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Burgemeester Kamerling
tijdens de nieuwjaarsreceptie
vol lof over zijn jongens

Bejaardenkring Vorden

Op zaterdag 5 januari hield
de brandweer zijn jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie. Zoals elk
jaar wordt er een terugblik ge-
daan, wat er het afgelopen jaar
allemaal is gebeurd.

En dat de brandweermannen het
druk gehad hebben mocht duide-
lijk zijn. Er werd maar liefst 68
maal uitgerukt. Dit is een record
aantal als je kijkt naar andere ja-
ren met een gemiddelde van 51
uitrukken. Dat hier 25 maal een
loos alarm tussen zit valt te be-
treuren, aldus B. Hekkelman. Hij is
echter wel in zijn nopjes dat zijn
mannen 3x door buurtkorpsen
zijn opgepiept om hen te helpen
bij een grote brand. Het doet mij
goed als een ander korps ons no-
dig heeft als het moeilijk wordt, al-
dus B. Hekkelman die hier mee
aangeeft dat het korps beschikt
over hoge kwaliteiten. Ook ver-
leende het Vordense korps bij-
stand bij de grote brand van de
Bonte Weever in Slagharen.
Verder werd er de open dag ge-
houden, deze wordt als zeer ge-
slaagd beschouwd, er was zeer

veel belangstelling, met name de
jeugd was 'zeer nadrukkelijk aan-
wezig, en de jeugd heeft de toe-
komst, aldus Burgemeester Ka-
merling.
Afgelopen jaar werd binnen het
korps een nieuw lid aangesteld,
dit is Erik Lammertink.
Deze avond werden 3 personen on-
derscheiden omdat ze 12,5 jaar bij
de brandweer waren. Dit waren
Bram Lammers, Bernard Bloemen-
daal en Willie Berendsen. De on-
derscheiding werd uitgereikt door
Burgemeester Kamerling.
Er namen deze avond ook drie
mannen afscheid van het korps.
Johan te Velthuis, dit i.v.m. het be-
reiken van 55-jarige leeftijd, Johan
is 28 jaar bij de brandweer geweest
in de rang van hoofdbrandwacht.
Ook was hij verantwoordelijk voor
het communicatie gedeelte. Hij
had ondermeer de alarmontvan-
gers (piepers) en portofoons onder
zijn hoede. Johan was een gedre-
ven brandweerman, niet alleen in
het blussen, maar ook in schilde
ren. Na oplevering van de nieuwe
kazerne heeft hij de nodige liters
verf weggestreken.

Willie Berentsen, dit i.v.m. tijdge-
brek. Willie was 13 jaar als hoofd-
brandwacht bij de brandweer. Hij
werd gezien als een serieuze
plichtsgetrouwe brandweerman.
Wilbert de Leeuw, dit i.v.m. tijdge-
brek. Wilbert is zes jaar lid ge-
weest en heeft de voorkeur gege-
ven aan zijn zakelijke carrière.

In 2001 zijn er weer de nodige cer-
tificaten en diploma's behaald.
Ronald Jansen: Certificaat levens
reddende handelingen + diploma
Brandwacht.
Gerard Zweers: Certificaat ver-
branding & blussing Onderbrand-
meester; Certificaat organisatie
Onderbrandmeester; Certificaat
gevaarlijke stoffen Onderbrand-
meester.
Marcel Boekholt behaalde net als
G. Zweers dezelfde Certificaten
voor Onderbrandmeester.
Mike Bouwmeister: Diploma brand-
wacht Ie klas.
Robert Visschers: Diploma brand-
wacht Ie klas.
Jeroen Broekman: Certificaat pre
ventie controle functionaris.
Jan Jansen: Certificaat oefenleider.
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NIEUWLEUSEN
Meeleweq 18
Tel. (0529) 48 46 61

HENGELO*
Geerdinksweq 297
Tel. (074) 291 60 23

MUNTENDAM
Middenweg 55
Tel. (0598) 63 14 55

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

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

DRONTEN*
De Noord 45
Tel.(0321)338118

Passage

* Maandag gesloten
www.tegeltoko.nl

"Een avond waar muziek in zit",
dat is het onderwerp waarover de
vrouwen van Passage met elkaar
gaan praten. De heer M. Kammin-
ga, muziek therapeut, werkzaam
bij het psychiatrisch ziekenhuis
"Veldwijk" in Ermelo, zal deze
avond vertellen over zijn werk, de
rol die muziek speelt in het leven
van gezonde en zieke mensen, hoe
belangrijk is kerkmuziek in ons le-
ven en hoe gaan we met dit alles
om. Het is de bedoeling dat we
niet alleen luisteren maar ook in
actie komen en muziek leren zin-
gen. Kortom, echt een avond waar
muziek in zit. U bent van harte
uitgenodigd om deze avond aan-
wezig te zijn. Dinsdagavond 22 ja-
nuari in het Dorpscentrum.

De "Bejaardenkring Vorden"
heeft voor haar leden de ko-
mende maanden weer heel wat
activiteiten op het programma
staan.

Inmiddels behoort de nieuwjaars-
bijeenkomst al weer tot het verle
den. De volgende bijeenkomst in

het Dorpscentrum is gepland op
donderdagmiddag 17 januari.
Voor de komende tijd staan de vol-
gende bijeenkomsten op het pro-
gramma: donderdag 7 en 21 febru-
ari; donderdag 7 en 21 maart; don-
derdag 4 en 18 april; donderdag 2
en 16 mei. Op 30 mei wordt het
"voorseizoen" afgesloten.

Kranenburgs
Kindercarnaval
"Kranenburgs Carnaval" heeft
tijdens de carnavalsviering al
jaren een speciale plek inge-
ruimd voor een feest voor de
kinderen.

Dit jaar zal dit kinderprogramma
worden gehouden op zondag 10 fe-
bruari in de sporthal van de
school "De Kraanvogel" aan de Ei-

kenlaan. Hieraan wordt medewer-
king verleend door theater "Opse-
kop". De kinderen kunnen daar
gratis naar toe.

Om dit gebeuren te kunnen beko-
stigen wordt er zaterdag 19 janu-
ari door vrijwilligers van "Kranen-
burgs Carnaval" een grote huis-
aan- huis verloting op touw gezet.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIK AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 20 januari 10.00 uur ds. D. Westerneng. Gebedsdienst van de
Eenheid m.m.v. Cantemus Domino.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 januari 10.00 uur Oecumenische viering. "Staan wij met
lege handen". Ds. A. Walpoten, Frater B. Broekman.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 januari 10.00 uur ds. D. Westerneng. Gebedsdienst voor de
eenheid, NH Kerk, m.m.v. Koor Cantemus Domino; 19.00 uur ds. D.
Westerneng.

RJC kerk Vorden
Zondag 20 januari 10.00 uur Gebedsdienst van de Eenheid in de NH
Kerk, ds. D. Westerneng

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 19 januari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag20 januari 10.00 uur Oecumenische dienst.

Weekendwacht pastores
20-21 januari f. Hogenelst, Lochem, tel. (0573) 25 14 57.

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

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

Tandarts
19-20 januari W.F. Haccou, Vorden, telefoon (0575) 5519 08. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekzlekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
1930 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17,45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10,30-11.30.15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink, tel. 55
24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke.' telefoon (0575) 5512 56.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoorKerkstraat l tel. 55 32 22, Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur:
vrijdagvan 9.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltiidyerzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor, Ouderen (M.B.V.Q.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
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ren en veiemgirigen, geen lunulHiiit-jn
Minimumprijs < 5,- v

g l meei t 0,4b. Vcmitil-
.eit onder nr. ot inlichtingen

t 2,27 extin Tarieven gelden bij con-
tante betaling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hiervooi

imimstratiekosten in rekening
gebracht Anonieme of dubieuze opga-
ven worden niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contacties worden bij even-
tuele fouten niet gratis herplaatst, de
geplaatste advertentie dient wel verre-
kend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst

• Slanker en fitter worden,
is dat uw doel? Hoe kunt u
dat bereiken zonder honger-
gevoel? Bel daarvoor: Jema
Bruggink (0575) 46 32 05.

• Zaterdag 19 januari in zaal
„de Veldhoen" te Doetinchem
dansavond m.m.v. The Eve-
ning Stars. Aanvang: 20.30
uur. Entree € 5,-. Info: Veld-
hoen (0314) 38 12 50.

• Of u wilt afslanken, aan-
komen, op gewicht blijven,
of extra energie (ook bij het
sporten!) het kan! Wat is het
geheim? Bel vrijblijvend op
werkdagen (9.00-13.00 uur)
A. Eijsink, tel. (0575) 57 21 27.

• Aangeboden per 1 maart
a.s. voor maximaal 1 jaar: ge-
meubileerde kamer of ge-
deelte van woning in centrum
van Hengelo. Brieven onder n r.
H 11-1 bureau Contact, post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• Heeft u al aloë vera pro-
ducten geprobeerd?. Informa-
tie en verkoop Harriët Boers-
broek (0575) 52 10 93; Jannie
Nijkamp, Warnsveld (0575) 52
13 16 of 52 32 36.

• Aangeboden voor oudere
dame of heer: ruime zit-
slaapkamer met volledige ver-
zorging in klein particulier pen-
sion. Met persoonlijke wensen
kan rekening worden gehou-
den. Huize „Sonnevanck" fam.
W. Veenhuis, Bleekstraat 5,
7255 XZ Hengelo (Gld.), tel.
(0575) 46 18 14.

• Te koop: jonge hennen aan
de leg. Goossens, Voortseweg
6, Toldijk, tel. (0575) 46 16 70.

• 8,9 en 10 februari Kranen-
burgs Carnaval in verwarm-
de feesttent.

• De R is in de maand. De R
van Rijst. Nu extra voordelig €
1.09 Wereldwinkel Vorden.

• Verminder die ongewenste
kilo's en centimeters! Met HER-
BALIFE! Gezonde, natuurlijke
voeding. 30-dagen-geld-te-
rug-garantie. Bel nu: Marga
Sunninghausen-Hummelink
(0575) 46 49 82.

• A.s. zaterdag 19 januari
komt Stichting Kranenburgs
Carnaval bij u langs om loten
te verkopen t.b.v. het kin-
de rcamaval.

• Zondag 20 januari a.s., aan-
vang 19.30 uur grote bingo.
Deelnamebewijs alleen te
koop in euro's. Café-restaurant
d'Olde Kriet, Dorpsstraat 25,
Wichmond.

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

• U kunt iedere woensdag tus-
sen 12.00 en 13.00 uur uw
overtollige boeken, cd's en
videobanden inleveren voor
de boekenmarkt/fancy fair
voor de Dorpsschool, Kerk-
straat 17 te Vorden op 2 maart
a.s. van 10.00 tot 13.00 uur.

• CDA Vorden staat voor een
structurele oplossing van de
verkeersproblematiek in het
centrum van Vorden.

• A.s. zaterdag 19 januari
komt Stichting Kranenburgs
Carnaval bij u langs om loten
te verkopen tb.v. het kin-
de rcamaval.

• Gevraagd: oppas aan huis
voor twee middagen in de
week. Omgeving Leesten/Zut-
phen. Tel. (0575) 52 87 46 of
06 21837235.

• Te huur: bedrijfs-/opslag-
ruimte 675 m2. Tel. (0575) 46
53 76 of 06 27473201.

• De OPRUIMING is begon-
nen! Koop nu cadeautjes voor
jezelf of voor een ander, maar
wees snel. OP= OP Wereld-
winkel Vorden.

• Gezocht: hulp voor onze
huishouding, 3 tot 5 uur per
week. Tel. (0575) 55 65 09 (na
18.00 uur).

• Opgave voor de nieuwe
cursussen in Reurles Huus:
vrijdagmorgen in 't Huus of te-
lefonisch bij Huisman (0573)
43 08 76 of het KKR-secretari-
aat (0573) 45 20 75. Het pro-
gramma vindt u ook bij VW en
Bibliotheek.

• CDA Vorden staat voor een
actief woningbouwbeleid, waar-
bij Vordenaren bij voorrang in
aanmerking dienen te komen
voor een bouwkavel.

• Wie wil mij 1 x per 14 dagen
een ochtend helpen met huis-
houdelijk werk? Tel. (0575) 55
4394.

Lekker gemakkelijk

GEEN GEDOE WEKEN
geldig maandag 14 t/m zaterdag 19 januari

Kijk voor meer
nieuws ops

www.contact.nl

elders

wanneer

het in

Vorden

kan

worden

gekocht!

Vers gesneden
fijne andijvie
400 gram

Natuurlijk lekker
verse groentesalade 4 45
200 gram € !•

Heerlijke snack
Elstar appelen
11/2kilo €

Malse
boontjes
500 gram €

195

Alleen opwarmen, dus geen gedoe

erwtensoep
per beker €

Uit de zuidaf rikaanse zon

blauwe druiven
500 gram €

Vers gekookte aardappelschijfjes 500 gram € Ui

De Echte Groente-
man Vorden
Freddie Letink

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

DE ECHTE GROENTEMAN SPRINGT ER UIT IN GROENTE EN FRUIT

OMAN
VkSTGOED

Uw makelaar voor:
• Woningen
• Boerderijen
• Huur en verhuur

bedrijfs- en opslagruimte
• Produktierechten

H. Loman
Vierakkersestraatweg 26

7233 SG vlerakker
Tel. (0575) 44 13 31

mobiel 06 22684706

Jansen & gal JB
autoschadebedriif JHBii

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVtf

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

Deze oproep wordt in januari 2002
gedaan aan alle leden van:
•zeven Kerkgenootschappen in
Nederland

•De Rooms Katholieke en Nederlands
Hervormde Kerk in Vorden

Om het omzien naar elkaar mogelijk
te maken



is geboren op 28 december 2001.

Han Bosman en Laura Wagenvoort

Holtmaatweg 6
7207 DE Zutphen
Tel. (0575) 57 59 16

i

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter en zusje

Deniz
Deniz is geboren op 4 januari 2002 om 10.00 uur
en weegt 4230 gram en is 54 cm lang.

Han, Sandra, Kyra en Celiah Havenaar

Mulderskamp 11
7251 EX Vorden
Tel. (0575) 55 30 03

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur en na 22.00 uur.

Hoera!
We zijn nu met z'n vieren.

We zijn dolblij met de geboorte van onze dochter
en zusje

Robin Heleen

Zij is geboren op 8 januari 2002 om 8.44 uur,
weegt 4050 gram en is 52 cm lang.

Jim, Henriet en Jimmy
Dadema-Heuvelink

Biesterveld 25a
7251 VR Vorden
Tel. (0575) 55 56 58

De Haar 38
7251 CG 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: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

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

| Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons |
zoontje en broertje

Pascal

geboren op 11 januari 2002 om 16.24 uur.
Hij weegt 3705 gram en is 49 cm lang.

Ronny, Yvonne, Chantal
en Thijs Mullink

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden,
en wie kan voelen watje hebt doorstaan.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat onver-
wacht van ons is heengegaan mijn lieve, zorgzame
vrouw, onze tante en oma

Katharina Gouw-van der Heiden
„Kathy"

echtgenote van A. Gouw

op de leeftijd van 77 jaar.

A. Gouw
Jules en Ay Ling
Hans en Anita
André en Sandra
Edwin en Mirjam
Shirley en Johan
Bianca en Cor
Andy en Jannette
en kleinkinderen

9 januari 2002
Molenweg 25
7251 ED Vorden

De crematieplechtigheid heeft op 14 januari plaats-
gevonden.

Een trouw lid is van ons heengegaan.

Harmina Esseldina
Brunsveld-Boeijink

Bestuur en leden van
HVG Wildenborch

Vorden, 9 januari 2002

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden.,
Telefoon (0575) 55 29 28

Wij zijn op zoek naar een parttime

medewerkster
in onze slagerij.

Leeftijd is niet van belang.
Uren in overleg in te vullen.

Voor verdere informatie kunt u bellen met
keurslagerij Vlogman
en vragen naar Dick Vlogman

Vlogman keurslager
Zutphenseweg 16,
7251 DK Vorden
Telefoon (0575) 55 13 21

Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor al-
les wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u mee,
dat na een kortstondige ziekte, rustig is ingeslapen
mijn man, onze zorgzame pa en opa

Hendrik Bouwmeester
echtgenoot van Toos Bouwmeester-Smale
sinds 1990 weduwnaar van Eeltje Harmsen

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden: Toos Bouwmeester-Smale

Vorden: Herbert en Gerdien Bouwmeester
Frank, Bas, Roei

Harfsen: Gerrit en Ans Bouwmeester
Wendy, Anouk, Tim

Vorden: Erik Bouwmeester
Jeannette Hermsen
Bart

Vorden: Marinus Bouwmeester
Yvonne Boes

11 januari 2002
„Nieuw Rikkenberg"
Schuttestraat 26
7251 MZ Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
dinsdag 15 januari van 20.00 tot 20.30 uur in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De uitvaartdienst wordt gehouden woensdag 16 ja-
nuari om 13.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot af-
scheid nemen van 12.30 tot 12.50 uur in bovenge-
noemde kerk.

Aansluitend aan de uitvaartdienst zal de begrafenis
plaats vinden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na afloop kunt u de familie condoleren in De Her-
berg, Dorpsstraat 10 in Vorden.

Bedankt lieve opa!

Tim
Anouk

Roei Bas

ASSURANTIE-ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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



GEMEENTE B ULLETIN VORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

Wethouder D.J. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

EHANDICAPTENPARKEERKAART

Met ingang van dit jaar kost een gehandicaptenparkeerkaart (vroeger: in-
validenparkeerkaart) € 12,61 als u niet gekeurd hoeft te worden. Moet u
wel gekeurd worden dan betaalt u € 60,-. Burgemeester en wethouders
mogen deze parkeerkaarten afgeven.

/W,
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'BV U ELEIDSPLAN 2002 ALGEMENE BIJSTANDWET,
f IOAWENIOAZ

De gemeenteraad heeft dit beleidsplan in zijn vergadering van 18 de-
cember 2001 vastgesteld. Iedereen kan dit plan inzien in het gemeente
huis, bij sector samenleving in de units. Tegen betaling van de kosten
kunt u kopieën krijgen.

UNTENRIJBEWIJS

Met het halen van het rijbewijs wordt de bezitter ervan geacht rij vaardig
en rijgeschikt te zijn.
Met de invoering dit jaar van het 'beginnersrijbewijs', ook wel het 'pun-
tenrijbewijs' genoemd, moet de betrokkene, door veilig te rijden, in de
praktijk laten zien over de vereiste rijvaardigheid te beschikken. Indien
de beginnende bestuurder in de eerste vijfjaar zich schuldig maakt aan
drie zware overtredingen wordt er getwijfeld aan de rijvaardigheid. De
geldigheid van het rijbewijs wordt dan geschorst en de betrokkene moet
een onderzoek naar de rijvaardigheid ondergaan (theorie en praktijk).
Zakt hij of zij hiervoor dan wordt het rijbewijs definitief ongeldig ver-
klaard. Om een nieuw rijbewijs te verkrijgen zal opnieuw een regulier
examen gedaan moeten worden.

Welke overtredingen?
Overtredingen die meetellen zijn:
- het veroorzaken van gevaar of hinder in het verkeer;
- het veroorzaken van een ongeval met dodelijk gevolg of zwaar licha-

melijk letsel;
- het maken van ernstige snelheidsovertredingen;
- bumperkleven bij hoge snelheid;
- andere overtredingen waarbij schade of letsel ontstaat, bijvoorbeeld

door rood licht rijden en voorrangsfouten.

