man die al zo'n
twaalf jaar met dit bijltje heeft ge
hakt. Eerst als regisseur bij de re
vues van de afdeling Vorden. Se
dert de fusie met de afdeling
Warnsveld is hij ook de regisseur
van Jong Gelre Vorden/ Warnsveld.

In het verleden vonden de uitvoe
ringen in het najaar plaats.
Henk Broekgaarden: "Toch gaf dat
soms wel problemen met de repe
tities, waar je in feite in de maanden augustus en september al mee
moest beginnen. Sommigen waren dan nog met vacantie en dan
weetje het wel. De afdeling Warnsveld gaf in het voorjaar altijd een
toneeluitvoering. Deze toneeluitvoeringen zijn inmiddels vervallen en is thans besloten voor een
revue in het voorjaar.
Ik moet helaas wel bekennen dat
er qua repetitiebezoek eigenlijk
niets is veranderd. Het is nu begin
maart en door ziektes ( griep e.d.)
heb ik "de club" nog niet één keer
compleet bij elkaar gehad. Gelukkig kun je veel "apart" repeteren.
Toch ben ik ervan overtuigd dat de
groep er eind maart staat", zo zegt

Henk Broekgaarden, die in de loop
der jaren wel heeft geleerd wat improviseren is.
Aan de revue "Zorgen voor morgen" werken 20 jongens en meisjes mee. Er is een balletgroep die
begeleid wordt door Ellen Buitink.
Er is een decorgroep onder leiding
van Andre Zweverink. De groep
zang en toneel neemt Henk Broekgaarden zelf voor zijn rekening.
Voor het eerst is er geen begeleiding van een live orkest. "Door allerlei omstandigheden niet haalbaar. We zingen nu op de "Karaokestijl". Gaat ook prima, alleen
wat lastiger met het instuderen",
aldus Henk Broekgaarden die zelf
de tekst van de revuer op wat Vordense actualiteiten heeft aange
past.
Kaarten voor de revue zijn verkrijgbaar bij het Dorpscentrum.

Restauratie landgoed Wientjesvoort bijna klaar:

Gemeente naar Raad van
State om bungalows toch
te realiseren

Biej ons in
d'n Achterhook
"At 't an mien lig gao'w met de trein". "Hoe kom iej daor zo biej, he'j
gin zinne an autorijjen?". "Oh jaowel, maor 't weerberich veurspelt
veur 't noorden snee en hagelbujjen. En met den troep op de weg lao'k 'n auto net zo lief in huus". "Now, zo'j wilt".
Frans en Nienke Brinkhof woln vegange wekke nao Assen. Goeie kennissen van eur waarn daor een paar maond trugge hen verhuusd. Jan
Bleekers was daor deur zien baas hen epromoveerd. Hoewel zee 't hier
in 'n Achterhook bes nao eur zin hadn kon e zich daor in salaris zovolle vebettern dat hee 't neet af had wiln slaon.
Zee waarn daor now goed inericht en hadn Frans en Nienke evraogd
's een dag te kommen. Frans had now in de crocusvakantie mooi tied
umme daor met hen te gaon. Zo stonnen ze vegange wekke netjes op
tied in Vodd'n op 'n trein te wachten. En de trein kwam ok op tied van
Winterswiek af. Maor veur ze weg waarn. Eers wachten op de trein
van Zutphen, den had vetraging. Maor too ging 't dan toch vedan, althans dat menen ze. Maor angezien de seinen totaal in de warre
waarn duurn 't een hele hotte veur ze de Almenseweg oaver waarn.
Wieter ging 't vanaf Zutphen nog wel zovölle en ze waarn nog rede
lijk op tied in Assen. Daor wodn ze deur Jan afehaald. 't Weerzien was
veur beide families natuurlijk besunder fijn. Zee hadn mekare heel
wat te veteln en zo ongemarkt was 't weer tied umme op huus an te
gaon. De bak- en kokkunst van Jan's vrouw Frieda had t'r veur ezorgd
dat ze de mage goed vol hadn. Jan zetn eur weer biej 't station in Assen af.
Daor waarn d'r meer die dee kante op woln en Frans had de ere umme te motn staon. In Zwolle stapn d'r wel wat uut maor Frans kon
nog gin zitplaatse machtig wodn. Eers in Deaventer kwam d'r wat
ruumte en 't endjen tot Zutphen kon e nog zitn. "n Trein nao Vodd'n
had vetraging wodn daor umme eroepn. Effen later evolgt deur 't be
rich dat 'n heeln trein uutveel en ze een halfuur mossen wachten.
"Da's ens maor nooit weer", zei Frans too ze weer in Vodd'n op 't station stonnen. En zo zölt t'r zuutjesan wel meer denken, biej ons in
d'n Achterhook.
H. Leestman.

Project landen op O.B.S.
de Dorpsschool
Afgelopen vrijdagavond 23 februari heeft op o.b.s. de Dorpsschool Vorden, de feestelijke afsluiting plaatsgevonden van de
projectweek, die in het teken
stond van "Landen".

De restauratie van landhuis Wientjesvoort schiet nu goed op. Deze foto werd enkele maanden geleden
genomen.
De gemeente Vorden laat het er
nog niet bij zitten. Vorige week
dinsdagavond heeft de raad besloten om met het plan Wientjesvoort naar de Raad van State te gaan. "Ik vind het een
schande wat de provincie gedaan heeft. Als gedeputeerde
zou ik me schamen", aldus fractievoorzitter E. Brandenbarg
van de WD.
Twee maanden geleden spraken
Gedeputeerde Staten van Gelderland zich uit tegen het plan om op
landgoed Wientjesvoort 172 vakantiebungalows te bouwen. GS
vrezen dat de bungalows permanent bewoond worden. Verder
denken Gedeputeerde Staten dat
de markt van vakantiewoningen
op dit moment helemaal verzadigd is. Volgens de provincie zijn
er de afgelopen jaren zoveel bungalows gebouwd dat de bezetting
ervan terugloopt. Bovendien vinden GS dat een bungalowpark het
hoogstaande natuurgebied van
landgoed Wientjesvoort teveel
aantast.
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Vor-

den is het daar helemaal niet mee
eens. Volgens burgemeester EJ.C.
Kamerling neemt de druk juist af
als hier een bungalowpark komt.
Hij vergelijkt daarbij de 172 vakantiebungalows met de 270 kampeerplaatsen die de landgoedcamping nu heeft.
VUIST MAKEN
Volgens fractievoorzitter A.H.
Boers van het CDA zijn er in het
verleden door de provincie allerlei
verwachtingen gewekt en worden
deze nu niet waargemaakt. "De
uitspraak van Gedeputeeerde Staten valt dat ook rauw op de maag."
Volgens Boers geeft het besluit van
GS aan dat je als kleine gemeente
erg weinig in de melk te brokkelen
hebt bij de provincie. "Het sterkt
ons dan ook in de mening dat je
als kleine gemeente moet fuseren
wil je op het gebied van bijvoorbeeld plattelandsvernieuwing een
vuist kunnen maken naar hogere
overheden", zei hij.
Ook fractievoorzitter E. Brandenbarg van de WD laakte de handelswijze van de provincie. "De
oud-gedeputeerden Dirkx en Dijk-

huizen gaven ons destijds de hoop
dat we van de kant van de provincie alle medewerking konden krijgen. Maar dat is dus nu helemaal
niet zo. Laten we hopen dat de
Raad van State daar straks anders
overdenkt." Burgemeester Kamerling vertelde dat hij met de huidige gedeputeerde - de heer Th. Pe
ters - in totaal drie gesprekken
heeft gevoerd om "wat scheef was
getrokken weer recht te krijgen".
Kamerling: "Maar helaas hebben
die gesprekken geen resultaat ge
had."
BITTERE PIL

Ook voor architect Friso Woudstra
uit Eefde is de beslissing van Gede
puteerde Staten een bittere pil.
Woudstra is op dit moment bezig
het de restauratie van het landhuis op Wientjesvoort en de exploitatie van de bungalows had
moeten zorgen voor de nodige financiële middelen daarvoor. De
restauratie van het landhuis zit in
de eindfase.
Het is de bedoeling dat de Eefdese
architect binnenkort met zijn ge
zin naar het landgoed verhuisd.

