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Overname van advertenties/berichten is verboden

Wethouder Boogaard
opende website bibliotheek

Copy voor de Paaskrant
In de week voorafgaand aan Pasen (week 15) brengen wij weer een
Paaskrant uit. Copy en advertenties voor deze speciale editie dienen
uiterlijk maandag 26 maart om 12.00 uur bij ons binnen te zijn.
De redactie

Schuttestraat wordt 60 kilometer weg:

Plateaus aan Het Hoge
Burgemeester E.J.C. Kamerling
had zijn huiswerk goed gemaakt. Tijdens de raadsvergadering in februari beloofde hij
met nieuwe verkeersmaatregelen te komen met betrekking
tot Het Hoge en de Schuttestraat. Tijdens de commisievergadering van vorige week
woensdag werden deze behandeld: op Het Hoge komen plateaus en de maximum snelheid
op de Schuttestraat wordt 60 kilometer per uur.

Wethouder Henk Boogaard
heeft in de Vordense bibliotheek de nieuwe website geopend. De wethouder toonde
zich verheugd over het feit dat
de bibliotheek met de tijd meegaat en in de toekomst wil investeren en tevens openstaat
voor nieuwe ontwikkelingen.
"Je kunt nu vanuit huis per p.c.
boeken reserveren. In de toekomst zal er wel een electronisch boek komen, maar voorlopig zal er toch nog wel met
het boek in bed gelezen worden.", aldus de wethouder.
Ook noemde hij de bieb van groot
belang voor scholieren die hier
veel informatie kunnen halen.
Datzelfde geldt uiteraard voor
jong en oud. Hij vroeg zich hardop
af wat er in de toekomst met de bibliotheek zal gebeuren.
"Misschien komt er wel, met de
herindeling van de gemeente in

het vooruitzicht, een internetcafé.
Het is zeker dat het bestuur van de
bibliotheek een turbulente tijd te
gemoet gaat", aldus wethouder
Boogaard.
De heer D. Wallenburg, voorzitter
van de bibliotheek was blij met de
realisering van de nieuwe kasten
voor boeken en lectuur.

"Er zijn plannen om de bibliotheek verder op te knappen. Ook
komt er een aanbieding van cursussen o.a. een internetcursus die
in april van start gaat. Er zijn vier
p.c.'s opgesteld.
Iedereen kan komen internetten
voor tien cent per minuut. Hier
wordt momenteel al veel gebruik
van gemaakt", aldus de heer Wallenburg.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIK AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 maart 10.00 uur ds. M. Beitier, Avondmaal voor jong en oud.

Geen zwerfvuildag
In verband met de dreigende
uitbraak van mond- en klauwzeer is de zwerfvuildag van afgelopen zaterdag in Vorden
niet doorgegaan.
Ook in andere plaatsen in Nederland werd de natuurschoonmaakdag afgelast.

De Koninklijke Nederlandse Jagers
Vereniging die de zwerfvuildag organiseert samen met lokale wildbeheereenheden vindt het niet
verantwoord mensen uit diverse
plaatsen op het boerenland samen
te brengen. Mogelijk wordt de natuurschoonmaakdag nu dit najaar
gehouden.

Sluiting supermarkt slechts een gerucht:
Deze week
als extra bijlage in Contact

Tijdens de raadsvergadering van
vorige maand werd burgemeester
Kamerling van alle kanten onder
vuur genomen tijdens de behandeling van het agendapunt 'verkeersmaatregelen in verband met
voorrang fietsers van rechts'. Met
name ten aanzien van Het Hoge
en de Schuttestraat stonden hel
college en de raad lijnrecht tegenover elkaar. Op Het Hoge wilde het
college zogenoemde punaises aan-

leggen, bolle cirkelvormige verkeersdrempels. De raad zag dat
niet zitten en pleitte voor plateaus
in verband met de verkeersveiligheid op het traject voor basisschool Het Hoge en scholengemeenschap 't Beeckland.
Het college heeft nu besloten alsnog plateaus aan te leggen op de
kruisingen van Het Hoge met de
Smidsstraat, de Schoolstraat en de
Dokter C. Lulofsweg. De meerkosten van de/e maatregelen worden
geraamd op f 18.000,= per kruising. Daarnaast hebben B en W besloten een plateau aan te leggen
op de kruising van de Schuttestraat met de Kostedeweg en de
overige kruisingen op deze weg
met bebakening en markering te
accentueren in verband met de
maatregel 'fietsers van rechts
voorrang. Verder wordt de maximumsnelheid op de Schuttestraat
60 kilometer per uur. De meerkosten van deze maatregelen worden
geraamd op ongeveer f 30.000,=.

A&P in de verkoop
De afgelopen week ging in
Vorden het gerucht dat supermarkt A&P binnenkort de
deuren sluit. Bedrijfsleider B.
Nederhoed van de A&P aan de
Nieuwstad laat weten dat dit
slechts een gerucht is. "De supermarkt staat wel te koop,
maar er is absoluut geen sprake
van sluiting", zegt hij.
Het verhaal in een notendop.
Ongeveer eenjaar geleden nam de
firma Schuitema - de organisatie
achter supermarktketen ClOOO de A&P groep over. In totaal gaat
het om 123 supermarkten van
A&P in Nederland. Zo'n zeventig
daarvan worden omgedoopt tot

ClOOO. De overige gaan in de verkoop. Dit laatst is ook het geval
met de A&P aan de Nieuwstad. Belangrijkste argument van Schuitema om deze supermarkt van de
hand te doen is het feit dat het
pand van de A&P in Vorden geen
uitbreidingsmogelijkheden kent.
Volgens bedrijfsleider E. Nederhoed van de supermarkt in Vorden
blijft tot halverwege 2002 de naam
A&P bestaan. "Dus het is heel goed
mogelijk dat wij volgend jaar ook
nog gewoon onder die naam in
Vorden zitten.
Het hangt er helemaal van af hoe
snel Schuitema deze supermarkt
verkoopt."

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 maart 10.00 uur ds. A. Hagoort.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 maart 10.00 uur ds. L. Buitenhuis, Hummelo; 19.00 uur
ds. D.H. Borgers, Rijssen.
R.K. kerk Vorden
Zondag 25 maart 10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v.
Cantens Domino.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 maart 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 25 maart 10.00 uur Woord/Communiedienst.
Weekendwacht pastores
25-26 maart G. Achterhoek, Doetinchem, tel. (0314) 39 00 76.
Weekenddienst huisartsen
24-25 maart dhr. Haas, Christinalaan 18, tel. 55 16 78.
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 23 t/m 30 maart Apotheek Nieuwstad. Nieuwstad 72,
Zutphen, tel. (0575) 51 26 66.
Tandartsen
24-25 maartG.W.Jelsma, Lochem, telefoon (0573) 25 18 70. 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
CL Zelhem. 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@dcstiepel.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.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Totkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonümmer 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.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. 0575-552749 of
0800-0230550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur;
vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdagen zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56. Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalannering info/aanvraag bij de SWOV.
Maal tij dverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV. tel. 553405.
Hobbven 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.O.) Gymnastiek, sport en
spel. volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32. tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa. Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. 0575-555763.
Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen.
tel. 0575-461332 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

zijn uitsluitend, bestemd voor
particulieren C.» 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.
• Verhuisd. Op 15 maart is H.
Silvold-Lenselink verhuisd
van Raadhuisstraat 17 naar:
Hoetinkhof 40, 7251 WG
Vorden

• Met de Pandanrijst van de
Wereldwinkel kunt u lekker
opscheppen!
• Ik zoek nog wat huishoudwerk namelijk op woensdagof vrijdagmiddag in Vorden.
Bellen na 17.00 uur 0575552968
• Kinderen van zeven jaar en
ouder kunnen op woensdagmiddag 28 maart tussen
14.00 en 16.00 uur werken
met klei in Reurles Huus onder leiding van Erna Flierman.
Kosten: 5 gulden. Opgave:
0573-452075 of 453034

Cor de Wild

Bezoek onze internet site

De Regt Financiële
Planning
Lochem 0573-255300

Kijk voor

meer nieuws
op:

POLITIE VORDEN: 0900-8844
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Er kan er maar één de ech te

zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. OJ>75-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. C
)575-571528

Hengelo (Gld.)

medewerker

• Te koop: bungalowtent 6pers. incl. toebehoren en 4pits gasstel. Tel. 555321
• Gezocht: woonruimte/kamer voor jonge vrouw omgeving Vorden. Brieven onder nr.
V 4-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden

voor 2 dagen per week
in de biologische tuinerij.
Ervaring niet vereist,
wel inzicht.
Reacties op telefoonno.
0575-555588

voor ai uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • hand werk stoffen»Kaaslinnen • Alda *Aidaband
• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren
• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol
Tevens verzorgen wij ook uw stoomgoed

interieuradviseur

Kantine
beheerder

de woonwinkel van Warnsveld'
VORDEN

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon 0575-526132

Ons mooie en gezellige
zwembad heeft een kantine, maar geen beheerder meer.
Ben je ondernemend en vind je het leuk om er te
zijn voor de doelgroep zwembadbezoekers, dan
nodigen wij je uit om te reageren.
Het zwembadseizoen loopt van mei tot september
en in die periode passeren ± 40.000 bezoekers
onze kassa. De kantinebeheerder is niet gebonden aan de sluitingstijden van het bad en kan
's avonds horeca-activiteiten organiseren.

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

Knapperlge
radijsjes per bos

Lentesalade
200 gram

The
Green Garden
zoekt

• Henk B. uit Linde 49 jaar!
Gefeliciteerd

4 Aft

14%/

kassla per stuk

voor actuele
financiële informatie

• Groepshealing/meditatie:
nu weer ruimte voor enkele
spirituele vrouwen (met Reikicert). Naar keuze met/zonder
gebruik van sauna of zonnehemel. Ook privébehandeling
mogelijk. Jeugd-/vrouwenzorg:
0575-464383 Ineke
• De Stichting Veiling Commissie Vorden vraagt: goederen voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
551486 / 551961 / 553081 en
551673

Grote krop

• Te koop: nestje Jack Russel-pups 2 + 3 kleur, laagbenig en kortharig. Ingeënt en
ontwormd. Tel. 0573-441096

• Gevraagd: huishoudelijke
• Afslankplannen? Laat het hulp voor ca. 8 uur per week
hier niet bij! Wij kunnen u hel- in Vorden Van Bramerenstraat.
Tel. 0575-555588.
pen. Bel vrijblijvend voor info
mevr. A. Eijsink, tel. 572127
• Te koop: Volvo 340 auto• Jong Gelre Revue 23, 30
maat, wit, b.j.'88 APK 09-01.
Tel. 0575-556573
en 31 maart; aanvang 20.00
uur. Uitvoering/voorverkoop
Dorpscentrum Vorden
Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf
• Hobbybeurs. Zondag 25
maart van 11.00 tot 17.00 uur in
Woonzorgcentrum AntoniusNieuw telefoonnummer
hove, Rapenburgsestraat 33,
0575-538046
Lichtenvoorde. Entree f 1,50
(kinderen tot 12 jaar gratis).
Inl.: 0544-375772 (zie artikel elWWW.DEREGT.NL
ders in dit nummer)
• Homo, lesbisch, bi? Je
bent de enige niet. Je kunt
pas gelukkig worden als je jezelf kunt zijn. Leer meer mensen kennen en kom bij een
praat/gezelligheidsgroep van
o.a. St. de Kringen. Bel voor:
homo-mannen/jongens 0573452375; vrouwen 0135-6832
49; bi-mannen 0573-452375

LENTEKRIEBELS

Belangstelling? Vragen?
Bel tussen 18.00 en 19.30 uur met onze penningmeester, Harrie Mombarg. Zijn telefoonnummer
is: 0575-556709.

AUTORIJSCHOOL

B. VAN DER LINDEN
Uw rijschool voor de regio.
Tel. 0575-441260 of O6-53232Q4O

U hakt ze alle vier
lekker in de pan

Robin
Hij is geboren op 14 maart 2001 om 00.04 uur,
weegt 5130 gram en is 58 cm lang.

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

Jeroen en Agnes Oonk

Belt u even van tevoren, voordat u mijn slaap komt
verstoren.
Wij rusten van 13.00 tot 15.00 uur en na 22.00 uur.

•

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

l
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M.f*>~fi

voor service,
kwaliteit en
vakmanschap

Hoetinkhof 159
7251 WH Vorden
Telefoon 0575-554338

g

^*i\

-

Bedankt voor uw kaart, bloemen, cadeaus en felicitaties ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk.
Wij genieten er nog steeds van.
Ans en Henk Huntink-Eggink
Linda, Femke en Ruud

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

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo
Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

Hoetinkhof 31
7251 WL Vorden

1100
4 houthakkersteaks l l «»
rookvlees,
cornedbeef,
grillworst,
(100 gr. per soort), samen

rolladeschijven,
4 stuks

Voor uw

Voorjaarssalade,

•749
4M
i

zomerzon
Groef is de leegte die zij achterlaat,
mooi zijn de herinneringen die blijven.
In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat, na een liefdevolle verzorging in woonzorgcentrum De Wehme
te Vorden, onverwacht van ons is heengegaan onze lieve, zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Willemina Hendrika
Dimmendaal-Pardijs

gaat u naar:

Bourgondische rib,
100 gr.

Rabobank

2

90

700 gr.
Bretons gehakt,

varkenshaas
i" bladerdeeg,
per stuk

2

98

5

425

€193

€132

reizen

69

Kantoren te:
Vorden, Zutphensevveg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-5583 i()
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

weduwe van A. Dimmendaal
op de leeftijd van 93 jaar.
Wichmond: J.G. Dimmendaal
G.H. Dimmendaal-Stokreef
Bert en Sandra
Andre en Natasja
Werner en Ivonne
Hengelo (Gld.): C.E.H. Fokking-Dimmendaal
A. Fokking
Hennie en Jan
Appie en Ina
Anja en Dick
Ronald en Sandra
Vorden: R. Dimmendaal
Vorden: G. Dimmendaal
G. Dimmendaal-Wolsink t
Rene en Marita
Erik en Renate
Martijn en Linda
Marken: G.J. Zeeman-Dimmendaal
D. Zeeman
Nelina en Will
Wilma en Jeroen
Corjan
en achterkleinkinderen
Vorden, 13 maart 2001
Correspondentieadres:
Insulindelaan 18
7251 EK Vorden
De begrafenis heeft op vrijdag 16 maart plaatsgevonden.

• 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

In memoriam
21 maart 2000

21 maart 2001

Jos Steen breker

Voor de overweldigende belangstelling en hartverwarmende bewijzen van medeleven, die ik na het
overlijden en bij de teraardebestelling van mijn liefhebbende man

Hendrik Jan Eggink

Sommige levens vormen een perfecte cirkel,
andere levens vormen een cirkel die we niet altijd
begrijpen.
Verlies maakt deel uit van onze levenscirkel.
Het heeft ons wel geleerd wat waardevol is.
Net als die liefde waar we alleen maar dankbaar
voor kunnen zijn.

mocht ontvangen, zeg ik u, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen hartelijk dank.
Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun en troost
welke ons dit heeft gegeven.

Voor altijd in ons hart...
Wij... die jou nooit zullen vergeten.

Vorden, maart 2001

Uit aller naam,
A.H. Eggink-Riefel

Mijn nieuwe adres wordt per 1 april 2001:
De Delle 73, 7251 AJ Vorden

Baantje
trekken of ""TWDtS
baantje krijgen
In het zwembad kan dat allebei.
Voor ons mooie en gezellige zwembad zoeken
wij medewerk(st)ers die ons team in het seizoen
komen versterken. Wij kijken uit naar 3 collega's die willen meewerken bij alle voorkomende
werkzaamheden, bij de kassa, schoonmaak en
toezichthouden aan het bad.
Kun je zwemmen en vind je het leuk om er vooral voor kinderen te zijn, dan nodigen wij je uit
om te solliciteren.
Wij bieden je een contract op basis van 40%,
maar vragen je bereidheid om meer te werken
als dat voor de bezoekers van het zwembad nodig is.
Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden
zijn overeenkomstig de CAO voor de Zwembaden.
Richt je sollicitatie aan de secretaris van Zwembad In de Dennen, mevrouw M. Westervoorde,
De Laegte 20, 7251 VM Vorden.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken
deskundig advies
en persoonlijke voorlichting
Tevens uw vertrouwde adres voor:

onderhoud aan bestaande monumenten
zoals:

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

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

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

•rf" QEMEENTE

BULLETIN

Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 21 april 2001. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend ge
maakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan
ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 21
april 2001.

NZAMELEN KLEIN WIT- & BRUINGOED
In november/december 2000 is een inzamelactie gehouden voor klein wit & bruingoed,
waarbij 5 ondernemers van de Vordense Ondernemersvereniging, de gemeente Vorden,
de landelijke organisatie NVMP (verantwoordelijk voor de verwerking van het klein wit &
bruingoed) en het afvalinzamelbedrijf Berkel
Milieu hebben samengewerkt.

openbare kennisgeving ontwerpbesluit inzake voornemen tot gedeeltelijke intrekking vergunning

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefax: 0575-557444

De actie leverde ruim 1000 ingeleverde producten, zoals koffiezetapparatuur, strijkijzers
en radio's op. Die hoeveelheid komt overeen
met ongeveer 2200 kilogram klein wit- en
bruingoed. Dit afval wordt nu gerecycled.

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

De gemeenteraad besloot in februari jongstleden om in samenwerking met de VOV en Berkel Milieu met het inzamelen door te gaan tot meer zicht is op de komst van een permanent inle
vercentrum voor te recyclen producten, een zogenaamde retourette. De
inzamelbakken staan nog steeds bij de vijf deelnemende ondernemers:
fa Barendsen, Super de Boer, Super A & P, kadoshop Sueters en de Weikoop.

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

Haak in op
het milieu
Zonder u valt niels te recyclen

U kunt daar uw klein wit- & bruingoed gratis inleveren. Bij een aantal ondernemers krijgt u korting bij de aankoop van nieuwe producten.

EN HET MILIEU

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

Openingstijden politie
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

Het milieu gaat ons allemaal aan. Zowel jong als oud. Dat is dan ook één
van de redenen waarom er op woensdag 21 maart weer een nationale
boomfeestdag wordt gehouden. De leerlingen van de groepen zeven en
acht van de basisscholen in Vorden zullen op deze dag zo'n vierhonderd
struiken en fruitbomen planten aan de Leuke.
Op de foto voorzitter Gosse Terpstra van de werkgroep Leefbaarheid Vorden. Samen met de gemeente en de plaatselijke basisscholen is de werkgroep verantwoordelijk voor de boomplantdag in ons dorp. "De mens
kan niet zonder natuur", zegt Gosse Terpstra. "Helaas staan we daar te
weinig bij stil. Daarom vind ik de boomplantdag ook zo'n goed initiatief.
Kinderen worden zo op een heel jonge leeftijd geconfronteerd met de natuur. I Iet is belangrijk dat ze weten dat de natuur om ons heen helemaal
niet zo vanzelfsprekend is en dat we er zuinig op moeten zijn. Je moet
het zien als een stukje bewustwording." Het leuke daarbij is dat de kinderen zelf een struik of boom mogen planten. "Kinderen vinden zoiets
fantastisch. Zoiets blijft je altijd bij."

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur
donderdag

Strekking van het besluit:
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de milieuvergunning (ambtshalve) gedeeltelijk in te trekken voor het houden van 80 vleesvarkens, omdat vergunninghouder circa 4 jaar geen vleesvarkens meer
houdt. Vergunninghouder houdt 854,3 kilogram NH3 productieruimte.
De depositie neemt met 24,7 % af van 739,6 naar 557 mol (zie bijlage A.)
Bedenkingen:
Iedereen kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerpbesluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 7
april 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 ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 23 maart tot en met 6 april 2001 ter inzage
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8,41, lid 1) van:

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

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

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope
ningstijden met ingang van 23 maart 2001 tot en met 6 april 2001 ter inzage het ontwerpbesluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer
W J. Tjoonk, Schimmeldijk 2, 7251 MX Vorden op 12 september 1995
verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch
bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie M,
nummer 235, adres inrichting Schimmeldijk 2 te Vorden.

openbare kennisgeving meldingen

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

yORDEN

ET MILIEUBEHEER

1. Nedac Sorbo Groep BV, Innovatie l, 6921 RM Duiven voor het van toe
passing worden van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer op het perceel Nieuwstad 28A te Vorden;
2. Hotel-restaurant Bloemendaal, Stationsweg 24, 7251 EM Vorden voor
de vervanging van het zwembad en de bouw van een hotelapparte
ment/zwembadhuis op het perceel Stationsweg 24 te Vorden;
3. Huntink Kunststoffen BV, Netwerkweg 8, 7251 KV Vorden voor het oprichten van een opslagplaats van folies op het perceel Netwerkweg 8 te
Vorden;
4. De heer H.G. Beumer, Schuttestraat 16, 7251 MZ Vorden voor het wijzigen van een agrarisch bedrijf op het perceel Schuttestraat 16 te Vorden;
5. De heer B. Wentink, Stuwdijk 5, 7251 KL Vorden voor het van toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer op
het perceel Stuwdijk 5 te Vorden;
6. Hotel restaurant Bakker, Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden voor het veranderen van een hotel/restaurant op het perceel Dorpsstraat 24 te Vorden.

ERGROTEN WONING HET HOGE 42
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 8, lid 7 sub d van het bestemmingsplan "Vorden west en zuid
1992" vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een woning op het
perceel Het Hoge 42.
Deze vrijstelling maakt het mogelijk om dichter bij de weg te bouwen.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
22 maart tot en met woensdag 4 april 2001 ter inzage ter gemeentese
cretarie. afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze
aan het college kenbaar maken.

van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

openbare kennisgeving ontwerpbesluit
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 23 maart tot en met 20 april 2001, ter inzage het
ontwerpbesluit op de aanvraag van:
naam aanvrager:
maatschap J.W. en A.P. Jurrius
adres:
Ruurloseweg 96-98
woonplaats:
7251 LW Vorden
om revisievergunning voor:
een paardenfokkerij
datum aanvraag:
l februari 2001
adres van de inrichting:
Ruurloseweg 96-99
kadastraal bekend gemeente:
Vorden, sectie D,
nrs. 2282/2283/1889/1881
Strekking van het ontwerpbesluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in
de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.
Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door iedereen worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.