Rijden onder invloed
Naast het puntenrijbewijs worden bestaande maatregelen om het rijden
onder invloed aan te pakken, voor de beginnende bestuurder, aange-
scherpt. Dit houdt in dat zij bij aanhouding met een alcoholpromillage
vanaf 0.8 verplicht een zogeheten EMA-cursus moeten volgen. EMA staat
voor 'educatieve maatregel alcohol'. Tevens wordt er naar gestreefd het
maximaal toegestane alcoholpromillage voor beginnende bestuurders
op termijn te verlagen van 0.5 %o naar 0.2 %o.

Meer ongevallen
Beginnende bestuurders zijn vaker bij een ongeval betrokken dan erva-
ren bestuurders. Zij hebben ten opzichte van ervaren bestuurders vijf
keer zoveel kans om bij een ongeval met letsel betrokken te raken en
zelfs acht keer zoveel kans op een eenzijdig ongeval.

Heeft u net uw rijbewijs gehaald, doe het dan rustig aan. Laat zien dat u
uw rijbewijs waard bent. Voor uw eigen en andermans veiligheid.

LIËNTENRAAD WVG

Op 16 januari 2002 hebben burgemeester en wethouders ingestemd met
de "ontwerp- Verordening cliëntenparticipatie Wvg 2002." In het ge
meentehuis van Vorden, bij de sector samenleving in de units en in de
openbare bibliotheek van Vorden, ligt van 16 januari tot en met 13 fe
bruari 2002 gedurende de openingstijden deze ontwerp-Verordening ter
inzage. U kunt tijdens deze termijn uw visie schriftelijk of mondeling
kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.

^ VRIJSTELLING OVERGANG AGRARISCHE- NAARf WOÖNDOELEINDEN EN VERGROTEN WONING
ONSTEINSEWEG 19

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan vrijstelling te ver-
lenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor de overgang
van de agrarische bebouwing naar woondoeleinden, alsmede (met toe
passing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) voor
het vergroten van de woning op het perceel Onsteinseweg 19 te Vorden,
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, no. 1931.

De vrijstellingen maken het mogelijk om het voormalige agrarische be
drijf als burgerwoning met bijbehorende bijgebouwen te gebruiken en
met een serre uit te breiden.

Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 17 januari tot en met
woensdag 13 februari 2002 bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelij-
ke ordening (koetshuis) ter inzage. U kunt in die periode schriftelijk uw
zienswijze kenbaar te maken.

' ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET
BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot in-
trekking vergunning

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de openings-
tijden, met ingang van 18 januari tot en met l maart 2002, ter inzage het
ontwerp-besluit tot intrekking van de aan de heer D. Riefel. Eikenlaan 14,
7251 LT Vorden op 4 oktober 1975 (inclusief melding ex artikel 8.19 Wet
milieubeheer van 29 december) verleende vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie B, nummer 1657, adres inrichting: de Leukel te
Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van ver-
gunninghouder in te trekken voor bruto 1.020 kilogram NH3 vanwege
deelname aan de "Regeling beëindiging veehouderij takken".
De depositie neemt af van 75,5 naar O mol.

Bedenkingen:
Iedereen kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 2
maart 2002.

Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van
schriftelijke be-denkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

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

'B1ELEIDSREGELS VOOR DE HANDHAVING VAN
•~ MILIEUWETGEVING

De Algemene wet bestuursrecht biedt burgemeester en wethouders de
mogelijkheid regels te stellen over de wijze van handhaving van milieu-
wetgeving.

Handhaving milieuwetgeving
Bedrijven en instellingen controleren zij regelmatig op de naleving van
milieuregelgeving. Het gaat onder andere om de naleving van de Wet mi-
lieubeheer, de Wet bodembescherming en de Algemene maatregelen
van bestuur, waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Toezicht op, en handhaving van, milieuregels vindt op verschillende
overheidsniveaus plaats. Gemeenten, waterschappen, provincies en het
Rijk, maar ook het Openbaar Ministerie (OM) en de politie hebben ieder
een eigen taak om toe te zien op naleving van voorschriften en zonodig
handhavingsmiddelen toe te passen. Dit vraagt om afstemming en sa-
menwerking.

Afstemming en samenwerking
De afstemming en samenwerking tussen de verschillende handhavings-
partners is provinciebreed in handhavingsconvenanten vastgelegd. Pro-
vinciebreed kunnen alle partners individueel of gezamenlijk volgens
vastgestelde procedures uitvoering geven aan hun handhavingstaak.

Kernbepalingen
Tot slot is een lijst opgesteld met bepalingen, die van de milieuregels of
de milieuvergunning de kern vormen van de bescherming van de (mi-
lieu)belangen, de zogenoemde "kernbepalingen". Het Openbaar Ministe
rie en de politie maken bij de strafrechtelijke handhaving onderscheid
tussen overtreding van "kernbepalingen" en "overige bepalingen". Van
overtreding van een kernbepaling wordt in principe direct proces-verbaal
opgemaakt. Uitgangspunt is om de lijst met kernbepalingen met ingang
van l januari 2002 provinciebreed toe te passen.

Afwijkingen
Burgemeester en wethouders kunnen - mits goed gemotiveerd - afwijken
van deze beleidsregels.

Evaluatie
Burgemeester en wethouders zullen de beleidsregels jaarlijks evalueren
en zonodig opnieuw vaststellen.

Inzage
Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht leggen
wij de ontwerp-beleidsregels van 18 januari 2002 tot en met 15 februari
2002, gedurende openingstijden, voor een ieder ter inzage bij de afdeling
milieu (Koetshuis). Tegen betaling van de kosten kunt u een kopie krij-
gen.

Zienswijzen
Tot en met 15 februari 2002 kunt u uw zienswijze over deze ontwerp-be
leidsregels, bij voorkeur schriftelijk, aan burgemeester en wethouders
kenbaar maken. Als u dat bezwaarlijk vindt, kunt u dat ook mondeling
doen aan medewerkers van het bureau milieu.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u ook terecht op het bureau milieu.



JJDEIJJKE VERKEERSMAATREGEL

In verband met opdooi en de slechte toestand van de weg is de Bekmansdij k, tussen de Schuttestraat en de Kos-
tedeweg, vanaf 16 januari tot en met 31 maart 2002, afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van aanwo-
nenden.

OUWAANVRAGEN

inhoud
herbouw garage
uitbreiding woning

datum ontvangst
04-01-2002
08-01-2002

Plaats Aanvrager
Vordensebosweg l M.W.C.T. Dierking
Vogelzang 32, P. Jansen en
Wichmond L. Matthews
Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening in het koetshuis.

pk'ERGUNNINGEN

Bouwen

Plaats
Holtmaet 2
Nieuwenhuisweg l

slopen

Plaats
Baakseweg 3
Zutphenseweg 115
Emmalaan l

aanvrager
R. Benjamins
G.J. Scheffer

aanvrager
G.J. Harmsen
J.B.T.M. Borgonjen
dhr. en mw. E. Bouwmeester

inhoud
volière
voertoren

inhoud
ligboxenstal (gedeeltelijk)
garage/berging
garage, houten kippenhok en terrasoverkapping

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

J l \ UMMERING VAN DE LIJSTEN VAN KANDIDATEN

BESLISSING GELDIGHEID LIJSTENCOMBINATIES
TER INZAGELEGGING GELDIGE LIJSTEN VAN KANDIDATEN

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de Ie
den van de gemeenteraad maakt bekend dat op donderdag 24 januari
2002 om 16.00 uur, in een openbare zitting in het gemeentehuis te Vor-
den de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten en de be-
slissing over de geldigheid van de lij stencombinaties voor de op woens-
dag 6 maart 2002 te houden verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente zal plaatshebben.
De lijsten van kandidaten met vermelding van de daaraan toegekende
nummers liggen vanaf vrijdag 25 januari 2002 ter inzage gelegd op het
gemeentehuis.

UTING VAN HET HOOFDSTEMBUREAU INZAKE
BESLISSING GE WIGHEID INGELEVERDE

KANDIDATENLIJSTEN

De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op woensdag 6 maart
2002 te houden gemeenteraadsverkiezingen maakt, ingevolge artikel 14
van de Kieswet bekend, dat dit bureau op vrijdag 25 januari 2002 om
16.00 uur, in het gemeentehuis in een openbare zitting zal beslissen over

- de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een poli-

tieke groepering.

Haal de winst
uit je afval

o l i t i e varia GROEP

Vrijdag 4 januari
Tijdens de nachtdienst is er een
verkeerscontrole gehouden. Er
zijn 9 bestuurders gecontroleerd
op het gebruik van alcohol. Geen
van hen had teveel gedronken. Er
is l verbaal opgemaakt voor het
fietsen zonder verlichting, l voor
vervallen APK en er is l bromfiets
uit het verkeer gehaald voor tech-
nisch onderzoek.

Maandag 7 januari
Op de Baaksweg in Wichmond is
tussen 13.00 en 16.45 uur gecon-
troleerd op snelheid. Hier geldt
een maximum snelheid van 80
km/uur. Er zijn 418 voertuigen ge-
controleerd. Hiervan zijn er 11 be-
boet. De hoogst gemeten snelheid
was 98 km/uur.

Ook op de Vordenseweg is gecon-
troleerd op snelheid tussen 17.55
en 20.00 uur. Ook hier geldt een
maximum snelheid van 80
km/uur. Er zijn 950 voertuigen ge-
controleerd. Hiervan reden er 54
te hard. De hoogst gemeten snel-
heid bedroeg 109 km/uur.

Woensdag 9 januari
Er is 's middags een gordelcontrole
gehouden op de Vordenseweg. Er

zijn ongeveer 275 voertuigen ge-
controleerd. In totaal zijn 16 boe
tes uitgeschreven voor het niet
dragen van de gordel. Ook zijn er 6
waarschuwingen uitgedeeld voor
het niet voeren van de (juiste) ver-
lichting.

Donderdag 10 januari
Tijdens de nachtdienst zijn 4 be
stuurders gecontroleerd op het ge
bruik van alcohol. Geen van hen
had teveel gedronken.

Op de Baakseweg heeft zich rond
17.30 uur een verkeersongeval
voorgedaan. Een bromfietser met
duopassagier is met haar scooter
over de Baakseweg richting Wich-
mond gereden. Hierbij heeft ze
een verkeersgeleidingszuiltje over
het hoofd gezien en deze geraakt,
waardoor zij en haar passagiere
van de bromfiets afvlogen. Door
de knal zijn de helmen van hun
hoofd gevlogen. Beiden zijn met
de ambulance naar het ziekenhuis
in Zutphen gebracht. Daar is
gebleken dat de bestuurster een
gebroken been, een hoofdwond
en een hersenschudding heeft op-
gelopen. Bovendien heeft ze een
ernstige schok. De duopassagiere
heeft een hoofdwond opgelopen

en haar elleboog en heup ge-
kneusd. De technische recherche
heeft onderzoek gedaan naar de
toedracht.

Op dezelfde plek heeft later die
avond nog een verkeersongeval
plaatsgehad. Een personenauto
heeft ter hoogte van de drempel
de paaltjes geraakt. De auto is een
eindje verderop in een weiland
neergezet. De auto is behoorlijk
beschadigd.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 4 januari
2002

Gevonden:
- schuursleutel.

Verloren:
- zilveren oorbel met bloemmo-

tief.
- sleutelbos met 2 lipssleutels en

een tankdop van een auto eraan.

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Het
algemene telefoonnnummer is
0900-8844.

END A VORDEN
Iedere dag:

SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.

Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

JANUARI
16 Bridgeclub BZR Vorden.
16 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
17 Bejaardenkring Dorpscen-

trum.
17 HVG Wildenborch Jaarvergade

ring.
21 Bridgeclub Vorden.
22 Passage. Een avond waar pit in

zit.
23 Bridgeclub BZR Vorden.
23 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
23 HVG Wichmond-Vierakker

Jaarvergadering.

23 Handwerkmiddag + Kraamver-
koop Welfare Rode Kruis de
Wehme.

23 Jaarvergadering Plattelands-
vrouwen in De Herberg.

24 PCOB Jaarvergadering en maal-
tijd in het Stampertje.

24 HVG dorp Vorden Jaaryergade
ring.

28 Bridgeclub Vorden.
29 Jaarvergadering HSV de Snoek-

baars in De Herberg.
30 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
30 Bridgeclub BZR Vorden.

Biej ons in
d'n Achterhook
"Wat zit iej toch in de kokken te mocheln?". "Jao, jao, kalm maor an,
ik komme d'r an, wo'j ok nog koffie?". Jao, die lusten Jan van de
Slachter nog wel. Riek, zien vrouw, brach de kanne met en got de
kopkes weer vol. "Ik hebbe de kokkenkastjes nog 's weer nao^kekn of
t'r nog argens klein geld in zat wa'w toch neet meer gebruukt now de
euro's in huus hebt. Iej woln dat maarnvrog toch in de kerkebuul
doen he'j ezeg?".

"Jao, dat was wel 't plan, hè'w dan nog volle in huus?". "Now, al met
al toch nog wel een paar handevol. Waor wo'j ze eigenlijk an geven,
in de buul in de kerke of op de schale biej 'n uutgang?". "Now, at 't
twee handevol bunt doe'k in de buul van de kerkvoogdi'je een hand-
vol en de rest in de buul van de diaconie. Dan blif 't teminste hier in
darp. 't Geld op de schale biej 'n uutgang, daor he'j niks gin kiek op
waor 't blif, da's vake veur 't buutenland.

Veur de luu diie niet wet hoe 't in kerke reilt en zeilt: De kerkvoogdi'je
is zo'n betjen 't ministerie van financiën die zorgt dat de kerkelijke
gemeente blif draaien. De diaconie is meer 't ministerie van sociale
zaken, dat geld geet nao luu of instellingen die de giften en gaven
neudig hebt.

Zo stapn Jan en Riek van de Slachter 'n andren maarn op de kerke an.
Jan leep nog net niet scheef van 't geld dat hee in zien rechter jastesse
had. In de kerke oaverwaog e of e de collectanten nog mos waar-
schoawen dat ze gin buul met motgaatn gebruukn biej 't rondgaon.
Die zoln meschien scheurn at hee d'r een voesvol inplearn. Maor da-
or kreeg e de geleagenheid neet veur.

De preake heurn e een betjen doezelig an (vanwekke een paar niejaors-
vesites ehad waorbiej 't late was ewodn) tot 'n domeneer een biebel-
teks anhaaln: "Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand
geeft". Daor schrok e van op. Hoe zoln 'n domeneer wetn dat hee 't
geld in de rechtertesse van zien jas hadde, dach e nog een ogenblik
maor alles zol wel toeval wean.

Biej de collecte kreeg de buul wel een swochs nao beneerten, too Jan
d'r een handvol geld ingooien, maor de collectant had de positieven
goed biej mekare en heel um vaste. De kwaliteit van de kbuul was ok
zodaonig dat t'r niks op de kerkevloer veel en d'r allene een betjen
gerammel in de buul te heurn was. Biej 'n volgenden ging 't gelukkig
ok goed en heel wat kwatjes, dubbeltjes en stuuvers lichter stapn ze
naoderhand op huus an.

Maor too ze nao binnen woln, wodn 't zuukn nao de slottel. De jas-
tessen, de boksetessen en de tessen van 't colbert wodn op de kop ezet.
"He'k ow de slottel ok egeevn?", vroog Jan met een klein betjen hop-
pe an Riek. "Nee, dat he'j neet, iej hebt um zeker veloom". "Of met 't
kleine geld in de kerkebuul emieterd", dach Jan biej zichzelf. "Dan
mo'k maor effen weerumme en zien of ze in de kerke wat evonnen
heb". In de consistorie waarn ze nog met 't geld an 't tellen too Jan
van de Slachter daor binnen stapn. En een slottel waarn ze ok al tegen
ekommen. Ze hadn um al weg willen gooien. Hadn edach dat e van
ene was die um d'r uut flauwekul in had egooid. Zo hef een mense ok
nog wel 's geluk biej een ongeluk, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



Bij zonder j aar voor Antoniuskerk ATB Veldtoertocht

Op Tweede Kerstdag brachten bijna duizend mensen een bezoek aan de tentoonstelling van kerstgroepen in
de Antoniuskerk. De rij wachtende bezoekers vulde de hal van de kerk en stond nog tot ver buiten de deur.

De vrijwilligers die zich inzet-
ten voor het 'Museum voor Hei-
ligenbeelden' en voor het voort-
bestaan van de Antoniuskerk
kijken terug op een heel bijzon-
derjaar. Het is in alle opzichten
voorspoedig verlopen.

In het tweede jaar van haar be-
staan groeide het aantal bezoekers
van het museum van 4.000 in het
eerste jaar tot 4.700 bezoekers de-
ze zomer.

De belangstelling voor de decem-
bertentoonstelling met internatio-
nale kerstgroepen bracht 2.900 be-
zoekers binnen de deuren (vorig
jaar 2.100). In totaal bezochten dit

jaar dus 7.600 personen het muse-
um, een verrassend hoog aantal
voor een museum dat pas twee
jaar bestaat.

Daarnaast was er de zeer welkome
aanmoedigingssubsidie van de ge
meen te Vorden van f 15.000,-. En
kreeg de Stichting VKK de derde
prijs van f 10.000,- in het 'Nationale
Compliment' voor een opmerkelijk
vrijwilligersprojekt, gekozen uit
een totaal van 750 aanmeldingen.

En dan was er de verheugend gro-
te aandacht die de landelijke en re
gionale pers dit jaar heeft gegeven
aan het 'Museum voor Heiligen-
beelden'. Die is vooral te danken

aan het feit dat er aan de bewer-
king van kranten, tijdschriften, ra-
dio en televisie zeer intensief-
wordt gewerkt en omdat het mu-
seum in de Antoniuskerk boven-
dien het enige museum is in Ne
derland dat zich specifiek bezig-
houdt met het kerkelijk-culturele
erfgoed van de heiligenbeelden en
daarmee dus uniek is.

2001 was al met al een heel bij-
zonder jaar voor de Antoniuskerk
die na de sluiting als parochiekerk
drie jaar geleden is begonnen aan
een nieuw en voorspoedig leven
dankzij de onmisbare steun van
een grote groep enthousiaste vrij-
willigers en donateurs.

Alleen nog actie om Hummelo & Keppel er helemaal bij te krijgen

CDA tevreden met voorstel VHS++
Als afsluiting van het jaar 2001
waren de PR-commissies van de
vijf CDA-afdelingen van Henge-
lo, Hummelo & Keppel, Steen-
deren, Vorden en Zelhem on-
langs bijeen in het gemeente-
huis te Hengelo. Daarbij werd
tevreden naar het voorstel van
GS gekeken: het wordt VHS++,
zoals het CDA altijd al heeft be-
pleit.

Een tegenvaller is echter dat in de
visie van GS een deel van Humme
lo & Keppel (Voor- en Achter-
Drempt) naar Doesburg zal gaan.
Naar aanleiding van de voorstellen
hebben de 5 fractievoorzitters
reeds met de CDA-statenfractie ge
sproken. Intern zal het CDA alvast
nadenken hoe het beste tot één af-
deling in de nieuw te vormen ge
meente kan worden gekomen.

