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Afscheid nemende secretaris Haanstra:

"Ooit was het bestuur van de VW
een vrijblijvend gezelschap"

Wanneer wij dhr. Rens Haanstra de stelling voorleggen :
"Klopt het dat U de afgelopen
14 jaar achter de schermen, het
"gezicht" van de Vordense VW
bent geweest, volgt een korte,
diepe stilte. Hij kijkt mij aan en
denkt bij zichzelf "mien jong
toch, hoe kom ie doar noe bie".
Maar dan toch een antwoord: "
Dat is moeflijk te zeggen. Wij
zijn als VW bestuur collectief
bezig. Wel is het zo, dat publicaties naar buiten toe, van mij afkomstig zijn. Andere bestuursleden hebben weer andere taken, iedereen zijn eigen bijdrage", zo formuleert hij.

Anno 2001 staat er een team met één
professional (mevr. Jopie Wullink)
en een groot aantal vrijwilligers in
Vorden klaar, om de toeristen die
Vorden aandoen, met raad en daad
terzijde te staan. Wanneer wij terugdenken aan de negentiger jaren,
toen dhr. Rens Haanstra met een
pen "vol met humor" de belangen
van de VW, hetzij wanneer het
ging om een betere locatie of hetzij een betere subsidieregeling in
de wacht te kunnen slepen, behartigde, dan kun je niet anders concluderen dan dat dhr. Haanstra jarenlang binnen het VW bestuur
een "bepalende figuur" was.

Dhr. Rens Haanstra (74) vindt het
werk als secretaris nog altijd hartstikke leuk. Waarom dan stoppen?
"Heel eenvoudig, als het moet kan
ik mijn opvolger nu nog bijstaan.
Dat kan ik nu allemaal nog rege
len, als ik straks dood ben gaat het
niet meer". Dhr. Haanstra ten voe
ten uit, recht "to the point", optimistisch en realistisch tegelijk!

Dat dhr. Rens Haanstra in 1987 in
het VW bestuur zitting nam, was
op zich opmerkelijk te noemen.
Hij woonde toen amper een
maand in Vorden! "Via makelaar
Gerrit van Zeeburg hadden wij in
Vorden een huis gekocht. Van Zee
burg zat ook in het bestuur van de
VW. Ze zochten daar bestuursle
den. Zodoende dus. Ik heb toen
eerst drie maanden "meegelopen".
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Wat ik aantrof was een aardig plezierig bestuur. Zakelijk klopte het
niet allemaal. Noem het maar een
"vrijblijvend gezelschap". Von
Münchhausen zou zeggen: "Ze
moesten eigenlijk aan hun eigen
haar uit het moeras worden ge
trokken", zo zegt Haanstra. In de
eerste de beste vergadering werd
Haanstra verzocht de notulen te
maken. Hij deed dat graag want in
feite was hij, zoals hij het uitdrukte, beroepssecretaris. Zo werkte hij
bijvoorbeeld vanaf 1958 als stafmedewerker bij de Nederlandse
Spoorwegen. Hij fungeerde daar
als coördinator van de diverse P.R.
functionarissen. "Een mooie periode, goed lopend bedrijf en niet te
vergeten, de treinen liepen toen altijd nog op tijd", zo grapte hij.
LOCATIES
Terugkijkend op de afgelopen 14
jaar, constateert hij, dat de VW
thans vaste grond onder de voeten
heeft gekregen. "Het gaat allemaal
veel beter. Er is een goed en krachtdadig bestuur".
We noemde het al in de aanhef,
Rens Haanstra is nauw betrokken
geweest bij de huisvesting van de
VW. Zegt hij: " In het begin hadden wij alleen een locatie bij de
SNS bank. Dat functioneerde natuurlijk niet. Op tijden dat het loket voor het geven van VW informaties open moest zijn, was de
bank gesloten. Dat werkte dus
niet! Wij zijn heel lang bezig ge
weest met het zoeken naar andere
locaties. Zoeken en aftasten", zo
omschrijft hij die periode.
Dus veel contact met de gemeente.
Hoe verliep die medewerking? zo
vroegen wij hem. Dhr. Haanstra:
"Eigenlijk een beetje vervelend om
daar uitspraken over te doen. We
hebben bij de gemeente altijd een
gewillig oor gevonden, maar ik
heb nooit de indruk gekregen dat

er aan het oor wat vast zat", zo
luidde het diplomatieke antwoord. In 1991 ging de kiosk op
het Marktplein open. "Voor de toe
risten een prachtig punt. Ze komen hier met de fiets, de trein, de
auto of met rugzak om, aan. Men
wil informatie en ter plekke de
VW!
Voor de medewerkers drukke tijden met bovendien een groot probleem in de zomermaanden, het
was in de kiosk bloedheet en al
snel te klein. Thans zitten we in de
prachtige locatie aan de Kerkstraat. We kunnen hier goed uit de
voeten, maar zou het ook hier wat
groter mogen zijn", zo zegt de
scheidende VW-secretaris.
De VW verricht jaarlijks aan de
balie ruim 22.000 handelingen.
Men krijgt als vaste subsidie van
de gemeente f 1,25 per inwoner.
Haanstra:" Daar kunnen we niet
mee uit. Gemeentes om ons heen
verstrekken een veelvoud aan subsidie. Omdat bestuur en medewerkers zo actief zijn, hebben we ge
zorgd voor extra omzet. Inkomsten uit de verkoop van fiets- wandelroutes en brochures e.d. Daardoor hebben we over het alge
meen een positief saldo", zo merkt
hij op.
De jaarlijkse bijeenkomst met de
VOV (Vordense Ondernemers Vereniging) noemt Haanstra gezellig.
De samenwerking is de laatste jaren beter geworden. Er blijft altijd
één nadeel. Ondernemers hebben
nooit tijd. Druk, druk. Je hebt hier
te maken met de commercie (VOV)

en liefdewerk (VW), terwijl de VOV
belang heeft bij een goed functionerende VW. Thans is er gelukkig
wel meer begrip voor elkaar".
Over de accommodaties in Vorden
is Rens Haanstra tevreden. "De toe
rist kan hier goed terecht. De restaurantcapaciteit is de laatste jaren toegenomen, meer campings
en kampeerboerderijen. Jaarlijks
melden zich ongeveer 16.000 mensen bij de VW. De meesten voor
dagrecreatie (wandelen, fietsen).
Voor het bestuur wordt het steeds
moeilijker om vrijwilligers te vinden. Heeft alles te maken met de
arbeidsmarkt. Komt bij dat wij,
net als alle VW's, de opdracht hebben om ons ten dienste te stellen
voor vragen over "buiten Vorden".
We moeten in feite heel Nederland
kunnen bestrijken", zo zegt hij.
De toekomstige samenwerking
met de VW in Lochem, Ruurlo,
Borculo, Hengelo en Zelhem (Re
gio Noord en Midden Achterhoek)
noemt Haanstra een goeie ontwikkeling. "Regiomanagement biedt
qua promotie en in financieel opzicht meer mogelijkheden. Wist je
trouwens dat wij in Vorden, op
Lochem na, de meeste klanten
hebben", zo zegt hij trots. Met de
toekomstige gemeentelijke herindeling voor ogen markt dhr. Rens
Haanstra tot slot op: "Eén grote
gemeente, prima, maar als VW
moetje wel als kern actief blijven.
Dus moet de VW hier als aanspreekpunt blijven fungeren".
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Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 maart 10.00 uur ds. M. Beitier.
Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 14 maart 19.30 uur ds. A. Hagoort (Biddag).
Zondag 18 maart 10.00 uur ds. H. Christoffers, Epse.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 maart 10.00 uur en 19.00 uur ds. Westerneng.
R.K kerk Vorden
Zondag 18 maart 10.00 uur Eucharistieviering. Doopviering m.m.v.
30+ koor.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17 maart 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 18 maart 10.00 uur Woord/Communiedienst.
Weekendwacht pastores
18-19 maart G. Zweers, Keijenborg, tel. (0575) 46 13 14.
Weekenddienst huisartsen
17-18 maart dr. Dagevos, Het Vaarwerk l, tel. 55 24 32.
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 - 12.30 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 16 t/m 23 maart Apotheek Jonker, Houtmarkt 73,
Zutphen, tel. (0575) 51 31 77.
Tandartsen
17-18 maart D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573) 45 24 00. Spreekuur voor
spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

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 het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.
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
CLZelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon 0314626140. Voor overige zaken: 0314-626126. Internet: www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515: mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y. Roelofs 0575-441942.
Diètiste/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.

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.
• Afslankplannen? Laat het
hier niet bij! Wij kunnen u helpen. Bel vrijblijvend voor info
mevr. A. Eijsink, tel. 572127
• Kinderkleding- en speelgoedbeurs in De Spil te
Wamsveld 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
• Reiki, deze natuurlijke geneeswijze kan iedereen leren!
Belangstelling? Bel: Lia van 't
Veen-Koek, Reikimaster 0575513380
• Zaterdag 17 maart a.s. 2e
hands kinderkleding- en
speelgoedbeurs bij peuterspeelzaal Ot en Sien van 10.00
tot 12.00 uur op Het Jebbink
13a. Graag tot dan!

• Jong Gelre Revue 23, 30
en 31 maart; aanvang 20.00
uur. Uitvoering/voorverkoop
Dorpscentrum Vorden

Dierentehuis 'De Brombergen' 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.

• Over koffie kunnen we een
boekje open doen. Wereldwinkel Vorden

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.
Maalüidverzorging 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.
Hobbyen op maandag-, woensdag-en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.0.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieüwstad 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).
Stanknteldingsnummer 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. 0575-461332 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: 0900-8844

• Pure aloe vera-producten.
Jannie Nijkamp, Warnsveld
0575-521316 of 553632
• Wij zijn op zoek naar een lieve oppas voor naschoolse
opvang van onze 3 kinderen
op de dinsdag- en donderdagmiddag. Tel. 551119
• Concerten koor Sanclust
Steenderen.
Antoniuskerk
Kranenburg 7 april 20.30 uur;
N.H. kerk Steenderen 8 april
16.00 uur. Entree f 15,-. Voorverkoop f 12,50. Tel. 0575552542

• Te koop: Nissan Sunny
Combo 1.7 diesel b.j. 1995,
rood. Grijs kenteken, nette auto. Vraagprijs f 6750,-. Tel.
0575-467480

• Dansavond te Doetinchem.
Zaterdag 24 maart a.s. in zaal
De Veldhoen in Langerak.
Aanv. 20.30 uur, entree f 10,-.
Voor info tel. 0314-381250. Volgende dansavond 21 april

• Veel ideetjes voor een sfeervolle Pasen bij bloembinderij
de Elzentuin. Open dagen op
24 en 25 maart a.s. van 10.00
tot 16.00 uur. U bent van harte
welkom aan de Ruurloseweg
116 te Vorden. Tel. 556804
• De boerderij wordt verkocht,
dus werkend stel zoekt zelfstandige woonruimte. Tel.
0573-454351
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De bibliotheek
op internet
Ter gelegenheid hiervan zal de
wethouder van cultuur
de heer H. Boogaard

op woensdag 14 maart
om 16.OO uur onze
Ook voor kunstmest
VEEVOEDERHANDEL

H. VLOGMAN

• Per 3 april start in Hengelo
(Gld.) weer de computercursus Windows 10 lessen voor
f 400,-. Voor inlichtingen Dyos
0575-464930

Bel vrijblijvend
0575-552959

Zutphenseweg 125
Vorden

U bent van harte welkom

Zaterdag 17 maart a.s.
toneelstuk

• Alleenstaande man (gepensioneerd) zoekt: betaalbare
woonruimte in Vorden of omgeving (06-22395692)

'Diefstal'

• Gevraagd enkele keren per
week: conversatieles Engels.
06-22395692
organiseert een

• Wie durft deze uitdaging
aan? Wij, jong agrarisch gezin
met 3 kinderen (9, 6 en 21/2
jaar), hebben de maanden
mei/juni iemand nodig die ons
bijstaat in het voorhuis. De
werktijden zijn bij ons makkelijk bespreekbaar. Examenkandidaten hebben onze voorkeur! Heb je zin om die lange
vakantie nuttig te gebruiken.
Kom dan bij ons langs om te
kijken of het klikt tussen ons.
Herman, Mirjam, Peter, Maaike
en Maarten Eskes, Kapelweg
14, 7233 SCVIerakker 0575441434. Reacties graag zo
spoedig mogelijk

Franse

• Deze maand rijst het de pan
uit! Pandarijst van 2,89 voor
2,39. Wereldwinkel Vorden

• De boerderij wordt verkocht,
dus werkend stel zoekt zelfstandige woonruimte. Tel.
0573-454351

• Te koop gevraagd: vijf hoekige basaltpaaltjes ± 20 tot
40 cm. Tel. 0575-551480

EUROPESE WEKEN

• Zaterdag 17 maart a.s. 2e
hands kinderkleding- en
speelgoedbeurs bij peuterspeelzaal Ot en Sien van 10.00
tot 12.00 uur op Het Jebbink
13a. Graag tot dan!

• Gratis af te halen: 2-wielige
veewagens en veldspuit. Tevens te koop: een houtdraaibank f 250,-; RVS golfplatenbouten per pak van 100 stuks
f40,-. Tel. 0575-461733

WV-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.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.

• Koffie in boekvorm! Heerlijke
recepten voor 5,95. Wereldwinkel Vorden

KLAVERJASEN JOKERAVOND

donderdag
15 maart
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark
Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer
0575-538046

ten behoeve van de slachtoffers
van de aardbeving in India.
Aanvang 14.30 uur in het
Dorpscentrum.
Entree f 1,- voor kinderen t/m 12 jaar
f 2,50 voor volwassenen.
De acteurs/actrices zijn leerlingen
van school 't Hoge.
Stichting Dorpscentrum stelt de zaal
gratis ter beschikking
terwijl Drukkerij Weevers
deze advertentie aanbiedt.

Uw Keurslager
heeft het lekkerste
we

De heer en mevrouw Muller-van Tongeren geven
met grote vreugde kennis van de geboorte van

Josephine Patrida
(Josephine)
en

Coenraad Wlllem
(Coen)

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

voor service,
kwaliteit en
vakmanschap
Rowi Hengelo (Gld.)

Dr. 's Jacoblaan 79
3571 BL Utrecht

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

Rowi Dinxperlo

gekruide
bief stukjes 15 25

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

Blij zijn wij met de geboorte van onze zoon

7 maart 2001
Hij weegt 3200 gram en is vijftig cm lang.
Peter en Brigitte Wassink
'De Weideman
Weidemanweg 2
7251 RN Vorden
Telefoon 0575-553000

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro
zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel
mengvoeders en
Biologische voeders

gebraden
mosterdspek,
rauwe boerenham,
boterhamworst,

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

f700 gr. per soort), samen

100 ar
700
gr.
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Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
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Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321
Peter en Ellis ten Have
Jeroen en Luuk
Algemene kennisgeving
Ruurloseweg 114
7251 LZ Vorden
Telefoon 0575-556634
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Tot onze diepe droefheid overleed thuis op de leeftijd van bijna 89 jaar.

Een trouw lid is van ons heengegaan

Hendrika Geertruida
Zweverink-Mombarg

Lieuwe Gosse Jensma

Bestuur en leden van
H.V.G. Wildenborch

Lu
Vorden: M. Jensma-Marx
G.L Jensma

Op vrijdag 16 maart 2001 gaan

Goes: D.N. Jensma en kinderen
W.F. den Herder

André Hissink
Ria Kapper

Vorden, 5 maart 2001

2 maart 2001
Hoetinkhof 131
7251 WJ Vorden

Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Nooit meer in ons midden
altijd in ons hart.

trouwen om 10.00 uur op Huize Baak.
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
De kerkelijke bevestiging en inzegening
vindt plaats om 10.45 uur door ds. D.C. de
Dreu in de N.H. kerk te Wichmond.
Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u
van harte welkom op onze receptie van
15.00 tot 16.30 uur in restaurant-partycentrum 'De Usselhoeve', Eekstraat 15 te
Doesburg.
Ons adres:
Toverstraat 14
7223 LP Baak

Na een moeilijke periode van afnemende gezondheid
ging, op 9 maart 2001 in haar eigen vertrouwde omgeving, in alle rust van ons heen
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat rustig van
ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze lieve
moeder en oma

Hendrika Geertruida
Zweverink-Mombarg
in de leeftijd van bijna 87 jaar.

Gerda Gerritsen
in de leeftijd van 72 jaar.
Met dank aan het verplegend personeel
van de Leeuwerikweide afdeling Het Medler.
Uit aller naam: -*Annie en Henk Hartelman-Gerritsen

u>........ .

Vorden: G.J. Zweverink
ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.

BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta

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

Vorden: G.H. Zweverink
R.D. Zweverink-ten Elshof
Cindy
LJnda en Harry
Hengelo (Gld.): H.G. Plekkenpol-Zweverink
J.H. Plekkenpol
Mark en Eva
Erwin en Annemieke

Zutphen,
Leeuwerikweide afdeling Het Medler
Correspondentieadres:
Insulindelaan 16, 7251 EK Vorden
Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag 14 maart
van 10.00 tot 10.20 uur in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden.

5 maart 2001
Prins Clauslaan 13
7251 AS Vorden
De begrafenis heeft vrijdag 9 maart inmiddels
plaatsgevonden.

