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Daniëlle ter Huerne en Adri Groot Nuelend.

Toen Daniëlle ter Huerne en
haar vriend Adri Groot Nuelend
in december vorig jaar zagen
dat de videotheek Vorden van
Lieneke Visschers aan de Burge-
meester Galleestraat te koop
stond, zeiden ze tegen elkaar
"dat lijkt ons wel, een eigen vi-
deotheek"! De familie Visschers
wilde aanvankelijk, teneinde el-
ders te gaan wonen, de video-
theek annex woning enbloc ver-
kopen.

Gelukkig voor Daniëlle en Adri

stemde het echtpaar Visschers in
met de verkoop van de inboedel.
"Wij zijn erg blij met deze ontwik-
keling", zo zegt Daniëlle ter Huer-
ne. Aan de Dorpsstraat werd het
leegstaand pand van vader Jan ge-
huurd. Zo konden de jongelui in
januari met de overheveling van
de inboedel beginnen en werd ook
de winkel als videotheek inge-
richt.

Het is een overzichtelijk geheel ge-
worden met in totaal ruim 2000
films in de verhuur. Aan de rech-

terkant een wand met "humor" en
"comedy" films in alle genres.
Daarvoor ook schappen met bij-
voorbeeld Walt Disney films voor
de kinderen en niet te vergeten Ka-
bouter Plopfilms.

Verderop in de zaak actiefilms,
horrorfilms, romantische films,
noem maar op. Voor de liefheb-
bers van erotische films, ook volop
keus. Computerspelletjes ontbre-
ken evenmin. In de nabije toe-
komst zal Videotheek Vorden ook
computersupplies gaan verkopen.

Nedac Sorbo wint goud in Parijs
In navolging van de gouden Be-
nelux onderscheiding heeft Ne-
dac Sorbo nu de Europese gou-
den oscar ontvangen voor de
beste verkoopdisplay in zijn ca-
tegorie home en garden met
het artikel Sorbo afwasbol.

Deze hoge onderscheiding is
uniek in zijn soort en wordt om-
schreven als "Outstanding Mer-
chandising Achievement" Europe-
an Oscar for the best point of pur-
chase material.

Deze unieke presentatie is in sa-
menwerking met Kappa Zedek in
Deventer ontwikkeld.

Namens Nedac Sorbo heeft in-
koopdirecteur Henk de Jonge deze
prijs in ontvangst mogen nemen.

Afronding aktie 'Dag Dokter!'
Vrijdag j.l. heeft de commissie
die de aktie 'Dag Dokter!' heeft
begeleid haar werk beëindigd.

Op de dag waarop Dr Sterringa
en zijn vrouw in Hotel Bakker af-
scheid hebben genomen van zo'n
vijftienhonderd patiënten werd
wel het bedrag van het gezamen-
lijke afscheidscadeau via een che-
que bekendgemaakt. Maar om-
dat nog enkele giften zijn nage-
komen en nog niet alle gemaakte
kosten waren afgerekend werd
even gewacht met de afronding.
In een korte bijeenkomst kon de
bankrekening worden overge-
schreven op naam van het dok-
tersechtpaar. Een rekening met
een totaalbedrag van f23.454.22.
Natuurlijk was de commissie erg
benieuwd of de heer en mevrouw
Sterringa al een bestemming
voor dit prachtige bedrag hadden
gevonden. Dat was inderdaad

voor een deel het geval want het
echtpaar Sterringa had al jaren
een hartewens. In het verre Brazi-
lië wonen namelijk twee vrien-
dinnen uit de opleidingstijd van
Mevrouw Sterringa. Ze zijn in dat
verre land werkzaam geweest als
verpleegkundigen. Nu er vol-
doende vrije tijd is zal het echt-
paar die langgekoesterde wens
kunnen verwezenlijken en hen
een bezoek gaan brengen. Dokter
Sterringa beloofde om, als dit na-
jaar dat plan wordt uitgevoerd,
hij ons via 'Contact' op de hoogte
zal houden van deze ongetwijfeld
avontuurlijke reis naar de bin-
nenlanden van Brazilië.
Een andere bestemming is de
aanschaf van een modern ko-
pieerapparaat dat de dokter in
ruste straks nodig heeft voor de
aanleg van een archief. In de loop
van vele jaren verzamelde hij een
ontzagwekkende hoeveelheid

materiaal over onderwerpen die
zijn speciale belangstelling heb-
ben. Daar is een goed kopieerap-
paraat voor nodig. In dat uitge-
breide archief zal echter ook een
viertal albums een belangrijke
plaats krijgen. De albums die als
'boeken van vriendschap' zijn
aangeboden bij zijn afscheid met
persoonlijke bijdragen van ruim
vierhonderd patiënten en met de
namen van alle ruim zevenhon-
derd personen die een bijdrage
hebben overgemaakt voor dit af-
scheidscadeau.
De bijeenkomst van afgelopen
vrijdag was een goede afronding
van de aktie 'Dag Dokter!' die
zo'n prachtige respons heeft ge-
kregen. Een bewijs van de grote
sympathie die deze bekwame en
beminnelijke huisarts en zijn
vrouw in de afgelopen dertig jaar
in alle lagen van de Vordense sa-
menleving hebben verworven.

Raad van State zet streep
door plan Wientjesvoort
De Raad van State heeft een
streep gezet door het plan om
172 vakantiebungalows te bou-
wen op landgoed Wientjes-
voort.

Volgens het rechtscollege in Den
Haag staat het plan haaks op de
natuurontwikkeling in dit gebied.
"Grootschalige recreatieparken
met veel permanente woningen
kunnen de natuur aantasten", /,o
luidt de uitspraak van de Raad van
State. Eerder nam de provincie
Gelderland al een besluit met de-
zelfde strekking.
Volgens de Raad van State bestaat
er wel de mogelijkheid om een
kleiner recreatiepark aan te leg-
gen. De recreatiewoningen moe-
ten dan wel door hun eigenaren
regelmatig worden verhuurd zo-
dat ze niet permanent worden be-
woond. Daarvoor moeten in de
koopcontracten van de huisjes
voorschriften worden opgenomen.
Ook mogen de bungalows het
waardevolle natuurlandschap niet
verstoren. Het is nu de vraag wat
projectontwikkelaar Friso Wouds-

tra - die vorig jaar met zijn gezin
intrek nam het landhuis op Wien-
tjesvoort -gaat doen.

De gemeente Vorden heeft altijd -
met ui tzondering v;m D66 in de
raad - achter de plannen van de
projectontwikkelaar gestaan.
Portefeuil lehouder burgemeester
E.J.C. Kamerling betreurt de u i t -
spraak van de Raad van State. "Het
is erg jammer dat het plan niet
door kan gaan in de huidige op-
zet", zegt hij. Kamerling vindt dat
de provincie een flink aantal ste-
ken heeft laten vallen, "lin daar
zijn ze bij de Raad van State jam-
mer genoeg niet op ingegaan."
De burgemeester doelt onder an-
dere op het feit dat de provincie in
eerste ins tant ie gezegd heelt dat
de bouw van een recreatiepark
met een opvang van 172 vakantie-
bungalows niet in strijd is met het
streekplan. "De provincie was in
eerste ins tan t ie positief over de
plannen. Daarna kwamen ze daar
dus op terug. Dat vind ik onbe-
hoorlijk bestuur", aldus de burge-
meester.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 10 februari 10.00 uur ds. C. de Jonge uit Winterswijk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 10 februari 10.00 uur dhr. W. Schot.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 februari 10.00 uur Viering.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 februari 10.00 uur ds. J.C. van Kgmond, Hasselt; 19.00 uur
ds. C.E. Kim, Deventer.

R.K. kerk Vorden
Zondag W februari 10.00 uur Eucharist ieviering. Pastor Ilogenelst
m.m.v. Kinderkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag9 februari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 10 februari 10.00 uur Woord/Communiedienst.

Weekendwacht pastores
10-11 februari]. Nijrolder - Baak/Rheden. tel. (026) 495 31 18.

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

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

Tandarts
9-10 februari WA. Houtman, Vorden, tel. (0575) 55 22 53. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30. 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 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, Larcnseweg 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-Janscn, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 5$ 69
08; ma Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink, tel. 55
24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

Diëtiste/nat urn-geneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, 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) 55 12 56.

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

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

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

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur;
vrijdag van 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.
Pcrsoncnalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdvcrzorging 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.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
• 8 febr. „Komt dat zien". Play-
backshow Kranenburgs Car-
naval.

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

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

• 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 (van 9.00 tot 13.00
uur) A. Eijsink, tel. (0575) 57
21 27.

• 9 febr. groot camavalsbal
met onthulling nieuwe Prins.
Muziek „Real Time" m.m.v. Wil-
lem Duyn. Natuurlijk bij Kra-
nenburgs Carnaval.

• Heeft u al aloë vera pro-
ducten geprobeerd? Informatie
en verkoop Harriët Boersbroek
(0575) 52 10 93; Jannie Nij-
kamp, Warnsveld (0575) 52 13
16 of 52 32 36.

• CDA Vorden staat voor het
met voorrang verbeteren van
de verkeersveiligheid, zowel
binnen als buiten de kernen.

• 10 febr. gratis kindercarna-
val met theater „Opsekop" en
in de feesttent Kas Bendjen
tijdens Kranenburgs Carna-
val.

• Te koop: antieke Mechelse
kast en eethoek (4 stoelen).
Tel. (0573) 45 21 68.

• Tijdelijk te huur: gemeubi-
leerd en gestof. woning in
het buitengebied van Hengelo
(Gld.). Brieven onder nr. H 14-
1 aan bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden.

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

• Gevraagd: huish. hulp voor
donderdag- of vrijdagmorgen.
Tel. (0575) 46 27 24.

• Te huur: carnavalskleding.
DS Design, Molenkolkweg 33,
Steenderen (0575) 45 20 01.

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

• Te huur: stalling voor klei-
ne auto. Tel. 55 36 06.

• Kindertoneel Vorden vraagt
nog enkele spelers (7 t/m 12
jaar) voor het toneelstuk „Prins
onbedroefd" op de woensdag-
middag. Info: Lotte van Dam 55
5401.

• Te koop: HP deskjet printer
550c incl. reserve inktpatroon
(zwart) € 50,-. Tel. (0575) 55 36
89.

• Dit keer maant met een T.
Vier weken voordelig. Wereld-
winkel Vorden.

• Te koop: Fiat Cinquecento
1.1 sporting 1997, pittige, zui-
nige auto, l.m. velgen, nw. bre-
de banden, sportieve extra's.
Huidige eigenaar is een dame.
Lage prijs € 4195,- (onderhan-
delen is mogelijk). Tel. (0573)
45 27 71/06 53962456.

• Te huur: een 2-kamerap-
partement in Hengelo (Gld.),
event. per direct. Tel. (0575) 46
3325.

• CDA Vorden staat voor het
ondersteunen en stimuleren
van ouderenorganisaties.

• Ik zoek huishoudelijk
werk op woensdagmiddag om
de 14 dagen. Tel. 55 29 86 na
17.00 uur.

• Gezocht: huishoudelijke
hulp. Tel. (0575) 55 69 06.

• Zaterdag 2 maart: boeken-
markt/fancy fair in de dorps-
school te Vorden. U kunt zat.
23 febr. uw boeken, cd's en vi-
deobanden inleveren tussen
9.00 en 11.00 uur.

• Verschillende soorten T, t, t,
t en Thee in de reclame. We-
reldwinkel Vorden.

• Te koop: kozijn met buiten-
deur 220 x 101 cm. Prijs € 45,-
Tel. (0575) 55 14 80.

• Te koop: voerwortelen. A.
Snellink, Bekmansdijk 4a, Vor-
den, tel. (0575) 55 68 76.

Lekker gewoon

GEEN GEDOE WEKEN
geldig maandag 4 t/m zaterdag 9 februari

Versgesneden
groene kool
500 gram

Spaanse . . . dus de lekkerste
bloemkool
per stuk € 2.25
Primeurtje uit Zuid-Afrika

pitloze witte druiven
500 gram €

Versgemak: macaroni/spaghetti-
groente
400 gram € 159
Vers uit eigen keuken
Parijse rauwkost
200 gram € 149
Veel voor weinig: Clementine
mandarijnen A 40
15 voor €fci

Alleen even bakken

aard.bakschotel met spek 500 gram € 1 •

De Echte
Groenteman Vorden

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

internet: www.de-echte-groenteman.nl

DE ECHTE GROENTEMAN SPRINGT ER UIT IN GROENTE EN FRUIT

ZONDER GELD HOUDT ALLES OP.

Paardenbrok:
Besterly Havens

Horse-Power

Kasper Fauna Food

Dodsen & Horre!

Afgehaald bij:
VEEVOEDERHANDEL

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

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

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

• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen

• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

De komende maanden presenteren

wij in onze winkel en op diverse

lokaties de nieuwste collecties van

bekende topmerken als onder andere

Amanda Wyatt Bridal Wear uit

Engeland en Rembo Styling.

stiiLmjotfw
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Zaterdag 17 februari
De Nieuwe Aanleg
Almen
Maandag 25 februari
't Witte Paard
Zelhem
Dinsdag 26 februari
Zaal Berendsen
Loo (bij Duiven)

Bruids- en Cocktailmodebuis

Btijtr ;BE88dink
Bel voor informatie of reservering

Tel 0544-481222
MR. NELISSENSTRAAT 23 BiLTRUM WWW.beijerbesselink.nl
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Hef leven van een mens is
wat zijn gedachten ervan maken.

Marcus Aurelius

Met dankbaarheid en grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van onze zoon

Werner Thorsten
Werner

29 januari 2002.

Oscar en Carmen Rondeel-Rood
Broertje van Ingmar en Niels
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Raadhuisstraat 16
7251 AB Vorden
Tel. (0575) 55 38 81

Wij zijn ontzettend blij met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

Renze

Geboren 31-01-2002.

Peter, Yvonne en Judith Makkink

De Heurne 84
7255 CL Hengelo (Gld.)

Yvonne en Renze rusten van 12.00 tot 15.00 uur.

Dolgelukkig en trots zijn wij met de geboorte van
onze dochter

Noa

Annalie

1 februari 2002.
Zij is geboren om 20.25 uur,
weegt 8 pond en is 52 cm lang.

Jan Schuppers en Diana Arentsen

Hackforterweg 11 a
7234 SG Wichmond
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Liefdevol verwelkomen wij onze zoon

Pim
Franciscus Jan

1 februari 2002.

Bernadeth Eulink en Erik Klein Goldewijk

De Haare 61
7136 MG Zieuwent
Tel. (0544) 35 21 38
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Wij zijn heel blij met de geboorte van onze doch-
ter en mijn zusje

Pia
Zij is geboren op 2 februari 2002,
weegt 3865 gram en is 50 cm lang.

Bert Sloot
Fridy Klein Nengerman
Tim

Hengeloseweg 6
7251 PC Vorden
Tel. (0575) 55 40 28)

• 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

Op vrijdag 15 februari a.s. zijn wij

J. Hartemink
en

G.H. Hartemink-ten Have
50 jaar getrouwd.

Wij hopen dit met onze kinderen en klein-
kinderen te vieren in Café-Restaurant „Den
Bremer", Zutphen-Emmerikseweg 37 te

. Toldijk.

Als u ons hiermee wilt feliciteren, bent u
van harte welkom op de receptie welke
wordt gehouden van 14.30 tot 16.30 uur.

Februari 2002

Uselweg 6
7233 SJ Vierakker

„Ik geloof in het eeuwige leven."

Heden is, na een liefdevolle verzorging in verpleeg-
huis „Villa Nuova" te Vorden, toch nog onverwacht
van ons heengegaan onze lieve zuster, schoonzus-
ter en tante

Johanna Wijers

op de leeftijd van 70 jaar.

H.W. van Ginkel-Wijers
E.H. van Ginkel

W.J. Wijers

Neven en nichten

1 februari 2002

Correspondentieadres:
Antilopestraat 38
7315 E H Apeldoorn

Woensdag 6 februari zal er om 13.00 uur, vooraf-
gaand aan de crematie, een dienst van Woord en
Gebed worden gehouden in de aula van cremato-
rium Heidehof, Engelanderholt 95 te Ugchelen,
Apeldoorn.

Nadien zal aldaar gelegenheid zijn tot condoleren.

Vertrek vanaf het uitvaartcentrum van Monuta, Loo-
laan 67 te Apeldoorn om 12.30 uur.

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
geliefde zuster, schoonzuster en tante

Aaltjen Hukker-Eggink
echtgenote van EJ. Hukker

op de leeftijd van 85 jaar.

Vorden: A. Eggink-Wesselink

Vorden: R. Eggink-Oortgiesen

Vorden: H.J. Eggink
E.G. Eggink-Bulten

Neven en nichten

Vorden, 29 januari 2002

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

ZOSÜS:

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

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

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

Een trouw lid is van ons heengegaan.

Hendrika Knoef-Pardijs

Bestuur en leden van
H.V.G. Wildenborch

Vorden, 28 januari 2002

H U I S A R T S E N P R A K T I J K
A L B E R S & T A N I S

Op woensdag 6 februari 08.00 uur hopen wij
de deur te openen van onze nieuwe

praktijkruimte aan de Schoolstraat 11 b.

De praktijk bevindt zich op de binnenplaats
tussen de nrs. 11 en 13, op ongeveer 75 m

van de openbare weg.
Het telefoonnummer voor het maken
van een afspraak blijft ongewijzigd:

55 12 55

In verband met de verhuizing is de praktijk
op dinsdag 5 februari de hele dag gesloten.

Waarneming tot 12.00 uur: dr. Haas, tel. 55 16 78
na 12.00 uur: dr. Dagevos, tel. 55 24 32.

Dr. DAGEVOS

heeft de

PRACTIJK
GESLOTEN

van vrijdag 8 februari
t/m zondag 17 februari.

Patiënten waarvan de
achternaam begint met
A t/m K kunnen tijdens
kantooruren terecht bij

dr. Albers/Tanis,
tel. 551255

Patiënten waarvan de
achternaam begint met
L t/m Z kunnen tijdens
kantooruren terecht bij
dr. Haas, tel. 551678

Kijk
voor
meer

nieuws
opS

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

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 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

OTIE GEMEENTERAAD OVER BOUWPLANNEN
DE WEHME

In zijn vergadering van 29 januari 2002 heeft de gemeenteraad een mo-
tie aangenomen waarbij zij er bij het college van burgemeester en wet-
houders op aandringen alle mogelijke medewerking te verlenen bij het
realiseren van een zorgappartementengebouw bij het verzorgings-
huis/woonzorgcomplex "de Wehme."