STERKE
PLATTELANDSGEMEENTE
Na de duidelijke uitslag van het re
ferendum in Zelhem kon het ei-

genlijk niet anders meer dan dat
Zelhem aan VHS zou worden toe
gevoegd. Tevreden kon worden
vastgesteld dat GS ook koos voor
toevoeging van Hummelo & Kep-
pel.

Het is echter zeer te betreuren dat
Voor- en Achter-Drempt hier geen
onderdeel van uitmaken. Bij de te
vormen sterke plattelandsgemeen-
te, waarvoor-de werknaam "Bronk-
horst" wordt gebruikt, hoort dat
gedeelte er zeker ook bij, vindt het
CDA. Opsplitsing van de gemeente
betekent een gevaar voor het
voortbestaan van de in het verle
den zorgvuldig opgebouwde maat-
schappelijke, culturele en vereni-
gingsverbanden.

In het kader van de reconstructie
wet maken de vijf gemeenten in
zijn totaliteit deel uit van de
streekcommissie "De Graafschap".

Afsplitsing van Voor- en Achter
Drempt betekent een versnippe
ring van de behartiging van belan-

gen voor dit deel van de gemeente,
hetgeen de kwaliteit, zowel uit het
oogpunt van economie als van na-
tuur en landschap, nadelig beïn-
vloedt.

INITIATIEF
Voordat Provinciale Staten tot een
definitief voorstel komen, worden
er op initiatief van de statenleden,
naast de formele inspraakmoge-
lijkheden die er reeds waren, nog
een drietal openbare avonden ge
organiseerd.

Hoewel de discussie op twee daar-
van zeker zal gaan over een even-
tuele uitbreiding van Doetinchem
in zuidoostelijke richting, wil het
CDA van de gelegenheid gebruik
maken die avonden te bezoeken
en de mening nog eens kenbaar te
maken.

Deze eerste avond was op 10 janu-
ari in Zalencentrum Staring in Ze
venaar; de volgende op 14 januari
in het Ondernemingscentrum,
Koopmanslaan 3 in Doetinchem.

Nieuwjaarsconcert Bargkapel
Zondag 20 januari a.s. geeft de
Bargkapel weer haar traditio-
nele nieuwjaarsconcert „In de
Groene Jager" te Barchem.

Bij binnenkomst wordt iedereen
getrakteerd op een kop koffie met
een eigengebakken knieperke. Tij-

dens de pauze is er weer een verlo-
ting en is er nog een verrassing.

Kaarten kunnen vanaf 7 januari
worden besteld bij „In de Groene
Jager". Er wordt dan tevens geen
Nederlands geld meer aangeno-
men en men wordt verzocht om

zoveel mogelijk met gepast geld te
betalen.

Tijdens dit concert wordt afscheid
genomen van de heren A. Roessink
en J. Betting. Dit zou vorig jaar al
gebeuren maar moest toen door
omstandigheden worden afgelast.

Op zondag 27 januari organi-
seert Toerclub Zelhem weer de
tweede ATB-veldtoertocht van
het winterseizoen

Als vanouds kan er gekozen wor-
den voor een route met een lengte
van circa 25 kilometer, of voor de
extra lus, waardoor de lengte circa
45 kilometer wordt. Zoals de vele
honderden deelnemers die ieder
jaar weer naar Zelhem komen om
deel te nemen weten, staat de Zel-
hemse fietstoerclub altijd garant
voor een prachtige tocht door bos-
sen, langs velden, over zandwegen
en langs waterpartijen, gelegen in
de driehoek Zelhem, Ruurlo en
Hengelo.

De route zal ten opzichte van de in
december gehouden tocht op vele
plaatsen worden aangepast, waar-
door een zo goed als nieuwe route
aan de deelnemers zal worden ge
presenteerd. Ondanks het feit dat
er al vele jaren ATB-toertochten
vanuit Zelhem worden georgani-
seerd zullen er zelfs compleet
nieuwe stukken in het parcours
worden opgenomen. Deze stukken

zijn zelfs voor vele Toerclub Zel-
hem leden nog volledig onbekend!

Toerclub Zelhem streeft er iedere
keer naar om zorg te dragen voor
een relatief goed berijdbare route,
zodat het wel een fietstoertocht
blijft en geen wandelparcours
wordt. Toch zal het niet zo zijn dat
er geen modderplassen, of stuk-
ken rul zand in de route voorko-
men. Zelfs voor enig licht klim-
werk is gezorgd. Daarnaast zullen,
daar waar mogelijk is, verharde
wegen zoveel mogelijk worden ge
meden. De zwaarte van de tocht
zal echter mede afhankelijk zijn
van de weersomstandigheden.

Er kan gestart worden vanuit de
kantine van sportvereniging Zelos
aan de Halseweg te Zelhem.

Onderweg zal door de organisatie
aan de deelnemers een consump-
tie worden verstrekt, terwijl er na
afloop gelegenheid is om te dou-
chen, de fietsen schoon te spuiten
en onder het genot van een drank-
je na te kaarten over de veldtoer-
tocht.

Volle agenda heren l
Pelgrum Makelaars/Dash
Afgelopen donderdagavond
werd in Warnsveld de inhaal-
wedstrijd tegen Dijkman/WSV l
gespeeld. In een oefenwedstrijd
eerder dit seizoen liet Pel-
grum/Dash zien dat ze met
goed spel de betere van de twee
kon zijn.

De eerste set echter gaf een ander
beeld. Er ging veel mis aan Vor-
dense zijde, en WSV had daar min-
der last van, zodat het de eerste set
naar zich toehaalde. Dit maakte
de bezoekers enigszins wakker, zo-
dat er beter gevolleybald werd. Een
strak fluitende scheidsrechter zag
toe dat Pelgrum/Dash na dit punt-
verlies niet meer met zich liet spe
len en haalde volkomen terecht de
overige sets naar eigen kant.
Een wedstrijd die niet bepaald op
het netvlies van de toeschouwers
gebrand zal zijn, maar de vier
punten waren hard nodig, daar de
Vordense heren zonder enige
schuld van vijf mooie punten zijn
beroofd door een affaire met de
nu verslagen tegenstander. Over
deze bekapping van het Vordense
puntentotaal is nog communica-
tie lopende.
Zaterdag stond al weer een andere
topper op het drukke programma
van Dash, nu de uitwedstrijd tegen

Willems/Gemini 2 uit Borculo.
Ook een rare tegenstander, want
ze hebben dit seizoen menig te
genstander versteld doen staan,
zowel in positieve als negatieve
zin.
In de gloednieuwe sporthal aldaar
startte Pelgrum Makelaars/Dash
beter dan op de donderdag ervoor.
Combinaties liepen beter, misver-
standen kwamen nauwelijks meer
voor; kortom de eerste set werd
met tamelijke afstand gewonnen.
De oude Borculose mannen wisten
deze deceptie snel om te zetten in
het doen omslaan van de Verhou-
dingen, zodat de tweede set juist
aan de kant van Willems/Gemini
viel. Na omzettingen wist Pelgrum
Makelaars/Dash het oude niveau
weer op te pakken en de overige
sets met enig overwicht naar zich
toe te halen, zodat het Vordense
team ook na deze match ongesla-
gen in het nieuwe jaar blijft.
Als afsluiter van het drukke pro-
gram was er 's avonds nog een de
monstratiepartij met het voltallige
team tegen oud-internationals
Zoodsma en Grabert. Voor foto's
van dit festijn verwijzen wij u naar
de website www.pelgrum.nl, waar
tevens standen en andere uitsla-
gen van Pelgrum Makelaars/Dash
staan.

CQJHCQitDIA

orkest o.l.v. t!ugo Klein Severt

drumband oJ.v. Bert Lamers

Dorpscentrutn Vorden
aanvang 11,30 uur

toegang gratis



DE A C L L C
Burg. Galléestraat 38 • Vorden

Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Appelflappen 5 halen 4 betalen

Roggeknar
gevuld met noten en rozijnen pakje x

Kaiserbroodjes 5 halen 4 betalen
Saucijzenbroodjes 4 stuks € 4,00
Leonidas Bonbon ,
luxe verpakt doosjes v.a. € 4,55

Feestje!!!
Wij verzorgen graag uw gebak, hapjes, broodjes,

salades, buffetten en belegde broodjes.

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek

Te koop:

aardappelen, rode kool, witte kool,
savooiekool, wortels, prei en uien.

Ook gesneden kool, hutspot,
zuurkool en stoofgroenten.

Alles geteeld zonder chemische
bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

M. ABBINK
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 00 59

Rietdekkersbedrijf J.M.F. Fransen
Heerlerweg 15
7233 SG Vierakker
Mobiel: 06- 18637843
Tel.: (0575)-441922 Nieuwbouw

Reparatie
Onderhoud

Renovatie

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 2020
Dag en nacht bereikbaar

A. Ruiterkamp
Almen

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink

Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 2

Industriële Lokvtrwrldn$
Industriewee 5

7251 JT Vorden
Tel.(0575)476600
Fax (0575) 47 66 01

lakverwerking^planetnl

Spuiten van o.a.

Ook het adres voor

Meubels
Kasten
Keukens
Deuren
Radiatoren

Ontlakken
Stralen
Beitsen

B&T Expo Consultants
Zoekt enthousiaste mensen die enkele vrijdagen of

zaterdagen per maand op locatie willen werken.

• Het werk bestaat uit het interviewen van mensen (geen ver-
koop).

• Je gaat samen met een collega op locatie door het hele land,
dit kan vanaf elke plaats met eigen auto of openbaar vervoer.

• Reiskosten worden vergoed, uw reistijd wordt gedeeltelijk be-
taald.

• Werktijden in overleg, niet in de schoolvakanties.

Voor mensen die op locatie gaan bestaat de mogelijkheid tot
werken op ons kantoor te Vorden.

Tevens zijn er nog enkele plaatsen vrij voor scholie-
ren die in de avonduren willen werken.

B&T Expo Consultants
Enkweg 17, 7251 EV Vorden
Telefonische informatie op maandag en woensdag.
Tel. (0575) 55 55 95. Vragen naar mevrouw D. van Gorp

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van donderdag 17 januari 2002
voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inza-
ge ligt het onherroepelijk geworden bestemmingsplan
"Kern Kranenburg".

Dit plan voorziet in het actualiseren van de bestem-
mingsplannen Kranenburg 1979 en Kranenburg 1987,
alsmede partiële herzieningen die binnen deze plange-
bieden van kracht zijn.

Vorden, 16 januari 2002.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

Tot 50% korting
op dameskleding,

BH's en slips

WoMen

Kitty Halma
Raadhuisstraat 6 Hengelo Gld T (0575) 46 21 33 F (0575) 46 30 29

OPRUIMING
bij „de woonwinkel van Warnsveld"

interieuradviseur
(D

Wintergarens
Sokkenwol
Breikatoen

20% korting
1O% korting
1O% korting

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32



Jan Maalderink
40 jaar lid van
het Vordens
Mannenkoor

Huisarts Ben Albers weer terug
in zijn geboorteplaats

Op de eerste maandag van dit
jaar hield het Vordens Mannen-
koor haar nieuwjaarsbij een-
komst. In de openingstoe-
spraak van voorzitter Jan van
Heugten werd teruggekeken op
een druk maar succesvol 2001.

Een hoogtepunt was het jubileum-
concert met medewerking van pia-
nist Jan Vayne op 9 en 10 novem-
ber j 1. Dit was het eerste grote con-
cert met dirigent Frank Knikkink
onder wiens leiding het koor een
bijna geheel vernieuwd repertoire
heeft ingestudeerd met veel mo-
derne werken. Ook werd een nieu-
we cd opgenomen en uitgebracht.

Een trieste gebeurtenis was het
plotseling overlijden van Harrie
Schepers die ruim 45 jaar lid van
het Vordens Mannenkoor is ge-
weest. In al die jaren was Harrie
een trouw lid dat veel voor het
koor over had.
Aan het eind van zijn toespraak
sprak de voorzitter de wens uit
dat, door de vernieuwingen in het

repertoire en enthousiasme van
dirigent en leden, ook jongeren de
weg naar het Vordens Mannen-
koor zullen vinden.

Vervolgens werd Jan Maalderink
gehuldigd vanwege zijn 40-jarig
lidmaatschap. Na afloop van een
revue van de toenmalige coöpera-
tie te Vorden waaraan Jan zijn me-
dewerking verleende, werd hij
door dhr. Bielderman gevraagd of
hij zijn zangkwaliteiten aan het
Vordens Mannenkoor wilde verlenen.

Jan Maalderink heeft van de 40
jaar dat hij lid is 21 jaar in het be
stuur gezeten, waarbij hij de func-
tie van bibliothecaris vervulde. De
voorzitter speldde de jubilaris de
insigne van het Koninklijk Neder-
lands Zangersverbod op en over-
handigde hem de bijbehorende
oorkonde. Voor mevr. Maalderink
was er een bloemetje.
Voor mannen die graag zingen:
het Vordens Mannenkoor repe-
teert elke maandagavond in het
Dorpscentrum.

Jaarvergadering
Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen
Op woensdagavond 23 januari
houden de Plattelandsvrouwen/
Vrouwen van Nu hun jaarverga-
dering in de Herberg.

De agenda vermeldt o.a.:
Jaarverslag secretaresse. Jaarver-
slag penningmeesteresse. Verslag
kascommissie en benoeming
nieuw kascommissielid. Jaarver-
slag agrarische commissie. Jaarver-
slag cursussen. Jaarverslag reis-
commissie. Jaarverslag contact-
groepen. Jaarverslag kegelclub.
Jaarverslag leeskring. Jaarverslag

tuinclub. Jaarverslag volksdansen.
Bestuursverkiezing. Aftredend en
herkiesbaar is mevr. T. Bargeman-
Bruil. Aftredend en niet herkies-
baar zijn mevr. H. Laarkamp-van
Werven en mevr. T.H. Wagenvoort-
Neerlaar.
In de pauze zullen de, door de
handwerkgroep t.b.v. "Lief en
leed", gemaakte handwerken wor-
den verloot.
Tussen de agendapunten door zal
"De Marattenband" uit Keyenborg
optreden; ze spelen Egerlander- en
Countrymuziek.

Het leven van een mens kan
soms merkwaardig verlopen.
Astrologen zeggen wel eens "de
sterren bepalen je lot" ofwel al-
les is voorbestemd. Het zou van
toepassing kunnen zijn op dhr.
Ben Albers die samen met zijn
vrouw Esther vanaf l januari
jongstleden de huisartsenprak-
tijk van "de Sterringa's" heeft
overgenomen.

Aan de Nieuwstad te Vorden staat
nog altijd het bouwwerk van de
voormalige leerlooierij. Dat bedrijf
werd tot eind zestiger jaren geleid
door de heren Albers en Voigtlan-
der. In Nederland werden toen
achter elkaar, vanwege de recessie
in het vak, diverse leerlooierijen
gesloten. Zo ook in Vorden. Het
Vordense bedrijf werd toen ge-
kocht door wijlen Jac.H. de Jong,
die er in eerste instantie volop af-
wasborstels produceerde en de
ruimte tevens als opslagplaats ge
bruikte. Als de plannen gereali-
seerd worden, wordt het gebouw
binnen enkele jaren "omge-
bouwd" en wordt er een apparte-
mentencomplex van gemaakt. Te
rug naar de "oude tijd". De heren
Voigtlander en Albers hadden bei-
den een zoon die voorbestemd Ie
ken om hun vaders op te volgen.
Dat "feest" ging toen vanwege de
sluiting van de looierij niet door.
Peter Voigtlander vertrok toen
naar het buitenland waar hij later
een hoge positie bij de Shell zou
gaan bekleden. De andere zoon,
dhr. Ton Albers vertrok met zijn
gezin waaronder de 3-jarige kleu-
ter Ben naar Boskoop waar hij zich
als automatiseringsdeskundige
vestigde. Deze Ben is inmiddels
een volwassen man van 36 jaar en
heeft zich vorige maand na enkele
"omzwervingen" in Vorden genes-
teld. Dus weer terug naar de roots.
Het frappante is dat hij zich nog
dingen kan herinneren uit zijn
Vorden-tijd als driejarige kleuter.
"Bij de geboorte van mijn kleine
broertje kregen m'n ouders een
krentewegge van wel een meter
lengte", zo zei hij.

VISITEKAARTJE
Toen wij verbaasd onze wenkbrau-
wen fronsten vertelde het echt-
paar Albers dat volwassenen zich
later nog goed gebeurtenissen uit
hun prille jeugd kunnen herinne
ren! Op het visitekaartje van hun
beiden staat: huisarts B. Albers en
E. Tanis. "Ik heb bewust mijn meis-
jesnaam aangehouden", zo zegt
Esther Albers. Echtgenoot Ben Al-
bers zal in eerste instantie tot circa
september,de praktijk in zijn een-
tje gaan runnen, want in maart
aanstaande verwacht zijn vrouw
haar tweede kindje. Het echtpaar
Albers heeft al een zoontje, de 2,5
jarige Lucas.
Hoewel beiden nog jong, hebben
ze in hun "doktersleven" al heel

wat ervaring opgedaan. Zoals ge-
zegd, Ben Albers groeide op in Bos-
koop. Het christelijk lyceum volg-
de hij in Alphen aan de Rijn. Aan-
vankelijk wilde hij dierenarts wor-
den. Tijdens zijn militaire dienst-
tijd werd hij ondergebracht bij de
medische troepen. "En wat voor
diensttijd, veel lol gehad. Schrijf
maar op dat het een geweldige tijd
was", zo blikt huisarts Albers te-
rug.
In die periode liet hij de plannen
om dierenarts te worden, varen en
besloot hij voor huisarts te gaan
studeren. De opleiding daartoe
volgde hij aan de Vrije Universiteit
(VU) te Amsterdam. Daar leerde hij
in 1989 zijn huidige echtgenote,
de uit Aalsmeer afkomstige Esther
kennen. Ook zij studeerde voor
huisarts. Ben Albers studeerde in
1994 af. "Dan ben je in feite "basis-
arts" en mag je onder supervisie
van een arts al wel de praktijk uit-
oefenen. Je hebt drie jaar studie/
praktijk nodig om definitief zelf-
standig het beroep van huisarts te
mogen uitoefenen", zo zegt hij.

SCHOTLAND
Na een korte periode als assistent
in het ziekenhuis in Heemstede te
hebben gewerkt ( o.m. als assistent
chirurgie), ook echtgenote Esther
liep in .die tijd stage, lazen ze een
advertentie in de krant waarin
stond dat, wanneer je een dokters-
opleiding wil afronden, men dit in
Schotland sneller kan realiseren
dan in Nederland. Zo gelezen, zo
gedaan. Als uit één mond klonk
het" een fantastische tijd in Schot-
land". Veel vrienden. Slechts één
nadeel, het was vaak slecht weer
in "The Highlands (Noord Schot-
land). Het paar woonde in de stad
Inverness.
Met name hun trouwdag in 1998
was een belevenis van jewelste
met uiteraad vele gasten in de be
kende Schotse kilt. In die vier ja-
ren in Schotland werd volop erva-
ring opgedaan. Zo was Ben Albers
bijvoorbeeld een halfjaar assistent
KNO ( keel- neus- oor). Als assistent
specialist werkte hij ook een perio-
de in de psychiatrie en in de kin-
dergeneeskunde. Bij afwezigheid
van plaatselijke artsen namen Ben
en Esther Albers dikwijls hun
praktijk waar.
"Hoewel we het reuze naar onze
zin hadden, moesten we toch op
gegeven moment een keuze ma-
ken "wel of niet naar Nederland".
Had mede te maken met onze
zoon, die straks naar school moet.
Dus toch maar terug naar Neder-
land"" zo zegt Esther Albers.