De Woord- en Communiedienst wordt gehouden
woensdag 14 maart om 10.30 uur in de Christus Koningkerk aan Het Jebbink, waarna de begrafenis
volgt op de r.-k. begraafplaats Kranenburg-Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
't Wapen van 't Medler, Ruurloseweg 114 te Vorden.
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EN HET MILIEU
De regioraad van de Regio Stedendriehoek vergadert op 28 maart 2001 in
het Regiokantoor, Wilmersdorf 9 te Apeldoorn. De vergadering begint
om 20.00 uur.
De agenda en de daarbij behorende voorstellen liggen ter inzage bij Bureau Beleidszaken, Wilmersdorf 9 te Apeldoorn en in de gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten.
• Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefex: 0575-557444
• Openingstijden
gemeentehuis;
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
• Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)
• Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
E.J.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 13.30 tot 20.30 uur
• woensdag
van 13.30 tot 1730 uur
• donderdag
van 13.30 tot 1730 uur

/W,

ET MILIEUBEHEER

Wethouder Henk Boogaard heeft afgelopen najaar het goede voorbeeld
gegeven in de veel besproken serie 'De wethouder en het milieu'. De komende twaalf weken bekijken we hoe milieubewust u bent! We kennen
allemaal de slogan 'Een beter milieu begint bij jezelf. Voorzitter Bernard
van der Houwen van de Zwerfvuilgroep Vorden voegt zaterdag 17 maart
de daad bij het woord. Samen met nog ruim honderd andere Vordenaren
zal hij op deze dag de bermen in de gemeente Vorden nalopen op zwerfvuil. Hoewel het aantal kilo's zwerfvuil dat jaarlijks wordt opgehaald afneemt, zijn we nog lang niet zover dat de zwerfvuildag kan worden afgeschaft. Vrijwilligers die op zaterdagmorgen 17 maart mee willen helpen, kunnen zich telefonisch aanmelden bij Bernard van der Houwen (55
66 84) of Ria van Vleuten (55 33 57). Rond twaalf uur wordt de zwerfvuildag bij de gemeentewerf afgesloten met een boerenkoolmaaltijd aangeboden door de gemeente Vorden.

ET NIEUWE RIJDEN'
Er is nu een nieuwe manier van rijden die past bij de 21e eeuw. Die u snel
en comfortabel naar uw plek van bestemming brengt, veiliger en vriendelijk is voor het brandstofverbruik.
Vergelijk uw huidige auto eens met de auto waarin u tien jaar geleden
reed. Afgezien van allerlei slimme gemakken waarmee uw auto nu is uitgerust, is er het nodige veranderd aan de motortechniek. Brandstofinjectie, vijfde versnelling en grotere motorinhoud. Met deze technieken is
een nieuwe manier van autorijden mogelijk. Een moderne automobilist
maakt slim gebruik van deze nieuwe techniek en past zijn rijstijl aan.
U zult merken dat het toepassen van een aantal simpele tips van 'Het
Nieuwe Rijden' direct een toename oplevert in rijcomfort en veiligheid
en een besparing op het brandstofverbruik.
'Het Nieuwe Rijden' in de praktijk:
• Het begint al bij het starten: u start zonder gas te geven.
• Vergeet de hoge toerentallen. Dat is bij de huidige motoren achterhaald. U kunt binnen de bebouwde kom regelmatig in de vierde of
zelfs vijfde versnelling rijden.
• Bij het optrekken drukt u het gaspedaal vanaf de tweede versnelling
doortastend in tot maximaal de helft. Geef zoveel gas dat u vlot met
het verkeer mee kunt.
• Soms kunt u een bocht die u normaal in de tweede versnelling neemt
ook in de derde versnelling nemen. Bij een constante snelheid kiest u
een zo hoog mogelijke versnelling waardoor het toerental laag blijft.
• Laat ruim van tevoren het gas los als u bijvoorbeeld een rood verkeerslicht nadert. Laat de auto in de versnelling staan, dus niet ontkoppelen.
'Het Nieuwe Rijden' is de rijstijl voor de 21e eeuw. Dat betekent dat alle
nieuwe automobilisten volgens 'Het Nieuwe Rijden' opgeleid gaan worden.
Rij-instructeurs gaan de technieken van 'Het Nieuwe Rijden' opnemen in
hun rijopleiding en ook examinatoren worden getraind. Meer informatie
over Het Nieuwe Rijden kunt u vinden op: www.hetnieuwerijden.nl

• vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur
• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

OUWEN BEDRIJFSRUIMTEN MET KANTOREN
OP DE PERCELEN BEDRIJVENWEG l - NETWERKWEG l
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan, met toepassing
van:
- artikel 3, lid 3.5.3 en lid 3.5.4 van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Werkveld-Oost" en
- artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
vrijstelling te verlenen voor het bouwen van bedrijfsruimten met kantoren op de percelen Bedrijvenweg l - Netwerkweg l, aansluitend op de be
drijfsbebouwing op het perceel Ruurloseweg 53.
Deze vrijstellingen maken een grotere goothoogte voor de bedrijfsruimten en de kantoren mogelijk (6,30 m1 respectievelijk 8,88 m1), alsmede
het bouwen tot aan de grens tussen de bouwpercelen Netwerkweg l - Be
drijvenweg l en Ruurloseweg 53.
De op de vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 15 maart tot en met woensdag 11 april 2001 ter inzage ter
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Iedereen kan in deze periode schriftelijk zijn/haar zienswijze
aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

openbare kennisgeving melding
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 16 maart 2001 tot en met 27 april 2001 ter inzage een melding artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
Maatschap J.W. Loman, Galgengoorweg 5, 7251 JC Vorden van 9 februari
2001, ingekomen 26 februari 2001, waarbij deze meldt dat:
- een kleine varkensschuur, op bijgevoegde plattegrondtekening aangeduid als nummer l, wordt gesloopt
- 35 vleesvarkens minder worden gehouden zodat de ammoniakemissie
en -depositie en het aantal stankeenheden afnemen;
- er in de nieuwe situatie maximaal de volgende aantallen dieren aanwezig zullen zijn:
40 melkkoeien (2 jaar en ouder);
105 vleesvarkens (categorie overige bedrijven, hokoppervlak groter dan
0,8 m2) en
200 vleesvarkens (categorie overige bedrijven, hokoppervlak maximaal
0,8 m2).
De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting
verleende vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden in vergelijking met de geldende milieuvergunning
evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.
De veranderingen leiden bovendien niet tot een andere inrichting dan
waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.
Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 16 maart
2001 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vorden. Bezwaarschriften worden om advies voorgelegd aan de Commissie bezwaar- en beroepschriften. Wanneer
u een bezwaarschrift als bovenbedoeld indient, kunt u zich in bovengenoemde periode van 6 weken tevens tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag wenden met het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen.
openbare kennisgeving ontwerp-besluiten inzake voornemen tot
gedeeltelijk intrekking vergunning (artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in de openbare bibliotheek van Vorden, liggen gedurende de openingstijden met ingang van 16 maart 2001 tot en met 30 maart 2001 ter
inzage de ontwerpbesluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan
1. de heer DJ. Kapper, Wilmerinkweg 7, 7251 HJ Vorden op 20 januari 1998 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een
agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, nummer 551, adres inrichting Wilmerinkweg 7 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) 601,8 kilogram NH., waarvan 589,3 kilogram NH3, over te dragen aan het agrarisch bedrijf van de heer J. Gussinklo, Hiddinkdijk 13A, 7051 ZX Varsseveld (gemeente Wisch). Na het onherroepelijk worden van dit intrekkingsbesluit valt het bedrijf onder het
Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer".
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 87,2 kilogram
NH3 over. De depositie neemt met 87,3 % af van 3176 mol naar 402 mol.
2. de heer J.M. Pelgrum, Hamminkweg 4, 7251 RB Vorden op 6 fe
bruari 1990 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (inclusief melding artikel 8.19 Wet milieubeheer van 7 maart 1996) voor een
agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie H, nummer 1226, adres inrichting Hamminkweg 4 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder in te trekken voor de verkoop
van (bruto) 562,5 kilogram NH3 productieruimte aan het agrarisch be
drijf van de heer J. Gussinklo, Hiddinkdijk 13A, 7051 ZX Varsseveld (ge
meente Wisch). Na het onherroepelijk worden van dit intrekkingsbesluit
valt het bedrijf onder het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer. De
depositie neemt met 100 % af van 3265,3 naar O mol.
Bedenkingen:
Iedereen kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij burgemeester en wethouders indienen vóór 31 maart 2001 .
Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van
schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan burgemeester en wethouders verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.

ERGUNNINGEN
Bouwen

'B
Op de eerste zaterdag van de maand haalt het Vordens Mannenkoor
oud papier op in Vorden Noord. Op de derde zaterdag van de maand
in Vorden Zuid.
Inwoners die niet in staat zijn het papier aan de weg te zetten kunnen
bellen, tel. 0575 - 552454.
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.
Verder kunt u papier brengen
naar:
Touwtrekvereniging Vorden, clubgebouw TTV te Medler
Chr. Muziekvereniging 'Sursum
Corda'; Baakseweg l
Biljartvereniging K.O.T.; Dorpsstraat l Wichmond
Gymnastiekvereniging WIK; IJsselweg 13 in Vierakker
Ratti, Eikenlaan 15 bij het sportpark in Kranenburg
Uw papier levert de inzamelaars
geld op dat ze goed kunnen ge
bruiken voor hun activiteiten. Als
u oud papier in de grijze container gooit, gaat het naar de verbrandingsoven. Dit moet de ge
meente - dus u - betalen.

ERORDENING DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
VRIJWILLIGERS 2O01
De gemeenteraad van Vorden heeft op 27 februari 2001 de "Verordening
deskundigheidsbevordering vrijwilligers" vastgesteld. Deze Verordening
geldt vanaf l maart 2001 en ligt voor iedereen ter inzage bij de sector Samenleving in de Units. Tegen betaling van de kosten kunt u kopieën krijgen van de Verordening.
Op grond van deze verordening kunnen burgemeester en wethouders
subsidie verlenen voor het bevorderen van deskundigheid van vrijwilligers.

plaats
Beaxtrixlaan 20 en 22
de Decanije 41 en 43

Aanvrager
J.H.Th, ter Beek
V.O.F, de Decanije

Overweg 3 en 5

Beheerstichting Urtica
deVijfsprong
J. Hertgers en
mw. R.J.M. Besselink

de Bongerd 2

Inhoud
bouwen dakkapel
Verbouwen
appartementengebouw
bouwen dubbele
bergruimte
vergroten woning

Slopen
Plaats
Pastorieweg l t/m 31
oneven

Aanvrager
Woningcorporatie
De Stiepel

Inhoud
geheel slopen 16 woningen

Aanvrager
G.H. Barink
(in hoedanigheid van
voorzitter Touwtrekvereniging Vorden)
T.J.M, van Mierlo

Inhoud
vellen l eik

Kappen
Plaats
Ruurloseweg 110

Kerkhoflaan 3

vellen 500 m 2

herplantplicht
l inlandse eik

fijnspar

250 m 2 fijnspar

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.

'B

OUWAANVRAGEN

plaats
Pieter van
Vollenhovenlaan 3
Beatrixlaan 13
Raadhuisstraat 13 en 15
Ruurloseweg 83

Aanvrager
Th. Sueters

Inhoud
plaatsen dakkapel

datum ontvangst
01-03-2001

H.G. Winkels
M. Boekholt en
R. Schotanus
J.F. Woudstra

vergroten woning
bouwen garage,
bergruimte en carport
bouwen garage en
bergruimte

01-03-2001
06-03-2001
07-03-2001

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

FVALCONTAINERS
Het artikel van vorige week over het scheiden van groente, fruit- en tuinafval (GFT) geeft vragen over het ge
bruik van afvalcontainers. Daaarom nu nog wat meer informatie.

OORT TOT HET GROOTE VELD
Onder deze naam willen burgemeester en wethouders een toeristisch-re
creatief project in Vorden ontwikkelen. Uit gesprekken met diverse be
trokkenen en belanghebbenden hebben burgemeester en wethouders de
conclusie getrokken dat er reële mogelijkheden zijn voor het realiseren
van zo'n project.
Het adviesbureau Vandertuuk heeft een plan van aanpak gemaakt en
een offerte ingediend. Het bureau gaat de mogelijkheden voor een project onderzoeken in een zogenaamde zoekconferentie waarvoor meerde
re deskundigen worden uitgenodigd. Vandertuuk moet een uitvoeringsgericht plan opstellen dat op basis van een commercieel concept moet
leiden tot een onderbouwde beslissing over de ontwikkelingsmogelijkheden voor dit gebied. Het opstellen van het plan kost f 65.000,—. Burge
meester en wethouders stellen de gemeenteraad op 27 maart voor om dit
bedrag beschikbaar te stellen.

Beginjaren 90 is de scheiding van het GFT met een groene container gestart. De regio
Gewest Midden IJssel was toen verantwoordelijk voor het uitzetten en onderhoud van
de containers. Alle gemeenten in de regio hanteren in grote lijnen hetzelfde 'containerbeleid'.
Ieder huishouden heeft in principe één grijze 240 liter en een groene 140 liter container ontvangen. Heeft u een grote tuin dan kon u ook een extra groene 140 liter container krijgen of één grote groene van 240 liter. Bij specifieke gezinsomstandigheden
zijn andere mogelijkheden.
Nieuwe huishoudens krijgen één grijze 240 liter en één of twee groene 140 liter containers aangeboden. Een huishouden met één groene 140 liter container kan een extra 140 liter container krijgen. Groene containers van 240 liter zijn op dit moment niet
leverbaar. Als er een systeem komt waarbij de afvalstoffenheffing afhankelijk is van uw
afvalaanbod is een overschot te verwachten van groene 240 liter containers. Aanschaf
van grote groene containers betekent een verhoging van de kosten voor de inzameling
van het afval.
Als u een kleine groene container heeft en u wilt er een bij of u wilt nog meer informatie, dan kunt u contact
opnemen met de heer R. Benjamins, telefoonnummer 0575-557534.

TTE OVER GRONDWATERBESCHERMING
GELDERLAND

PROVINCIE

De internetsite van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl) is uitgebreid met een site over grondwaterbescherming. De site geeft informatie over ligging, regelgeving, beleidsplannen en verboden inrichtingen en activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden. Het adres van
de site is: www.gelderland.nl/grondwaterbescherming
De site heeft een interactieve kaart zodat u na het intypen van uw postcode kunt zien of u in een grondwaterbeschermingsgebied woont. U
kunt dan een luchtfoto oproepen. Op de kaart staat ook welke bestemmingen gelden in en buiten grondwaterbeschermingsgebieden.

IOOLINSPECTIE EN -REINIGING

E BELASTINGAANSLAG VALT EIND MAART IN DE BUS
Binnenkort ontvangt u de belastingaanslag 2001 van de gemeente Vorden. De aanslag bestaat uit drie onderdelen:
1) afvalstoffenheffing
2) rioolrechten
3) onroerendezaakbelastingen
Tarief s wijzigingen
Afvalstoffenheffing
meerpersoonshuishouden
eenpersoonshuishouden
Rioolrechten

2000

2O01(nieuw)

546,00
408,00
417,00

468,00
351,00
462,00

Van 15 maart tot en met 24 maart 2001 reinigt en inspecteert de firma
BFI delen van de riolering in Vorden. Dit jaar wordt de riolering gereinigd en geïnspecteerd in de volgende straten:
Kerkstraat, Burgemeester Vunderinkhof, Zuivelhof, Strodijk, het Stroo,
het Heijink, het Eelmerink,
Addinkhof, de Doeschot, het Leemgoor, de Laegte, de Voornekamp en het
riool langs de Vordens beek.

Onroerende-zaakbelastingen
Woningen per ƒ 5.000,— economische waarde:
Gebruikersdeel
3,73
Eigenaarsdeel
4,66

2.56
3,20

Niet-woningen per ƒ 5.000,— economische waarde:
Gebruikersdeel
4,47
Eigenaarsdeel
5,58

4,03
5,03

Bij deze reiniging kan enige rioolstank vrijkomen. Het is raadzaam om
wasbakken, schrobputjes en dergelijke af te dekken met een natte doek
en de bril van de wc dicht te doen.
Bewoners van de straten krijgen informatie over de exacte datum van reiniging in de straat.

Afvalstoffenheffing
Het tarief is eerst verlaagd met 5%. Daarna is het tarief voor een meerpersoonshuishouden en een eenpersoonshuishouden nog eens extra verlaagd met ƒ 50,— respectievelijk ƒ 38,—. In 1999 hebben belastingplichtigen teveel aan afvalstoffenheffing betaald. De raad heeft besloten het teveel betaalde terug te geven. Voor een
meerpersoonshuishouden daalt hierdoor het tarief met ƒ 78,—. Voor een alleenwonende met ƒ 57,—.

J

Zalmsnip
De gemeente Vorden keert ook dit jaar weer voor iedereen die per l januari 2001 belastingplichtig is voor de afvalstoffenheffing, ƒ 100— uit.
De zalmsnip brengen burgemeester en wethouders in mindering op de
afvalstoffenheffing.
Rioolrecht
Het tarief is verhoogd met de jaarlijkse verhoging van ƒ 24,—. Om de kosten van uitvoering van de laatste fase van aanleg van de riolering in het
buitengebied te dekken is een extra tariefsverhoging van ƒ 21,— noodzakelijk. Het tarief neemt in totaal toe met ƒ 45 — naar ƒ 462,—.
Onroerende-zaakbelastingen
De eigenaren en gebruikers van objecten in Vorden hebben eind februari
2001 de waardebeschikking (zgn. WOZ-beschikking) ontvangen. Op basis
van de hierop vermelde waarde van een object berekent de gemeente de
onroerende-zaakbelastingen. Door de hertaxatie zijn de waarden voor
woningen en niet-woningen toegenomen. Omdat het niet de bedoeling
is dat de opbrengst onroerendezaakbelastingen hierdoor toeneemt zijn
de tarieven ten opzichte van 2000 evenredig verlaagd.
Daarna zijn de tarieven verhoogd met 13%:
- 3% prijsstijging;
- 7% extra verhoging om de begroting sluitend te maken;
- 3% in verband met de afschafffing van de hondenbelasting.