Onder het genot van hapjes en
drankjes uit de verschillende landen, konden de ouders samen met
hun kinderen de prachtig versierde klassen bekijken. In iedere klas
stonden werkstukken, boeken, collages, tekeningen e.d. tentoonge
steld. In sommige klassen kon je
zelfs een video bekijken, waarop je
kon zien wat de kinderen allemaal
gedaan hadden.
Maandag 12 februari werd de
week geopend door de volksdansgroep: De Knupduukskes en hierna trad een Country-Line-dansgroep uit Warnsveld op. Alle leerlingen en leerkrachten mochten
op het laatst meedoen en dat was
een prachtig gezicht. Na de ope
ning gingen de kinderen naar hun
klas en gingen aan het werk met

hun eigen project. De gekozen landen waren: Groep"! e« 2 Indianen,
Groep 3 Vakantielanden, Groep 4
Nederlandse Antillen, Groep 5
Afrika, Groep 6 Griekenland en
Groep 7/8 Indonesië, Italië, China
en Egypte.
Tijdens het project gebeurde er
van alles in de Dorpsschool. Zo
kwam Raymon de Lange (The
Highland Piper) op een doedelzak
spelen en werden er door diverse
groepen allerlei hapjes gemaakt.
Ook werd er veelvuldig gebruik
van het Internet gemaakt, vooral
groep 7 en 8 haalde hier informatie op. Doordat er op de Dorpsschool 20 computers met een Internetaansluiting staan was er
voor de kinderen volop plaats om
informatie op te zoeken.
De kinderen vonden het erg leuk
om bezig te zijn met het project,
dat was ook wel te zien aan de re
sultaten. Iedereen kijkt zeer tevre
den terug en we zijn benieuwd
wat voor iets leuks (maar ook leerzaam) we volgend jaar gaan doen.

Pech voor Wendy Zieverink

Door ziekte niet in
Soundmix Show
Wendy Zieverink heeft momenteel alle pech van de wereld.
Maandag 5 maart vinden in de
TV. studio's van Joop van den
Enden in Aalsmeer de opnames
plaats van de Soundmix Show
die op zaterdag 17 maart wordt
uitgezonden. Onder de vijf deelnemers ook een uitnodiging
voor Wendy Zieverink die de afgelopen maanden keihard
heeft gewerkt om met het liedje
"These are a few of my favourites things" uit de musical "The
Sound of Music" haar opwachting te maken.
Carla Zieverink (moeder van Wendy): "We hebben Wendy vrijdag in

Aalsmeer afgemeld. Zij is namelijk
plotseling met koortsaanvallen in
het ziekenhuis in Zutphen opge
nomen en zal daar zeker nog ze
ker enkele dagen moeten blijven.
Buitengewoon jammer. We hebben inmiddels alle supporters van
Wendy ingelicht. Het lag in de be
doeling om maandag 5 maart met
een bus vol mensen naar Aalsmeer
te gaan om Wendy daar aan te
moedigen. Het aller belangrijkste
is natuurlijk dat Wendy zo spoedig
mogelijk gezond en wel naar huis
komt", aldus moeder Carla. Inmiddels heeft de organisatie van
de Soundmix Show laten weten
dat Wendy Zieverink volgend jaar
een nieuwe kans krijgt!

WULLINKv.o.f.
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Meubelfabriek Bijenhof is in ruim 70 jaar uitgegroeid tot een
allround vooraanstaand producent van:

Meubelen & Interieurs op maat
Meubelen voor de zorgsector
Exclusieve burobladen
Kerkmeubelen

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een:

In heel Nederland wordt onze werkwijze gewaardeerd door te
fungeren als een betrouwbare partner die creatief en
oplossingsgericht meedenkt met de principaal.
Onze vakkundige meubelmakers, in combinatie met moderne
computergestuurde machines, dragen zorg voor een hoog
kwaliteitsniveau, duurzame oplossingen en details.
Zoekt:

Onze 32 medewerkers zijn op zoek naar collega's die ook
'uit het goede hout gesneden zijn'.
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij
op korte termijn op zoek naar:

ALLROUND CALCULATOR
MEUBEL & INTERIEURBOUW
Uw functie:

Zelfstandig voor- en nacalculeren van meubelen en interieurs
met een divers aan:
- materiaal
- vorm
- detail
- aantal
- afwerking
- toepassing.
Veelal vanaf schetsontwerp; uitvoering/detailoplossingen
zelfstandig uitwerken en tekenen.
Informatie verzamelen, overleg plegen en advies geven
rechtstreeks met klant, architect of ontwerper.
Verzamelen van uur- en materiaalgegevens ten behoeve van
nacalculaties.

Wij vragen:

-

Landbouwbedrijf Wullink v.o.f. te Hengelo is een toonaangevend akkerbouwbedrijf gespecialiseerd in de pootaardappelenteelt. Hiernaast behoort
ook de bloembollenteelt tot ons vakgebied. Wij werken met een team van 6
enthousiaste medewerkers met een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Ervaring en affiniteit in de meubelindustrie en/of interieurbouw.
Goede communicatieve eigenschappen.
Leeftijd vanaf ± 30 jaar.
Accuraat handelen, flexibel.
Positieve instelling.
Ervaring met Exel en Word.

Wij bieden:

- Afwisselende job met een divers aan produkten waarbij
initiatief en creativiteit gewaardeerd wordt.
- Uitstekende werksfeer in een groeiende organisatie,
met oog voor kwaliteit en detail.
- Goede passende beloning en arbeidsvoorwaarden.

Interesse?

Bel, schrijf, bezoek, fax of E-mail ons:

ALLROUND
AGRARISCH

MEDEWERKER
Functie-inhoud:
• Uitvoeringe van landbouwwerkzaamheden waaronder grondbewerking,
zaaien, poten en oogsten.
• Selectie en sorteren van pootaardappelen.
• Onderhoud van het machinepark.
Wij vragen:
• Bij voorkeur MBO-opleiding en kennis van (poot)aardappelen
• Belangstelling voor de akkerbouw.
• Goed in teamverband kunnen werken.
• Flexibele instelling.
Wij bieden:
• Een goed salaris.
• Eventueel een bedrijfsauto.
• Gezellige en gemotiveerde collega's.
• Grote mate van zelfstandigheid.
• Dus: de ideale baan voor iemand die graag in een modern bedrijf
werkzaam wil zijn.
Reactie
Wanneer u deze functie als een uitdaging ziet, kunt u uw schriftelijke reactie
binnen 2 weken sturen naar:
Wullink v.o.f., Banninkstraat 54a, 7255 KE Hengelo (Gld.)
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer G.D. Wullink,
bereikbaar op telefoonnummer 0575-461427 of mobiel 06-53879750.

Meubelfabriek Bijenhof
Industrieweg 2, 7251 JT Vorden
Tel.:0575-551216
Fax: 0575-552874
E-mail: info@bijenhof.nl
Uw aanspreekpunt: Gerrit Bijenhof

OPRUIMING
restant partijen

prolink.nl
Registreer snel
uw bedrijfsnaam
op internet!
éénmalig fl. 95,- plus fl. 30,- p«r Jaar

Voor alle Internet Diensten

SIERBESTRATING
TUINHOUT
BLOKHUTTEN enz.

-

Domeinnaamregistratie
Site ontwerp, productie en hosting
Databasekoppelingen en -management
Intra- en extraneï
Mail- en webservers
Cursussen en trainingen
Helpdeskservice
Computerverkoop en PC-privéprojecten

Bel voor informatie !
Meer info: www.prolink.nl
internet dienstverlening,
cursussen en computerverkoop

•-•
m A

De specialist in:
sierbestrating
tuinhput
tuinhuisjes •
bielzen
grind en split
natuursteen

partner va n A» * :

nnnnnnnn
Ruurtoseweg 45-47, Vorden, tel. 0575-551217

Prolink punt Nederland b.v.
Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak
Tel: 0575 -441 344

Wie onder zijn schuine dak licht, lucht en ruimte
brengt met een VELUX dakvenster, wil in die ruimte
ook zijn eigen sfeer brengen. VELUX ontwikkelde
daarvoor een breed gamma producten zoals jaloezieën, horren, verduisteringsgordijnen, zonwering,
rolgordijnen en rolluiken, een programma in vele
dessins en kleuren waarmee u alle persoonlijke
accenten aan uw ruimte kunt geven.

Dat uitgebreide programma vindt u natuurlijk bij:

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

Welzijn
Ouderen Vorden
**
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon 0575-553405
VOH FIP M

STICHTING
WELZIJN
OUDEREN

Geopend: maandagt/n* vrijdag van 9.0CH12.00 uur en 's middags op afspraak.
Oneer bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voorouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
geefi de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
het ouderenbeleid in het algemeen.