OMA ALBERS
In april 2000 werd weer voet op Ne
derlandse bodem gezet. Dhr. Ben
Albers: "We gingen weer terug
naar onze flat die we tijdens onze
Schotse tijd in Amsterdam hadden
aangehouden. Vanaf april tot zeg

maar eind vorig jaar hebben we sa-
men in onder meer in de provincie
Friesland en in het dorp Dalen
waargenomen". Dat het echtpaar
uiteindelijk in Vorden is beland
had ook een beetje te maken met
de nog steeds in Vorden woonach-
tige oma Albers.
Die had namelijk tijdens de "visi-
tes" van dokter Sterringa aan hem
laten doorschemeren dat haar
kleinzoon wellicht weer naar Ne
derland terug wilde. Dokter Ster-
ringa knoopte deze informatie
goed in zijn oor. Zocht op gegeven
moment contact met de Albersen
en zie vanaf l januari kon Gerben
Sterringa de witte jas aan de kap-
stok hangen en droeg hij het (dok-
ters)stokje over aan het echtpaar
Albers.
Dhr. Ben Albers heeft vrijwel dage
lijks contact met zijn voorganger.
In afwachting van een "unit", die
uit België moet komen, mag hij zo-
lang de praktijkruimte van de Ster-
ringa's gebruiken. De unit arri-
veert waarschijnlijk eind januari
en wordt ook aan de Schoolstraat
(no.HB) geplaatst. Het echtpaar
Albers heeft tijdelijk woonruimte
in het buurtschap Delden ge
huurd. Het ligt in de bedoeling om
zich "straks" ergens in het dorp te
vestigen.
Onlangs zei dokter Sterringa in
een vraaggesprek met "Contact"
dat een huisarts op het platteland
honkvast is. Heeft hij daar een-
maal een praktijk, dan veelal voor
de rest van zijn leven, zo sprak
Sterringa toen. Ben en Esther Al-
bers kunnen zich wel vinden in
die uitspraak. "Onze opzet is ook
dat wij hier blijven. Neem alleen al
de rust en de ontspannen sfeer die
er op het platteland heerst", zo
zeggen beiden.
De norm voor een huisartsenprak-
tijk in Nederland is 2350 patiën-
ten. In Vorden heeft het echtpaar
Albers met 3200 patiënten te ma-
ken. Een grote praktijk dus. Voor-
lopig moet Ben Albers het doen
met de hulp van de assistenten Ca-
rol Doornink ( 4 dagen per week)
en Monique Huinink ( l dag). En
zoals gezegd in september komt
Esther Albers de gelederen verster-
ken en zullen zij samen de ge-
zondheid van vele Vordenaren be
waken. En mocht U te zijner tijd
een man en een vrouw op een tan-
dem door Vordense dreven zien rij-
den dan zullen dat hoogstwaar-
schijnlijk Ben en Esther Albers
zijn. Want naast de zorg voor de
patiënten, hebben ze ook hun hart
aan de fiets (mountainbike, race
fiets en de tandem) verpand. Vrij-
dag 18 januari neemt het echtpaar
Sterringa afscheid van hun patiën-
ten en kan de Vordense bevolking
kennis maken met het nieuwe
doktersechtpaar Albers. En ergens
in haar woning aan de Zutphense
weg, glundert de bijna 90-jarige
Oma.



maandag 28 januari
de HANZEHOF
Zutphen 19.30 uur
Welke bruidsjapon draagt Maxima?
Win een gratis bruidsjapon.

DEELNEMERS:
Banketbakkerij
Bloembinderij
Bruidsjaponnen
Bruidsheren
Bruidsmoeders
Drukkerij
Fotograaf
Huwelijkssluiting

Juwelier
Lokatie
Reisbureau
Trouwvervoer

Bosvelt
Fred Hietbrink
Covers
Walle Tempelman
Pijnappel
Wevo-Druk
Feith
Gem. Zutphen
Afd. Burgerzaken
Museumhotel
Slotboom
Resort Hotel Inntel
Globe
Groenouwe

Zaal open 18.45 uur
Aanvang show 19.30 uur
Onder het genot van een drankje
kunt u de presentatie bewonderen
van de deelnemende bedrijven
Entree €8,50 (inclusief consumptie)

BRUIDSMODE
Voorkom een teleurstelling en
reserveer tijdig uw kaarten bij

Turfstraat 25
Zutphen
Tel. (0575) 51 44 18

Weevers Net

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Teletoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Opheffingsuitverkoop
Slijterij Janny Bulten, Veldhoek

stopt na 25 jaar
en ruimt de hele voorraad op.

Van 15 t/m 25 januari a.s.:
Veel dranken en hapjes

voor de halve prijs.
Op alle niet afgeprijsde artikelen

20% korting.

Mis deze opgelegde kans niet.
Profiteer nu!

KANTERS
KWALITEIT in BETON voor de SCHERPSTE PRIJS!!!

Betonklinkers 21x10.5x8 cm. Komo-Keur.
Machinale legverpakkingen, all» kleuren uK voorraad leverbaar.

H-verbandklinkers 8 cm. Komo-Keur.
Machinale legverpakkingen, all* kleuren uit voorraad leverbaar.

Betonplaten 120x80x12 cm. - ongewapend.

Betonplaten 200x100x12 cm. - dubbele wapening.
Boven «n onder-wapening. A*la*t 10, 13 en 15 ton uit voorraad leverbaar.

Informeer snel naar onze scherpe prijzen !!!

Kanters v.o.f.
Zand en grindhandel - Sierbestrating - Bouwmaterialen.
Barchemseweg 84/a - 7261 DE Ruurlo.
Tel. (0573) 45 13 06 - Fax (0573) 45 37 50
Opslag - Ventersteeg Ruurlo

Bistro
de Rotonde
heet iedereen weer
van harte welkom op

17 januari 2002
vanaf 12.00 uur.

Wij zijn dan weer op
de normale tijden
geopend.

Maandags gesloten.
Dinsdags 17.00 - 22.00 uur.
Woensdag t/m zondag 12.00 - 22.00 uur.

Kerkstraat 3
Vorden
Tel. (0575) 55 15 1()

Zie onze speciale

halve europrüzen
ook voor nachtkleding

en

voordeelprüzen
op dames- en herenmode

van

20-50% korting

mode

Kerkstraat 11 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 35

2 (leerling) slagers m/v
voor 38 uur

1 verkoopster
voor de zaterdag, 8 uur
om ons team te versterken.

Je komt met alle facetten van het vak in
aanraking. Van vleesbewerking, worst-
makerij, instelling belevering, tot maal-
tijdbereiding en toonbankinvulling.

Ben jij minstens 16 jaar en loop je
warm voor het slagersvak, bel dan voor
een afspraak.
Arbeidsvoorwaarden conform het CAO-
Slagersbedrijf.

Hilbert van Dam
Laarstraat 3, Zutphen
Telefoon (0575) 51 20 14

Wij willen op korte termijn ons team versterken
met een:

perfekte en klantvriendelijke

MONTEUR
met APK keuringsbevoegdheid

Uw reacties naar:
Robert Niienhuis,
Burg. Galleestraat 67e, Vorden
Telefoon (0575) 55 32 00

AUTOBEDRIJF

R.NIJENHUIS



'Zonder u halen wij geen cent op'

De Hersenstichting Nederland
en het Nationaal Fonds Gees-
telijke Volksgezondheid organi-
seren in het voorjaar van 2002
weer de Nationale Collecte
Hersenziekten en Psychische
ziekten.

Wij zoeken hard naar mensen die
ons willen helpen in de strijd te
gen hersenaandoeningen en psy-
chische ziekten. Of bent u zelf niet
in staat te collecteren, maar kent u
familie, vrienden, kennissen of
buren die ons willen steunen?

Alvast hartelijk dank! Belt u met
het coördinatiepunt (030) 2971197
of met de promotor Ine Woudstra
0314-391569. Namens meer dan 3
miljoen Nederlanders met hersen-
letsel of psychische aandoeningen:
Bedankt!

Welke bruidsjapon draagt Maxima?

Voor de bezoekers aan de grote
bruidsmodeshow op maandag
28 januari in de Hanzehof te
Zutphen is dat de grote vraag.

Aan de bezoekers de taak, om uit
de geshowde collectie exclusieve
bruidsjaponnen van Bruidsmode
Covers Zutphen, het model te kie
zen, dat het meest overeenkomt
met de bruidscreatie waarin Maxi-
ma op 2 februari trouwt.
De winnares mag voor haarzelf
een gratis bruidsjapon uit de col-
lectie van Bruidsmode Covers te
Zutphen kiezen tot een waarde
van 1000 Euro. Tevens zal Bruids-
mode Covers alles in het werk stel-
len om de Maxima bruidsjapon
binnen viertien dagen na het hu-
welijk in haar collectie te hebben.
Deze avondvullende bruidsshow,

is door de deelname van vele spe
ciaalzaken, een bijna onmisbare
informatiebron voor aanstaande
bruidsparen. Ook de heren hoeven
zich niet te vervelen want mede
voor hen toont Walle Tempelman
de nieuwste trends voor de brui-
degoms.
Ook zullen zij zeker benieuwd zijn
naar welke klassieke trouwauto
uit de collectie van Groenouwe in
de Hanzehof zal staan. Wordt het
een Rolls Royce Silver Shadow,
Benüy Mark VI of een Jaguar XJ 6.
En wat is de traktatie van Banket-
bakkerij Bos vel t?
Natuurlijk valt er nog veel meer te
zien zoals kleding voor bruids-
moeders van Pijnappel, bruidsfo-
tografie van Feith, en de nieuwste
sieraden in goud met en zonder
parels en diamanten (niet om mee

te nemen) van juwelier Slotboom.
Resort Hotel Inntel informeert u
over de mogelijkheden voor een
geslaagd bruiloftsfeest.
Nieuw bruidsdrukwerk van Wevo-
Druk en reisbureau Globe maakt
meer van uw Honeymoon en heeft
gratis reisvideo's te leen.
Dat trouwen in historisch Zutphen
(de burgerzaal uit 1451) een uitste
kende keuze is zullen de aanwezi-
ge medewerkers van afdeling Bur-
gerzaken gemeente. Zutphen u
graag bevestigen. Overigens kan
sinds kort ook het huwelijk in het
Museumhotel, met zijn sfeervol
gedecoreerde zalen, worden geslo-
ten. Kortom een Bruidsshow die u
niet mag missen. Voor entreekaar-
ten kan men bellen met Bruids-
mode Covers Zutphen. Zie ook de
advertentie)

Telewerkcentrum Oost-Nederland neemt
Telewerkcentrum De Peel over

'Qua mentaliteit en cultuur
passen we bij elkaar*
Telewerkcentrum Oost-Neder-
land wil hét agrarische callcen-
ter van Nederland worden.
Daarnaast wil het bedrijf nog
sterker worden in haar detache-
ring op regionaal niveau. De
eerste stap naar een landelijk
netwerk zet Telewerkcentrum
Oost-Nederland door de over-
name van Telewerkcentrum
De Peel.

Telewerkcentrum Oost-Nederland
hoopt met de overname van Tele-
werkcentrum De Peel uit te groei-
en tot een landelijk netwerk. De
organisatie heeft zich als doel ge-
steld hét agrarische callcenter van
Nederland te worden. Daarnaast
wil ze zich concentreren op haar
detacheringswerk in de verschil-
lende regio's.

CALLCENTER EN
DETACHERINGSBUREAU
Telewerkcentrum Oost-Nederland
is een commerciële organisatie
met een ideële inslag. De organi-
satie is in 1994 opgericht met als
doel het leefbaar houden van het

platteland. Ze vindt dit concept
ook duidelijk terug in Telewerk-
centrum De Peel. 'Qua mentaliteit
en cultuur passen we bij elkaar',
zegt accountmanager May de Mol.
Telewerkcentrum Oost-Nederland
bestaat uit een callcenter en een
detacheringsbureau. De organisa-
tie is een dochteronderneming
van de Agrarische Bedrijfsverzor-
ging Oost-Nederland. Het callcen-
ter van het Telewerkcentrum richt
zich op de agri- en foodbusiness.
Voorbeelden van haar activiteiten
op dat gebied zijn het ondersteu-
nen van een verkoop binnen-
dienst, het functioneren als help-
desk en het uitvoeren van tele-
marketing. Het detacheringsbu-
reau detacheert administratief
personeel op LBO- en MBO'-niveau.
Het Telewerkcentrum heeft veel
plattelandsbewoners en (ex-)agra-
riërs in dienst. Manager Telewerk-
centrum Dennis Rerink: 'We gelo-
ven in de motivatie van deze me-
dewerkers. Over het algemeen zijn
het hardwerkende mensen'.
Voorlopig zal Telewerkcentrum De
Peel verdergaan onder de huidige
naam en werkwijze.

'Diabetes en onze ogen' avond
Op donderdagavond 24 januari
zal Dr. J. Meijer, oogarts van het
Spittaal Ziekenhuis in het ge-
meentecentrum De Eekschuur
te Warnsveld een lezing verzor-
gen met als onderwerp: 'Diabe-
tes en onze ogen'.

Als gevolg van diabetes kunnen
verschillende afwijkingen aan de
ogen voorkomen. De belangrijkste
zijn aandoeningen aan het net-
vlies (retina), het hoornvlies, de
ooglens en de oogspierzenuw.
Door aantasting van kleine ze-
nuwtakjes als gevolg van diabetes
kan op den duur een verminderde
gevoeligheid van het hoornvlies
ontstaan; belangrijk voor mensen
die contactienzen dragen. Bij dia-
betes is er een vergrootte kans dat
de ooglenzen troebel worden; zo
ontwikkelt zich 'staar'. Als gevolg
van een wisselende bloedglucose
spiegel kan de vorm van de oog-
lens veranderen; de gezichts-
scherpte kan wisselen. Wanneer
de oogspierzenuwen minder goed
gaan functioneren kan een ver-
lamming van de oogspieren optre-
den.

Het verraderlijke van netvliesaf-
wijkingen bij diabetes is dat zij
niet altijd gepaard gaan met klach-
ten. De netvliesbeschadigingen
kunnen al ver gevorderd zijn voor-
dat mensen klachten van de ogen
krijgen. Hoe langer de diabetes be-
staat, hoe groter de kans dat ie
mand er mee te maken krijgt. Als
gevolg van zuurstofgebrek raakt
de vaatwand van de kleine bloed-
vaatjes in het netvlies verzwakt
waardoor er bloedingen kunnen
ontstaan, diabetische retinopa-
thie. Uiteindelijk kan slechtziend-
heid of blindheid het gevolg zijn.

Om dit proces tot stilstand te bren-
gen of te vertragen wordt behan-
deling met laserstralen toegepast.

Men heeft Dr. Meijer, oogarts
aan het Spittaal Ziekenhuis te
Zutphen, bereid gevonden over
oogklachten bij diabetes en de
behandeling daarvan, een lezing
te houden. Hij zal tijdens de lezing
ook in het bijzonder zijn aandacht
richten op de z.g. 'laserbehandeling'
en de nieuwste ontwikkelingen op
dat gebied.

Zaterdag 26 januari is Barchem
weer voor één dag klootschie-
tersdorp. Enkele honderden
klootschieters (en niet te verge-
ten klootschietsters) reizen op
de laatste zaterdag van januari
af naar het gezellige dorp aan
de voet van de Kale Berg om
zich te mengen in de strijd om
de Sanne Ribbers Trofee.

Een wisselbeker die al voor de
26-ste keer de inzet is van een van
de oudste klootschiettoernooien
in de Achterhoek. Gaan de sterke
teams van Klein Dochteren met de
eer strijken? Zijn de mannen van
Zwolle en Eibergen in goede doen?
Of gaat een volstrekte outsider
met de door Brouwerij Heineken
beschikbaar gestelde trofee naar
huis?

MEER DEELNEMERS
IN VRIJE KLASSEN
Behalve vier heren-AFK/EKFN en

één voor de dames is er een Vrije
Klasse Heren en een Vrije Klasse
Dames. Deze klassen zijn bestemd
voor de klootschieters(-sters) die
geen lid zijn van een vereniging
die is aangesloten bij de AKF, de
Achterhoekse Klootschieters Fede
ratie. De ervaring heeft geleerd dat
ook deze beoefenaars van het alou-
de balspel graag hun krachten wil-
len meten. De Heksenkring geeft
ze volop de gelegenheid!

INSCHRIJVING EN KOSTEN
Teams van verenigingen die zijn
aangesloten bij de AKF of EKFN (de
Needse federatie) kunnen zich la-
ten inschrijven in de grote zaal
van HCR In de Groene Jager. De
Vrije Klassen en de Barchemse
Klasse kunnen tot die tijd terecht
in de Schot Zaal van dorpshuis 't
Onderschoer'. Aansluitend is de
start op een van de drie parcour-
sen die de organisatie voor dit
toernooi heeft ingericht.
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prolink.nl
the internet professionals

Zutpton - Do«tlncrt«m - WlntertwIJK

Uw bedrijf
perfect

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

Schrijf nu In voor do cursussen!
voor partleullM-Mi «n b*drljv*nl

PC voor beginners - Internat voor beginners - HTML
basis - HTML pro - Websttt onderhoud - Webmuter -
PHP basli - PHP gevorderden - PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Ëmmerlkseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

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

Hoofdkantoor: lullen (Ov.) 0523-682099
• Borculo (Gld.)

fel. 0545-272795
• Wohl (OU.)

Tel. O314-083319

Geef het door,
rechts gaat voor

van

HoLfSLAG
i RUURLO

Spoorstraat 28

(0573) 452 000

n e t e v e n
oneri J

mt
L i e f h e b b e r s van s f e e r v o l wonen z i t ten b i j De
W o n e r i j goed. C o m f o r t a b e l e fauteui ls en banken,
sa lon ta fe l s , smaakvo l l e eethoeken en dresso i rs
z i jn s l ech t s voorbee lden van wat u bij De Woneri j
zoal zult v inden . Maar ook voor uw r a a m d e c o r a -
t ie, ve r l i ch t i ng of v loerbedekk ing bent u bij De l
W o n e r i j aan het ju is te adres. De a c c e s s o i r e s van i;:|
De W o n e r i j z i j n s fee rmakers bij u i t s tek en zorgen
voo r een p e r s o o n l i j k karakter in ieder huis. U
Hakt nu al sne l honderden guldens v o o r d e e l mee.

n

Groenloseweg 9
7261 AM R u u r l o
(0573) 45 12 39
www.wonerij.nl

Showroom-
modellen

TöT

g
________ ^ ——i

WeÎ w5I?P^

f e e r v o i n r! i c h t n g e n

halen
betale

Jeugdmpde
Raadhuisstraat 23
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 32

maandag gesloten

Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEQ 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer
- Advies
• Service

Verbouw &
Onderhoud

iel. (0573) 25 31 01 - Fax (0573) 25 31 09 - Mob,ei 06 50281046

ORDELMAN & DIJKMAN
H E N G E L O ( G L D )
CENTRALE VERWARMING - LUCHTBEHANDELING - SANITAIR • LOOOGETERSWERK - E1ICTRO

Ordelman & Dijkman
Installatietechniek b.v.
is een onderdeel van de
VLo-Installatiegroep met
vestigingen in Rijssen,
Hengelo (GkJ.), Halsteren,
Enschede en Emmen.