V U P l APRIL GAAT DE NIEUWE AFVALKALENDER
• 2001/2002 IN;
NIEUWE WIJKINDELING VOOR OPHALEN HUISVUIL
De nieuwe Afvalkalenders 2001/2002
van de gemeente Vorden
worden huis-aan-huis bezorgd.

2 april 2001
nog geen Afvalkalemlt-i
onlviinyeri'
Bel dan de
Alv.il-Informatie-Lijn:
0575 - 545 646

In de gemeente Vorden worden per l april de containers geleegd op
maandag, dinsdag en vrijdag. Voor de nieuwe wijtóndeling zie onderstaande schema. Zet in verband met de nieuwe wij kindeling, zeker de
eerste tijd, uw container uiterlijk 7.00 uur 's ochtends aan de weg.

bied van de verkeersveiligheid worden ondersteund. De gedragscode is een dringend advies, maar is geen wettelijke regel. U kunt er dus geen rechten aan ontlenen.
Deze week gaan we in op de spelregels voor stilstaande of langzaam rijdende automobilisten. Volgende week
komen de spelregels voor de motorrijders aan bod.

In een deel van het buitengebied en in de kom van Vierakker en Wichmond gaat de zijlader rijden. Voor de speciale regels in verband met de
zij lader zie onder *).

Spelregels automobilist:

Maandag
Deel buitengebied met zijlader *)
Stuwdijk
Nij landweg

Wildenborchseweg 21,
21a, 23, 25, 27

Giezenkampweg
Wiersserbroekweg

Mosselseweg vanaf Giezenkampweg tot grens
Lochem
Schoneveldsdijk

Dinsdag
Bebouwde kom Vorden, Kranenburg (is binnen de 50km snelheidszone)
Deel buitengebied met zijlader *)
Vordense Binnenweg
Vennemansweg Sekdijk Schoolhuisweg
Kapel weg
Galgengoorweg vanaf Vennemansweg tot
Wildenborchseweg
Wildenborchseweg (uitgezonderd nrs. 21, 21a, 23, 25 en 27)
Mosselseweg (vanaf Ruurloseweg tot Giezenkampweg)
Zutphenseweg 98 en 127 Rietgerweg
Veldwijkerweg
Deel buitengebied met gewone huisvuilauto
Dit gebied is omsloten door: Zutphenseweg (inclusief deze weg, behalve
nrs. 98 en 127), Rondweg en Hengeloseweg (exclusief deze beide wegen),
de grens met de gemeente Hengelo, Ruurlo en Lochem, met uitzondering van de containers die op maandag geleegd worden.

Bekijk het verkeer achter u. Regelmatig gebruik van uw spiegels is een hulpmiddel om tijdig rekening te houden met achterop komend verkeer. Dit geldt ook voor fïleverkeer.
Gebruik het midden van de rijstrook. Achteropkomende motorrijders hebben doorgaans voldoende ruimte
om te passeren als u in het midden van uw rijstrook rijdt.
Gebruik spiegel en richtingaanwijzer bij het wisselen van rijstrook. Wees daarbij ook alert op mogelijke
motorrijders in de dode hoek. Automobilisten die van rijstrook wisselen zonder op het achterliggende verkeer
te letten, vormen voor motorrijders de meest gevaarlijke bedreiging.
Open alleen bij noodzaak het portier. Het openzetten van het portier (bijvoorbeeld op een warme dag) kan
voor een motorrijder ernstige gevolgen hebben. Gebruik voor verkoeling uw ramen of airconditioning.
Dit zijn in het kort de spelregels voor de automobilist in de file. Houd u er alstublieft rekening mee bij de eerstkomende file en probeer er naar te handelen. Uw en andermans veiligheid is daarmee gebaat.

OKJUBAL ZAMELT IN WICHMOND OUD PAPIER IN
In de vorige uitgave van Gemeentebulletin is in het artikel over inzamelen van oud papier niet vermeld dat
Jubal ook oud papier inzamelt in Wichmond.
Elke laatste zaterdag van de maand komt Jubal in Wichmond oud papier ophalen. Ook kunt u papier brengen
naar de container die elke laatste zaterdag van de maand tegenover de Rabobank in Wichmond staat.

Vrijdag:
Deze dag gehele gebied met zijlader')
Bebouwde kom Wichmond en Vierakker
Deel buitengebied dat omsloten is door: Zutphenseweg (exclusief deze
weg), Rondweg en Hengeloseweg (inclusief deze beide wegen), de grens
met de gemeente Hengelo, Steenderen, Zutphen en Warnsveld.

OUWAANVRAGEN
plaats
het Jebbink 5

aanvrager
S.K.O.Z. e.o. (school
"De Vordering")
Weppel 3
J.S. Gerritsen
Het Hoge 42
RAJ. Nijhuis en
mw. P.U. Biekart
de Horsterkamp 35
J.W. van der Veen
Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de
koetshuis.

inhoud
vergroten schoolgebouw

datum ontvangst
13-03-2001

bouwen bergruimte
vergroten woning

13-03-2001
14-03-2001

vergroten bergruimte
15-03-2001
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het

ERGUNNINGEN
bouwen
aanvrager
H. Enserink

inhoud
bouwen bergruimte

aanvrager
WJ.Jolink
E.H.J.G. Berendsen

inhoud
geheel slopen veeschuur
geheel slopen werkplaats

plaats
Hengeloseweg 11

aanvrager
mw. N.G.M. Koolen-Wouters

Zutphenseweg 90

G. Krajenbrink

inhoud
herplantplicht
vellen l inlandse eik,
2 amerikaanse eiken,
l beuk en afzetten/dunnen
± 150 m 2 singel
vellen l acacia

plaats
Addinkhof 14
*) Nieuwe regels voor aanbieden containers in verband met de
zijlader.
De zijlader pakt de containers met een robotarm, daarom de volgende regels:
- Plaats de container met de wielen van de weg afgekeerd.
- Daar waar meer containers gelijk worden aangeboden moeten ze
tenminste 50 cm uit elkaar staan.
- De container dient direct aan de weg te staan. Maximaal l meter
van de wegrand.
- Er mag zich niets bevinden tussen het inzamelvoertuig en uw container
- De containers dienen in de rijrichting van de auto langs de weg te
staan. Omdat niet altijd duidelijk welke kant dat is, zal, als uw container verkeerd staat, de chauffeur de eerste keer uw container met
een gele kaart aan de juiste zijde achterlaten.
In de nieuwe afvalkalender is een ja-nee sticker gedaan. Door deze sticker
op uw brievenbus te plakken krijgt u niet langer ongeadresseerde drukwerk. Dit bespaart veel papier.
Voor meer informatie kunt u de Afval-InformatieTelefoon van Berkel
Milieu bellen: Telefoon 0575 - 545 646 van 9.00 -12.00 uur.

vrijstelling

slopen
plaats
Lankhorsterstraat 10
Broekweg 17, Wichmond
kappen

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

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 20O1
AKKENAANDE WEG
Op woensdag 22 april 2001 kunt u takken aan de weg leggen. Zie hiervoor Gemeentebulletin van vorige week.

'B ROEKWEG AFGESLOTEN VOOR MOTORVOERTUIGEN
Om sluipverkeer te weren is de Broekweg vanaf heden tot omstreeks eind
mei/begin juni, afgesloten voor motorvoertuigen, uitgezonderd bestemmingsverkeer.

'AMENSPEL IN DE FILE: SPELREGELS VOOR
AUTOMOBILISTEN
Motorrijders hebben geen kreukelzone, bumpers en airbags. Dat maakt
hen in de file zeer kwetsbaar voor kop-staartbotsingen. Sinds 1991 is het
niet meer verboden voor een motorrijder om (langzaam) tussen de file
door te rijden. Om een goed samenspel tussen motorrijders en automobilisten te stimuleren, zijn er spelregels afgesproken. Irritaties en ongevallen kunnen hierdoor worden voorkomen. Deze spelregels vormen samen een gedragscode, die door de belangrijkste organisaties op het ge-

Binnenkort ontvangen ruim 3800 belastingplichtigen de aanslag gemeentelijke belastingen 2001.
Waarvoor betaalt u belasting?
Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is bedoeld om de kosten te betalen van het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen en chemisch afval. De gemeente is verplicht eenmaal per week bij ieder perceel huishoudelijk afvalstoffen op te halen. Als u gebruik maakt van een perceel moet u de heffing betalen. Het is niet van belang of u
wel of niet gebruik maakt van de ophaaldienst, en hoeveel afval u meegeeft.
Tarieven
Het tarief voor een meerpersoonshuishouden bedraagt f468,—.
Het tarief voor een éénpersoonshuishouding is f351,—.
Wie voor het tarief van een éénpersoonshuishouding in aanmerking komt, bepaalt de gemeente aan de hand
van de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens.
Lastenverlich ting
Het Rijk heeft voor de uitvoering van de lokale lastenverlichting geld aan de gemeente beschikbaar gesteld.
Iedereen die op l januari 2001 belastingplichtig is voor de afvalstoffenheffing krijgt een vermindering op de
aanslag afvalstoffenheffing van f 100,—.
Rioolrechten
Het rioolrecht betaalt u voor het feit dat uw woning of uw bedrijf is aangesloten op de gemeentelijke riolering.
Tarief
In het rioolrecht is een tariefdifferentiatie naar waterverbruik ingebouwd. Het tarief voor 2001 bedraagt voor
elke eenheid, dan wel gedeelte, van 500 kubieke meters afvalwater f462,—.

Onroerende-zaakbelastingen
De onroerende-zaakbelastingen bestaan uit twee belastingen:
1. de eigenaren-belasting;
2. de gebruikersbelasting.

EFINJTIEVE INRICHTING

Iedereen die op l januari 2001 een onroerende zaak (bijvoorbeeld woonhuis) in eigendom heeft of gebruikt (huurt) ontvangt daarvoor een aanslag voor dat gehele jaar. Verkoop of verhuizing heeft geen invloed op de
hoogte van de aanslag. Bij verkoop of verhuizing mag de gemeente de belasting niet verrekenen. De notaris kan bij verkoop wel de eigenarenbelasting verrekenen.
Tarieven
De waardepeildatum voor de onroerende-zaakbelastingen 2001 is de economische waarde per 1-1-1999. Het tarief 2001 bedraagt per f 5.000,— economische waarde voor:
a. van een woning
b. van een niet-woning

Eigenaar
f3,20
f5,03

Gebruiker
f2,56
f4,03

HFTJOOSTINK

Deze week start Temmink Wegenbouw BV uit Oldenzaal met de definitieve inrichting van het nieuwbouwplan
Het Joostink. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd.
Ie fase: het hele plan, met uitzondering van de Weppel, vanaf de Mispelkampdijk tot en met de eerste kruising met Biesterveld.
De chronologische werkvolgorde is als volgt:
- het Biesterveld vanaf Biesterveld 2 tot en met Biesterveld 36;
- de Holtmaet vanaf de Mispelkampdijk tot Biesterveld 36;
- het Biesterveld vanaf Biesterveld 98 tot en met Biesterveld 80;
- de Weppel vanaf Weppel 3 tot aan de Oude Zutphenseweg;
- het Biesterveld vanaf de Weppel tot aan de Holtmaet;
- de Holmaet vanaf Biesterveld 36 tot aan de Zutphenseweg.
2e fase: de Weppel, vanaf de Mispelkampdijk tot en met de eerste kruising met Biesterveld.
Fase l zal omstreeks 14 juli 2001 gereed zijn.
Fase 2 willen burgemeester en wethouders uitvoeren nadat de bouw van de woning Weppel l zover gereed is,
dat burgemeester en wethouders verwachten, dat door die werkzaamheden geen schade meer ontstaat aan de
weg. In de loop van 2002 is deze fase aan de beurt.

Totaal
f5,76
f9,06

Dagboottocht Zonnebloem Gregoriaans in de schoot van de stilte
Op donderdag 12 april a.s. vaart
de Zonnebloem weer uit. Dit
jaar is de opstapplaats: Rheden,
vanwaar wij om half tien vertrekken en omstreeks vijf uur
weer afmeren. Wij zullen via de
IJssel de Rijn op varen richting
Duitsland.

ma gezorgd voor eten en drinken.
Tevens vaart er een arts mee en
verpleegkundigen.

De Dagboottocht is bedoeld voor
ouderen en hulpbehoevenden,
kortom voor diegenen, die niet
meer zo gemakkelijk zelfstandig
een dagje uit kunnen gaan.

Voor nadere informatie kunt u
zich wenden tot één van de vrijwilligers van de Zonnebloem of
contact opnemen met:
Vorden: Mevr. T. Klein Kranenbarg,
Molenweg 4, tel. 551347.

Aan boord is een gids, die uitleg
geeft over het vaargebièd; er is muziek en een verloting en natuurlijk
wordt er door de vrijwilligers pri-

Er zal een bus rijden vanaf het
Dorpsplein in Vorden naar de aanlegsteiger van de Eureka in Rheden. Opstappen om 8.10 uur.

Wichmond: Mevr. R. Klein Kranenbarg, Hackforterweg 31, tel.
441269.

In de vroege morgen van Paaszaterdag, 14 april, doen aloude
gregoriaanse gezangen ons
ontwaken en laten ons afstand
nemen van de onrust en het gejakker van alle dag.
Het Gregoriaans Ge tij denkoor van
de St. Janskerk verzorgt alweer
voor het vijfde jaar, als voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen
enkele gedeelten uit het Getijdengebed, zoals dat over de hele wereld nog dagelijks in tal van kloosters en abdijen plaatsvindt.
Prachtige teksten van Psalmen,
Hymnen en Klaagzangen rijgen
zich aaneen in de schoonheid van
het Gregoriaans. De getijden bren-

Vereniging tot
bevordering van het Marktwezen
in de gemeente Vorden

gen de mens in dit jachtige bestaan naar een stille en toch levende plek, waarbij het lijkt alsof de
tijd plotseling aan hen wordt te
ruggegeven. Het is daarom geen
wonder dat het Gregoriaans de
laatste jaren bezig is aan een opmerkelijk revival, wat overduidelijk bleek aan de grote belangstelling tijdens de vier Vespervieringen in de Adventstijd.
De vieringen in de Goede Week beginnen op Palmzondag, 8 april,
met de vespers om 17.00 uur. Bij
zonsopgang op Paaszaterdag, ook
wel Stille zaterdag genoemd, klinken in een mengeling van droefheid, hoop en ingehouden vreugde op het naderende Paasfeest om

07.00 uur de Metten gevolgd door
de Lauden om 09.15 uur, waarmee
ons een nieuwe dag als geschenk
wordt aangereikt. Belangstellenden kunnen tegen een kleine vergoeding, tussen beide vieringen
deelnemen aan een feestelijk Paasontbijt met de koorleden in het Parochiecentrum Mariaschool.
Het is wenselijk dat u zich hiervoor uiterlijk donderdag 12 april
even aanmeldt (tel. 0575 517773).
Op Paaszondag volgt om 17.00 uur
de plechtige Vespers van dit Hoogfeest.
Voor de liturgie zijn duidelijke
tekstboekjes met vertalingen van
de gezangen en lezingen beschikbaar.

ECOTRANS
TRANSPORT ZONDER GRENZEN

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
op maandag 2 april a.s.
om 19.30 uur in Hotel Bakker.
Agenda o.a.
- Jaarverslag secretaresse en penningmeester.
- Vaststelling contributie 2001.
- Bestuursverkiezing.
- Diverse acties 2001.
Het bestuur

Stichting Kinderopvang Vorden

Ecotrans B.V. is een snelgroeiend transportbedrijf met
een modern wagenpark. Met name in het transport van
bulkgoederen voor de agrarische sector heeft Ecotrans
extra deskundigheid en ervaring in huis.

IDE MOLLE

In verband met het uitbreiden van de werkzaamheden
in de wasstraat zoeken we op korte termijn:

MEDEWERKER
WASSTRAAT I
Voor het (helpen) wassen van de wagens, het cleanen
van de bulktanks en eventueel behulpzaam zijn in
de werkplaats.

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

appeltaartje 6
van 7,95 voor J O^

Wij zoeken voor deze functie:
iemand die van aanpakken weet;
flexibele instelling, geen 8 tot 5 mentaliteit;
wonende in de nabije omgeving van Vorden;
bereidheid om ook op zaterdag te werken.

Wij bieden:

(voorproeven)
van 6,45 voory

J<)jj

een prettige werksfeer;
goede arbeidsvoorwaarden.

O E

ICLIMBOOM

Op vrijdag 23 maart houdt
de Klimboom

open huis

Bij uw lunch of tussendoor
Schriftelijke sollicitaties richten aan:
Ecotrans B.V.
Ambachtsweg 18
7251 KW Vorden

stokbrood flambéé

t.a.v. De heer R. den Hollander
Of telefonisch: (0575) 49 85 55

met monchou en ham J

De babygroep, de peutergroep, de
kleine Boomhut en de grote Boomhut
zetten deze dag van 16.30 tot 18.00
uur hun deuren open.
Vaders, moeders, opa's en oma's,
vriendjes en vriendinnetjes en andere
belangstellenden kunnen deze middag
een kijkje nemen.
We zijn trots op alle vernieuwingen
op de Klimboom aan Het Wiemelink 40
en op de nieuwe locatie voor buitenschoolse opvang aan het
Hoetinkhof 173.

't Zou leuk zijn
u deze middag te begroeten!

a met tomaat, kaas

JyJ U

Broodje gezond (petit pain)
van 4,50 voory Jj^U

Kijk voor
meer nieuws op:

Leonidas bonbons
en paaseitjes
100 gram/ 3>95

Feestje?
Bestel bij ons uw gebak, vlaaien, hapjes, broodjes,
salade, buffetten.

Tandem-

ë tandems staan
voor u klaar.
De puzzeltocht is
uitgezet. U kunt op
een actieve manier
kennismaken met
onxe landelijke
omgeving, (iecopi*
bineerd metpim
culinaire mogelijk

www.compusystem.nl
KeuzePC
Pentium
Pentium
Pentium
Pentium

^-.

v.a. f 1.675,-

700(A), 128 Mb intern geheugen, 10 Gb harddisk
;i
III 700, 128 Mb Intern geheugen, 20 Gb harddiskIII 800 MHz,>r 128 Mb intern geheugen, 20 GB harddisk
III 1000 MHz., 128 Mb intern geheugen, 20 Gb harddisk

f 1.675,|| f 1.895,f 1.995,f 2.295,-

133 MHz. Moederbord ATX, 64 Mb(tnax) VGA. 3D PC! Sound, 52 x AOpen (;i >ROM,
1,44 MB Diskdrive, N|jdi-1bwer ATX, Win 95/98, Toetsenbord, Scroli Muis.
Optie:
;
Riva TNT2 M64 32 MB AGP spelletjes vga-kaart en extra !SA-sioten
f189,-

SpelletjesPC

f 2.345,-

AMD Thunderbird 900 MHz, 128 Mb PC-133 intern geheugen, Geforce il MX 32 Mb
AGP VGA TV-Out, AC 97 Sound, 56K6 Modem, 20,4 Gb Harddisk 7.200 rpm, 52 speed
CDROM, 1,44Mb, Midi Tower, Multimedia Toetsenbord, Scroil Muis.

Actie:
Spelletjes Videokaart f 149,Kerkstraat 11

Opties:
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 USB Scanner f 179,• 160W Computer Speakers f 25,-. Alle andere onderdelen op aanvraag.

Keijenborg

Teï. (6575) 4612 93

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

•
•1

HORSTMAN
'HONDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. 0575-551012 • Autotel. 0653730183

Gezocht:

schoonmaakster
voor de kantoren van da Vind,

Jim Heersink
da Vind international B.V.

• 1•
•
1 tl
1
• ^ 1

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing van artikel 17 WRO), gedurende 1 jaar vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden centrum en oost 1994" voor het plaatsen van een tijdelijk
kantoorgebouw op het perceel Zutphenseweg 26 te
Vorden.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 22 maart tot en met
woensdag 4 april 2001, ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ieder
schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar maken.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
Mr. A.H.B. van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

NORDEKv.

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
diverse kleuren

2 treurkatjes
op stam

2 bolconiferen
op stam

Milïi HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengeto (Gld.) Tel. 0575-461220

prijsverlaging
HISTO

- 35%

Sensationele tuinplantenverkoop

2 rhododendrons

Keuze

HISTORische

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

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

Buiten

10% korting
op iedere kleurbehandeling t/m 31 maart

Vorden, 21 maart 2001.

Zutphenseweg 21, Vorden, tel. 0575-552770

THEO TERWEL

Resteren
Hetjebbink45 • 7251 BJ Vorden
Voor een afspraak 0575-463066
Op maandag de gehele dag en avond geopend

25?°

Fixet introduceert binnenkort de nieuwe kleurenlijn
van Histor.

25.°°

Onze huidige voorraad moet daarvoor plaatsma-

25?°

tor verven: op elk blik ontvangt u maar liefst 35%

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

ken. En dat betekent fixe kortingen op diverse Hiskorting! Kom op tijd want op = op!

Nu 35% korting op diverse Histor verven ...
Je maakt het met Fixet.

BARGNDSGN _.
Zutphenseweg 15, Vorden, tel. 0575-552159

i*i&$»$

"De Garve" ook artistiek op hoog niveau
Beloning: optreden in Gelredome op 12 mei

Het is een uniek schooljaar
voor "De Garve" uit Wichmond.
Met het schoolschaken werd afgelopen zaterdag de derde
plaats van Oost Nederland binnengehaald (scholen rechts van
de lijn Emmen - Meppel - Kaïnpen - Zwolle - Apeldoorn - Arnhem - Zevenaar). De halve finale
van Nederland werd op een
haar na gemist in een barrage
tegen de Anne Frankschool uit
Meppel, want slechts de eerste
twee plaatsen gaven recht op
strijd op landelijk niveau.
De eerste wedstrijd tegen die
school was in een 2 - 2 stand geëindigd, waardoor de beide scholen
mei exact evenveel punten op de
tweede plaats eindigden. Omdat
"De Garve" de latere overwinnaar
"De Rank" uit Apeldoorn met 4 - O
"verpletterde" dachten zij, dat bij
een gelijke eindstand met een andere school dit wel de doorslag
zou geven, maar de wedstrijdleiding besliste anders. Evengoed
echter een geweldige prestatie.
Bij het schooldammen heeft "De
Garve" nog steeds twee teams in
de race. Bij de welpen (kinderen
tot en met 10 jaar) wordt de halve
finale van Nederland gespeeld op
21 april (waar is nog niet bekend)
en ook de junioren moeten zich
op 21 april zien te plaatsen voor
het Nederlands kampioenschap
(ook hier is de plaats nog onbekend) Natuurlijk wordt u via CONTACT op de hoogte gehouden.