OUDEREN EN VOEDING
Uit een onderzoek van drs. M. Verboom, uitgevoerd in opdracht van
de Ouderen Unie 55+ blijkt dat de
maaltijden van ouderen vaak te sober en bovendien onvolwaardig
zijn, d.w.z. dat de maaltijden niet
de vereiste stoffen bevatten die nodig zijn voor gezonde voeding. Ouderen beknibbelen vaak op de
maaltijden of hebben niet zo veel
eetlust. Bovendien eten zij in het
algemeen veel te weinig verse
groenten en fruit. Ook schijnt het
zo te zijn dat een kwart van alle
ouderen boven de 50 jaar regelmatig allerhande snacks eet. Het
trieste gevolg van dit alles is een vitamine- en mineralen tekort waardoor de weerstand vermindert en
de gezondheid achteruit gaat.
Uit een grootscheeps onderzoek in
Nederlandse verpleeghuizen is gebleken dat ruim 30 procent van de
bewoners een tekort heeft aan een
aantal belangrijke vitaminen en
mineralen.
Maar met de zelfstandig wonende
ouderen is het ook niet zo goed ge
steld, want uit een ander onderzoek is gebleken dat één op de vier
50-plussers een tekort had aan vitamine B12. En éénvijfde van deze
groep had , als gevolg van een
chronisch tekort aan vitamines en
mineralen, een gestoorde celstofwisseling. Meestal zijn deze tekorten het gevolg van verkeerde voeding.
Goede voeding kan een belangrijke bijdrage leveren aan een goede
gezondheid en het is zeker niet zo
dat ouderen aangepaste voeding
nodig hebben. Ouderen hebben
dezelfde voedingsstoffen nodig als
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jonge mensen, al zullen de hoe
veelheden die ouderen eten meestal wat kleiner zijn.
Hoe ziet een goed voedingspatroon eruit?
Iedereen, jong of oud heeft dage
lijks 200 gram verse groenten en
twee stuks fruit nodig. Ook is het
heel belangrijk dat men voldoende eiwitten binnenkrijgt om een
goede weerstand tegen allerhande
kwalen op te bouwen. Eiwitten zitten in zuivelproducten en in peulvruchten.
Ook de vitamines B, C en D leve
ren een bijdrage aan het ontwikkelen van voldoende weerstand.
Vitamine C is te vinden in: zuurkool, broccoli, andijvie, in diverse
koolsoorten, vooral in boerenkool.
Ook koolraap, komkommer,
spruitjes, champignons, rauwe tomaten en rode paprika.
Fruit levert ook veel vitamine C,
vooral appels, sinaasappels, mandarijnen en grapefruit en kiwi.
B-vitamines zijn te vinden in aardappelen, groene verse groenten,
aubergine, volkorenbrood en zuivelproducten.
Met een beetje aandacht is het
niet zo moeilijk om dagelijks een
verantwoorde maaltijd samen te
stellen en voor de ouderen die dat
niet meer kunnen of willen zijn er
in Vorden verschillende mogelijkheden, zoals de Open Tafel, waar
dagelijks in de zaal van de Wehme
een goede maaltijd wordt geserveerd en waar de vrijwilligers proberen het voor de deelnemers ook
gezellig te maken.
Wie liever thuis blijft en koken
een probleem vindt, kan maaltijden laten bezorgen door Apetito.

"Amuseer
Je slank"

En hoewel dit diepvriesmaaltijden
zijn, voldoen ze aan de eisen die
aan verantwoorde voeding gesteld
mogen worden. Als u dan ook nog
zorgt voor voldoende fruit, levert
u zelf een belangrijke bijdrage aan
uw gezondheid
Voor informatie over de Open Tafel of over de maaltijden van Ape
tito kunt u terecht bij de SWOV tel.
553405
VERGEETACHTIGHEID
Zo nu en dan iets vergeten, is iets
dat iedereen wel eens overkomt,
ongeacht hoe oud men is.
Ouderen die regelmatig iets verge
ten of zich bepaalde zaken niet
meer kunnen herinneren, maken
zich al snel zorgen over hun geestelijke gezondheid. Toch is dat
lang niet altijd nodig.
Het is daarom goed eerst eens na
te gaan of de vergeetachtigheid
een oorzaak zou kunnen hebben.
En waaraan moet u dan denken?
Informatie kan alleen maar goed
opgenomen worden en opgeslagen in het geheugen als die informatie voldoende aandacht krijgt.
Eenzaamheid en verdriet kunnen
u zo in beslag nemen dat alles wat
zich om u heen afspeelt, min of
meer langs u heen gaat. U zult
zich daarvan dan ook weinig of
niets herinneren.
Een bekende klacht van mensen
die in de rouw zijn is dan ook dat
hun hoofd net een zeef is, waardoor ze van alles vergeten.
Ook wie in volledig in beslag ge
nomen wordt door de zorg voor
een zieke partner of wie in spanning zit, bijv. omdat men wacht op
de uitslag van een medisch onder-

zoek, kan daardoor de aandacht
voor de buitenwereld tijdelijk verliezen, waardoor het lijkt alsof het
geheugen ineens veel minder is ge
worden.
Ook een verhuizing of een andere
wijziging in de leefsituatie kan
maken dat men zich een vreemde
voelt in het eigen huis omdat alles
wat vertrouwd was, plotseling anders is. Men moet zelfs nadenken
waar de lichtschakelaars zitten en
in welke kast de borden staan. Na
enkele weken, als men weer wat
aan de nieuwe situatie is gewend,
blijkt dat het met het geheugenverlies best meevalt. Maar dat valt
dan waarschijnlijk niet eens op,
want gewone dingen kunnen onthouden, dat is normaal.
Ook het gebruik van bepaalde me
dicijnen kan de werking van het
geheugen beïnvloeden. Stop dan
niet meteen met het gebruik ervan, maar overleg met uw arts.
Hij/zij kan u adviseren wat in uw
situatie het beste is.
Mocht het om geheugenverlies
gaan dat wel met het ouder worden te maken heeft en maakt u
zich ongerust, bespreek dat dan
met uw huisarts.
GEHEUGENTIPS
• Besteed tijd en aandacht aan de
zaken die u persé wilt onthouden.
Door de informatie niet alleen te
lezen, maar ook hardop uit te spre
ken en dit enkele malen te herhalen en nadien de informatie ook
nog eens op te schrijven, kunt u
het geheugen een handje helpen.
• U hoeft niet alles te onthouden,
maak een keus van dingen die u
echt belangrijk vindt.

Sport

en

•Wen u aan om bepaalde dingen
altijd in een vaste volgorde en op
dezelfde manier te doen, bijv. het
gas uitdraaien of de huisdeur op
slot doen.
• Gebruik een boodschappenbriefje en een agenda of kalender en
schrijf belangrijke dingen die de
volgende dag gedaan moeten worden, 's avonds voordat u naar bed
gaat, op, zodat u daardoor niet uit
de slaap gehouden wordt.
•Berg belangrijke zaken zoals
sleutels of portemonnee altijd op
op een vaste plaats en mocht u ze
dan toch een keer kwijt zijn, probeer dan te bedenken wat u het
laatst gedaan hebt. Bijv. u hebt
boodschappen gedaan en daarna
ligt de portemonnee niet op de
vaste plaats, de kans is groot dat u
hem weer terugvindt in de jaszak
of de boodschappentas.
OOGPROBLEMEN
"Ouderdom komt met gebreken"
zegt het spreekwoord en helaas
gaat het nogal eens om problemen
die met het zien te maken hebben.
Dat is lastig en vermoeiend en
geeft een aanzienlijke beperking
in het dagelijks functioneren. Ge
lukkig zijn er heel wat hulpmiddelen, zoals:
• een vergrootglas of loep
• een telefoontoestel met extra
grote toetsen
• speciale groteletter boeken
Dit zijn maar enkele voorbeelden
van voorzieningen die gericht zijn
op mensen die slecht zien. De
Slechtzienden- en Blindenlijn
geeft al ruim tien jaar informatie
en advies aan mensen die proble
men hebben met zien. Ook familieleden en verzorgers kunnen
hier terecht met vragen.
Ook is het mogelijk om u in contact te brengen met mensen die
dezelfde problemen hebben zodat
u van de ervaringen van anderen
kunt leren.
De SB-lijn is alle werkdagen be
reikbaar tussen 09.00 uur en 16.00
uur op nummer 030 - 2945444.

re c re a t ie ce n t r u

organiseren samen een cursus

AMUSEER JE SLANK
De info-avond vindt plaats op:

donderdag 8 maart 20.00 uur
zwembad de Beemd in Lochem

U BENT VAN HARTE WELKOM!
De koffie en thee staan voor u klaar!

Mensen in Nood
KLEDINGACTIE

KENNISGEVING

Ambtshalve wijziging Wet milieubeheer/Algemene wet
bestuursrecht Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat
zij de beschikking hebben vastgesteld met betrekking tot
de ambtshalve wijziging van de op 19 oktober 1999
onder nummer MW98.5825 verleende vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer aan Vandervalk+degroot
B.V. De inrichting gaat zich vestigen aan de Handelsweg
8 in Vorden.
De ambtshalve wijziging betreft de aanscherping van de
verleende vergunning. Deze vergunning wordt
ambtshalve gewijzigd door het verbinden van
geurvoorschriften aan de vergunning.