De gemeenteraad vindt het van groot belang dat diegenen die veelal in
de laatste fase van hun leven zijn en verpleegzorg nodig hebben, dit zo
dicht mogelijk in de buurt krijgen. Zuytvenne is bereid om 24 verpleeg-
huisplaatsen naar Vorden over te brengen. Deze kunnen in het hoofdge-
bouw van de Wehme komen. Op de plaats van de woningen aan de Pas-
torieweg komt dan een gebouw met 44 levensloopbestedige apparte-
menten voor ouderen, waarbij de zorg gegarandeerd is. In de nabije toe-
komst zal de vraag naar deze appartementen en zorgplaatsen alleen
maar toenemen. Op dit moment staan 455 senioren voor een woning in-
geschreven, waarvan 100 uit Vorden en 100 uit de directe omgeving van
Vorden.
Onder andere de huidige bewoners van de woningen die voor het appar-
tementencomplex zouden moeten wijken, verzetten zich tegen het slo-
pen van hun woningen en de daarmee gepaard gaande verhuizing. Ge
zien vanuit hun situatie is dit alleszins begrijpelijk.

Informatieavond
Op 16 november vorig jaar hebben de partijen die de zorgplaatsen willen
realiseren, de Wehme, de Stiepel en de gemeente, een informatieavond
gehouden waarbij alle aspecten die samenhangen met dit onderwerp,
werden toegelicht. Van de zijde van de Wehme werd benadrukt dat de
zorg verandert, eind volgend jaar is er geen ouderenzorg, thuiszorg of
verpleging meer, maar valt alles onder "zorg". Zuytvenne wil 24 ver-
pleegplaatsen overbrengen naar Vorden. Een goede zaak omdat inwo-
ners van Vorden die de regie over hun leven verliezen, dan niet direct
naar een plek buiten Vorden moeten. Voor de naaste familie is dit ook
van belang, omdat zij vaker op bezoek kunnen blijven komen.

De Stiepel heeft de uitbreidingsplannen uitvoerig toegelicht. De Stiepel
vindt zo lang mogelijk zelfstandig wonen met een goede en juiste zorg
belangrijk.

De gemeente heeft de technisch/juridische aspecten die van belang zijn
bij het ontwikkelen van het plan toegelicht. Met nadruk is gesteld dat het
gemeentebestuur het realiseren van de zorgplaatsen voor Vorden van
groot belang vindt. De behoefte aan uitbreiding van het zorgaanbod met
een aantal verpleeghuisbedden is groot. Dit algemene belang voor de in-
woners van Vorden vindt het gemeentebestuur groter dan het individu-
ele belang van onder andere de huidige bewoners van de Pastorieweg.

De tegenstanders van de plannen hebben hun bezwaren uitvoerig voor
het voetiicht gebracht. Zoals het er nu naar uitziet zullen zij zich blijven
verzetten tegen het slopen van de woningen, de opzegging van de huur
en het bouwen van het appartementencomplex. Ook vrezen zij voor een
forse toename van het aantal verkeersbewegingen.

El ri F7X""»
PENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE

REGIO STEDENDRIEHOEK

De regioraad van de Regio Stedendriehoek vergadert op 20 februari 2002
in het Regiokantoor, Wilmersdorf 9 te Apeldoorn. De vergadering begint
om 20.00 uur

De agenda en de daarbij behorende voorstellen liggen na 11 februari
2002 ter inzage bij Bureau Beleidszaken, Wilmersdorf 9 te Apeldoorn en
in de gemeentehuizen van de aan de regio Stedendriehoek deelnemende
gemeenten.

LAAAF

Rond carnaval gaan er heel wat glazen alcohol doorheen, vooral het bier
is amper aan te slepen. Het woord alaaf zegt ook al genoeg. Het werk-
woord laven betekent niet alleen 'de keel smeren', maar ook 'dronken
maken'.

Trage lever
Wie zich \aaft aan alcohol, doet dat niet voor niets: alcohol werkt! Je gaat
je losser voelen en de stemming stijgt. Ga je door, dan word je laveloos.
Als je stopt met drinken, word je na verloop van tijd ook weer nuchter.
Dat is niet vanwege de koffie, of omdat je aan het eind wat hebt gegeten.
Nee, je wordt weer nuchter omdat de lever alcohol wegwerkt. Gelukkig
werkt de lever met een trage sukkelgang, anders zou het 'gelaaf allemaal
voor niets zijn. Dan zou alle alcohol gelijk worden weggewerkt, nog vóór-
datje er wat van merkt. Voor ieder glas heeft de lever bijna anderhalfuur
nodig om de alcohol af te breken. Wie dus meer drinkt dan één glas per
anderhalf uur, raakt onder invloed. En daar is het bij alcohol allemaal
om begonnen.

Bob jij of Bob ik?
Voor weggebruikers is die trage lever echter ook 'het addertje onder het
asfalt': wie onder invloed gaat autorijden, riskeert een hoop ellende.
Want los van de kans op een ongeluk, loopje bij een alcoholcontrole ge
heid tegen de lamp. Als je met een groep bent, kun je vast wat regelen.
Spreek van tevoren af wie Bob is. Dan blijft het een carnavals/eest.
Alaaf!

RIJSTELLING BEDRIJVENLIJST

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan, met toepassing
van artikel 10, lid 10.7 van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en
Oost 1994", vrijstelling te verlenen van de lijst met toegelaten bedrijnen
binnen de bestemming "Bedrijventerrein (vlak II)" voor "groothandel in
bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d." in de bedrijfsbe
bouwing op het perceel Enkweg 17.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 7 februari tot en met woensdag 6 maart 2002 ter inzage
ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde
ning (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk
hun zienswijze aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

ATERDAG 9 FEBRUARI 20O2 BRENGPUNT GROF
HUIS- EN TUINAFVAL OPEN

Komende zaterdag is het brengpunt voor grof huis- en tuinafval weer
open. Dit brengpunt biedt u de mogelijkheid dicht bij huis grof afval gra-
tis weg te brengen. Met uw medewerking wordt dan nog minder restaf-
val op een dure wijze verbrand.

Vanaf 1330 tot 16.30 uur kunt u terecht met:

metaal
hout
schoon puin
niet schoon puin
tuinhout

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

Spelregels
• Deze regeling is alleen voor inwoners van de gemeente Vorden. Bij

binnenkomst op het terrein moet u zich kunnen legitimeren;
• U mag maximaal 0,25 rri' afval per dag aanbieden, met uitzondering

van tuinafval. Voor tuinafval geldt daarnaast een maximum van
2 m3 per dag;

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

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

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

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

gels van de aanwezige toezichthouders.

Op het brengpunt kunt u géén tapijt en matrassen brengen. In
overleg met ons afvalbedrijf Berkel Milieu bezien wij om dit op ter-
mijn mogelijk te maken.

Herbruikbare producten
Voor het afgeven van nog bruikbare producten, zoals kleding, meu-
bels, serviesgoed en speelgoed, kunt u contact opnemen met het
kringloopbedrijf 'de Omloop' (0573-251390, van 8.00 tot 13.00 uur).
Deze producten worden zo veel mogelijk in de kringloopwinkels in
Zutphen en Lochem verkocht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afval-informatie
lijn 0575-545646.
Op werkdagen bereikbaar van 9.00 -12.30 en 13.00 -16.00 uur.

1 OUWEN BERGRUIMTEN ZUTPHENSEWEG 51 EN
HOETINKHOF8

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 8 lid 7 sub d) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan
"Vorden West- en Zuid 1992" voor het bouwen van een bergruimte op de
percelen Zutphenseweg 51 en Hoetinkhof 8. Deze vrijstelling maakt het
mogelijk om vóór de gevel van de woningen te bouwen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 7 februari tot en met woensdag 20 februari 2002, ter in-
zage in het gemeentehuis bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis). Iedereen kan gedurende die termijn schriftelijk be
denkingen kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.

• j\if
ER INZAGELEGGING BESLISSING GELDIGHEID

INGELEVERDE KANDIDATENLIJSTEN

In het gemeentehuis ligt ter inzage het proces-verbaal van de zitting van
het hoofdstembureau over de geldigheid van de ingeleverde kandidaten-
lijsten voor de verkiezing van de leden van de raad van e gemeente Vor-
den.



OUWAANVRAGEN

plaats aanvrager inhoud datum ontvangst
de Stroet 11 R.H.J. Lichtenberg vergroten woning 29-01-2002
Reeoordweg 2 Beheerstichting Urtica bouwen woning en werkplaats 30-01-2002
Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening in het koetshuis.

VE^
Bouwen

plaats
Het Hoge 13

Kappen

Plaats
Emmalaan l

ERGUNNINGEN

aanvrager
S.H. Siebelink

aanvrager
E. Bouwmeester

inhoud
vergroten woning

inhoud
vellen l walnotenboom

vrijstelling
vergroten hoofdgebouw

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.

Haal de
milieuwin
uitje
bouw- en
sloopafval
Wist u dat:
Wc heel w, 11 ctlkllisscn in Nederland.' Hel is niet vooi nicls <l,il televisie
programma's als l igen Huis £ luin en Klussen £ Wonen /o populair /ijn.
We weten de bouwmarkten daaidooi vaak wel te vinden. Maar w,i,ir moeten
wc naartoe met het bouw- en sloopafval? Die vraag wordt regelmatig gesteld.
In de ecistc plddts kunt u tegen belaling leicdit bij het Afval Breng Punt in
Lochem of /utphen. Maar wie geld wil uitsparen kan ook met een beperkte
hoeveelheid grof afval 11,1,11 hel nieuwe maandelijkse hrengpunt voor grof
huis- en tuinafval aan Het Hoge 65 (voormalige zuivering). Hier worden geen
kosten in rekening gebracht. Voorwaarde is wel dat het bouw- en sloopafval
gescheiden wordt aangeleverd. Hoe u dat doet leest u hieronder.

Tips
• l en houten raampje wordt als bouw- en sloopafval ge/ien, omdat het glas,

hout en eventueel stopverf niet gescheiden zijn. Het moet dan naat hel
Afval Breng Punt. Maar wie het glas uit het raam verwijdert en /aken als
glas en hout gescheiden aanlevert, kan teieihl bij het maandelijkse breng-
punt voor grof huis- en tuinafval aan Het Hoge 65 in Vorden U hoeft hier
voor clan niet te belalen!

• Het maandelijkse brengpunt is bedoeld voor: metaal, hout, schoon puin,
niet schoon puin, tuinhout, klein chemisch afval, tuinafval, klein wit- en
bruingoed en vlakglas. Ook hier geldt weer dat u het gescheiden moet aan-
leveren!

Verwerking
Houw- en sloopafval dat naai het Alval Bieng l'unt in loihem ol /ulphen
gaat, wordt eerst onder h.iinlni '.ynomen dooi hel Veluws Sorteer Bedrijf in
Wilp. /ij sorteren de inhoud op /aken als papier, hout, metalen, pvi en puin.
Geprobeerd wordt om alles weer /oveel mogelijk opnieuw Ie gebruiken, /o
worden de verschillende scxirten metaal gescheiden en handmatig schoon-
gemaakt. Koper, aluminium, /ink, lood, meslvrijslaal en ij/er gaan daarna naar
diverse gespecialiseerde verwerkingsbedrijven en beginnen /o wivr aan een
'tweede leven'. Het voordeel van het maandelijkse brengpunt aan Het Hoge in
Volden is dal al hel bouw en s lcx>pafva l hier al gescheiden wordl aangeleverd.
Dat scheelt flink wat kosten en dat merkt u weer in uw portemonnee.

Inzameling
Het maandelijkse brengpunt vooi grof huis en tuinafval aan Hel Hoge ( > ' >
(voormalige /uivering) is iedere tweede /aterdag van de maand geo|x'iul van
H. W lot 16.50 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Atval-lnformatie-lijn,
telefoon (0575) 54 56 46. Geopend op werkdagen
van 9.00 tot I2JO en 13.00 tot 16 00 uur.

berkel milieu

afval apart
MOOIMEEGENOMENV"

OHOINTI-, FRUIT-
IN TUINAFVAL

APART

EEN BETER
MILIEU BEGINT

BIJ JEZELF

Mogelijk
langer asielzoekers
in Kranenburg
Projectontwikkelaar Wolborgh
uit Hengelo heeft bij de ge-
meente Vorden het verzoek in-
gediend om langer asielzoekers
te mogen huisvesten in het
voormalige klooster in Kranen-
burg.

Vorig jaar gaf de gemeenteraad
toestemming om het pand tot het
einde van dit jaar te gebruiken als
opvangcentrum. Directeur G. Huls-
hoff geeft aan dat hij meer tijd no-
dig heeft om zijn plannen met het
klooster te verwezenlijken. "Wij
hebben architectenbureau Boer-
man uit Steenderen de opdracht
gegeven om een haalbaarheidson-
derzoek te doen. Maar we zitten
nog steeds te wachten op de resul-
taten daarvan. Tot die tijd kunnen
we dus niets doen", zegt hij.
Hulshoff verwacht de resultaten
van het onderzoek binnen een

maand in huis te hebben. "Daarna
kunnen we dus met de gemeente
en de provincie aan de slag", zegt
hij. Volgens Hulshoff is het van
groot belang dat de gemeente het
klooster straks op de gemeentelij-
ke monumentenlijst zet. "Als ge
volg daarvan kunnen wij straks bij
de provincie extra wooncontin-
genten krijgen voor het klooster. Ik
geloof alleen niet dat wij onze
plannen aan het eind van het jaar
al rond hebben. Vandaar ook ons
verzoek om langer asielzoekers te
mogen huisvesten in Kranen-
burg." Wat de kloostereigenaar be-
treft blijft het gebouw tot begin
2004 onderkomen voor asielzoe-
kers. Dit is de maximale tijd die
het Centraal Orgaan Opvang Asiel-
zoekers aanhoudt.
Op dit moment is het precies drie
jaar geleden dat de eerste asielzoe-
kers in Kranenburg arriveerden.

Kerkstraat 11
Keijenborg
Tel (0575) 4612 93



Lijsttrekker Mattie Bakker van D66:

'Huidige college moet blijven'
Als hij in Vorden over straat
loopt, zullen maar weinig men-
sen hem herkennen. Niet in de
laatste plaats omdat de heer
Mattie Bakker in Vierakker
woont. Toch zit hij alweer acht
jaar namens D66 in de gemeen-
teraad van Vorden. Eerst samen
met partijgenoot Reinhard No-
bel en sinds het zetelverlies bij
de verkiezingen van 1998 als
eenmansfractie. Als het om de
toekomst van D66 gaat, is de
heer Mattie Bakker heel realis-
tisch. "Je zult zien dat de ko-
mende gemeenteraadsverkie-
zingen weer een afspiegeling
zijn van wat er landelijk ge-
beurt. En dan ziet het er dus
heel somber voor ons uit. D66
doet het gewoon heel slecht in
de peilingen en het is dus nog
maar de vraag of wij weer te-
rugkeren in de gemeenteraad",
aldus de heer Bakker (56). Met
het oog op de gemeenteraads-
verkiezingen van woensdag 6
maart spreekt journalist Peter
Besselink de komende vier we-
ken met de lijsttrekkers van de
vier politieke partijen in Vor-
den. Deel l - D66 op de wip.

Fractievoorzitter de heerAb Boers
van het CDA merkte tijdens de al-
gemene beschouwingen op dat
heel veel zaken bij het huidige col-
lege veel te lang duren. Hij verge-
leek het met het tempo van een
slak. Bent u het daarmee eens?

"Nee, ik vind het veel te gemakke-
lijk om het college overal de
schuld van te geven. Sommige din-
gen duren gewoon lang. En ook
niet altijd alles zit mee. Nee, wat
dat betreft /ou ik de heer Boers
willen uitdagen door te vragen
wat er in de tijd dat het CDA nog
in het college zat allemaal zo snel
ging. Die discussie zou ik graag
eens met hem willen voeren. Het
is veel te makkelijk om het beleid
van het college te vergelijken met
die van een slak. Ab boers weet
ook wel dat sommige zaken ge-
woon niet sneller kunnen. Aan de
andere kant kan hij ook best wel
heel erg complimenteus zijn rich-
ting het college. Met name de laat-
ste tijd. Het is dan net alsof het
Boers zit te lonken en bij wijze van
spreken al bezig is met de komen-
de collegebesprekingen. Het CDA
wil blijkbaar weer graag terug in
het college."

Het huidige college wordt ge-
vormd door PvdA en WD. Wat
heel veel mensen vergeten zijn, is
dat D66 vier jaar geleden de colle-
gebesprekingen leidde en samen
met deze partijen het beleidspro-
gramma heeft opgesteld. Vorden
heeft dus in feite een paars colle-
ge.

"Ja, dat klopt. Wij hebben als D66
dan wel geen wethouder geleverd,
maar wij zijn wel een collegedra-
gende partij. Tijdens de collegebe
sprekingen hebben wij dan ook
heel duidelijk onze stem laten
klinken. Zo zijn wij altijd een fel
voorstander geweest van de af-
schaffingvan de hondenbelasting.
En dat is dus ook gebeurd. Ik kan
me voorstellen dat heel veel men-
sen alweer vergeten zijn dat wij in
Vorden een paars college hebben.
Met name omdat D66 geen wet-
houder levert. Maar dat doet niets
af aan de samenwerking tussen de
drie partijen. Het contact met de
beide wethouders is uitstekend en
ik heb ook regelmatig overleg met

de fractievoorzitters van de PvdA
en de WD. Wat dat betreft ver-
loopt die samenwerking gewoon
heel goed."

Het huidige college mag dus blij-
ven...

"Ik denkt dat het heel slecht voor
Vorden zou zijn als je na de verkie-
zingen een ander college krijgt.
Want je moet niet vergeten dat
een dergelijk college maar twee
jaar de tijd heeft, want daarna
krijg je dus die herindeling. Ik
vind datje in die twee jaar niet al-
les overhoop moet halen. Dat is
niet goed voor Vorden. We moeten
de lopende zaken gewoon goed af-
handelen en zorgen dat we straks
vlekkeloos over kunnen gaan in
een nieuwe gemeente. Ik ben dan
ook voorstander van een voortzet-
ting van het huidige college. Maar
het liefst dan wel een college waar-
van het beleidsprogramma raads-
breed wordt gedragen. Dus ook
door het CDA. Met het oog op die
gemeentelijke herindeling is het
erg belangrijk dat we het op hoofd-
lij nen met elkaar eens kunnen
zijn. Dat is gewoon het beste voor
Vorden. Op die manier worden de
belangen van het dorp het beste
behartigd. En daar gaat het op dit
moment om. Ik hoop dat het CDA
daar ook zo over denkt. Want wees
nou eerlijk, zoveel hete hangijzers
zijn er toch niet binnen de ge-
meente Vorden?"