N.B.V.P. Vrouwen
van Nu
Onze maandelijkse avond is deze
maand op woensdag 28 maart in
café restaurant "De Herberg".
Mevr. Schelberg, binnenhuisarchitecte uit Oldenzaal geeft advies
hoe we, ook met behoud van eigen
meubelen, ons huis anders kunnen inrichten.
Dus het belooft een interessante
avond te worden, dus kom alle
maal.

Project "SchoolBoer" afgeblazen
Het bestuur van de afdeling Vorden- Warnsveld- Zutphen van de
GLTO heeft het project "SchoolBoer", dat op dinsdag 20 maart

Ook op artistiek niveau blijkt "De
Garve" echter over de nodige kwaliteiten te beschikken. Dezelfde
leerlingen, die dammen en schaken, deden op 16 maart mee aan
de voorronde van de eerste Gelderse Poeka Poeka scholencompetitie
in Veldhoek.
Poeka Poeka betekent zoiets als
"vet", "geweldig" en "cool" en is
een initiatief van de Provincie Gelderland en het Gelders bedrijfsleven. Zij hebben samen een bedrag
van tussen de 1,2 en 1,5 miljoen
gulden in het project gestopt. Gelderse scholen werden al in juli
2000 uitgenodigd om mee te doen
en 180 scholen schreven in. In de
Achterhoek hadden zich 33 teams
gemeld en zij gingen dan ook afgelopen vrijdag de onderlinge
strijd aan in Veldhoek.
In 8 zogenaamde "Spartgames"
(spart = sport en art, dus sport en
kunst) trad men met elkaar in het
strijdperk..
Niet alleen sportief, maar vooral
ook creatief wordt veel van de kinderen gevraagd en een maandenlange voorbereiding op school is
dan ook een absoluut vereiste.
Een van de spartgames is het zogenaamde "Painting Ball", een combinatie van schilderkunst en voetbal. De doelen zijn omgetoverd in
grote schilderijlijsten, waarin de
leerlingen eerst een "tableau vivant" (= levend schilderij) moeten
maken. Groep 8 van "De Garve"
had ervoor gekozen het schilderij
"Het ontbijt van de roeiers" van

Renoir uit te beelden en behaalde
hiermee het hoogste aantal punten van de dag (98 van de 100). Ook
groep 7 behaalde echter de mooie
score van 84 punten met "De voetballers" van Rousseau.
Daarna werd er met de voetbal-

zou plaatsvinden, vanwege het ge
vaar van mond- en klauwzeer, afgelast. Op die dag zouden een aantal schoolklassen aan diverse boerderijen een bezoek brengen om te
kijken hoe het "reilt en zeilt" op de
boerderij. Tevens komen dan altijd, op hun beurt een aantal agrariërs naar de scholen, om alvast
uitleg over het leven op de boerde
rij te geven. Om dezelfde reden (ge
vaar voor mond- en klauwzeer) is
ook het opvuilen van het zwerfvuil afgelast. Dit stond jongstleden
zaterdag op de "agenda".

Slank-klup
Wichmond

Wichmond starten. Dit is bedoeld
voor vrouwen en mannen die een
maatje minder willen.
Slank-klup Vorden en ZutphenWarnsveld worden erg druk be
zocht, 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.

Bij voldoende deelname gaat men
op maandagavond in het Ludge
rusgebouw Vierakker Slank-klup

Elk jaar gebeurt het, het weer slaat
om naar de warme kant en dan o

wedstrijd begonnen in de kleding
van het "tableau vivant". Die wedstrijden werden overigens verloren, waarschijnlijk doordat kleding als bruidsjaponnen en lange
jurken niet bepaald geschikt is om
in te spelen.
Bij de Streetdance, waarbij de
puntjes door de 19-jarige oud-leerlinge Ghislaine Bouwmeister nog
eens extra op de i waren gezet,
kwam het grote succes. Groep 8
van "De Garve" kwam als overduidelijke overwinnaar naar voren.
Verkleed als doktoren met kleurige injectiespuiten op de witte jassen en katheterzakken met
"bloed" op de rug, handschoenen,
en een wit geschminkt gezicht
met een rood kruis erdoor begonnen zij aan "The Which Docter".
Als klap op de vuurpijl gingen 3
vrouwelijke artsen halverwege het
nummer gedeeltelijk uit de kleren
en kwamen de buiken tevoorschijn, die door een vierkoppige
schminkploeg bestaande uit de
ouders Ina Wuestman, Annet Jansen, Rikie Besseling en de oud-leerlinge Josine Nijenhuis met bloemen waren beschilderd. Daarna
konden ook de andere meisjes en
jongens die meedansten niet achterblijven. Bij de heren doktoren
restte slechts een zwarte stropdas
op een bloot bovenlijf met een geschminkte tatoeage.
TARZAN EN ZEVEN JANES
Een apotheose, waardoor het publiek volstrekt werd overrompeld.

jee wat trek ik aan, de vakantie en
de winterkilo's zijn erbij gekomen,
en alles zit wat strakker. Slankklup 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 hele
maal 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 gekomen
door kan gaan met je veranderde
eetpatroon. Elke week een nieuw
weekmenu waarvan het hele ge
zin mee kan eten. De menu's worden opgesteld door de aan de
Slank-klup verbonden Diëtist. Tijdens de wekelijkse bijeenkomst

Een halfuur daarvoor had groep 7
al het spits mogen afbijten met
"Tarzan en zeven Janes". Ge
schminkt als tijgers met bijpassende jurkjes en zwarte nagels en een
klasgenoot als Tarzan dansten ze
de sterren van de hemel en ook zij
zetten een knallende show neer,
maar werden geklopt door hun eigen groep 8. Deze groep won echter wel met het uitbeelden en dansen van een door de kinderen zelf
verzonnen Yell. Zij plaatsten zich
hiermee rechtstreeks voor de finale in het Gelredome op 12 mei ge
presenteerd door Irene Moors en
Carlo Boszhard.
Groep 8 moet op de ochtend van
de twaalfde mei eerst nog in de
halve finale aantreden tegen de
andere Gelderse winnaars, maar
ook die halve finale is in het Gelredome.
Samen met de leerlingen is door
heel veel ouders meegebouwd aan
dit succes, zo moest er bijvoorbeeld erg veel aan kleding worden
gemaakt en heel veel worden ge
schminkt en afgeschminkt. (161
keer!)
Ook de teamleidsters van groep 7
en 8 (Janette Hesselink en Marloes
de Klein) verdienen de allerhoogste lof voor hun wekenlange inzet
en zij maken de kinderen klaar, samen met de groepsleerkracht voor
het echte werk in Arnhem. Ook
TV-Gelderland zal erbij zijn.
Wilt u foto's zien van dit evene
ment dan kan dat via Internet op
www.poekapoeka.nl

van Slank-klup krijgen de deelne
mers 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 Vorden en omgevingb is er op dinsdagavond een
Slank-klupavond in "het Dorpscentrum".
Dus bij voldoende deelname gaat
men in het Ludgerusgebouw van
start, men zal zien, het wordt een
heel gezellig en nuttig uurtje.
Heeft men vragen of wil men zich
opgeven bel met de leidster, tel.nr.:
057S441801.

Efficiënt en kostenbesparend

Vergroot uw wooncomfort
volgens uw eigen wensen
Het begon afgelopen zomer
toen enkele buren in de
straat plannen hadden om te
verbouwen. Ze besloten
samen één aannemer in de
arm te nemen. Deze aannemer maakte aan elk huis
dezelfde aanbouw en gaf de
bewoners tegelijkertijd voldoende ruimte om hun eigen
wensen te realiseren.
Het is een gewone straat in een
nieuwbouwwijk. Er staan twee
blokken van elk vijf drive-in woningen, die /o'n tien jaar oud zijn.
Op de begane grond is de garage,
de hal en een kleine kanier van
5,5 meter breed en 2 meter lang.
Bij de een staat hier de vrie/er en
de wasmachine; de ander heeft er
/.ijn werk- of hobbykamer van gemaakt; bij de derde slaapt de oudste xoon er. Achter de/e kamer
ligt een 17 meter diepe t u i n . Op
de eerste verdieping vinden we de
woonkamer en de keuken. Boven,
op de tweede, /ijn de slaapkamers, de badkamer en een balkon.

Zomeravond
Jos Funcke speelde met de gedachte om /ijn woonkamer op de
eerste etage uit te bouwen, de t u i n
in. "Ik wilde er een kamer op palen
van maken. Op een mooie zomer-

De heer Funcke (rechts) overlegt met
aannemer Van Dam.

avond stond ik met mijn buurman te
praten en toen kwamen de bouwplannen ter sprake. Hij vroeg of ik
geen dakterras wilde. Hij wilde /elf
namelijk de kleine kamer beneden
met drie meter uitbouwen.-Op het
dak kon dan een 15 m2 groot terras
komen. Ik vond het een goed idee,
want we hebben dan wel een tuin,
maar daar /it je toch minder vaak
in, als de woonkamer boven is. Je
loopt dan toch minder snel even de
tuin in. Ben dakterras /ou een
mooie oplossing /ijn; en ook de
ruimte eronder /ou natuurlijk meer
dan welkom /ijn".

Iedereen enthousiast
De twee buren spraken ook met de

Vaste prijs of in regie

Hoeveel gaat uw
verbouwing kosten?
Iedereen die zijn huis wil
laten verbouwen wil van
tevoren goede prijsafspraken
maken. Niemand komt later
immers graag voor onaangename verrassingen te staan.
Dat is goed geregeld bij de
NVOB-aannemer die twee
manieren van prijsafspraken
hanteert: vaste prijs en nacalculatie waarbij al voordat het
werk begint heldere afspraken worden gemaakt. Zo
creëert de NVOB-aannemer in
beide gevallen duidelijkheid.
Als het gaat om een verbouwing
hebben we in de meeste gevallen
te maken met aanneming van werk
met een vaste prijs (de aanneemsom). Vooraf wordt het werk
nauwkeurig omschreven en er
wordt voor het omschreven werk
een vaste prijs afgesproken. Dit
gebeurt in het bestek of in een
technische omschrijving met tekening. Vervolgens gaat de aannemer het op die manier uitvoeren.

Wijziging of niet
Een wijziging in het bestek, bijvoorbeeld andere tegels in de badkamer, is altijd mogelijk. Hiervoor

In een Verbouwingsovereenkomst zijn
alle afspraken duidelijk vastgelegd.

spreek je een aparte meer- of minderprijs af met de NVOB-aannemer. Ook kunnen er schattingen
(stelposten) in de vaste aanneemsom voorkomen. Deze worden
apart genoemd in de aannemingsovereenkomst. Als de werkelijk gemaakte kosten bekend zijn, zal de
aannemer deze met de stelposten
verrekenen. Zijn die hoger dan
moet je bijbetalen; zijn deze lager
dan krijg je geld terug. Ter illustratie een voorbeeld. In de overeenkomst is een stelpost voor de aanschaf van hang- en sluitwerk opgenomen van f 500,—. Als de opdrachtgever later voor f 700,— aan
hang- en sluitwerk uitkiest, moet hij
f200,— plus aannemersprovisie bijbetalen.

anderen in de straat over dit idee.
In het ene blok reageerde iedereen
enthousiast; in het andere blok
waren er twee niet geïnteresseerd.
G e l u k k i g woonden /ij aan de rand
van het blok, /.odat er geen 'gat'
viel.
"Toen ging een van ons op zoek
naar een geschikte aannemer", vertelt de heer Funcke. "Bij v i j f bouwbedrijven vroegen we een offerte
aan en na een eerste selectie bleven
er twee over". De keus viel op de
NVOB-aannemer. Funcke: "Hij
bood de beste prijs-kwaliteitverhouding". Door samen op te trekken betaalde iedere opdrachtgever iets
meer dan een derde van de prijs die
hij betaald /ou hebben voor een
enkel aanbouwtje. "Het is heel erg
efficiënt en kostenbesparend om het
/o aan te pakken", /egt Funcke.
"Hel is daarom een hele goede investering. Bovendien /iet het er professioneel uit".

Bijzondere kwaliteit
De kwaliteit was helemaal bij/onder: binnen de vastgestelde, u n i forme maat had iedereen alle vrijheid om de aanbouw /elf vorm te
geven. Alle mogelijkheden werden
met de aannemer besproken. Funcke: "Fén voor een konden we
langskomen om on/e keu/e te bepalen op een tijdstip dat ons schik-

te. Er waren veel mogelijkheden.
Om te beginnen kon de aanbouw
casco worden opgeleverd. De handige doe-het-zelver kon dan / e l f
voor de afbouw zorgen. Ik heb er
voor gekozen om de aannemer de
afbouw te laten doen. Dat was
duurder, maar het is voor mij gemakkelijker".

Volop keuze
Voor de aanbouw moest de radiator in het kamertje worden weggehaald. De/e k w a m niet standaard
terug, maar de aannemer liet iedereen /elf het type v e r w a r m i n g bepalen. Zo heeft de een nu vloerverwarming, t e r w i j l de ander een con-

vector heeft.
H e t / e l f d e geldt voor de deuren,
boven én beneden. Waar de een
l i e v e r een houten s c h u i f p u i had,
koos zijn buurman j u i s t voor
kunststof. Ook heeft een e n k e l i n g
gewone openslaande deuren.
"Wij schrijven niets voor", vertelt
NVOB-aannemer Van Dam. "De
mensen beslissen /elf. Wij vertellen over de voor- en nadelen van
iedere keu/e, bijvoorbeeld dat
kunststof minder onderhoud
nodig heeft. Maar wie hout wil,
krijgt een houten schuitpui". Hel
resultaat is er naar. Funcke: "Met
het terras en de s c h u i f p u i l i j k t
on/e woning groter".

Tijd voor de jaarlijkse woninginspectie

Is uw huis in goede conditie?
Het metsel- en voegwerk, de
dakbedekking, de kozijnen,
de goten en de regenpijp. In
een notendop zijn dat de
onderdelen van het huis die u
goed in de gaten moet houden. Eigenlijk moet u één
keer per jaar het hele huis
langslopen en grondig inspecteren. Dan kunt u er zeker van zijn dat het huis in
een goede conditie blijft. U
kunt dat zelf doen, maar u
kunt hiervoor een ook deskundige inschakelen: de
NVOB-aannemer. Bij veel
NVOB-aannemers kunt u
een onderhoudscontract
afsluiten. Niet onverstandig,
want een vakman weet beter
waar hij op moet letten dan
een leek.

Als de aannemer te weinig materiaal of manuren heeft begroot, kan
hij geen bijbetaling vragen. Aan de
andere kant hoeft hij niets in de aanneemsom in mindering te brengen
als blijkt dat hij het materiaal of de
manuren te royaal heeft begroot. Er
kan alleen sprake /.ijn van verrekening als de opdrachtgever tijdens de
werkzaamheden besluit het werk
anders te laten uitvoeren dan op de
tekening of op de omschrijving is
aangegeven.

Het is niet alleen vanwege de ken
nis dat het handig is een vakman
in te schakelen. Zo wagen veel
mensen /ich liever niet op het
dak. Ze weten daarom niet of alle
dakpannen nog recht liggen en of
de goten het water nog goed kunnen afvoeren. Toch moet u juist
alert /ijn op /ulke mankementen
en de/e direct verhelpen. Anders
kan er lekkage ontstaan, waardoor
het van kwaad tot erger wordt.

Regie

Jaarlijkse controle

De tweede manier is aannemen van
werk in regie, ook wel nacalculatie
genoemd. Er is dan geen vaste aanneemsom. U als opdrachtgever en
aannemer spreken een prijs per
manuur af en het percentage dal de
aannemer bovenop de netlo kosten
van het materiaal mag berekenen.
Natuurlijk zal de aannemer alles
netjes bijhouden. Aannemen in
regie werkt het best als de opdrachtgever elke week een overzicht
krijgt om op de hoogte te blijven.
Nog beter is het als de opdrachtgever zijn handtekening voor akkoord
onder het overzicht /et.
De opdrachtgever moet voldoende
vertrouwen in de aannemer hebben
dat deze alles eerlijk bijhoudt en
niet meer tijd gebruikt dan nodig is.
Om dit te kunnen controleren, moet
je als opdrachtgever voldoende
kennis hebben van het hele bouwproces. Als deze overigens van mening is dat de aannemer alles niet

In welke staat verkeert uw wonmg? Is het dak nog goed? Zitten
de ko/ijnen nog strak in de lak?
Hoe /it hel met de afwatering van
de goten? Het is weer tijd voor de
deugdelijk bijhoudt, ligt de bewijslast bij de opdrachtgever.

Overeenkomst
Het is essentieel de gemaakte afspraken goed op papier te zetten.
Voor werk tegen een vaste aanneemsom is er de Verbouwingsovereenkomst, een modelovereenkomst die door het NVOB samen
met de 'vereniging eigen huis' is
opgesteld. In een Verbouwingsovereenkomst worden alle relevante aspecten van de verbouwing
op papier worden vastgelegd. De
kosten van eventueel meerwerk en
wat er gebeurt wanneer er sprake is
van minderwerk. Ook kan de oplevering van elke fase in de overeen-

j a a r l i j k s e controle en met de
praktische NVOB-controlelijst
voor binnen en buiten weet u
zeker dal u niets vergeet.
Aan de hand van de rubrieken op
de NVOB-controlelijst kunt u uw
woning grondig en eenvoudig controleren. De onderdelen die u geïn
specteerd heelt, streept u af en u
maakt een notitie als u iets ontdekt
wat niet in orde is. Als u de lijst
heeft afgewerkt k u n t u een onderhoudsplan en -planning maken. U
weet dan ook wat u /elf kunt doen
en wat u beter kunt uitbesteden aan
een NVOB-aannemer, die aan de
hand van de controlelijst precies
kan vertellen wal er aan schort.

Als u het VerBOUWblad
met de controlelijst
wilt ontvangen kijk dan op
www.nvob.nl
of bel 035-5427911.

komst worden vastgelegd. In het
geval van meerwerk is de NVOBaannemer verplicht /o snel mogelijk een schriftelijke prijsopgave te
doen en moet hij de eventuele verlenging van de bouwtijd melden.
Ook gedetailleerde gegevens met
betrekking tot het materiaalgebruik kunnen in de Verbouwingsovereenkomst worden afgesproken. Ook voor werk in regie bestaat er een modelovereenkomst:
AVA '92 -model.

NVOB

Facelift "Vordense Pan"

Verkeersvoorlichting
over nieuwe
verkeersregels
Vanaf l mei wordt een aantal
nieuwe verkeersregels van
kracht, o.a. de voorrang van
fietsers van rechts.
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden, het COSBO en 3VO (Veilig Verkeer Nederland) organiseren daarom een informatiemiddag waarop
d.m.v. een diapresentatie aandacht besteed zal worden aan de
algemene verkeersregels.
Tevens zal een toelichting worden
gegeven op de plaatselijke situaties.
Deze voorlichtingsbijeenkomst is

tevens bedoeld als voorbereiding
op de seniorenritten op donderdag 5 en vrijdag 6 april a.s.
De middag wordt gehouden op
dinsdag 3 april in het Stampertje
(Dorpscentrum) en begint om
14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.
Iedereen is welkom. De toegang is
gratis.
De middag wordt gehouden op
dinsdag 3 april in het "Stampertje" en begint om 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.
Iedereen is welkom. De toegang is
gratis.

Commissie Vorming en Toerusting van de kerken
in Wichmond, Vierakker en Vorden

Pannekoekenhuis " De Vordense Pan" heeft de afgelopen weken een kleine facelift ondergaan met de bedoeling het voor
de bezoekers nog gezelliger te
maken. Het restaurant is leuk
aangekleed en biedt plaats aan
circa 100 personen. Nieuw is het
"ballenbad" voor kinderen,
(niet te verwarren met een ballenbak!).
In het midden van de zaak is een
afdeling voor kinderen gemaakt

met daarbij het ballenbad met de
gekleurde ballen. Ook kunnen de
kinderen op die plek naar harte
lust kleuren, tekenen puzzelen en
bouwen, zodat de ouders dan "rustig" aan tafel kunnen blijven zitten. Dus zeer geschikt voor het
houden van kinderpartijtjes. Ook
is "buiten" het terras zodanig opgeknapt opdat ook hier zo'n 100
personen een plaatsje kunnen vinden. Tevens is er een kleine kinderboerderij met geiten, eenden,
konijnen en kippen.

De familie Bultman ( Bert en Patricia) heeft in 1997 het pand, het
voormalige "Zwaantje" gekocht en
het omgebouwd tot pannekoekenhuis. In 1998 werd de "Vordense
Pan" voor het publiek open ge
steld.
Vanaf l april aanstaande zijn ze
tot eind oktober, zeven dagen in
de week geopend. Ook aan de be
zoekers die op de rolstoel zijn
aangwezen, is gedacht. Het panne
koekenhuis is wat men noemt
"rolstoel-toegankelijk".