Zaterdag 17 maart
van 9.3O - 11.3O uur
Christus Konlngkerk te Vonden en
St. Antonius van Paduakerk
te Kranenburg

Weekaanbieding:

Appelcitroenvlaai

12,95
10,95

middel: van 17,25 voor
klein: van 13,75 voor

Kom ook kijken
naar ons
grote

paaseierenassortiment

fredBosvel1

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

De beschikking en de stukken die daarbij horen liggen
ter inzage van 7 maart tot en met 18 april 2001 bij:
- de gemeente Vorden, De Horsterkamp 8 te Vorden,
sector Grondgebied, bureau Milieu, tijdens
openingsuren. Tevens ter inzage bij de openbare
bibliotheek, Dorpsstraat 3 in Vorden, tijdens
openingsuren;
- de provincie Gelderland, in bibliotheek in het Huis der
Provincie, Markt l l te Arnhem, op werkdagen van
8.30 tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
heer A.D. Schreutelkamp, tel. (026) 359 99 10, van de
dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland.
Tegen de beschikking kan tot het einde van de
tervisieleggingstermijn (dus tot en met 18 april 2001)
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wie beroep instelt kan bij

provincie

Gl

DEiRLAND

de voorzitter van die Afdeling ingevolge artikel 36 van
de Wet op de Raad van State ook een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen. Voor het aanhangig
maken van een geschil (indiening beroepschrift) en voor
het indienen van een verzoek om een voorlopige
voorziening dienen op uitnodiging van de Afdeling
griffierechten te worden voldaan. Het adres van de
Afdeling bestuursrechtspraak is: Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage. Over het tarief en de wijze van
betaling van het griffierecht kunt u informatie krijgen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
tel. (070) 426 44 26.
Beroep kan alleen worden ingesteld door degenen die
ook tegen de ontwerpbeschikking bedenkingen hebben
ingebracht, en overigens door anderen, voorzover zij
beroep instellen tegen de beschikking op punten waar
deze afwijkt van de ontwerpbeschikking.
Voorts kunnen degenen beroep instellen, die kunnen
aantonen dat zij niet in staat zijn geweest bedenkingen in
te brengen tegen het ontwerp van de beschikking.
De beschikking treedt in werking na afloop van de
beroepstermijn (dus op 19 april 2001), tenzij gedurende
die termijn om een voorlopige voorziening is verzocht.
In dat geval zal eerst op dat verzoek worden beslist.
Arnhem, 20 februari 2001 nr. MW00.4I69I

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
J. Kamminga - Commissaris van de Koningin
C. Crasborn - griffier

ytvia
'S

HAARMOOE

AUTORIJSCHOOL

Si/Ma van testeren

B. VAN DER LINDEN

Hetjebbink45 • 7251 BJ Vorden

Uw rijschool voor de regio.

Voor een afspraak 0575-463066

Tel. 0575-441260 of 06-5323284O

autoschadespecialisten
Specialisten op het gebied van:

• Autoschadeherstel
• Autoruiten
• Prijs & kwaliteit
Industrieweg 5, Vorden
Industrieterrein Werkveld
Tel. OS75-555535

Fysio - fitness
j4J/voor 35 plussers en oudere
dames-, heren- en echtparen.

Steeds vaker willen stervenden de laatste periode van hun leven doorbrengen in hun eigen
omgeving. Vanzelfsprekend helpen familie en
vrienden zoveel ze kunnen. Maar de verzorging
kan zwaar zijn. vooral tijdens de laatste fase.

Dan kan "Noaberhulp"
de helpende hand bieden
De Stichting Terminale Thuiszorg Noaberhulp is
een vrijwilligersorganisatie. Gemiddeld zijn 25
vrijwilligers aan Noaberhulp verbonden. De
stichting biedt aanvulling op alles wat familie,
buren, vrienden en beroepskrachten doen. De
vrijwilligers worden ondersteund door twee
coördinatoren.
Het werkgebied van Noaberhulp omvat de
gemeenten Brummen. Gorssel, Lochem, Steenderen. Vorden, Warnsveld en Zutphen.
Noaberhulp is voortgekomen uit idealistische
motieven. In dat idealisme zit onze kracht.
Nog steeds ervaren wij. dat de onbekendheid
over het werk van onze stichting groot is. Des
te belangrijker is het om huisartsen, thuiszorg
en andere instanties te blijven informeren over
de mogelijkheden van vrijwillige terminale
thuiszorg.

Bij ons is plaats voor

vrijwilligers
die bereid zijn om één nacht of twee dagdelen per week beschikbaar te
zijn voor waak- en oppasdiensten bij terminaal zieke mensen thuis.
De belangrijkste taken van de vrijwilliger zijn:
• waken of aanwezig zijn ter vervanging of ondersteuning van de mantelzorg
• licht verzorgende taken ter verhoging van het comfort van cliënt of
mantelzorg
• emotionele ondersteuning van cliënt of mantelzorg
• informatieve ondersteuning.
Wat wij vragen
Het werk vraagt veel inzet en een grote betrokkenheid. Dat alleen is echter
niet voldoende. Er worden ook andere capaciteiten gevraagd, zoals:
• evenwichtig zijn. kunnen omgaan met verdriet, pijn en lijden
• de emoties van anderen niet mee naar huis nemen
• paniekbestendig
• verwerkte ervaringen met sterfgevallen
• open houding: vertrouwen kunnen geven en ontvangen
• kunnen luisteren.
Wat wij bieden
Belangrijkste is dat het werk voor Noaberhulp een uiterst zinvolle tijdsbesteding is. U kunt heel veel voor mensen betekenen. Verder bieden wij
• een introductiecursus en intensieve begeleiding door de coördinatoren
• een leuke groep enthousiaste collega-vrijwilligers die blij zjjn met uw komst
• een thema-avond en een koffie-ochtend per maand.

Erdbrinkplein 1 - 7001 CG Doetinchem (bij busstation)

Noaberhulp

tel.: 0314 - 361269 - bgg 0315 - 324931 fax.: 0315 - 324931

BIJ STERVE1M THUIS

M

Inlichtingen:
Voor belangstellenden is een informatiepakket
beschikbaar. U kunt het pakket opvragen bij onze
coördinatoren Mester üchthart: 0575-512658 en
Machteld Tempelman: 0575-529075.

Koffieconcert
9
'Blauwe Maandag

Advertoral (rectificatie)

vermogensrendementsheffing.
De hoofdregel luidt in dit geval dat
het rentebestanddeel van de uitkering uit een kapitaalverzekering
De media besteden er veel aan- wordt gerekend tot het inkomen
uit werk en eigen woning (box 1),
dacht aan en het zal u dan ook
niet ontgaan zijn: de definitieve
volgens het progressief tarief.
belastingherziening 2001 is in werking getreden. Deze week geven
Alle op 31 december 2000 lopende
wij u informatie, zij het in zeer be- kapitaalverzekeringen zijn per l
knopte vorm, van deze wel zeer in- januari 2001 onder de reikwijdte
van de vermogensrendementsgrijpende wijziging. Wij beperken
ons hierbij dan ook tot de voorstel- heffing komen te vallen. Dit kan
len die betrekking hebben op le- ook voor uw kapitaalverzekering
van belang zijn omdat er in beginvensverzekering-hypothekenen.
De invoeringsdatum van deze
sel over de aangegroeide rente zal
moeten worden afgerekend. Een
nieuwe wetgeving was l januari
overgangsregeling geeft de moge2001.
lijkheid uw verzekering aan te pasKapitaalverzekeringen die onder
sen aan de criteria van deze nieuandere gebruikt kunnen worden we wet. Deze overgangsregeling
loopt tot en met 31 december
als aflossing van een hypotheek
2002. Voorzover lopende kapitaalkrijgen ook met deze nieuwe wetgeving'te maken. In het voormali- verzekeringen niet (kunnen) worge systeem kon de uitkering vrijge- den aangepast, zullen deze met insteld van belasting zijn als aan be gang van 31 december 2002 alsnog
paalde voorwaarden is voldaan. overgaan naar de vermogensrenDeze vrijstelling kon dan benut
dementsheffing.
worden ongeacht de bestemming
van deze uitkering. In de nieuwe Voor kapitaalverzekeringen die ge
koppeld zijn aan een eerste eigen
wet is dit niet langer het geval. Nu
woning (dus geen recreatie woningeldt dat een uitkering uitsluitend
vrijgesteld zal zijn van belasting gen, tweede woning en dergelijke)
als er een directe koppeling met de
en voor l januari 2003 wordt aanaflossing van uw hypotheek be gepast aan de nieuwe voorwaarstaat. Daartoe is de term kapitaal- den, blijft onder voorwaarden de
verzekeringen eigen woning geïn- vrijstelling tot een maximum van
troduceerd.
circa ƒ 272.000— per persoon be
staan.
Alle andere kapitaalverzekeringen
welke geen directe koppeling heb- Het belastingstelsel 2001 schrijft
ben met de aflossing van een hy- onder andere ook veranderingen
potheek worden opgenomen in de
ten aanzien van overlijdensrisicoHypotheken en belastingplan
2001- door Martij n Nieuwenhuis & Benno Klein Goldewijk