Wat dacht u bijvoorbeeld van de
verkeersproblematiek op de Zut-
phenseweg. Volgens de aanwonen-
den wordt daar veel te hard gere-
den. En dan heb ik het nog niet
eens over de vele vrachtwagens
die door het centrum van het dorp
rijden.

"'Daar moeten ook snel maatrege-
len genomen worden. Tijdens de
laatste gemeenteraadsvergadering
heb ik daar ook weer opnieuw op
aangedrongen. Als alles volgens
planning verloopt zal in maart het
rapport verschijnen van het onder-
zoeksbureau dat de verkeerspro-
blematiek op de Zutphenseweg
onder de loep heeft genomen. Bij
dat onderzoek wordt alles meege-
nomen. Dus niet alleen de route
dwars door het dorp maar ook de
hoeveelheid verkeer op de Horster-
kamp. Op zich vind ik het een goe
de zaak dat zoiets onderzocht
wordt, want je moet niet alleen op
basis van emoties maatregelen ne-
men. Daar moeten ook cijfers aan
ten grondslag liggen. Maar als die
cijfers er eenmaal liggen, dan
moet je wel zo snel mogelijk over-
gaan tot actie. En dan moetje dus
niet gaan wachten op het cen-
trumplan dat in de loop van het
jaar door de gemeenteraad wordt
besproken. Natuurlijk is het mooi
als je straks een totaalvisie voor
het hele centrum neer kunt leg-
gen. Maar daar kunnen de bewo-
ners van de Zutphenseweg niet op
wachten. En datzelfde geldt voor
een eventuele noordelijke omlei-
ding. Ik sluit het helemaal niet uit
dat we die ooit krijgen. Maar hoe
lang gaat dat niet duren? Daar
hebben de bewoners aan de Zut-
phenseweg geen boodschap aan."

Wees eens concreet. Wat moet er
gebeuren?

"Als je het vrachtverkeer uit het
centrum wil weren, dan moetje er

Lijsttrekker Mattie Bakker van D66: 'Ik denkt dat het heel slecht voor
Vorden zou zijn, als je na de verkiezingen een ander college krijgt.'

in mijn ogen ook alles aan doen
om dat te bewerkstelligen. Dat be-
reik je niet door daar een bord
neer te zetten. Plaats daarom twee
drempels: één ter hoogte van het
kruispunt met de Strodijk en de
Mispelkampdijk en één drempel
bij het kruispunt bij Kluvers. Ik
ben geen verkeersdeskundige,
maar ik heb het gevoel dat je met
twee van die drempels een hoop
oplost. Het verkeer gaat minder
hard rijden en vrachtwagen-
chauffeurs zullen zich wel twee
keer bedenken voordat ze dwars
door het centrum gaan. Ik merk
het hier zelf. Wij wonen hier in
Vierakker aan de IJsselweg waar
sinds een tijdje ook drempels lig-
gen. Het gevolg daarvan is dat we
totaal geen last meer hebben van
vrachtverkeer. Het werkt dus wel
degelijk. Die verkeersmaatregelen
moeten er dus wat D66 betreft zo
snel mogelijk komen. En dat geldt
ook voor de eventuele maatrege-
len aan de Horsterkamp. Tot nu
toe hebben de mensen daar ge-
woon mazzel gehad dat nog heel
veel vrachtverkeer door het cen-
trum gaat, maar als straks blijkt
dat als gevolg van de maatregelen
in het dorp het drukker gaat wor-
den op de Horsterkamp, dan zul-
len daar ook geluidswerende
maatregelen moeten worden ge-
nomen."

Wat wordt het hoofditem van D66
in de verkiezingsstrijd?

"De leefbaarheid in de kleine ker-
nen. Zoals bekend is D66 vanaf het
begin voorstander geweest van
VHS++. Oftewel één grote platte-
landsgemeente in het centrum
van de Achterhoek. Maar we moe-
ten daarbij niet voorbij gaan aan
de vele kleine kernen die zo'n
nieuwe gemeente gaat krijgen. En
in al die kleine kernen staat de
leefbaarheid bij ons voorop. Een
grotere gemeente moet dus niet
ten koste gaan van die leefbaar-
heid."

Een leuk verkiezingsitem, maar
dat schreeuwen toch alle politieke
partijen in Vorden. Weinig verras-
send!

"Daar ben ik het niet mee eens.
Neem bijvoorbeeld het idee om
172 vakantiebungalows op Wien-
tjesvoort te bouwen. Wij zijn daar
altijd een fel tegenstander van ge
weest en het ziet er naar uit dat
die plannen ook helemaal niet
doorgaan. Maar het CDA daarente-
gen is altijd een voorstander van
die vakantiebungalows geweest.
Eerlijk gezegd vind ik dat dus niet
zo'n kleine kernen gedachte. Zo'n
recreatiepark hoort daar gewoon
helemaal niet thuis!"

Oké, duidelijk. Nu nog even dat
centrumplan. Oftewel de herin-
vulling van het centrum van het
dorp. Hoe kijkt D66 daar tegen-
aan?

"Weet je, je kunt nu wel allemaal
bespiegelingen gaan houden van
wat je allemaal nog zou willen en
wat er allemaal zou kunnen, maar
je moet aan de anderejcant ook
wel reëel zijn. Het volgende colle-
ge heeft nog maar twee jaar de tijd
om daar iets aan te doen. Zo'n cen-
trumplan red je niet in twee jaar.
Daar moetje gewoon heel reëel in
zijn. Je moet naar mijn idee niet al-
lerlei bespiegelingen houden van
wat je zou willen en zou kunnen,
want een heleboel dingen kunnen
gewoon niet meer. Het centrum-
plan is in ontwikkeling. Of we dat
echt halen dat weet ik niet. Maar
ik ga me daar wel voor inzetten.
Vorden moet een levendig cen-
trum houden."

En wat moet er gebeuren met de
Dorpsschool. Nieuwbouw op de
huidige locatie o f ergens anders?

"Ja, daar zijn we nu mee aan het
kijken welke mogelijkheden er
voor de hand liggen. Maar wat mij

betreft blijft de Dorpsschool daar
dus en kiezen we zo snel mogelijk
voor nieuwbouw op die locatie."

Een ander voortslepend drama is
de privatisering van de sporthal.
Wat is jullie standpunt daarin?

"Ik wil niemand de zwarte piet
toeschuiven, want in mijn ogen is
er van alles aan gedaan om te ko-
men tot privatisering. Maar het
lukt gewoon niet. Het college zegt
op dit moment wel dat er een aan-
tal serieuze kandidaten zijn, maar
dan vind ik dat er ook eens een se
rieuze deadline moet komen. Ik
vind dat het nieuwe college zo'n
deadline gewoon keihard moet
stellen. En halen we die niet dan
moeten we gewoon een andere op-
lossing zoeken. Begrijp me goed,
ik ben voor privatisering. Maar als
dat niet lukt moetje het dus weer
gewoon gemeenschappelijk eigen-
dom maken van de gemeente. Of
we moeten het gewoon helemaal
kwijt. Maar niet eindeloos met al-
lerlei partijen blijven praten. Daar
schiet je niets mee op."

Tot slot nog even de woningbouw
in Vorden. Het CDA heeft er bij de
algemene beschouwingen voor ge-
pleit dat Vordenaren bij de bouw
van woningen en appartementen
op het huidige Sorbo-terein voor-
rang krijgen. Vinden jullie dat
ook?

"Kijk, het CDA kan zoiets natuur-
lijk wel van de daken blijven
schreeuwen, maar ik vind dat je
van de andere kant wel heel realis-
tisch moet zijn. Het is de project-
ontwikkelaar die daar huizen gaat
bouwen en dus bepaalt aan wie hij
deze woningen verkoopt. Het eni-
ge wat wethouder Mulderije heeft
kunnen doen is die projectontwik-
kelaar vragen om rekening te hou-
den met de behoefte die er is in
het dorp als het gaat om wonin-
gen. En dat heeft de wethouder
dus ook gedaan met als resultaat
dat Vordenaren de eerste maan-
den een voorkeursbehandeling
krijgen. In mijn ogen is dat dus het
maximaal haalbare. Ik begrijp dan
ook niet waarom het CDA daar
maar over blijft zeuren - want ik
noem dat zeuren. Ik vind dat bo-
vendien valse verwachtingen wek-
ken. Mevr. Mulderije heeft gewoon
haar best gedaan en dit is gewoon
het hoogst haalbare."
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Veldrit
"Achtkastelen-
rijders"

VRTC "De Achtkastelenrijders" or-
ganiseerde zondag een veldrit
waarbij de deelnemers uit twee af-
standen konden kiezen t.w. 25 ki-
lometer of 45 kilometer. Het aan-
tal deelnemers overtrof de stoutste
verwachting. In totaal gingen er
725 personen van start voor een rit
in de buurtschappen van Vorden.
Start en finish waren bij het ge
meentelij k Sportpark. De club or-
ganiseert op 21 april een Voor-
jaarstocht.



Bij inlevering van uw
volle kleurenfilm

(24 of 36 opnames)

Groetjes,

Dorpsstraat 20 • Vorden • Tel. (0575) 55 28 12

Eet vis,
omdat het zo gezondt is!

van 9.30 tot 17,15 uur
op de tnarkt ty

Ruime keus kwaliteitsvis.

VISHANDEL
JLM. & F. VAN DE GROEP

Spakenburg
Tel./fax (033) 29 86 610

mobiel 06 22158903

NAGELSTUDIO JOLINDA
• kunstnagels
• nailart
• manicure
• parafïnebadbehandeling

U krijgt nooit een tweede kans
voor een eerste indruk.

Het Stroo l l
Tel. (0575) 55 26 86
Behandeling ook na 18.00 uur mogelijk.

itijn-tip:

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

» Zand, grind, tuingrond
». Grondwerk
», Containers
.-, Bestratingen
» Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37
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GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, dat met ingang van donderdag 7 februari tot en
met 20 maart 2002 ter gemeentesecretarie, sector
grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt
de vergunning op grond van artikel 11 van de Monu-
mentenwet 1988 voor het restaureren van de glas-in-
lood-ramen en interieurschilderingen van de R.K. kerk
te Vierakker, Vierakkersestraatweg 31.
Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen
belanghebbenden tegen deze beschikking bij het colle-
ge van burgemeester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

Vorden, 6 februari 2002,

burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de loco-burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten DJ. Mulderije-Meulenbroek

GEMEENTE
VORDEN
Voorbereidingsbesluit
(artikel 21 WRO)

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, dat de gemeenteraad in zijn openbare vergade-
ring van 29 januari 2002 heeft besloten, dat voor (delen
van) de percelen, kadastraal bekend gemeente Vorden,
• sectie D, nr. 2382, plaatselijk bekend Bergkappeweg

2;
• sectie G, nr. 1385, plaatselijk bekend Zomervreugd-

weg 1;
• sectie F, nrs. 3053, 2857 en 2393, plaatselijk bekend

Hoge Slagdijk 2,
een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbe-
reid.

Het Voorbereidingsbesluit treedt in werking op donder-
dag 7 februari 2002 en ligt voor een ieder ter inzage in
de openbare bibliotheek en, tijdens kantooruren, ter ge-
meen-tesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening (koetshuis).

Tot en met woensdag 20 maart 2002 kunnen belang-
hebbenden tegen dit besluit bezwaar indienen bij de
gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vor-
den.

Vorden, 6 februari 2002,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

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

GEMEENTE
VORDEN

Vrijstelling bestemmingsplan
(artikel 19, lid 1 WRO; artikel 50, lid 4 Ww)

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend met vrijstelling ex artikel 19, eerste lid van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening, en met toepassing van arti-
kel 50, lid 4 van de Woningwet medewerking te willen
verlenen aan het bouwplan voor het vergroten van een
woning op het perceel Zomervreugdweg 1 te Vorden.

De op het bouwplan betrekking hebbende tekeningen
en de ruimtelijke onderbouwing voor de vrijstelling ligt
met ingang van donderdag 7 februari tot en met 6 maart
2002 voor een ieder ter inzage in de bibliotheek en op
de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), met de mogelijkheid
gedurende die periode schriftelijk zienswijzen aan ons
kenbaar te maken.

Vorden, 6 februari 2002,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

Lekker hè,
zo'n gouden plak

Entrecote,
WO gram

Vleestomaatje,
per stuk

Gegrild spek,
700 gram

Rundergehakt,
7000 gram

Rundvleessalade,
700 gram

€

€

€

€

€
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Vlogman
Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vordc'n
Tel. (0575) 55 13 21

Tot 70% korting
op dameskleding

WoMen

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

U kunt uw oude boeken, cd's, cd-roms en videobanden
inleveren bij de Dorpsschool

aan de Kerkstraat 17 in Vorden op:

woensdagmiddag 6 en 20 februari
van 12.15 tot 13.00 uur

zaterdagochtend 23 februari
van 9.00 tot 11.00 uur.

Tijdens de fancyfair op zaterdag 2 maart om 12.00 uur
wordt onder de mensen die boeken hebben ingeleverd,

een cadeaubon van Sueters verloot.

Ter versterking van haar gidsenkorps
zoekt de VW

vrijwilligers
die kunnen worden ingezet als gids

bij begeleide fietstochten.

Daarnaast zijn wij op zoek naar één
of meer

medewerkers
die bereid zijn om al dan niet per fiets

de circa 9 km lange gemarkeerde
wandelroute te onderhouden.

Meer gegevens vindt u in een elders
in dit blad opgenomen persbericht.

Aanmelding en verdere informatie bij
Jopie Wullink, VW Vorden,

Kerkstraat 1, tel. (0575) 55 32 22



olitie varia
Aandachtsvestiging
Op maandag 22 januari is er tus-
sen 16.00 uur en 17.30 uur bij de
Aldi een greep uit de kassa ge
daan. Heeft u iets gezien of kent u
iemand die iets heeft gezien, dan
wil de politie u verzoeken contact
met hen op te nemen.

Zaterdag, 26 januari
Tijdens de nachtdienst zijn 4 be-
stuurders gecontroleerd op het ge
bruik van alcohol. Geen van hen
had teveel gedronken.

Zondag, 27 januari
Ook vannacht zijn een aantal be-
stuurders gecontroleerd op het ge-
bruik van alcohol. Geen van hen
had teveel gedronken.

Maandag, 28 januari
Er is aangifte gedaan van diefstal
van een PTT-brievenbus. De brie-
venbus hoorde bij een woning aan
dejoostinkweg.

Dinsdag, 29 januari
Tijdens de nachtdienst zijn diverse
bestuurders gecontroleerd op het
gebruik van alcohol. Geen van hen
had teveel gedronken.

Aan de Dorpsstraat is een dames-
fiets weggenomen. De fiets stond
daar gestald voor een praktijk voor
fysiotherapie en stond niet op slot.

Aan het station van Vorden is ook
een fiets weggenomen. Deze fiets
was wel afgesloten.

Op de Zutphenseweg heeft zich
een aanrijding voorgedaan tussen
een vrachtauto en een personen-
auto. De bestuurder van de vracht-
auto zag de wegafzetting te laat en

moest daarom een stuk achteruit
rijden. Bij deze manoeuvre liet hij
de personenauto niet voorgaan.
Hierdoor ontstond een aanrijding
met alleen materiële schade.

Woensdag, 30 januari
Aan de Ruurloseweg is een auto in
brand gevlogen. De bestuurster
zag tijdens het rijden vlammen en
heeft de auto langs de kant gezet.
Daar begon de auto flink te bran-
den. De brandweer heeft de brand
geblust. De voorzijde van de auto
is geheel uitgebrand. De gastank
van de auto is heel gebleven.

Aan de Enkweg is een trilplaat met
bijbehorende aanhanger uit een
loods weggenomen. De waarde
van het apparaat is zo'n f29.000,-.

Aan de Beatrixlaan is op dinsdag
29 januari een geparkeerd staande
auto beschadigd geraakt. De dader
heeft zich niet bekend gemaakt.
De auto heeft een deuk opgelopen
aan de rechterzijde, net boven de
kokerbalk.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 25 januari

Gevonden:
- geen

Verloren:
- een kentekenplaat, beginnend

met de letters: JP
- zwarteherenportemonnee, met

o.a. rijbewijs en pasjes erin

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

Vorden afwezig op feest in Amsterdam Arena:

Geen oranjefeest in Vorden

Erica Terpstra tijdens bijeenkomst in Vorden:

"Pim Fortuyn is een lawaaipop'
WelofgeenVHS++?
Wie gedacht mocht hebben dat
Erica Terpstra vrijdagavond tijdens
een bijeenkomst in zaal Bakker te
Vorden, flink van leer zou trekken
tegen Pim Fortuyn van Leefbaar
Nederland, kwam bedrogen uit.
Erica Terpstra bestempelde de "re-
publikein" Fortuyn als een "la-
waaipop" en daarmee was voor
haar de kous af.

Even had ze geaarzeld om deze
eerste februar i naar de Achter-
hoek af te reizen. Ze had immers
ook een uitnodiging voor de festi-
viteiten in de Arena op zak. "Ech-
ter de afspraak in Vorden was al
gemaakt en zoals U weet de WD
staat voor wat ze belooft. Dan ma-
ken we er hier in Vorden maar een
feest van", zo sprak ze onder luid
applaus.

De Nieuwjaarsbijeenkomst in zaal
Bakker was georganiseerd door de
WD- afdelingen van de gemeen-
ten Vorden, Hengelo, Steenderen,
Hummelo/ Keppel en Zelhem. De
gemeenten van de "VHS++". Wat
de gemeentelijke herindeling be-
treft was ook gedeputeerde I lans
van Boxem uitgenodigd om nog
even de "laaste stand van zaken"
door te nemen. Hoewel van Boxem
als WD'er de vorming VHS++ voor-
staat, blijft het vooralsnog een
open vraag of Gedeputeerde Sta-
ten deze week dit voorstel ook aan
de Provinciale Staten zullen uit-
brengen!

Volgens van Boxem draait alles om
de centrumgemeente Doetin-
chem. Daarbij zijn een drietal mo-
gelijkheden aan de orde: Ddetin-
chem-Hummelo/Keppel-Doesburg:
de variant Doetinchem- Zelhem
en Doetinchem met delen van, of
geheel Gendringen. "Een moeilij-

ke keuze, waarbij soms afbreuk
moet worden gedaan aan de eigen
politieke visie. En daar vraag ik be
grip voor", zo zei de liberaal alvast
op voorhand!! Een inwoner uit
Hummelo greep de microfoon en
sneerde: "Ik concludeer dat Hum-
melo als politieke handelswaar
wordt gebruikt"! Op 27 februari
nemen Provinciale Staten een be-
sluit over de voorstellen inzake de
gemeentelijke herindelingen.