Als zelfstandige vestiging
worden de volgende werkzaam-
heden uitgevoerd.
• CV installatie's
• Luchtbehandeling
• Gas en waterinstallaties
• Sanitair
• Loodgieterswerk
• Elektra

Tot onze opdrachtgevers
behoren:
• Bouwbedrijven
• Architecten
• Woningstichtingen
• Defensie
• Particulieren
• Bedrijfsleven
• Bouwmanagemerrtsburo's

Het personeelsbestand bedraagt
ca. 30 medewerkers (sters).
Het totale personeelsbestand
van de VLo-Groep bedraagt
ca. 170 medewerkers(sters).

l.v.m. verdere uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op
zoek naar:

Installatiemonteurs t.w.:

Loodgieters
CV monteurs
Elektra monteurs
Voor bovengenoemde functies zoeken wij monteurs die zelf-
standig projecten kunnen uitvoeren. Ook zijn wij op zoek naar
monteurs voor het „burgerwerk".

Servicemonteurs:
Voor ons servicebedrijf Hulco Gasservice zoeken wij monteurs
voor het verrichten van onderhoud en service aan gasgestook-
te toestellen.
Voor deze functies is ervaring vereist.
Tevens dient de bereidheid aanwezig te zijn om mee te draaien
in een storingsdienst-systeem.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
G.W. Dijkman, te bereiken onder tel.nr. (0575) 46 12 85 of
06 22666640.

Sollicitaties kunt u richten aan:
Ordelman & Dijkman Installatietechniek B.V.
ta.v. G.W. Dijkman
Postbus 65 - 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Bezoekadres: Zelhemseweg 30, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 1285 Fax (0575) 46 11 84.



Autobedrijf D. Langwerden
Klasse l autobedrijf

Autobedrijf D. Langwerden
heeft onlangs het Klasse l certi-
ficaat van BOVAG ontvangen.
De door het onafhankelijk be-
oordelingsinstituut W&D Con-
sultants uitgevoerde Klasse l -
schouwing resulteerde in een
uitstekende score.

Naast de standaardschouwing bij
Langwerden, waarbij onder ande-
re werd gekeken naar inrichtings-
eisen, arbo-zorg, bedrijfsactivitei-
ten en vakbekwaamheid, scoorde
Langwerden ook goed op de on-
derdelen van de Klasse l - schou-

wing, zoals de klantenwaarde-
ringsmeting, het opleidingsplan
en het geringe aantal, tot geen
klachten per jaar.

'Wij zijn uitermate tevreden dat
onze inspanningen om onze klan-
ten altijd het beste te geven op de-
ze manier worden erkend', aldus
D. Langwerden, eigenaar van het
autobedrijf.

De BOVAG Klasse l - schouwing is
in 2000 van start gegaan. Dit
houdt in dat elk bedrijf dat lid is
van de BOVAG-afdeling Auto Be

drijven Associatie (ABA) naast de
standaardschouwing kan deelne-
men aan de beoordeling waarbij
hogere eisen gelden. Om de objec-
tiviteit te garanderen word de
schouwing uitgevoerd door een
onafhankelijk bureau.

Indien het bedrijf aan de eisen vol-
doet ontvangt het predikaat van
Klasse l Autobedrijf en het daarbij
behorende certificaat, dat drie
jaar geldig is. Bedrijven die lid zijn
van de BOVAG-afdeling ABA zijn
merkonafhankelijk en wél zo goed
in alle auto's.

. Alpenspektakel in De Herberg

Een mooie gelegenheid om als
personeel of vereniging om
eens lekker uit je dak te gaan.
5-tiroler-mannen met maar liefst

32 instrumenten bezorgen de be-
zoeker een onvergetelijke avond/
ochtend met muziek, dans, enter-
tainment en veel humor. Dit ge

beuren heeft plaats op zaterdag-
avond 2 maart en zondagochtend
3 maart (fruhshoppen) in zaal De
Herberg te Vorden.

Stichting Commissie
Oost Europa
Rubriek C.O.E Ji. Hengelo Gld.

P.R. L.G. Weevers
tel. (0575) 55 14 04

(0575) 55 10 10

2002
Wij wensen een ieder een gezond en voorspoedig nieuwjaar.
Een ieder die zich heeft ingezet in welke vorm dan ook voor
onze stichting en voor de mensen in Roemenië, "allen har-
telijk dank".

Jongeren Werkgroep Roemenië
Na bijna 7 jaar heeft het bestuur van de Jongeren Werkgroep
Roemenië (JWR) besloten de hamer over te dragen aan een
nieuw bestuur vol met enthousiaste jonge mensen.

Sinds januari 1995 (het begin van de JWR) hadden Jurgen Meme
link (voorzitter), Roald Harmsen (penningmeester), Frank Teunis-
sen en Berrie Heyink (beide bestuursleden) zitting in het bestuur.
Gedurende de afgelopen jaren zijn er verschillende mensen geko-
men en gegaan, maar deze 4 zijn altijd gebleven. Deze personen
hebben een leeftijd bereikt waarop er steeds meer tijd nodig is
voor andere belangen, zoals een eigen huis, baan etc. Het is dus
tijd om het stokje door te geven. Er gaat veel tijd en energie in het
vrijwilligerswerk zitten en wanneer je als bestuur dat niet meer
op kunt brengen is het goed om afstand te doen.
Bij de verschillende acties en werkzaamheden in Roemenië zijn
veel mensen nodig. Het is dan ook heel belangrijk om er steeds
jonge enthousiaste mensen bij te betrekken. Vooral de mensen
tussen de 16 en 20 jaar werden enthousiast gemaakt. De afstand
tussen het bestuur en die leeftijdsgroep werd steeds groter. Hier-
door kwamen minder nieuwe leden bij de JWR. Het is dan ook één
van de taken van het nieuwe bestuur om nieuwe leden te werven.
Het is een jongeren werkgroep, dat houdt in dat ook jongeren in
het bestuur moeten zitten.
Omdat wij in die 7 jaar veel ervaring in het bestuurswerk hebben
gekregen willen we dat niet zomaar overboord gooien. Daarom
zal Roald Harmsen het nieuwe bestuur begeleiden, adviseren en
bijstaan waar dat nodig mocht zijn.
Het nieuwe bestuur bestaat uit: Sanne Holland (voorzitter), Jorick
Heijerman (vice-voorzitter), Daan Cornelissen (penningmeester)
en Joyce Cornelissen (secretaris).
Wij zijn ervan overtuigd dat deze actieve jongeren in staat zijn de
JWR groep nieuwe impulsen te geven, zij hebben al enige ervaring
in dit werk zowel bestuurlijk als organisatorisch.
Het oude bestuur wil iedereen bedanken die de afgelopen 7 jaren
hebben geholpen bij het realiseren van de verschillende projecten
in Roemenië. Helaas is hulp nog hard nodig aan dit land en wij
hopen dan ook dat het nieuwe bestuur op net zoveel steun kan re-
kenen als wij hebben gehad. Wij wensen hen heel veel succes met
hun nieuwe taken.
P.S. de telefoonnummers zijn: Sanne Holland, voorz., tel. 46 32 79;
Daan Cornelissen, secretaris, tel. 06-27531453; Joyce Cornelissen,
secretaris, tel. 06-27531453.

Opvangtehuis
Er is een huis aangekocht om jongeren die in het kindertehuis
niet mogen blijven omdat zij de leeftijd hebben van 18 jaar een
"thuis" te geven. 5 Jongeren verblijven al in het huis en wij ver-
wachten dat project zal slagen.

Studie
Jongeren die gaan studeren, indien mogelijk naar de omstandig-
heden, worden klaargestoomd om zelfstandig in de maatschappij
verder te kunnen. Afgestudeerden kunnen dan een baan kopen
voor 1000 euro. Enkelen lukt dit, ook dit wordt waar het mogelijk
is ondersteund door de stichting.

Landbouw
De landbouw groep gaat samen met de groep uit Nijverdal een
project opzetten om een graanmolen voor dierenvoeders te
exploiteren. Nijverdal heeft al een contactpersoon in Nusfalav.
Contactpersoon Joop Heijink, tel. 46 22 38.

Vervoer
Vanuit Roemenië is een fax ontvangen dat de kerstpakketten enz.
goed zijn aangekomen, vooral de breigroep wordt speciaal be-
dankt voor de prachtige goederen. Vooral nu in deze barre kou
daar komt het goed van pas. Op het ogenblik is geen vervoer mo-
gelijk door de weersomstandigheden.

Kaarsen
Wij hebben veel kaarsen ontvangen voor de kerst. Dit is nog steeds
dringend nodig. De mensen zitten in het donker en een kaars
geeft ook nog warmte, dus als u uw kerstspullen opruimt bewaar
de kaarsen en bezorg ze bij de bekende adressen. Zodra er weer
vervoer mogelijk is proberen wij weer een zending te organiseren.



ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rij n weg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag
17 januari

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Erica Terpstra

Hans Boxem

op de VVD VHS++
Nieuwjaarsbijeenkomst

1 februari in
Hotel Bakker Vorden

vanaf 20.00 uur.

Opruiming
kluizen

korting tot 25%

flfiTrï?!

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 1220

Perzik-kwarkvlaai
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5 broden vanaf € G»

Bij besteding van €12.50

gratis kaasschaaf
of brood mes

zolang de voorraad strekt.

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

Kinderrijbroeken
Harryfe Horse

€ 27,--
(f 59,50)

Openingstijden:
Donderdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-10.00 uur

Vrijdag:
10.00-12.00 uur en

13.30-21.00 uur
Zaterdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

Antiek-Curiosa-Ruiteröport o a u ö 2°oc> m^Weu/7

Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde
Tel. (0544) 37 51 96 • Privé (0543) 45 20 32 • Mobiel 06 22461510

• Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI o
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

E
EEKMARK3L

RUNDER-
RIBLAPPEN UB €4,99
POULET OF
HACHEEVLEES 1 kg c4,99
HAMLAPPEN OF
FRICANDEAU 1 kg €4,99

CHAMPIGNON-
BURGERS 4 stuks c2,50
VERSE, DROGE EN
ROOKWORST
per stuk € 1,75 3 voor € 5,00

Weekpakket vleeswaren

100 gr. BRETONSE KIPFILET € 1,34

100 gr SCHOUDERHAM

100 gr SNUWORST

«1,10
cl.10

€3,54

NU VOOR

Elke week op de markt in Vorden uw vakslager D IJ KG RAAF

0 SPRIMULA'S €2,99

0 3 NARCISSEN IN POT € 2,50

« 2 BOSSEN TULPEN € 3,99

« BOS ROZEN A 20 ST. € 4,99

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

Van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

tel. (0575) 55 11 08 fax: (0575) 55 14 76
i-mail: info@vanderwal-vorden.nl



Stichting Commissie
Oost Europa
Rubriek C.O.E M. Hengelo Gld.

P.R. L.G. Weevers
tel. (0575) 55 14 04

(0575) 55 10 10

St C.O.E.H. J.W.R. (Jongeren Werkgroep Roemenië) brengt onder uw aandacht

Warme deken voor een arme school
Ze zijn de doe-het-zelvers van de internationale hulp. Honderden organisaties zijn
in de weer voor het verarmde Oost-Europa. Ze brengen voedsel en kleding, maar
tonen ook een groeiende aandacht voor structurele hulp. Een voorbeeld is de Ne-
derlandse steun voor de Speciale School in het Roemeense Medias.

De 'meest gekuste vrouw van de stad' noemt ze zichzelf. Haar fans, leerlingen van de Spe
ciale School van Medias, komen de hele dag met vragen of smoezen naar het kantoortje
van Doina Dimitru. 'Mijn deur staat altijd open', zegt de secretaresse, die haar leerlingen
rijk bedeelt met knuffels.

De Scoala Speciala staat aan de rand van Medias, een industriestad in het hart van Roe-
menië. Meer dan 200 jongens van 8 tot 18 jaar volgen de lessen op dit instituut, een com-
binatie van LOM-school en internaat. De helft van hen woont in de stad, de andere helft
leeft in het schoolgebouw. Dat kan een praktische reden hebben, omdat ze afkomstig
zijn uit verafgelegen dorpen. Meestal is de oorzaak triester. Ze komen uit sociaal zwakke
.en gebroken gezinnen of zijn vanwege hun geestelijke achterstand door hun ouders in
de steek gelaten, omdat er thuis al genoeg monden zijn te voeden.

Dimitru, haar directeur Viorica Tudor, en de staf proberen warmte en geborgenheid te
geven aan deze weeskinderen. Maar liefde en affectie zijn niet de enige schaarse goede-
ren. De school moet woekeren met een bescheiden budget en opereert in een van de
armste landen van Europa. Zelfs in menig 'gewoon' Roemeens gezin heersen gebrek en
armoede.

De aanstekelijke sneeuwpret, die in Medias is uitgebroken bij het invallen van de winter,
heeft ook de jongens van het internaat te pakken. Alleen ontbreken hier de sleetjes,
waarmee hun beter bedeelde buurtgenoten van de hellingen glijden. Achter het school-
gebouw laten de weeskinderen zich daarom op stukken plastic naar beneden zakken.
Het plezier lijkt er niet minder om.

Vergeleken met andere huizen zijn de leerlingen in Medias redelijk bedeeld. Hun kleding
is tweedehands, maar niet tot de draad versleten. Het schoeisel is afgetrapt, maar de te
nen steken er niet doorheen. Bij het middageten houdt de smaak van de soep niet over,
maar zij is wel voedzaam. Het hoofdgerecht bevat voldoende vlees en de bewoners krij-
gen een appeltje toe. Er bestaan huizen, waar de kinderen in lompen lopen en de soep
bestaat uit water met een beetje vermicelli. De interne leerlingen in Medias leven met
zijn tienen op een keurig aangeveegde slaapzaal. Eigen bezittingen hebben ze niet op
nauwelijks.

Naar Nederlandse maatstaven zijn de omstandigheden niet opwekkend. Je kunt het ook an-
ders bekijken: met zeer beperkte middelen weten directie en staf nog wat te maken van
hun school. Drie dagen zijn te kort voor een grondige inspectie, maar de sfeer lijkt goed,
gezien de animo en de onbevangenheid waarmee de kinderen vreemde bezoekers be
groeten. Ook de schoolleiding treden ze onbevreesd tegemoet. De verzekering van di-
rectrice Tudor, dat zij het slaan van kinderen 'te vuur en te zwaar bestrijdt, komt plau-
sibel over.

Het is een lofwaardig principe in een samenleving, waar ouders en opvoeders niet te
rugschrikken van geweld tegen 'lastige' kinderen. Tot die categorie horen in Roemenië
zeker de zigeunerkinderen, die in Medias meer dan de helft van de schoolbevolking uit-
maken.

'De kinderen zonder eigen thuis hebben onze hulp het hardste nodig', meent mevrouw
Tudor. 'Hoe moeilijk ze zijn, hangt vooral van onszelf af. Als we goed luisteren en ieder
kind een eigen benadering geven, dan lukt het wel. Alleen zijn we dat in Roemenië niet
gewend. Voor een betere omgang met gehandicapte kinderen is een verandering van de
mentaliteit nodig. Dat is een moeilijk proces, vooral in een slechte economie waarin ie
dereen het al moeilijk genoeg heeft met zichzelf De leerlingen volgen het normale pro-
gramma, al hebben ze enkele jaren langer nodig om de basisschool af te maken. 'We boe
ken vooruitgang', meldt Tudor trots. 'We hebben nu leerlingen, die na afloop overgaan
naar een gewone technische school. Dat komt onze naam in de stad zeer gen goede'.

In het kille economische klimaat werkt de hulp uit het Westen als een warme deken. De
school heeft banden met Duitsland, Denemarken en met Nederland via de Stichting Ge
handicapten Medias Roemenië. Oprichter en voorzitter Hans Cohnen werkte ooit in Roe
menië voor touroperator Neckermann. Na de revolutie in 1989, toen er een ontstellend

gebrek aan alles heerste, trok hij het land in met een auto vol voedsel en kleding. Langs
binnenwegen ging hij op zoek naar een weehuis. Na omzwervingen ontdekte hij de
school in Medias. De elementaire hulp van het eerste uur blijft welkom, aldus Viorica Tud-
or. 'Deze jongens zitten in de groei. Mede door hun mentale problemen eten ze meer dan
het gemiddelde'.

De Bredanaar Cohnen, tegenwoordig actief in het onroerend goed in Spanje, bestookt
zijn zakelijke en persoonlijke netwerken met verzoeken om geld en goederen. Zes jaar
geleden richtte hij een stichting op om de hulp een structureel karakter te geven. Hij
zocht samenwerking met Wilde Ganzen en NCDO. Belangrijk blijft de daadkracht van
het kleine clubje enthousiaste leden van de stichting: een collecte op de tennisclub, con-
tacten met bedrijven, een haringhap-actie in een plaatselijk café en oproepen via de web-
site.

Het eerste grote duurzame succes bereikte de stichting in het afgelopen jaar. Met geld en
mankracht uit Nederland is een nieuwe etage op de school gebouwd. Hier komen een bi-
bliotheek, een tv- en recreatieruimte en een computerlokaal. Het meubilair is er nog
niet, maar een aantal oude computers staat klaar. De nieuwe ruimte is hard nodig. Bij
slecht weer hangen de kinderen rond in de krap bemeten hal of verdringen zich voor het
enige tv-toestel in de eetzaal. Directrice Tudor: 'Ik ben heel blij. We kunnen de lessen aan-
trekkelijker maken dankzij de nieuwe ruimte'.

De stichting heeft zich ook ontfermd over een tehuis voor 150 geestelijk gehandicapte
meisjes in Dumbraveni. Om de wantoestanden daar aan te pakken zit stichtingslid Paul
van Rossum permanent in Roemenië. 'De laatste jaren is de hulpverlening van buitenaf
vrijwel tot stilstand gekomen', meldt hij op de website van de stichting. 'Niet onterecht,
omdat het personeel nagenoeg alles wat van waarde was mee naar huis nam of verkocht.
De situatie is ronduit rampzalig voor de kinderen'.

Van Rossum staat voor een delicate opdacht. Als buitenlands adviseur moet hij omzich-
tig opereren in zijn strijd tegen de diefstallen en mishandelingen. Om het wankele even-
wicht niet te verstoren is de pers niet welkom. De Roemeense instanties zijn terughou-
dend geworden nadat westerse tv-stations schokkende beelden vertoonden uit weeshui-
zen. Van Rossum: 'Die beelden waren niet representatief. Er waren genoeg tehuizen,
waar de situatie redelijk was. Daar liepen de kinderen rond in keurige schooluniformen'.

Van Rossum hoopt dat zijn aanwezigheid in Dumbraveni tot snelle verbeteringen zal lei-
den. 'De meisjes en de staf zien dat ik blijf. Dat is belangrijk. Veel hulpacties aan Roe
menië lopen vast door gebrek aan toezicht. In het land aanwezig zijn is de allerbeste vorm
van controle'.