verzekeringen, lijfrentevormen en
werknemersspaarregelingen voor.
In de nieuwe wet wordt een lijfrenteregime voorgesteld dat belastingplichtigen in beginsel in staat
stelt om in 40 jaar tijd - met inbe
grip van AOW en eventuele overige pensioenvoorzieningen - een
oudedagsvoorziening van 70% van
het laatst genoten inkomen op te
bouwen.
De premiespaarregeling en de
spaarloonregeling blijven. Het
maximum bedrag voor de spaarloonregeling zal ƒ 1.736— zijn en
voor de premiespaarregeling
ƒ 1.158— per jaar. De maximumbedragen worden met ingang van
2001 niet meer jaarlijks verhoogd.
De Wet inkomsten belasting 2001
bevat onder meer ook een aanscherping van de aftrek van lijfrentepremies.
Wie dacht dat bestaande contracten zullen worden ontzien komt
dus bedrogen uit. Er is gekozen
voor een beperkt overgangsrecht
en dit blijkt zeer summier te zijn.
Het kan dus eventueel ook voor u
van belang zijn om te weten wat
het nieuwe stelsel voor u betekent.
Laat u dan ook vroegtijdig informeren over de consequenties!
Let op: het betreft slechts een
wetsvoorstel! Dat houdt in dat alles nog kan worden aangepast.
Beide auteurs zijn werkzaam bij:
De Bos Makelaardij o.g. b.v. te
Zutphen.

Kleding- en speelgoedbeurs
Bent u op zoek naar mooie en voordelige kinderkleding, of naar leuk en betaalbaar speelgoed? Kom dan op zaterdag 24 maart naar de kinderkleding- en speelgoedbeurs in De
Spil te Warnsveld. Deze beurs draait al ruim twaalf jaar met groot succes. Als verkopende partij bepaalt men zelfde prijs; tien procent van de opbrengst is voor de onkosten van
De Spil.

De Stichting Commissie Oost
Europa Hengelo (Gld.) organiseert op zondag 11 maart een
koffïeconcert met medewerking van popgroep Blauwe
Maandag.
Blauwe Maandag is ontstaan naar
een idee van ex-Spöl-lid Joop Klein
Goldewijk.
De nummers zijn voor 99% zelf ge
componeerd, de muziekstijl is
heel erg gevarieerd; luisterliedjes,
liefdesliedjes, liedjes vol zelfspot
en stevige rock. Zoals 'klaaglied
van een man' over het altijd maar
weer klagen.
En 'ben wat ik ben', heeft de bood-

schap dat we zelf wel uitmaken
wat we doen.
De vijf bandleden bestaan uit Joop
Klein Goldewijk elektrisch gitaar
en zang; Izak de Haan slaggitaar;
Jan van Haag zang; Seebe Janssens
drums en zang; Wim Smit basgitaar en zang.
Wanneer men een sprankelende,
vrolijke blauwe morgen/middag
wil, kom dan zondagmorgen 11
maart aanstaande naar Partyrestaurant De Smid te Keijenborg.
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij VW Hengelo (Gld.) en
Partyrestaurant De Smid, telefoon
0575-461293.

KOOP DE FIETS VAN
UW DROMEN BIJ

Tip: er zijn meer dan genoeg mooie artikelen te verkrijgen! Voor nadere informatie over
verkoopnummers en data: zie het Contactje in dit blad.

JAARTSVELD
WEGENBOUW B.V.
SUvoi.de - IvveÜo • S t e e n b e r g e n - Kapeüe
Is voor haar vestigingen in Twello en Silvolde op zoek naar:

• Vakman wegenbouwers
Tevens zoeken wij jonge mensen om opgeleid te worden tot

• Leerling wegenbouwers/
leerling stratenmakers
Je gaat l dag in de week naar school (met behoud van salaris) en leert in de
overige 4 dagen het vak in de praktijk.
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met de heer Bonhof.
Overdag 0315-325151 's avonds 0315-651 168
Solliciteren kunt u door middel van een kort briefje met daarin naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, opleidingen en werkervaring
naar:
Jaartsveld Wegenbouw B.V.
t.a.v. de heer B.G. Bonhof
Postbus 14
7064 ZG Silvolde

VOOI
IEDERE KLANT
* Vraag bij ons naar de aktievoorwaarden en de informatiefolder

EN CiEHEEL GRATIS

acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Jaartsveld Wegenbouw B.V. is een middelgroot familiebedrijf met de hoofdvestiging in Silvolde en nevenvestigingen in Twello, Steenbergen en Kapelle.
Wij zijn ISO en VCA * * gecertificeerd.

Geldig in de maand maart

PR FILDE FIETSSPECIALIST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vonten • rel. 0575-551393
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. 0575-519526

ROLLUIKEN

Seniorenshows donderdag 8 maart

Koude isolerend
Warmte isolerend
Geluids isolerend
Verduisterend
Inbraakvertragend

Aanvangstijden: 10.00 • 13.45 • 15.30 uur • Ook voor de senioren is er leuk modenieuws. Er is een ware revival van klassiekers in vorm en in design: combimode in een
nieuw silhouet; strepen, noppen, stippen en Ploemdessins. U ziet mode van Rosner,
Gerry Weber, Marcona. Frankenwalder, Sandy Dress, KA, Gardeur ep Roberto Sarto.
Na afloop is er ruim gelegenheid om zelt te kiezen en te kopen. We trakteren op koffie met iets lekkers. Gratis toegang. U kunt telefonisch zitplaatsen reserveren: 0575551381.

HOLTSLAG
l RUURLO
Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

Contactjes?

^$ENDVE

Het cement
tussen vraag en
aanbod!

Burgemeester Galleestraat 9 • Vorden • Telefoon 0575-551381

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

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curiosa, enz.; in- en verkoop. Open
di. t/m za. van 10-16 uur. Generaalsweg 23, Heelweg bij Varsseveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
ROBBERS & PARTNERS

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

administratie- en belastingadvieskantoor
Dienstverlening in

Raadhuisstraat 2;
Vorden
Postbus 97
7250 AB Vorden

Uw adres voor een totaalpakket
administratieve
en fiscale dienstverlening

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

INVORM

Verbouw &
Onderhoud

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Telefoon
(0575) 55 14 SS,

0573-253101 -Fax 0573-253109 - Mobiel 0650281046

Fax
(0575) 55 17 09

E-mail
vorden@robber$|!

Onroerend Goed

Voor het verzorgen van uw

Belastingaangifte
2000
M

kunt u buiten kantooruren bij ons terecht op

woensdag 7 - 1 4 - 2 1 - 2 8 maart

E

U

B

E

L

F

A

B

R

I

E
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Produceert

Meubelen & Interieurs op maat
Meubelen voor de zorgsector
Exclusieve burobladen
Kerkmeubelen

Zoekt

in verband met toenemende afwisselende werkzaamheden:

van 17.30 tot 19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

MEUBEL
MAKERS

Aangesloten bij:
Fiscount Adviesgroep • Ned. College van
belastingadviseurs • Federatie Adviserende beroepen

Interesse?