Prinses Maxima een geschenk
voor het Oranjehuis
I let kon niet missen of Erica Terp-
stra ging in op het huwelijk van de
andere "Oranjefan" Prins Willem
Alexander. "Prinses Maxima is een
prachtig geschenk voor ons Oran-
jehuis", zo sprak ze euforisch. Wat
betreft haar politieke inbreng op
deze bijeenkomst, roemde Erica
Terpstra de verkiezingsprogram-
ma's van haar partij in de vijf ge
noemde gemeentes. Zegt ze: "Er
loopt een grote liberale lijn door-
heen, waaruit blijkt dat we opko-
men voor sterke plattelandge-
meentes". Tot partijgenoot Hans
van Boxem zei ze : " Ik benijd je
niet vader om een goeie afweging
te maken"!

Erica werd bijna lyrisch toen het
eigen landelijke WD verkiezings-
program aan de orde kwam. "Het
afschaffen van de OZB is één van
de parels van het programma, zon-
der dat wij daarbij de autonomie
van de gemeentes aantasten. In
ons voorstel gaan de inkomsten
van de gemeentes niet naar bene
den". Erica Terpstra heeft dit jaar
een kwart eeuw zitting in de Twee
de Kamer. :"Ik ben ontroerd dat ik
voor de komende verkiezing op de
vierde plaats ben gezet". Zij om-
lijstte dit met een krachtig YES!

Voorzitter F. Meulenbroek van
de Oranjevereniging in Vorden
zat afgelopen vrijdagavond
waarschijnlijk gewoon voor de
televisie. Hij was in ieder geval
niet in Amsterdamse voetbal-
tempel waar op dat moment
het feest ter ere van de bruiloft
van kroonprins Willem-Alexan-
der en Maxima werd gehouden.
Tot teleurstelling van burge-
meester Kamerling was Vorden
de grote afwezige bij het feest
in de Amsterdam Arena.

De Oranjevereniging in Vorden
was van tevoren wel benaderd om
25 personen af te vaardigen naar
het spektakel in Amsterdam. "Al in
een vroegtijdig stadium kregen
wij van het Nationaal Oranjeco-
mité de vraag of wij daar gebruik
van wilden maken", blikt de heer
Meulenbroek terug. "Maar daar
hing wel een kostenplaatje aan
vast van 2.500 gulden bedoeld
voor de entreekaarten en het ver-
voer naar de Arena. En dat vonden
we erg veel." Het bestuur van de
Oranjevereniging besloot in eerste
instantie dan ook geen actie te on-
dernemen.
Toen de gemeente Vorden medio
december zelf benaderd werd
door het Nationaal Oranjecomité,
nam burgemeester Kamerling
contact op met de voorzitter van
de Vordense Oranjevereniging.
"Zoiets hoort bij een Oranjevereni-
ging thuis. En het leek me ook niet
zo moeilijk om zoiets te organise
ren", aldus Kamerling. De burge-
meester zegt in totaal drie keer te
lefonisch contact te hebben gehad.
"Bij de derde keer zei de heer Meu-
lenbroek opnieuw dat hij ermee
bezig was. Gevolgd door opnieuw
een lang stilzwijgen. Toen een me-
dewerker van de gemeente daarna
nogmaals contact met de Oranje-
vereniging opnam, kreeg hij de
mededeling dat ze ervan afzagen.
Erg jammer", aldus Kamerling.
Volgens de heer Meulenbroek
klopt het dat er medio december

contact met de gemeente is ge-
weest. "Maar dat was pas op maan-
dag 10 december. Eén dag later
kregen wij van de burgemeester te
horen dat de gemeente de kosten
wilde betalen. Probleem op dat
moment was alleen dat wij nog
maar vijf dagen hadden op te ko-
men tot die 25 namen. Want dat
moest voor 17 december worden
doorgegeven omdat de personen
die naar de Arena gaan van tevo-
ren allemaal worden gescreend."

Volgens burgemeester Kamerling
moet die datum niet zo murw wor-
den genomen. "Ik had zelf al voor
de zekerheid bij het Nationaal
Oranjecomité 25 plaatsen gereser-
veerd. Er was echt nog wel wat
meer tijd." Een ander argument
van Meulenbroek is dat bepaalde
ambtenaren op het gemeentehuis
die week niet bereikbaar waren
om antwoord te geven op sommi-
ge vragen die bij de Oranjevereni-
ging leefden. "Zo wilden we weten
hoe we tot een evenwichtige ver-
deling van de kaarten konden ko-
men. We probeerden samen met
de gemeente dus tot een soort van
lijst komen. Maar daar kregen we
dus geen antwoord op."

GEEN DORPSFEEST
Hoewel Maxima en Willem-Alexa-
nder daar natuurlijk niets van ge
merkt hebben, blijft het een feit
dat Vorden vrijdag de grote afwe
zige was tijdens het Oranjefeest in
de Amsterdam Arena. Ook in het
dorp zelfwas het zaterdag erg stil.
Geen Oranjefeest dus in Vorden,
een gemeente die in de hele regio
toch bekend staat als een echt
Oranjedorp. Voorzitter Meulen-
broek licht toe: "Wij hebben in een
vroegtijdig stadium geïnformeerd
bij Bakker en De Herberg of zij
hun zalen op de avond beschik-
baar hadden. Maar beide hadden
ze al wat. Bij Bakker een partij die
al lang geleden geboekt was en bij
De Herberg het feest van de plaat-
selijke motorclub."

Meulenbroek gaat daarbij voorbij
aan het feit dat penningmeester B.
Bloemendaal aan het begin van
het jaar al de zaal van het Dorps-
centrum had gereserveerd voor
een eventueel feest. "Dat klopt",
zegt hij. "In eerste instantie wilden
wij daar een feest houden voor al-
le leden van de Oranjevereniging.
We vonden alleen dat we'daar de
andere mensen in het dorp tekort
mee zouden doen. We zijn daarom
vervolgens gaan kijken of wij niet
een soort van swingfeest in het
Dorpscentrum zouden kunnen
houden. We zijn daarvoor nog
naar Winterswijk geweest, waar ze
een tijd geleden ook zo'n feest
hielden. Maar alles bij elkaar was
zo'n feest niet te betalen. Uiteinde
lijk hebben we dan ook besloten
om er van af te zien."

ZWARTE PIET
Volgens Meulenbroek is het te
makkelijk om nu de Oranjevereni-
ging de zwarte piet toe te schui-
ven. "Ze zeggen altijd dat Vorden
heel oranjegezind is. Maar in de
praktijk valt dat heel erg tegen. De
meeste mensen houden wel van
een feestje, maar als het op orga-
niseren aankomt dan zijn ze niet
thuis. En dat is ook zo als het gaat
om het lidmaatschap van de Oran-
jevereniging. Als wij langs de deu-
ren gaan om donateurs te werven,
dan halen heel veel mensen hun
neus op. En dat vind ik wel eens
jammer."

De Oranjevereniging heeft daar-
om ook het plan om op 30 april
met name de jongeren in het dorp
op een ludieke wijze aan te spre
ken om lid te worden van de ver-
eniging. "Zo'n feest vier je met z'n
allen. En daar mogen we allemaal
ook best wel wat voor over hebben.
Het is maar een tientje per jaar",
aldus Meulenbroek, die daar gelijk
aan toevoegt dat het met de activi-
teiten voor Koninginnedag wel
snor zit. "Daar zijn we volop mee
bezig."

Wat zullen we gaan doen bij 'de Smid'?

Vaak wordt die vraag gesteld,
bij een bruiloft, verjaardag per-
soneelsfeest of reünie, telkens
iets origineels bedenken valt
niet mee, daarom is de uitdaging
des te groter als je er met vol-
doening op terug kunt kijken.
Belangrijk voor ons is te luis-
teren naar wat de ideeën zijn.

Wil men een spetterend feest, met
smaakvolle kramen en diverse

statafels voor een ongedwongen
sfeer. Wil men lekker eten en voor-
al de tijd om met elkaar te praten
zonder harde muziek!

Kinderen moeten ook actief bezig
kunnen zijn en ruimte hebben om
met elkaar te spelen!

Activiteiten in de vorm van een
tandem-puzzeltocht, casino-avond,
spelen-circuit of klootschieten

met daarna een ongedwongen
husselavond (braden in een grote
pan). Soms is het een mix van
mogelijkheden, uw wensen en
onze vakkundigheid zijn bij De
Smid tot een geheel te smeden.

In de Plezanterie met huuskamer
en gezellige open haard of de
Orangerie met sfeervolle grote
tuin is het in elk seizoen goed
toeven (zie ook de advertentie).



VLAAI VAN DE WEEK:

Zwitserse roomvlaai € 5,00

Apfelstrudelrol gele room/appel € 1,00

TUDENS DE WITTEBROODSWEKEN

6 bolletjes halen 5 betalen

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
* D MC borduur/haakgarens * handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont * Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om f e borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokken wol/breJwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 34 60

Wij zoeken voor de vrijdagmorgen,
in de winkel, een leuke vlotte

medewerker/ster
Telefonische reacties (0575) 46 34 60

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

oh varkensrollade
kg van 8.15 voor

Dubbeldrank O29
pak a 0.95 - diverse smaken nu 3 pak voor f̂alM

LotllS, sterk en comfortabel
pak halen ^ i pak betalenpak 6 rol a 3.22

Fanta of Sprite
O fles halen ->- é fles betalenfles 1.5 liter a 1.22

Dubro afwas citroen
fles 500 ml a 1.08 fles halen fles betalen

Kelder restanten wijn
13 verschillende soorten HU per f/GS Oi/ /O bOflUSftOftffig

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur

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

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

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

GALLSGALL

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

BRUIDSBEURS
ZONDAG 17 FEBRUARI 2002

in
DE NIEUWE AANLEG

Scheggertdijk 10, A l men

Beursopening van 11.00- 17.00 uur
Shows om 12.00. 1330, 15.00. 16.00 uur, vc-r/urad door g-fkshion promoiions

Entree: 5 € , incl . koffie cn gebak

Deelnemende bedrijven:
Bruidshuis Beijer Bessclink. WillyS mode vanaf maat 42,
Cafc-Rcst. Zalenccntrum De Nieuxve Aanleg,
Bk^cmsierkunst Liesbeth, Hans Makkink fotografie,
Alben Bakker Video, Garage Grocnoinvc. Selioonheidssalon Agncs
Banketbakkerij Klaassen, Artiestenburcau New lintertainment,
Kapsalon IJsseldijk, Kleuranaliste Marta v. Gene. Pearie opticiens.
Nagelstudio g-styling. Edelsmid Anton Sikkes

www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 800 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 20 Gb harddisk
AMD Duron 900 Mhz, 128 Mb intern geheugen» 40 Gb harddisk
AMD Athlon Thunderbird 1 GHz., 128 Mb SDRAM, 40 Gb harddisk
AMD Athlon XP 1,6 GHz, 256 Mb DDR266 MHz, 32M8 TNT2 AGP,
40 Gb harddisk

v.a. € 749,-
€ 749,-

•Mfe € 815,-
€ 849,-

€ 989,-

SpelletjesPC
AMD Athlon Thundefird 1,4 GHz- 128 MB SDRAM,
NVidia Riva TNT2 32Mb M64 AGR 4$ Gb harddisk
AMD Athlon XP 1600 MHz, 256 MB DDR 266 MHz, Göforce2 MX
64 Mb AGP VGA TV~Out> 4ÓrGb harddisk

PC-266 MHz., UDIVtA 66/100 ATX iMoederbOfd, 64 MB (behalve bij de SpelletiesPC)
VGA, AC '97 Sound, 52 x AÖpen CDROM, 56K6 Modem, 10/100 Mbps Netwerkkaart,
1.44MB Diskdrive, Midi-Tower ATX, Windows 95/98 Toetsenbord, Logitech Scrollwheel
Muis.

v.a. € 929,-

€ 929,-

€ 1049,-

Nieuw
Bij problemen met uw computer en voor het
aanleggen of onderhouden van netwerken

komen wij bij u thuis.

Opties

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

€ 89,- • i.p.v. CD-Rom een 12 / 40 x DVD-speler € 39,- • TFT monitor v.a
€ 439,- • HP 845C Printer € 99,- • Logitech Cordless Desktop € 74,- • USB Scanner

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

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak



VEV Cursussen reikt
eerste diploma uit
in het kader van
Erkenning van
elders Verworven
Competenties (EVC)
Op 29 januari jl. werd tijdens
een feestelijke bijeenkomst
door VEV Cursussen in Nijkerk
het eerste diploma in het kader
van Erkenning van elders Ver-
worven Competenties (EVC) uit-
gereikt.

De heer H.G. Bulten van Installa-
tiebedrijf Wil t in k b.v. kwam via
deze weg in het be/it van het door
hem en zijn werkgever felbegeerde
TSI-diploma.
Iedereen doet in de loop van zijn
leven ervaringen op die omschre-
ven kunnen worden als persoonlij-
ke competenties. Indien deze erva-
ringen gevormd zijn binnen het
formele schoolse leertraject zijn ze
gecertificeerd en als zodanig te be-
wijzen. Echter de ervaringen, ook
wel competenties genoemd, die
men buiten het reguliere onder-
wijstraject opdoet, kunnen even
waardevol zijn voor een toekom-
stig gekwalificeerde beroepsbeoe-
fenaar, liet herkennen en inventa-
riseren van deze competenties
kunnen ook zinvol zijn bij de start
van een opleiding. Dit vindt plaats

volgens een zogenaamd EVC-on-
derzoek.
Een dergelijk onderzoek bestaat
uit het in kaart brengen van werk-
en leerervaringen, bewijsmateri-
aal in de vorm van behaalde deel-
kwalificaties en een koppeling van
kennis en vaardigheden aan eind-
termen. Een beoordelingscommis-
sie onderzocht aan de hand van de
bewijsvoering of de heer Bulten in
aanmerking komt voor het TSI-di-
ploma. De beoordelingscommissie
bestaat uit een ter zake deskundi-
ge en een vertegenwoordiger van
de VEV-examencommissie. VEV
Cursussen levert de voorzitter.
Op basis van het advies van de be-
oordelingcommissie heeft de di-
rectie van VEV besloten over te
gaan tot het toekennen van het di-
ploma.
Doordat VEV Cursussen sinds vo-
rig jaar de diploma-erkenning
heeft voor alle opleidingen in de
beroepsbegeleidende leerweg zal
dit eerste EVC-diploma. zeker niet
het laatste zijn dat zij uitreikt. Er is
veel belangstelling voor deze wijze
van diplomering.

Belastingkwesties
bij Cosbo centraal
Donderdagmiddag 14 februari
organiseert het Centraal Or-
gaan Samenwerkende Bonden
Ouderen (COSBO) een voorlich-
tingsbij eenkomst in het Dorps-
centrum - Deldenzaal - voor se-
nioren en overige belangstel-
lenden over het nieuwe belas-
tingstelsel 2001 .Het onderwerp
wordt nader uiteengezet en toe-
gelicht door de heer B..Bloe-
mendaal, medevennoot van
"Bloemendaal & Wiegerinck",
accountants en belastingadvi-
seurs te Vorden.

Het nieuwe belastingstelsel brengt
veel verandering met zich inee en
de tijd voor aangifte inkomstenbe-
lasting 2001 nadert met rasse
schreden. Eén van de veranderin-
gen is dat banken en verzekeraars
sinds l januari 2001 verplicht zijn
sofi-nummers van rekeninghou-

ders te administreren en die ver-
volgens met de vereiste financiële
gegevens door moet geven aan de
Belastingdienst. Door wijzigingen
in het belastingstelsel zijn ook de
aangifteformulieren veranderd en
wordt het invullen van het formu-
lier of de vragenlijst op diskette er
mogelijk niet eenvoudiger op. De
heer Bloemendaal zal vooral de op
senioren toegespitste belasting-za-
ken nader belichten en onder an-
dere aangeven met welke (af-
trek)posten belastinggeld valt te
besparen. Uit zijn betoog zal blij-
ken dat het (mogelijk) terugkrij-
gen van belastingpenningen voor
iedereen geldt. Ook voor degenen
die nooit een aangiftebiljet in-
komstenbelasting ontvangen.

Zie ook de advertentie betreffende
deze voorlichtingsbijeenkomst in
Contact van volgende week.

Kranenburgs Carnaval
met Willem Duyn

De tent in aanbouw.

In Kranenburg kijken ze met
spanning uit naar zaterdag-
avond 9 februari wanneer Wil-
lem Duyn tijdens het carnaval
zijn opwachting komt maken.

En dan met name benieuwd of hij
ook gaat zingen over de handen
van Prins Willem Alexander of
over die van Maxima. Deze han-
den zijn afgelopen zaterdag im-
mers veelvuldig op TV in beeld ge
weest! Verder wordt deze 9e fe-
bruari in de feesttent op het Ratti-
terrein bekend gemaakt wie de
nieuwe Prins wordt.

Vrijdag 8 februari ongetwijfeld
plankenkoorts in de feestten t. Dan
vindt de playbackshow plaats, wel-
ke gepresenteerd wordt door Hans
Krabbenborg. Zondagmiddag 10
februari het kindercarnaval dat
begonnen wordt met een optocht
met medewerking van "De Schad-
denstekkers". Daarna voor de kin-
deren het kindertheater dat ver-
zorgd wordt door "Opsekop". Dit
vindt plaats in de sporthal van
school "De Kraanvogel".

Kasbendjen zorgt zondagmiddag
in de feesttent voor een ouderwets
carnavalsfeest.

KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

'™'"̂ î

Wie verstandig is
M| • •::,,•. * .
:-:--:i-. . . . . . . .

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30 u. di. t/m vrij. 09.00-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21.00 u. zat. 09.00-13.00 u. Tussen de middag eten we even

e.e.n
ke.ukc.n

aan

HoLrsiAG
t RUURLO

Spoorstraat 28
(0573) 452 000



Uitslag Kerstpuzzel en -kleurplaat
Weekblad Contact

De vele inzendingen van de kleurplaat maakten het de jury er niet gemakkelijker op. Uiteindelijk
staat hieronder de uitslag. Bij de puzzel waren vele goede oplossingen. De medewerkers van Contact
trokken de 10 prijswinnaars uit de ingezonden oplossingen:

KERSTPUZZEL 2001
1 /* *x»*-ï -Ï c £" "1 O

Tijd voor weidevogels...