Sterk gedreven, sociaal bewogen en een tikje eigenwijs, daarmee lijkt Van Rossum het
prototype van de Oost-Europa-helper. In Medias, waar hij tussen de beslommeringen in
Dumbraveni regelmatig opduikt, is hij enorm populair. Voor de zwakker begaafde kin-
deren is 'Paul from Holland' een zeer geziene vaderfiguur, die zich graag laat overhalen
tot een sneeuwballengevecht. De toenemende bureaucratie maakt de westerse hulpverle
ning bijna onmogelijk, klaagt Van Rossum. 'Schoeisel en kinderkleding zijn niet meer wel-
kom in verband met de hygiëne of ter bescherming van de eigen industrie, maar in de prak-
tijk blijven deze zaken hard nodig in de tehuizen. Ook vanwege de onbeschofte behan-
deling door de Hongaarse douane haken groepen af.

Van stoppen wil de stichting echter niet weten. Voorzitter Cohnen werkt hard aan zijn
laatste belofte, een kas naast de school in Medias. 'Daar kunnen ze eigen groenten kwe
ken en krijgen ze tegelijk een opleiding tot boer. Dat is belangrijk voor de toekomst. Als
deze kinderen de school verlaten, hebben ze een plek nodig, een combinatie van sociale
werkplaats en begeleid wonen op het platteland. Zo kunnen ze op eigen benen staan'. Vi-
orica Tudor: 'Het blijven zwakke mensen in een harde maatschappij. In een stad kunnen
ze snel ontsporen. In een dorp ontmoeten ze meer respect en solidariteit'.

De directrice organiseert dit jaar voor het eerst een kerstfeest. 'Andere jaren gingen de kin-
deren, soms tegen hun zin, naar andere tehuizen. Nu blijven ze hier. De kerstman komt
en kinderen uit de stad zullen liedjes zingen. En er zijn cadeautjes. Niet groot en duur,
maat ze zullen zeker wat krijgen'.

Bronvermelding: Algemeen Dagblad, Carel Brendel.



Nieuw maandelijks brengpunt
grof huis- en tuinafval voor Vordenaren:

voor meer gescheiden
afval in Vorden!

(Advertorial)

BEURSPRAAT
In Vorden komt vanaf januari
2002 één keer per maand een
brengpunt voor grof huis- en
tuinafval. Dit brengpunt biedt
een nieuwe mogelijkheid om
dicht bij huis grof afval gratis
af te geven. Op die wijze werken
de inwoners er aan mee dat er
nog minder restafval op een du-
re wijze wordt verbrand.

Onderzoek inhoud grijze
container
In 2001 is gestart met de mogelijk-
heid in de zomermaanden maan-
delijks tuinafval naar de sporthal
't Jebbink te brengen. Dit is een
succes. Uit onderzoek 'naar de in-
houd van de grijze containers
bleek dat er opvallend minder
groenafval tussen het restafval zat.
Uit het onderzoek bleek ook dat
de grijze container nog veel recy-
clebaar grof afval bevat zoals hout,
metaal en puin. Het gaat om 14%
van het restafval, per jaar 242.000
kilo herbruikbaar afval.

Opzet van het brengpunt
Op het brengpunt aan het Hoge
65a (voormalige zuivering) in Vor-
den kunnen gescheiden afvalstro-
men (dus géén ongescheiden
bouw- en sloopafval) worden ge-
bracht. Deze werden tot nu toe
ook vaak via de grijze container af-
gevoerd.

Met ingang van 2002 kunnen iede-
re 2e zaterdag van de maand van
13.30 tot 16.30 uur, de eerste keer
op 12 januari 2002, de volgende
soorten afval worden gebracht:
- metaal
- hout ,
- schoon puin
- niet schoon puin
- tuinhout
- klein chemisch afval
- tuinafval (géén grond)
- klein wit- en bruingoed
- vlakglas

Deze regeling geldt alleen voor in-
woners van de gemeente Vorden.
Bij binnenkomst op het terrein
moet men zich legitimeren.

Inwoners van Vorden mogen
maximaal 0,25 m3 afval per dag
aanbieden.
Voor tuinafval geldt daarnaast een
maximum van 2 m3 per dag. Afval
van bedrijven wordt niet geaccep-
teerd.
Herbruikbare producten kunnen
het beste worden verkocht of aan-
geboden aan het kringloopbedrij f.
Materialen mogen géén asbest be
vatten.

Grotere hoeveelheden afval van
verbouwingen van het huis of
de herinrichting van tuinen (bv.
spoorbielzen) kunnen gewoon
naar de afvalbrengpunten in
Zutphen en Lochem worden ge-
bracht.

Vervallen brengmogeli j kneden
Met het nieuwe maandelijkse
brengpunt aan het Hoge komen
vanaf januari 2002 enkele andere
brengmogelijkheden te vervallen,
waaronder het maandelijks inza-
melpunt voor klein chemisch af-
val op de weekmarkt en het breng-
punt tuinafval bij de sporthal 't
Jebbink.

Slot
In het voorjaar 2002 wordt de in-
houd van de grijze container weer
onderzocht.

Wij hopen met het nieuwe breng-
punt en met de medewerking van
alle inwoners de hoeveelheid grof
afval in de grijze container te ver-
minderen.

Dit grof afval wordt dan geschei-
den verwerkt. Dat is niet alleen
goed voor het milieu, maar ook
voor uw portemonnee.

Vooruitblik 2002:
jaar van herstel
Na een jaar van economische
malaise en aanslagen biedt
2002 zicht op herstel. Aandelen-
markten kunnen daardoor na
twee jaar van koersdalingen de
draad weer oppakken. We buk-
ken in deze bijdrage vooruit op
de economie en financiële
markten in 2002.

KANS OP SPOEDIG HERSTEL
ECONOMIE VS
Na een periode van niet minder
dan tien jaar van economische
expansie bevindt de economie van
de Verenigde Staten zich weer
eens in een recessie. Veel bedrijven
draaien momenteel met grote
overcapaciteit omdat de vraag ach-
terblijft bij het aanbod.

De bezettingsgraad in de industrie
is nu 74%, het laagste punt in bijna
20 jaar en in de buurt van de
bezetting na de oliecrisis in 1974
en de recessie van begin jaren
tachtig. Door de afkoeling van de
Amerikaanse economie is de infla-
tie het afgelopen jaar gedaald van
ongeveer 3,5% naar 2%.

EUROLAND: VERDERE RENTE-
VERLAGINGEN VERWACHT
Euroland leek aanvankelijk de eco-
nomische tegenwind uit de VS te
kunnen weerstaan maar in werke-
lijkheid liep euroland de VS ach-
terna. De ECB (Europese Centrale
Bank) heeft daar ook een rol in
gespeeld, want in tegenstelling tot
de Fed (Federal Reserve; Ameri-
kaanse Centrale Bank) hield de
ECB krampachtig vast aan de ver-
wachting dat de economie slechts
beperkt zou afkoelen. Er is nog
ruimte voor enkele renteverlagin-
gen in 2002 omdat de groei en
inflatie momenteel nog verder
afnemen. Wij verwachten dat
euroland vlak na de Verenigde
Staten een economisch herstel zal
laten zien.

WINSTEN EN WAARDERING
De winsttaxaties zijn door analis-
ten bijna gedurende heel 2001
neerwaarts aangepast tot een
daling van 10 tot 15%. Voor 2002
wordt een winstherstel van onge-
veer 15% verwacht. Dat lijkt veel,
maar in het verleden waren ana-
listen regelmatig (nog) optimisti-
scher. Met de huidige neerwaartse
winstherzieningen en de 'gema-
tigde' winstverwachtingen voor
2002 vinden wij de winstontwik-
keling geen pluspunt. Er zal een
winstherstel komen, maar de ver-
wachtingen daaromtrent zijn niet
bijzonder hoog. De beurzen zijn in
oktober en november van 2001
vooruitgelopen op een econo-
misch herstel, waardoor een
belangrijk deel van de onderwaar-
dering is ingelopen.

MARKTVISIE
Wij rekenen erop dat de lange ren-
tes per saldo niet zoveel verande
ren. Dat maakt obligaties toch nog
tot een aantrekkelijke beleggings-
categorie omdat de rente hoger is
dan op een spaarrekening. Voor
aandelen geldt dat, na twee jaar

waarin de MSCI Wereld-index in
euro's achtereenvolgend met 7%
en 12% daalde, in 2002 waar-
schijnlijk de weg omhoog wordt
ingeslagen. De economische groei
trekt aan, winstwaarschuwingen
nemen af en de waardering is
redelijk aantrekkelijk. Voor de AEX
zien wij een koersherstel tot 575-
600 weggelegd. De risicobereid-
heid van beleggers zal in 2002
naar verwachting toenemen. Dat
betekent dat defensieve sectoren
(consument defensief en nutsbe-
drijven) onaantrekkelijk zijn.
Cyclisch getinte sectoren, zoals
basismaterialen kunnen daarente-
gen van het economisch herstel
profiteren. Ook IT, een groeisector
die sterk afhankelijk is van de toe
stand van de economie, kan daar-
van profiteren, al is de waardering
inmiddels weer aan de hoge kant.
Farmacie, ook een groeisector
maar met defensieve karaktertrek-
ken, kan aan glans verliezen zodra
de bewijzen voor het economisch
herstel duidelijker worden. In de
telecomsector is het negatieve
nieuws wel ongeveer in de koersen
verwerkt, maar een herstel is sterk
afhankelijk van het succes van
nieuwe diensten die de hoge inves-
teringen nog moeten rechtvaardi-
gen. Tenslotte zijn wij positief over
de aantrekkelijk geprijsde finan-
ciële dienstverleners. Zij profite-
ren van een marktherstel en een
verbetering van de kredietwaar-
digheid van hun leningenporte-
feuille door het economisch her-
stel.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg
Caroline van den Vlekkert

VLAAI VAN DE WEEK:

Cranberry/kers vlaai € 5,00

WINTERTIJD VRAAGT OM EXTRA VEZELS

Daarom deze week
Yezelbruin voor € 1,50

Ontbijtkoek
voor de stevige trek € 1,50

VRUDAG EN ZATERDAG

Vordense meisjes € 1,00

l : : '

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Geef het door,
rechts gaat iroor

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

Presenteert donderdag 24 januari

dartdemonstratie
m.m.v.

MARTIN ADAMS
MARTIN FITSMAURICE

Zaal open 19.00 uur.
Aanvang 20.00 uur.

Entree € 4.50

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de vele
mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities

Nieuw nieuw nieuw

Bistro
de Rotonde
Kerkstraat 3
Vorden
Tel. (0575) 55 15 19

begint van 17 januari 2002
met een nieuwe actie

Iedere dag kunnen
mensen voor 6 euro
met de pot mee eten.
Dit houdt in dat er iedere dag voor 6 euro een
tweegangen maaltijd wordt verstrekt.
De ene dag is dit soep met een warme maal-
tijd, de andere dag is dit een warme maaltijd
met een toetje.
ledere dinsdag t/m vrijdag kunnen zich tus-
sen 11.00 en 14.00 uur telefonisch aanmel-
den en dan kunt u dit tussen 16.30 en 18.00
uur ophalen. U kunt dit meenemen of bij ons
opeten.

Wilt u hierover meer informatie, belt u dan
vrijblijvend naar Bistro de Rotonde, telefoon
(0575) 55 15 19 en vraagt u naar Wendie
Vrieler of kom een keertje langs: Kerkstraat 3
te Vorden.
Geen zin of tijd om te koken? Laat u zich ver-
wennen door de Rotonde-kok!



Bron van gezondheid
Appelsienen en citroenen

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

"* Sinaasappels, citroenen en man-
darijnen, vers van de pers of in sap-
pige partjes...er is nu volop biolo-
gisch citrusfruit, net van de boom
geplukt en vol vitamine.
De citrusfamilie komt oorspronke-
lijk uit Zuidoost-Azie. De Moren
brachten rond het jaar 1000 de ci-
troen naar Europa. In de vijftiende
eeuw kreeg ook de sinaasappel
(China's appel) hier bekendheid,
eerst alleen als decoratie, maar al
snel ook vanwege de heerlijke
smaak. In de subtropische streken

'*- van Italië en Spanje sloeg men dan
ook enthousiast aan het citrus te-
len.
Citrusvruchten blijven aan de
boom hangen tot ze volledig op
smaak zijn. Als de temperatuur 's
nachts onder de 8 graden komt,
verandert de vrucht van kleur.
Net als bij een herfstblad wordt
het chlorofyl afgebroken en ver-
kleurt de schil van groen naar
geel, oranje of rood, afhankelijk
van de soort. Dat verklaart meteen
waarom Cubaanse en andere si-

•>• naasappelen uit de tropen altijd
groen zijn: de temperatuur komt
daar nooit onder de 8 graden. He-
laas denken veel mensen dat zo'n

groene sinaasappel of citroen on-
rijp is. Daarom wordt tropisch
citrusfruit vaak kunstmatig "ont-
groend" in de koelcel of behan-
deld met ethyleen.
Het Nederlandse aanbod aan bio-
logisch citrusfruit komt voor het
grootste deel uit Italië en Spanje.
Daar koelt het in de herfst flink af;
kunstmatig kleuren hoeft dus
niet. In oktober begint de sinaas-
appeloogst met de pluk van de
vroege Navelina's. In de loop van
de winter worden steeds andere
rassen rijp. Tot in mei zijn er bio-
logische sinaasappelen te koop die
vers geoogst zijn, dat wil zeggen
nooit langer dan een week voor ze
in de winkel liggen. In de periode
tussen mei en oktober komen er
biologische sinaasappels van het
zuidelijk halfrond, want daar is
het dan winter.
Met de citroen ligt het nog iets an-
ders. Aan een citroenboom kun je
op hetzelfde moment bloesem,
kleine vruchtjes en rijpe citroenen
zien hangen, want een citroen-
boom bloeit vier keer per jaar. De
oogst gaat dus het hele jaar door.
Dit is aan de kleur van de vruch-
ten te zien: citroenen die in de
herfst worden geoogst, zijn van na-
ture groen.
Citrusfruit staat bekend om het
hoge gehalte aan vitamine C. Juist

in de winter kunnen we deze
weerstandsvitamine goed gebrui-
ken. Vooral de citroen is een vita-
minebommetje. Hierdoor is de ci-
troen in de keuken ook zo geliefd.
Door het hoge gehalte aan vitami-
ne C voorkomt citroensap het ver-
kleuren (=oxideren) van gesneden
groente en fruit. Ook de geraspte
schil van de citroen (uiteraard bio-
logisch; gangbaar citrusfruit is
aan de buitenzijde nog eens extra
behandeld met schimmelwerende
middelen), geeft aan gebak en pap
een heerlijk, fris aroma. De grape
fruit is door zijn bitterstoffen ook
nog goed voor de spijsvertering.
Een grapefruitsalade als vooraf] e
is een perfect begin van de maal-
tijd. Ook bloedsinaasappelen ver-
dienen een extra vermelding. Ze
komen van Sicilië, waar de vul-
kaanbodem en het klimaat de ro-
de kleur van het vruchtvlees bepa-
len. Deze oude sinaasappelrassen
zijn goed bestand tegen ziektes en
insecten en dus zeer geschikt om
biologisch te worden verbouwd.

Recept: wintersalade

Het kortste saladerecept ter we-
reld
Meng geraspte winterwortel met
vers geperst sinaasappelsap. Eet
smakelijk.

Schrij factie Amnesty International
Afgelopen week zijn de nieuwe
brieven bij de thuisschrijvers
van Amnesty International be-
zorgd. Er wordt deze maand
weer voor drie gevangenen ac-
tie gevoerd. Een van de brieven
is gericht aan de gouverneur
van de staat Texas in de Ver-
enigde Staten. De brief betreft
de executie van Thomas Milles-
El.

Deze executie staat gepland voor
21 februari 2002 in Texas. De Afro-
Amerikaan werd in 1986 ter dood
veroordeeld voor roofmoord op de
(blanke) Douglas Walker. De jury
bestond uit elf blanken en één
zwarte. Bij de selectie van juryle-
den keurde het Openbaar Ministe

rie (OM) tien zwarte kandidaten af.
Het enige zwarte jurylid was een
man die over de executie zei: 'Het
gaat te snel, zo voelen ze de pijn
niet.'
Tussen 1980 en 1986 werden in
Dallas County vijftien mannen ter
dood veroordeeld, onder wie vijf
Afro-Amerikanen. Van de 180 jury-
leden die bij de vijftien zaken zit-
ting hadden waren er maar vijf
zwart. Het OM keurde 56 van de 57
geselecteerde zwarten af zonder
opgaaf van reden.
Handboeken die het OM in de ja-
ren '80 gebruikte voor de selectie
van juryleden meldden dat men
moet zoeken naar 'een sterk, sta-
biel persoon, die ervan overtuigd
is dat verdachten een andere aard

hebben dan zijzelf. De handlei-
ding waarschuwt niemand te se
lecteren die tot een minderheid
behoort, een 'lichamelijke gebrek'
heeft of joods is, omdat zij 'meest-
al meevoelen met de verdachte'.

Sinds 1977 kregen meer dan ze-
venhonderd mensen de doodstraf
in de VS. In tachtig procent van de
ze gevallen ging het om een blank
slachtoffer, hoewel zwarten en
blanken statistisch gezien even
vaak slachtoffer van moord zijn. In
augustus drong het VN-Comité in-
zake Antiracisme er bij de VS op
aan 'geen doodstraf op te leggen
op basis van racisme'. In de brief
wordt gevraagd om clementie
voor Thomas MillerAfg

Thys v Amerongen goed voor zilver
De jonge Vordense veldrijder
Thys v Amerongen won in Zed-
dam het afgelopen weekend
een zilveren medaille.

Hij was de coureur die de kam-
pioen Rikke Dijkxhoorn uit Rijs-
wijk de meeste tegenstand boot.
Thijs moest in de laatste zware
ronde de meerdere erkennen in
Rikke Dijkxhoorn de uiteindelijke
terechte kampioen in de nieuwe
lingen categorie de derde man was
Jan Verhaegh uit het Deurne.
Bij de sportklassers reed de Henge
loer Martin Weijers naar een ster-
ke 8e plaats winnaar in deze cate

gorie werd de ex prof Johan v/d
Ven uit Den Dungen deze reed een
ieder uit z,n wiel en won met veel
overmacht.
De R.T.V. er Marco Loman uit Laren
werd 27e ,en Wim Vugteveen reed
in zijn eerte N.K. naar een 47e
plaats.de Hengeloër Peter Mak-
kink reed ondanks een griepje
toch naar een 53e plaats.
Bij de dames ging Gretha KI Brinke
van start ze reed naar een voor
haar voortreffelijke 20e plaats zij
bereid zich voor op de WK. te Moll
in Belgie.deze wordt verreden op
zaterdag 26 Januari alwaar ze haar
trui weer wil verdedigen in haar

leeftijd categorie.
Op zondag vertrokken de vetera-
nen voor hun N.K. de RT.V.er Rudi
Peters uit Wichmond stond ook
aan het vertrek hij reed een ijzer-
sterke wedstrijd met als eindresul-
taat een 5e plaats winnaar werd de
onklopbare Jan Steensma uit Sur-
huisterveen.
Ook ging Frans de Wit hier van
start hij reed naar een 39e plaats
de Steenderense veteraan Gerard
Eskes bleef hem voor hij werd 33e.
Jan Weevers reed een voor zijn
doen mindere cross hij werd tus-
sen de grote mannen 13e winnaar
werd hier Gerben de Knegt.

