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Mogelijke verplaatsing koopavond naar donderdag:

Parkeren blijft een probleem

Het parkeerprobleem in Vor-
den is groter dan in het rapport
van MKB Reva wordt aange-
geven. Tot die conclusie komt
de projectgroep die zich op dit
moment buigt over de toe-
komst van het centrum van het
dorp. Het is de bedoeling dat de
projectgroep begin volgend
jaar met een rapport komt
waarin een advies wordt uitge-
bracht over zaken als parkeren,
verkeersveiligheid en de winkel-
voorzieningen in het dorp.

De projectgroep 'Ontwikkelings-
visie Centrum' wordt gevormd
door de gemeente Vorden en de
Vordense Ondernemers Vereni-
ging. Wethouder D. Mulderije
treedt op als technisch voorzitter
en de heer G. Limpers is project-
leider. Namens de Vordense
Ondernemers Vereniging zitten de
heer H. Kettelerij en de heer
J. Krooi in de projectgroep. Verder
zijn de diverse afdelingen van de
gemeente vertegenwoordigd in de
projectgroep.

Uit het rapport van MKB Reva dat
een jaar geleden werd gepresen-
teerd blijkt dat dertig procent van
de winkeliers in het dorp parkeren
als een probleem ziet. Volgens de
projectgroep neemt de zorg bij
ondernemers over het parkeren
alleen maar toe en is het parkeer-
probleem veel groter dan in het
rapport van MKB Reva wordt aan-
gegeven. Voorzitter H. Kettelerij
van de Vordense Ondernemers
Vereniging zegt: "Ik heb enkele
winkeliers geënquêteerde en daar-
uit blijkt dat zij het allemaal als
een zeer groot probleem ervaren.
Misschien is het in de loop van de
afgelopen anderhalfjaar ook wel
wat drukker geworden in Vorden."

De projectgroep komt één keer
in de zes weken bij elkaar en
probeert zo tot een totaalvisie te
komen voor de ontwikkeling van
het centrum van het dorp. "Het is
dus niet zo dat wij het rapport van

MKB Reva klakkeloos overnemen
en verder uitwerken. Nee, wij
proberen tot een eigen visie te
komen en gebruiken het rapport
van MKB Reva alleen maar als
handvat", legt projectleider dhr.
G. Limpers uit. De periodes tussen
de vergaderingen worden door
de leden van de projectgroep
gebruikt om verder onderzoek te
plegen. De projectgroep hoopt
begin volgend jaar klaar te zijn en
presenteert dan haar eindrapport
aan de gemeenteraad. "We zetten
onszelf niet onder tijdsdruk", zegt
Limpers. "Zorgvuldigheid is het
belangrijkste."

DORPSGEVOEL
Volgens adviesbureau MKB Reva
heeft Vorden een veel te lang
uitgerekt winkelcentrum. MKB
Reva stelt dan ook voor het gebied
rondom de bibliotheek en het
Dorpscentrum te herstructureren
en daar een gezellig en compact
winkelcentrum te creëren. De
projectgroep is van mening dat
het winkelgebied in Vorden zeker
niet groter moet worden. "Aan de
ene kant is het best wel lang-
gerekt", zegt wethouder Mulderij,
"maar we zijn er ook geen voor-
stander van om sommige winkels
te verplaatsen naar het gebied
rondom de bibliotheek en het
Dorpscentrum.

Het parkeerprobleem in het dorp
wordt daardoor alleen maar gro-
ter. Verder zijn wij -in tegenstelling
tot de onderzoekers van MKB Reva-
van mening dat voorzieningen als
de bibliotheek en het Dorps-
centrum heel goed passen in het
centrum van een dorp als Vorden.
Die hoeven wat ons betreft hele-
maal niet te verhuizen naar een
locatie buiten het centrum." De
heer H. Kettelerij voegt toe: "Ze
zorgen ook voor een soort van
dorpsgevoel."