Ie prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs

10e prijs

12,50
€ 10,00
€
€
€
€
€
€
€
€

7,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

UITSLAG I
Ie prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs

10e prijs
lle prijs
12e prijs
13e prijs
14e prijs
15e prijs

ai
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

JURP1
12,50

7,00
5,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

Mw. J. Kluin-Nijenhuis
H. Hissink
H. Brummelman
Fam. AJ. Denkers
W.G. v/d Toorn
Mw. Meriks-Zonneveld
M. Groot
H. Zonneberg
Mw, J. de Vries-Koegler
Mw. G. Qaver-Bosman

Moniek Vos
Roy Böhmer
Sven Pardij s
Linsey Pardijs
Esther Kok
Saskia te Stroet
Elisa Wenninkmeule
Rutger Groters
Vivian Hamer
Lotte Key
Danny Berns
Remco Wiegman
Michelle 77?
Thijs Eykelkamp
Joey van Dijk

St. Anthoniehof 70
Rietgerweg la
Polweg 10
Vordenseweg 7
Brinkweg 50
Koskampweg 14a
Prun uslaan 30
Sikkelerweg 4
Godeboldlaan 2
Prunusstraat 31

Vloed 51
Brinkerhof 79
Berkenlaan 35
Mosselseweg 4
Batsdijk 22
lekink 16
Wiersseweg 40
Meinsmasingel 4
Nieuwenhuishoekweg 10
De Lange Garde 9
Daliastraat 3
Gravenweg 24
Formerhoekweg 7
Stationsweg 27
Wientjesvoortseweg 8

7232 EB Warnsveld
7251 HD Vorden
7251 RZ Vorden
7231 PA Warnsveld
7021 BW Zelhem
7261 MZ Ruurlo
7231 ES Warnsveld
7261 LP Ruurlo
7231CG Warnsveld
7255 XG Hengelo

7255 WS Hengelo
7251 WK Vorden
7255 XD Hengelo
7251 KT Vorden
7261 SP Ruurlo
7255 XR Hengelo
7261 AC Ruurlo
7207 CT Zutphen
7261 RA Ruurlo
7232 GP Warnsveld
7221 AM Steenderen
7218 AZ Almen
7261 IX Ruurlo
7251 EL Vorden
7251 JE Vorden

ALLE PRIJSWINNAARS GEFELICITEERD
De prijzen zijn tot en met vrijdag 15 februari af te halen bij ons kantoor, Nieuwstad 30 te Vorden.

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

Straks zijn ze er weer, de buite-
lende kievit de j odelende wulp,
de grutto en de scholekster.
Misschien ook de tureluur en
de watersnip. En de veldleeuwe-
rik, die de laatste jaren helaas
ook al snel in aantal daalt. Je
kunt je toch niet voorstellen
datje die jubelende roep in het
voorjaar niet meer hoort...!

Maar de vraag rijst: zijn ze er ook
nog over enige jaren. Met kievit,
wulp en scholekster zal het wel lo-
slopen, maar de anderen...? Water-
snip en tureluur zijn al hoogst
zeldzaam in onze streken. De grut-
to heeft het moeilijk door de verla-
ging van waterstand en het te
vroege maaien. Gruttokuikens
hebben hoog gras nodig en dat is
er niet wanneer het maaien niet
wordt uitgesteld tot mei of juni.

Intensivering van de landbouw en
daarbij de predatie door kraai, vos,
bunzing en verstoring door loslo-
pende katten en honden heeft ge
zorgd voor sterke terugloop van
het aantal nesten en succesvolle
broedgevallen. Wat te doen ? Boe-
ren kunnen veel doen door het
niet verstoren van broedende vo-
gels en het zo nodig verplaatsen
van nesten. Dat gebeurt ook al
veel, maar nog niet genoeg.

Veel vrijwilligers houden zich be
zig met beschermingsactiviteiten.
Dat gebeurt altijd in samenwer-
king met de boer op wiens land ze
actief zij n.Nestmarkering voor-
komt dat nesten worden onder-
geploegd of worden beschadigd
tijdens het bewerken van het land.
Ook de lokale overheid heeft een
eigen verantwoordelijkheid. Ze
zou financiën beschikbaar kun-
nen stellen voor vergoeding van
gederfde inkomsten bij u boeren

die het maaien uitstellen, of door
bijvoorbeeld legselbeloning in te
voeren bij grutto's. De weidevogel-
groep, gelieerd aan het IVN "De
Oude IJsselstreek" bestrijkt een
groot deel van de Achterhoek. Een
nieuwe afdeling is opgericht die
actief wil zijn in Hengelo, Ruurlo
en Vorden. Met een aantal boeren
zijn al afspraken gemaakt gericht
op bescherming.

Gezocht wordt nog naar boeren in
het buitengebied van vooral Ruur-
lo en Vorden die de toekomst van
de weidevogels aan het hart gaat
en beschermers willen toelaten op
hun land. Behoort u tot die groep,
neem dan s.v.p. contact op met on-
dergetekende. We zullen dan na-
gaan wat het beste kan gebeuren.

Maar we zoeken niet alleen boeren
die willen meewerken. Er is ook
behoefte aan beschermers ! U zult
misschien zeggen: dat lijkt me een
zinvolle en leuke bezigheid, maar
hoe gaat dat ?

Neem vrijblijvend met ons contact
op en we leggen u uit wat de mo-
gelijkheden zijn. Daar, hoort in ie-
der geval enige praktische inscho
ling bij. Maar hebt u tijd en voelt u
van binnen de aandrang om mee
te helpen: handel dienovereen-
komstig en bel of mail.

Het vorige jaar was wat bescher-
ming betreft een rampjaar. We ho-
pen dat dit jaar beter wordt en dat
zal ook. En dan is er geen mooier
werk dan buiten te zijn, te kijken
wat zich voordoet, de kick te erva-
ren bij een gevonden nest, het zien
van een pas uitgekomen pulletje.
Kom, doe mee... u zult zien... het
laat je niet meer los ! Info: Pieter
Vegter, Fokkinkweg 11, 7255 Aj
Hengelo (Gld.), pvheng@wish.net

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13e 7261 AM RUURLO Qootbekleding

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

Webhosting

We e ver s N e t

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

*
Weevers

Pezt ^20%
echte B>K-pan,! J

>*"

Houdt u van voordeel? Dat komt mooi uit, want met de Kroontjesactie van BK

ontvangt u in de maand februari niet alleen 20% kassakorting op uw aankoop,

u krijgt ook nog eens gratis kroontjes! Daarmee kunt u sparen voor royaal

voordeel op de exclusieve collectie van de BV Koninklijke van Kempen & Begeer.

In de krooncollectiebrochure kunt u alles lezen over deze bijzondere actie.
BK is verkrijgbaar bij:

SPEELGOED ^^ _ - l̂ HiMMMBI M^ ̂ ^
HUISHOUD-EN ^^~ J ̂ ^

yssr O U C l C rf o
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

Chipknip E

De Kroontjesactie van BK combineert voordeel met voordeel in februari!

full-colour
knallen er uit
de prijs zal u
meevallen i

d r u k k e r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl



Boekenmarkt en fancyfair
op de Vordense Dorpsschool
Men kan de oude boeken nog tot en
met 23 februari inleveren!
Dikke boeken, dunne boeken,
gekke boeken, spannende boe-
ken, kinderboeken, schoolboe-
ken of stripboeken. Wanneer u
ze kwijt wilt of er juist naar op
zoek bent, kunt u terecht bij de
Dorpsschool. Op zaterdag 2
maart is men van harte welkom
tijdens een fancyfair in circus-
stijl. Een gezellige boeken-
markt staat daarbij centraal.

Buigen de planken van de boeken-
kast door onder het gewicht van
de vele boeken? Of heeft u op zol-
der nog een doosje met boeken die
al jaren geen daglicht meer heb-
ben gezien? Dan is dit de kans om
die oude boeken op te ruimen en
er tegelijkertijd een ander blij mee
te maken. Want wellicht is iemand
juist op zoek naar dat boek dat bij
u onder een laag stof ligt. In ieder
geval helpt u er de Dorpsschool
mee.

MEER DAN BOEKEN
Onderwijzeres Ria Steging is een
van de organisatoren van de fan-

cyfair. "Behalve boeken, zijn ook
cd's, cd-rom's, videobanden, stek-
jes en zaden van harte welkom",
vertelt ze. "Ook die zullen we op
zaterdag 2 maart te koop aanbie-
den. Op die ochtend zijn alle Vor-
denaren en andere geïnteresseer-
den van harte welkom op onze
school, die voor de gelegenheid
wordt omgetoverd tot circus".
Wie hongerig is geworden van het
zoeken tussen boeken, cd's en vi-
deo's, kan terecht bij een van de
kraampjes met koffie, thee en war-
me en koude versnaperingen.

HOUTEN KLIMTOESTEL
Wat doet de Dorpsschool met de
opbrengst van de fancyfair? Ria
Steging: "We willen al heel lang
een nieuw klimtoestel voor de
kleuters op ons schoolplein. We
hebben een houten speelhuisje
met glijbaan op het oog, dat vol-
doet aan alle veiligheidseisen. Als
het meezit, kunnen de kleuters dit
voorjaar al van de nieuwe glijbaan
af!"
Zie ook de advertentie.

Jeugddienst op zondag
10 febr. in de Remigiuskerk
In de kerkgeschiedenis vind je
vele verhalen waarin mensen
werden vervolgd, veroordeeld
en gevangen gezet, omdat ze in
het openbaar hun geloof uiten.

Vandaag de dag speelt dit nog
steeds. Denk aan al die mensen
waarvoor Amnesty International
zich inzet. Hier in Nederland heb-
ben we het voorrecht om vrijuit
over ons geloof te praten.

Hebben wij / Heb jij het lef om over
God te praten? Dit is het thema
van de Jeugddienst op zondagmor-
gen 10 februari in de Remigius-
kerk te Hengelo (Gld).

Het koor Reborn uit Hengelo (Gld)
zal de muzikale medewerking
verlenen aan deze dienst.

Kom en laat zien datje lef hebt om
over God te praten!

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

.verenigingsdrukwerk

. feestgidsen

. programma's

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

Vraag vrijblijvend prijs.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (9575)55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Erwin Plekkenpol
Motorsportman van het jaar
bij "De Graafschaprijders"

De nationale kampioenen.

Geen Oranjebal in Vorden,
maar zaterdagavond wel uit-
bundig feest in zaal "De Her-
berg" tijdens de jaarlijkse feest-
avond van de VAMC "De Graaf-
schaprijders". De feestcommis-
sie had voor een gezellige aan-
kleding van de zaal gezorgd.
Hoogtepunt van de avond de
bekendmaking van de "Sport-
man van het jaar". De pas 19 ja-
rige Erwin Plekkenpol werd tot
sportman van het jaar 2001 ge-
kozen.

De carrière van Erwin Plekkenpol
begon in 1993 toen hij de eerste
jeugdtrial bij "De Graafschaprij-
ders" won. De daarop volgende ja-
ren werd hij bijvoorbeeld winnaar
van enkele clubcrossen. In 2001
ging Erwin Plekkenpol over naar
de enduro en werd hij meteen
winnaar in Hellendoorn en Vor-
den. Na zijn promotie naar de se-
nioren, slaagde Erwin erin om tij-
dens de kampioensrit van de

KNMV, die in Havelte werd gehou-
den, de derde plaats te behalen.
Kortom, aldus het bestuur, een
jeugdig talent die inmiddels al tot
een allround motorsportman is
uitgegroeid.
Wethouder dhr. Henk Bogaart was
deze avond aanwezig om de natio-
nale kampioenen van de "Graaf-
schaprijders" te huldigen. Dit wa-
ren bij de Enduro: klasse 500 CC
viertakt nationaal Erik Scholten;
klasse tot 125 CC tweetakt senio-
ren Pedro Tragter; klasse 400 CC
viertakt senioren Frank Isfordink.
Verder werd Alex van de Broek
kampioen van Nederland bij de
trials. Koen Kruip werd nationaal
kampioen zij span wegrace.
Verder-werden deze avond de di-
verse clubkampioenen gehuldigd.
Dit waren: toerkampioen (binnen-
land): Mattijn Nijenhuis; idem bui-
tenland Gert Timmerman. De
"Schoenaker toertrophee" werd
gewonnen door Han van Ettinger.
Oriëntatie: A- Klasse Herman Cor-

tumme en Albert Woudstra; B-
Klasse Harrie en Elly Horsting; C-
Klasse Harm en Coby Broersma. De
"Schoenakerrittentrophee" werd
gewonnen door Herman Cortum-
me.
Cross: 125 CC-Job Koenders; recre-
antenklasse- Henk Hellegers; Su-
perklasse Stephan Braakhekke. De
"Deldentrophee" werd gewonnen
door Henk Heilegers.
Enduro: klasse Nationaal Martien
Roestenburg; klasse senioren Ped-
ro Tragter.
Bert Regelink die al sedert 1987 als
penningmeester bij "De Graaf-
schaprijders" fungeert en inmid-
dels 25 jaar bestuurslid is, werd de
ze avond door de afdelingsvoorzit-
ter van de KNMV de heer Johan
Broekhuis, in het zonnetje gezet.
Dat overkwam ook Joop Wueste-
nenk. Ook hij was 25 jaar be-
stuurslid, waarvan de laatste ne-
gen jaar als voorzitter. Hij is in-
middels als voorzitter opgevolgd
door Gerben Vruggink.

Erwin Plekkenpol toont de oorkonde "Sportman van het jaar".



Een badkamer voor optimaal badplezier
BOUWCENTER HCI

ONTWERPT VRIJBLIJVEND

EEN BADKAMER OP MAAT.

BouwCenter HCI biedt unieke, individuele badkamer-
oplossingen. Met een gratis ontwerp op maat! Kom kijken
en ideeën opdoen. Mede door onze unieke collectie
wand- en vloertegels combineert u moeiteloos de
mooiste badkamer bij elkaar. Veel inspiratie gewenst!

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

SANITAIR & TEGELS • BOUWMATERIALEN • SIERBESTRATINGEN • BOUWMARKT
VESTIGINGEN IN HENGELO GLD, ULFT EN ZEVENAAR

Een perfecte badkamer begint met een
goed ontwerp waarbij geen centimeter
ruimte verloren gaat. De ontwerpers van
Bouwcenter HCI maken vrijblijvend een
creatief ontwerp, gericht op uw situatie
en uw woonwensen!

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

De planken-vloer is 'in'.
Qaarom biedt "Europa Parket" u een keur aan deze
vloeren, voor lage, zo niet abnormaal lage prijzen.

Overtuig uzelf!!

planken-vloeren
Grenen v.a.:
22 mm. dik, tot 17 cm. breed, 2 meter lang:

planken-vloeren
rustiek Eiken v.a
22 mm. dik, breedtes tot 22 cm.

lamelparket Toplaag 4 mm. v.a.:

massieve stroken 14 mm. messing £tQ 9$
en groet diverse houtsoorten, v.a.: v |y( Pm

Bremstraat 23
Neede
Tel. 0545-292907

xindx ll>t)7

Geopend: dl t/m vr(] van 9.00 -17.00 uur
zaterdag van 10.00 -16.00 uur

„IN TCDTNFEN"

VORDEHBaantje
trekken of
baantje krijgen
In het zwembad kan dat allebei.

Voor ons mooie en gezellige zwembad zoeken wij

medewerk(st)ers
die ons team in het seizoen komen versterken.
Wij kijken uit naar collega's die willen meewerken
bij alle voorkomende werkzaamheden, bij de kas-
sa, schoonmaak en toezichthouden aan het bad.
Kun je zwemmen en vind je het leuk om er vooral
voor kinderen te zijn, dan nodigen wij je uit om te
solliciteren.

Wij bieden je een seizoencontract voor de periode
van april tot september. Het salaris en de overige
arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO
voor de Zwembaden.

Richt je sollicitatie aan de secretaris van Zwembad
in de Dennen, per post: p/a Oude Zutphenseweg
7, 7251 JK Vorden. Of E-mail: zwembadindeden-
nen@zonnet.nl

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

WINTERMODE

VERKOOP
VANAF WOENSDAG 6 BEBRUARI KOOPT U VOOR

DE HELFT V/D HELFT
DE LAATSTE WINTERARTIKELEN GAAN NU BIJNA ALLEMAAL

75% KORTINGME DE DEUR UIT,

uuntc"]55
C F A S H I O N ]
mode voor het héle

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



€ 500,- tot € 1000,-
Energiepremie bij aanschaf
van een zuinige personenauto!

Cursus Tibromyalgie,
hoe verder....'

Al een paar jaar worden er in
Nederland energiepremies
gegeven bij de aanschaf van
energiezuinige huishoudelijke
apparaten zoals koelkasten,
vriezers en wasmachines. Ac-
ties van de overheid die er voor
zorgen dat de consument min-
der stroom verbruikt en dus
meer geld in de portemonnee
houdt terwijl het milieu er ook
nog eens baat bij heeft.

Voor personenauto's is er vanaf ja-
nuari 2002 eenzelfde soort premie
in het leven geroepen. Wie een au-
to aanschaft met een energielabel
in de categorie A of B, ontvangt
binnen een paar weken respectie-
velijk € 1000,- en € 500,- euro
terug van de belasting en werkt
bovendien mee aan de terugdrin-
ging van klimaatverandering.

MINDER UITSTOOT
Elk jaar komt een groot aantal lan-
den bij elkaar om te praten over
het milieu en klimaatverandering.
Elk land verplicht zich om iets te
doen aan de milieuproblemen die
er wereldwijd zijn. Nederland
heeft beloofd om minder CO2-gas-
sen in de lucht te brengen. CO2
ontstaat bij het verbranden van
bijvoorbeeld benzine, diesel en au-
togas. Auto's rijden op die brand-
stoffen en leveren hiermee een be-
langrijke bijdrage aan de vervui-
ling. Zij zijn verantwoordelijk voor
een tiende deel van de uitstoot van
broeikasgassen.

Wetenschappers zijn het er over
eens dat als we niets doen de ge-
middelde temperatuur deze eeuw
zal stijgen met anderhalf tot zes
graden Celsius. Door temperatuur-
stijging smelten de ijskappen
waardoor de zeespiegel tot bijna
een meter kan gaan stijgen, met al-
le mogelijke gevolgen.

HOE WERKT HET ENERGIE-
LABEL?
Om haar belofte van minder uit-
stoot waar te maken heeft de over-
heid zogenaamde energielabels
toegekend aan nieuwe personen-
auto's. Er zijn labels van A tot en
met G. Een auto met een A-label is
het meest energiezuinig en een
auto met een G-label het minst.

Energie Personenauto

MerkX

httt'.O:. ' .

Brandstofverbruik 7,2 HU» n

Zuinig

B

Onzuinig

CO2-uitstoot 173 ar

Aan de labels A en B is een premie
gekoppeld die bij aanschaf van een
nieuwe auto recht geeft op terug-
gave van € 1000,- of € 500,- euro
aan de eerste eigenaar die het ken-
teken op zijn of haar naam krijgt.