Inzameling grof snoei- en tuinafval in Vorden op woensdag 21 maart.
De inhoud van du grij/.e a>starval-u>r.tainers in Vorden blijkt voor -l l /3 uit groente
fruit- on tuinafval te bestaan. Dit afval wordt op dew? manier duur verbrand in de
verbrandingsinstallatie te Wijster (Drente) in plaats van gecxwiposteerd. Compost kan al* bodeinverlx'leraar gebruikt woeden i
de landbouw en particuliere tuinen. Bovendien kost composteren de helft vnn wat het verbranden kosl.
De gemeente Vorden onderzoekt de
om het yntktUta aanbieden van met name hel
tuinafval te verbeteren, In niaart 2iXll komt in de
gemeenteraad een voorstel aan de orde om een proef te
Tinnen met het uitbreiden van hel aantal in/uirnelrundes
voor grof snoei-en tuinafval en een brengpuni voor tuinafval
te realiseren.

Zelf brengen van grof snoei- en tuinafval
Schoon snoei- en tuinafval kan tegen betaling gebracht worden naar:
- het Afval Breng Punl aan dt-1 ellandseslraal (industrieterrein 'de Mars') in Zutphen
- het Afval Breng Punt Lochem, Hagendijk 1.
Beide geopend op werkdagen van 08.00 -12.00 en 12.30 - 16.00 uur en
op M. van 4.00 -13.00 uur.
Aanbiedingsregels:
- Het groenafval uiterlijk 07.00 uur aan de weg zetten.
Takken niel dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 m.
'lakken gebundeld met touw aanleveren.
Bundels niet zwaarder dan 25 kg.
Totale volume maximaal 2 m'.
Bladarval alleen in de speciale papieren git-zakken. De/e zakken, bedoeld voor de
groene container, 7ijn bij de meeste supermarkten te koop.
- Geen wortels en bcximslobben dikker dan 15 cm.
- Snoei- en tuinafval aan de openbare weg plaatsen.
-

Inzameling van grof snoei-en tuinafval
Huis-aan-huis in bebouwde kom
In de bebouwde kom v.tn Vordert. Wichmond en Kranenburg wordt het
grol snoei- en tuinafval, dal niel in de groene container past, huis-aan-huis opgehaald.
Buitengebied op afroep
Inwoners van het buitengebied dienen ;drh. Int uitivliii: iTi/di;# Ir waart,
telefonisch te melden via de Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu;
tel. 057? - r>»5 64n, bereikbaar van <».00 - 12.30 en 13.00 en JtrOO uur.
Het buitengebied betreft woningen die buiten de 50 kilometer snelheids-'/.one
gelegen xijn.

Syntus zet bussen in tussen Winterswijk en Zutphen

Ruim 3,5 dag geen treinverkeer
tussen Winterswijk en Zutphen

Als u ?ich niet aan de aanbiedingsregels houdt, wordt uw snoei- en tuinafval niet
meegenomen. Het grof groenafval wordt ingezameld op woensdag 21 maart.
Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen mei de Afval-lnibrmaüe-üjiv
tel. 0575 - 545 64o; bereikbaar van 9.00 -12.30 en 13.00 - UvOO uur.
fs iiïi' tnotufeal ni<i Wfggthttllll, M dan uiterlijk dtmderdug 22 maart
de .\ftvl-lntbniiatif-tijn van Bnkfl Milieu.

Toneel voor India definitief
op zaterdag 17 maart a.s.
De plannen van de 10-jarige
Akkemay Lammers om een
toneelstuk te gaan opvoeren
gaan definitief door.

de afgelopen week tijdens de
schoolvacanties de teksten thuis
hebben geleerd, is het ernst ge
worden.

De voorstelling vindt zaterdag 17
maart aanstaande in het Dorpscentrum plaats. Volwassenen betalen een rijksdaalder en kinderen
een gulden. De opbrengst komt
ten goede aan de slachtoffers van
de aardbeving in India.

Om alles gladjes te laan verlopen
hebben zich inmiddels ook een
aantal moeders aangemeld om de
kinderen bij te staan tijdens de
repetities e.d. en zaterdag bij de
uitvoering. Daarvoor heeft de
moeder van Akkemay Lammers
een strak schema opgesteld. Er wordt
momenteel keihard gerepeteerd.

Bij het zien van de beelden uit
India ontstond bij Akkemay Lammers het idee "daar moeten we Vrijdagmiddag 16 maart is de
wat aan doen". Aan de hand van generale repetitie. Zaterdagmiddag
het boek "Madelief' schreef zij tek- 17 maart moeten de mini acteurs/
sten voor een toneelstuk met als ti- actrices er "staan". Daarbij de hoop
tel "Diefstal". Nu de kinderen van dat er veel geld voor India wordt
de groep 6 van school "Het Hoge" binnen gehaald. Zie advertentie.

Astma Fonds zoekt collega's

Ook dit jaar zetten wij ons weer in
voor mensen met Astma of COPD
(chronische bronchitis en longemfyseem. Doet u ook mee? Van 14
tot en met 19 mei zoeken wij collega-collectanten in Vorden.
Het Astma Fonds houdt voortdurend een vinger aan de pols en is

actief voor alle mensen met luchtwegklachten. Of het nu gaat om
het stimuleren en subsidiëren van
wetenschappelijk onderzoek, het
geven van voorlichting of het behartigen van hun belangen, het
Astma Fonds is alert, ook in 2001.
Doet u mee met onze collecte?
Meld u dan aan bij uw plaatselijke
collecte-organisator: WA Jehee,
De Doeschot 38, 7251 VJ Vorden,
tel. 554365.
Alvast bedankt.

Afgelopen zaterdag werd er in
de dojo van het Budocentrum
Winterswijk de vierde ronde
van de regionale ADVW judo
vaantjes competitie gehouden.

Zwart vaantje (700 pnt.): Maarten
Prinsen (Winterswijk) en Keven
ter Beek (Dinxperlo).
Rood/wit vaantje (800 pnt.): Leon
van Lith (Dinxperlo).

Met ruim 55.000 collega's haalden we vorig jaar landelijk
meer dan 6 miljoen gulden op
voor het Astma Fonds.
Op het traject WinterswijkZutphen worden door Railinfrabeheer werkzaamheden verricht aan het spoor. De aanpassingen aan de spoorbaan zijn
nodig omdat Syntus vanaf 10
juni 2001 met nieuwe treinen
gaat rijden op de lijn Winterswijk-Zutphen. Ter vervanging
van het treinverkeer zet Syntus
bussen in. Reizigers moeten re
kening houden met een kwartier tot een half uur extra reistijd.
Waarschijnlijk zijn er in de maand
mei opnieuw meerdere dagen
werkzaamheden nodig om de
spoorbaan aan te passen voor de
nieuwe treinen. Met de inzet van
de nieuwe treinen is Syntus in
staat vanaf 10 juni 2001 het aantal
treinen tussen Winterswijk en
Zutphen te verdubbelen in vergelijking met de huidige situatie.
Syntus rijdt de treinen vanaf 10 juni 2001 tussen Winterswijk en
Zutphen ieder half uur in plaats
van ieder uur.

BUSINZET
De bussen vertrekken enkele minuten na de oorspronkelijke vertrektijden van de treinen. Vanaf de
voorzijde van de stations Zutphen,
Vorden, Ruurlo, LichtenvoordeGroenlo en Winterswijk vertrekken de bussen. Afhankelijk van het
af te leggen traject bedraagt de extra reistijd voor reizigers een kwartier tot een half uur. De bussen
stoppen op alle stations.
MEER INFORMATIE
Om reizigers op de hoogte te brengen van de werkzaamheden en de
gevolgen is er een speciale folder.
Deze is te verkrijgen op de stations
Winterswijk en Zutphen en bij de
belangrijkste verkooppunten in de
regio.
Verder is meer informatie beschikbaar via Syntus-Klantenservice, te
lefoonnummer 0314-350111. Voor
landelijke Openbaar Vervoer informatie kunnen reizigers terecht bij
OVR-9292, tel. 0900-9292 (75 c/p/m)
of www.9292ov.nl.

olitie varia
3 maart:
Vond er een aanrijding plaats op
de Ruurloseweg te Vorden. Een
bestuurder van een personenauto
reed over de Ruurloseweg, komende uit de richting van Ruurlo.
Ter hoogte van HM paal 16 vloog
hij uit de bocht naar links aldaar.
Hij botste tegen een verkeersbord
en kwam vervolgens in een lager
gelegen deel van de berm (droge

sloot) tot stilstand. Voertuig werd
afgesleept.
6 maart:
Werd er door twee inwoners uit
Vorden aangifte gedaan van vernieling aan hun auto. Van de twee
auto's werden de buitenspiegels
vernield. Een stond geparkeerd op
de Stationsweg en de andere op de
Insulindelaan.

NIEUWE LIGHT-RAIL
TREINEN
Vanaf de nieuwe dienstregeling op
10 juni 2001 rijdt Syntus met nieuwe light-rail treinen, genaamd de
Lint. De trein heeft een vlotte uitstraling door de aërodynamische
vormgeving, de frisse kleurstelling
en de grote ramen.
Het comfort van de trein is hoog,
onder andere door het klimaatsysteem dat de verwarming en koeling verzorgt. Zes seconden nadat
passagiers de trein verlaten of ingestapt zijn, sluiten de deuren automatisch. Hierdoor vermindert
de tocht en blijft de warme of koe
Ie lucht binnen. De trein is bij de
deuren uitgevoerd met een lage
vloer, zodat ook passagiers die
minder goed ter been zijn gemakkelijker met de trein kunnen reizen.
In de periode tot 10 juni worden er
tal van "testritten" gemaakt, krijgen de machinisten een speciale
opleiding en wordt de exacte
dienstregeling vastgesteld.
In een winkel in Vorden werd een
jeugdige winkeldief in de kraag ge
vat en overgedragen aan de politie.
De jongeman is door de politie
meegenomen naar het bureau. De
jongeman zal zijn straf via bureau
Halt afdoen.
8 maart:
Werd er aangifte gedaan van vernieling van een auto. Van de auto
welke geparkeerd stond in een
parkeerhaven aan de Burgemeester
Galleestraat werd de buitenspiegel
er afgetrapt.

Bij deze competitie strijden jeugdige judoka's uit Aal ten, Dinxperlo,
Vorden en Winterswijk mee om de
gekleurde vaantjes en de seizoensprijzen. Op de druk bezochte
competitiedag werden de volgende
vaantjes uitgereikt:
• Wit vaantje (100 pnt): Boyan
Brethouwer (Aalten), Joerie te
Grotenhuis (Dinxperlo), Fabian
ten Bruin (Aalten), Torn Blekkink
(Winterswijk), Rik Berenschot
(Winterswijk) en Lars Wasseveld
(Vorden).
• Geel vaantje (200 pnt.): Jimmy de
Wit (Dinxperlo), Erik Susebeek
(Vorden) en Jasmin Feussner
(Dinxperlo).
• Oranje vaantje (300 pnt.): Lars
Temming (Vorden) en Roy Bohmer
(Vorden).
• Groen vaantje (400 pnt.): Maarten
Kettelarij (Winterswijk), Fabian
Dijkman (Vorden) en Jelmer
Korten (Aalten).

In de seizoensranglijst staat Jimmy
de Wit uit Dinxperlo nog steeds
aan kop met 220 punten.
Op de tweede plaats staat Wout te
Hofste uit Winterswijk met 209
punten en de derde plaats is bezet
door Thijs van Beek uit Winterswijk en Lars Temming uit Vorden
beide met 187 punten.
Met nog l ronde te gaan op 19 mei
in Dinxperlo is vooral de derde
plaats nog een open strijd met veel
kanshebbers. De strijd om de eerste plaats zal vooral gaan om de
twee koplopers in deze competitie.
Extra bonus punten kunnen
verdiend worden tijdens het
Winterswijks judotoernooi op
zaterdag 31 maart in sportzaal de
Hazelder aan de Europalaan in
Winterswijk.

MODESHOW

VLAAI VAN DE WEEK:

bij Langeler mode
Wij nodigen u uit op woensdag

Kersen de luxe f 10,-

14 maart a.s.
om 10.OO uur 1 e show
om 14.0O uur 2e show

Mueslibolletjes

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.

O halen J betalen
Cakino f 5,50
zachte cake met vruchtenvulling, diverse smaken

Kerkstraat 11-255 CB Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461235

VRUDAG EN ZATERDAG:

Weekendtaartje f 7,50
diverse smaken

Ananasstammetje f 7,50

Dorpsstraat 11 Vordert telefoon 551373

Op deze wijze willen wij al onze
relaties hartelijk bedanken voor hun
gelukwensen in de vorm van
cadeaus, bloemen, planten e.d.,
ter gelegenheid van de
heropening van de gerenoveerde
ontvangstruimte van het
dorpscentrum.

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen
Wij verzorgen uitvaarten
in de gemeenten
Steenderen, Vorden, Hengelo
en omliggende plaatsen
met de aandacht die een uitvaart verdient.

Bestuur Stichting Dorpscentrum
Vorden

Telefoon 0575-452020
Da ff en nacht bereikbaar

van:
159.=

m!t

voor:

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink • A. Ruiterkamp
Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

Jansen & gal

(56.72€) l 25.=

autoschadebedriif

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

BOVAC

Sensationele tuinplantenverkoop

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon 0575-571660

2 rhododendrons
diverse kleuren

2 treurkatjes
op stam

mesmaten 4-8

2 bolconiferen

geldig t/m 30 mrt.2001 OP=OP

op stam

Nu extra voordelig !

•ji^Bi^SiBHiSiiBL
www.Giesen.Shoes.nl

Nieuwstad 13, 7251 AD Vorden
Telefoon 0575-551363

Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-452531

organiseerde op 10 maart van 10-22 uur een

marathon

• 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

Deze is mede mogelijk gemaakt
door de sponsoren:

GRAFMONUMENTEN
TEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.

25?°

BOOMKWEKERIJEN
R. MENKHORST

Café Uenk

M Giesen@Shoes.nl

•^M^WVW-X

25?°

Start verkoop woensdag 14 maart

SCHOENMODE
Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden

25?°

A. Barendsen (Etos) Austin International, Atomlca plastics, Contact,
Dakbedekking en wandmontage
Vorden, Dell X.L., J.W. Elbrink,
Grolsch, R. Hartman, Kluivers,
Pelgrom, Rodenburg,
Super de Boer, Wisselaar.

Sinds 1908

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

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten
zoals:

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

Vraag kosteloos offerte

schildersbedrjf

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6

S* DES W4sl»v mm

Ondustrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

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

l

t •j

I _ X T I X

r\i—71-

r-r-mr\n

Leo Westerhof: Telefoon 057o-55i208

725 M

°

VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

Teie^n0575 551208b9g 1^^0575552039

Biej ons in
d'n Achterhook
't Is al weer een hele hotte eleen dat t'r op dizze plaatse wat oaver de
gemeenteraodsvegadering is eschreevn. Op zich niks gin besunders
want a'j de raodsveslaagn in de krante naoleast hè'j al gauw deur dat
daor ok weinig ezeg wod. 't Meeste wod in de commissievegaderingen
al behandeld en de veursteln van B. en W. wod dan vake maor
anenommen. Hoe eerder at de luu weer in huus veur de tillevisie kont
gaon zitn, hoe liever of 't eur is. 't Geld geet wel deur, ze wod toch per
vegadering betaald, neet per uur a'k 't goed hebbe.
Maor afgeloopn wekke was 't anders. De borgemeister had in de
commissievegadering neet goed eluusterd of neet goed eheurd. Want
dat leste kan natuurlijk ok bes. De jaorn zolt ok biej um beginnen te
teln en dan begint 't meespats met een brille en een geheurapparaat.
Niks gin schande maor wat luu wilt daor neet an, die wilt nog neet
wetn dat ze een betjen aftands wod.
Of meschien had de borgemeister too wat anders an de kop. Hee mot
neet allene op 't gemeentehuus de boel in de riege holn maot hee's
ok nog etrouwd. En dan we'j 't wel. Dan kan d'r ok maor zo een
schoer op kommen zetn. En hè'j daor alle andach neudig umme de
boel weer in 't reine te maakn. En kump de gemeente effen op de
tweede plaatse. Wat of hier now 't geval was, daor ko'j nao raon. Maor hee kreeg in ieder geval goed deur de bene van de raod, die schudn
um effen wakker. En daor is de raod ok veur, dat heurt ze te doen.
Net zo goed as dat Kok onzen prins effen zei waor e staon mos. Afijn
, 't een en ander was weer goed veur een verhaaltjen. En wat dat wark
an de weage betreft: a'j nog geld oaver hebt beleg 't dan maor in een
fabriek die schokdempers maakt. Want die kriegt een golden tied
met al die drempels en plateaux, biej ons in d'n Achterhook.
H. Leestman.