Volleybaltoemooi voor families,
buurten, bedrijven etc.
Van 24 mei tot 23 juni aan-
staande wordt in de sporthal
aan het Jebbink in Vorden voor
de 19e keer het Rabo-Dash vol-
leybaltoernooi gehouden.

Een mooie manier om kennis te
maken met de volleybalsport, of
gewoon om met je vrienden, fami-
tfce. buurt of collega's gezellig en
Sportief bezig te zijn. De wedstrij-
den. v*üden op de vrijdagavond ge

speeld. Het toernooi wordt afgeslo-
ten op zondag 23 juni.

Er kan worden ingeschreven in
twee categorieën: Recreatief en
Prestatief. In de recreatieve poule
mag één competitie spelende vol-
leyballer worden opgesteld en is al-
leen een onderhandse opslag toe
gestaan. In de poule prestatief mo-
gen maximaal drie competitie spe
lende volleyballers gelijkertijd op-

gesteld staan en is ook de boven-
handse opslag toegestaan.

De inschrijving staat, open tot l
mei aanstaande. Inschrijfformu-
lieren zijn verkrijgbaar bij Reinier
Klein Brinke, Martijn Reuvekamp,
en in de kantine van de sporthal.
Teams die het afgelopen jaar heb-
ben deelgenomen ontvangen bin-
nenkort automatisch een in-
schrijfformulier.

Oecumenische
viering
Raad van Kerken
Op zondagmorgen 20 januari
wordt er in de Dorpskerk een
oecumenische viering gehou-
den, uitgaande van de Raad van
Kerken. Deze dienst vindt
plaats in het kader van de Week
van Gebed voor de Eenheid van
de Christenen.

Elk jaar wordt het voorbereidend
materiaal door een ander land
aangeleverd. Deze keer werd de
tekst voorbereid door een interna-
tionale groep die benoemd werd
door de Faith and Order-commis-
sie van de Wereldraad van kerken
en door de Pauselijke Raad ter be-
vordering van de Eenheid van de
Christenen. Deze groep bestond
uit veertien personen en kwam bij-
een in het Oecumenisch Centrum
in Ottmaring bij Augsburg, Duits-
land. Ottmaring is een oecume-
nisch dorp waar leden van de Broe-
derschappen van het Gemeen-
schappelijke leven, ontstaan bin-
nen de Evangelisch-Lutherse Kerk
en leden van Focolarebeweging,
ontstaan binnen de Rooms-Katho-
lieke kerk, samen leven.

Als thema van de Week van Gebed
voor de Eenheid die elk jaar van 18
t/m 25 januari wereldwijd wordt
gehouden, werd gekozen voor
Psalm 36 vers 10: "Ja, bij U is de
bron van het leven". Het thema
geeft aan dat we om dit geheim te
ontsluiten een weg moeten vinden
naar de bron van het leven. Het
symbool van de bron herinnert
ons aan de noodzaak terug te ke-
ren naar het begin, het uitgangs-
punt, de wortels, de essentie. Om
samen op te trekken, dienen chris-
tenen geworteld te zijn in het
Woord van God, de openbaring
van Gods aangezicht in Jezus
Christus, de vernieuwende kracht
van Gods Geest, de ontdekking
van de liefde van God, Vader, Zoon
en Heilige Geest. Zonder het licht
van de bron van alle licht blijven
de problemen die we op onze weg
ontmoeten in duisternis gehuld
en worden onoverkomelijke strui-
kelblokken. De bron is een beeld
voor overvloedig opwellend water.
We kennen de symbolische en
theologische rijkdom van water in
de Bijbel van het boek Genesis tot
Openbaring. Water is levengevend
en reinigend. Geloof, gebed en ge
zamenlijke actie kunnen water
doen opwellen uit de woestijn-
steen van bitterheid, en de zonde
van de verdeeldheid in het chris-
tendom zuiveren.
De voorbereidingsgroep heeft ons
de mogelijkheid aangereikt posi-
tief na te denken over onze geza-
menlijke levensbron. We ontvan-
gen het leven uit de ene bron van
de schepping: de levengevende
Drieëne God. Door de heilsgeschie-
denis heen heeft God zijn voortdu-
rende liefde getoond door het
scheppen, in stand houden, ver-
nieuwen en verlossen van de
mensheid. Als een bron van leven
en een bron van licht openbaarde
God de diepte van die liefde in Je
zus Christus die gekomen is om al-
len tot zich te trekken met zijn
overvloedig aanbod van de volheid
van leven, het leven van God zelf.
Jezus' liefde kende geen grenzen
toen Hij alle zonde van de schep-
ping in zijn dood aan het kruis
omhelsde. Vanaf de boom des Ie
vens verzoende Hij de zondaars
met God. In de opstanding van Je
zus bevestigde God zijn aanbod
van overvloedig leven aan allen
die Jezus aanvaarden als Heer en
gedoopt worden in Christus en be-
kleed met Christus. In Christus

zijn we één en erfgenamen van
Gods belofte (volgens Galaten 3
vers 27-29). Door één doop zijn we
verenigd met Christus in geloof en
ook verenigd met elkaar in de ge
meenschap van Christus' lichaam
(volgens l Corinthiërs 12 en 13).
Deze fundamentele eenheid delen
alle christenen met elkaar en daar-
voor heeft Jezus aan de vooravond
van zijn dood gebeden. De ver-
deeldheid spoort ons aan te erken-
nen wat we samen delen in de ene
doop en hiervan zichtbaar getui-
genis te geven in de wereld.

De traditionele datum voor de
Week van Gebed voor de Eenheid
van Christenen is van 18 t/m 25 ja-
nuari. De datum werd in 1908
voorgesteld door Paul Watson om
de dagen tussen het feest van St.
Petrus en het feest van St. Paulus
te omvatten en heeft daarom een
symbolische betekenis.

Wie op enige manier actiefis in de
oecumene verplicht zich zelf tot
bidden.- Die kan niet zonder. Na-
tuurlijk is dat bidden en is zeker
een oecumenische gebedsdienst
zelf ook weer een activiteit, maar
dan toch een van een heel eigen
aard. Bij het gebed mogen we alle
eisen die in onze cultuur aan "wer-
ken" gesteld worden even verge
ten; we hoeven even niet doel- en
resultaatgericht bezig te zijn. Ster-
ker nog, als we ons werken onder-
breken voor het bidden, geven we
daarmee te kennen dat we het
doel waarop ons werken gericht is
niet kunnen beschouwen als het
adequate resultaat van onze in-
spanningen. Bidden getuigt van
het vertrouwen dat we de verwe
zenlijking van het doel dat we na-
jagen kunnen overlaten aan de an-
der, die God is. Het ontneemt aan
ons werken het karakter van ver-
betenheid en fanatisme. Daar-
naast doet het gebed ook nog iets
anders. Het bepaalt ons tot de zaak
waarom wij bidden en dat op
tweeërlei wijze. Het beweegt dege
nen die haar niet zo belangrijk
achten haar toch ernstig te nemen
én het geeft degenen die vanwege
het uitblijven van concrete resul-
taten vermoeid en teleurgesteld
raken de moed om vol te houden.
Het zoeken naar christelijke een-
heid is niet beperkt tot één week
per jaar maar om door het hele
jaar heen gelegenheid te vinden
om de mate van gemeenschap die
de kerken al met elkaar delen tot
uitdrukking te brengen en met el-
kaar te bidden voor de volledige
eenheid volgens de wil van Chris-
tus.

De oecumenische viering belooft
dus echt een bijzondere dienst te
worden. We komen als leden van 3
verschillende kerken samen rond
het thema van deze Week van Ge
bed voor de Eenheid uit Psalm 36
vers 10: "Ja, bij U is de bron van het
leven; omdat U licht geeft, zien wij
het licht".

Voorganger deze morgen is ds. D.
Westerneng en er is muzikale me
dewerking van het RK gemengd
koor "Cantemus Domino" o.l.v.
mevr. A. Strik en Mirjam Berend-
sen bespeelt het orgel. Er is dus
medewerking uit alle kerken. Ook
de liturgische commissie doet
mee vanuit de Raad van Kerken en
ook de kinderen zullen bij het ge
heel worden betrokken.

Na afloop is er in "de Voorde" ge
legenheid om na te praten onder
het genot van koffie, thee of fris-
drank.



in het oog
springend..

Dat doet drukwerk
alleen indien er alle
aandacht en zorg
aan is besteed.

Waarbij technische
en vakbekwame

kennis
hand in hand gaan

en ingespeeld
wordt OP de

specifieke wensen

Wij maken in het
oog springend

drukwerk en het is
steeds weer een

uitdaging
om kennis en

vakmanschap om
te zetten in een

uitstekend
resultaat!

Wij zijn daarin uw
partner.

drukkerij Weevers

Vorden
Nieuwstad 30, 7251 AH

Postbus 22, 7250 AA
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

ISDN 555678
E-mail:

weeve rs@weeve rs. n l
http://www.weevers.nl

Adverteren
in

Contact

Vraag naar
de vele

mogelijkheden

doorplaatsing

in meerdere

edities
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Helmink ruimt op

MEER DAN

TAPIJT
COUPONNEN

In 200, 400 en
500 cm breed

on l meter tot 12 me-
ter lang.

Hoogpooltapijt 'Passat'
In geefterra-beige oHiruin.
Van £58?lSt- nu voor pP-OP PK(/S

Vinyl 'Born'
400 breed. Van £44#f voor OP=OP

Boucletapijt 'M i ra'
In rood'groen of grijs, 400 breed.
Van f49;5Ö nu voor OP-OP P/K/S

Valletjes
Diverse dessins van de rol.
OP=OP PRUS NU PER METER VANAF

Badhanddoek
6Q x HO. In diverse kleuren. Van j§£#5 nu
Bijpassend washandje. £-«95

'^ nu voor ••

All Season dekbed
Katoenen tijk met wollen vulling van het TEXELSE SCHAAP |

eenpersoons 140x200 van^-tirTr nu voor O->«"
extra lang 140 x 200 vanjg-Bt^nu voor 4 99?°
tweepersoons 200x200 van j&J&O"^ nu voor Ü5«"
litsjumeaux 240x200 vanJi^HtTr nu voor I59«"
extra lang 240 x 220 vanj£345T- nu voor

Vachtwollen onderdekens
Van het Texelse schaap Q/UGL •
90 x 200. Van^?2r nu voor ̂  *t J» \JfüÜ^——-'ijj

Comfortabel hoofdkussen met rits. ^
Per stuk € 25,-.

NU2 STUKS VOOR

is er v

worden gratis gemeten en gelegd (met uitzondering vantrappen en couponnen!)

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Eibercjen
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

H E L M l N K

meubelen
A A K T H E M O O I E R

www.helminkmeubelen.nl

B I J U T H U I S .

D A M E
E N H E R E N

W I N T E R -

A I V P P R l l 7 P M

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438



Lezers schrijven ...
Buiten verantwoording van de redactie

Herstelde vrede
weer verstoord
Acht maanden hebben de bewo-
ners aan de Pastorieweg in bange
vrees geleefd, dat zij, gedagvaard
door woningcorporatie De Stiepel,
hun mooie woningen zouden
moeten verlaten.
Op 11 december jl. is deze vrees
veranderd in vreugde, omdat bij
vonnis van de kantonrechter alle
argumenten tot opzegging van de
huur juridisch zijn weerlegd.
Als omwonenden aan De Delle en
de Nieuwstad leven we hartelijk
daarin mee. Ook omdat we blij
zijn, dat dit mooie stukje landelijk
Vorden met vriendelijk ogende
huizen daardoor behouden blijft.
Het zou De Stiepel passen, dit
rechterlijk vonnis te eerbiedigen.
En dus nu ook de onbewoonde,
dichtgespijkerde huizen voor be-
woning beschikbaar te stellen.
Want die zijn al veel te lang aan de
bestaande behoefte onttrokken ge
weest.
In plaats daarvan heeft zij op 21
december (!) de bewoners bij dag-
vaarding meegedeeld, dat zij in
hoger beroep gaat. Wij vragen ons
af: waarom juist vóór de feestda-
gen? En waartoe? Er zijn immers
geen nieuwe argumenten, die een
ander rechterlijk vonnis denkbaar
maken.
Wordt zó de rust en vrede, die de
kantonrechter met zijn uitspraak
tot stand bracht, niet onnodig ver-
stoord? Of moet De Stiepel zó haar
gezicht redden?
We doen een dringend beroep op
de sociaal-maatschappelijke taak
van De Stiepel, hier niet langer, te
gen beter weten in, met juridische
hoogsprongen, de rechtens in het
gelijk gestelde bewoners te frustre
ren. En de nieuwbouw van senio-
renappartementen te realiseren
op een andere locatie.
De bewoners wensen we toe, dat
ze vasthouden aan de geldende
rechterlijke uitspraak, en zó met
vertrouwen de toekomst ingaan.

Namens vele omwonenden aan De
Delle en de Nieuwstad
mv. M.C. Tissing, G.J. Kamphuis,
P.L.R. Nauta, G.M.B. Holtslag.
M.C. Tissing, De Delle 57, 7251 AJ
Vorden.

- S.V. Ratti verlengt
contract met
trainer
Flip Pelgrim zal ook het seizoen
2002-2003 de selectie van Ratti on-
der zijn hoede nemen. Zowel club
als trainer zijn tevreden over de
wijze van samenwerking. De Al-
mense oefenmeester ligt goed in
de spelersgroep en dat was één
van de voorwaarden voor het be-
stuur om met hem verder te gaan.
De heer Pelgrum is momenteel be
zig met zijn eerste seizoen bij de
Kranenburgse voetbalclub.

Volleybal

REFLEX-PELGRUM
MAKELAARS/DASH l

Op 27 december speelde Pelgrum
Makelaars/Dash voor de bekercom-
petitie tegen Halley l uit Wehl. Dit
team strijdt mee om de bovenste
posities in de derde divisie. Dash
ging dus als zogenaamde 'under-
dog' de wedstrijd in. Gedurende de
wedstrijd bleek dat Halley het ver-
schil niet kon maken en Dash kon
twee sets winnen. In de beslissen-
de 5e set kon Dash het goede spel
van de eerste vier sets niet hele
maal meer voortzetten en Wehl
kon door hun kwaliteiten deze set
nog vrij gemakkelijk naar zich toe
Wekken. De bekercompetie is voor

de dames van Pelgrum Makelaars/
Dash dus voorbij.
Afgelopen zaterdag speelde Pelg-
rum Makelaars/Dash na vier we
ken eindelijk weer eens voor de
competitie. Deze laatste wedstrijd
van de eerste helft van de compe
titie moest Dash tegen de hekken-
sluiter Reflex in Duiven. Tegen de
nummer laatst van de poule
dreigt een nonchalante instelling,
maar coach Limpers had zijn
speelsters op het hart gedrukt ge
concentreerd te blijven. De dames
hadden dit goed in de oren ge
knoopt en begonnen erg sterk aan
de wedstrijd met als gevolg een
9-25 overwinning in de Ie set.
Ook in de tweede set speelde Dash
goed, maar Reflex werd iets beter;
Dash won deze set met 15-25.
In de derde set verloor Dash toch
wat concentratie, waardoor Dash
veel meer fouten gingen maken.
Ook was Reflex weer iets beter.
Maar Dash hield aan het einde van
de set het hoofd koel en trok aan
het langste eind met 21-25.
In de vierde set vond Dash de con-
centratie weer terug en domineer-
de Dash de wedstrijd weer. Dit re
sulteerde in een 13-25 setwinst.
Een goede 0-4 overwinning en een
mooie opwarmer voor de wed-
strijd van aankomende zaterdag.
Dan staat namelijk de clubderby
Dash 2 - Dash l op het programma.

Uitslagen
Pelgrum/Dash volleybal
Heren: Dijkman/WSV l - Pel-
grum/Dash l 1-3 (25-21, 20-25, 18-
25 en 20-25); Willems/Gemini 2 -
Pelgrum/Dash 1-3 (17-25, 16-25,
25-21 en 15-25); Vivante/Wivoc 2 -
Pelgrum/Dash 2 2-3; Vivante/-
Wivoc 5 - Pelgrum/Dash 3 4-0.
Dames: Reflex l - Pelgrum/Dash
0-4 (18-25, 15-25, 21-25 en 13-25);
DVO l - Pelgrum/Dash 2 1-3; Pel-
grum/Dash 3 - Dijkman/WSV l O4;
Pelgrum/Dash 4 - Pajodos l 3-1; Pel-
grum/Dash 5 - Vios-Beltrum 2 3-1;
Vivante/Wivoc 5 - Pelgrum/Dash 6
3-1; Pelgrum/Dash 7 -Vios-Beltrum
4O4.
Jeugd: Mini: Pelgrum/Dash Dl -
Willems/Gemini Dl 3-1.
Heren recreanten: Pelgrum/Dash l
-Heeten Sportief 4 2-1.

Programma Pelgrum/Dash
volleybal
Heren: Pelgrum/Dash - Wevoc 2;
Pelgrum/Dash 2 - WIK 1.
Dames: Pelgrum/Dash 2 - Pel-
grum/Dash l; Avanti 3 - Pelgrum/
Dash.3; Verhoeve/Focus 2 - Pel-
grum/Dash 4; Pelgrum/Dash 5 -
KSV 2; Pelgrum/Dash 6 - Sparta 4;
Pelgrum/Dash 7 - Overa 2.
Jeugd: Meisjes B: Sparta BI - Pel-
grum/Dash BI; Meisjes C: VCVCl -
Pelgrum/Dash Cl; Mix C: Pel-
grum/Dash XC1 - Revoc XC2; Pel-
grum/Dash XC2 - Tornado XC1.
Heren recreanten: Vios-Eefde l -
Pelgrum/Dash 1.

P aar densport

P.C. "DE GRAAFSCHAP"
Op zondag 6 januari was er een
viertal dressuur- en springwed-
strijden voor pony's in Bathmen.
Daar behaalde het viertal van Vor-
den een Ie prijs.
Dressuur: Paulien Kouwenhoven
Ie prijs klasse B. O.E. Anique Car-
nas Ie prijs klasse B. C. Frederike
Gotink Ie prijs klasse M2. Sprin-
gen: Paulien Kouwenhoven een Ie
prijs klasse B. Anique Carnas Ie
prijs B.C. Frederike Gotink Ie prijs
L. en Janneke Heuvelink een Ie
prijs klasse M. (D.E.).
Op zaterdag 12 januari was er een
springwedstrijd in Lochem. Daar
behaalde Frederike Gotink met
Amber een 2e prijs in de klasse LC.
Daarbij tevens Kring Kampioen.
Lisanne Schippers met Pica een 4e
prijs in de klasse L. D.E. Lisette Bij-
enhof met Survivor een 9e prijs in
de klasse L D.E. Bart Hartman met
Erwin werd reserve vo- i de Gel-
derse in de klasse D.E.
Op zaterdag en zondag 12/13 janu-
ari was er een dressuurwedstrijd

in Barchem. Daar behaalde Elodie
Stokman met Aifhia een Ie prijs in
de klasse M2 met 153 punten. Bart
Hartman met Jemen een 2e prijs
in de klasse L2 met 162 punten.
Lisanne Schippers met Pica een 4e
prijs in de klasse B met 157 pun-
ten. Annemieke Mulderij met
Cordman een 4e prijs in de klasse
LI met 162 punten.