De nieuwe eigenaar hoeft hele-
maal niets te doen want zo gauw
het kenteken geregistreerd is stort
de Belastingdienst het bedrag op
zijn of haar rekening.

GROOT EN KLEIN
Het is niet de bedoeling van de
overheid dat iedereen nu in een
kleine auto moet gaan rijden. Een
kleine auto is meestal wel het zui-
nigst voor portemonnee en milieu
maar iedereen heeft andere wen-
sen en behoeften qua vervoer.
Daarom wordt de energiepremie
naar de grootte van een auto toe
gekend. Een grote stationwagen
kan dus net zo goed een energie-
premie krijgen als een klein stads-
autootje.

Het is wel belangrijk te beseffen
dat het kan gebeuren dat een auto
die in 2002 in aanmerking kwam
voor een premie omdat hij een A-
of B-label had, die premie in 2003
niet meer krijgt. Dit komt omdat

elk jaar opnieuw de labels bepaald
worden. Als er nieuwere auto's ko-
men die nog zuiniger in het ge-
bruik zijn, is het mogelijk dat eer-
dere modellen daardoor niet meer
voldoen aan de eisen die recht ge
ven op de premie.

Wie van plan is om een nieuwe
auto te kopen doet er daarom
goed aan om het nieuwste Brand-
stofverbruikboekje aan te vragen.
Daarin staat precies vermeld wel-
ke auto's in dat jaar in aanmer-
king komen voor een A- of B-label.
Het boekje is verkrijgbaar bij elke
dealer, de ANWB en het Ministerie
van VROM.

Ook op het internet - bijvoorbeeld
bij www.anwb.nl - kan bekeken
worden welk label een nieuwe au-
to heeft gekregen.

Bij www.vrom.nl is meer informa-
tie te vinden over energiezuinige
auto's. Via deze website kunt u
onder vermelding van de distribu-
tiecode het brandstofverbruik-
boekje (14287/174) en de brochure
(17546/187) bestellen. Bellen kan
ook: telefoon 0900 8052 of fax
0900 2018052 (beiden € 0,20 per
minuut).

Goed voorbereid kamperen met vernieuwde ACSI-gidsen
De nieuwe uitgaven van de ACSI
Internationale Campinggids
20O2 zowel in boekvorm als op
cd-rom zijn helemaal up-to-date.

Niet alleen door de jaarlijkse
controle van 8.000 campings in
Europa, maar ook door de geheel
herziene voorzieningenlijst. Voor
de consument is de gebruiksvrien-
delijkheid toegenomen door een
logischer indeling van de voorzie
ningenlijst. Een fors aantal nieuwe
voorzieningen is toegevoegd, zoals
actuele zaken als een internet-

plek, seniorenkorting, kinderop-
vang, miniclub en de verhuur van
mountainbikes en duikuitrusting.

GEZAMENLIJK
Om goed voorbereid op vakantie
te gaan betekent een camping cd-
rom extra gemak. Daarop staat
niet alleen gedetailleerde cam-
pinginformatie, maar ook diverse
extra's zoals videofilmpje, dia-
shows, fotorubrieken, 'links' naar
vele campings en natuurlijk de in-
gebouwde op snelheid in te stellen
routeplanner.

Onderweg is de makkelijk te han-
teren campinggids een prima reis-
genoot. De informatie is compleet
en overzichtelijk, zeker met de
handige routekaarten, zodat in
een mum van tijd overal een goede
camping voor elke smaak gevon-
den kan worden. CD-rom (thuis)
en gids (thuis en onderweg) vor-
men een uitstekende combinatie
om de juiste camping te kiezen.

Op www.eurocampings.net is even-
eens op eenvoudige wijze een ge-
schikte camping te vinden.

ZorgGroep Oost-Gelderland or-
ganiseert de cursus 'Fibromyal-
gie, hoe verder ' voor patiën-
ten met flbromyalgie, waarbij
de diagnose door een arts is
bevestigd.

De cursus is tevens bedoeld voor
partners of een andere direct be
trokkene omdat flbromyalgie ook
gevolgen heeft voor de naaste om-
geving van de patiënt.

Voorafgaand aan de cursus vindt
er een gratis informatiebijeen-
komst plaats waar men kennis
kan maken met de docent. Verder
krijgt men informatie over doel en
opzet van de cursus.

WAT IS FIBROMYALGIE?
Fibromyalgie is een chronisch
pijnsyndroom. Chronische pijn is
ernstig en ingrijpend in het dage
lijkse leven. Veel fibromyalgie-
patiënten hebben last van angst
en onzekerheid. Soms is er een
lange weg gegaan, voordat de diag-
nose fibromyalgie werd vastge-
steld. Veel patiënten zijn daardoor
gaan twijfelen aan zichzelf en
denken dat ze zeuren. Door deze

problemen voelt men zich soms
alleen staan. Door kennis over uw
lichaam en ziekte te verzamelen,
krijgt u meer inzicht in uw si-
tuatie. Door de pijn leert u uw
grenzen kennen en uw levensstijl
aan te passen.

Centraal in deze cursus staat het
leren omgaan met veranderingen
die door fibromyalgie zijn ont-
staan.

De cursus bestaat uit negen weke
lijkse bijeenkomsten van twee uur.
Drie maanden na afloop volgt een
terugkom-bijeenkomst.

Op maandagavond 4 februari is er
een gratis informatiebijeenkomst
in het Thuiszorgcentrum van
ZorgGroep Oost-Gelderland, Ooyer-
hoekseweg 6, Zutphen.

Aanmelden voor zowel de infor-
matiebijeenkomst als de cursus,
via het telefoonnummer

0900-8806 (22 ct.min./24 uur per
dag bereikbaar). Via dit nummer
kan men ook nadere informatie
krijgen over de cursus.

'Urineverlies?
U kunt er iets aan doen!
ZorgGroep Oost-Gelderland or-
ganiseert de cursus 'Urinever-
lies? U kunt er iets aan doen!',
een cursus voor vrouwen die
hun plas of ontlasting niet op
kunnen houden.

Urineverlies is een probleem voor
veel mensen. In Nederland leven
meer dan vijfhonderdduizend
vrouwen die last hebben van onge-
wild Urineverlies. Hun probleem
kan zijn ontstaan door een ziekte,
ouderdom, bevalling of een onge-
val. Het komt voor in alle leeftijds-
groepen. De meeste vrouwen die
last hebben van incontinentie vin-
den het moeilijk om hierover te
praten een aarzelen hulp te zoe-
ken.

Ze hebben het idee dat ze de enige
zijn met dit ongemak en schamen
zich ervoor. Sommige vrouwen iso-
leren zich voor een (groot) deel
van het dagelijkse leven. Sommi-
gen komen niet meer op straat,
gaan niet meer op visite en ga zo

maar door. Dat is jammer, want
vaak is incontinentie te verminde
ren of zelfs te stoppen.

De training bestaat uit acht bij-
eenkomsten van elk twee uur plus
een terugbij eenkomst en staat on-
der leiding van een fysiotherapeu-
te. Er wordt voorlichting gegeven
over de verschillende vormen en
oorzaken van incontinentie. Er is
voldoende tijd voor het aanleren
van ademhalingsoefeningen en
ontspanningsoefeningen, waar-
door de bekkenbodemspierén wor-
den verstevigd en de lichaamshou-
ding kan worden verbeterd.

De resultaten van eerdere trainin-
gen zijn veelbelovend. Bij ongeveer
70% van de cursisten is het onvrij-
willig Urineverlies verminderd of
gestopt.

Belangstellenden kunnen zich op-
geven via het telefoonnummer
0900-8806 (22 ct./min. 24 uur per
dag bereikbaar).

Natuur, cultuur
en kamperen
Het kleurrijke kampeerreis-
magazine Caravan & Camper
Rally's 2002 van ACSI is uit. Met
35 kampeerreizen door Europa
voldoet het aanbod aan ieders
smaak. De huidige trend van
het overwinteren, maar ook de
toenemende belangstelling voor
het sportieve element komt te-
rug in het reisprogramma met
diverse nieuwe bestemmingen.
En er is meer.

Behalve een uitgebreid overwinte
ringsprogramma zijn wederom
nieuwe rally's in het aanbod opge
nomen. Het relatief onbekende
Navarra en Aragón laat in de ge-
lijknamige rally een prachtig stuk-
je Spanje zien, dat doordrenkt is
van geschiedenis en cultuur. De
Zuid-ZwedenSjaelland Rally ver-
bindt de historische banden van
Denemarken en Zweden met de
nieuwe Sontbrug als modern sym-
bool.

Voor de sportievelingen is er de
Donau-Salzkammergut Rally, een
rally met het accent op fietsen in

het romantische Oostenrijk langs
de Donau en de meren rondom
Salzburg. De Hongarije Rally is ver-
nieuwd op de Tsjechië-Slowakije
Rally is op veler verzoek uitgebreid
in Slowakije.

KORTING
In vóór- en naseizoen reizen met
de caravan of camper door de
mooiste gebieden van Europa, met
een gevarieerd programma na-
tuur, cultuur, stedenbezoek en ty-
pische streekgebonden activitei-
ten en gastronomie. U reist van
camping naar camping en de or-
ganisatie wordt u uit handen ge
nomen. Een captainsechtpaar is er
voor de nodige begeleiding. Indivi-
dueel genieten met de wetenschap
dat u met gelijkgezinden uw reis-
ervaringen kunt delen. Dat beleeft
u tijdens een ACSI-rally. Bovendien
kent ACSI het unieke Landmark-
spaarsysteem dat recht geeft op
kortingen op de reissom tot 25%.

Het magazine Caravan & Camper
Rally's is te bestellen via internet
www.acsi-rally.com



G EN D A V O R D E N Jacks voor 3de elftal 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.

FEBRUARI
6 Bridgeclub BZR Vorden.
6 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme.
6 HVG Linde mevr. Ruiterkamp,

dia's bloemschikken.
6 HVG Wichmond/Vierakker dhr.

Bergman lezing.
6 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
7 Bejaardenkring dorpscentrum.

11 NBvPlattelandsvrouwen excur-
sie fam. Wagenvoort.

11 Bridgeclub Vorden.
13 NBvPlattelandsvrouwen Binnen-

huis architecte in de Herberg.
13 Bridgeclub BZR Vorden.
13 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
14 COSBO middag Bijeenkomst

Belastingmaatregelen door B.
Bloemendaal in 't Stampertje

16 Vriendenkring Klein Axen,
Nieuwstad 10. Lezing/workshop
Nico Vogel.

18 Bridgeclub Vorden.
20 Bridgeclub BZR Vorden.
20 Handwerkmiddag en kraam-

verkoop Welfare in de Wehme.
20 HVG Wichmond/Vierakker. Le-

zing Eefdese tehuizen.
20 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
21 HVG Wildenborch, Marinus

Kaemingh.
21 Bejaardenkring Dorpscentrum.
25 Bridgeclub Vorden.
26 Passage, jaarvergadering en

lezing voor 'Kaarsen'.
27 Bridgeclub BZR Vorden.
27 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
28 HVG dorp Vorden, dhr. Teeuwen

(Lochem), dia's en verhalen. Het 3de elftal van de V.V. Vorden ontving onlangs uit handen van de heer Shahin, van restaurant Asya, nieu-
we jacks. De spelers en begeleiding zijn zeer content met deze geste.

DRUKWERK
VRAAG

VRIJBLIJVEND

NAAR DE VELE

MOGELIJKHEDEN drukker i j Weevers

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

info@weevers.nl

www.weevers.nl

O

VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

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

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

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

VERGEETACHTIGHEID
EN DEMENTIE
Zo nu en dan iets vergeten, is iets
dat iedereen wel eens overkomt,
ongeacht hoe oud men is. Oude
ren die regelmatig iets vergeten of
zich bepaalde zaken niet meer
kunnen herinneren, maken zich
al snel zorgen over hun geestelijke
gezondheid. Toch is dat lang niet
altijd nodig. Het is daarom goed
eerst eens na te gaan of de vergeet-
achtigheid een oorzaak zou kun-
nen hebben. En waaraan moet u
dan denken?
Informatie kan alleen maar goed
opgenomen worden en opgesla-
gen in het geheugen als die infor-
matie voldoende aandacht krijgt.
Eenzaamheid en verdriet kunnen
u zo in beslag nemen dat alles wat
zich om u heen afspeelt, min of
meer langs u heen gaat. U zult
zich daarvan dan ook weinig of
niets herinneren. Een bekende
klacht van mensen die in de rouw
zijn is dan ook dat hun hoofd net
een zeef is, waardoor ze van alles
vergeten.
Ook wie in volledig in beslag ge
nomen wordt door de zorg voor
een zieke partner of wie in span-
ning zit, bijv. omdat men wacht op
de uitslag van een medisch onder-
zoek, kan daardoor de aandacht
voor de buitenwereld tijdelijk ver-
liezen, waardoor het lijkt alsof het
geheugen ineens veel minder is ge
worden.
Ook een verhuizing of een andere
wijziging in de leefsituatie kan
maken dat men zich een vreemde
voelt in het eigen huis omdat alles
wat vertrouwd was, plotseling an-
ders is. Men moet zelfs nadenken
waar de lichtschakelaars zitten en
in welke kast de borden staan. Na

enkele weken, als men weer wat
aan de nieuwe situatie is gewend,
blijkt dat het met het geheugen-
verlies best meevalt. Maar dat valt
dan waarschijnlijk niet eens op,
want gewone dingen kunnen ont-
houden, dat is normaal. Ook het
gebruik van bepaalde medicijnen
kan de werking van het geheugen
beïnvloeden. Stop dan niet meteen
met het gebruik ervan, maar over-
leg met uw arts. Hij/zij kan u advi-
seren wat in uw situatie het beste
is.
Wanneer is geheugenverlies
een voorbode van dementie ?

Hoewel het niet gemakkelijk is om
in algemene zin te bepalen of ie
mand die veel vergeet aan het be
gin staat van een proces van de
menteren, zijn er toch wel enkele
aanwijzingen. Wanneer het gaat
om het vergeten van alledaagse
dingen, zoals niet meer weten hoe
de tafel gedekt moet worden of
niet meer weten dat een dikke trui
in de zomer niet nodig is, dan
wordt het tijd dat bij familie en/of
vrienden de alarmbellen gaan rin-
kelen. En dat geldt zeker als er ook
een verstoring ontstaat in het dag-
en nachtritme, d.w.z. 's nachts lo-
pen rommelen en dwalen en over-
dag slaperig zijn.
In al deze situaties is de huisarts
de eerste die geraadpleegd moet
worden. Hij/zij kan dan samen
met de betrokkenen proberen na
te gaan welke weg bewandeld
moet worden en hoe hulp georga-
niseerd kan worden.
Ook de Stichting Welzijn Ouderen
kan u met raad en daad bijstaan,
o.a. door het inzetten van speciaal
getrainde vrijwilligers die gedu-
rende een middag of avond de

zorg overnemen, zodat de partner
of verzorger tijd voor zichzelf
krijgt en daardoor even op adem
kan komen.
Wanneer u denkt dat dergelijke
hulp in uw situatie een goede op-
lossing is.neemt u dan contact op,
tel. 55 34 05.

GEHEUGENTIPS
• Besteed tijd en aandacht aan de

zaken die u persé wilt onthou-
den. Door de informatie niet al-
leen te lezen, maar ook hardop
uit te spreken en dit enkele ma-
len te herhalen en nadien de in-
formatie ook nog eens op te
schrijven, kunt u het geheugen
een handje helpen.

• U hoeft niet alles te onthouden,
maak een keus van dingen die u
echt belangrijk vindt.

• Wen u aan om bepaalde dingen
altijd in een vaste volgorde en op
dezelfde manier te doen, bijv.
het gas uitdraaien of de huis-
deur op slot doen.

• Gebruik een boodschappen-
briefje en een agenda of kalen-
der en schrijf belangrijke dingen
die de volgende dag gedaan
moeten worden, 's avonds voor-
dat u naar bed gaat, op, zodat u
daardoor niet uit de slaap ge
houden wordt.

• Berg belangrijke zaken zoals
sleutels of portemonnee altijd
op op een vaste plaats en mocht
u ze dan toch een keer kwijt
zijn, probeer dan te bedenken
wat u het laatst gedaan hebt.
Bijv. u hebt boodschappen ge
daan en daarna ligt de porte
monnee niet op de vaste plaats,
de kans is groot dat u hem weer
terugvindt in de jaszak of de
boodschappentas.

KOFFIEMORGENS
Elke woensdagmorgen van ca
930 uur tot 12.00 uur is het mo-
gelijk om samen met andere seni-
oren gezamenlijk koffie te drin-
ken in het Dorpscentrum. Het
biedt de mogelijkheid om te bre
ken met de dagelijkse sleur en
men leert er nieuwe mensen ken-
nen. Zoals meestal is er ook hier
een vaste kern die bijna altijd aan-
wezig is, maar nieuwe mensen
zijn altijd van harte welkom. Naast
het uitwisselen van de laatste
dorpsnieuwtjes is er ook gelegen-
heid om rummikub te spelen, te
sjoelen of te biljarten. Er is geen
vast programma, de deelnemers
vullen de tijd in onderling overleg
in.

Op maandag en woensdag is
vanaf 14.00 uur de mogelijkheid
om bingo te spelen of te kaarten.
Alle activiteiten zijn kosteloos toe
gankelijk, de koffie is voor eigen
rekening. Voor wie slecht ter been
is en vervoer nodig heeft, kan dit
geregeld worden. De kosten hier-
van moeten wel betaald worden.
Wie meer wil weten of vervoer no-
dig heeft, kan contact opnemen
met de SWOV tel. 55 34 05.

VOORLICHTING
BELASTING 2001
Op 14 februari organiseren Swov
en Cosbo een voorlichtingsbijeen-
komst over de belastingaangifte
2001. Ook de Vrouwenraad wordt
bij deze bijeenkomst uitgenodigd.
Met de komst van de nieuwe regels
is er nogal wat gewijzigd. De heer
B. Bloemendaal van Administatie
kantoor Bloemendaal en Wiege
rinck zal het nieuwe plan toelich-

ten, waarbij hij speciaal aandacht
zal geven aan die onderdelen die
voor ouderen van belang kunnen
zijn, zoals teruggave van reeds in-
gehouden belasting wanneer men
uitgaven heeft i.v.m. ziekte of han-
dicap. Dit is de zgn. persoonsge
bonden aftrek, waaronder ook gif-
ten vallen.
De bijeenkomst wordt gehouden
in het Dorpscentrum (Stampertje)
en begint om 14.00 uur.