G E N DA V O R D E N
Iedere 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

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
19
20
21
21
21
22
22
22
23
24
26
27
28
28
28
29
29

Dialezing Klein Axen 'Katharen'
Bridgeclub Vorden
KBO Soosmiddag
Welfare Handwerkm. Wehme
ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink
BZR Vorden bridgeclub
de Wikke Volksdansen
HVG Dorp Vorden Paasviering
PCOB Paasprogramma in 't
Stampertje
N.B.v.P. gezamenlijke feestavond
Veiling in zaal de Herberg
Bridgeclub Vorden
Passage Wilde Ganzen en Ikon
ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink
BZR Vorden bridgeclub
N.B.V.P. mevr. Schelberg
de Wikke Volksdansen
HVG Linde Ringavond bij de
Herberg

Discussie
Gemeentelijke
Herindeling
Achterhoek FM heeft op www.achterhoekfm.nl een discussie pagina
geopend over de herindeling van
de Gemeenten Vorden - Hengelo Steenderen of wel VHS gemeente.
De politiek praat alleen maar over
de herindeling, maar de Streekradio wil graag horen wat men er
van vindt. Moeten we samen gaan
met Vorden, Hengelo en Steende
ren. Of moeten Zelhem en Hummelo en Keppel er ook bij betrokken worden.
Of moeten de gemeenten gewoon
zelfstandig blijven. Geef uw mening en laat het weten. Men is van
plan om straks samen met de politiek, hier een programma over te
maken.

Veiling
Op zaterdag 24 maart houdt de
Stichting Veiling Commissie
Vorden haar jaarlijkse veiling in
zaal 'De Herberg'. Er bestaat de
mogelijkheid om 's middags de te
veilen artikelen te komen bekijken.
Vanaf heden is op de volgende
adressen een catalogus verkrijgbaar: De Herberg, Dorpsstraat 10;
VW kantoor Kerkstraat 1; Bibliotheek; Rabobank en de ABN/Amro.
In deze catalogus staan de te veilen
goederen op nummer vermeld.
Deze boekjes zijn ook s'middags
en s'avonds aan de zaal verkrijgbaar. Er wordt tevens een verloting
gehouden. De opbrengst van deze
veiling is bestemd voor de restauratie van de ramen in de Dorpskerk.

'De Graafschap'
De landelijke rij vereniging en
ponyclub 'De Graafschap' heeft
een kleurrijke folder samengesteld
die huis-aan-huis bij de plaatselijke bevolking in de brievenbus is
gedeponeerd. Teneinde de clubkas
te versterken wordt er een verkoopactie perkplanten en potgrond op touw gezet. Het bijgevoegde bestelformulier wordt deze
week opgehaald. De bestelling potgrond wordt zaterdag 14 april
thuis bezorgd, terwijl de perkplanten op 11 of 12 mei in ontvangst
genomen kunnen worden.

Vordense bevolking kan 'life'
thuiskomst postduiven
meemaken
Dhr. Willem Oldenhave en dhr.
Toon Wesselink bieden inwoners van Vorden de mogelijkheid om de thuiskomst van
postduiven, welke terugkeren
van een vlucht, life te gaan meemaken.

Het vliegseizoen voor de postduiven
start op 31 maart aanstaande en
loopt door tot 15 september. Iedere
zaterdag vindt er een vlucht plaats,
waarbij de afstanden varieren tussen de 50 en 700 kilometer. Een
enorme prestatie van een duif.

De P.V. Vorden bestaat dit jaar 12,5
jaar en heeft op dit moment 21
actieve leden.

Wanneer men interesse heeft de
thuiskomst van een duif mee te
maken dan kan men Toon Wesselink (0575-552422) of Willem Oldenhave (0575-566700 of 0575551428) bellen om een datum af te
spreken. Tijdens het opwachten
van de duiven worden "de kijkers"
uitgebreid geïnformeerd over de
duivensport.

De twee leden Oldenhave en
Wesselink opperden hun idee aan
het bestuur onder het motto dat
de inwoners van Vorden zelf
kunnen ervaren hoe mooi en
spannend de duivensport is.

Jong Gelre Vorden/
Warnsveld in de sneeuw
Zaterdag 17 maart organiseert
de Plattelands Jongeren Organisatie Gelderland (PJG) de zgn.
"Ontdekking 2001".
Een talentenjacht, die wordt ge
houden in zaal Baan in Geesteren
en die in voorgaande jaren werd
betiteld als een "creatieve wedstrijd".
Dit soort wedstrijden worden ook
in andere provincies van Nederland gehouden. Gelderland kiest
voor een "eigenwijze" aanpak. Het
wordt volgens de organisatie een
feest met theateruitspattingen
met PJG in de hoofdrol! Deelnemers kunnen kiezen uit een

aantal onderdelen zoals de
"Soundmix": meezingen met de
orkesttape, zonder eigen instrumenten. Onderdeel "Theater" de
verzamelnaam voor toneel, revue,
cabaret, one-man-show of improvisatie. De inzending mag maximaal 15 minuten duren. Dan is er
nog het onderdeel "Playback",
hetgeen voor zich zelf spreekt. De
afdeling Vorden/Warnsveld is al
druk aan het repeteren voor het
onderdeel "optreden". Het stuk
heet "Wilde avonturen in de
Oostenrijkse sneeuw" .Voor nadere
informatie over "De ontdekking
2001" kan men bellen met Gerrit
Borgman (telf. 06 - 20801945).

Thema-avond Jong Gelre
Vorden/Warnsveld
De afdeling Vorden/ Warnsveld
van Jong Gelre houdt op donderdag 15 maart in café "De
Olde Kriet" een thema- avond
onder het motto "Goede tijden,
slechte tijden", je persoonlijke
financiële planning.
Dat wil zeggen de persoonlijke financiële planning in goede tijden
(alles is koek en ei, geen rampen
e.d.) en in slechte tijden (ziekte,

echtscheiding, faillissement). Dit
is in één zin de inhoud van het
NAJK- thema.
De inleider op deze avond zal ingaan op de gevolgen van afspraken
zoals samenwonen, trouwen en
andere zaken die financieel van
grote invloed kunnen zijn.
Ook zullen er een aantal spectaculaire voorbeelden getoond worden.

(Ingezonden mededeling)

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Ambtenaren kiezen
De ondernemingsraad van de
gemeente Vorden kiest voor
een fusie met vijf in plaats van
drie gemeenten. Oftewel de
VHS+ variant waarbij ook Zelhem en Hummelo & Keppel betrokken worden. De ondernemingsraad denkt dat een fusie
met alleen Hengelo en Steenderen te weinig oplevert en vreest
dat er dan over een paar jaar
weer een herindeling nodig is.
De ondernemingsraad van de ge
meente Vorden reageert hiermee
op het rapport 'Herindeling met
een plus' dat dinsdag 20 februari
door het onderzoeksbureau Cap
Gemini Ernst & Young op het gemeentehuis van Steenderen werd
gepresenteerd. Het was aanvanke
lijk de bedoeling dat de plaatselijke politiek zich deze maand ook
over het rapport zou buigen, maar

het onderwerp staat niet op de
agenda van de raadsvergadering
van 27 maart.
Wethouder H. Boogaard laat we
ten dat de drie colleges nog met elkaar in gesprek zijn over het vervolgtraject. "Het streven is dat in
de raadsvergadering van mei de
finitief knopen worden doorge
hakt", zegt hij. Of er van tevoren
nog zogenoemde inspraakavonden worden gehouden is onbekend. "De inspraakreacties zouden we ook in de commissievergadering van mei kunnen meene
men", aldus Boogaard.

vov
Het bestuur van de Vordense winkeliersvereniging heeft inmiddels
ook van zich laten horen. Samen
met de ondernemersverenigingen
van Hengelo, Steenderen gaan zij

voor de zogenoemde VHS+ variant.
"Wij willen een sterke plattelandsgemeente in plaats van aansluiting bij bijvoorbeeld Doetinchem
of Zutphen" zo valt te lezen in een
gezamenlijke verklaring van de
vier ondernemingsverenigingen.
"Uitgangspunt hierbij is het be
houd en waar mogelijk verbeteren
van de leefbaarheid binnen de individuele dorpen." In het rijtje ondernemersverenigingen ontbreekt
Hummelo & Keppel omdat ze daar
geen winkeliersvereniging hebben.
Weekblad Contact start binnenkort een serie 'rondetafelgesprekken' met prominente maar ook
minder bekende Vordenaren om
te kijken wat zij nu van de herindeling vinden. Centrale vraag:
moet Vorden fuseren? En zo ja,
met wie?

De rechten van de bewoners
Pastorieweg Vorden
Graag willen we hier uiteenzetten,
waarom wij ons verzetten tegen het
slopen van onze mooie woningen:
- Het is een misverstand, dat deze
woningen zouden moeten wijken voor verpleeghuisplaatsen.
Het plan van woningcorporatie
'De Stiepel' is hier 42 luxe seniorenappartementen te bouwen
met een parkeerkelder.
- Alsmotiefiso.a.aangevoerd.dat
de bestaande woningen aan re
novatie toe zijn. In feite zijn het
volwaardige, goed ingerichte,
landelijk gelegen huizen met
een maximum aan wooncomfort, de mooiste bejaardenwoningen in Vorden.
- Er wordt ons geen gelijkwaardige woning in uitzicht gesteld. In
plaats daarvan is ons een nummer toegewezen van een bestaand appartement, vanwaar
we kunnen uitzien op de sloop
van wat ons lief was en later te
gen de oprijzende muren van de
nieuwbouw.
- De ons aangeboden financiële
vergoeding staat niet in verhouding tot de kosten, die men
moet maken voor een tijdelijke
huisvesting elders.

- Door intimidatie en ontzag voor
de macht van 'De Stiepel' hebben enkele bewoners hun aanvankelijk verzet opgegeven.
Blijkbaar gaat men er van uit,
dat bejaarden niet zo stressbe
stendig zijn.
- Hoe kunnen het bestuur en de
raad van de gemeente Vorden er
mee instemmen, dat 'De Stiepel'
hier de dienst uitmaakt, en passief toezien, hoe de rechten van
huurders met voeten worden ge
treden?
- Het stapelen van appartementen in 2 a 3 woonlagen tot een
opdringend groots gebouw zal
in plaats komen van een unieke,
landelijke locatie van volwaardige bejaardenwoningen. Zo krijgen de zakelijke, economische
en stadse facetten van woningbouw voorrang op de huiselijke,
gezellige en dorpse stijl van wonen, zoals we die kennen.
Op grond van bovengenoemde re
denen ontzeggen we 'De Stiepel'
het recht, de huurovereenkomst
op te zeggen, en onze huizen te
slopen.
De bewoners van de pastorieweg
p/aJ.M.E. Rouwenhorst - Vorden
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Met het oog op...
Bee Bie Bam
Rembrandtplein 8 • 7131 EJ Lichtenvoorde
Tel. 0544 - 379654 • Fax 0544 - 379656 • Internet: www.beebiebam.nl

BabyspeciaalzaakBee Bie Bam in Lichtenvoorde:

Veilige producten en eerlijke informatie
wij laten zien wat we als babyspeciaalzaak allemaal in huis hebben."
Eerlijke informatie
Bee Bie Bam in Lichtenvoorde is
bewust niet aangesloten bij een
inkoopcombinatie. Cardin wil zelf
kunnen bepalen wat ze in haar
winkel verkoopt. „Wij willen eerlijke informatie geven en verkopen
dus alleen maar producten waar
we zelf van overtuigd zijn en helemaal achter staan". De veiligheid
voor ouder en kind staat daarbij
voorop. „Wij houden daarbij rekening met de richtlijnen en wensen
van het kraamcentrum".
Cardin is erg blij met de huidige
locatie aan het Rembrandtplein 8
in Lichtenvoorde. „We zitten net
buiten het winkelcentrum van het
dorp. Met name voor vrouwen die
nog maar net zwanger zijn en toch
even willen rondneuzen is dit een
ideale plek. Want als je hier
geweest bent, is het niet zo dat de
volgende dag gelijk heel Lichtenvoorde weet dat je zwanger bent".
Een andere prettige bijkomstigheid van het Rembrandtplein is
dat er voldoende parkeergelegenheid is. Klanten kunnen voor de
winkel hun auto kwijt.
Cardin te Kronnie heeft zelf drie kinderen. „Een tweeling van acht en
een jongetje van bijna drie", zegt de eigenaresse van babyspeciaalzaak
Bee Bie Bam aan het Rembrandtplein 8 in Lichtenvoorde. Ze weet dus
waarover ze praat. Voor Cardin is dat ook het uitgangspunt bij alles wat
ze doet. „Wij willen eerlijke informatie geven en verkopen dus alleen
maar producten waar we /elf van overtuigd zijn en helemaal achter
staan." Bee Bie Bam in Lichtenvoorde is niet aangesloten bij een landelijk inkoopcentrum. De inkoop doet Cardin zelf. „De veiligheid voor
ouder en kind staat daarbij voorop", zegt ze. „Wij werken dan ook volgens de richtlijnen en wensen van het kraamcentrum." Vrijdag 16
maart viert Bee Bie Bam haar eerste verjaardag. Reden voor een feest- en
informatieweek bij de babyspeciaalzaak in Lichtenvoorde. Vanaf woensdag 14 tot en met zaterdag 17 maart zijn er diverse vertegenwoordigers
van babyproducten te gast in de winkel. En het mag duidelijk zijn: bij
een feestelijke verjaardag horen ook feestelijke aanbiedingen.
De telefoon staat roodgloeiend.
„Dat was nummer dertig al", somt
Cardin op. De dag ervoor heeft er
in weekblad de Elna een advertentie gestaan waarin Bee Bie Bam op
zoek is naar een verkoopster.
Om met de woorden van Cardin te
spreken: het is allemaal heel snel
gegaan.
Ruim 2,5 jaar geleden startte ze in
de woonwinkel van haar man aan
het Rembrandtplein in Lichtenvoorde haar eigen babyzaak. „Het
was dus een shop in een shop",
legt ze uit. Van tevoren had ze uitgebreid marktonderzoek gedaan
en daaruit bleek dat er in deze
regio behoefte was aan een dergelijke winkel. Gelijk vanaf het begin
had ze over klandizie niet te klagen.
„Het enige nadeel van die shop
was dat ik de klanten niet het
complete assortiment kon bieden". Toen er aan de overkant van
de weg een pand vrijkwam, hoefde
ze dan ook niet lang na te denken
en was babyspeciaalzaak Bee Bie
Bam geboren. Naast Cardin
bestaat het verkoopteam uit
Miranda, Hubertine en binnenkort komt Jolande het team versterken.

Overzichtelijke indeling
Wie bij Bee Bie Bam aan het
Rembrandtplein 8 in Lichtenvoorde binnenstapt, valt gelijk de overzichtelijke indeling op. „We hebben daar heel bewust voor gekozen", zegt Cardin. „Wij kiezen
voor rust en ruimte in de winkel.
Verder hebben we de winkel zo
ingedeeld dat de looproute gelijk
is aan het dagverloop van een
baby. Dus dat begint bij het aankleden van de baby en eindigt bij
het bedje".
Wie nog nooit bij Bee Bie Bam binnen is geweest, kijkt z'n ogen uit.
Je kunt het zo gek niet bedenken
of de babyspeciaalzaak in Lichtenvoorde heeft het. Van een rammelaar tot een buggy en van babykleertjes tot een compleet inge
richte babykamer. Ook de cadeauartikelen ontbreken niet. Wat
dacht u van een leuke knuffel, een
slabbertje of een speen. Verder
heeft Bee Bie Bam allerlei leuke en
informatieve boekjes zoals het
overbekende 'Oei ik groei' maar
ook titels als 'Van sabbel tot babbel' en 'Raad eens hoeveel ik van je
hou' staan in de schappen.
Centraal in de winkel is een speciale kinderhoek ingericht waar

de kinderen rustig kunnen spelen
terwijl hun ouders aan het winkelen zijn. Ook is er een speciale
hoek waar vader of moeder even
snel de baby kunnen verschonen.
In het midden van de winkel staat
een gezellige zithoek, speciaal
bedoeld voor de moeders in spe
voor wie het staan en lopen door
de winkel te vermoeiend wordt.
„Ze kunnen dan gewoon lekker
gaan zitten", zegt Cardin, „terwijl

Feest
Vrijdag 16 maart viert Bee Bie Bam
haar eerste verjaardag. Reden voor
een feest- en informatieweek bij de
babyspeciaalzaak in Lichtenvoorde. Vanaf woensdag 14 tot en met
zaterdag 17 maart zijn er diverse
vertegenwoordigers van babyproducten te gast in de winkel. En het
mag duidelijk zijn: bij een feestelijke verjaardag horen ook feestelijke
aanbiedingen.
Centrale thema in de actieweek

van Bee Bie Bam is veiligheid. "Een
heel breed begrip", legt Cardin uit.
„Want het komt overal weer terug.
Of het nu gaat om slapen, voeding
of vervoer, de veiligheid voor
ouder en kind staat bij ons voorop". Charlotte van Sint Annaland
van Marimex bijt op woensdagmiddag 14 maart de spits af en
komt vertellen over het flesvoedingssysteem van Dr. Brown, het
veilige en zuivere beddengoed van
AeroSleep en de nieuwste babyfoon van Nova. Een dag later is het
de beurt aan Betsie Hoeke van Safe
T Sleep. Zij demonstreert op donderdagmiddag de slaapwikkel die
deze firma verkoopt.
Ook over kindermatrassen valt
van alles te vertellen. Op vrijdagmiddag 16 maart kunt u met al
uw vragen terecht bij Eddy van
den Hoogen van ABZ Matrassen.
De informatieweek bij Bee Bie
Bam wordt op zaterdagmiddag 17
maart afgesloten door Joop
Scherpenborg. Hij kan u alles vertellen over de driewieler, vierwieler, buggy, het wipstoeltje en het
campingbedje van het merk
Koel s t ra.
Pasje

Tijdens de feest- en informatie
week bij Bee Bie Bam zijn er allerlei feestelijke aanbiedingen. Maar
ook daarna bestaat de mogelijkheid om op al uw aankopen korting te krijgen. Alle klanten ontvangen bij hun eerste aankoop
namelijk een pasje. Zodra er voor
ƒ 1.250,- aan artikelen gekocht is,
krijgt men op dit totaalbedrag en
elke aankoop daarna tien procent
korting. „Het is dus een blijvend
pasje dat de mensen tot in lengte
van jaren bij ons mogen gebruiken", legt ze uit.