Jubileumavond FNV-Bouw
Op 16 maart heeft de afdeling
IJsselvallei van FNV-Bouw haar
traditionele jubileumavond belegd, in De Herberg te Vorden.
Aanleiding was, dat maar Helst
24 leden van deze afdeling 12.5,
25 of 40 jaar lid zijn van de
bond in 2001.
De afdeling IJsselvullei omvat de
afdelingen Vorden, Warnsveld en
Zutphen en telt maar liefst 450 Ie
den.
Onder zeer grote belangstelling,
kwamen de leden en hun partners
bijeen in de grote zaal van De Herberg te Vorden en namens het
Bondsbestuur van FNV-Bouw waren maar liefst twee districtsbe
stuurders aanwezig te weten de
dames Gitta Backer en Sandra Termaat.
De jubilaris toespraak werd uitge
sproken door districtsbestuurder
Mw. G. Backer. Zij sprak over een

hechte club van bouwwerknemers
welke in grote getale naar De Herberg waren gekomen om getuige
te zijn van een fiks aantal leden,
welke in het zonnetje werden ge
zet.
Ook sprak zij haar genoegen uit,
dat zonder stakingen werkgevers
en werknemers in de Bouw er in
zijn geslaagd een goede bouw-cao
tot stand te hebben gebracht. "Uw
trouw aan de organisatie heeft er
ongetwijfeld toe bijgedragen, dat
weer een goede Bouw-CAO tot
stand is gekomen", aldus Mw.
Backer.
De jubilarissen kregen de versierselen uitgereikt en de partners
werden in de bloemen gezet.
Tevens werd van deze feestavond
gebruik gemaakt om afscheid te
nemen van een bestuurslid t.w. de
heer Nol Nijenhuis uit Vierakker,
welke maar liefst 40 jaar bestuurs-

lid is geweest van de afdeling Vorden/Vierakker (welke nu onder de
IJsselvallei valt). Ook hij kreeg een
cadeau van het bestuur.
Voorzitter G. Eggink uit Vorden,
sloot het officiële gedeelte af, zodat alle aanwezigen onder het ge
not van een drankje en een hapje
konden dansen de hele avond. De
muziek werd voortreffelijk verzorgd door Realatie uit Keijenborg.
De jubilarissen welke aanwezig
waren zijn, E. v.d. Brink, BA. Dimmerdaal, H.P.D. Nijhuis (12.5 jaar
lid); K. Franken, E.H. Ruesink, G.
Walgemoet, A.J. Winkels (25 jaar
lid); CJ.F. Dicks-Vos, F. Doldersum,
D. v.d. Kuip, A.J.R. Roelvink, BJA.
Wolbrink (40 jaar lid). De overige
12 jubilarissen worden thuis be
zocht door het bestuur.
FNV-Bouw afdeling IJsselvallei kan
terug zien op een zeer geslaagde
feestavond.

Pelgrum Makelaars-Dash meisjes BI in
finale jeugdbekercompetitie regio Oost
In een van spanning bol staande wedstrijd hebben de aanstormende talenten van Dash,
gesponsord door Visser mode,
gewonnen van WSV uit Warnsveld. Vijf sets waren er nodig
om het uit speelsters van seniorenteams van WSV op de
knieën te krijgen.
In de strijd om de jeugdbeker mogen speelsters tot en met 18 jaar
meedoen. Dash doet mee met het
meisjes B-team, waarvan de ge
middelde leeftijd 14 is.
De eerste twee sets werden door
Dash met een ruime voorsprong

gewonnen. Niet het minst door de
zeer goed doorkomende smashes
van Nienke Grievink en Judith
Boel, die door de spelverdeelsters
Marieke Ringlever en Annelies
Limpers uitstekend werden aange
speeld.

aanval veel punten scoorde.
In de vijfde set trok Dash aan het
langste eind. Door sterke opslagen
wist Dash de servicepass van WSV
te ontregelen waardoor de in de
derde en vierde set zo sterke aanval van WSV niet meer doorkwam.

In de derde en vierde set raakten
de door hun leeftijd toch meer ervaren Warnsveldse speelsters beter
op elkaar ingespeeld en konden zij
de jongere speelsters van Dash onder
druk zetten en fouten afdwingen.

In de finale komt Dash uit tegen
bekerhouder WIK uit Steenderen.
Wanneer deze wedstrijd plaatsvindt is nog niet bekend.

Opvallend was dat de jongste
(C-speelster!) van WSV, Marlies
Thomassen, met een sterke buiten-

Wel is duidelijk dat deze jonge
ploeg veel ondersteuning krijgt
van supporters Dash.

"Wordt de boer(in)
eenzaam?"
Deze vraag staat centraal op
dinsdag 27 maart.
Vorig jaar verzorgde Jan van Huet
Lindeman uit Winterswijk twee
avonden over de zorgen en de toe
komst van de boeren. Nu komt hij
weer naar Vorden.
Deze avond, voor zowel boeren als
burgers, zal de aandacht niet alleen gevestigd zijn op de benarde
situatie van de boeren. Men zal laten zien dat het om een gemeenschappelijk probleem gaat.
Producenten en consumenten zitten in hetzelfde schuitje.
Hoe komt dat? Wat kunnen we

doen? De achtergrond is de solidariteitsgedachte. Men probeert elkaar bij te staan.
De avond begint met een schets
van de huidige situatie en daarna
wordt men uitgedaagd mee te
denken over oplossingen.
Wat kan ik doen?
Wat heb ik te bieden?
De avond wordt gehouden in de
Voorde achter de Hervormde Kerk
in Vorden.
Nadere inlichtingen bij Jan van
Burk, tel. 55 17 32.

Passiemuziek op
Goede Vrijdag in St. Jan
Het is al jaren een goede traditie dat op de avond van Goede
Vrijdag het Lijdensverhaal door
de Capella St. Jan wordt uitgevoerd. Dit jaar is gekozen voor
de ingetogen Mattheus Passion
van Johannes Georg Ktihnhausen.

De Christuspartij wordt vertolkt
door Coert van den Berg uit het
Bachkoor Holland en de evangelist
is Titus Beentjes.
Het orgel zal worden bespeeld
door de bekende Zutphense organist Bert Matter.

Kühnhausen was rond 1661 hofcomponist en zanger van de Hofkapel en Stadcantor in Celle. Anders dan zijn tijdgenoot Schütz
gaat het hier niet om een a cappella uitvoering, maar wordt zijn
Passion continue begeleid door
een orgelpartij.

Het geheel staat onder leiding van
de dirigent van de Capella St. Jan,
Jean van Cleef.
Verder klinkt de Funeral Music
van H. Purcel, het Ubi Caritas van
M. Duruflé met orgelimprovisaties
door Bert Matter en het dubbelkorig werk Jesu meine Freude van
J.M. Bach.

Kleurrijke modeshow
Duthler
De mannequins en dressmen
lieten het afgelopen weekend
een kleurrijke modeshow zijn
bij Duthler Mode aan de Troelstralaan in Zutphen. Alle kleuren kwamen langs: rood, roze,
lila, blue en paars. En dat voor
zowel klassieke als sportieve
combinaties.
Afgelopen weekend ging het voorjaarseizoen van Duthler Mode van
start. Wie zaterdag of zondag geen
tijd heeft gehad kan op dinsdag,
woensdag of donderdag nog een
kijkje komen nemen. Ook dan zijn
er zowel 's morgens als 's middags
nog modeshows en tonen de mannequins en dressmen u de nieuwe
mode van Duthler. Ditmaal opval-

lend vele combinatiemode. Ofte
wel jacks, bodywarmers, truien,
shirts en pantalons die heel goed
met elkaar te combineren zijn.
En het mag duidelijk zijn: niet alleen de vrouw komt bij Duthler
Mode aan haar trekken. Ook de hè
rencollectie mag er zijn. Veel sportieve mode, maar ook het businesskostuum is volop aanwezig! Kortom, mode in de enige dames- en
herenmodezaak in de wijde omge
ving. Duthler Mode is gevestigd
aan de Troelstralaan 39-43 in
Zutphen. Plaatsen voor de mode
shows kunnen worden gereserveerd via 0575-526080. end waren
de vele kleuren: rood, roze, lila,
blue en paars.

Vordense zwembad
"In de Dennen"
op l meiopen

De "Geweldig Express
doet Vierakker aan

Dinsdag l mei wordt het zwembad "In de Dennen" voor het
publiek opengesteld. Dit is dan
voor de 65e keer. Het openlucht
zwemmen duurt tot en met
zondag 9 september. Sinds de
allereerste openstelling in 1935
is het bad in al die jaren slechts
een jaar (1962) in verband met
de renovatie gesloten geweest.
In al die jaren werd het bad
door ruim 3345.000 mensen bezocht!
Het bestuur en leiding is alweer
volop bezig met het aanstaande
zwemseizoen. Zo verschijnt in de
eerste week van april in de editie
van "Contact" de plonskrant, met
daarin alle informatie over het komende zwemseizoen. Tevens ver-

De groep uit Vierakker onder toeziend oog van pastor Zwem
Al om half tien staat de eerste
groep, helemaal uit Olburgen,
te trappelen om naar binnen te
gaan. De "Geweldig Express",
een oplegger van 12 meter met
een tentoonstelling over zinloos geweld, ziet er van buiten
zo kleurrijk uit dat deze vroege
vogels hun ongeduld nauwelijks kunnen bedwingen. Binnen wacht een spelencircuit
dat met een routekaart met vragen afgelegd moet worden.
De "Geweldig Express" is een jongerenproject, opgezet door Stichting Vredesedcuatie en Samen op
Weg Jeugdwerk. De express reist
momenteel door Gelderland en is
door de werkgroep gezinsvieringen van de St.Willibrordusparochie naar Vierakker gehaald.
Doel van de express is om jonge
ren te laten nadenken over zinloos

geweld, ruzie, pesten en vooroordelen. Maar ook over verzoening,
spijt hebben en winnaars zonder
verliezers. Op een creatieve manier worden de jongeren uitgedaagd om zelf antwoorden te bedenken, meningen te geven en oplossingen te zoeken.
Als de groep uit Olburgen vertrekt
komt net een nieuwe groep, dit
keer uit Steenderen, onder leiding
van de eigen pastoor op de fiets
het kerkplein opgereden. De hele
ochtend is het een komen en gaan
van geïnteresseerden. Binnen in
de express gaat het geanimeerd
toe. Er wordt soms heftig gediscussieerd over vragen als "Ik ben het
meest bang voor: ", "Ik zou me
met mijn grootste vijand kunnen
verzoenen door: " , "Hoe komt
het dat Lex pest?" en "Waarom
doen de meelopers niets?". De
open vraag "Waar heb je spijt van"

stelt veel van de deelnemers voor
problemen. Sommigen weten
niets te bedenken. Degenen, die
hem wel beantwoorden, houden
de antwoorden gelukkig eenvoudig. Het zijn kleine vergrijpen als
het "pikken van een snoepje",
waar de kinderen spijt van hebben. Als de kinderen aan het eind
van het bezoek aan de express
wordt gevraagd of ze het leuk hebben gevonden, is het antwoord
eensluidend en volmondig "ja".
Ook de volwassenen, meegegaan
als begeleiding voor de kinderen,
maar ook allemaal enthousiast
het parcours langsgegaan, zijn vol
lof. "Het laatje zien dat wat waar
lijkt, niet altijd waar is. En iets dat
heel onwaarschijnlijk lijkt toch
waar kan zijn". "Heel leerzaam."
Voldaan en met een boel om te
overdenken vertrekt een ieder
naar huis.

Jong talent soleert in het
Constantijn Huygens Consort
Veelbelovende jonge musici van
de Conservatoria Zwolle en Arnhem vormen sinds 1992 het
Constantijn Huygens Consort
dat deels ieder jaar opnieuw geformeerd wordt. Onder leiding
van hun dirigent en viooldocent Kees Koelmans wordt iederjaar door het ensemble een
18e eeuws programma uitgevoerd.
Op zondagmiddag l april a.s.
komt dit ensemble met een buitengewoon fraai programma naar
Zutphen, waar zij voor het eerst te
gast zijn in de serie Restauratie
concerten in de St. Janskerk. Op
het programma staan drie Sonates
uit Fidicinium sacro profanum
(1681) van Heinrich Ignaz Franz
Biber. Virtuoze strijkerssonates
waarin Biber ondanks de profane
opzet gestileerde dansen binnensmokkelde in een uitdagende Italiaanse stijl vol emotionele intensiteit, waarin de snelle en langzame
delen naadloos in elkaar overgaan.
Het vierdelige altvioolconcert in
G-dur van Georg Philip Telemann,
het eerste altvioolconcert in de ge
schiedenis, dat hierop volgt doet
denken aan het hiervoor uitge
voerde werk, maar draagt onmiskenbaar de persoonlijke signatuur
van Telemann.
Deze compositie voor altviool in al
haar registers met verrassende
harmonische wendingen en het

bij tijd en wijle zwijgende basso
continuo, leek Telemann moeite
loos uit zijn mouw te schudden.
Solist is esther van der Eijk.
Lieke te Winkel is de solist in het
prachtige Vioolconcert in d-moll
van Johann Sebastian Bach BWV
1052. Dit werk behoort tot de
breedst opgezette en gecompliceerdste en stelt aan de solist en de
begeleiding buitengewoon hoge
eisen.
Het concert wordt besloten met de
uit 1726 daterende Cantate BVW
35 voor alt, solo orgel en strijkers
'Geist und Seele wird verwirret'
van Johann Sebastian Bach. Hét is
niet bekend waarom Bach in deze
periode uitweek naar de vorm van
een drietal solocantates, misschien stond hem geen koor ter be
schikking of hij had juist een uitzonderlijk goede alt voorhanden.
Bach liet zich door deze praktische
aspecten niet storen en wist ook
deze cantates grote conceptionele
en muzikale kwaliteit mee te ge
ven. Solisten in dit werk zijn Mirjam Feijer - alt en Johan Hofmann
- orgel.
De dirigent Kees Koelmans is me
deoprichter van het Barokorkest
van de Nederlandse Bachvereniging, lid van het bekende Orkest
van de 18e Eeuw en hoofdvakdocent aan de Conservatoria in Arnhem, Zwolle en Amsterdam.
De altviolist Esther van der Eijk,
speelde o.a. in het Noord Hollands

Philharmonisch Orkest en zit momenteel achter de lessenaar bij het
Radio Symfonie Orkest. Vorig jaar
trad zij op als barokaltiste met het
European Baroque Orchestra.
Het veelbelovende talent Lieke te
Winkel won eerste prijzen op het
Prinses Christina concours, het internationale Locatelli concours en
het Oskar Back Concours. Momenteel studeert ze bij Prof. Rainer
Kussmaul aan de Musikhochschule in Freiburg.
Mirjam Feijer begon al op jonge
leeftijd met het zingen in een
koorschool en maakte met het Wereld Jeugdkoor Concertreizen
naar o.m. Japan en Taiwan. Zij
maakt tevens deel uit van het koor
van de Nederlandse Bachvereniging.
De organist Johan Hofmann is een
veelgevraagd continuospeler en
concerteerde behalve met het Ne
derlands Bachensemble met vele
andere orkesten waarmee hij tournees maakte naar vele Europese
landen en de Verenigde Staten. Als
docent is hij verbonden aan de
conservatoria van Enschede en
Amsterdam.
Dit buitengewoon fraaie muziekprogramma begint om 15.30 uur
en de toegang bedraagt f 15,-.
Info (0575) 51 77 73.

schijnt in de eerste week van april
de infofolder met openstellingstijden en tarieven, een informatieboekje over de zwemlessen en overige opleidingen. Deze zijn verkrijgbaar bij de openbare bibliotheek en het VVV kantoor in Vorden. Aanvraagformulieren voor
abonnementen in de voorverkoop
en opgave/ inschrijving voor
zwemles zijn daar eveneens verkrijgbaar. Abonnementhouders
van buiten Vorden zullen de nodige informatie toegestuurd krijgen.
De zwemlessen gaan overigens op
7 mei van start.
De voorverkoop van abonnementen loopt tot en met zaterdag 21
april, daarna gelden de seizoenstarieven.

Biej ons in
d'n Achterhook
"Zo, now was e vri'j". Gart Jan van Dam had zien vrouw Fiene nao 't
station ebrach. Ze ging een dag of vief nao eur zuster in Haarlem. Dat
dei ze zo ens in 't jaor. Gezellig met mekare winklen en zo meer.
Fiene's zuster had nooit een kearl met können kriegn. Ze was t'r
altied te fitterig an ewes. En now ze dat neet meer was kwamn de
kearls neet meer op eur af, ze was now te old.
Gart Jan wol zien vrouw 's verrassen.. Volgende wekke was Fiene jeurig en hee wol veur die tied de kokken 's opknapn. Die donkerbruune
keziens wol e 's een ander kleurken geevn. Eers nao de schilder, daor
haaln e zich een pot lechte grondvarve, afbietmiddel en nog wat
meer klein grei wa'j zoal neudig hadn. En too an 't wark.
Met twee dage steurig deurwarken had e de donkerbrune varve d'r af
en alles opni'j egrond. Hee had t'r nog een angebrokn pot gebrokn
witte dekvarve staon en dat lek um wel een aadig kleurken veur de
kokken. Hee had met de meddag net een kezien klaor too een vriendinne van eur, Joke, effen langs kwam. Zien hoo of 't met um ging.
Gart Jan veteln van zien varveri'je. "'t Kan bes mooi wodn maor de
kleur hè'j neet goed. Ik zol de keziens blauw varven, neet te donker,
een betjen fel blauw. Dat zal Fiene hadstikke mooi vinden".
Jao, meschien had ze wel geliek, vestand van kleurn had e zelf neet
zovölle. Een pot blauwe varve was gauw ehaald en zo wodn d'r een
kezien blauw eschilderd. Too e dat af hadde haaln e toch de buurvrouw d'r maor 's biej. Die maakn zelf ok wel schilderijtjes en had
wel vestand van kleurn. Ze leep metene met too Gart Jan eur vroog.
Ze was heel duudelijk in eur mening. "D'r is maor ene kleur die biej
die licht-eiken kokken en deurn past en da's donkerbruun. De muurn
he'j ok al beige en daor past gin gebrokn wit of blauw biej"
Gart Jan mos eur geliek geevn en haaln maor weer een pot varve, donkerbruun en ging daormet an 't wark. Too hee klaor was zaog 't t'r
weer net zo uut as op maondagmaarn too hee d'r an was begonnen.
Allene f. 150.- lichter, en een hoop wark veur niks edaon. Too Fiene
weer in huus kwam vroog ze allene of Gart Jan an't varven was ewes,
't rok t'r nao. Gat Jan hef eur too alles maor veteld. Van Joke zei ze
nog:" Laot die eur donkerbruune knikkers van ogen maor blauw
laotn varven, dat steet better biej eur grieze heure. Zo geet 't t'r wat
hen, biej ons in d'n Achterhook.
H. Leestman.

oli tie varia
13 maart:
Vond er een aanrijding plaats op
de Deldenseweg te Vorden. Een inwoner uit Vorden reed over de Deldenseweg in de richting van Vorden. Toen uit tegenovergestelde
richting een personenauto naderde hield de inwoner uit Vorden
niet zoveel rechts en reed tegen de
personenauto aan. Gevolg schade
aan beide voertuigen.
14 maart:
Vond er een aanrijding plaats op
de Brandenborchweg. Tijdens de
surveillance zag de politie een auto met schade op een erf staan.
Even verderop stond een boom
met schade. Via het kenteken werd

GROEP

de eigenaar opgespoord. Deze vertelde dat gisteravond zijn dochter
met de auto tegen de boom was ge
reden. De auto was vervolgens op
het erf van een boer geparkeerd.
De eigenaar zal de schade aan de
boom met de gemeente regelen.
15 maart:
Vond er een aanrijding plaats op
de Ruurloseweg. Een bestuurder
van een personenauto moest stoppen, omdat het verkeer voor hem
eveneens stopte om een trein te laten passeren. Een bestuurder van
een personenauto welke achter
hem reed zag dit te laat en reed
met zijn auto tegen de stilstaande
auto. Gevolg materiële schade.

8 miljoen beschikbaar in 2006 voor Rijksmonumenten in Gelderland:

Noodldok voor restauraties
Gelderse kerken
De financiële nood voor de restauratie van Gelderse kerken is
enorm. Op basis van de ingediende verzoeken is nu al sprake van een restauratiebehoefte
van meer dan 80 miljoen. De bestaande financiële middelen
kunnen hier bij lange na niet
aan voldoen. Als noodgreep is
daarom besloten om voor dit
jaar, wat betreft de kerken,
geen nieuwe objecten op te nemen. Voorrang wordt verleend
aan afronding van projecten
die al op het uitvoeringsprogramma stonden.
Dit is een van de besluiten uit het
provinciale uitvoeringsprogramma voor rijksmonumenten 2001-

2006, dat dinsdag jl. is vastgesteld
door Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS).
Het Rijk stelt jaarlijks geld beschikbaar voor de restauratie van
rijksmonumenten. De provincie
Gelderland verdeelt dat geld op
basis van prioriteitenlijsten, die
door Gelderse gemeenten zijn ingediend. Daarbij wordt steeds vijf
jaar vooruitgekeken. Voor 2006 is
ruim 8 miljoen beschikbaar.

Dit budget wordt verdeeld over
drie categorieën: kerken, woonhuizen en boerderijen en overige
monumenten. Het belangrijkste
criterium voor toekenning van
subsidie is de bouwkundige staat
van het monument en de termijn

waarbinnen de restauratie noodzakelijk wordt geacht.

UITSTEL VAN RESTAURATIES
Vooral in de categorie kerken
blijkt enorm veel geld nodig te
zijn. Vele kerken zijn in de afgelopen jaren wel gestart met de restauratie maar voor de afronding is
door het grote tekort aan middelen nog niet de volledige subsidie
beschikbaar gesteld.
Het beschikbare subsidiebudget
voor kerken voldoet dus bij lange
na niet, ondanks de mogelijkheid
om gelden vanuit de ene categorie
naar de andere over te hevelen.
Voor de periode 2006 is voor de inmiddels samengevoegde categorieën 'Kerken' en 'Overige' vijf mil-

joen beschikbaar. Een aanvraag
voor kerken die wordt gehonoreerd betekent dat 70 procent van
de subsidiabele kosten wordt vergoed.

Vorig jaar is nog gekozen voor een
lapmiddel om bepaalde objecten
in de categorieën 'kerken' en 'overige' uit te stellen tot het jaar 2006.
De hoop was toen nog gevestigd op
de zogenaamde 'Kanjerregeling',
een speciale rijksregeling voor grote omvangrijke restauraties. Inmiddels is gebleken dat de meeste
objecten niet in aanmerking komen voor deze regeling. Het enige
object dat in de provincie Gelderland in aanmerking komt voor de
ze regeling, is de kerk te Baak. Als

noodgreep dit jaar is ervoor gekozen om nieuwe aanvragen vooralsnog niet in behandeling te nemen.
In de notitie wordt geconcludeerd
dat Gelderland door het uitstellen
van restauraties achter de feiten
blijft aanlopen: de nood en de kosten zullen alleen maar hoger worden.
Voor de categorie 'Woonhuizen en
boerderijen' is ruim drie miljoen
beschikbaar voor 2006.
Per object wordt de helft van de
restauratiekosten gesubsidieerd.
Twintig procent hiervan is een
daadwerkelijke subsidie: dertig
procent bestaat uit een lening met
een lage rente.