RIJVAARDIGHEIDSTEST
VOOR SENIOREN
De Stichting Welzijn Ouderen wil
bij voldoende belangstelling sa-
men met het COSBO en 3VO ook
dit jaar weer een rijvaardigheids-
test organiseren.

Waarom deze test?
Velen hebben al jaren geleden hun
rijbewijs gehaald en inmiddels
ook al veel ervaring opgedaan. Met
die ervaring kunnen er ook foutjes
in het rijgedrag geslopen zijn. Bo-
vendien is er in het verkeer en in
de verkeersregels ook het nodige
veranderd. De test die door speci-
aal opgeleide adviseurs wordt af-
genomen, is bedoeld om die fout-
jes op te sporen en de adviseur let
ook op de gesteldheid van de
chauffeur, want of we het nu leuk
vinden of niet, met het ouder wor-
den, ontstaan er ook lichamelijke
beperkingen. Deze beperkingen
worden niet zo snel opgemerkt
omdat ze geleidelijk aan ontstaan
en ze zullen ook niet bij iedereen
in gelijke mate optreden. De advi-
seur die met u meerijdt in uw ei-
gen auto, is een rijinstructeur die
een speciale training heeft ge-
volgd om deze test te kunnen af-
nemen. Aan de test zijn geen con-
sequenties verbonden, u krijgt al-
leen goede adviezen in het belang
van uw eigen veiligheid en die van
anderen. Aan de test is ook een
theorieavond en een ogen- en ge
hoortest verbonden.

Het is de bedoeling dat de test in
april wordt gehouden, op voor-
waarde dat er voldoende deelne
mers zijn In verband met de orga-
nisatie vragen wij u om u nu al op
te geven.
Tel. 55 34 05.



Biej ons in
d'n Achterhook
Een old gebruuk dat nog aadig in zwang is is 't niejaorwinnen. Veur-
al onder buurluu en bekenden is dat een goed gebruuk. Hoewel de
luu mekare soms dagelijks ziet, dat niejaorwinnen breng iej d'r neet
af, al wod 't ok meert. Zodoende waa'w afgeloopn wekke biej Riek en
Toon van de Spitsmoes. Luu waor wiej, naöst onze andere kennissen,
volle umgang met hebt. En wao'w van weerskanten volle wille van
hebt.

Nao 't gebruukelijke genööl oaver 't weer, de eurocenten en de smeri-
ge grond biej de bezinepompe van Klein Brinke kwam d'r inens ene
met iets heel anders. Oaver 't obstakel op de kruusing van de Baokse
weg en de Heagerhook. Daor was t'r eers ene met 'n auto oaverhen
ecrost en in de weie trechte ekommen. En daornao waarn een paar
deerntjes lillijk tepasse ekommen met eur brommer. Ze hadn daor in
meer of mindere maote ok nog letsel an oavereholn.

"Zo rap he'k de gemeente nog nooit iets weg zien haaln, as nao die
ongelukken", zei Toon. "Waorumme hadn ze daor den dorpel en die
paöle eigenlijk neerepot", wol Harm Kempenaar wetn. Maor daor wis
gin mense een zinnig antwoord op te geven. "Daor staot jao maor vier
huuze an den doodlopenden weg. Daor bunt weage zat waor volle
meer vekeer op de Baokseweg uutkump". "Jao, 't schient hier wel neu-
dig te wean", zei Toon,"want now wilt ze d'r toch nog weer een pla-
teau of zoiets anleggen. 't Schient een hobby van de gemeente te
wean umme de luu in 'n auto 't leaven zo zoer meugelijk te maakn."

"Jao, zei Harm,"maor ok met hindernissen is dat stuk weg nog ge
veurlijk. Ik hadde d'r veur veertien dage nog zowat ene van de sokken
ejag. Een kearl of een vrouw, dat kon'k neet goed zien, met een hond.
Ze of hee had dan wel zo'n klein zaklichjen in de hand maor a'j
toovallig een tegenligger met een fel licht treft dan ziej ze haos neet
loopn. 't Zol van die luu vestandiger wean at zee eur hond an de Rond-
weg of in 'n Heagerhook uutleetn, 't is maor net waor ze vandan
komp".

Meschien hef Harm wel geliek. Maor dan wette wiej nog neet wao-
rumme juus daor een dorpel of plateau mot kommen en op de
kruusingen met de Eldersmaot, Riethuusweg en Hackforterweg neet.
Meschien kunt ze ons dat in 't gemeenteniejs in "Contact" 's uutleg-
gen. Anders blieve wiej maor met vraogen zitn, biej ons in d'n Ach-
terhook.

H. Leestman

VW Manager Jopie Wullink:

Toerisme levert Vorden veel
arbeidsplaatsen op!

FNV Belastingservice
Ook dit jaar kunnen FNV-leden
weer profiteren van de FNV-
belastingservice. Zij worden
gratis geholpen bij het invullen
van het aan hen toegezonden
aangiftebiljet voor de inkom-
stenbelasting (P- of E-biljet) en
diskette. Ook voor T-biljetten
en formulieren VT (Voorlopige
teruggave) kan men terecht.

Dat invullen is voor veel mensen
een groot probleem, vooral nu
i.v.m. het nieuwe belastingstelsel
2001.

De FNV geeft haar leden al jaren
de mogelijkheid de kosten van be
taalde hulp voor het invullen vna
het biljet uit te sparen en veel le-
den doen hier hun voordeel mee.
Verspreid over het hele land staat
ieder jaar weer een corps van circa
5.000 speciaal opgeleide kaderle-
den klaar om andere FNV-leden
met het invullen van het P-, E-, of

T-biljet te helpen. Met de hulp van
dit corps werden vorig jaar maar
liefst ruim 120.000 biljetten voor
FNV-leden ingevuld.

De toeloop van dit uniek stuk
dienstverlening is zeer constant.
Dat komt omdat de FNV-belasting-
service in de loop der jaren een
uitstekende naam heeft opge-
bouwd. Ook bij de Belastingdien-
sten zelf, waar men graag gebruik
maakt van de inzichten en erva-
ringen van het FNV-corps. Sedert
enkele jaren is het bovendien mo-
gelijk om het biljet geautomati-
seerd bij de Belastingdienst aan te
leveren. De belastingdienst heeft
de FNV laptops ter beschikking
gesteld om dit mogelijk te maken.

De FNV-leden in Vorden, die van
deze service gebruik willen maken
kunnen zich voor het maken van
een afspraak aanmelden via tel.nr.
(0575) 55 67 75.

Huisvrouwen Orkest
bij de Zonnebloem
Het Ie optreden van het Vor-
dens Huisvrouwen Orkest in
2002 was in Deventer voor de
Zonnebloem.

Uit de regio waren ongeveer 300
bezoekers gekomen en ze gingen
er eens extra voor "zitten". Het
werd een feestelijke middag vol
van "herkenbare" liedjes afgewis-
seld met schetsjes en gedichten.
Na afloop was iedereen enthou-
siast en er zal zeker nog een ver-
volg komen.
Het afgelopen jaar was trouwens
toch zeer succesvol voor het or-
kest. Er waren vele optredens en
het orkest groeide o.l.v. Jan Hilfe

rink naar 27 leden. Toch heeft de
dirigent nog wel een wens... de me
lodie groep kan nog wel wat ver-
sterking gebruiken... dus... heeft
men maandagavond nog vrij?...
kent men de weg naar het dorps-
centrum?... houdt men van gezel-
ligheid?... vindt men ook dat er
nog meer gedaan mag worden
voor de ouderwordende mede-
mens?...

Dan is men bij het Vordens Huis-
vrouwen Orkest, die volgend jaar
alweer 20 jaar bestaat, op de goede
plek. Meer weten? De secretaresse
Jenny van der Schoot vertelt u
graag meer. Misschien... tot ziens!

"Ik denk dat een heleboel men-
sen nauwelijks beseffen van
hoe groot belang het toerisme
wel niet is voor Vorden. Niet al-
leen de direct belanghebben-
den zoals horeca's, campings,
pensions en dergelijke, maar
ook anderen profiteren er vo-
lop van mee. Denk aan de win-
kels, bedrijven die reparaties
verrichten, gas-licht-water-sani-
tair, alles wat daarmee samen-
hangt. De inrichting van vacan-
tiewoningen (vloerbedekking
en meubilair). Vordenaren zeg-
gen wel eens, wat is het weer
druk in het dorp, wat hebben
we eraan. En of we er wat aan
hebben. De toerist houdt Vor-
den levendig! Het toerisme le-
vert een gemeente als Vorden
jaarlijks heel veel arbeidsplaat-
sen op", zo zegt Jopie Wullink,
die al vanaf 1991 de plaatselijke
VW aanstuurt.

Ze zegt het met onverholen trots,
om toch maar vooral aan te geven
hoe belangrijk het voor een dorp
als Vorden is, om een actieve VW
te hebben. Ruim een jaar geleden
heeft de universiteit van Amster-
dam een onderzoek ingesteld naar
de toeristische omzet en werkgele
genheid in Vorden en haar buurt-
gemeenten. Wat Vorden betreft:
De toeristische omzet in onze ge
meente bedraagt 15 miljoen gul-
den per jaar. Dat betekent alleen al
in Vorden 87 "voltijd" arbeids-
plaatsen, waarvan 66 direct in de
toeristische branche en 22 indirect
bij de detailhandel, vervoer, repa-
ratie, onderhoud e.d. Gigantische
cijfers.

Vergeleken met gemeenten als
Borculo, Hengelo, Lochem, Ruurlo
en Zelhem, neemt Vorden een
fraaie tweede plaats in achter
"koploper" kxrhem. In deze laatst-
genoemde gemeente zijn de cijfers
192 "voltijd" en 61 "indirect"! Jopie
Wullink legt vervolgens meteen de
nadruk op de belangrijkheid van
de vele vrijwilligers waarover de
VW beschikt.

"Neem de veertien dames die ge-
heel belangeloos elk zo'n zes uur
per week de balie bemannen. "En
weet je wat zo leuk is, de dames
doen het werk met heel veel liefde.
Ze behandelen de klanten erg
vriendelijk. Ze hebben voor dit
werk gekozen. Ze worden er niet
voor betaald. De sociale contacten,

de lol die ze aan hun baan beleven,
dat alles straalt uit naar de klant",
zo zegt ze.

TWEE PERSONEN
Daarnaast zijn er nog die andere
vrijwilligers.de gidsen voor bus- en
fietstochten, de rondleidingen etc.
etc. Nu we het toch over de be-
langrijkheid van vrijwilligers heb-
ben, het is niet altijd gemakkelijk
om mensen te vinden. Jopie Wul-
link: " Voor de baliewerkzaamhe-
den kunnen we nog twee perso-
nen gebruiken". Het is dan ook
niet mis wat er aan handelingen
moet worden verricht. Op jaarba-
sis zo'n 15.000 tot 16.000.

Neem de verkoop van de "Irische
ques" ( de vroegere VW cadeau-
bon). Totale verkoop 160.000 gul-
den. De winst voor de VW be-
draagt maximaal vier procent
d.w.z. 6.400 gulden. De bon die het
beste verkocht wordt is die van 25
gulden ( 11,25 euro) Hiervan uit-
gaande zijn er 6400 baliehandelin-
gen voor deze bonnen. Er worden
echter ook veel bonnen op reke-
ning verkocht zodat de ruwe
schatting, gerelateerd aan het to-
tale aantal baliehandelingen voor
deze bonnen 5000 bedraagt in de
verhouding 1:3 ( l Vordenaar te-
gen 3 toeristen). Daarnaast ver-
koopt de VW dinercheques, bio-
scoopbonnen, theater-en concert-
bonnen e.d.

Als je haar zo over al deze mede
werkers hoort spreken, dan kun je
maar één conclusie trekken, ook
zij heeft haar hart, behalve aan
manlief Henk en haar "kroost",
ook aan het VW gebeuren ver-
pand. Jopie Wullink werkt er we-
kelijks op partimebasis 22 uur. Al-
thans dat zijn de contractueel vast-
gestelde uren! Haar taak is veel
omvattend zodat het in de prak-
tijk qua uren heel vaak anders uit-
pakt. De functieomschrijving di-
recteur vindt ze wat overdreven.
"Noem het maar manager, of nog
beter is het schaap met de vijf po-
ten", zo zegt ze lachend.

Tot haar taken behoren zoals ge-
zegd het aansturen van de "club
vrijwilligers". Ze heeft zitting in
tal van commissies zoals bijvoor-
beeld de P.R. commissie, braderie
commissie e.d. De maandelijkse
vergadering met het bestuur en
tussendoor het directe overleg
met o.m. de penningmeester en
niet te vergeten de contacten met

de Vordense Ondernemers Vereni-
ging (VOV). "De laatste jaren is dat
overleg sterk verbeterd. Ik moet
zeggen, thans een perfecte samen-
werking. Dan denk ik aan de zo-
merfeesten die we samen organi-
seren. VW en VOV moeten elkaar
helpen, elkaar versterken", zo zegt
Jopie Wullink.

Terug naar in haar ogen de pri-
maire taak van de WV. Zegt ze:
"Het dorp promoten voor het in-
komend toerisme, in feite de oud-
ste taak van de VW. Tegenwoordig
hebben we nog een andere belang-
rijke taak, de eigen inwoners van
Vorden informatie verstrekken
over de rest van Nederland. De
mogelijkheid bieden om in eigen
land te boeken. Vakantiehuisjes,
campings noem maar op.

Soms is het wel wrang om te con-
stateren dat de mensen bij ons de
informatie inwinnen om vervol-
gens met de gids onder de arm el-
ders hun vacantie te boeken. Vorig
jaar gaven we 160 vacantiegidsen
mee, maar werden van dat aantal
maar 20 boekingen verricht. Dat is
jammer, want ook wij kunnen dat
perfect regelen", zo zegt Jopie
Wullink strijdvaardig.

TEKORT AAN GIDSElSt
De fietstocht langs de Vordense
kastelen is nog altijd de grootste
trekpleister. Niet meer zoals vroe
ger, lange "slierten" fietsers op de
woensdagmiddag, maar veel meer
"individueel". Uiteraard ook in
groepsverband. Wat dat betreft
kan de WV nog een aantal gidsen
gebruiken. Ook bepleit Jopie Wul-
link de komst van een drietal
"handige" vrijwilligers die ingezet
kunnen worden bij het vervaardi-
gen c.q. vervangen van bordjes,
paaltjes, e.d. "Noem ze maar rou-
temensen", zo zegt ze.

En zo kan de Vordense VW am-
bassadrice nog wel uren over haar
werk doorpraten. "De lol die ik er-
aan beleef? Een gemakkelijke
vraag. Het is leuk om met mensen
om te gaan, ik ben een "regelneef.
Ik ben gek op plannen maken. Het
maken van "arrangementen", alle
maal erg fijn om te doen", zo zegt
ze. Maar voorlopig even niet. Bin-
nenkort gaat ze samen met haar
man op vacantie naar een exotisch
land. Ongetwijfeld zal zij ook be
kijken wat een "toeristenbureau"
daar zoal te bieden heeft!



€ 23 per man per dag
ja, u leest het goed. Wij steken uw huis deze winter op vakkundige wijze in een nieuw jasje en

geven u daarbij ook nog eens fikse winterkorting op behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk.

€ 23 per man per dag! En als u dan ook bedenkt dat u daarbovenop nog profiteert van het ver-

laagde BTW-tarief van 6% (i. p. v. 19%) voor binnen- en buitenwerk aan woningen ouder dan

15 jaar, dan kunt u maar één ding concluderen: deze winter is dé periode om ons in te huren.

schilder
schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEl BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden. tel.: (0575) 55 15 67

S C H I L D E R S B E D R I J F

P e t e r s
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

tel. (0575) 55 12 08 fax (0575) 55 14 76

e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

In meerdere edities

Gratis ketelinspectie bij
Kraus 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 niet 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. (

Bel voor-een afspraak (0575) 51 39 31. wij advi5eren. ,'|||

Kraus Installatietechniek, Pollaan 46, 7202 BX Zutphen. NEFIT

Rundergehakt ug c3.5(

Runderriblappen ug c4?J

Hamlappen ug c 4."
Gehaktrollades l95
boeren of Zwitserse per stuk € I.

Poulet of
hacheevlees ug c4°-

'3 kogelbiefstukjes c 5.°
4e GRATIS

Weekpakket vleeswaren

100 gr ARDENNERSPEK € 1 J'

100 gr BACON €l?C

100 gr VARKENSROLLADE € 1.10

NU VOOR

c4.10

2?5

uw vakslager D IJ KG RAAF

« 2 BOSSEN TULPEN

• BOS ROZEN A 20 STUKS € 4?9

* AZALEA

0 3 PRIMULA'S €

A.s. donderdag verkoop bij De Wehme
van 9.00 tot 12.00 uur.

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Onze winkel heeft een
'facelift' ondergaan:
nieuwe kleuren, meer
licht, een ander inte-
rieur, kortom een
nieuw jasje voor onze
nieuwe modecollectie.
Dat willen we u graag
laten zien tijdens ons
feestelijk OPEN HUIS
van zaterdag 9 t/m
zaterdag 16 februari.
Speciale aanbiedingen
en een verrassing staan
samen met ons team
voor u klaar.

Kom, kijk en bewonder
de modemerken van
Vinia Vera in Zutphen,
onder andere: Damo,
Arma, Public, Taifun,
Another Women, Cher,
Greenstone, Via Appia,
Anna Montana en ons
nieuwe merk: Nice.

Welkom bij Vinia Vera!

Nefit hou d t IV e d e r l a n d w ar ttt

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF



Voetbal Volleybal

WVORDEN

Uitslagen 3 februari
Sprinkhanen l - Vorden l 1-1; Vor-
den 2 - Reunie 2 (H).

Programma 9 februari
Vorden Dl - Colmschate Dl.

Sprinkhanen - Vorden 1-1
Dat de ploeg van trainer Chung
geen winterslaap heeft gehouden
was afgelopen zondag te zien in de
dugout. Een aantal spelers is in de
oefenduels tegen Voorwaarts, UD
en Markelo geblesseerd geraakt.
Vorden leed tegen Markelo een
flinke nederlaag, maar behaalde
tegen zowel Voorwaarts, als hoofd-
klasser UD, een verdienstelijk ge-
lijkspel. Middenmoten Sprinkha-
nen beschikt over een goede coun-
terploeg en dat heeft Vorden in de
thuiswedstrijd ook ervaren. Met
Dennis Wentink weer in de ploeg
begon Vorden met vertrouwen aan
de tweede helft van de competitie.
In de eerste helft van de wedstrijd
waren de Hanen uit Nieuw Dijk
sterker, maar in de tweede helft
verzette de ploeg van trainer
Chung de bakens. Het gelijke spel
was dik verdiend.