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI

b. v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

rei. 0573-253039 - Fax 0573-254919 - M*** 0654220156

INTERIEUR
BOUWERS

Bel en maak een afspraak met onze bedrijfsleider
Teun Regelink voor een bedrijfsbezoek.
Industrieweg 2, Vorden
Tel.:0575-551216
Tel.: Mobiel Teun Regelink:
06-21578144 'na werktijd'

Uit het gnpdp

Kinderkleding- en
Speelgoedbeurs

Gazelle Nieuwl. F4 -Vorden F4 0-7;
Vorden F5 - Brummen F4 0-12;
Ratti F2 - Vorden F6 0-14.
Op zaterdag 17 maart opent peu- Loenermark Al - Vorden Al 5-7;
terspeelzaal Ot en Sien haar deu- Oeken BI - Vorden BI 2-0; Brumren weer voor de jaarlijkse kinder- men C2 - Vorden Cl 5-2.
Dinxperlo l - Vorden l 1-0; Pax 3 kleding- en speelgoedbeurs.
Er zal ook dit jaar weer goede, mo- Vorden 2 3-3; Warnsv. Boys 2 - Vordieuze 2e hands kleding mt 62 t/m den 31-4; Vorden 4 - Varsseveld 6
152, en speelgoed voor een zacht 5-1; Vorden 5 - Ruurlo 10 6-3.
prijsje gekocht kunnen worden. Programma 10 -11 maart
De opbrengst van deze beurs komt Vorden Dl - Schalkhaar Dl; Vorgeheel ten goede aan de peuters den D2 - AZ.C. D2; W.H.C.Z. D5 van Ot en Sien. Nieuwsgierig ge- Vorden D3; Vorden El - Voorst El;
worden? Kom dan gerust een kijk- Vorden E2 - Warnsv. Boys E5;
je nemen. Men ziet u graag op za- W.H.C.Z. E6 - Vorden E3; Be Quick
E4 - Vorden E4; Be Quick Fl - Vorterdag 17 maart a.s.
den Fl; W.H.C.Z. F2 - Vorden F2;
Vorden F3 - Gazelle Nieuwl. F3;
Voetbal
Vorden F4 - Eefde F2; Be Quick F3 Vorden F5; Vorden F6 - Brummen
sociï
F6.
Uitslagen Sociï:
AZ.C. Al - Vorden Al; W.H.C.Z. B2 Sociï Al - Voorwaarts A2 2-1; Sociï Vorden BI; Vorden Cl - Cupa Cl.
Cl - Eerbeekse Boys C2 5-0; Brum- Vorden l - Vios 1; Vorden 2 - Witmen 3 - Sociï 3 2-3; Den Hoven 2 - kampers 2; Vorden 3 - A.B.S. 3; ReüSociï 2 1-1; Sociï 4 - Brummen 6 nie 5 - Vorden 4; Veldhoek l - Vor\-4\ Sociï 5 - SHE 6 4-6.
den 5.
Programma:
Dierense Boys Al - Sociï Al, Loe
Voetbal
nermark C2 - Sociï Cl; Sociï l - Elsweide 1; Sociï 2 - Epse 3, Sociï 3 Erica 7; Pax 7 - Sociï 4; Ratti 3 - RATTI
Sociï 5.
Elsweide - Ratti
Na de winterstop mocht Ratti weer
de wei in om in het verre Arnhem
Voetbal
aan te treden tegen Elsweide. Bij
de thuisconfrontatie die een ge
VV VORDEN
lijkspel opleverde, had Ratti zeker
Dinxperlo - Vorden 1-0
al niet onder gedaan voor ElsweiVorden heeft zondag drie kostbare de. Er werd dan ook met goede
punten in Dinxperlo laten liggen moed aan de wedstrijd begonnen.
en is daarmee in de middenmoot Ratti begon gretig en verschafde
van de 4e klasse C beland. Het was zich zodoende de eerste kans in de
een matige wedstrijd, waarbij wedstrijd in de vorm van een afDinxperlo in blessuretijd het win- standschot. Dit bleek echter geen
nende doelpunt scoorde.
voorbode te zijn voor het verloop
Vorden heeft nogal wat spelers in van de rest van de wedstrijd. Ratti
de lappenmand zitten en kon deze had meteen hierna moeite om diwedstrijd ook niet beschikken over rect in zijn spel te komen. ElsweiErik Rakitov, vanwege vakantie. de kreeg dan ook enkele kansen
Hugo van Ditshuizen en Erik 01- welke niet werden benut. Ratti
denhave kampen met langdurige kwam goed terug en de wedstrijd
blessures en Ronnie de Beus liet raakte in evenwicht. Er ontstonwegens ziekte verstek gaan.
den aan beide zijden kansen. Door
In de eerste minuut van de wed- uitstekend keeperswerk van Sanstrijd had Dinxperlo reeds de mo- der Roelvink, het goede verdedigelijkheid om de score te openen, gende werk van de achterhoede
echter de opgelegde kans werd ver- van Ratti en het jammerlijke niet
prutst. Vorden was de meest aan- benutten van kansen door de voorvallende ploeg, zonder echt ge hoede van Ratti bleef het de gehe
vaarlijk te worden. Visser kwam Ie eerste helft een doelpuntloze
een aantal keren goed door, maar wedstrijd. Met een O tegen O tusmiste scherpte in de afwerking. De senstand kon de gang naar de
beste kans op de openingstreffer kleedkamers worden gemaakt
voor Vorden had Sandor Verkijk. voor de thee.
Hij omspeelde zijn tegenstander De tweede helft kwam Ratti beter
en kwam vrij voor de keeper. Hij uit de startblokken dan aan het be
wilde te mooi de score openen, gin van de wedstrijd. Dit mede
want zijn lobje kon eenvoudig doordat er een omzetting was ge
door de keeper worden onder- daan binnen het team, zodat het
schept. Ronald Hoevers moest nog . probleem dat het middenveld te
een keer in actie komen om de veel tussen de verdediging ging
doorgebroken spits het scoren te voetballen werd opgelost. Er stond
beletten.
hierdoor minder druk op de Ratti
De tweede helft zakte het spelpeil verdediging en er was meer rust
nog verder. De middenvelders had- en organisatie in het spel. Er waden geen beste dag, want de com- ren nog steeds over en weer enkele
binaties liepen allemaal stuk en er goed mogelijkheden, zij het dat
werd veel balverlies geleden. Vor- Ratti ditmaal de betere kansen
den probeerde het met de lange wist te creëren door heel goed en
bal, echter daar had Dinxperlo hè snel uitgevoerd combinatiespel.
lemaal geen moeite mee, want zo- Het mocht allemaal echter niet bawel in de achterste als de voorste li- ten, want Ratti wist hieruit niet te
nie beschikt het over boomlange scoren. Zelfs het slotoffensief van
spelers. De combinaties bij Dinx- Ratti dat de laatste paar minuten
perlo liepen wat beter en kreeg nog over het veld woedde leidde
daardoor ook wat meer greep op niet tot het winnende doelpunt.
de wedstrijd, overigens zonder Zodoende werd de eindstand van
echt gevaarlijk te worden. Hans
van Dijk speelde Sandor Verkijk
aan in vrije positie, maar hij kreeg
de bal niet onder controle.
In blessuretijd werd de spits van
Dinxperlo in de diepte aange
speeld. Keeper Hoevers gleed uit In ons land worden jaarlijks
en zag de bal via een lob in het ruim 40.000 mensen door een
doel verdwijnen.
hartinfarct getroffen, dat zijn
De verschillen in de 4e klasse C er vijf per uur. Een kwart van
zijn erg gering, want door dit ver- hen overlijdt direct aan de gelies verdween Vorden van de sub- volgen van een acuut hartintop naar de middenmoot op de farct ten gevolge van ritmeranglijst.
stoornissen.

O - O bereikt. Ondanks de goede en
aan het eind van de wedstrijd nog
betere kansen die Ratti kreeg toch
een terechte uitslag waar iedereen
mee kon leven. Een punt binnen
en een puntje uitgelopen op de
ploegen die onder Ratti stonden
die het nog slechter hadden ge
daan. Gezien het goede spel, de
trainingsopkomst en de inzet op
dezen de laatste weken zullen er
nog zeker meer gaan volgen, zodat
Ratti nog zeker enkele plaatsen zal
gaan stijgen in de stand.

Uitslagen 3 - 4 maart
Gazelle Nieuwl D3 -Vorden D2 0-4;
Vorden D3 - Zutphania Dl 4-1;
S.C.S. El -Vorden El 8-1; Zutphen
E2 - Vorden E2 3-3; Vorden E3 Voorst E2 5-0; Vorden F2 - Almen Fl
12-1; W.H.C.Z. F3 - Vorden F3 3-2;

De beginnercursus omvat 2 lessen
van 3 uur, die in 2 achtereenvolgende weken worden gegeven. Een
herhalingsles kan men eens per
halfjaar volgen.
Voor informatie en opgave zie advertentie elders in dit blad.

Programma l- maart
Grolse Boys 2 - Ratti 5; Klein Dochteren B2 - Ratti BI; Ratti Cl - WSV
C6.
Programma 11 maart
Ratti l - Anadolou l; Eibergen 4 Ratti 2; Ratti 3 - Sociï 5; Reünie 7 Ratti 4; Ratti l dames - Activia l dames.

Bridge
BRIDGECLUB "B^JL VORDEN"
Uitslagen van woensdag
28 februari 2001
Groep A: l v Asselt/Vruggink
61.5%; 2 mv/hr de Bruin 58.3%; 3
mv/hr Scholten 55.2%.
Groep B: l Gille/Groot Bramel
Duinkerken/Post 59.0%; 2 mv/hr
Vreeman 51.4%; 3 de Jonge/v d
Berg 49.3%.
Groep C: l de Vries/Lenderink
63.5%; 2 de Bie/Harmsen 57.3%; 3
Copiëns/Visser 52.1%.