RESTAURATIE-UITVOERINGSPROGRAMMA VAN DE PROVINCIE GELDERLAND 2001 - 2006 OP GROND VAN ARTIKEL 12 VAN HET BRRM 1997
Categorie
Hengelo
Lichtenvoorde
Steenderen
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld

Kerken
Kerkstraat 8 Hengelo
Rentenierstraat 9 Lichtenvoorde
Wichmondseweg 17 Baak
Kerkstraat 4 Vorden
Kerkstraat 4 Vorden
Ruurloseweg 101 Vorden
Kerkplein l Warnsveld

kerk
kerk
kerk
orgel
kerk
kerk
kerk

Categorie
Ruurlo
Vorden
Vorden
Warnsveld
Warnsveld

Overig
Vordenseweg 2 Ruurlo
Ruurloseweg 115 Vorden
Zutphenseweg 39 Vorden
Lage Lochemseweg 23 Warnsveld
Lochemseweg 27 Warnsveld

klokkentoren
buitenplaats
molen
molen
landhuis

Categorie
Hengelo
Hengelo
Ruurlo
Vorden

Boerderijen/woningen
Meeninklaan 7 Hengelo
Meeninklaan 7 Hengelo
Stapeldij k l Ruurlo
Brandenborchweg l Vorden

achterhuis
woongedeelte
woonh/boerd
boerderij

Categorie
Boerderijen/woningen
(nog niet uitvoeringsgerede plannen)
Lichtenvoorde
Eimersweg 4 Lievelde
Ruurlo
Berenpassteeg 3 Ruurlo
Ruurlo
Stapeldijk l Ruurlo
Ruurlo
Waalderweg l Mariënvelde
Vorden
Wiersserallee l Vorden

boerderij
boerderij
boerderij
pastorie
boerderij

subs. kosten
146.118
667.686
3.363.737

%

2001

70
70

462.511

2002

2003

2004
102.280

2005

2006

65.800
576.338

208.589
313.843

50.455

70

subs. kosten
102.534
200.000
183.851

2001

194.722

%
60
50
70
70
50

subs. kosten
31.791
203.405
55.413
39.396

%
50
50
50
50

2001

subs. kosten

%

2001

70.000

50
50
50

16.500
232.000
128.750

35.319
2002

2003

2004

2005

2006
61.520
100.000

128.696
7.743
97.361
2002

2003
15.895
101.703

2004

2005

2006

2004

2005

2006

5.269
19.698
2002

2003

50

Bloeiende bomen staan voor uitbundige voorjaarssfeer

Wie een bloeiende sierkers of
sierappel ziet, weet dat het lente is. Bloeiende bomen en heesters maken van het voorjaar

een feest. Vooral wanneer de
temperatuur al een beetje zomers aandoet, is de sfeer in de
tuin geweldig.

Het is niet overdreven om bij bloeiende bomen te denken aan feest.
Japan kent bijvoorbeeld een nationale feestdag, die is opgehangen
aan de bloeiende kersen (Prunus).
Dat maakt al duidelijk dat in dat
land de sierkers heel erg wordt gewaardeerd. Alsof de sierkers nog
niet mooi genoeg was, hebben de
Japanse kwekers er alles aan gedaan om bomen te krijgen met
nóg fraaiere bloemen en nóg intensere kleuren.

het najaar veel plezier, want de
vruchten zijn helder oranjerood.
Die brengt dus meerdere keren
per jaar sfeer in de tuin. Zo zijn er
meer sierappels waarvan de bloei
én de vruchten bijdragen tot die
sfeer. Weer andere sierappels ontlenen hun sierwaarde alleen aan
de vruchten. Hun bloei stelt niet
zo veel voor. Lees daarom bij aanschaf van een Malus vooral het etiket. Dan weet u precies wat u kunt
verwachten.

Wat denkt u van een naam als Prunus serrulata 'Kiku-shidare'. Daar
is geen woord Nederlands bij. De
'Kiku-shidare' is een treurkers; een
prachtig sierboompje dat inmiddels in heel wat Nederlandse tuinen staat. Maar er zijn nog veel
meer mooie kersen. Een bezoek
aan het tuincentrum loont daarom de moeite.

Niet alleen de heesters en de bomen in de tuin laten zien dat het
voorjaar is. Overal om ons heen - in
stad en landschap - staat het groen
in bloei. Denk maar aan de meidoorn (Crataegus) en het krentenboompje (Amelanchier). Meidoorns in het landschap groeien
vaak als struiken. Voor de tuin zijn
er echter hele mooie meidoornbomen, die niet al te groot worden.
Ook het krentenboompje komt in
de particuliere tuin goed tot zijn
recht, al moet die wel de ruimte
hebben.

APPELTJE VOOR DE SFEER
Voor wie de sierkers een beetje te
veel 'fanfare' in de tuin is, moet
eens denken aan een sierappel
(Malus). Een hele leuke sierappel is
Malus 'üset'. Dat is een niet al te
groot boompje met fraaie purperrode bloemen, terwijl ook het blad
purperachtig is gekleurd. Malus
'John Downie' bloeit prachtig wit.
Van deze sierappel heeft u ook in

Het krentenboompje bloeit overigens niet alleen mooi in het voorjaar, maar heeft ook andere kwaliteiten. Zo zijn de blauwzwarte
vruchten eetbaar en de herfstkleur is weergaloos mooi. Dat

maakt Amelanchier zeker ook in
het najaar tot een van dé sfeermakers in de tuin.
GENIETEN IN DE SCHADUW
Wees met planten van een boom
in de tuin wat voorzichtig. Vooral
in een kleine tuin is een beetje passen en meten. Het zou niet leuk
zijn wanneer een boom binnen de
kortste keren alle andere planten,
inclusief het terras in de schaduw
zet. Houdt u met de gekozen plek
dus ook rekening met de ligging
van de tuin ten opzichte van de
zon.
Maar wees ook niet te bang. Want
wat is sfeervoller dan in de schaduw van het gebladerte op uw terras te zitten? Dat is heel wat anders dan bescherming tegen de
zon te zoeken onder een parasol.
De hier genoemde voorjaarsbloeiers hebben het voordeel dat de
kroon redelijk open is. Dat wil zeggen dat ze wel voor enige schaduw
zorgen, maar niet gelijk alle zon
uit de tuin wegnemen. Kijk eens
met die ogen naar de bomen om u
heen in andere tuinen.
Tien tegen een dat er soorten bij
zitten, die ook uw tuin in het voorjaar op een overdadige bloei trakteren.

Geboortekaarten
Huwelijkskaarten
Visitekaarten
Feestelijke uitnodigingen

het 009

Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier
Rekeningen
Kettingformulieren
Enveloppen
Folders
Kranten
Boeken
3
CC
LU
O

Tijdschriften en periodieken
Posters in meerdere kleuren
Printing on demand ook voor kleinere oplages
Internetpresentaties
Posters op bill-board formaat in meer kleuren

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO@WEEVERS.NL - ISDN (0575) 555678

Stanswerk voor verpakkingen
FILIAAL LICHTENVOOROE

FILIAAL ZUTPHEN

FILIAAL RUURLO

WEVO-DRUK

STUDIO CONTACT

FILIAAL ZELHEM

WEEVERS DRUK

ZILHIU - HALUWIQ i'
FAX
0114 ••••41 -

- 7111 CX • T1UFOON OJ14 121011
l-M»IL: .....,, a,u k«....., ,nl

OWTWUMN / omnmux / ummnxTitt immuu> CONTACT

GRAFISCH BEDRIJF

WEEVERS ELNA

LICHTENVOORDE -TEL (0544) 371323 - FAX 371899
BLEEKWAL10, 7131 DB - POSTBUS 38, 7130 AA

Agentschappen • Hengelo (Gld): Drogisterij Marianne, Ruurloseweg 5, telefoon (0575) 462062 • Steenderen: M. van Veldhuizen-Onstenk, Begoniastraat 3,
telefoon (0575) 452398 • Warnsveld: Cees Boek Fotografie, Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8, telefoon/fax (0575) 527251

Toneel spelende scholieren
haalden 835 gulden op
voor India

S keel er e n
START SKEELERSEIZOEN
Klapskeeler een van trekpleisters bij opening skeelerseizoen.
Er werd vorig seizoen al driftig me
geëxperimenteerd maar nu is het
dan zover. De klapskeeler gaat zijn
intrede doen in het skeeler-peloton. Tijdens de opening van het
skeelerseizoen, die a.s. zaterdag bij
Freewheel in Vorden plaatsvindt,
zal een aantal klapskeelers te bewonderen zijn. Voorlopig is deze
aanschaf slechts weggelegd voor
de professionele werdstrijd-skeele
raar, voor wie elke seconde telt. De
'gewone'recreant vindt bij Freewheel een uitgebreid aanbod aan
in-line skates en skeelers.
Opvallend is dat er steeds meer
aandacht wordt besteed aan de
pasvorm van de schoen en dat
verschillende bekende merken
dames- en heren in-line skates in
hun assortiment hebben. Volgens
Raymond Mars van Free-wheel
wordt hiermee aangegeven, dat
kwaliteit steeds belangrijker wordt
voor de gemiddelde beoefenaar
van het skeeleren/in-line skaten.

Om via T.V. acties met bekende
sterren, geld voor slachtoffers
van rampen op te halen, is op
zich niet zo moeilijk. Geef de
leiding in handen van een aansprekende presentator, bijvoorbeeld Ivo Niehe, en succes is verzekerd. Kinderen van tien jaar
die initiatieven voor de slachtoffers van de aardbeving in India ontplooien en daarmee 835
gulden bijeen krijgen, is op
zich nog veel knapper.
Een maand geleden leverde een inzamelingsactie op de school 't Hoge ruim twee duizend gulden op.
Scholiere Akkemay Lammers ( 10
jaar) vond dit eigenlijk nog niet
voldoende en bedacht samen met
klasgenote Lirija Kuruglic een
plannetje. Akkemay pakte pen en
papier en schreef naar aanleiding
van haar lievelingsboek "Madelief' en haar vriendin Eefje, een toneelstukje getiteld "Diefstal".
De afgelopen weken is er door de
"acteurs/actrices" Lirija, Ellen, Sanne, Denzell, Stijn, Edino, Hilke,
Nathalie, Natasja, Leonie, Frederike en Akkemay keihard gerepe
teerd. De regie was in handen van

Akkemay Lammers en Frederike
Boekelo. Zaterdagmiddag was de
uitvoering. De zaal van het Dorpscentrum, voor deze gelegenheid
gratis beschikbaar gesteld, was ge
vuld met trotse vaders en moeders
en niet te vergeten de oma's en opa's. Voor de broertjes en zusjes ook
een leuke middag. Voor de aanvang klauteren op het toneel en
rennen door de zaal!
Toen het "ernst" werd zocht iedereen een plekje en vertelde Akke
may de bedoeling van deze middag. Net als in het boek, ook in
"Diefstal" een Madelief en een Eefje die op gegeven moment besloten om samen naar een playbackshow te gaan. Overigens een alleraardigste show met onder meer
een prima playback van Britney
Spears. Enthousiaste jongens en
meisjes met toch wel leuke dansjes.
Direct na afloop van de show zeiden Madelief en Eefje tegen elkaar: "Weet je wat we gaan doen,
we gaan geld inzamelen voor India. Zo gezegd, zo gedaan. De jongelui "doken" de zaal in en rinkelden met de bussen. Het publiek

Het opgehaalde geld werd door
Eefje en Madelief verstopt. Echter
er kwam een dief in de donkere
nacht ( de kinderen sliepen) binnensluipen en die pikte het geld,
althans dat dachten beide vriendinnen. De politie werd gebeld en
je kunt het geloven of niet, Vorden
beschikt over een uitermate allert
politiekorps. Binnen 30 seconden
was er een agent ter plekke!!

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.

Toen kwam ook de aap uit de
mouw, het geld was niet gestolen,
het was verstopt in de brievenbus.
Tot slot een leuke finale op muziek van Guus Meeuwis en zijn
"Kedeng, gedeng".

MAART

Wat te denken van de eerste prijs,
een pennenset; tweede prijs een
pennenset; derde prijs een pennenset etc. etc. De aanwezigen
konden de lol er wel van inzien!!

Op zaterdag 23 maart kan men
zich uitgebreid over de nieuwste
ontwikkelingen en materialen
laten informeren en adviseren. Er
worden ook onderhouds-demonstraties gegeven en 's-middags is er
een tocht. Freewheel heeft inmiddels een 10-tal skeeler-routes op
papier staan, die in de winkel verkrijgbaar zijn.
In april komt er een boekje uit
met 17 skeelerroutes door de
gehele Achterhoek en Liemers,
waaraan Free-wheel ook heeft
meegewerkt. Begin april starten er
weer lessen voor beginners en
vanaf medio april is er weer
'Friday Evening Skating' voor de
meer gevorderde in-line skater/
skeeleraar.
Meer informatie over al deze
aktiviteiten en alle andere evene
menten en arrangementen, die
Freewheel organiseert vindt u in
de winkel aan de Zutphenseweg in
Vorden.

GENDA VORDEN

wist deze stunt te waarderen en
deed opnieuw een duit in het zakje (lees busje!).

Het publiek kon nog eenmaal de
portemonnaie trekken voor de verloting. Een verloting met een veelheid aan "variable" prijzen.

Steeds meer mensen willen tochten rijden en zien het skeeleren
ook als een alternatief vervoermiddel. Goed materiaal is daarbij een
belangrijke voorwaarde.

21 Welfare Handwerkm. Wehme
21 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink
21 BZR Vorden bridgeclub
22 de Wikke Volksdansen
22 HVG Dorp Vorden Paasviering
22 PCOB Paasprogramma in 't
Stampertje
23 N.B.vP. gezamenlijke feestavond

24
26
27
28
28
28
29
29

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 b~ de
Herberg

APRIL
5 N.B.v.P. Handwerktentoonstelling
6 N.B.v.P. Handwerktentoonstelling
6 Twentstalig amusement door
het Duo 'De Eigenheimers' in 't
Stampertje
20 N.B.V.P. Viering 50 jaar
22 Retsclub VR.TC.de Achtkastelenrijders, Voorjaarstocht 40/100 km

Oprichting Zwemschool!!
Al jaren bestaat in bijna alle
overdekte zwembaden in de regio Achterhoek een ellenlange
wachtlijst voor zwemlessen
voor het zwemdiploma A
Door de invoering van het nieuwe
Zwem ABC, waarin zoals u misschien zult weten veel oefenstof is
verwerkt + die de vrijheid in het
water bevorderd waardoor de kinderen zich prettiger voelen in de
moderne zwembaden en + die de
veiligheid in het water beter waarborgt. Zijn de wachtlijsten eerder
langer als korter geworden.
Zwembad De Beemd in Lochem en
zwemschool P.BA. van Steven ter
Haar hebben hier wat aan gedaan
door de oprichting van een Zwemschool P.BA./Steven ter Haar.
De opleiding voor het zwemdiploma A wordt gegeven in 2 onderde
len, te weten: - watergewenningsfase, waarin wij de leerlingen in
een klein extra verwarmd zwembad watervrij maken en de basis
beginselen aanleren, zal worden
gegeven in een particulier zwembad in Vorden.
Tijdens de watergewenningsfase

zullen de groepen bestaan uit ongeveer 8 leerlingen. Als de leerlingen de onderdelen schoolslag, rugslag, borstcrawl, rugcrawl, drijven
en onderwateroriëntatie redelijk
beheersen zal de zwemles worden
voortgezet in zwembad De Beemd
in Lochem, waar de aangeleerde
basisbeginselen worden geperfectioneerd en waar de zwemconditie
wordt opgevoerd.
Tijdens deze lesfase zal de groep
bestaan uit 13 leerlingen. Bij De
Beemd wordt ook bekeken wanneer de leerlingen toe zijn aan het
proef- en diplomazwemmen.
Het diplomazwemmen wordt
door De Beemd georganiseerd onder auspiciën van de NRZ, de instantie die landelijk verantwoorde
lijk is voor de zwemdiploma's.
Voor de bovengenoemde opleiding
is een ALL IN Zwemleskaart A
DIPLOMA in het leven geroepen.
Wij geven dus zwemles met een
diploma garantie !!
Informatie over de zwemlessen
kan worden ingewonnen bij
PBA/Steven ter Haar, tel. 0575 431498.

KUNSTSTOF & ALUMINIUM
ROBBERS & PARTNERS
administratie- en belastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22
Vorden
Postbus 97
7250ABVofden

Uw adres vooreen totaalpakket
administratieve
en /fiscale dienstverlenin

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en
GROENLOSEWEG 13e 7261 AM RUURLO gootbekledïng

ARWI

0573-253039 - Fax 0573-254919- Mobiel 0654220156
UITNODIGING
Wij nodigen u uit voor een bezoek aan onze

VOORJAARSSHOW
van:

Telefoon

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

(0575) 55 1455 l
Fax
(0575J 55 1709

E-mail
vorden@rot>ber$grc

Voor het verzorgen van uw

Belastingaangifte
2000
kunt u buiten kantooruren bij ons terecht op

woensdag

2 1 - 2 8 maart

van 17.30 tot 19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

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

L.M.B. VORDE N 3.V.
Industrieweg 13, 7251 JT Vorden
Telefoon 0575-553163 • Telefax 0575-552869

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

Ik lijn niet... IK SPORT!
Bedshop de Duif Zutphen zoekt
op korte termijn een

verkoopmedewerker m/v
parttime ± 20 uur.
• leeftijd vanaf 20 jaar
• verkoopervaring in de textiel- en/of
meubelbranche heeft wel de voorkeur
maar is niet noodzakelijk.
Wij bieden een prettige werksfeer en een
goede salariëring.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Bedshop de Duif
t.a.v. mevrouw A. Wesselink
Postbus 249, 7200 AE Zutphen
onder vermelding verkoopmedewerker.

Hét nieuwe afslankprogramma van

Indoor Sport Vorden
Informatiebijeenkomst zaterdag 24 maart
om 11.00 uur bij Indoor Sport Vorden
Overweg 16, 7251 JS Vorden, telefoon 0575-553433

Start
voorjaarsseizoen
Theater
Onder de Molen
in Vorden

AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens

fiJ

BEDSHOP DE DUIF

*"* Tonny Ju/we/ïs

Dienstverlening in

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL 0573-451161 • FAX 0573-454180

Onroerend Goed

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

NATUURLIJK

als 't om slapen gaat!

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

0573-253101 -Fax 0573-253109 - Mobiel 0650281046

Albert Heijn wordt
groter en krijgt facelift BEURSPRAAT
(Advertorial)

De vaste klanten van Albert
Heijn in Hengelo hebben het al
gemerkt. Albert Heijn aan de
Raadhuisstraat in Hengelo gaat
flink uitbreiden. Er wordt
volop gebouwd en dat is al goed
te zien. Begin februari is er gestart met de uitbouw. Zaterdag
28 april moet het klaar zijn.

wordt dan ook een stuk groter.
In het nieuwe gedeelte komen ondermeer de versproducten en een
groter assortiment kruidenierswaren", zegt Wansink. "Ook de servicebalie wordt er ondergebracht zoals scheermesjes, telefoonkaarten,
geneesmiddelen, fotoservice en
rookartikelen".

Klanten die bij AH boodschappen
doen ondervinden weinig hinder
van de uitbreiding. De nood in -en
uitgang is vanaf de parkeerplaats.
Op dit moment wordt er een
nieuw gedeelte bij gebouwd. "De
winkel zelf wordt ook onder handen genomen", zegt eigenaar Heico Wansink van AH. "Dat komt later". In het nieuwe gedeelte komt
de Gall en Gall slijterij.

De klant ondervindt nu nog weinig hinder van de verbouwing,
"We proberen die hinder zo veel
mogelijk te voorkomen. Maar hele
maal kan dat natuurlijk niet",
zegt de eigenaar. De winkel zelf
wordt in zijn geheel vernieuwd.
"Met name de laatste vijf dagen
wordt de winkel helemaal op z'n
kop gezet en onder handen genomen. In die periode, 23 april tot en
met 27 april, zijn we dan ook gesloten. Alleen de vloer blijft erin.
De hele winkel krijgt een facelift.

De overige ruimte wordt bij de
winkel aangetrokken. "De winkel

Mensen die daarna in de winkel
komen zullen opkijken wat er in
die 5 dagen allemaal is gebeurd",
vertelt de jonge ondernemer.
Zaterdag 28 april kan de klant
weer terecht in de nieuwe winkel.
"Er is geen officiële opening of iets
dergelijks. Wel zijn er diverse ope
ningsacties voor de klant". Heico
Wansink heeft hoge verwachtingen
van de verbouwing en vernieuwing
van de winkel. "Men zal weten dat
de nieuwste AH van Nederland
geopend is", zegt hij met veel zelfvertrouwen. Wat er precies gaat
gebeuren is nog een verrassing.
"Maar dat het een knallende
opening wordt staat wel vast",
weet Heico Wansink.
Albert Heijn is gevestigd aan de
Raadhuisstraat 36 in Hengelo.
Telefoon: 0575-461205.

Koordirigentenopleiding in Zutphen
In september aanstaande gaat
in de Muzehof in Zutphen de
tweejarige dirigentenopleiding
(de "MDO") van start. Deze opleiding, die zich richt op de
niet professionele koordirigent, wordt gegeven in samenwerking met de Samenwerkende Nederlandse Koororganisaties (SNK) te Utrecht.
Met de start van deze opleiding in
Zutphen wordt er, naast de acht
overige Meerjarige Dirigenten Opleiding in het land, geografisch
"dekking" gegeven aan het oosten
van ons land. De MDO leidt op tot
het Diploma Amateur Koordiri-

gent, dat wordt erkend door de Inspectie Kunstzinnige Vorming en
Amateuristische Kunstbeoefening.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij reeds een "aanwijsbare" muzikale (voor-)opleiding
hebben gevolgd. Voor beroepsmusici uit andere disciplines dan het
vak koordirectie is er de mogelijkheid van een verkorte opleiding,
de zgn. applicatiecursus.
In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde: slag
en dirigeertechniek, gehoortraining, repetitietechniek, koorscholing, muziekleer en muziekgeschiedenis, harmonie en analyse
en solfège.