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Wilt u uw aangifte 2000 deskundig laten invullen?
Komt u dan gerust met de gegevens op één van de
volgende avonden:

woensdag 14 maart 2001
woensdag 21 maart 2001

KEUKENS
SANITAIR
WAND- EN
VLOERTEGELS
NATUURSTEEN
*~«»LA
ROLLUIKEN

tussen 18.30 uur en 20.30 uur.
Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon 0575-551485 / Telefax 0575-551689
E-mail: B_en_W@tref.nl

Dienstverlening in

Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer

- Advies
Verbouw &
Onderhoud

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardijog
prima de weg!

De Bos Makelaardij og doet meer dan het bemiddelen bij de
aan- of verkoopkan uw woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen
ook uitstekend voor u onderhandelen. Bovendien adiseren wij vaak
bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het vinden van
een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw
financiële situatie!

zich uit van Zutphen tot
en met Arnhem, Apeldoorn
en Deventer en tot ver in
de Achterhoek. Wanneer
u in deze regio een woning
wilt kopen of verkopen,

OPENINGSTIJDEN:ma. 13.30-17.30 u. di. t/m vrij. 9.00-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21.00 u. zat. 9.00-13.00 u. tussen de middag eten we even.

- Service

0573-253101 - pax 0573-253109 - Mobiel 0650281046

Ons werkgebied strekt

RUURI.O

SPOORSTRAAT28
(0573) 45 20 00

Voor dit alles hebben we uiteraard de
nodige kennis van zaken in huis.
En -zeker zo belangrijk- een onafhankelijke relatie met talloze geldverstrekkers.
Kortom, ook de financiële afwikkeling
is bij de Bos Makelaardij og in
vertrouwde en deskundige handen.

COLLEGA'S

GEZOCHT
Doe met ons mee! En steun
patiënten met astma of COPD (chronische bronchitis en longemfyseem)
in hun luchtgevecht. We zoeken
enthousiaste collegacollectanten
voor de week van 14 t/m 19 mei.
We vragen maar 90 minuten van uw
tijd. Meld u aan bij uw plaatselijke
collecte-organisator:

Astma
Fonds

Deze advertentie is
gratis aangeboden door
Drukkerij Weevers B.V.

voor mee
isolatie*.*
Meer binnenlagen,
dus meer
volume..*

denen

Kom dus snel even langs
Vraag naar de medewerkers voor uw regio.
Martijn Nieuwenhuis te Keyenborg
Telefoon privé: (0575)4601 17

dekb

Benno Klein Goldewijk te Borculo

deBos

Telefoon privé: (0545)274250

makelaardij o g
De Bos Makelaardij og b.v.
Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen
Postbus 4012, 7200 BA Zutphen
Telefoon (0575) 51 66 35
Telefax (0575)546614

De andere makelaar voor uw regio!

Hypotheek

adviseur

IMVM

GARANTIE

Voor onge
slaapcomfort

f

zijn wij u graag van dienst!
of bel. We zijn ervoor!

en meer
ventilatie*.

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo
Telefoon (0573) 45 12 39

Onvergetelijke
Regioledenmiddag PCOB
met ds. dichter Jaap Zijlstra

Goede belangstelling
Wereldvrouwendag

Op 6 maart j J. vond de gezamenlijke ledenmiddag plaats
van de PCOB-afdelingen Vorden, Warnsveld en Zutphen in
het Nutsgebouw te Warnsveld.
Deze bijeenkomst, die ruim
120 belangstellenden trok. was
door de afdeling Vorden georganiseerd.
Ds. dichter Jaap Zijlstra vertelde
over zijn werk en droeg enkele gedichten voor. Hij hield de volle
zaal van begin tot het eind in haar
ban. Hij vertelde dat hij via een late roeping (op 30-jarige leeftijd)
het ambt tot predikant had aanvaard.
Na een drukke evangelisatieperiode in 16 gemeenten in het noorden des lands had hij weer zin in
een kerkelijke gemeente en dat
werd toen Vorden. Daar heeft hij 8
fijne jaren doorgebracht in een
pastorie met 9 kamers.
Als jongeman, voordat hij predikant werd, was hij al met gedichten bezig. Zijn bekendheid nam
Ook in Vorden werd afgelopen
donderdag 8 maart Wereldvrouwendag gevierd. In het
Dorpscentrum was een optre, den van de dames Annie Gussiiiklo en lineke Bedong uit
Aalten.

en gedichten. Het ging over alle
daagse producten, van zeer nabij
belicht.
De organisatie was in handen van
de Vrouwenraad en de afdeling
Vorden van Amnesty.

Voor de pauze een programma
met dia's met bijpassende teksten

In tegenstelling tot omliggende ge
meentes was er in Vorden een flin-

ke belangstelling voor deze dag.
Na de pauze konden de aanwezige
dames hun hart ophalen aan vertellingen over vroeger en dan met
name damesverhalen.
Deze werden op zeer humoristische wijze in het dialect door Line
ke Becking voorgedragen.

Aan het eind van de bijeenkomst
droeg hij een aantal gedichten van
hem voor met een vrolijke noot.
Het is voor de aanwezigen een onvergetelijke bijeenkomst geworden.

Slank-klup
Bij voldoende deelname gaat
men op maandagavond in het
Ludgerusgebouw Vierakker
Slank-klup Wichmond starten.
Dit is bedoeld voor vrouwen en
mannen die een maatje minder
willen.
Slank-klup Vorden en ZutphenWarnsveld worden erg druk bezocht, met hele goede resultaten,
en erg enthousiaste leden.
De leidster van deze club kwam
daardoor op het idee om ook in
Wichmond/Vierakker een Slankklup te starten. Zo zitten we dichter bij de mensen uit Wichmond,
Baak, Vierakker, Steenderen en
omgeving. Want wees eerlijk, het
valt niet mee om in je eentje te lijnen. Het is niet leeftijd of gewicht
gebonden, er komen mensen om 5
kilo af te vallen maar er zijn ook
mensen die 40 kilo of meer kwijt
moeten.

Vluchtelingen

toe, toen hij op het laatste moment enkele liederen indiende
voor het nieuwe Liedboek. Hoewel
er veel te veel liederen waren ingediend, werden er toch twee liederen van hem opgenomen, nl. een
Paas- en Pinksterlied (Lied 73 en
249).
Daarna droeg hij gedichten voor
o.a. over Simson en nu juist in de
40-dagentijd over de voetwassing
en het Avondmaal. De liederen
van Jaap Zijlstra zijn verkrijgbaar
in de bundel "Van harte brengen
wij U lor, uitgave Kok, Kampen.
Hierna volgt één vers uit het
Avondmaalslied:
"De beker die de ronde doet,
het is de omloop van uw bloed.
Het spreekt van een geheimenis
Uw hartslag die ons leven is".

Elk jaar gebeurt het, het weer slaat
om naar de warme kant en dan o
jee wat trek ik aan, de vakantie en
de winterkilo's zijn erbij gekomen,
en alles zit wat strakker.
Slank-klup nodigt iedereen uit die
de aangekomen pondjes of zeg

maar gerust kilo's op een verantwoorde wijze kwijt te raken.
Bij Slank-klup worden geen diëten
verstrekt maar menu's.
Geen pillen en poeders, je doet het
helemaal zelf met een steun in de
rug van je leidster door gezond en
verantwoord te eten. Dus je pakt je
eetgewoonten aan, zodat als je
straks op gewicht bent gewoon
door kan gaan met je veranderde
eetpatroon.
Elke week een nieuw weekmenu
waarvan het hele gezin mee kan
eten. De menu's worden opgesteld
door de aan de Slank-klup verbonden Diëtist. Tijdens de wekelijkse
bijeenkomst van Slank-klup krijgen de deelnemers van de leidster
de begeleiding die ze nodig hebben, voorlichting over gezonde
voeding, en elke week is er een
nieuw thema die met afslanken te
maken heeft, zij vertelt u niet wat
wel en niet mag, want de verantwoordelijkheid ligt bij uzelf. De
leidster stimuleert en begeleidt,
om zo de overtollige pondjes kwijt
te raken.
Voor de mensen in Hengelo en omgeving is er op donderdagavond
Slank-klup in Ons Huis.

Einde aan doofheid?
Mensen» die zelfs met de meest
krachtige hoortoesrellen niets
meer verstaan, kunnen in veel
gevallen door een zogeheten
Cochleair Implantaat weer horen.
Uit de Soedan, Sierra Leone, Iran.
Overal komen ze vandaan, de
vluchtelingen die in het klooster
in de Kranenburg verblijven.
Ze komen per fiets of per brom-

mer naar "De Voorde" waar ze,
door de kerken gesponsord, Nederlandse les krijgen.
Dhr. Jo de Koning is op bijgaande
foto zeer geinspireerd aan het
uitleggen hoe onze voorzetsels

gebruikt moeten worden zoals:
die, deze, dat, dit etc. De leerlingen
vinden het best ingewikkeld maar
door veel huiswerk te maken
beginnen ze toch al aardig Nederlands te spreken.

Wethouder Boogaard opent
website bibliotheek
Wethouder dhr. H. Boogaard
zal woensdag 14 maait, in het
kader van 'de bibliotheek op
Internet' de website openen.
Tussen twee haakjes, heeft
men nog niet voldoende kennis
van het Internet, binnenkort
worden er trainingen gegeven.
Informatie hierover kan men
bij de bibliotheek verkrijgen.

Intussen is ook de inrichting
van de bibliotheek gedeeltelijk
vernieuwd. Het 25 jaar oude
meubilair heeft plaatsgemaakt
voor stijlvolle lichthouten kasten.
De grote leestafel in het midden
geeft een moderne uitstraling.
De tafel is geschonken door de
'Stichting Vrienden van de openbare bibliotheek'.

Deze vernieuwingen zullen tegelijk met de opening van de
website, aanstaande woensdag
bijzondere aandacht krijgen.
De mogelijkheid bestaat om deze
woensdagmiddag vragen te stellen en uitleg te krijgen over de
nieuwste ontwikkelingen in de
bibliotheek.

De mogelijkheden en de onmoge
lijkheden van deze binnenoorprothese worden, aansluitend op de
jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden afd. Zutphen, uiteengezet in
een visueel ondersteunde presentatie.
Iedereen die mee wil weten over
het Cochleair Implantaat en die
de NWS een warm hart toedraagt,
is van harte welkom op 19 maart
a.s. 's avonds in het Nutsgebouw,
Breegraven l te Warnsveld.
De toegang is gratis voor leden en
niet-leden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw H.
Verkade, bestuurslid van de Stichting Plotsdoven - portefeuille Cl,
telefoon: 0575 54 65 82, email:
f.verkade@wolmail.nl of bij het
landelijk bureau van de organisatie te Houten; email: info@nws.nl,
internet: www.nws.nl.

De presentatie wordt verzorgd
door de heer dr. Chr. F. Sepmeijer,
KNO-arts te Zutphen en mevrouw
H. Verkade, zelf Cl-gebruiker en is
bedoeld voor iedereen die met
doofheid te maken heeft of in dit
onderwerp geïnteresseerd is.
Ernstig slechthorenden of mensen
die doof geworden zijn kunnen
door een Cochleair Implantaat
veelal weer horen, mits zij in hun
eerste levensjaren een normale
ontwikkeling van spraak en taal
hebben gehad. Bij doofgeborenen
kan zo'n binnenoorprothese succesvol zijn als het tenminste voor
het vierde levensjaar wordt aange
bracht.
Er zijn in Nederland ca. 1.3 miljoen slechthorenden, waarvan er
ongeveer 130.000 een hoortoestel
gebruiken en er naar schatting ca.
30.000 niet kunnen horen wat er
tegen ze gezegd wordt.
Deze aantallen groeien helaas nog
steeds, mede doordat doofheid onder jongeren toeneemt als gevolg
van onder andere geluidsoverlast
met als resultaat een gehoorbeschadiging.

HUURDERSVERENIGING

MEDEDELING
ERING
op donderdag 22 maart 2001
in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
te Vorden, aanvang 19.30 uur
Na de pauze uitleg over het
strategisch voorraadbeheer van De Stlepel

Hengelo
gaat verbouwen

•ï

profiteer nu van onze verbouwingsaanbiedingen

Hollandse riblappen
kilo
•j Goudappeltje
• >•

pak 1 liter

3 pak halen ->• 2 pak betalen

Ariël essential of color navui
Nieuw binnen:

•; 1,35 kg

APOTHEKERS'
KAST
diverse maten!

Openingstijden:
Donderdag:
10.0O-12.00 uur er\
1330-1&.OO uur
Vrijdag:
10.00-12.00 uur en
13.30-21.00 uur
Zaterdag:
10.00-12.00 uur en
13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

0,75 literfies 2 fles halen >- i fles bèta-

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

Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde
Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

THEOTERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Bo eken week
14

T/M

24

ZOOI

M A A R T

schoonmaakster

3 pak halen ^ 2 pak betalen

Spaanse BGn36rdn3 Dragon Tempranillo

Antiek-Curiosa Het Pakhuis """•"«w**,

Gezocht:

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

voor de kantoren van
da Vind.

Jim
Heersink

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI

da Vind
international B.V

Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 49 21 18 of (0575) 55 24 14

Zutphenseweg 21
Vorden
Tel. 0575-552700

Kijk

voor
Cadeau bij aankoop van ten minste ƒ 24,50
(€ 11.11) aan Nederlandstalige boeken,
zolang de voorraad strekt.

AUTEUR: Salman Rushdie, wereldberoemd van De duivelsverzen
en De grond onder haar voeten.
TITEL: Woede, in het najaar overal ter
wereld verkrijgbaar als Fury.

n
bruira

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Tel. winkel 0575-553100 • Tel. postkantoor 0575-551311

meer
nieuws

op:

O

www.compusystem.nl
KeuzePC

Boekenweekgeschenk 2001

:•

Pentium
Pentium
Pentium
Pentium

_^^»

]Mk

700(A), 64 Mb intern geheugen, 10 Gb harddisk
700(A), 128 Mb intern ge^euger^ 20 Gb harddisk
III 800 MHz:é 128 Mb intern geheugen'; 20 GB harddisk
III 1000 MMf., 128 Mb intern geheugen, 20 Gb narddisk

v.a. f 1645,f 1.645,f 1.795,2.075,2.345,-

133 MHz. Moederbc|d ;ATX, 32 Mb RivaTNT2 M64 VGA, 30 PCl Sound, 52 x AOpen
CDROM, 1.44MB Ddrivë, 56K: lodem, Midi-Tbwer ATX» Toetsenbord, Scroll Muis.

SpelletjesPC

f 2445,-

AMD Thunderbird 9CJQ MHz, 1 28 Mb PC 133 intern gelmigen, Getorce II MX 32 Mb AGP
VGA TV-Out, Souriiblasten 20,4 Gb Harddisk, 52 speed COPlOM, 56 K6 Modem,
1 ,44Mb Diskdrive, Midi Tower, Muitirrtédia Toetsenbord» Scrdl Muis.

^^^^B Actie:
HP 640 C Printer f 199,EPSON Stylus Color 580 f 225,
15 inch monitor f 385- • 17 inch monitor f 495- • i.p.v. CD-ROM: DVD 12/40 f 99,
of 32 x 4 x 4 CD-Brander f 199- • Umax USDB Scanner f 179,• 160W Computer Speakers f 25,-.