De Vordense verdediging had gro-
te moeite met de speelwijze van
Sprinkhanen en het tastte een
aantal keren mis op de bekende
dieptepasses. In de 20e minuut
leidde dat ook tot de openings-
treffer. Een lange bal van achteruit
verdween over de Vordense verde-
diging en de snelle Edwin van
Wessel stormde de zestien binnen.
Rutger Wullink kon nog wegwer-
ken, maar de bal verdween onge-
lukkigerwijs via de rug van een
medeverdediger in het eigen doel.
Vorden probeerde de bakens te ver-
zetten door wat vroeger in de op-
bouw van Sprinkhanen te storen.
De passing werd wat beter ver-
zorgd en de hardwerkende Erwin
Hengeveld maakte het de opko-
mende man en spelbepaler Icod
Bod moeilijk. Via Dennis Wentink
en Erwin Hengeveld kreeg Vorden
kansjes. Erik Oldenhave gaf een
dieptepass op Rob Enzerink, hij
omspeelde zijn tegenstander, maar
kwam een teenlengte te kort voor
het beslissende schot.

In de tweede helft ging Vorden fu-
rieus van start. Het speelde agres-
siver en het had in de eerste vijf
minuten zich even veel kansen ge
creëerd als in de gehele Ie helft
van de wedstrijd. Een kopbal van
Dennis Wentink werd door een
verdediger van de lijn gehaald en
een omhaal van dezelfde speler
werd met moeite tot corner ver-
werkt. De gelijkmeiker hing in de
lucht, maar het was ook oppassen
voor de gevaarlijke uitvallen van
de club uit Nieuw Dijk. Dennis
Wentink werd op maat door Erik
Oldenhave aangespeeld en hij gaf
met een bekeken schot keeper
Splithof het nakijken. 1-1

Een vrije trap van specialist Bod
werd door keeper Jurgen Bruggink
uit het doel geranseld. Het werd zo
waar nog een echte wedstrijd,
want beide ploegen legden zich
niet bij de gelijke stand neer. De
Hanen schuwden daarbij het fysie
ke geweld niet en een aantal spe
Iers kwam in het notitieboekje
van scheidsrechter Koek uit Hen-
gelo terecht. De slotfase van de
wedstrijd was voor Vorden, alhoe
wel conditioneel gezien een aantal
spelers ook het beste hadden ge-
had. Een kopbal van Dennis Wen-
tink ging rakelings over en inval-
ler Joris Plateeuw stifte de bal bui-
ten bereik van de keeper juist voor-
langs. Ronald Visser had twee mi-
nuten voor het eindsignaal de 1-2
op de schoen. Hij ontfutselde de
keeper de bal, maar zag zijn schot
in het zijnet gaan. Geen onver-
dienstelijke start voor Vorden van
de tweede helft van de competitie.

PELGRUM-MAKELAARS/
ASH VOLLEYBAL

Uitslagen Pelgrum-Makelaars/
Dash volleybal

Heren
PM Dash l - Access/BVC 2 3-1 (21-25,
25-19, 25-20, 25-21); PM Dash 2 -
DVO 3 3-2; PM Dash 3 - DVO 4 1-3.
Dames
SNS/Havoc 2 - PM Dash 2 04; Tor-
nado l - PM Dash 3 2-3; PM Dash 5
- Side Out 3 1-3; PM Dash 6 - Blok
'71 2 2-3; PM Dash 7 - ASV l 0-4.
Jeugd
Mix C; PM Dash XC1 - Blok '71 XC1
3-1; Mix C; PM Dash XC2 - BVC XCl
0-4.
Beker
Meisjes; PM Dash BI - Boemerang
Al 3-0 (Dash door naar halve fina-
le).

Programma Pelgrum-
Makelaars Dash volleybal
Heren
Alle herenteams zijn vrij.
Dames
PM Dash l - Bad./Dynamo 1; PM
Dash 2 - Reflex 1; Sparta 2 - PM
Dash 3.
Jeugd
Jongens A; Dash/WIK Al - Labyellov
Al; Meisjes B; DVO BI - PM Dash
BI; Meisjes C; PM Dash Cl - Dijk-
man/WSV Cl; Mix C; Tornado XCl
- PM Dash XCl; Mini; Harfsen D2 -
PM Dash Dl; Mini; Gemini D2 - PM
Dash D2.

Avanti l - Pelgrum Makelaars/
Dash l Dames
Avanti l - Pelgrum Makelaars/
Dash l (l - 3)
Op deze gedenkwaardige dag
moest er ook nog gevolleybald
worden. Pelgrum Makelaars/Dash
ging op bezoek bij de dames van
Avanti uit Lochem. Pelgrum Make
laars/Dash ging voortvarend van
start Avanti had in deze set weinig
te vertellen. Pelgrum Makelaars/
Dash speelde geconcentreerd en
maakte gedecideerd de rally's af.
Binnen afzienbare tijd stonden de
cijfers 14-25 op het scorebord.
In de 2e set gingen de dames van
Pelgrum Makelaars/Dash een ver-
snellinkje lager spelen. Avanti
maakte hier dankbaar gebruik van
en kregen vleugels. Het verloop
van deze set was een gelijk op-
gaande strijd, waarbij Avanti over
de langste adem beschikte.
Setstand 27-25.
De 3e set verliep zonder al te wei-
nig spectaculaire uitspattingen.
Pelgrum Makelaars/Dash trok de
set naar zich toe met 21-25. In de
4e set had Pelgrum Makelaars/
Dash de turbo weer aangezet.
Avanti had niet meer veel in te
brengen. De ploeg uit Vorden liet
zien dat zij wel degelijk de sterk-
ste was. Bij de stand van 17-24 werd
de wedstrijd door een dubieuze be
slissing van de scheidsrechter be
eindigd in het voordeel van Pel-
grum Makelaars/Dash. Een 1-3
overwinning voor Pelgrum Make
laars/Dash.
Volgende week zaterdag staat voor
Pelgrum Makelaars/Dash een zwa-
re wedstrijd te wachten. Dan spe
len zij tegen Dynamo uit Neede.
Deze ploeg staat op de 2e plek in
de competitie. Het 2e damesteam
van Pelgrum Makelaars/Dash is
momenteel koploper in deze com-
petitie, het zou dus leuk zijn als
het Ie team enkele punten van Dy-
namo kon snoepen. En heeft het
Ie team nog iets recht te zetten te
gen de dames van Dynamo. In de
eerste helft van de competitie
heeft Dynamo met ruime cijfers
van Pelgrum Makelaars/Dash ge-
wonnen.

Overwinningen voor Heren l
Zaterdag 26 januari moest het eer-
ste herenteam uit Vorden aantre
den in Wehl tegen Halley 1. Pelg-
rum Makelaars Dash won deze
ontmoeting met 3-1.
Afgelopen zaterdag stond de thuis-
wedstrijd tegen BVC uit Barchem

op het programma. De uitwed-
strijd eerder dit seizoen werd met
3-1 verloren. De heren uit Barchem
brachten toen de Vordense heren
in de problemen door hun buiten-
aanval.
Pelgrum Makelaars Dash miste de
ze zaterdag een aantal spelers,
waardoor het startende team er
wat anders uitzag dan normaal.
De eerste set begon voor de Vor-
dense heren niet al te best. Henri
Geerdink nam bij een 3-0 achters-
tand zijn eerste time-out om de
mannen weer scherp te krijgen.
Dit lukte echter niet meteen. De
achterstand bleef en BVC kwam op
een 17-12 voorsprong. De heren
van Dash wisten zich echter toch
nog terug te knokken, maar het
mocht niet baten. De set werd ver-
loren met 25-21.
De tweede set ging anders van
start dan de eerste set. De heren
van Pelgrum Makelaars Dash wa-
ren nu wel scherp en hadden
steeds een voorsprong van l of 2
punten. Tegen het einde van de set
liepen de Vordense heren uit naar
een 22-18 voorsprong en gaven de
ze set daarna niet meer uit han-
den. De set werd gewonnen met
25-19.
De derde set gaf hetzelfde beeld
als de tweede set, met Dash deze
keer ook aan de goede kant van de
score. Pelgrum Makelaars Dash
wist bij een 19-17 voorsprong het
hoofd koel te houden en uit te lo-
pen naar een 23-18 voorsprong en
vervolgens de set te winnen met
25-20.
Ook de vierde set had eenzelfde
verloop als de vorige 2 sets. De
teams waren in deze set aan el-
kaar gewaagd. Wederom waren er
weer mooie rally's te zien en werd
er een hoog spelniveau bereikt. De
teams hielden elkaar in evenwicht
tot 21. Daarna wist het Vordense
team door te drukken en won de
set met 25-21. Door deze 3-1 over-
winning komt Pelgrum Makelaars
Dash steviger op de derde plaats te
staan.
De komende 2 zaterdagen hebben
de heren vrij en op zaterdag 16 fe
bruari staat de wedstrijd tegen
Grol in Groenlo op het program-
ma.

Voetbal

sociï
Uitslagen
Senioren: Sociï - Den Hoven 4-2.

. Voetbal

Bridge

BRIDGECLUB BZR

Uitslagen
Groep A: l Mw. A. van Burk - Dhr. J.
Duinkerken 62,50%; 2 Dhr. J.W.
Costermans - Dhr. H. Enthoven
56,77%; 3 Mw. J. Klaasen - Mw. M.
Mouwen 55,73%.
Groep B: l Mw. M.H. Scholten - Dhr.
J.H. Scholten 61,98%; 2 Dhr. G. Gil-
le - Dhr. H. Groot Bramel 56,77%; 3
Mw. H.M. de Jonge - Mw. J.E. v.d.
Kruk 52,60%.
Groep C: l Dhr. A. de Bie - Dhr. R.W.
Hannsen 64,58%; 2 Mw. J. de Vries
- Dhr. H. Lenderink 61,46%; 3 Mw.
H. Stertefeld - Dhr. F. Stertefeld
59,38%.

De uitslagen van maandag 28
januari waren als volgt:
A-groep:
Het echtpaar Hoftijzer met 60,4 %.
De dames Walter Kilian en van
Gastel met 57,3 %. De heren den El-
zen en Lubbers met 54,7 %.
B-groep:
De dames Gerichhausen en den El-
zen met 62,5 %. De dames den
Ambtman en Thalen met 60,4 %.
De heren Gille en Groot Bramel
met 56,3 %.
C-Groep:
De dames Martens en van Arden-
ne met 54,7 %. De dames Groot
Bramel en Tigchelaar met 54,7 %.
De dames Brandenburg en Eijer-
kamp met 52,6 %.

RATTI

Aerdt - Ratti
Na een wat gebrekkige voorberei-
ding in de winterstop heeft Ratti
de eerste wedstrijd van het jaar
2002 gespeeld. Zondag moest Ratti
naar het ver afgelegen Aerdt (bij
Lobith). Een heuse tribune (met
commentaarhokje) was de lange
reis wel waard.
De eerste helft was zeer boeiend,
met goed voetbal van beide kan-
ten. Het was Aerdt die de eerste
goede kans kreeg. Een corner ging
vlak voor het doel van Ratti langs,
maar de Aerdt-speler bewerkte de
bal zijn hand waardoor het doel-
punt werd afgekeurd. Daarna
kreeg Ratti met enkele afstand-
schoten zicht op een voorsprong.
Grootste kans was voor Oscar Over-
beek, die na een goedlopende aan-
val via Mark Haverkamp en Antoi-
ne Peters, zijn schot net over het
doel zag gaan. Aerdt wist zich nau-
welijks raad met het goede ver-
zorgde spel van Ratti. Dit resul-
teerde in bikkelharde overtredin-
gen, maar de scheidsrechter streek
(te vaak) met zijn hand over zijn
hard. Ondanks de kansen werd de
rust bereikt met 0-0.
Na de thee was het Ratti dat slecht
starte. Het goede spel van de eerste
helft kon niet worden gecontinu-
eerd. Aerdt kreeg daardoor weer
meer grip op de wedstrijd. Niet
goed verdedigen leidde uiteinde-
lijk de 1-0 voorsprong in voor
Aerdt. Hierna ging Ratti alles op al-
les zetten. Van verzorgd voetbal
was allang geen sprake meer. De
kansjes die Ratti zich nog creëerde
vonden telkens de doelman van
Aerdt op hun weg. Ook het hout-
werk van deze doelman was hem
goed gezind. Na een goede aanval
zag Antoine Peters zijn bal op de
lat terechtkomen. Een fraaie vrije
trap van Ferdy Klein Brinke be-
landde op de paal. De tijd begon te
dringen en na wederom een bela-
chelijk harde overtreding van
Aerdt kreeg Ratti in de laatste mi-
nuut alsnog gerechtigdheid over
zich af te roepen. De vrije trap die
na deze overtreding werd toege-
kend, werd onberispelijk door Ma-
rio Roelvink binnengeschoten. De
vreugde was enorm, en bovendien
was deze uitslag ook terecht. Na
dit doelpunt floot de scheidsrech-
ter af en kon Ratti tevreden huis-
waarts keren.

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens

bij ons aan.

U kunt dan

uitzoeken uit de

enorme collectie

kaartjes.

Als presentje

mag u een leuk

cadeautje

uitzoeken.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

IVN-nieuws
NAMEN
Het krijgen en hebben van een
naam is voor mensen al heel
erg belangrijk. Voor het goede
inzicht in het leven van plant
en dier is het weten van een
naam een vereiste.

Wil je iets weten over een vogel die
je gezien hebt en je weet de naam
niet, dan is het gauw een einde-
loos gezoek in dikke boeken. Dit is
in de geschiedenis door onze voor-
ouders ook wel ingezien. Vandaar
de vele pogingen om in kaart te
brengen wat er aan planten en die
ren op de aarde is.

De bekendste geleerde die dat
deed is Linnaeus. Hij is in Zweden
geboren waar hij studeerde. In
1735 promoveerde hij aan de uni-
versiteit van Harderwijk tot doctor
in de geneeskunde. In de jaren die
hij in Harderwijk en Leiden door-
bracht schreef hij vele werken. Zijn
grote doel was alle bekende plan-
ten en dieren in een groot systeem
onder te brengen.

Zijn uitgewerkte methode wordt
nog steeds in de wetenschap ge-
bruikt. Hierbij is plant of dier in-
gedeeld in een bepaalde familie.
Zo'n familie is verdeeld in geslach-
ten. De naam heeft twee delen: de.
geslachtsnaam en de soortnaam.

Omdat deze namen in het Latijn
zijn geschreven, schrikt dat men-
sen nog wel eens af. Zij willen lie
ver een Nederlandse naam. Dat nu
is nog lastiger. Heel wat soorten
hebben in een land soms wel tien
namen, al naar de streek waar de
plant voorkomt.

Dat is natuurlijk geen doen. Daar
komt nog bij dat dit in elk land het
geval is. Wereldwijd een Latijnse
naam is dan ook de uitkomst. De
indeling van Linnaeus is vooral
gebaseerd op uiterlijke kenmerken,
zoals bij de planten vorm, aantal
meeldraden en bloembladen.

De verdergaande studie heeft wel
geleerd dat er veel meer kenmer-
ken zijn dan deze. In onze tijd doet
men bij het genenonderzoek nog
wel verrassende ontdekkingen.

Dieren of planten die in een familie
waren ondergebracht, bleken ge-
heel geen familie te zijn.

Om u behulpzaam te zijn bij het
verzamelen van de nodige kennis
wordt door de IVN-afdeling Noord-
Midden Achterhoek een tweetal
cursussen aangeboden. De eerste
gaat over het determineren van
planten. De tweede is een vervolg
op een reeds eerder gegeven cur-
sus met de naam "Vroegs vogels'.



STEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide col-
lectie schilderijlijsten in
goud of één van de vele
andere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Warenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Op 18 en 23 februari
begint

'Hondenschool
Klein Weetink' te Velswijk
weer met de trainingen.

Ook jacht, fly-ball en
behendigheidsbaan.

Inlichtingen:
Lucia Mullink, (0314) 62 23 61

of Ap Peters, (0314)641436

V R A A G D E G R A T I S C A T A L O G U S A A N !

II). Wildkamp

Hoofdkantoor: tutten (Ov.) 0523-682099
• Bonvlo (Gld.)

lol. 0545-373795
• WoM (Gld.)

Tol. 0314-683319

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Tonny Juftiëris
rznn>-/cr AUTOSCHADE

ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

Tei. (0573) 25 31 01 - Fax (0573) 25 31 09 - Mobiel 06 50281046

ECOTRANS
Transport zonder Grenzen

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

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

MEDEWERKER
WASSTRAAT l
Voor het (helpen) wassen van de wagens, het cleanen

van de bulktanks en eventueel behulpzaam zijn in
de werkplaats.

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

Wij bieden:
• een prettige werksfeer;
• goede arbeidsvoorwaarden.

Schriftelijke sollicitaties richten aan:
Ecotrans B.V.
Ambachtsweg 18
7351 KW Vorden
t.a.v. de heer R. den Hollander
Of telefonisch: (0575) 49 85 55

Restanten
uitzoeken

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

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

25,-

75,-

Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80
Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

Opruiming
Waxjassen v.a. € 35.°°

Overhemden v.a. € 11?°

Loden jassen v.a. € 180?°

Korte loden jassen v.a. € 115.°°

Truien en pullovers v.a. € 35?^

Niet afgeprijsde heren- en dameskleding

20% korting

steeds doeltreffend!

Jacht- en Wapenhandel
Zutphenseweg 9 • 7251 DG Vorden
Telefoon (0575) 55 12 72 - Fax (0575) 55 12 72

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

M/R\B

LENSINK
Monta Reparatie

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl

Openingstijden:
dinsdag en donderdag
van 10.00 - 15.30 uur
zaterdags
van 12.00- 16.00 uur

's avonds op afspraak
mobiel 06 53487085

Speciale aanbieding

uw trap bekleed
met een oersterk tapijt

keuze uit meer dan 10 kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts 185 euro
Wi/ komen vri/b/i/vend mef stalen bij u aan hu/s.

Voor inlichtingen en/of besfeffingen:

JRK PRODUCTS
tel.(0546)458697 / 0651618006 J. Buisman
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drukkerij

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

HOOFDVESTIGING VORDEN:

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

TELEFOON (0575) 55 10 10

Geboortekaarten

Huwelij kskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM: WEEVERS DRUK,
RU U RLO: STUDIO CONTACT,
UCHTENVOORDE: WEEVERS ELNA;

i
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d

ISO 9002

TEL (0575) 5123 06

TEL (0314) 62 50 53

TEL (0573) 4512 86

TEL (0544) 3713 23
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