De opleiding omvat 150 lesuren
per jaar, dit komt neer op meestal
een avond per week en af en toe
een vrijdagavond of zaterdagochtend. Als cursusleider treedt op de
heer Valentijn Smit, andere docenten zijn Peter Laport en Karin van
der Tuin.
Toelating tot de opleiding vindt
plaats door middel van een toelatingstoets die in juni aanstaande
in Zutphen wordt gehouden.
Meer informatie of een informatiepakket is verkrijgbaar bij de
Muzehof in Zutphen, tel. 0575 515350.

Vijfde Nationale Collecte Hersenziekten
en Psychische Ziekten
In de week van 15 tot 22 april
vindt voor de vij fde keer de jaarlijkse 'Nationale Collecte Hersenziekten en Psychische ziekten' plaats. Ons motto is: 3,5
miljoen mensen met een ziekte
in het hoofd. Hun kopzorg uw
gift waard! Deze collecte is een
gezamenlijk initiatief van de
Hersenstichting Nederland en
het Nationaal Fonds Geestelijke
Volksgezondheid.
Via de Nationale Collecte Hersen-

ziekten en Psychische Ziekten
wordt geld ingezameld voor zo'n
3,5 miljoen mensen met een hersenaandoening of psychische problemen. Deze ziekten grijpen diep
in iemands bestaan in, maar ook
in het leven van de naasten. Een
beroerte of hersenziekte leidt niet
zelden tot blijvende invaliditeit.
Een depressie, eetstoornis of fobie
kan iemands leven volledig verstoren. Het zijn aandoeningen die iedereen kunnen treffen. Het aantal
mensen met deze ziekten stijgt de

komende jaren dusdanig, dat in
2020 hersenaandoeningen en psychische ziekten de tweede doodsoorzaak vormen.
Met de opbrengst van de collecte
financieren de Hersenstichting en
het Nationaal Fonds Geestelijke
Volksgezondheid onderzoek naar
oorzaken, behandelmethoden en
preventie van deze ziekten. Daarnaast besteden de organisaties
veel aandacht aan voorlichting.
Folders, brochures en video's ge

OBLIGATIES, HOOP IN BANGE
DAGEN
Het zal niemand zijn ontgaan dat
de effectenbeurzen zich in onrustig
vaarwater
bevinden.
Winstwaarschuwingen zijn aan de
orde van de dag, het sentiment is
negatief en beurskoersen dalen in
vogelvlucht. De zenuwen van aandelenbeleggers worden aardig op
de proef gesteld evenals het
geduld. Aandelenbeleggingen zijn
immers beleggingen voor de lange
termijn. Het sentiment zal ongetwijfeld omslaan, wanneer kan
echter niemand vertellen. Niet
iedereen kan of wil dit afwachten
en daarnaast is niet iedere belegger bereid koersrisico's behorende
bij aandelenbeleggingen te lopen.
Voor beleggers die echter wel een
hoger rendement wensen, maar
slechts een beperkt koersrisico willen, kunnen obligaties een alternatiefzijn.
WAT IS EEN OBLIGATIE
Elke onderneming heeft op zijn
tijd behoefte aan extra financiële
middelen. Deze kunnen op vele
manieren worden verkregen, zo
ook middels de uitgifte van obligaties. Een obligatie is eigenlijk niets
anders dan een lening uitgegeven
door bijvoorbeeld een onderneming of de overheid. Een obligatielening heeft vaak een omvang
van miljoenen euro's, vrijwel niemand kan een dergelijke lening in
zijn eentje verstrekken en dus
wordt de lening in kleine mootjes
van gelijke omvang gehakt, waarvan de waarde ook wel de nominale waarde wordt genoemd. Een
obligatie geeft recht op (meestal)
een vaste rente (couponrente) en
de nominale waarde wordt aan
het einde van de looptijd terugbe
taald. De looptijden kunnen overigens enorm uiteenlopen, van
enkele jaren tot eeuwigdurend.
Obligaties kennen geen stemrecht
en geven u geen eigendomsrecht
in de uitgevende instelling.
Kort samengevat: de houder van
de obligatie leent een zeker bedrag
voor een vastgestelde periode
tegen een vooraf vastgestelde jaarlijkse rentevergoeding en aan het
einde van de vastgestelde periode
krijgt de belegger de nominale
waarde terug.
DE PRIJS VAN EEN OBLIGATIE
Obligaties worden op de effectenbeurs verhandeld. Dagelijks komt
daar de prijs tot stand. De obligatiehouder kan voor het einde van
de looptijd uit zijn obligatie stappen, deze zal dan op de effectenbeurs worden verkocht voor de
dan geldende koers. Deze koers
wordt door diverse factoren
beónvloed. Uiteraard spelen vraag
en aanbod een rol, de kwaliteit

van de uitgevende instelling, de
resterende looptijd, maar de actuele rentestand op de financiële
markten heeft de grootste invloed.
Zolang de rente op de obligatie
(nagenoeg) gelijk is aan de marktrente, is er weinig aan de hand. De
koers van de obligatie zal dan grofweg gelijk zijn aan de nominale
waarde. Afwijkingen van de
marktrente ten opzichte van de
couponrente hebben echter een
aanzienlijke invloed op de koers
van de obligatie.
ENKELE VOORBEELDEN
De huidige marktrente voor 10
jaar ligt rond ' de 5%. De
Nederlandse Staat heeft vorige
week een staatslening uitgegeven
met een looptijd van 10 jaar en
een couponrente van 5%. Deze
lening is geplaatst tegen een koers
van circa 101% (de nominale waarde, dus ook hetgeen u aan het
einde van de looptijd terug krijgt
bedraagt 100%).
Het totale rendement (effectief
rendement) van de obligaties
bestaat uit jaarlijkse rente-ontvangsten en aflossingswinsten
dan wel -verliezen. Het effectief
rendement van bovengenoemde
staatslening bedraagt circa 4,9%
en is opgebouwd uit de jaarlijkse
rente ad. 5% en het aflossingsverlies (huidige koers 101%, aflossing
tegen 100%). Voor de staatslening
met een rente van 3,75% en een
looptijd tot 2009 betaalt u 92,70%.
Op het eerste gezicht lijkt deze
obligatie uiterst onaantrekkelijk.
Wanneer we echter het effectief
rendement bekijken, komen we
tot een heel andere conclusie.
Deze obligatie wordt aan het einde
van de looptijd afgelost^tegen
100%, het effectief rendement
komt uiteindelijk uit op 4,83%.
Voor de staatslening die 7,5% rente
biedt en loopt tot 2010 betaalt u
momenteel 118,55%, het effectief
rendement van deze staatslening
komt uit op 4,91%. Zoals uit deze
voorbeelden blijkt beweegt het
effectief rendement van obligaties
normaliter in de buurt van de
heersende marktrente.
Over het algemeen kan gesteld
worden dat een belegging in obligaties een risicomijdend karakter
heeft. Het risico bestaat hoofdzakelijk uit de kans dat een belegger
een nog hoger rendement misloopt, de kans op een negatief rendement is klein. Een belangrijke
kanttekening is echter wel dat dit
opgaat voor obligaties uitgegeven
door solide instellingen zoals bijvoorbeeld de Nederlandse overheid of grote ondernemingen als
Ahold, Wolters Kluwer en de
Rabobank, die aan het einde van
de looptijd de nominale waarde
aan u kunnen retourneren.
Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Kirsten Horselenberg,
Henk Kreeftenberg en
Rob Jonker.

ven een antwoord op vragen over
de verschillende ziektebeelden en
helpen problemen bespreekbaar
maken. Want nog steeds rust er in
veel gevallen een taboe op hersenaandoeningen en psychische ziekten.

bus langs de deuren gaat. Zowel de
Hersenstichting Nederland als het
Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid beschikken over het
officiële CBF-keurmerk voor goede
doelen.

Een groeiend aantal collectanten
zet zich in voor mensen met een
hersenaandoening of psychische
ziekte. Dit jaar wordt een verdubbeling verwacht van het aantal
vrijwilligers dat met de collecte

U kunt ervan uitgaan dat uw bijdrage zorgvuldig wordt besteed.
De collectanten van de Nationale
Collecte Hersenziekten en Psychische Ziekten rekenen op u: laat de
collectant niet voor niets aan de
deur staan.

Premie Voordeel Plan

Het opgetelde voordeel
van Univé
Univé-leden zijn voordelig verzekerd! En met het unieke
Premie Voordeel Plan van Univé wordt het nóg voordeliger.
Heeft u bijvoorbeeld uw auto, inboedel en aansprakelijkheid bij
Univé verzekerd, dan krijgt u 6^r van de premie terug.
En met een voordelige rechtshulpverzekering loopt uw
korting nóg verder op. Tol wel 15^ van de totaJe premie!
Bovendien heeft u uw verzekeringen bij één maatschappij
afgesloten, en dat is wel zo makkelijk.
Ook profiteren van het Premie Voordeel Plan? Vraag dan het

G

handige bonnenboekje aan waarmee u snel offertes aan kunt
vragen voor verschillende Univé-verzekeringen. U kunt natuurlijk ook langsgaan bij het Univé-kantoor bij u in de buurt.

Ik wil ook profiteren van het Premie Voordeel
Plan. Stuur mij dat handige borinenboekje.

G

Bel mij vooreen vrijblijvend adviesgesprek.

Naam
Voorletter(s)

^ Hoe meer verzekeringen, hoe hoger de korting

^tuinplanten
gaat u naar:

Adres

7/$ Alle verzekeringen bij één maatschappij

Postcode, woonplaats

^ Speciale voordelen voor Univé-leden

Telefoon

^ Ook op www.unive.nl

Stuur de hon in een ongefrankeerde envelop naar
Univé Oost,
antwoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurio

TJNWÉ

Univé Oost

\^S VERZEKERINGEN • -*

Daar plukt ü de vruchten van!
Geopend iedere middag van 14.00 tot 17.00 uur
zaterdag de gehele dag.
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-462892 of 06-53362300

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

m/v

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

TEGEL-HANDEL

Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurio
Tel. (0573)45 1635

jfiUör

Qroot Roessihk

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

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

Diverse
workshops
van wilgentenen
en lood
voor binnen en buiten.
Doorlopend te bezichtigen
Injbnnutie

OLIE
BESTELLEN!
Vlotte levering
en scherpe
prijzen

il
Ruurloseweg 45-47, Vonden, tel. 0575-551217

Fam. Groot Roessink
Vordenseweg 84 - Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-461622

Voetbalvereniging Ruurio
afdeling jeugd
Wij zijn op zoek naar een tweetal trainers
voor de

D-pupillen en C-junioren
Training op twee avonden in de week
en begeleiding op de zaterdag.

VERKOOP
BIJ INSCHRIJVING
Perceel landbouwgrond
te

a r c e m (gem. Lochem)
eventueel met melkquotum.

Heeft u belangstelling, bel dan met

2,19.19 ha gelegen aan de
Doktersdijk te Barchem.

Ben Lodeweges, jeugdvoorzitter,
tel. 0573-451040 of
Martin Konijnenberg, jeugdcoördinator,
tel. 0573-441880

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

Op Tweede Paasdag, maandag
16 april, vindt in de manege De
Heksenlaak, Zwiepseweg 32,
Barchem (gemeente Lochem) de
8ste Paardensport en Rijtuigenbeurs plaats. Deze beurs wordt
georganiseerd door de menvereniging De Bergmenners.
In de grote rij hal is een groot aantal standhouders ondergebracht,
die zowel de ruiter als de koetsier
een ruime sortering artikelen bieden, specifiek gericht op de paardensport.
Rond het middaguur staat in de
naastliggende inrijhal een rassendéfilé met circa 20 rassen paarden en pony's op het programma.
Voor en na de middag zijn in de
zelfde inrijhal demonstraties en
shows gepland. Verwacht wordt
ondermeer het optreden van Bordercollie.s, een educatieve westerntraining van Arabieren, een show
met IJslandse paarden en een demonstratie met dravers onder de
man en met sulky.

Bijzonder is de "Paardenluisteraar" Ruud Knaapen uit Arnhem,
zijn eerste officiële optreden! Ook
de western-training van Arabieren,
door Ben en Elke Tutert van Rock
Arabians uit Gees (Dr.) belooft iets
uitzonderlijks te worden.
De toegang tot de 8ste Ruitersport
en Rijtuigenbeurs is gratis voor
kinderen t/m 12 jaar, mits onder
begeleiding. Voor hen bestaat tevens de mogelijkheid van gratis
ponyrijden.
Belangstellenden voor een stand
op de beurs of voor het inbrengen
van goederen kunnen zich telefonisch wenden tot de voorzitter van
de menvereniging Willie Kolkman, tel. 0573 - 441306.
Voor zeer veel liefhebbers van
paardensport biedt de beurs een
prachtkans om voor niet teveel
geld aan tweedehands of hagelnieuw materiaal te komen. Dit
jaar is er een opvallend ruim aanbod aan karren, boerenwagens,
marathon- en recreatiewagens en

andere rijtuigen, waaronder een
postkoets. Tevens heeft men ploegen, eggen en ander boerengoed
in de aanbieding.
De menvereniging De Bergmenners bestaat bijna 9 jaar en telt leden uit de wijde omgeving, Borculo, Geesteren, Ruurlo, Barchem,
Lochem en Laren.
Van april t/m oktober organiseert
de vereniging maandelijks een
koetsentocht. Wekelijks worden
lessen gegeven in dressuur en
vaardigheid. Zolang het weer het
toelaat, gebeurt dat buiten, 's Winters wordt er les gegeven in manege De Heksenlaak. Per jaar vinden
vier wedstrijden plaats, twee onderlinge, één tegen de menvereniging In de Reep'n te Vorden en één
tegen de menvereniging van de
Hamelandruiters te Geesteren.
Jaarlijks organiseren de Bergmenners op Tweede Paasdag een paardensport en rijtuigenbeurs in
Zwiep, nu al voor de 8ste keer. De
belangstelling voor deze beurs
neemt steeds verder toe.

In Ruurlo cactuskwekerij

Feest in de Nederlandse kassen
tijdens 25 jaar Kom in de Kas

Geen BTW-naheffing
op verbouwingen
De BTW-naheffing op verbouwingen die in 2000 zijn begonnen en dit jaar doorlopen is van
de baan. Na protesten van de federatie van bouwondernemers
BouwNed, de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en de
vereniging eigen huis, heeft het
ministerie van Financien besloten dat voor betalingstermijnen die in 2000 zijn vervallen
het 17,5 procent BTW-tarief
blijft gelden.
De oorspronkelijke overgangsrege
ling voor de BTW-verhoging hield
in, dat voor verbouwingen die in
2000 waren begonnen, maar pas
in 2001 worden opgeleverd het hogere BTW-tarief van 19 procent in
rekening diende te worden gebracht over de gehele aanneemsom. Dat zou hebben betekend dat
aannemers en architecten bij hun
opdrachtgevers alsnog een naheffing van 1,5 procent hadden
moeten innen over reeds in 2000
betaalde termijnen. Daardoor zouden woonconsumenten met een
onverwachte kostenstijging worden geconfronteerd.
BouwNed, de BNA en vereniging
eigen huis hebben het ministerie
kunnen overtuigen van de onrede
lijkheid van deze regeling. Het ministerie heeft begrip getoond voor
de opvatting van de drie organisaties dat veel verbouwingen dermate ingrijpend zijn dat zij nauwe-

lijks zijn te onderscheiden van
nieuwbouwactiviteiten.
De directeur-generaal Belastingdienst heeft nu besloten dat bij
verbouwingen die worden afgere
kend in termijnen, het tarief van
17,5% van toepassing blijft op de
voor l januari 2001 vervallen betalingstermijnen. De verhoging van
het BTW-tarief heeft daarom alleen betrekking op de termijnen
na l januari en de eindafrekening.
De nieuwe regeling geldt voor verbouwingen die gericht zijn op een
verandering van de inrichting, de
aard of de omvang van het gebouw. Daarbij kan men denken
aan het samenvoegen of splitsen
van kamers, het aanbouwen van
een serre, erker of schuurtje, het
plaatsen van een dakkapel en veranderingen van keukens en badkamers.
Daarmee is de regeling uitdrukke
lijk niet van toepassing op onderhouds- en herstelwerkzaamheden
die gericht zijn op de instandhouding van het gebouw. Voorbeelden
hiervan zijn het vervangen van kozijnen of dakgoten en het vernieuwen van dakbedekking.
Indien er sprake is van een combinatie van onderhoud of herstel
met een verbouwing, geldt de
nieuwe overgangsregeling wel indien de werkzaamheden overwe
gend het karakter van een verbouwing hebben.

Plan stichting woonboerderij voor mensen
met een verstandelijke
handicap
Marieke Plantinga en Sandra
Giesen, beiden werkzaam in de
zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, hebben
ideeën, wensen en gedachten
die moeten leiden tot de stichting van een woonboerderij
voor een aantal mensen met
een verstandelijke handicap.

Op zaterdag 7 en zondag 8 april
wordt het feest in de Nederlandse kassen. In vierendertig
gebieden in Nederland bereiden tuinders zich voor op de jubileumeditie van Kom in de
Kas. Dit jaar wordt het stedelijk
publiek voor de 25e keer uitgenodigd om te komen genieten
van alle verse, mooie en lekkere
producten uit de glastuinbouw.
Dat kan voor het eerst ook in de ge
bieden Nieuwveen, Zuidpias
(Nieuwerkerk a/d IJssel en Waddinxveen), Noord-Oost Friesland,
Veghel-Uden, Zaanstad en De Lutte. De tuinders werken volop aan
de feestelijkheden rondom Kom in
de Kas. In diverse regio's zullen
bloemenarrangeurs aan het werk
te zien zijn, die werkstukken maken met bloemen en groenten, de
arrangementen worden na afloop
van Kom in de Kas aan instellingen in de zorgsector aangeboden.
Bovendien staan dit jubileumjaar
extra muziekoptredens op het programma.
Tijdens Kom in de Kas wordt niet
alleen het groeiproces van de gewassen door de tuinders uitgelegd, ook de oogst, de sortering, de
kwaliteitszorg, het transport en de
logistiek worden in beeld gebracht. Daarnaast worden proeve
rijen, een symposium, kookde
monstraties, productkeuringen,
tentoonstellingen, verkoopacties

en prijsvragen georganiseerd. Voor ven aan te passen wil de tuinbouw
de kinderen zijn er talloze attrac- economisch en milieutechnisch
ties zoals ballonwedstrijden, gezien nog beter scoren. Tijdens
springKom in de Kas tonen tuinders de
kussens, ponyrijden, schminken resultaten van dit proces aan het
en kleurwedstrijden. Behalve kas- publiek in de vorm van verse, ge
sen zijn er ook andere agrarische zonde, milieubewust geteelde,
bedrijven en instellingen geopend. maar bovenal lekkere en mooie
In sommige regio's zijn boerderij- producten. Vooral de voortgang op
en, stalhouderijen, molens en mu- het gebied van biologische gewasbescherming is een onderwerp dat
sea geopend.
In de meeste tuinbouwgebieden op vrijwel alle bedrijven is te zien.
zijn de kassen op zaterdag 7 april Dit jaar kan het publiek met de
open. In sommige regio's gaan de Nederlandse glastuinbouw kenniskasdeuren op zondag 8 april open. maken in: Drenthe (Erica), FlevoIn negen gebieden kan het publiek land (Almere, Marknesse), Frieshet hele weekend terecht om te land (Goutum - Zwaagwesteinde,
kijken naar de teelt van groenten, Berlikum), Gelderland (Huissen bloemen en planten.
Groessen, Zaltbommel, Ruurlo
Op de internetsite van de tuinders (één bedrijf)), Groningen (Zuid(www.komindekas.nl) kan het pu- broek), Limburg (Horst aan de
bliek door middel van een elektro- Maas), Noord-Brabant (Made, Laarnische landkaart de weg vinden beek, Veghel - Uden, Prinsenbeek,
naar de opengestelde kassen. Via Haarsteeg), Noord-Holland (Aalshet gratis telefoonnummer 0800- meer, Heemskerk, Heerhugo0230199 vindt de beller aan de waard, De Weere, Westzaan - Ashand van zijn postcode de dichtst- sendelft), Overijssel (De Lutte, IJsbijzijnde tuinbouwbedrijven. De selmuiden), Utrecht (De Ronde Ve
organisatoren verwachten mini- nen), Zeeland (Kapelle, Zierikzee),
maal 200.000 bezoekers.
Zuid-Holland (Nieuwerkerk a/d IJsKom in de Kas, financieel onder- sel - Waddinxveen, Sion - Rijswijk,
steund door Rabobank, Hagelunie Nootdorp, Voorne-Putten, Hoeken Interpolis, wordt gehouden on- sche Waard, IJsselmonde, Westder het motto 'Onder glas groeit land
iets nieuws ...'. Deze campagne is In sommige regio's kan centraal
gericht op de ontwikkeling van worden geparkeerd en is gratis colduurzame glastuinbouw. Door lectief vervoer ingesteld. De weg
nieuwe kassengebieden te ontwik- naar en door de tuinbouwgebie
kelen, bestaande gebieden te her- den wordt gewezen door witte borstructureren en individuele bedrij- den met het Kom in de Kas-vignet.