Elke zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur - tel. 0575-555960
Biesterveld 16 - Bezoek op afspraak

Volleybal
PELGRUM-MAKELAARS/DASH
Uitslagen heren:
Dash l-Tornado 1:3-1
Dash 2 - Gemini 2: O4
Dash 3 - Longa '59 5: (M
Dash 4-Tornado 3: 3-1
uitslagen dames:
Beker halve finale:
Longa'59 2 - Dash 1:3-0
Competitie:
Avanti l -Dash 1:3-1
Tornax l - Dash 2:0-4 (KAMPIOEN!)
WSV4-Dash 3: 0-4
Sparta 4 - Dash 4: (M
Dash 5 - Tornado 4:4-0
Avanti 5 - Dash 6: 3-1
Jeugd:
Meisjes A; 't Peeske Al - Dash Al: 1-3
Meisjes B; Side Out BI - Dash BI: 04
Mis B; Dash XB1 - Dynamo XB3: 2-3
Meisjes C; Dash Cl - Gemini C3: 2-3
tflix C; Dash XC1 - Rohda XC1:3-2
Mix C; Rohda XC1 - Dash XC1:3-1
Mini Dl; Dash Dl - Overa D2:4-0
Mini D3; Dash D3 - Dynamo D2: 2-2

HEREN: Pelgrum Makelaars/
Dash - Tornado Laren 3-1
Zaterdag 10 maart mochten de
heren weer eens laten zien wat ze
waard zijn. Na een periode van 3
weken zonder wedstrijden was de
grote vraag hoe het team er voor
^tond. Er waren weliswaar twee
oefenwedstrijden gepland om het
wedstrijdritme vast te houden,
deze gingen echter beide op het
laatste moment niet door. Hierdoor moest heren l maar afwachten of dit gebrek aan wedstrijdritme de ploeg zou gaan opbreken. In
Tornado had het team wel een
mooie tegenstander om lekker
warm te draaien voor de volgende
drie wedstrijden. Dan volgen namelijk de nummers drie, vier en
vijf van de ranglijst. Natuurlijk
srioest er van de nummer elf eerst
even met 4-0 gewonnen worden
om de tweede plaats veilig te stellen.
Coach Johan Boerman kon niet beschikken over Daan Vrieler. Deze
had verplichtingen elders. De opstelling werd daarom enigszins
aangepast. Hans leunk speelt normaal als middenaanvaller maar
moest deze wedstrijd samen met
Arjan Bikkel de buiten positie bemannen. Op het midden stonden
Herman Ellenkamp en Sander
Spaarwater. Robert Ellenkamp was
als gebruikelijk de spelverdeler en
Herman Vlogman stond op de
diagonaal. Ook Mark Droppers
speelde de hele wedstrijd weer als
libero.
Tornado begon zeer slecht aan de
wedstrijd. Omdat het team zowel
de shirts als de spelerskaarien in
Laren hadden laten liggen, moesten deze eerst opgehaald worden.
Met een kwartier vertraging begon de wedstrijd, maar van een
goede warmingup was bij Tornado
^geen sprake. Slechts vier spelers
waren goed ingespeeld toen de
wedstrijd begon. Deze vier en twee
teamgenoten die zo uit de auto
het veld in konden, bakten er dan
ook niet veel van. De eerste set
duurde dan ook nog geen kwartier
en werd door Pelgrum Makelaars/
Dash met 25-15 gewonnen. De
tweede set begon Tornado een
stuk beter dan de eerste set. Het
ging zelfs tot 6-6 gelijk op. Toch
stelde het verweer van Tornado
ook in de tweede set niet echt veel
voor. De Vordense heren speelde
aeze set geconcentreerd en wisten
de zwakke plekken bij de tegenstander goed te vinden. De tweede
set werd gewonnen met 25-16. In
de derde set is het altijd moeilijk
om de concentratie vast te houden
als je de eerste twee sets zo ge
makkelijk hebt gewonnen. Dit
keer lukte het heren l om ook de
derde set goed te beginnen. Echter
na de eerste 6 punten verslapte de
concentratie en kwam Tornado

sterk terug. Enige tijd keken de
Vordense heren zelfs tegen een
achterstand aan, maar wisten op
tijd orde op zaken te stellen en deze achterstand om te buigen in
een kleine voorsprong. Aan het
eind van de set ging het nog bijna
mis toen Tornado gelijk kwam op
20-20. Met een aantal goede opslagen en blokkeeractie's haalde Pelgrum Makelaars/Dash ook de derde
set binnen met 25-23.
In de vierde set gebeurde waar
iedereen eigenlijk al een beetje
bang voor was. Als je op de tweede
plaats staat moetje dit soort wedstrijden eigenlijk met 4-0 winnen.
Maar een team dat met 0-3 achterstaat heeft in die laatste set
niets meer te verliezen, terwijl het
team dat de eerste drie sets heeft
gewonnen ook de laatste set moet
winnen. Het goede spel van de eerste twee sets was bij Pelgrum Makelaars/Dash verdwenen. Tornado
maakte hiervan dankbaar gebruik
en wist de laatse set met 20-25 te
winnen.
Ondanks dit setverlies staat de
ploeg uit Vorden nog vast op de
tweede plaats. Of dit na de volgende wedstrijd ook nog zo is, kunt u
zelf komen bekijken. Op zaterdag
17 maart moeten we op bezoek bij
Wevoc 2, de nummer drie van de
ranglijst en onze belangrijkste
concurrent voor de tweede plaats.
Om deze strijd om de tweede plek
niet te missen moet u om ongeveer half twee vertrekken uit Vorden. De wedstrijd wordt gespeeld
in sporthal De Pais in Westervoort.

DAMES: AVANTI l - PELGRUM
MAKELAARS/DASH l
Afgelopen zaerdag speelde Dash
dames l eindelijk weer een wedstrijd in competitieverband. De
laatste competitiewedstrijd werd
namelijk op 17 februari gespeeld
in Vorden. Nu moest Dash dus
weer uit spelen. De wedstrijd was
'helemaal' in Lochem. Dash stond
twee punten boven Avanti en punten waren dus gewenst om een
beetje weer te stijgen op de ranglijst.
De wedstrijd begon slecht voor
Dash; alle speelsters leken heel onzeker en dat uitte zich in veel
slechte passes en veel servicefouten. Avanti voelde zich door de
fouten van Dash steeds beter en
kwam beter in de wedstrijd.
Hierdoor wonnen zij overtuigend
de eerste set.
Ook de tweede set verliep bij Dash
chaotish; veel domme fouten en
het enthousiasme was helemaal
weg. Aan het einde van de set had
Dash wel een kleine opleving; een
goede lange servicebeurt en wisselingen aan de kant van Avanti
zorgden ervoor dat Dash iets beter
in de wedstrijd kwam. Avanti
stond echter zo ver voor dat ze ook
deze set nog ruim wonnen.
Ook de derde set liep moeizaam,
hoewel Dash wel weer iets meer
zelfvertrouwen en uitstraling
kreeg, maar dit was net niet genoeg om te set te kunnen pakken.
Ondertussen stond Avanti al op
een 3-0 voorsprong in sets en Dash
kon alleen nog proberen één puntje mee naar Vorden terug te ne
men.
In de vierde set leek het wel of er
een last van de speelsters af viel,
want zo matig als de eerste drie
sets gespeeld werd, zo snel en overtuigend de vierde set was. Avanti
was waarschijnlijk ook moe ge
worde, want van elke aanval
kwam er bijna geen bal meer te
rug. De vierde set werd dan ook
dik gewonnen. Jammer genoeg
was toen de wedstijd afgelopen,
want Dash leek nu pas in de wedstrijd te zijn gekomen. Jammer ge
noeg een 3-1 verlies dus.
Aankomende zaterdag probeert
Dash om zich weer wat omhoog te
knokken op de ranglijst. De wedstrijd zal dan de derby zijn tegen
DVO, dus de dames hebben al uw
steun nodig die ze kunnen krijgen.
Komt u ook?

Voetbal
VV VORDEN
Uitslagen 10 en 11 maart
Vorden Dl - Schalkhaar Dl: 0-3
Vorden D2 - AZC D2:1-3
WHCZ D5 -Vorden D3: 0-7
Vorden El -Voorst El: 3^1
Vorden E2 - Warnsv. Boys E5: 2-2
WHCZ E6 - Vorden E3: 3-0
Be Quick Fl - Vorden Fl: 24
WHCZ F2 - Vorden F2:1-4
Vorden F3 - Gaz. Nieuwland F3:0-11
Vorden F4 - Eefde F2: 8-3
Be Quick F3 - Vorden F5: afg.
Vorden F6 - Brummen F6: 8-2
AZC Al-Vorden Al: 2-0
WHCZ B2 - Vorden BI: afg.
Vorden Cl-Cupa Cl: 2-8
Vorden l-Vios 1:2-0
Vorden 2 - Witkampers 2:1-0
Vorden 3-ABS 3: 2-4
Reunie 5 - Vorden 4: 4-1
Veldhoek l -Vorden 5: 0-7

W Vorden -Vios Beltrum
Vorden speelde zondag de belangrijke wedstrijd tegen Vios Beltrum.
Door het verlies van vorige week
was winst nodig om aansluiting
met de top te houden. In de Ie
helft werd er veel strijd geleverd
door beide partijen. Ook Vios had
de punten hard nodig om uit de
degradatiezorgen te komen. Beide
ploegen kregen wel wat kansjes,
maar van goede kansen was geen
sprake, al had doelman Hoevers
geluk dat een verrassend schot uit
het niets op de paal belandde.
Daar stond tegenover dat Sandor
Verkijk ook de bal niet langs de
doelman van Beltrum kreeg.
In de 2e helft speelde Vios meer op
de aanval door er een extra spits in
te gooien, maar de Vordense de
fensie stond zijn mannetje. In een
goed kwartier van Vorden scoorden ze twee maal. Na een verzorgde aanval van achteruit, legde de
voor Hans van Dijk ingevallen
Ronny de Beus de bal klaar voor
rechtsachter Rutger Wullink. Deze
wist met zijn linkerbeen de keeper
te passeren. Wat later werd Ronald
de Beus door Rob Enzerink in de
diepte gestuurd. Hij wist z'n man
te passeren, en de bal bij Ronald
Visser te bezorgen. Deze bleef koelbloedig en schoot de bal in de verre hoek. Tussen beide doelpunten
door kon Dennis Wentink de goal
na een snelle counter net niet vinden. Dit kwartier bleek uiteinde
lijk genoeg voor de overwinning.
Doelman Hoevers kon weer de nul
houden, al had hij vlak voor tijd
het geluk dat een prachtige volley
van één van de voorwaartsen van
Beltrum via de binnenkant van de
paal over de achterlijn verdween.
Door deze overwinning, en door
het puntenverlies van verschillende concurrenten kan Vorden met
een gerust hart naar boven kijken,
al heeft het wat zware wedstrijden
voor de boeg. Zondag moet er in
Lochem aangetreden worden, wat
ook de punten hard nodig heeft
om volgend jaar in de 4e klasse te
kunnen blijven spelen.

Programma 17 en 18 maart
Witkampers Dl - Vorden Dl
WHCZ D4-Vorden D2
Vorden D3 - Warnsveldse Boys D3
WHCZ E3-Vorden El
Vorden E2 - Erica E3
Vorden E3 - Warnsveldse Boys E6
Erica Fl-Vorden Fl
Vorden F2-AZC F2
SHEF1-Vorden F3
Vorden F5-WHCZ F6
Vorden Al - Be Quick Al
Vorden BI - de Hoven BI
Voorwaarts C3 - Vorden Cl
Lochem l - Vorden l
Grol 3-Vorden 2
Zutphen 2 - Vorden 3
Vorden 4 - Lochem 6
Vorden 5 - Wolversveen 3

RATTI
Programma zaterdag 17 maart
Ratti 5 - Genderingen 6
Ratti BI - Gazelle Nieuwland B2
WHCZ C5 - Ratti Cl
Programma zondag 18 maart
De Hoven l - Ratti l
Ratti 2 - Longa '30 9
Pax 10 - Ratti 3
Ratti 4 - Marienveld 4
SHE l - Ratti l (dames)
Ratti l- Anadolou l
Afgelopen zondag kreeg Ratti de
gelegenheid het goede spel van de
weken ervoor door te zetten. Te
genstander was Anadolou, dat
zich in dezelfde regionen bevindt
als Ratti. Bovendien werd de heenwedstrijd met 4-2 verloren. In verband met een aantal afwezigen
moest Antoon Peters het elftal
enigzins omzetten en een beroep
doen op een aantal spelers uit het
tweede. De start was niet goed van
Ratti. De spitsen van Anadolou
hadden met hun snelle positiewisselingen al snel het net gevonden.
Binnen 2 minuten was het 0-1.
Ratti leek echter niet van slag. Het
pakte de wedstrijd weer goed 6p,
wat ook resulteerde in een aantal
goede mogelijkheden om op 1-1
te komen. Helaas gingen deze
mogelijkheden voorbij aan de
Ratti spitsen.
Anadolou was zelfs ook nog dichtbij een 0-2 voorsprong. Erik van de
Kamp redde echter goed. Het leek
alsof Ratti hieruit nog meer moed
putte. Het was Ferdy Klein Brinke
die met een gericht schot het net
vond. De rust werd bereikt met 1-1
omdat Ratti verder goed speelde,
wilde men meer.
Het begin van de tweede helft was
echter voor Anadolou, zonder dat
men echt gevaarlijk was overigens.
Ratti bleef echter goed bij de les en
kreeg meer grip op de tegenstander. Een paar goede kansen welke
helaas niet benut werden. In de
65e minuut werd Stefan Fleming
goed de ruimte ingestuurd en hij
lobde de bal schitterend over de
uitkomende keeper, 2-1. Ratti bleef
goed voetballen en wilde meer.
Antoine Peters werd onderuit
gehaald in de zestien, de bal bleef
echter liggen en Senad benutte dit
buitenkansje en deed in de 80e
minuut de wedstrijd 'op slot'.
Ratti kwam daarna niet echt meer
in de problemen. De 3 punten
bleven dit keer verdiend bij Ratti,
dat door dit resultaat weer een
plaatsje steeg en nu 14 punten uit
14 wedstrijden heeft gehaald.

SOCIÏ
Uitslagen Sociï
Dierense Boys A2 - Sociï Al: 1-2
Loenermark Cl - Sociï Cl: 1-5
Sociï El-Viot El: 2-3
Keijenburgse Boys E - Sociï E2:1-5
Sociï Fl - Baakse Boys Fl: 1-3
Sociï l-Elsweidel:3-l
Sociï 2 - Epse 3:1-2
Pax 7 - Sociï 4: 6-1
Programma Sociï:
Sociï Al - Baakse Boys Al
Sociï Cl - Groen Wit C5
Anadolou l - Sociï l
SHE 2 - Sociï 2
Be Quick 4 - Sociï 3
Sociï 4 - Be Quick 6
Sociï 5 - Drempt Vooruit 5

Zaalvoetbal
VELOCITAS

Vrijdagavond speelde Velocitas een
uitwedstrijd tegen Kroonenburg
uit Wychen. Door 2 blessuregevallen kon coach Hans ten Elshof met
maar 6 spelers aan deze wedstrijd
beginnen. Velocitas wist dat het
een zware wedstrijd zou worden.
De zeer balvaardige tegenstanders
trainen veel in de zaal en dat

werpt zijn vruchten af. De Ie te
gengoal werd dan ook zeer beheerst gescoord. Bij de 2e tegentreffer werd er door de aanvaller
van Voorwaarts duidelijk een overtreding gemaakt, maar de scheidsrechter die toch al een zware stempel op de wedstrijd drukte liet
doorspelen. Daarop werd doelman
Wenneker voor de 2e keer gepasseerd. Vlak voor het rustsignaal
kwam Velocitas terug. Rene Nijenhuis zette goed druk op een verdediger die hierop te kort op zijn
doelman terugspeelde. Daar zat
Rob Enzerink tussen waarna hij in
2 keer scoorde. Zo werd de ruststand op 2-1 bepaalt.
In de 2e helft ging het helemaal
mis bij Velocitas. Na de 3-1 knapte
er wat bij het Vordense team, wat
de scheidsrechter als grootste oorzaak van de achterstand zag. Zo
stond Velocitas meerdere keren
met l en zelfs één keer met 2 man
minder in het veld. Daarbij kwam
ook nog dat het zelf niet tot scoren
kwam, en zodoende is de 9-1
afstraffing wel te verklaren. Overigens kreeg Velocitas voor de wedstrijd de grootste domper te verwerken. Door de complete reorganisatie bij de KNVB degraderen er
maar liefst 5 ploegen. De 2 ploegen die hier net bovenstaan zijn
ook nog verplicht om een promotie/degradatie regeling te spelen.
Degradatie is dus onafwendbaar
voor de Vordense zaalvoetballers,
maar met nog een paar leuke tegenstanders voor de boeg zal het
seizoen toch waardig afgesloten
gaan worden. Vrijdagavond speelt
Velocitas in sporthal 't Jebbink
tegen UNI uit Nijmegen.

Bridgen
BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 5 maart:
Groep A:
1) dhr. Bergman/mv. W. Kilian 61,5%
2) heren Polstra/den Elzen 58,3%
3) dames Hendriks/v. Gastel 57,3%
Groep B:
1) heren Post/Enthoven 61,8%
2) heren Thalen/Weijers 57,6%
3) dhr. Costermans/mv. v. Asselt 53,5%
Groep C:
1) dhr. De Niet/mv. Meijers 63,9%
2) dhr. Feij/mv. v.d. Ven 60,4%
3) echtpaar Koekkoek 59,0%

BRIDGECLUB B.Z.R. VORDEN
Uitslagen woensdag 7 maart:
Groep A:
l )mv/hr Schol ten 61,4%
2) Klaasen/Mouwen 59,9%
3) Costermans/Enthoven 55,2%
Groep B:
1) Smit/Post 59,7%
2) mw/hr Stertefeld 56,9%
3) Gille/Groot Bramel 54,9%
Groep C:
1) v. Gastel/Kamp 66,7%
2) Hooyveld/den Ambtman en
de Bie/Harmsen 54,9%
3) Dam/Vredenberg en
de Vries/Lenderink 51,4%

Ook voor
Vorden geldt:
ADVIES VOOR
PUNTGAAF DRUKWERK
WORDT U GEGEVEN
DOOR

DRUKKERIJ

WEEVERS

VORDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (O676) 661080
NIEUWSTAD 30, 7261 AH - POSTBUS 22, 7260 AA
E-MAIL: INFO0WEEVERS.NL - ISDN [0676) 666678

officieel

Peugeot
dealer
OCCASIONS
I063D
I063D
106 3D
106 3D
I063D
205 3D

i nvan^ ^23 t/m 27 april a.s.
met kijkdagen op 20, 21 en 22 april
góéde inbreng vam

* antieke meubelen
• schildenje|i« porselein
• goud • zilver en juwelen
• glas» Oosterse tapijten
• complete antieke inboedels
en/of nalatenschappen
enz. enz.