Toch sluit wethouder Mulderije
een eventuele verhuizing van de

dorpsschool naar een locatie
buiten het centrum van het dorp
niet uit. "We kunnen ons heel
goed voorstellen dat de school
daar op een gegeven moment toch
voor kiest. Maar dan moet er wel
sprake zijn van een hele goede
alternatieve locatie." Om een goed
beeld te krijgen waar het met het
centrum van Vorden naar toe
moet, probeert de projectgroep
zoveel mogelijk informatie te
verzamelen. Dit betekent dat er
ook met instellingen zoals de
bibliotheek, het Dorpscentrum
en de Openbare Basisschool ge-
sproken wordt. "Wij willen echt
met een totaalvisie komen waarin
ook de wensen van dergelijke
instellingen meegenomen worden",
aldus Mulderije.

PARKEREN
Ook het parkeerprobleem en de
verkeersveiligheid in het dorp
wordt door de projectgroep onder
de loep genomen. Projectleider
G. Limpers sluit niet uit dat de
projectgroep daar een verkeers-
deskundige bij inschakelt. Dat kan
een deskundige van de gemeente
zelf zijn, maar ook een expert van
een extern bureau. "Dat kan soms
heel verhelderend werken", zegt
hij.

De projectgroep is van mening dat
er iets gedaan moet worden aan
het parkeerprobleem in Vorden.
Ze denkt daarbij onder andere aan
een parkeerplaats vlakbij het
centrum voor langparkeerders.

"Er worden op dit moment nog
teveel parkeerplaatsen gebruikt
door toeristen die hun auto in het
dorp neerzetten, de fiets van de
auto afhalen en er vervolgens op
uit trekken. Dergelijke auto's
zouden wat ons betreft moeten
uitwijken naar een parkeerplaats
voor langparkeerders", zegt wet-
houder Mulderije. Daarnaast wor-
den veel 'warme parkeerplaatsen'
bezet door werknemers die hun

auto vlakbij de winkel neerzetten
waar ze werken. "Ook voor hen
is zo'n parkeerplaats voor lang-
parkeerders een uitkomst", voegt
H. Kettelerij toe.

De projectgroep ziet een invoering
van een blauwe zone met een
maximale parkeerduur van bij-
voorbeeld één uur niet als de op-
lossing voor het parkeerprobleem
in Vorden. "Zoiets werkt alleen als
je langparkeerders een alternatief
kunt aanbieden. Een blauwe zone
kun je dus alleen maar invoeren
in combinatie met een parkeer-
plaats voor langparkeerders."

ANDERE KOOPAVOND
Op vrijdagavond is het altijd erg
druk in het dorp. "Niet alleen is
het dan koopavond", zegt wet-
houder Mulderije, "maar er zijn
dan ook altijd veel bruiloften en
partijen met als gevolg dat het
soms erg lang zoeken is voordat je
een parkeerplaats hebt gevonden."
De projectgroep ziet daarom wel
wat in de verplaatsing van de
koopavond van de vrijdag naar de
donderdag. Door middel van een
enquête wordt op dit moment ge
polst hoe de Vordense winkeliers

'hierover denken.

Een ander punt van aandacht is de
verkeersveiligheid in het dorp.
Volgens wethouder Mulderije is
het helemaal niet erg als het druk

is in het dorp. "Dat is alleen maar
goed voor de middenstand. Het
gaat erom dat de mensen het
gevoel hebben dat ze in Vorden vei-
lig kunnen winkelen en dat het
autoverkeer in het dorp niet als
hinderlijk wordt ervaren." Volgens
de projectgroep kan dat heel
eenvoudig worden bereikt door
twee tot drie verhoogde oversteek-
plaatsen met zebrapad aan te
leggen in het dorp. Mulderije weet
al precies waar ze moeten komen
te liggen. "Sowieso één voor de
apotheek. Daar is het altijd heel
erg lastig oversteken. Maar ik kan
me ook voorstellen dat je er voor
de Herberg en aan het begin van
de Dorpsstraat een oversteekplaats
aanlegt." Volgens de wethouder
zorgen dergelijke verhoogde over-
steekplaatsen er ook voor dat het
doorgaande vrachtverkeer het
voortaan wel laat om via het
centrum van het dorp te rijden.

"Begrijp me goed", zegt ze. "Wij
willen de auto absoluut niet uit
het centrum hebben. De bereik-
baarheid van het centrum voor
het autoverkeer staat bij ons hoog
in het vaandel. Maar de auto-
mobilist dient daarbij wel rekening
te houden met de andere weg-
gebruikers zoals het winkelende
publiek en de fietsers op straat. De
automobilist moet als het ware
het gevoel hebben dat hij te gast is
bij ons in het dorp. En daar dient
hij zich dan ook naar te gedragen."