Hun mening is dat er voldoende
mensen met een verstandelijke
handicap behoefte hebben om
kleinschalig te wonen. Met dit
voor ogen denken zij aan een rustige, landelijke omgeving, om zo
tot een zo optimaal mogelijk levensklimaat te kunnen komen.
Zelf denken zij aan een locatie in
de regio Hengelo(Gld)-KeyenborgZelhem, omdat zij in deze streek
ingeburgerd zijn. Zij hebben er vele contacten en bovendien is in
een kleine gemeenschap integratie makkelijker te verwezenlijken.
Het feit dat men bekend is in deze
regio werkt drempelverlagend, zodat alles ook eenvoudiger bespreekbaar is. Het contact kan dus
direct via hen plaatsvinden en zij
zijn daardoor het eerste aanspreekpunt. Op deze manier zijn
zij ook in staat de buurt op de
hoogte te houden van eventuele

veranderingen cq ontwikkelingen.
Door de toenemende belangstelling van mensen met een verstandelijke handicap, hun familie en
deskundigen op het gebied van de
z-zorg, ontstaan er steeds meer
van soortgelijke voorzieningen.
Deze ontwikkeling spreekt hen
zeer aan. Zij zouden hun ervaring
heel graag in dienst willen stellen
van deze werkvorm, om vanuit de
individuele zorgvraag bewoners
de gelegenheid te bieden om zich
bewust te worden van hun moge
lijk- en onmogelijkheden. Zij gaan
daarom uit van een kleine woongroep om zo optimaal gehoor te
kunnen geven aan die individuele
zorgvraag. Ze willen heel vraaggericht werken. Geen aanbod scheppen als die vraag er niet is.
Dag- en vrijetijdsbesteding staat in
het teken van het leven op de boerderij, zowel met dieren als met
land- en tuinbouw.
Heeft men belangstelling en/of
vragen, dan kan men tot eind mei
contact opnemen.
Na deze datum kunnen wil men
bezien of er voldoende animo voor
het plan is. Tel. 0313 - 475988.

Met liefde gemaakt, met liefde gekocht
Gelezen in de voorjaarfolder van Fair Trade
Duizenden ambachtslieden en boeren uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika werken met liefde voor Fair Trade. Want ze ontvangen respect. En een
faire prijs. Duizenden klanten in Nederland kopen Faire Trade met liefde. Om de zorg. Om de kwaliteit. En om de uitgangspunten van de Fair
Trade Organisatie. Wij ontvangen de geuren, kleuren en smaken van
hun culturen. Zij ontvangen wat ze verdienen: meer welvaart, meer geluk en onafhankelijkheid.
Eind februari was er een inkoopbeurs in Doetinchem. Zo komt het. dat
er weer veel nieuwe artikelen in onze winkel staan; niet alleen van Fair
Trade, maar ook van diverse andere organisaties. En wat ons betreft geldt
voor alles in onze winkel dat het met liefde ingekocht werd en dat we het
met liefde weer verkopen!

"Goed advies en service hoog in het vaandel"

Goossens Atomica uitgebreid met showroom
Ook vindt de bezoeker diverse
campingartikelen. Wie een kussen
zoekt heet een keuze uit meer dan
honderd verschillende kleuren.

dan ook niet uit. Nu is het bedrijf
gevestigd onder de naam Goossens
Atomica.
Inmiddels is de expansie van het
bedrijf van dien aard dat het is
uitgebreid met een veel groter assortiment en veel meer ruimte.
Goossens Atomica is een volwaardig bedrijf geworden met drie
vaste personeelsleden en drie parttimers in dienst. "We hebben goed
opgeleid personeel. Zij weten dat
bij ons bedrijf de klant koning is",
zegt Annie Goossens trots. "Dat
moet ook wel", zegt Annie, "want
wij geven de mensen graag een
goed advies. Service staat bij ons
heel hoog in het vaandel. Klantvriendelijkheid is bij ons ook altijd
vanzelfsprekend. De uitstraling
van ons bedrijf wordt gekenmerkt
door de gemoedelijke sfeer dat ook
natuurlijk past in deze omgeving",
geeft zij aan. "Mensen noemen me
ook altijd Annie. Zo kennen ze me
ook".

Wie het bedrijf Goossens Atomica in Hengelo bezoekt, kijkt
zijn ogen uit. Het bedrijf aan de
Steenderenseweg heeft een
groot assortiment aan artikelen.
De bezoeker kan een keus maken uit een groot assortiment
tuinmeubelen, werk- en vrije-

BEL VOOR

tijdskleding, riool- en hogedrukbuizen, land-tuin-bouwen vijverfolies, pompen en
accessoires, stenen obelisken
en vijver- en sproeiinstallaties.
Sinds kort is het bedrijf uitgebreid met een showroom
met een oppervlakte van zo'n
350 m2.
De nieuwe showroom geeft een
zee aan licht. Daardoor komen de
verschillende soorten tuinstoelen
en andere artikelen goed tot hun
recht. In de schappen aan de wand
vindt de klant vele kussens in

diverse kleuren en maten. Alle
artikelen in de nieuwe showroom
zijn overzichtelijk en smaakvol
opgesteld.
Het is al weer dertig jaar geleden
dat Atomica Plastics zich heeft
gevestigd in een klein schuurtje
van 80 m2 aan de Steenderenseweg.
Toen bestond het assortiment
hoofdzakelijk uit landbouwplastic, riool- en afvoerbuizen en werkkleding. Geleidelijk werd het
assortiment door de jaren heen
groter met o.a. tuinmeubelen en
tuinaccessoires. Uitbreiding bleef

Goossens Atomica heeft een groot
assortiment aan artikelen. Diverse
soorten landbouwfolie, tuinartikelen voor aanleg van een tuin of vijver, rioolbuizen, werk- en vrije
tijdskleding, schoenen, laarzen,
klompen en worteldoek voor doorgroei van onkruid tegen te gaan.
"Ach, we hebben zoveel voor de
tuin en landbouw", zegt Annie.
"We hebben ook een uitgebreide
collectie tuinmeubelen. In alle
soorten en maten en in verschillende kleuren en materiaal". Een
groot deel van de showroom
wordt ingenomen door tuinmeubelen van kunststof, metaal, hout,
aluminium en rotan.

Veel accessoires zijn er voor het
aanleggen van waterpartijen. Om
een vijver of terras te verfraaien is
er een ruime keus in verschillende
sproeiers, vijvers, fonteinen en
molenstenen. Ondergrondse sproeiinstallatie is op dit moment zeer
gewild. Goossens Atomica geeft de
klant graag advies bij het aanleggen
van sproei-installaties in tuinen.
Ook wat betreft de aankoop van
verschillende soorten pompen
kunt u bij dit bedrijf goed terecht.
Wie in de warme zomer lekker in
de schaduw wil zitten kan kiezen
uit verschillende types parasols en
modellen. Ook voor buitenverlichting is er een grote keus. Goossens
Atomica heeft diverse topmerken
tuinmeubelen in het assortiment,
zoals de metalen tuinmeubels van
Kettler Royal Garden. Ook is het
bedrijf dealer van Hartman tuinstoelen.
"Mensen moeten zelf maar eens
komen kijken", zegt Annie Goossens. "De koffie staat altijd klaar.
Bezoekers kunnen bij ons ook
gewoon vrijblijvend kijken. Het
motto bij ons is: 'kijken kost niets'.
Zondag 25 maart is er koopzondag
in Hengelo. Goossens Atomica is
dan ook de hele dag open. "Ook 2e
paasdag zijn we geopend", blikt
Annie al vooruit. U bent dan van
harte welkom bij Goossens Atomica, wij zijn gevestigd aan de Steenderenseweg 11 in Hengelo Gld.
Telefoon: 0575-462139.

CATALOGU*

ll|, Wildkamp
Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
Borcufo fGfd.J
M. 0545-272795

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

d&Breakfasten

f lo o r v isio n
B"V D Ê S S O

prolink.nl
INTERNET
cursussen

en trainingen!
Avondopleiding
- Cursus PC voor beginners
- Cursus Internet basis
Dagopleidingen
- Cursus HTML-basis
- Cursus Internet zakelijk
- Cursus Website-beheer
- Cursus HTML-pro
- Cursus PHP-programmeren

Bel voor informatie
en cursusdata !

Ontspannen slapen en gezond ontbijten in moderne of
klassieke stijl met de nieuwe gecoördineerde collectie
tapijt en bedtextiel van Floor Vision. Kijk voor stylingideeën en meer informatie op www.floor-vision.com of
bel: 0412 640415. Bed&Breakfast vindt u bij:

net

e v e n

a

Meer info: www.prolink.nl
internet dienstverlening,
cursussen en computerverkoop

m 'A

partner van A •
............. -.«J

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

Compleet in
sfeervolle

a ti o e r s

«F il

Adres

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo

Telefoon

(0573)4^1239

Voetbal
WVORDEN
Lochem - Vorden 1-1
Vorden en Lochem hebben afgelopen zondag de wedstrijdpunten
gebroederlijk gedeeld. Met name
de tweede helft haalde de wedstrijd qua kijkspel een ruime voldoende, omdat er over en weer diverse kansen werden gecreëerd.
Vorden had de meeste en de betere
kansen, maar kwam slechts tot
één treffer. De grensrechter van
Lochem stal de show door consequent voor buitenspel te vlaggen.
Hij werd dan ook met regelmaat
genegeerd door de voortreffelijk
leidende arbiter Jeurlink.
Lochem opende de wedstrijd met
een aantal goede mogelijkheden.
Met steekpasses werden de snelle
spitsen bediend en de Vordense
achterhoede werd diverse keren
overlopen. De linies sloten bij Lochem beter op elkaar aan en het
had een beter positiespel. Toch
was het Vorden die de score opende via Sandor Verkijk, doch dit
doelpunt werd afgekeurd wegens
buitenspel. Met name vleugelspits
Visser was zijn opponent diverse
keren te snel af. Hierdoor ontstonden er een aantal kansen op rij
voor Verkijk en van Dijk. Dennis
Wentink krulde een vrije trap in
de bovenhoek, die door de keeper
ternauwernood tot hoekschop
kon worden verwerkt. Vorden begon iets meer greep op de wedstrijd te krijgen, alhoewel de counters van Lochem gevaarlijk waren.
De tweede helft begon met een
flitsende start voor Vorden. Twee
acties van Visser hadden een beter
lot verdiend en Wentink kopte uit
een corner de bal op de lat. Een
goede loopactie van een middenvelder van Lochem bracht hem vrij
voor doelman Hoevers, doch die
redde fraai. In de 60e minuut werd
Visser goed in de diepte gespeeld.
In plaats van de keeper uit te spelen probeerde hij de keeper met
een wippertje te verrassen, maar
die kon met een achterwaartse
sprong de bal nog tot hoekschop
verwerken. In deze fase van de
wedstrijd domineerde Vorden de
wedstrijd. Toch viel de openingstreffer aan de andere kant. Wederom was er bij Vorden geen rugdekking en kon van der Geest de 1-0
aantekenen. Bij Vorden was Ronnie de Beus in de ploeg gebracht
voor Sandor Verkijk en maakte
ook Erik Oldenhave zijn rentree na
maanden blessureleed. Vorden
schakelde een tandje bij en zette
Lochem onder druk. Het wachten
was dan ook op de gelijkmaker. In
de 75e minuut scoorde Rutger
Wullink uit een corner de gelijkmaker 1-1. Vorden had de mogelijkheid om een voorsprong te nemen, maar was erg ongelukkig in
de afwerking. Eerst was het Visser
die zijn mandekker te snel afwas,
maar zijn schot verdween in het
zijnet. Ook Ronnie de Beus was
dicht bij een treffer, doch hij zag
zijn schot op de doellijn geblokt.
De Vordense achterhoede gaf geen
kans meer weg. Vorden moest de
laatste minuten van de wedstrijd
met tien man uitspelen, omdat de
Beus met twee keer geel (= rood) de
kleedkamer voortijdig kon opzoeken. Lochem was tevreden met het
ene punt, terwijl Vorden twee
punten in Lochem liet liggen. Het
was geen hoogstaande wedstrijd,
maar zeker het aankijken waard.
Komende zondag speelt Vorden
thuis tegen Ruurlo.
Uitslagen 17/18 maart
Witkampers Dl -Vorden Dl: 2-1
WHCZ D4 - Vorden D2:4-4
Vorden D3 - Warnsv. Boys D3: 3-1
WHCZ E3 - Vorden El: 2-0
Vorden E2 - Erica E3: 8-0
Vorden E3 - Warnsv. Boys E6:1-1
Erica Fl - Vorden Fl: 2-1
Vorden F2-AZCF2:9O
SHEF1-Vorden F3:1-2
Vorden F5 - WHCZ F6: 4-2
Erica F3 -Vorden F6: 2-6
Vorden Al - Be Quick Al: 3-3

Vorden BI - de Hoven BI: 3-3
Voorwaarts C3 -Vorden Cl: 3-0
Lochem l -Vorden 1:1-1
Grol 3 - Vorden 2 afg.
Zutphen 2 - Vorden 3 afg.
Vorden 4 - Lochem 6: 3-3
Vorden 5 - Wolversveen 3: 9-2
Programma 24-25 maart
Almen Dl - Vorden D2
Vorden D3 - Dierense Boys Dl
Vorden El - Gaz. Nieuwland E3
WHCZ E4 - Vorden E2
Zutphania El -Vorden E3
Vorden Fl - Warnsveldse Boys Fl
Brummen F2 - Vorden F2
Warnsveldse Boys - Vorden F3
Vorden F4-WHCZ F5
Vorden F5 - Warnsveldse Boys F5
Pax B2 - Vorden BI
Vorden Cl-WSV C5
Vorden l - Ruurlo l
Vorden 3 - Ruurlo 2
Vorden 4 - Longa 6
Witkampers 8 - Vorden 5
SVRATTI
Programma zaterdag 24 maart
Ratti 2 - Vios B. 4
Erix l - Ratti l (dames)

Zaalvoetbal
VELOCITAS

Vrijdagavond speelde Velocitas in
sporthal 't Jebbink tegen UNI uit
Nijmegen. Met Mark Borgonjen in
plaats van de zieke Gerrit Wenneker in de goal trad het team van
leider Hans ten Elshof aan tegen
de nummer laatst uit de Hoofdklasse. Velocitas begon zeer geconcentreerd aan de wedstrijd en
kreeg verschillende kansen, maar
de keeper bleek een te grote hindernis te zijn. Aan de andere kant
voorkwam Mark Borgonjen met
een paar prima reddingen een
achterstand. Ronny de Beus opende de score na een goed genomen
cornerbal. Zijn doelpoging verdween onder in de hoek van het
doel. Even later liep Velocitas nog
verder uit. Een snelle aanval werd
door Rob Enzerink afgerond. In deze fase kwam het team uit Nijmegen er niet aan te pas, en kon ook
een derde tegentreffer niet verhinderen. Borgonjen bereikte met een
uitworp Ronald de Beus, die met
een keihard schot de keeper passeerde. Zo werd de ruststand op 30 bepaald. Het Vordense team
speelde ook de 2e helft vanuit een
goede organisatie en zodoende
kreeg Mark Borgonjen bijna niets
te doen. Dennis Wentink, die de
eerste helft nogal wat kansen mistte, strafte nu wel een foutje van de
doelman van UNI af. Met een 4-0
voorsprong bleef Velocitas de bal
rustig rondspelen en kwam verdedigend niet in de problemen. Het
kwam op 5-0 door een afstandschot van Rob Enzerink wat de
keeper verraste. Na een snelle
combinatie en een goede pass van
Jeroen Tijssen kon Ronny de Beus
er ook nog 6-0 van maken. Met nog
een paar minuten op de klok verslapte de concentratie en zo kon
UNI nog 2 keer scoren. Met een 6-2
overwinning was Velocitas dik te
vreden. Al zijn beide ploegen reeds
gedegradeerd uit de Hoofdklasse,
en zullen ze volgend jaar een stapje lager opnieuw moeten beginnen, toch liet Velocitas zien dat
het tot goed zaalvoetbal in staat is,
en dat het een stuk sterker was
dan UNI.

Wa terpoio
py RODERLO

Uitslagen 17 maart
De Brenly A - Roderlo A: 1-3
Roderlo B - PZ en PC B: 4-10
Dames; Roteus 2 - Roderlo 1:1-14
Meisjes; Roderlo B - de Speng A: 17-0
Pupillen; Roderlo A - Civo B: 12-0
Pupillen; Roderlo B -WWV A: 1-9

Volleybal

Bridgen

Schaatsen

PELGRUM-MAKELAARS/DASH

BRIDGECLUB VORDEN
Uitsl. maandagavond 12 maart:
Groep A:
1) dames Van Burk/Hendriks 61,8%.
2) dames Warringa/Rossel 50,0%.
3) dhr. Hissink/mw. Gerichhausen
49,3%.

De marathonschaatsers kijken
terug op geslaagd seizoen
De Vordense marathonschaatsers
Aijan Mombarg en Martin Rietman
hebben afgelopen week de schaatsen weer in het vet gezet. Zowel
Mombarg als Rietman hebben de
doelen, die zij zich zelf gesteld
hadden, ruimschoots gehaald.
Mombarg was er op gebrand om
minimaal een keer bij de eerste
twintig te rijden bij de A-rijders.
Hij heeft dit verschillende keren
gedaan met als absolute uitschieter
zijn 12e plaats bij de Alternatieve
Elfstedentocht in Finland van
ruim 2 weken geleden. Zijn aanvallende manier van rijden leverde hem naderhand veel complimenten op van diverse cracks, die
de wedstrijd niet hadden uitgere
den.Ook tijdens de uitzending van
Studio Sport was duidelijk te zien
dat Mombarg veel werk verzette
om de kopgroep te achterhalen.
Rietman eindigde in Finland als
22e en werd daarmee de Ie B-rijder, die over de finish kwam. Het
doel van Rietman was dit seizoen
handhaving in de B-categorie. Hij
haalde dit ruimschoots door bijna
alle 22 wedstrijden uit te rijden.
Naarmate het seizoen vorderde
was hij steeds meer voorin het
peloton te vinden. Ook op de Weissensee presteerden beide Vordense
marathonschaatsers goed.
Met de prestaties van beide schaatsers moet het mogelijk zijn om in
het Oosten van het land weer een
nieuwe ploeg van de grond te tillen nu hoofdsponsor Ecotrans het
na 5 jaar voor gezien houdt. Martien Pater van sub-sponsor Freewheel is wat dat betreft ook optimistisch gestemd. Met de progressie die beide schaatsers hebben geboekt in de afgelopen 3 seizoenen
is volgens hem aangetoond dat
met professionele begeleiding en
goed materiaal sporters zichzelf
naar een hoger nivo kunnen tillen.
De allerbelangrijkste voorwaarde
is dat de sporters zelf zeer gedreven zijn en voldoende talent hebben en daar is wat hem betreft
geen misverstand over mogelijk.
De zoektocht naar een nieuwe
hoofdsponsor is al enige tijd gaande en er is goede hoop dat dit zal
lukken. Afhankelijk van de budget
kan de ploeg worden uitgebreid
met andere mararthonschaatsers,
die bij voorkeer afkomstig zijn uit
het Oosten van het land.
Voor het komende skeelerseizoen
is er nog wel sprake van sponsoring door Ecotrans en Free-wheel
van Martin Rietman, Han Donderwinkel uit Brummen en een derde
rijder. Ook is er nog plaats voor
een aantal andere talentvolle
(jeugdige) skeeleraars uit de regio.
De ploeg zal worden getraind door
Heter van Savoijen.
Arjan Mombarg zal komend seizoen te bewonderen zijn in de
zwart-witte kleuren van Nefit, de
sterkste ploeg van Nederland, met
Erik Hulzebosch, Nederlands
Kampioen Arjan Smit en de Franse
topper Cedric Michaud.

Uitslagen
Heren:
Wevoc - Dash 1: 2-3 (25-20, 22-25,
14-25. 25-22 en 12-15).
Side Out 2 - Dash 2: 3-1 .
Dash 4 - Mevo 2: 3-1
Dames:
Dash l - DVO 1: 4-0 (25-21, 25-20,
25-16 en 25-18).
Dash 2 - Halley 2: 4-0
Dash 3-WSV 2:4-0
Dash 4-WSV 3:4-0
DES 3 - Dash 5: 3-1
Dash 6 - Sparta 5: 3-1
Jeugd:
Beker meisjes, Dash naar finale!!!
Dash BI -WSVAl: 3-2 (25-19, 25-19,
16-25, 23-25 en 15-12).
Competitie jeugd,
Meisjes A; Dash Al - ASV Al: 1-3
Meisjes B; Dash BI -Victoria BI: 4-0
Mix B; Rivo XB1 - Dash XB1: 3-2
Meisjes C; Huevo C2 - Dash Cl: 4-0
Mix C; Dash XCl - Mevo XC1:1-3
Winst heren Pelgrum Makelaars/ Dash l
De heren l van Pelgrum Makelaars/
Dash hebben afgelopen zaterdag
weer 3 punten verdiend door te
winnen van Wevoc 2 uit Westervoort. De eerste set begonnen we
goed maar halverwege de set daalde het niveau en dat resulteerde in
setwinst voor Wevoc, 25-20. In de
tweede set pakten we het niveau
weer op waarmee we de eerste set
begonnen waren, dit hielden we
de hele set vol. De tweede set wonnen we dan ook met 21-25. De derde set ging nog beter, die wonnen
we met 12-25. Maar toen kwam
Wevoc terug, de vierde set liepen
we achter de feiten aan. Met de setstand 22-18 kwam Hans Leunk
voor Arjan Bikkel in het veld. Ondanks het goede aanvallen van
Hans won Wevoc deze set met 2523. We stonden nu gelijk in sets
dus volgde er een vijfde beslissende set. Door een goede variërende
opslag kwamen we op voorsprong.
Bij 8-11 wisselde Wevoc nog een
keer, maar het mocht niet baten.
Wij wonnen set en wedstrijd.

Groep B:
1) dames Arnold/Warnaar 58,3%.
2) heren Thalen/Weijers 58,3%.
3) heren Post/Enthoven 55,6%.
Groep C:
1) echtpaar Koekkoek 66,7%.
2) dms. Gr. BramelfTigchelaar 55,6%.
3) heren den Ambtman/Kip 54,2%.
B.Z.R. VORDEN
Uitslagen woensdag 14 maart:
Groep A:
1) Costermans/Enthoven 63,0%.
2) v. Gastel/Smit 62,5%.
3) mv/hr Scholten en van Burk/
Hendriks 57,3%.
Groep B:
1) mv/hr Führi Snethlage 67,4%.
2) Lamers/Kip 53,5%.
3) mv/hr Stertefeld 52,1%.
Groep C:
1) Tolkamp/Bosboom 59,7%
2) Hooyveld/Snel 55,6%.
3) de Bie/Harmsen 54,8%.