BOVAG

306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306

3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
4D
5D
5D

1.0 Accent
l.l Accent
l.l Accent, airco.elr.cpv.trekh.
1.5 D Accent, elr.cpv.stb.trekh.
l.l Étoile
l.l Accent

44.000 km
120.000 km
35.000 km
77.000 km
99.000 km
145.000 km

405 5 D 1.9 D Break

260.000 km 1989

406 2D 2.0 Coupé, airco, 2 airbags
Expert I.9TD Comfort

23.000 km 1998
203.000 km 1996

Overig merk:
Renault Mégane Coupé I.6E, LPG.cpv. 155.000 km 1998

80.000 km
l .4 Plus
91.000 km
1.4 Plus, a-spoiler
72.000 km
l .4 Plus, radio.sch.dak
65.000 km
l .4 XN Belfort, startbl.
71.000 km
1.4 XR Belfort.mistl.
52.000 km
l .4 XR Plus
87.000 km
l .6 XR afn.tr.haak
l 17.000 km
I.6XS
2.0 16V GTI cpv.el.r.mlv.stb.verl 98.000 km
109.000 km
I.4SL
98.000 km
1.4 XR Belfort, trh.cpv.mlv.stb.
160.000 km
I.9XRD

Deze moet u beslist gezien hebben!

PEUGEOT 306 5D 1.6 XS Break
Deze Peugeot is zilvergrijs metallic en is voorzien van
een pittige maar zuinige l .6 liter motor.
De uitrusting met o.a. centrale portiervergrendeling,
4 hoofdsteunen, sportstoelen, elektrisch schuifdak en
mistlampen voor, is zeer compleet.
Deze ruime en praktische gezinsauto heeft slechts
28.000 km gereden en bieden wij aan voor een
interessante prijs.
Openingstijden;
Maandag-donderdag::
Vrijdag:
Zaterdag:

405 4D 1.6 GL Sélection, cpv. radio cass. 135.000 km
405 4D 1.6 GR Réference
135.000 km

8.00- 18.00 u.
8.00 - 20.00 u.
9.00- 16.00 u.

Meer informatie over gebruikte o c c a s i o n s : www.aanbod-onhne.nl/ridderhof

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF
Molenenk 2 - 7255 AX Hengelo GId. - Tel. (0575) 46 19 47

Laatste inbreng zaterdag 7 april.
Gratis taxatie.
Voor grote stukken komen wij ook aan huis.

JE VOELT JE L E K K E R D E R

IN

EEN

PEUGEOT

PEUGEOT.

VEILINGHUIS DE WERELD
Mr. H.F. de Boerlaan 21107 - 7411 AJ Deventer
Telefoon 0570-627990 - Fax 0570-627898
E-mail: de wereld@hetnet.nl

mode
z u t p n en

Troelstralaart 39-43, 7204 LC Zulphen,M (0575) S2608Ö
H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

Horecamedewerker m/v
op golfclub 't Zelle
Voor de maanden april t/m oktober ben ik (horeca-exploitant
M.H. Lengton) op zoek naar een of twee medewerkers bediening/keuken. Deze functie kan zowel parttime als fulltime ingevuld worden. Verwacht wordt een flexibele inzet, enige ervaring
in het bedienen en affiniteit met de keuken, beloning volgens
de Horeca-ca.o. Leeftijd vanaf 19 jaar.

De Duthler Modeshows komen er weer aan...
SHOWTIJDEN: Zaterdag 17 maart om 10.00 uur en 14.30 uur. Zondag 18 maart om 12.00 en 15.00 uur special*
Dinsdag 20 t/m donderdag 22 maart om 10.00 uur en 14.30 uur. (Maandag 19 maart géén show).

Tevens ben ik op zoek naar een

(* Reserveren is noodzakelijk voor zondag 18 maart special)

(privé) voor ongeveer 10 uur per week.
In mijn huishouden is een hond aanwezig.
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u binnen 8 dagen telefonisch contact opnemen met de heer L. Lengton, telefoon
0575-467512 van 18.00 tot 21.00 uur.

SHELL GROOT JEBBINK
is op zoek naar

parttimers
voor het tankstation
voor in de weekenden en vakanties.

OPRUIMING
restant partijen

SIERBESTRATING
TUINHOUT
BLOKHUTTEN enz.

Wat zijn de wensen:
- Representatief
- Servicegericht
- Goede contactuele eigenschappen
- Zelfstandig
- Leeftijd vanaf 16 jaar

VREEMAN MODE
HARFSEN
De nieuwe voorjaarscollectie is binnen:

• Gilettepakjes
• Rokken
• Rokken

Wat bieden wij:
- Uitstekende werkkring
- Afwisselend werk
- Betaling volgens CAO kleinmetaal

• Blouses

Interesse?
Schrijf, mail, bel of sms naar:
Autobedrijf Groot Jebbink
Postbus 108, 7250 AC Vorden
jebbink@deawoo.nl
Tel. 0575-552222 - 06-51405969

• T-shirts

• Japonnen (korte en lange mouw)

• Dames- en herenjacks
en ... nog veel meer!
Dus kom gauw kijken

AUTOBEDRIJF

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

Groot
Jebbink
Ruurtoseweg 45-47, Vorden, tel. 0575-551217

SNEU TANKSTATION

Rondweg 2, 7251 RV Vorden

GEURTJE VREEMAN
Lochemseweg 120, Harfsen
Telefoon 0573-431202
Elke woensdag gesloten

Morning Prayer opmaat voor drukke Lezing over
oorlogservaringen
tijd Stadsjongenskoor Zutphen
Het Stadsjongenskoor Zutphen
zal op zondagmorgen 18 maart
a.s. in de Martinuskerk in
Warnsveld tijdens de dienst de
liturgische muziek verzorgen
naar traditioneel Anglicaans
voorbeeld. De koormuziek, zoals deze iedere zondag is te horen in veel Engelse kathedralen, zijn nauw verbonden met
de lezingen van deze zondag en
krijgen daar dikwijls in de namiddag een vervolg in de meer
bekendere Evensong. Het is
voor het eerst dat een dergelijke liturgische dienst in deze regio wordt gehouden.
Op zaterdagavond 24 maart zal
het Stadsjongenskoor meewerken
aan het feestelijk jubileumconcert
van het Christelijk Eefdes Mannenkoor in de Hanzehof.
Tijdens de stadspresentatie 'Zutphen op Zondag' op 22 april zullen in de St. Janskerk verschillende
muzikale optredens plaatsvinden,
welke wordt afgesloten met een
optreden van het Stadsjongenskoor. Deze muzikale optredens
zijn zoals altijd tijdens 'Zutphen
op Zondag' gratis toegankelijk.
OPEN HUIS KOORSCHOOL
Dinsdag l mei a.s. houdt het Stadsjongenskoor 'Open Huis' in het

koorgebouw PCM Mariaschool,
achter de St. Janskerk.
Deze dag is speciaal bedoeld om
belangstellenden nader te laten
kennismaken met de specifieke
cultuur van een jongenskoor.
Koorzang door jongens staat dit
jaar bijzonder in de belangstelling
en is een van de hoogtepunten tijdens de manifestatie 'Rotterdam
Culturele hoofdstad' in dit najaar,
wanneer jongenskoren uitbinnenen buitenland hier zullen optre
den.
In Nederland is de belangstelling
hiervoor groeiende, getuige de
bloeiende jongenskoren, in Haarlem, Utrecht, Roden, Elburg en
Goes.
Bij het Jongenskoor in Goes zingen
maar liefst 70 jongens ! en is zelfs
een ledenstop ingevoerd.
Het Stadsjongenskoor Zutphen,
opgericht in 1996, telt op dit moment zo'n 25 zangertjes, maar kan
best nog wat stoere jongensstemmen gebruiken.
Het zingen in een koor geeft de
jongens meer zelfvertrouwen en
verbetert de concentratie en
spreek- en taalvaardigheid, omdat
vooral Engelse en Duitse koorliteratuur wordt gezongen. Daarnaast
ervaren de jongens het plezier van
het samen muziek maken.
Ouders en jongens die belangstel-

ling hebben worden dan ook van
harte uitgenodigd om een kijkje te
komen nemen.
De jongens zullen laten horen en
vertellen, hoe gezellig en tegelijk
leerzaam het is om samen in een
koor hoogwaardige koormuziek in
te studeren en dikwijls voor een
groot publiek uit te voeren. Daarnaast is er een videopresentatie en
een foto-expositie van verschillende optredens maar ook van de ge
zellige en ontspannen koordagen.
Aandacht is er natuurlijk ook voor
de keyboardlessen die de jongens
tijdens hun opleiding krijgen.
Voor aanmelding en meer informatie kan men alvast contact opnemen met Wim en Judy Riefel,
tel. (0575) 52 93 60 of Wim Laurensse, tel. (0575) 51 77 73.
Samen met het Jeugdkoor van de
Koorschool Arnhem o.l .v. Katalin
Szabó geeft het Stadsjongenskoor
op zaterdagavond 16 juni een concert in de Koepelkerk in Arnhem
en op zondagmiddag 17 juni in de
St. Janskerk in Zutphen.
In dit weekend zullen beide koren
samen optrekken en naast de
zangstudie een ontspannen programma met elkaar hebben.
Men ziet dit nog jonge koor is
springlevend en bruist van de activiteiten.

Modeflitsen bij Visser Mode

Ondanks de enorme drukke
werkzaamheden voorafgaand
aan de opening van het Achterhoeks Museum 1940-1945 eind
april dit jaar, heeft het bestuur
toch gemeend een avond te
moeten organiseren.

hanteerden zal belicht worden. Allerlei facetten met betrekking tot
het aan de macht komen van Hitler worden belicht, en zijn functioneren gedurende de oorlog, dit
alles voorzien van de nodige
kwinkslagen.

Ook dit jaar zijn we er in geslaagd
een bijzondere spreker te vinden,
die zijn sporen in de loop der jaren wel verdiend heeft.
Al vele jaren geeft de heer Maas uit
Rijswijk lezingen in het kader van
de jeugd voorlichting aan scholen,
georganiseerd door het voormalig
verzet.
De heer Maas inmiddels 80 jaar,
gaat een gevarieerde lezing houden welke met de nodige hilariteit
doorspekt zal zijn. Hij zal onder
meer spreken over; hoe hij uiteindelijk in het verzet terecht is gekomen, en het daaraan gekoppelde
omgaan met angst. Ook zijn visie
op hoe de Duitsers omgingen met
hun vijanden(verzet). De Gestapo
de gevreesde politie van de Duitse
bezetter en het systeem dat zij

Tijdens de lezing zal de heer Maas
allerlei authentieke goederen tonen welke hij in de oorlog ge
bruikt heeft. En zeer bijzonder
item is zijn eigen complete gevangen pak uit het concentratiekamp
Dachau. Ook zijn Persoonsbewijs
en talrijke foto's van de koninklijke familie zullen ten tonele verschijnen. Na afloop van de lezing
zal er gelegenheid zijn om vragen
te stellen aan de heer Maas.

Centrum voor Reiki
op Gezondheidsbeurs
Centrum voor Reiki in Eefde
neemt op zaterdag 17 maart a.s.
deel aan de Gezondheidsbeurs
2001 in Deventer.
Op deze beurs vind je alle informatie over ziek zijn, beter worden
en het werken in de zorg. Wie interesse heeft mag deze dag niet
missen!
Iedereen is welkom op 17 maart in
het St. Josef Verpleeghuis aan de G.
van Swietenstraat 15 te Deventer.
Bij de stand van Centrum voor Reiki kun je gratis een korte kennismakingsbehandeling krijgen. Er is
heel veel te lezen over Reiki, kijk
maar eens naar vele boeken in de
bibliotheek. Maar het beste is Reiki
te ervaren, te voelen!!! Dat kan dus

Afgelopen donderdag, vrijdag
en zaterdag waren er modeflitsen bij Visser Mode.

Cecil, Bandolera, Expresso, Hammer, Court One, Gerry Weber, etc.

Een 8-tal mannequins toonden de
vele belangstellenden de voorjaarmode van o.a. Mexx, Street One,

We zagen een vrolijke, fleurige en
vooral draagbaar modebeeld voor
dit nieuwe seizoen. Voor wie de
modeflitsen heeft gemist is het

toch zeker de moeite waard om de
vele collecties in een totaal vernieuwde zaak te komen bekijken.
Wekelijks komen er nieuwe modeitems bij zodat het zeker de moeite waard is om regelmatig te komen kijken.

Samen sterk me t Jantje Beton!

12 t/m 17 maart 2001 -Jantje Beton Collecte
Van 12 t/m 17 maart is het de
week van de Jantje Beton Collecte, de inzamelingsactie voor
en door de jeugd in Nederland.
Onder het motto: "Samen Sterk
met Jantje Beton!" gaan onder
leiding van ruim 1.000 plaatselijke coördinatoren meer dan
50.000 vrijwilligers op stap om
te collecteren voor Jantje Beton
en hun eigen jeugdclub. Want
bij Jantje Beton staat ruimte
voor de jeugd centraal.
De Jantje Beton Collecte heeft een
bijzondere formule: 50% van de
opbrengst gaat naar de collecte

rende jeugdclubs en 50% naar Jantje Beton. Het geld'dat de lokale
verenigingen ophalen blijft voor
een groot deel in de eigen ge
meente en is bestemd voor de financiering van plaatselijke projecten en activiteiten. Het overige
deel van de opbrengst investeert
Jantje Beton in andere belangrijke
jeugdprojecten. Dat is dus 100%
voor het jeugdwerk in Nederland.
Het Nationaal Jeugd Fonds Jantje
Beton streeft naar een eigen plek
voor alle kinderen in Nederland.
Het Fonds financiert projecten die
kinderen de ruimte bieden om

zich op een positieve manier te
ontwikkelen. Vaak zijn dit lokale
projecten, maar het kunnen ook
landelijke projecten zijn, al dan
niet op grond van actuele signalen
uit de samenleving. In het werk
van Jantje Beton staan preventie
van problemen, participatie van
kinderen en perspectief op een
kansrijke toekomst centraal.
De Jantje Beton Collecte staat in
principe open voor alle organisaties uit het vrijwilligersjeugdwerk
die zich, net als Jantje Beton, sterk
maken voor de jeugd in Nederland.

Het bestuur nodigt iedereen dan
ook graag uit om deze avond mee
te beleven op dinsdagavond 27
maart.
Lokatie Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5, Hengelo (Gld.) bij de
grote kerk. Info: 0575-463942 Jean
Kreunen.

op de Gezondheidsbeurs in Deventer.
Reiki is een heel natuurlijke manier om jezelf en anderen te helen, die iedereen kan leren. Opleiding of leeftijd speelt geen rol, onze oudste cursist is 81 jaar. Een cursus is een afgerond geheel en bestaat uit 4 sessies die over 3 dagen
plaatsvindt. Daarin leer je heel
praktisch hoe je jezelf Reiki geeft
en ook aan anderen. De cursussen
worden verzorgd door Lia van 't
Veenkoek, Reikimaster. Zij werkt
volgens de oorspronkelijke traditie
van het Usuisysteem, bovendien is
zij aangesloten bij de Reiki Alliance.
Wilt u meer informatie? Vraag
dan vrijblijvend de folder aan:
0575-513380.

Open dagen
'In de Loodse'

gen bijgemaakt. Naast het assortiment wilgentenen-figuren nu ook
allerlei wanddecoraties.

Na een winterstop begint men 'In
de Loodse' weer met twee open dagen.
Ze hebben er niet stil gezeten en
hebben er weer allerlei leuke din-

Kom kijken op de open dagen die
men houdt op zaterdag 17 maart
en zondag 18 maart 'In de Loodse',
Lage Lochemseweg 5, Warnsveld.

Lentewandeling
De lente is bijna aangebroken.
De dagen lengen, de temperatuur neemt toe en de natuur
laat zich van haar beste kant
zien. Vogels zijn druk in de
weer om voor nageslacht te zorgen en hun gezang is dan ook
niet van de lucht.
Natuurlijk zal het Wereld Natuur
Fonds (WNF) tijdens haar maande
lijkse wandeling hieraan volop
aandacht schenken. En evenzo natuurlijk kiezen we dan voor een
terrein dat niet alleen makkelijk
te bereiken is, maar waar we die
ontluikende lente ook volop kunnen proeven. Onze keuze is dan
ook gevallen op het landgoed de
Voorst. Dit fraaie landgoed is nog
in onaangetaste glorie aanwezig,
maar als Zutphen toestemming
krijgt voor haar onstilbare honger
naar meer inwoners, kunnen we
het mooiste Franse park in de Achterhoek wel op onze buik schrijven. Dan zal de Voorst, tesamen
met 't Velde, letterlijk gedegradeerd worden tot niet meer dan

een stadspark, ingesloten door (ge
fortuneerde?) stadsbewoners. Ge
lukkig is het niet zo ver.
Zondagmiddag 18 maart a.s. zal
onze ervaren natuurgids u meene
men op een natuurwandeling en
veel vertellen over de historie van
de Voorst en over haar bijzonder
rijke planten - en dierenwereld.
Hij hoopt daarmee dat u mee gaat
vechten voor het behoud van dit
onvolprezen stukje Nederland. De
rijksoverheid heeft het landgoede
rengebied ten oosten van Zutphen
niet voor niets is aangewezen als
waardevol cultuurlandschap. Zij
bedoelt daarmee dat dat in stand
dient te blijven en wenst het niet
te verkwanselen aan stadsuitbreiding.
De wandeling start 's middags bij
de brug over de Berkel in de Kapperallee, tussen Warnsveld en Eefde. Aan de deelnemers wordt een
bescheiden bijdrage gevraagd.
Voor eventuele nadere info: Job
Teeuwen, Velhorst l, Lochem,
057S431198.

KEUKENS
SANITAIR

Een keuken die bij uw woonwensen past

WAND- EN VLOERTEGELS
BOUWMATERIALEN
SIERBESTRATINGEN
BOUWMARKT

De ideale keuken is degene die bij
uw levensstijl past. Heel persoonlijk dus. Daarom staan er in de
showroom van BouwCenter HCI

vele uiteenlopende modellen, met
allerlei soorten apparatuur. Kom
kijken en ideeën opdoen. Veel
inspiratie gewenst!