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag l april 10.00 uur ds. W.Ph.E. van Kooten uit Zelhem.

Kapel de Wildenborch
Zondag l april (in verband met mond- en klauwzeer), geen dienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag l april 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag l april 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag l april 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 31 maart 17.00 uur Eucharistie.
Zondag l april 10.00 uur Woord/Communiedienst.

Weekendwacht pastores
1-2 april pastor F. Hogenelst, Lochem, tel. (0573) 25 14 57.

Weekenddienst huisartsen
31 maart-1 april dhr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30 - 10.00 uur en van 17.00 - 17.30 uur. U kunt dan bellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.30 uur en van
13.30 -18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 09.30 -11.00 uur
en 17.00 - 18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 30 maart t/m 5 april Apotheek Warnsveld, Runneboom
16, Warnsveld, tel. (0575) 57 24 95.

Tandartsen
31 maart-1 april P. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon (0573) 45 25 13.
Spreekuur voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van
1130-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17,45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. 0570-634340.

Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bu-
reau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lo-
chem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.

Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel. Dr. Grashuisstraat 8. 7021
CL Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch ge-
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon 0314-
626140. Voor overige zaken: 0314-626126. Internet: www.des-
tiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.

Pedicure L. Evers-Jansen. tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel. tel. 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y.Roelofs 0575-441942.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575-
552129. spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. 0575-552749 of
0800-0230550.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575452020.

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. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur:
vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdagen zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.

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

Klachten en Informaüeburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maal tij d verzorgi ng info/aanvraag ma. t/m vr. van9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
CejitraleJ\^wiïligeLHulpyerlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV. tel. 553405.
Hobbven op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).

Stankmeldingsiiummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16. behande-
ling op afspraak, tel. 0575-555763.

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. 0575-461332 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 0900-8844

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

• Revue Jong Gelre tot na-
der bericht afgelast i.v.m.
mond- en klauwzeerepede-
mie

• Onze opa, de heer B. Hul-
leman is verhuisd van Hoe-
tinkhof 6 naar De Wehme ka-
mer 17, 7251 AJ Vorden.
Marco en Den n ie

• Afslankplannen? Laat het
hier niet bij! Wij kunnen u hel-
pen. Bel vrijblijvend voor info
mevr. A. Eijsink, tel. 572127

• Unieke verkoop van
prachtige buitenpotterie ook
veel grote maten. Tot 70% kor-
ting. Op 31 maart en 1 april
vanaf 10.00 uur Lindeseweg 9,
Vorden tegenover kasteel
Kiefskamp

• Paashaaskostuums te
huur. DS Design, Molenkolk-
weg 33, Steenderen, tel. 0575-
452001

• Concerten koor Sanclust
Steenderen. Antoniuskerk
Kranenburg 7 april 20.30 uur;
N.H. kerk Steenderen 8 april
16.00 uur. Entree f 15,-. Voor-
verkoop f 12,50. Tel. 0575-
552542 .

• Te koop: antieke ovale ei-
ken tafel + 4 knopstoelen
biezen zitting. Tel. 0575-
553566 en na 18.00 uur
556658

• Te koop: K rups expresso-
machine en koperen vogel-
kooi op standaard z.g.a.n. Tel.
0573-491315

• Hebt u oud ijzer? Bel Pep-
pelinkhausen, tel. 0575-552916

• Gevraagd: enthousiaste en
energieke dames voor het
schoonmaken en verzorgen
van vakantiebungalows op
maandag en vrijdag. Tel. 0573-
461221

• Te koop: Tervurense her-
derpups, 9 weken, ingeënt en
ontwormd, gechipt. Groeien in
huiselijke kring op. Tel. na
17.00 uur: 0575-527124

• Te koop: aardappelen,
Bildtstar. Diverse soorten
groenten en fruit. Sla-, andij-
vie-, spits-en bloemkool-
planten. Elke dag verkoop
aan huis en LET OP! vanaf 7
april a.s. elke zaterdagmor-
gen verkoop van aardappelen,
groenten en fruit van 9.45 tot
12.00 uur op de parkeerplaats
van Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg. Hierdoor vervalt
na donderdag 29 maart a.s. de
verkoop op donderdagmorgen.
André Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. 0575-556876