Bridge
BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 26 februari
Groep A: l echtpaar Meijers 58,3%;
2 en 3 echtpaar Wientjes en hr.
Bergman/mv. Walter Kilian 57,3%.
Groep B: l dames Polstra/den Eisen
65,3%; 2 hr. Costermans/mv. v. Asselt 61,8%; 3 heren Post/Dekker
60,4%.
Groep C: l heren den Ambtman/
Kip 61,1%; 2 heren Verwoerd/de
Niet 60,4%; 3 dames Gr. Bramel/
Tigchelaar 59,0%.

Volleybal
PELGRUM MAKELAARS DASH
Volley-disco
Vrijdagavond was het dan einde
lijk zover. Om zes uur stonden de
jeugdleden van Pelgrum Makelaars Dash en hun introducés al te
springen op de muziek. Na lekker
opgewarmd te zijn konden de kinderen aan het spellen circuit be
ginnen. Doel gooien, blind- zit- en
gewoon volleybal, volleyballen
met een gekke bal, met doeken en
een spannende estafette.
Na al deze inspannende activiteiten hadden de kinderen nog net
genoeg energie over om uit hun
dak te gaan in de disco. Hier zorgden de dj's van 2-joy voor een spetterende licht- en muziekshow. Na
twee uur swingen, springen en de
nodige drankjes en chips kwam er
toch een eind aan de volleydisco.
Dankzij Pelgrum Makelaars, eve
nementen bureau Ambiance en
vele enthousiaste vrijwilligers was
dit een avond om niet snel te vergeten.

Leer ook reanimeren:

u kunt er levens mee redden

Het Comité Gorssel-Vorden Vrienden van de Hartstichting organiseert al jaren reanimatiecursussen
voor particulieren, groepen en be
drijven. Daarbij hanteren wij de
doelstelling van de Nederlandse
Hartstichting om zoveel mogelijk

mensen de techniek van het reanimeren bij te brengen, want
elke seconde telt!!!
De cursussen worden gegeven
door deskundige en erkende instructeurs van de Nederlandse
Hartstichting, iedereen vanaf 13
jaar kan de cursus volgen.

Nieuw: Soup is Hot
Uniek aan Soup is Hot is dat de
ondernemer zijn eigen vakmanschap aan de klant communiceert. Op eenvoudige wijze kan hij zo inhaken op de
soeptrend die door soepbars in
New York, Londen, Berlijn en
Amsterdam is ingezet en inmiddels een stormachtige ontwikkeling doormaakt.
Soep past immers goed in het veranderend eetpatroon en is een ge
zond alternatief voor de lunch, als
tussendoortje, het voorgerecht of
als complete maaltijd. Soup is Hot
richt zich als concept op de kwali-

teitsondernemer. Eind februari
gaan vijfenveertig proefwinkels
van Keurslager, Echte Bakker en
De Echte Groenteman van start.
Keurslagerij Traiteur Welling
(Winkelcentrum Presikhaaf Arnhem) heeft op 4 december a.s. echter al de Europese primeur.
Voor kantoren - fabrieken - scholen
een kans om verse warme soep te
bestellen. Een half uur later klaar
in bekers waarin de soep warm
blijft.
Voor Vorden alleen verkrijgbaar bij
de Echte Groenteman Fam. J. Huitink.

o l i tie varia
23 februari:
Vond er een aanrijding plaats op
de Zutphenseweg. Een bestuurster
van een personenauto stond stil
achter een vrachtauto welke aan
het laden en lossen was. Op het
moment dat de bestuurster de
vrachtauto wilde inhalen werd ze
ingehaald door een andere personenauto. Beide voertuigen kwamen hierbij in aanraking met elkaar. Hierdoor ontstond lichte
schade aan beide voertuigen.
26 februari:
Vond er een aanrijding plaats op
de rotonde Ruurloseweg, Dorpsstraat. Twee bestuurders van een
personenauto reden achter elkaar
over de rotonde komende uit de
richting van de Dorpsstraat. Men
moest richting Ruurlo de Ruurloseweg op. Echter volgde op dat moment een fietser de rotonde, waardoor de bestuurder welke voor op
reed moest stoppen voor de afslag
met de Ruurloseweg. De bestuurder welke achter hem reed zak dit
te laat en reed achterop de auto in.
27 februari:
Vond er een ongeval plaats op de
Lindeseweg. Een bestuurder van
een personenauto zag in een
bocht plots twee reeën staan. Door
deze te willen ontwijken heeft hij
zijn stuur naar links gegooid en is
hij slippend in de berm gekomen,
waar hij een boom raakte en tot
stilstand kwam. Gezien de sporen
op de motorkap heeft hij toch een
van de reeën geraakt.
28 februari:
Ongeval met letsel
Betrokkene 1: een 16 jarige inwoner uit Vorden.

GROEP

Betrokkene 2: een 23 jarige inwoner uit Bergentheim.
Betrokkene 2 reed met zijn auto
op de Ruurloseweg en wilde op de
rotonde linksaf de Horsterkamp
op. Voor hem reed een grote
vrachtauto een betrokkene 2
dacht sneller te zijn als hij de rotonde linksom zou nemen. Betrokkene l kwam vanaf de Dorpsstraat
en wilde de rotonde recht over steken de Ruurloseweg op. Betrokkene l probeerde nog uit te wijken
voor betrokkene 2, maar raakte
met zijn bromfiets de zijde van de
auto van betrokkene 2. Betrokkene
l kwam te vallen en klaagde over
pijn in zijn been en enkel. Hij werd
per ambulance overgebracht naar
het Spittaal.
l maart:
Werd er aangifte gedaan van diefstal van een portemonnee. De aangever had zijn jas opgehangen in
de garderobe van een horeca gelegenheid. Toen hij weer bij zijn jas
terug kwam bleek dat zijn portemonnee weggenomen was.
2 maart:
Werd er aangifte gedaan van diefstal van twee ganzen. Men had uit
een wei waar vijf ganzen liepen er
twee weggenomen.
Werd er aangifte gedaan van het
verlaten plaats ongeval. Een inwoner uit Vorden had zijn auto ge
parkeerd op Het Hoge. Toen hij bij
zijn auto terug kwam bleek dat
zijn auto was aangereden. Er zat
een deuk in het linker voorspatscherm. De dader heeft zich niet
gemeld.

GEN D A V O R D E N
ledere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
Hobbyen maandag-, woensdagen donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer informatie bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 553405.
(MBvO): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.
MAART
7 Welfare Handwerkmiddag Wehme (kraamverkoop)
7 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink
7 BZR Vorden bridgeclub
7 HVG Linde lezing Henk Graaskamp
8 de Wikke Volksdansen
12 Bridgeclub Vorden
14 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink
14 BZR Vorden bridgeclub

15 HVG Wildenborch Oud Hollandse liedjes
15 Bejaardenkring Dorpscentrum
15 de Wikke Volksdansen
15 HVG Dorp Vorden. Samen op
weg dag in Arnhem
17 Dialezing Klein Axen 'Katharen'
19 Bridgeclub Vorden
20 KBO Soosmiddag
21 Welfare Handwerkm. Wehme
21 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink
21 BZR Vorden bridgeclub
22 de Wikke Volksdansen
22 HVG Dorp Vorden Paasviering
22 P.COB Paasprogramma in 't
Stampertje
24 Veiling in zaal de Herberg
26 Bridgeclub Vorden
27 Passage Wilde Ganzen en Ikon
28 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink
28 BZR Vorden bridgeclub
29 de Wikke Volksdansen
29 HVG Linde Ringavond bij de
Herberg