Judo
JUDOTEAM KAMPIOEN
Afgelopen zaterdag werd in Zevenaar gestreden door 6 jeugdjudoteams om de wisselbeker. Dit
evenement werd voor de vijfde
keer gehouden. De teams waren:
Colmschate, Rheden, Giesbeek,
Deventer, Vorden en gastheer
Zevenaar.
Uitslagen:
Vorden - Colmschate 6-3
Vorden - Rheden 1OO
Vorden - Deventer 5-4
Vorden - Giesbeek 10-0
Vorden - Zevenaar 6-4

Pelgrum Makelaars/Dash dames l
Zaterdag 17 maart speelde Pelgrum
Makelaars/Dash dames l thuis Het team van trainer/coach Robert
tegen DVO uit Hengelo Gld. Deze Piek werd ongeslagen kampioen
streekderby beloofde een spannen- en nam de wisselbeker mee naar
de westrijd te worden gezien het huis. Volgend jaar moet Vorden de
feit dat DVO op de 5de plaats van beker verdedigen.
Het team bestond uit:
de ranglijst stond.
De eerste set begon Dash meteen Boyan Brethouer, Teun Hilbelink,
goed. De pass kwam redelijk en er Jurjen en Lars Temming; Jelmer
kon met de aanval goed gescoord Korten, Mike Verhoef, Niels de
worden. Een goede service en veel Waal, Kevin ter Beek, Maarten
steun van het aanwezige publiek Prinsen, Roei Koekoek en Bart
zorgden er voor dat Dash deze set Kuijntjes.
won met 25-21.
De tweede set verliep vrijwel gelijk
aan de eerste set. In het begin liep
het nog gelijk op maar aan het einde van de set liep Dash uit. Dit
W i elrennen
gaatje kon door DVO niet meer gedicht worden en Dash won deze
set met 25-20.
HANZETOCHT ETP
De derde set speelde Dash ook goed. Op zondag 25 maart organiseert
Er werden steeds meer ballen van de ETP-toerclub te Zutphen de
de grond gehaald en over het mid- Hanzetocht. Dit is een vrije toerden werd steeds meer gescoord. tocht voor de sportieve fietsers
Dash won deze set met 25-16.
met de afstanden van 75 en 125 km.
De vierde en laatste set van de De route van 75 km gaat richting
wedstrijd leek het er in het begin Holten en de lange route gaat over
op dat Dash haar scherpte verloor. de Holterberg, de Noetselerberg en
DVO liep iets uit, maar door een gaat vervolgens via de Hellendoornpaar goede servicebeurten kwam se berg richting de Luttenberg.
Dash weer bij. Het blok van DVO Hierna gaat het weer via de plaatwas zodanig verzwakt dat door de sen Nieuw Heeten en Haarle richaanvallers van Dash nog makkelij- ting het eindpunt Zutphen. Tevens
ker gescoord kon worden. Dash kan men vertrekken voor een gewon deze set met 25-18. Een 4-0 zinstocht over een afstand van 40
overwinning voor Dash dus. Niet km. Start en finish: Clubgebouw
alleen goed voor de plaats op de ETP te Zutphen, Laan naar Eme 95
ranglijst maar ook voor het zelf- (Ziekenhuis ONG). Het is een NTFU
vertrouwen van Pelgrum Make- 2 sterrentocht (**). Een waarborg
laars Dash dames 1.
voor een fantastische tocht met
Volgende week speelt Pelgrum een fraaie routebeschrijving en
Makelaars Dash dames l uit tegen d.m.v. pijlen uitgezet.
Smash '68. dit team staat 2de in de Voor inlichting kunt u bellen:
lijst maar heeft vorige week tegen 0575 - 512607/519842 of e-mailen
DVO punten laten liggen. Het be- etp.zutphen@tebenet.nl
looft dus wederom een spannende Informatie over onze club en de
pot te worden en supporters zijn Hanzetocht, bezoek onze website
altijd van harte welkom.
http ://www.etp-zu tphen .com

Voetbal
SOCII
Uitslagen
Socii Al - Baakse Boys Al: 1-3
Socii Cl - Groen Wit C5: 8-0
Anadolou l - Socii l: 0-6
SHE 2 - Socii 2: 3-2
Programma
Socii Al - Dierense Boys Al
WSV C6 - Socii Cl
Socii El - Zeelos E4
Socii 2 - DZC '68 Eli
Pax F6 - Socii Fl
Socii l - SHE l
Socii 2 - Erica 6
Socii 3 - AZC 4
SHE 4 - Socii 4
Zutphen 5 - Socii 5
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HOSMAN

•MBOIHSPICIAUST

Kervelseweg 23 • Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-462619
Enkele hoeken van onze kwekerij worden vrijgemaakt voor nieuwe aanplant.
Daarom nu planten tegen groothandelsprijzen!
HAAGCONIFEER, BLAUW

ySO

125/150 cm

9.50

150/175 cm
HAAGCONIFEER, GROEN

125/150 cm 1O175/200 cm

SERVISCHE SPAR

12.50

125/150 cm

7.50
750

LAURIER

80/100 cm

BEUK VOOR HAGEN

40/ 60 cm

O.80

60/100 cm

1.5°

100/110 cm
125/150 cm

2.oo

400

keukens-tegëfs-samta ir
K-jqa t u u r s t ëien - r o 11 ui ken

6 •00
TAXUS BACCATA VOOR HAGEN IN DIVERSE MATEN
Verkoop alleen op zaterdag.
Grote aantallen gaarne van tevoren bestellen in verband
met rooiwerk.
Kervelseweg is een zijstraat van de Rondweg.

GOOSSENS
INDUVO BV
V O R D EN
MONTAGE- en ONDERHOUDSBEDRIJF

Koopzondag 25 maart

MONTEURS

Kom kijken in onze nieuwe showroom met o.a.

Gevraagd:

VOOR DE BUITENDIENST m/v

Uw werkzaamheden bestaan uit het monteren van transportsystemen op locatie voor verschillende bedrijven in Nederland.
U heeft een opleiding op LTS/MTS-wtb niveau, eventueel
aangevuld met cursussen. Ervaring is een pré.
Uw leeftijd ligt tussen de 18 en 35 jaar, u bent flexibel en bereid mee te groeien met het bedrijf.
Reacties incl. c.v. kunt u sturen aan: Induvo BV, Postbus 14,
7250 AA Vorden t.a.v. de directie.
Telefoon 0575-554152

m de nieuwste collectie tuinmeubelen
• de zomercollectie vrijetijdskleding
Wij zijn geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De koffie staat klaar.
Tuinmeubelen
Werk- en vrijetijdskleding
Riool- en hogedrukbuizen
Land-, tuinbouw- en vijverfolie
Pompen en accessoires
Stenen obelisken
Vijver- en spro«i-installatie

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-462139
Telefax 0575-462205
e-mail: goosreng@tref.nl

Het voorjaar begint bij BouwCenter HCI

KEUKENS
SANITAIR
WAND- EN VLOERTEGELS
BOUWMATERIALEN
SIERBESTRATINGEN
BOUWMARKT

Voorjaarskriebels? Kom dan snel
een kijkje nemen in de buitenshowroom van BouwCenter HCI.
U vindt er alle materialen voor de

inrichting van een sfeervolle tuin.
Een gevarieerd aanbod sierbestrating voor creatieve toepassingen in iedere tuin.

BouwCenlerlHCI
BouwCenter HCI Hengelo Gld.

Openingstijden showroom:

Openingstijden bouwmarkt:

Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81
e-mail: hci@hciubi.nl
Internet: www.hciubi.nl

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

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

Party-restaurant de Smid Keijenborg is er klaar voor:

Tandempuzzeltochten
weer van start

Ik lijn niet... Ik sport!
Is het nieuwe afslankprogramma van Indoor Sport Vorden.
Tegenwoordig zijn mensen zich
er terdege van bewust dat
streng lijnen (crash diëten e.d.)
nooit het gewenste resultaat
geeft. Het jojo effect treedt op
en men komt in een vicieuze
cirkel van afvallen en weer aankomen terecht, die heel moeilijk te doorbreken is en met de
zomer in aantocht is het weer
tijd om aan het overgewicht te
doen.
Op zaterdagmorgen 24 maart
wordt bij Indoor Sport Vorden een
informatiebijeenkomst omtrent
dit thema gehouden. In deze vernieuwde opzet 'Ik lijn niet... IK
SPORT!' wordt in overleg met de
klant een pakket bewegings activiteiten samengeteld die het afslanken optimaal stimuleert. Er is de

laatste jaren veel onderzoek ge
daan naar het effect van sporten
op gewichtsvermindering en de
conclusie is dat meer bewegen
80% van het afslankresultaat be
paald. Bijna iedereen denkt bij afvallen aan minder en gezonder
eten en natuurlijk is gezonde voe
ding heel belangrijk wanneer je
wilt afvallen maar als je weet dat
meer bewegen voor het grootste
deel het resultaat bepaald, vraagje
je af waarom daar niet meer mee
gedaan wordt. Het nieuwe afslankprogramma wordt gedeeltelijk in
groepsverband gehouden maar
ook voor mensen die niet op vaste
tijden kunt komen zijn er binnen
dit programma mogelijkheden.
Wil je meer weten kom dan 24
maart 's morgens naar Indoor
Sport Vorden, Overweg 16, Vorden
tel. 0575.553433.
(Zie ook de advertentie).

Hobbybeurs Antoniushove
Lichtenvoorde
Het voorjaar kondigt zich weer
aan, dus dient zich ook de wil
om buiten iets actiefs te ondernemen aan. Zo heeft party restaurant de Smid de fietsen en
tandems weer klaar staan voor
hun alom geprezen mooie fietspuzzeltochten.
Onderweg maakt men kennis met

het prachtige landschap van de
Achterhoek. Tevens wordt de kennis getest met leuke vragen en
raadsels over gebouwen of objecten die men op de route tegenkomt.
De fietstocht die plm 20 km lang is
kan halverwege worden onderbroken voor verzorging van de inwendige mens of een spel e.d. Gecom-

bineerd met 'n culinair slot is het
'n perfect uitje voor personeels-,
buurt-, en sportverenigingen.
Overigens kan men bij parry-restaurant de Smid in Keijenborg te
recht voor vele leuke en actieve
uitgaansmogelijkheden.
Informeer er eens vrijblijvend
naar of vraag de uitgebreide brochures aan.

Voorjaarsprogramma met veel muziek:

Start Theater Onder de Molen

Zondag 25 maart wordt in
woonzorgcentrum Antoniushove te Lichtenvoorde een veelzijdige hobbybeurs gehouden.
Ook dit jaar zullen weer een 25 tal
hobbyisten hieraan deelnemen,
waardoor er een grote verscheidenheid aan hobby's te zien zal
zijn.
Op de hobbybeurs presenteren
zich hobbyisten uit de hele regio
en ze zullen graag ingaan op alle
mogelijke vragen die met hun
hobby te maken hebben. Ook kan
men zich bij verschillende deelnemers opgeven voor een cursus om
zich in een leuke hobby te verdie
pen.
Nieuw dit jaar zijn de bosfiguren
van Bep Hulzink en Trees Elferink
uit Lichtenvoorde. Deze dames
brengen veel van hun vrije tijd
door in het bos met het zoeken
naar geschikte boomstronken
waarop gezichtjes van bosmanne
tjes geboetseerd worden. Ook is
Anneke Doeven uit Winterswijk
weer van de partij met haar babypoppen. Vorig jaar ontlokte zij me
nig bezoeker de woorden: "Je zou
denken dat er een echte baby ligt
te slapen".
Pentekenaar Wim Kip uit Doetin-

chem laat zien hoe minutieus hij
gebouwen en landschappen met
zijn pen weet neer te zetten, terwijl dhr Venderbosch uitZieuwent
met zijn kalligrafiepennen prachtige teksten en oorkondes kalligrafeert.
Auteur van hobbyboekjes Betsy
Lurvink uit Lichtenvoorde presenteert haar nieuwste hobbyboekje
"Creatief met stofjes". In dit boekje staan naast met stofjes gedecoreerde dakpannen en een schitte
rend drieluik ook enkele eigentijdse lampen, sierlijk gedecoreerd
met stofjes.
Verder zijn er natuurlijk de kaartenmaaksters die graag de nieuwste kaarttechnieken laten zien.
Voor elke gelegenheid kunt u bij
hen wel terecht om een handge
maakte kaart te kopen.
Een hobbybeurs dus met veel variatie die zeker een bezoekje
waard is. Het evenement wordt ge
houden in de gemeenschapsruimte van het woonzorgcentrum.
De netto opbrengst van deze beurs
komt ten goede aan de sichting
"Vrienden voor Antoniushove".
Deze stichting kan met dergelijke
giften extra activiteiten ontplooien voor de bewoners (zie advertentie). Info tel. 0544 - 375772.

Waterschap verlengt preventieve maatregelen:
In april start het nieuwe seizoen van Theater Onder de Molen in Vorden. Er staan in deze
maand maar liefst vijf voorstellingen op het programma.
Jazzorkest Euphonia Novelty Orchestra bijt op zondagmiddag l
april het spits af. Theater Onder de
Molen is gevestigd aan de Lindese
weg 29 in Vorden. Euphonia Novelty Orchestra is geen onbekende
in Theater Onder de Molen. Het
laatste concert in november vajL
het afgelopen jaar was in een
mum van tijd uitverkocht. Daarom op veler verzoek nogmaals een
optreden van dit Jazzorkest.
Euphonia Novelty Orchestra werd
eind jaren zeventig opgericht en
speelt jazzmuziek uit het begin
van de vorige eeuw. Alle nummers
worden gespeeld in originele versie, compleet met alle muzikale
delen en overgangen.
Het orkest bestaat uit elf man en
neemt gekleed in smoking het publiek mee naar de jaren twintig.
Naast een groot aantal noveltysongs uit die tijd zijn vele bekende
en onbekende - maar muzikaal
aparte - nummers opgenomen in
het repertoire.
Een middag met een prachtig orkest en muzikale herinneringen!

HET KAF
Zondagmiddag 8 april is het de
beurt aan Het Kaf. Deze Nijmeegse
band is weer helemaal terug van
weggeweest. Over enkele weken
komt de tweede cd 'Zomerwas'
uit. Dertien puntige Nederlandstalige popliedjes met typerende
meerstemmige zang en fraai uitgewerkte melodielijnen. In Nijme
gen en omgeving zijn ze razend
populair en worden ze zelf verge
leken met Acda & De Munnik. Een
echte theaterband dus.
Het Kaf bestaat uit Dirk-Wim in 't
Hof (zang en gitaar), Walter van
Doesum (zang en gitaar), Ge Janssen (bas), Jacco Steendam (drums
en percussie) en Koen Dechering
(tenorsax en dwarsfluit).
JAZZ

Op Tweede Paasdag is het fameuze
professionele mainstream-jazzorkest The Mill's Brothers te gast in
Theater Onder de Molen.
The Mill's Brothers bestaat uit vier
rasmuzikanten die naast traditionele mainstream jazzstandards
moderne jazznummers en eigen
werk ten gehore brengen: van jaren '30 swing, jaren '40 bebop, jaren '50 cooljazz, jaren '60 hardbob
tot jaren '90 hiphop. Kortom, alles
wat swingt en melodisch tot de
verbeelding spreekt. Het orkest
wordt gevormd door Hans Kwak-

kernaat (piano), Robert Prinsen
(saxofoon), Bas Rietmeijer (contrabas) en Florian Hoefnagels (slagwerk).
LEZING

Zondagmiddag 22 april staat er
een lezing op het programma van
architect Henk Döll van architectenbureau Mecanoo uit Delft.
Na een korte introductie van zijn
bureau vertelt Döll aan de hand
van recent gerealiseerde projecten
over zijn werk. Hij zal daarbij onder andere ingaan op het begrip
'reflective practice', oftewel de
houding van de architect ten opzichte van het vak. Het belooft een
interessante middag te worden
met een boeiende spreker!
Op zondagmiddag 29 april zal de
schrijver Peter Hoefnagels ter gele
genheid van de bevrijding vertellen over de bevrijding van Oost-Ne
derland in april 1945 en het vervolg daarop. Een autobiografisch
verhaal dat in Nederland wordt ge
lezen in zijn roman 'De onbekende bevrijding' en in Duitsland is
verschenen onder de naam 'Uber
die IJssel'. Het verhaal van Peter
Hoefnagels wordt afgewisseld met
jazzmuziek uit die tijd.
Het is raadzaam om van tevoren
kaarten te reserveren voor de voorstellingen via 0575-556987. (Zie advertenties de komende weken).

Maatregelen ter voorkoming van mond en
klauwzeer voortgezet
Waterschap Rijn en IJssel verlengt de periode van preventieve maatregelen ter voorkoming
van verspreiding van mond en
klauwzeer tot nader bericht.
Vanaf vorige week woensdag zijn
bedrijfscontroles en bezoeken aan
agrarische bedrijven opgeschort,
wordt er geen materieel meer ge
stald op agrarische erven en zijn
werkzaamheden op percelen waar
vee aanwezig is opgeschort. Ook
zijn de controles op illegale lozingen vorige week verscherpt. Deze
maatregelen blijven voorlopig van
kracht. Naast de bovengenoemde
maatregelen doet het waterschap
een beroep op de burger om de
onderhoudspaden langs de watergangen voorlopig te mijden. In het
werkgebied van het waterschap
ligt zo'n 3500 kilometer watergang. De meester watergangen
worden onderhouden via onderhoudspaden. Het overgrote deel
van deze onderhoudspaden zijn
opengesteld voor publiek. In ver-

band met het risico op verspreiding van mond en klauwzeer
roept het waterschap burgers op
om voorlopig geen gebruik te maken van deze paden.
Dat wil zeggen niet wandelen, fietsen of de hond uitlaten op
onderhoudspaden langs watergangen in het agrarisch gebied.
ILLEGALE LOZINGEN
De verscherpte controle op illegale
lozingen blijkt zinvol. Gisteren
heeft het waterschap een melding
gekregen van een illegale lozing
van mest op een watergang.
Inmiddels zijn de benodigde voorzorgsmaatregelen getroffen om
verspreiding van mest naar andere
watergangen te voorkomen. Tegen
de overtreder zal in samenwerking met de politie proces verbaal
worden opgemaakt.
Ook in de komende periode zal
het waterschap scherp blijven
controleren op illegale lozingen.

entekriebels
in Hengelo
Lentemarkt

Kinderkermis

Ballonnen
clown

Dweilorkest

Gratis
springkussen bij
de Drievetol

Slapen-infodag
bij Morgana
Slaapkamers

Zondag 25 maart

koopzondag
van 12.00 - 17.00 uur

•

Opening bloembindatelier
'Groene Genoegens'

VLAAI VAN DE WEEK:
Bosvruchtenvlaai f 10,-

zaterdag 24 maart
zondag
25 maart

0 Expositie paasbloemwerk
• Info cursusdogen
O Aanmelden voor paasworkshops
O Verkoop paasdecoraties

Ham/kaas croissants
f 1,50 per stuk
Ook voor kunstmest
VEEVOEDERHANDEL

Kom langs en loot je verrassen!

Tarwebroodjes
6 voor f 2,50

H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125
Vorden

(De koffie en paaseitjes staan voor u klaar)

Bel De Regt
Financiële Planning
Lochem 0573-255300
10 jaar vast:

Vrijdag en zaterdag:

Wij bieden u:
een moderne nieuwe winkel
een gezellig collegiaal team
betaling volgens CAO. Levensmiddelen
faciliteiten via cursussen, om u verder te ontwikkelen
mogelijkheden voor een part-time contract

www.deregt.nl

Wij vragen:
een enthousiaste, positief ingestelde, jonge vrouw of man die het
een uitdaging vindt onze service gedachten tot de hare/zijne te maken.

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

5O jaar?

Tel. 0575-553296 of
06-20438118

o.a. K2, Salomon, Fila, Bauer en Tecnica skates,
Mogema en raps klapskeeler, Viking, Zandstra,
Ultra-wheels Fial, Bauer en Salomon skeelers.

• Nieuwe skate/skeeler kleding
• Informatie skate-skeelerlessen
• Friday Evening Skate
Elke vrijdag 19.00 uur van 20 april t/m 30 september

Financieel advies?

Bel De Regt

Albert Heijn
OH Molenhoek Hengelo (G) OH

Opening Skateskeelerseizoen
zaterdag 24 maart
Presentatie/verkoop modellen 2001

Kijk voor meer
nieuws op:

• Verkoop/inruil gebruikte skates
• Snelheidsmeters, wielen,
lagers, tassen

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Tel. 0575-461205. Vragen naar Heico

lOft Hengelo
|
g M l gaat verbouwen 8
| profiteer nu van onze verbouwingsaanbiedingen! j

8 Hollandse sucadelappen Q98 8
t kilo

nu

Lochem 0573-255300

Free-wheel Sport & Recreatie

voor persoonlijk en
professioneel maatwerk

Zutphenseweg 8, Vorden
Tel.: 0575-554228,

www.deregt.nl
Goed advies loont!

website: www.free-wheel.com

info@free-wheel.com
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t 500 gram

8
8

van 5,99 voor

pak 650 ml

H 2 bos tulpen
O 2 bos anjers
4$ 20 rozen
DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

bloemen en planten
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2 pair ha/en ^ f pair betalen fe

1 liter per pak 1,75

O Hortensia
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8 Vla Viennetta
M

•** Voorjaarsbakje
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8
8 Paaseitjes gemengd

Financiële Planning

Rijksstraatweg 17
7231 M Womsveld
7(0575)57 / ; 81
F (0575) 57 07 37
E info@groenegenoegem.nl

verkoper(ster)

Weekendtaartje f 7,50
Moccastammetje f 7,50

5,7%

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

D a n i ë 11 e

Heuvelink

Onze vergrote en totaal vernieuwde Albert Heijn Supermarkt
annex moderne Gall & Gall Slijterij nodigt belangstellenden uit
te solliciteren naar de functie van

Bel vrijblijvend
0575-552959
Hypotheek?

10.00- 17.00 uur
12.00- 17.00 uur

s

nu 3 pakken

8
S

Nieuw

s

de Oh spaarrekening
pak de folder of kijk op www.ah.nl
Openingstijden:
maandag il'm donderdag van 08.00 - 20.00 uur
vrijdag van 08.00 - 21.00 uur/zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

e
S
f Ook dat is Albert Heijn |
^ Molenhoek, de winkelhoekvan Hengelo

B

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