Dammen

WEEKBERICHT DAMCLUB
DOSTAL WEGENBOUW
VORDEN
d.d. 12 januari 2002

Dostal Vorden op oorlogspad
Onder aanvoering van de teamlei-
ders Nina en Henk Hoekman pro-
beerde Dostal Vorden de tegen-
stander direct bij aankomst angst
in te boezemen. Indachtig een ou-
de Indiaanse wijsheid hadden bei-
den zich getooid met een blauw
oog. Over het ontstaan doen ver-
schillende versies de ronde, maar
feit is dat die van Nina met afstand
het fraaiste oogde.
Op het programma stond de ont-
moeting met het Westlandse de
Lier, een duel van belang voor de
topposities. De uit Berlijn overge
komen Emanuel Merins tekende
al snel voor een puntendeling, de
speelduur stond daarbij in geen
enkele verhouding tot de reistijd
en Emanuel kon op zijn gemak de
prestaties van zijn teamgenoten
gadeslaan.
Op het bord van Eddy Bude ont-
wikkelde de partij zich al snel in
Vordens voordeel, gezegend met
een gave techniek had Eddy geen
kind aan zijn jeugdige tegenstre
ver. Voordat Eddy de punten ech-
ter kon bijschrijven, zorgde Henk
Hoekman voor een kentering in de
wedstrijd.
Zijn jeugdige opponent was aller-
minst geïmponeerd door de oor-
logskleuren en trakteerde Henk
op een bekende actie. In paniek
offerde Henk een schijf die hij
nooit meer terug zag. Dat angst
een slechte raadgever is bleek na
de partij, er was weinig aan de
hand en een koelbloedige reactie
had volstaan.
Na vier uur spelen stond er dus
een tussenstand op het scorebord
van 1-1. Toen was het de beurt aan
Brion Koullen Dostal Vorden op
voorsprong te zetten. Op rustige
wijze bouwde Brion aan zijn voor-
deel en toen zijn tegenstander een-
maal de weg kwijtraakte, was het
pleit snel beslist. Waarschijnlijk
was deze onervaren speler zeer on-
der de indruk van de wildwest ta-
ferelen die zich afspeelden aan het
bord van Henk Grotenhuis ten
Harkel.
Nooit te beroerd het publiek op de
banken te krijgen, zorgde Henk in
eendrachtige samenwerking met
zijn tegenstander voor een span-
nende thriller. De complicaties op
het bord vergden zeeën van tijd
van beide spelers, de onvermij de
lijke tijdnoodfase moest haast wel
als scherprechter dienen. Nadat
beiden goede kansen hadden la-
ten liggen, dacht Henk een korte
weg naar winst te hebben gevon-
den. De geplande afwikkeling
werd echter weerlegd met de op-
merking 'meerslag gaat voor'. In-
derdaad hij moest drie schijven
slaan in plaats van twee. Die extra
schijf zorgde niet alleen voor een
omweg, bij het terugzetten van de
schijven ging er ook iets grondig
mis. Na het optrekken van de
kruitdampen bleek zijn tegenstan-
der plotseling een extra schijf te
hebben in het eindspel. Daardoor
leek de remise ver weg voor Henk
en stond Dostal Vorden ineens op
verlies.
Alle ogen waren nu gericht op Ni-
na Hoekman. Zij speelde een uit-
stekende partij, maar met het vor-
deren van de tijd werd het zicht
wat troebel. In het zesde speeluur
moest Nina uiteindelijk capitule
ren na het missen van de remise.
Dit gaf Henk Grotenhuis schijn-

baar de kracht nog eenmaal de
rug te krommen en lekker te gaan
rommelen. Het vijandelijke kamp
had de huid al verkocht, maar zag
de beer op wonderbaarlijke wijze
ontsnappen. Een passend slot van
een thriller waar zelfs Hitchcock
jaloers op zou zijn: 2-2.

Bridge

UITSLAGEN BRIDGECLUB
BZR
9 januari 2002
Groep A: l Mw. J. Klaasen - Mw. M.
Mouwen 67,50%; 2 Mw. I.H.M.
Fuhri Snethlage - Dhr. G.H. Fuhri
Snethlage 59,58%; 3 Mw. A. van
Burk - Mw. N. Hendriks 59,58%.

Groep B: l Mw. C.E. Smit - Dhr. B.
Bergman 67,71%; 2 Dhr. G. Gille -
Dhr. H. Groot Bramel 59,38%; 3
Mw. M.J.T. Steenbeek - Dhr. J. Post
58,85%.

Groep C: l Mw. H. Stertefeld - Dhr.
J. Stertefeld 67,86%; 2 Mw. G. Kriek
- Mw. M. de Leeuw 62,86%; 3 Mw. G.
Bouman - Mw. A.W. van Manen
58,33%.

Dansavond in
Doetinchem
Zaterdag 19 januari a.s. is er in
zaal 'de Veldhoen' te Doetinchem
een dansavond. Zie voor verdere
informatie bij de contactjes.

Leefbaarheid in de Graafschap wordt een groot probleem

Plattelands- en vrouwen-
organisaties luiden de
noodklok!
In het nieuwe jaar staat er veel
te gebeuren in het buitenge-
bied. Afgelopen november or-
ganiseerde een platform van
vrouwen uit een groot aantal
vrouwen- en plattelandsorgani-
saties uit de Graafschap een
voorlichtingsavond over de op
handen zijnde reconstructie.
Deze reconstructie heeft gevol-
gen voor de land- en tuinbouw
maar zal ook voor de leefbaar-
heid in de dorpen negatief uit-
werken. De vrouwen maken
zich hier zorgen over. Door zo-
veel mogelijk mensen te infor-
meren en ideeën voor verbete-
ringen aan te dragen bij overhe-
den maar ook andere organisa-
ties wil het platform bijdragen
aan een positieve ontwikkeling.

De reconstructiewet beoogt de
ruimtelijke problemen in de
Graafschap als deel van het recon-
structiegebied Achterhoek - De Lie
mers op te lossen. Er liggen nogal
wat tegenstrijdige belangen van-
uit o.a. de agrarische sector, na-
tuurontwikkeling, industrie, wa-
terschappen en recreatie. De plan-
nen die door de streek- en recon-
structiecommissie gemaakt wor-
den moeten een groot draagvlak
hebben onder de bevolking. De
vrouwen van het platform vrezen
echter dat er te weinig aandacht is
voor de leefbaarheid in de kernen
en in het buitengebied.
Ben Lichtenberg voorzitter van GL-
TO en spreker op de avond luidde
de noodklok over de agrarische
sector. Het aantal actieve agrari-
sche bedrijven is de afgelopen 5
jaar dramatisch gedaald. Reden is
dat de landbouwsubsidies die ie
dereen nog wel kent van de boter-
berg en de melkplas in de jaren '90
eigenlijk geheel zijn afgeschaft.
Ook de boeren in de Graafschap
konden hun inkomen niet meer
met subsidies compenseren. Daar-
door zijn veel bedrijven verdwe-
nen. Zo waren er in de gemeente
Vorden in 1995 nog 97 bedrijven
met varkens. Drie a vier jaar later
waren dat er nog 15! Met de maat-
regelen die de reconstructie voor-
staat zal dit snel nog minder kun-
nen worden. De andere gemeen-
ten geven een zelfde beeld.
Volgens Lichtenberg is de tegen-
stelling tussen natuurorganisaties
en de landbouw verleden tijd. Er
zijn nu zoveel bedrijven verdwe-
nen dat de landbouw eigenlijk
niet meer vervuilend is. We moe
ten ons nu juist zorgen gaan ma-
ken over het behouden van de
paar bedrijven die er nog zijn. On-
derhoud van landschap en de klei-
nere wegen in het buitengebied
worden een probleem. Vroeger de
den boeren dat 'erbij' of als logisch
gevolg van hun bedrijf. Nu zijn die
boeren er niet meer en het is de
vraag of er altijd voldoende (over-
heidsgeld zal zijn om alle natuur
te blijven onderhouden.

Ernstig zorgen moeten we ons
gaan maken over de vervangende
economische activiteit voor de
landbouw, aldus Lichtenberg. Aan
dit probleem is de laatste jaren wel
gewerkt maar het heeft nog véél te
weinig opgeleverd. Behalve dat er
landbouwbedrijven verdwijnen
verdwijnen er ook aanverwante
bedrijven. Met de bedrijven ver-
dwijnen bewoners en de vicieuze
cirkel is compleet: voor de achter-
blijvers zijn er veel minder voor-
zieningen zoals scholen, winkels
en gezondheidszorg.

Juist dit laatste is ook een grote
zorg voor de Vereniging van Kleine
Kernen (VKK), lichtten Mw Dijkstra
en M w Voortman van de VKK toe.
De VKK stimuleren kleine kernen
om dergelijke problemen op de
agenda van de politiek te zetten
door het maken van een dorps-
plan. Hierin geven de bewoners
aan wat er allemaal nodig is om
het leven in de kleine kernen leef-
baar te houden.
Om dit soort plannen te maken is
geld nodig en juist hieraan ont-
breekt het de VKK. De provincie
Gelderland die deze financiën be
schikbaar zou moeten stellen is
nog te weinig doordrongen van de
ernst van de zaak. In Europa lijkt
men beter op de hoogte. Om die
reden komen er in dit nieuwe jaar
grote Europese subsidies voor de
Achterhoek beschikbaar die als
doel hebben om economie en leef-
baarheid een positieve impuls te
geven. Voor de projecten waaraan
deze LEADER-gelden besteed kun-
nen worden is vereist dat dit
ideeën van bewoners zelf zijn. De
commissie die die projecten be
oordeelt is inmiddels geïnstal-
leerd. Mensen met plannen en
ideeën kunnen voor meer infor-
matie terecht bij het Plattelands-
huis in Zelhem: (0314) 62 50 00.

In het laatste deel van de avond
werd onder de aanwezigen geïn-
ventariseerd wat men de belang-
rijke onderwerpen vindt die in de
reconstructiecommissie aan de or-
de moeten komen. Het behouden
van allerlei voorzieningen in de
dorpen, betaalbare woningen in
de dorpen en in het buitengebied,
verkeersveiligheid voor alle soor-
ten weggebruikers, recreatieve
voorzieningen ook voor de bewo-
ners zelf, toerisme, natuurontwik-
keling én economische ontwikke
ling voor landbouw en bedrijfsle
ven is een greep uit de thema's.
Het platform dat deze avond orga-
niseerde zal er zorg voor dragen
dat de uitkomsten van deze avond
terecht komen bij de leden van de
reconstructiecommissie. Tegelij-
kertijd wil zij bewoners vragen om
ideeën door te blijven geven aan
het platform. Dat kan bij de verte
genwoordigster van een van de
aangesloten organisaties of bij Jan-
me Rexwinkel.



THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19. 7251 JT Vorden

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

50 jaar? Huur 'n Sara
of Abraham 4,5 meter

€ 115.-per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

Geboortefles 4 meter
€ 25.- per dag
min. 3 dagen.

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58
0620438118

Gratis ketelïnspectie bij
Craus Installatietechniek!

Heeft u een cv-ketel die behoorlijk op leeftijd is? Dan vraagt u zich misschien af of hij

de winter nog doorkomt. In dat geval kunnen wij u van dienst zijn met een gratis

ketelinspectie. We beoordelen de conditie van uw cv-ketel en kijken ook of er andere

redenen zijn om uw ketel te vervangen. Bijvoorbeeld een fors lagere energierekening.

Bent u geïnteresseerd in de voordelen van een nieuwe HR-ketel? Vraag ons dan meteen

om de gratis video over Nefit, de meest verkochte HR-ketel. i

Bel voor een afipraak (0575) 51 39 31. ^ adviseren. ,l||i

r |] f
Kraus Installatietechniek, Pollaan 46, 7202 BX Zutphen. NEFIT[

M e ƒ i t h o u A t N e d e r l a n d warm

Om te beginnen maken
we hier gehakt van

Het is (gelukkig) weer nieuwjaar. En om het gelijk goed te heginnen
heeft de Keurslager een aantal speciale gerechten en aanhiedingen
voor u geselecteerd tijdens de Goed Beginweken t/m 26 januari.

Want ook in 2002 wensen wij u weer het beste toe.

O65

550Boterhamworst
Bief stukken
3 kogelbiefstukken € 650

Gebraden Runderrollade

Beenhamsalade

Paprika-rol

100 gram €

3 stuks €

100 gram €

100 gram €

100 gram €

500 gram €

<|09

29

135
368

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

Puurgenieten!

KENNISGEVING

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht
gemeenten Hengelo (Gld.) en Vorden
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op
21 augustus 2001 door Stichting Het Geldersen
Landschap te Arnhem vergunning gevraagd voor het
ontgronden van de percelen, kadastraal be kend

gemeente Hengelo, sectie N, nrs. 244, 283 en 285 en
Vorden, sectie O, nrs. 264, 266, 290, 291, 292, 295, 398,
407, 416, 420, 422 en 429, gelegen in het gebeid
Kiefts kamp/Stapelbroek.

De aanvraag voorziet in de aanleg van 6 poelen en het
gedeeltelijk verleggen van de Hallerlaak, met als doel
natuurontwikkeling te bevorderen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn voornemens
de aangevraagde vergunning te verlenen.

Aan de te verlenen vergunning zullen voorschriften
worden verbonden.

Aanvraag, ontwerp van de beschikking en bijbehorende
stukken liggen van 18 januari t/m 14 februari 2002 ter
inzage bij:
1. de gemeente Hengelo (Gld.), tijdens de daar

gebruikelijke openingsuren;
2. de gemeente Vorden, tijdens de daar gebruikelijke

openingsuren;

3. de Centrale Bibliotheek van het Huis der Provincie,
Markt 1 1 te Arnhem, op maandag t/m donderdag van

8.15 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.15 tot 16.30
uur. Ook kunnen buiten kantooruren op telefonisch
verzoek de stukken worden ingezien,
tel. (026) 359 95 79.

Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze
mondelinge toelichting worden verkregen bij de afdeling
Landelijk Gebied, onderafdeling Uitvoering, van de
provincie Gelderland, tel. (026) 359 95 79.

Na deze vier weken blijven de stukken ter inzage liggen
tijdens kantooruren tot zes weken na het bekendmaken
van de (definitieve) beschikking op de aanvraag.

Tegen de ontwerpbeschikking kunnen t/m 14 februari
2002 schriftelijke bedenkingen worden inge diend bij

Gedeputeerde Staten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
Men kan verzoeken persoonlijke gegevens niet bekend
te maken.

Op woensdag 13 februari 2002 wordt desgevraagd een
hoorzitting gehouden in het Huis der Provincie te
Arnhem. Tijdens die zitting bestaat voor iedereen de

gelegenheid tot een gedachtewisseling over de ontwerp-

beschikking en tot het mondeling inbrengen van
bedenkingen daartegen. Een verzoek daartoe dient

uiterlijk 6 februari 2002 (één week voor de zitting) bij
Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Arnhem, 3 januari 2002 -

nr. RE200I.770I6

provincie
Gl DEiRI-AND

Gedeputeerde Staten van Gelderland

J. Kamminga - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - wnd. griffier

(Ti Kom bloemschikken
-3 s bij bloembinderij

"Groene Genoegens"
De inschrijvingen voor het voorjaar
zijn weer begonnen!
• periode febr. t/m mei '02
• l x per maand les
• kosten: 33 euro (incl. koffie met

wat lekkers, excl. materiaal)
• cursusavonden: maandag, dinsdag,

woensdag (aanvang 19.30 u.)
• cursusocntend: woensdag, donder-

dag (aanvang 9.00 u.)

(Zelf een groep samenstellen
behoort ook tot de mogelijkheden!)

Bel voor meer informatie:

Daniëlle Heuvelink
Rijksstraatweg 17, Warnsveld
(0575) 57 11 81

Ook voor info over:

Workshops voor verenigingen en bedrijven
Kinderfeestjes
Bruids- en graf werk

Daniëne
Heuvelink
Rijksstraatweg l 7
7231 M Wamsveld
T (0575) 57 I I 81
F (0575) 57 07 37



Sfeer en wooncomfort in 't hele huis
Bij BouwCenter HCi vindt u een uitgebreide col-

lectie wand- en vloertegels en natuursteen.

In klassiek, trendy of frisse stijl. Met sfeervolle en

warme tinten. Wand- en vloertegels zorgen voor

sfeer en wooncomfort in uw hele huis.

Meer weten:

BouwCenterlHCI
KEUKENS • SANITAIR & TEGELS • BOUWMATERIALEN • S IERBESTRATINGEN

VESTIGINGEN IN HENGELO GLD, ULFT EN ZEVENAAR

U W K E U S I S R U I M E R

BOUWMARKT

BouwCenter HCI Hengelo Gld.
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81
hci@hciubi.nl / www.hciubi.nl

Openingstijden showroom;
maandag t/m vrijdag 08.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 -21,00 uur
zaterdag 10.00 -16.00 uur

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

B O U W C E N T E R H C I

Gevraagd:
voor de schoonmaak van elf vakantiehuizen

enthousiaste medewerker/ster
om huidige schoonmaakteam te versterken.

Maandag en/of vrijdag van ongeveer 9.00-15.00 uur.

Inl.: mevrouw van Dorth tot Medler
Tel. (0575) 46 73 46 / 46 75 32

OLIE BESTELLEN!
Vlotte levering en scherpe prijzen

Jl

lankstation en dehandel
Enkweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 12 17 / 55 18 11

| v.o.f.
s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Na herontwikkeling van een aantal panden aan de
Raadhuisstraat te Hengelo (Gld.) komt winkelruimte
vanaf ca. 200 m2 te huur.

Deze winkelruimte is zeer goed gelegen tussen 2 grote
supermarkten en aan een groot parkeerterrein.
Tevens is goedkope ruimte op de verdieping te huur.

Inl. ACHTVAST DALFSEN
tel.: (0529)433541
fax: (0529)435738

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b. v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13e 7261 AM RuuRLo Qootbekledmg

Tei. (0573) 25 30 39 - Fax (0573) 25 49 19 - Mob.ei 06 54220156

Open huis
vrijdag 18 januari van 14.30 tot 16.3O uur

zaterdag 19 januari van 10.30 tot 12.3O uur

Vorden Kerkstraat 23
In het centrum van Vorden gelegen, goed onderhouden karakteristiek vrijstaand
woonhuis met nieuwe vrijstaande berging annex dubbele carport en fraai in stijl aan-
gelegde achtertuin.

Indeling: achteringang met originele tegelvloer, nieuwe keuken met originele tegel-
vloer en servieskast en o.a. nieuw granieten aanrechtblad, combi-magnetron en vaat-
wasser, sfeervolle woonkamer met eiken planken vloer en houtkachel, eetkamer, kel-
der, badkamer met vaste wastafel, ligbad met douche, toilet en wasruimte.

f e verdieping: overloop, 4 slaapkamers, waarvan 1 kleine kinderkamer, losse trap
naar 2e verdieping: vliering.

De woning is in 1999 grondig gerenoveerd en gemoderniseerd, met behoud van ori-
ginele details. Perceelsoppervlakte 535 m2. Inhoud circa 450 m3. Een woning voor
Jiefhebber van sfeervol wonen.

Aanvaarding: In overleg.

Vraagprijs: € 339.OOO,- k.k. (f 747.O58,- k.k.)
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