London Taxi van Bloembinderij Kettelerij op televisie:

den aan rouwarrangementen, wat ze uiteindelijk op televisie labruidsboeketten maar ook het be- ten zien", zegt Harry Kettelerij,
"maar in hoop dat ook het dorp
zorgen van een boeket bij iemand
die veertig of vijftig wordt behoort flink in de picture komt". Zo zijn
tot de mogelijkheden.
er onder andere opnames ge
Veel vrije tijd om er tussendoor maakt bij Kasteel Vorden en Kaseens lekker met de cabby op uit te teel Hackfort. "En we hebben met
trekken hebben Harry Kettelerij de Cabby een bloemetje bezorgd
en Gerard Arends eigenlijk niet. bij de familie Dierking". Voor wie
"Daar komt nog eens bij dat het het niet weet, de familie Dierking
helemaal niet gezellig is om met woont in het nieuwe landhuis op
z'n tweeën een heel stuk te gaan de hoek van de Horsterkamp en de
rijden. Want je kunt in de cabby Schuttestraat. In combinatie met
die wij hebben niet naast elkaar de London Taxi van Bloembinderij
zitten. Dan moet er dus één voorin
moet dit ongetwijfeld een heel
en één achterin", lacht Harry Ket- mooi plaatje opleveren op televitelerij.
sie. "En het leuke is dat die bezorging absoluut niet in scène is ge
De FX4 van Bloembinderij Kettele- zet, want die bestelling kwam die
rij stamt uit 1968 en het aardige ochtend van de opname toevallig
van de wagen is dat alles nog ori- binnen."
gineel is. Dat laatste was ook de
programmamakers van het automagazine "Zo goed als nieuw" opgevallen tijdens de British Carshow in Lisse waar de eerste contacten werden gelegd.
Donderdag 15 maart a.s. zal Danny
Harry Kettelerij en Gerard Arends Becher een lezing houden over
zijn echte liefhebbers. Ze hebben
klankschalen en hun betekenis op
zich dan ook aangesloten bij de de culturele avond van de theraDutch London Taxi Club. Deze Ne peutische leef/werkgemeenschap
derlandse vereniging werd op 10 en biologisch/dynamisch bedrijf
oktober 1998 opgericht en heeft De Vijfsprong.
inmiddels zo'n zestig leden. De Hij zal de geïnteresseerden uitleg
eerste 'clubdag' van de vereniging geven, demonstreren en hen kenvond plaats in Vorden en omge nis laten maken met zijn collectie
ving. Een hele stoet cabby's trok klankschalen en hun fascinerende
die dag door het dorp. Anderhalve tonen. Op een innemende manier
week geleden werd daar een
zal hij een iedere weten te boeien.
nieuw hoofdstuk Vorden promo- Een avond met hem en zijn schatie' aan toegevoegd toen presenta- len is dan ook de moeite waard.
tor Bert van den Dool van automa- De Vijfsprong is gelegen aan de
gazine "Zo goed als nieuw" te gast Reeoordweg 2 in Vorden. Iedereen
was bij de bloembinderij aan de is van harte welkom. Kaarten uitZutphenseweg.
sluitend te bestellen via VW Vor"Het is natuurlijk altijd afwachten den, telefoon 0575-553222.

Vorden in de picture bij SBS6

Lezing
klankschalen

De London Taxi van Bloembinderij Kettelerij is zaterdag 10
maart één van de onderwerpen
van het automagazine "Zo goed
als nieuw" van SBS6. Anderhalve week geleden kwam presentator Bert van den Dool naar
Vorden om eigenaar Harry Kettelerij te interviewen over de
Cabby die hij drie jaar geleden

JSTEN

samen met zijn vriend Gerard
Arends kocht. Het programma
begint om 17.40 uur.
Toen Harrie Kettelerij een paar
jaar geleden de cabby van zijn dromen bij een klant in Heelsum zag
staan, was het eruit voordat hij het
wist. "Als je 'm ooit verkoopt, denk
dan aan mij", zei hij tegen de toen-

malige eigenaar. De rest van het
verhaal laat zich raden. De klant
uit Heelsum deed de Austin London Taxi FX4 van de hand en Harry Kettelerij en zijn vriend Gerard
Arends werden de nieuwe eigenaren. De auto wordt door het twee
tal gebruikt voor het bezorgen van
gelegenheidsbloemwerk. Daarbij
moet onder andere gedacht wor-

bij H
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Helmink
volgt de

GEOPEND VAN 12.00 Tt)T 17.00 UUR

op de voet.
Met tientallen
woonideeën,
van m o d e r n tot

Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen verdienen een gou-

k l a s s i e k . En een
e n o r m e keus in

den randje. Kom dan
eens kijken naar de
uitgebreide

woningtextiel.
Ook de a f d e l i n g

collectie

wandlijsten bij Harmsen
Vakschilders. Maatwerk

ï

.fafP '

slaapcomfort
biedt een r i a n t e
keus in diverse
slaapsystemen,

met of zonder ontspiegeld glas. In goud of één
van de vele andere
kleuren. Statig van stijl
.,,...,..«.»

of vrolijk. Klassiek of
modern.

Kortom,

m a t r a s s e n en bedl i n n e n . De m o o i s t e

u

vindt steeds de juiste
omlijsting

voor

een

dierbare foto, fraaie
zeefdruk, fijn borduurwerk of lang gekoesterd
diploma.
Wij
maken van uw trotse

nieuwste
woontrends

Op zoek naar de nieuwste woontrends?
Kijk eerst even bij Helmink Meubelen!

woontrends vindt u
elk s e i z o e n weer bij
Helmink Meubelen.

bezit een sieraad aan
de wand!

Een ruime collectie fauteuils met zitcomfort
op maat in klassieke of moderne vormgeving.
Met bijv. rugverstelling, zitlift, relaxstand
hoog of laag, handbediening, elektrisch,
opstahulp of massage... Seniorenfauteuils
worden evt. thuis op maat aangemeten.

Helmink is ook specialist in slaapcomfort. Met een enorme keuze in
ledikanten, boxsprings, waterbedden van gerenommeerde merken
als Auping, Eastborn etc.

r de n

HARMSEN

VAKSCHILDERS
Hengelo Gld.
Zelhemseweg 21
Tel. 0575 46 40 00

Z u t p h e n s e w e g 24
Tel. 0575-551514

Eibercpen
J.W. H a g e m a n s t r a a t 3
Tel. 0545-474190
H E L M IN K

meubelen

MA A K T

H ET

M O O l ER

www.helmJnkmeubelen.nl
BIJ U T H U I S ,

MODESHOW
bij Langeler mode

Wij nodigen u uit op woensdag
14 maart a.s.
om 10.00 uur 1 e show
om 14.00 uur 2e show
Voor onze shows hebben wij een ruime
keuze gemaakt uit een
inspirerende dames- en herencollectie.
De sfeer is ongedwongen en natuurlijk
staat de koffie klaar.

Kerkstraat 11 • 7255 CB Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461235

WERK AAN UW WONING?
In Vorden voltrekken vier ambtenaren van de burgerlijke
stand per jaar ongeveer 160 huwelijken.
Wegens vertrek van één van onze ambtenaren, zijn wij
op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie van

Eïi'tëEa

ambtenaar
van de burgerlijke stand
speciaal voor het voltrekken van huwelijken.
Om voor deze representatieve functie in aanmerking te komen moet u beschikken over:
• goede contactuele eigenschappen
• goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid eventueel in één of meer
moderne talen.

BOUWBEDRIJF

Per te voltrekken huwelijk krijgt u een vergoeding van f 100,—.

BIEDT BETROUWBAARHEID

(VER)BOUW - BADKAMERS
KEUKENS - TEGELS

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met
mevrouw W. Brandwacht of mevrouw M. Stoltenborg tel. 0575-557474

Alles in één hand

Burgemeester en wethouders zien uw schriftelijke reactie met belangstelling binnen tien dagen na het verschijnen van dit blad tegemoet.

Molenweg 11 • 7055 AW Heelweg/Varsseveld
Tel.:0315-242929 • Internet: www.bruggink-bv.nl

Het adres is Postbus 9001, 7250 HA Vorden.
E-mailen kan ook: aemeente.vorden@vorden.nl

Iedere dinsdag staan wij op de markt voor u klaar
en bakken een lekker visje voor u gaar!
Gezinszak kibbeling a 500 gnun

^" + gratis saus

Omdat het zo gezond is: zeker éénmaal per week vis!

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

LM. & F. VAN DE GROEP v.oX
Spakenburg
-Tel/fax 033-2986610 • mobiel 06 22138-903

voor W het goede uit de

www.compusystem.nl
KeuzePC
Pentium
Pentium
Pentium
Pentium

700(A), 64 Mb intern geheugen, 10 Gb harddisk
700(A), 1 28 Mb intern gefTeugej\ 20 Gb rwddisk
III 800 Mto 128 Mb intern geheugen, 20 GB harddisk
III 1000 MHz., 128 Mb intern geheugen, 20 Gb harddisk

v.a. f 1645,f 1.645,f 1 .795,f 2.245,f 2.545,-

1 33 MHz. Moederbörd AfX 32 $tóRiva TNT2 M64 VGA.
>ound, 52 x AOpen
CDROM, 1 ,44||(pskdrive, ;§§K Modem, Midi -Tb^/er ATX, Win 95/98 Toetsenbord,
Scroll Muis.

SpelletjesPC

f 2545,-

AMD Thunderbird 900 &Hz, 128 Mb RC-133 intern geheugen, Geforce tl MX 32 Mb
AGP VGA TV-Outi; Sbühdblaster, 20,4 Gb Harddisk, 52 speed CDROM, 1,44Mb Diskdrive, Midi Tower, Muitirnedia Toetsenbord, Scrol! Myis, 65K6 Modem.

Actie: Computer Speakerset
240 Watt, voor maar f 45,Heeft u interesse in één van onze computers,;pf wilt y weten w©lk
bij u past, belgeff^

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. 0575-555960
Biesterveld 16 - Bezoek op afspraak