BouwCenter
BouwCenter HCI Hengelo Gld.
Openingstijden showroom:
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81 maandag t/m vrijdag 08.30 -17.30 uur
e-mail: hci@hciubi.nl
vrijdag koopavond
19.00 - 21.00 uur
Internet: www.hciubi.nl
zaterdag
10.00 - 16.00 uur

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

^EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

ROBBERS & PARTNERS

Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 43

Zaterdag
17 maart

administratie- en belastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22
Vordert
Postbus 9 7
7250 AB Vordert

Uw adres voor een totaalpakket
administratieve
en -fiscale dienstverlening

met medewerking van

QSELECT

Telefoon
(0575) 55 14 5§
Fax

[0575)55 17 0||
E-mail
vorden@robbersgrc

111%,

Voor het verzorgen van uw

Belastingaangifte
2000
kunt u buiten kantooruren bij ons terecht op

woensdag
1 4 - 2 1 - 28 maart
van 17.30 tot 19.30 uur.

Zaal open 20.30 uur - Aanvang 21.00 uur.
Kaarten in voorverkoop

UITNODIGING
Wij nodigen u uit voor een bezoek aan onze

VOORJAARSSHOW
van:

Gaarne op telefonische afspraak.

• zit- en loopmaaiers • diverse tuinmachines
• kettingzagen • 2- en 4-wielige tuintrekkers
veegmachines • hogedrukspuiten • compressoren, enz.

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

^m^m m/*/U\

KUNSTSTOF & ALUMINIUM
Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel-en
GROENLOSEWEG 13e 7261 AM RuuRLo gootbekleding

ARWI

rei. 0573-253039 - Fax 0573-254919- Mobiel 0654220156

iS

ACASTEl qARdEN

Showdagen:

vrijdag 23 maart
zaterdag 24 maart
zondag 25 maart

10.00 - 22.00 uur
10.00 - 16.00 uur
10.00 - 16.00 uur

LM.B. VORDEN
idustrieweg 13, 7251 JT Vorden
! elefoon 0575-553163 • Telefax 0575-552869

B.V.

Organisatie St Community Service Rotaryclub "'t Kwartier"

Voorjaarsmode bij
Concert Jeugd Strijk Orkest Constantijn Duthler Mode Zutphen

Op donderdagavopnd 22 maart
a.s. geven zij een concert in de
Martinuskerk te Warnsveld
t.b.v. Kinderopvanghuis "Little
Home" in India.
Dirigent is Roeland Robert en de
soliste Annemijn Bergkotte, altviool m.m.v. Yuri van Nieuwkerk,
klavecimbel.
Het Jeugd Strijk Orkest Constantijn is in 1999 opgericht. In succesvolle projecten en concertseries
hebben jonge talenten uit de regio
Overijssel, Noord-Oost Gelderland
en Flevoland laten horen dat zij op
niveau in een strijkorkest kunnen
musiceren. Onder deskundige leiding van dirigent Roeland Robert
wordt er op vrijdagmiddag in de
Reulandzaal van het conservatorium in Zwolle stevig (en gezellig...)
gewerkt aan het repertoire en het
Samenspel.
OPBRENGST
'Little Home' is een kinderopvanghuis in Mamallapuram. In de

ten sluiten.
Rotaryclub 't Kwartier van Zutphen heeft besloten om 'Little Home' gedurende langere tijd financieel te ondersteunen. De financiële middelen worden verkregen uit
projecten die door de Rotary worden georganiseerd.
Het programma bestaat o.a. uit
Konzert in G Dur für Bratsche und
Streichorchester; Ouverture in C
Moll für Streicher (Zweite Fassung)
(1811); Trauermusik für Bratsche
und Streichorchester (1936); Simple Symphony (1933/34).
Binnenkort zal op enkele verkooppunten de kaartverkoop starten:
in Vorden Visser Mode, Burg. Galleestraat 9; in Zutphen Binorm,
Turfstraat 6; in Warnsveld Apotheek Warnsveld,-Runneboom 16;
in Lochem de Regt Financiële Planning, Nieuwstad 44; in Hengelo
Autobedrijf Jos Herwers (Nissan),
Hummeloseweg 10.
Info bij dhr. W. Riefel, tel. (0575) 52
93 60 of H. v.d. Marck, tel. (0575) 52
6595.

buurt van de stad Chennai (Madras) aan de zuidkust van India.
Vele jaren geleden is de Nederlander W. Wilhelm op kleine schaal
met de opvang van kinderen begonnen, maar op dit moment vinden ongeveer 150 kinderen onderdak in zijn huis. In India komen
ouderloze kinderen vaak in de
jeugdarbeid, de prostitutie of de
drugswereld terecht. 'Little Home'
vangt deze kinderen in de leeftijd
van 4 tot 16 jaar op en geeft ze een
veilige plek, waar ze eten en onderwijs krijgen. De kinderen beschouwen 'Little Home' als hun eigen huis. 'Little Home' neemt ie
dereen op, ongeacht geloof of sociale achtergrond en ontvangt
geen financiële steun van de overheid.
Het aantal opgenomen kinderen
in 'Little Home' is de laatste tijd explosief gestegen, omdat een aantal
gesubsidieerde tehuizen voor kinderen met een specifieke godsdienstige achtergrond, door geldgebrek hun deuren hebben moe

Kader Abdolah, gast in de Boekenweek
Elk jaar zorgen de Vordense
Openbare Bibliotheek en Boekhandel Bruna voor een gast in
ije Boekenweek. Al is Vorden
een betrekkelijk kleine gemeente, toch komen bekende
schrijvers graag naar ons dorp
om te vertellen over hun boeken en om er uit voor te lezen.
Dit jaar, op zondag 18 maart,
wordt een opmerkelijke gast in
de bibliotheek verwacht. Kader
Abdolah, afkomstig uit Iran,
kwam in 1988 als politiek
vluchteling naar Nederland. Hij
schreef een tweetal romans die
zeer de aandacht trokken en
verzorgt een column in de
Volkskrant. Zijn werk is zojuist
bekroond met de E. du Perronprijs.
Kader Abdolah's eerste roman is
'De reis van de lege flessen' en be
schrijft het leven van een vluchte
ling uit Iran die in Nederland een

nieuw leven op wil bouwen. Zijn
enige contact is zijn buurman Re
nee, maar die is zelf ook een buitenstaander en verdwijnt uit zijn
leven. In een vernieuwend en vaak
verrassend taalgebruik beschrijft
Abdolah de ervaringen in zijn
nieuwe vaderland.
Zijn tweede roman 'Spijkerschrift'
is zojuist verschenen en krijgt ook
veel waardering. Ook hier speelt
de achtergrond van het leven in
Iran een belangrijke rol omdat de
vader van de hoofdpersoon Ismaiel als doofstomme in spijkerschrift
een boek heeft geschreven dat de
zoon in Holland ontvangt na zijn
vaders dood. 'Een boek over de liefde, de dood, het verraad en de religie' noemt Kader Abdolah zijn
boek.
Zoals bekend richt het thema van
de Boekenweek zich dit jaar op 'de
twee culturen', op het verschijnsel
dat steeds meer buitenlandse, in
Nederland gevestigde schrijvers

Langwerden veevoeders is een actief familiebedrijf die
onder het merk LAVOR, paarden- en hondenvoer ver-

koopt.

De alom bekende modeshow
van Duthler Mode in Zutphen
start zaterdag 17 maart. De gezellige ontvangst met koffie en
cake is een begin van een modeshow die niemand wil missen.
Op enthousiaste wijze toont het
team van mannequins en dressmen de nieuwe mode. Na de grijze
periode zijn het frisse kleuren die
de collectie nu overheersen. Een
welkome verandering.
Het inkoopteam is erin geslaagd
om een geweldige kleurrijke collectie samen te stellen voor de bre
de doelgroep die bij Duthler Mode
winkelt. La Strada, Cotton Club,
Another Woman vormen een spe
ciale stijl. Roberto Sarto, Zerres,
H.S., Laura Lebek kleden de klanten zeer modisch. Finn Karelia,
Setter lady, Seda, Freya en Knippers tekenen voor een klassieker
beeld.
De dressmen showen de collectie

Alles over borstvoeding

gebruik maken van onze taal. Het
groeiend aantal romans van allochtone oorsprong verrijkt daardoor onze taal omdat nieuwe
woorden worden gebruikt en emoties vaak op een on-nederlandse
wijze worden beschreven. Ook Kader Abdolah is zo'n schrijver die in
zijn boeken de Nederlandse taal
op een originele en vaak treffende
wijze hanteert.
Wie persoonlijk kennis wil maken
met deze ontwikkeling en met een
man die in twee werelden leeft en
daarover schrijft is welkom op zondagmiddag 18 maart in de bibliotheek. De komst van deze inmiddels bekende schrijver is mogelijk
dank zij de samenwerking tussen
Boekhandel Bruna en de bibliotheek. Ook de Stichting Vrienden
van de Openbare Bibliotheek'
heeft het mogelijk gemaakt deze
lezing te organiseren. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij Boekhandel Bruna
en de bibliotheek.

De vereniging Borstvoeding
Natuurlijk start in Vorden met
een minicursus 'alles over
borstvoeding'.
Veel vrouwen die in verwachting
zijn, willen hun baby na de ge
boorte graag borstvoeding geven.
Maar hoe werkt dat in de praktijk?
Moetje je erop voorbereiden? Hoe
weetje of je voldoende melk hebt?
Kun je het met werk buitenshuis
combineren? Als je voor borstvoe
ding kiest, kies je het beste voe
ding voor je kind. Moedermelk be
vat niet alleen alle voedingsstoffen
die een baby nodig heeft, maar onder andere ook afweerstoffen, die
een baby beschermen tegen ziekten en infecties.
Borstvoeding geven is iets heel natuurlij ks. Maar dat wil niet zeggen, dat het altijd vanzelf gaat. In
een omgeving waar de fles heel ge
woon is geworden, heb je informatie en goede begeleiding nodig. Je
partner hoeft zich niet overbodig
te voelen als je borstvoeding gaat
geven. Er zijn heel veel andere ma-

VERKOOP
BIJ INSCHRIJVING

vertegenwoordiger m/v
Wij vragen:
• Affiniteit met paarden en (klein)diersector.
• Goede contactuele eigenschappen.

Perceel landbouwgrond
te

(gem. Lochem)
eventueel met melkquotum.

2,19.19 ha gelegen aan de
Doktersdijk te Barchem.

• Geen 9 tot 5 mentaliteit.
• Rijbewijs BE.
Wij bieden een prettige werksfeer en een goed salaris.

Inlichtingen en sollicitaties kunt u richten aan onderstaand

Voor nadere informatie:
Lobbert & Zwienenberg
Holterweg 30a - 7245 SC Laren
Telefoon: 0573-402772

LANGWERDEN
VEEVOEDER- EN KUNSTMESTHANDEL

Hazenhutweg 2, 7255 M N Hengelo (Gld.)

Veiling

Telefoon 0575-467555

v.o.f.
s c h o o r s t e e nn vv ee e g b e d r i j f

Zelhem
Tel. 0314-622267
GÊRARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

nieren om een band met de baby
te krijgen. Door kennis van zaken
groeit je zelfvertrouwen, waardoor je met plezier borstvoeding
kunt geven.
De vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) wil hierbij helpen,
zodat borstvoeding geven voor ie
dereen die daarvoor kiest een goe
de ervaring kan worden.
De minicursus 'alles over borstvoe
ding' is bedoeld voor zwangere
vrouwen en hun partners, voedende moeders en mensen die door
hun beroep geïnteresseerd zijn in
borstvoeding.
In twee avonden wordt er besproken over: het belang van borstvoe
ding; borstvoeding, hoe werkt
het?; de eerste weken; het voorkomen en oplossen van problemen;
afkolven van moedermelk; borstvoeding en een baan enz.
Wanneer: 28 maart - 4 april; 30
mei - 6 juni; 4 juli -11 juli.
Voor aanmelden of meer info kan
men bellen naar: Wilma Bijenhof,
tel. 0575 - 555737.

Wesselink - Dcgro bouwmaterialen B.V. Zutphen
Specialist in bouwmaterialen

Voor verkoop en begeleiding van deze voeders en uit-

breiding van bestaand netwerk vragen wij een gemotiveerde zelfstandige

uit de volgende merken: Elmior,
Hedex, Bogart, Meyer, Giordano,
Baileys en Roberto Sarto. Op hun
eigen wijze tonen ze de man hoe
hij 'gekleed' of'sportief kan gaan.
Nieuw zijn hier de merken DEX n
GLEN. Pantalons in het sportieve
beeld met rits- en zakversieringen.
Bijpassende shirts, sweats, jacks
en bodywarmers.
Al met al meer dan de moeite
waard om één van de negen shows
te bezoeken. Negen gezellige
shows die mede verzorgd worden
door: Kapsalon Alicia, Bakkerij
Kuiper, Engelen schoenmode,
Hans Anders en de Bloemenhoek.
Zaterdag 17 maart tot en met donderdag 22 maart. Special zondag
18 maart extra show. Reserveren
noodzakelijk. Maandag 19 maart
is er geen show.
Reserveren is mogelijk. Voor vervoer kan gezorgd worden. Duthler
Mode, Troelstralaan 39-43, tele
foon 0575-526080. (Zie ook de advertentie.)

op zaterdag 24 maart
in De Herberg te Vorden
aanvang 19.00 uur.

Wesselink-Degro B.V. is een onderdeel van
van Ditshuizen B.V, een landelijk opererende

onderneming, gespecialiseerd op het gebied van
bouwmaterialen, keukens en tegels met vestigingen
in Zeddam, Arnhem, Nijmegen en Zutphen.
Voor onze vestiging in Zutphen zoeken wij op korte

termijn een:

representatieve
parttime
verkoper (m/v)
voor de verkoop van wand- en vloertegels
en aanverwante artikelen in onze toonzaal.

Voor de vrijdag van 08.30-21.00 uur
en voor de zaterdag van 09.00-13.00 uur.

Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van c.v. kunt u

Kijkuren: 24 maart van 13.00 tot 16.00 uur.
Vanaf 9 maart zijn er boekjes verkrijgbaar bij: De Herberg,
het VW-kantoor, de bibliotheek, de Rabobank en ABNAMRO bank.

De opbrengst is bestemd voor
restauratie van ramen in de Dorpskerk

richten aan:
Wesselink - Degro B.V.

Postbus 16 - 7200 AA Zutphen
t.a.v. de heer M. Buiting
Voor eventuele nadere informatie kunt u bellen

met nummer: 0575-517656

prolink.nl

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

Registreer snel
uw bedrijfsnaam
op internet!

modekoopje

éénmalig fl. 95,- plbi fl. 30,- p«r JMF

week 11-01 aanbiedingen geldig t/m 25 mi

PERSIVAL
jack

damesshirt

Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extranet
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice
- Computerverkoop en PC-privéprojecten

lange
mouw
norm.
55,-

mt. 104-152
vanaf:

/
L

Bel voor informatie !

c 20,42

Meer info: www.prolink.nl
internet dienstverlening,
cursussen en computerverkoop
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»•*••
A 5

A
Prolink punt Nederland b.v.
Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak
Tel: 0575-441344

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

Wie gaat er
mee
naar de
Huishoudbeurs
op 2, 3, 4, 5, 6
of 7 april a.s.*

AKMOWORKS
jack

17,02

mt. 104-152
vanaf:

•**m

€ 22,67

•"' •/

::

AKMOWORKS
broek
'canvas'

mt.
104-152
norm.
vanaf:

Vorden om 8.15 uur;
Zutphen 9tn 8.30 uur;
Brummen om8,4öuur;
Eerbeek om 8.50 uur;
urenen ent 8.55 uur.

FASHIONl
€ 14,75

mode voor heit

Hiéfë gszih

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
Raalte - Terborg - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar
HAVI Reizen J.L. HdlT6n
Klarenbeekseweg 14 - Voorst
Tel.(0575)501334

il|, Wildkamp
Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099

Borculo (OU.)
Tol. 0545-272795
*www.wiïdkamp.nl

NISSAN. DESIGNED TO IMPROVE YOUR PERFORMANCE

Contactjes?

ER IS AL EEN VANETTE V.A. F 24.100,- EXCL. BTW EN BPM, EXCL. VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN.
AFGEBEELD: CARGO DUBBELCABINE MET OPGEBOUWDE ACCESSOIRES TEGEN MEERPRIJS.

De Stoven 25, 7206 AZ Zutphen, Tel: 0575 - 522522
Hummeloseweg 10, 7255 AH Hengelo (G.), Tel. (0575) 46 22 44

Kom nu naar Herwers, uw team van Autospecialisten!

OP=OP

4 falen -1 betalen

1-persoons millennium dekbedsets Essenza

kleuren wit en ecru

OP= OP

4 voor f

l l «7

of 2 voor ƒ 69f=

3 falen -1 betalen
1-persoons Boras dekbedsets

10 verschillende kleuren
waarvan 2 kinderdessins

3 voor

f 99,

2-persoons millennium dekbedsets Essenza
kleuren wit en ecru

3 voor I

l ^r^t

Lits jumeaux millennium dekbedsets
kleuren wit en ecru

OP=OP

3 voor I

l «/«7f

2 kalen - 1 betalen

Grote hoeveelheid uiteenlopende dessins,
zowel 1-persoons-, 2-persoons
als lits jumeaux

om
Deventer

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48F Zutphen, Tel. 0575-512816