• Op zaterdag 7 april, de dag
vóór Palmpasen, helpt Brenda
Pyle u tussen 13.30 en 16.00
uur in Reurles Huus bij het ma-
ken van een mooi Paas-
bloemstuk. Kosten van deel-
name: 40 gulden. Opgave:
0573-452075

• Verkoopmiddag Welfare
Rode Kruis: woensdag 4 april
van 14.00 tot 16.30 uur in De
Wehme te Vorden

• Wilt u het gemakkelijk heb-
ben met de verzorging van uw
haar? Thuiskapster Hanny
bellen! Tel. 0575-526784 of
06-15102403

LENTEKRIEBELS

Gevraagd per direct:

VLOTTE DAME
voor hulp in de

huishouding in Baak.

Bent u die wervelwind
die ik zoek, bel dan (nè
18.00 uur) 0575-441925

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

0575-538046

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ DE
BEDRIJFSVERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland is dé arbeidsbemiddelaar

voor de agrarische sector, bouw, grond-,

weg- en waterbouw, metaalsector, groen-
voorziening en transportsector.

Op ons kantoor in Almen hebben wij een vacature voor een:

Medewerker
telefooncentrale (m/v)
Wij hebben op korte termijn plaats voor een medewerker
voor onze telefooncentrale. Op deze "frontoffice" worden van
8 tot 19 uur alle binnenkomende telefoontjes van klanten en
medewerkers doorverbonden naar de juiste persoon. Op deze
manier bent u, samen met een aantal collega's, de stem van ons
bedrijf. Het is daarom essentieel dat u klantvriendelijk bent, een
vriendelijke stem hebt en stressbestendig bent. Het gaat om
een parttime functie voor de dinsdag en donderdag en 1 keer
per 2 weken de vrijdag. De werktijden zijn van 8 tot 16.30 uur.
Daarnaast bent u flexibel in dagen en werktijden tijdens bij-
voorbeeld ziekte of vakantie van uw collega's.

Spreekt bovenstaande u aan of heeft u behoefte aan meer
informatie? Neem dan contact op met de

Bedrijfsverzorging, 0900-9896 en vraag naar
Henny Klein Twennaar.

arische
Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

Blauwe
druiven 500 gram

Veldverse OOQ
bospeen per bos ^y O

Superlekkere OOQ
aardbeien per doos £%7O

Voorjaarskrieltjes
400 gram

AAQ
L.\J(J

Lentesalade
200 gram

Voorjaarsroerbak- OAQ
groente 400 gram 0<7 O

Max Havelaar bananen per ̂  298
Aanbiedingen week 13

d* «toto gwewöMwwv/
Fam. J. HUITINK

Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

Telefoon O573-4513O6

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

KANTERS
BELLEN!

Perzik-kwarkvlaai

gmo, IQ** „„„ -j 1 50

Lente-vruchtenvlaai
klein

Waldkorncroissants

f/5nu

Koekweek
bij de bakker

kom en ontdek ons koekassortiment

Elke donderdag
5 broden vanaf

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

AUTOWASACTIE
Operation Friendship

afdeling Vorden

Zaterdag 31 maart
=5 ± 10.00-16.00 uur

Locatie: GEMS-terrein
(industrieterrein) Vorden

vanaf f 15,00
(gewassen, gezeemd en
uitgezogen!)

Koffie met cake inbegrepen + gezelligheid!

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



Gelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon

Mathijs
Mathijs is geboren op 20 maart 2001,
weegt 4090 gram en is 53 cm lang.

Arjan en Gerke Bikkel-Lenselink

Wij zijn dolblij met de geboorte van onze zoon

Timo

Julianalaan 22
7251 ER Vorden
Telefoon 0575-554104

Gerke en Mathijs rusten van 13.00 tot 15.00 uur
en na 22.00 uur.

:•'•; . .

.........................

Allemaal zijn we blij,
want we hebben er een kindje bij.
Maar ik heb zelf de meeste schik,
want de grootste, dat blijf ik!

Laura

Zij is geboren op 20 maart 2001 om 21.20 uur,
weegt 3900 gram en is 54 cm iang.

Gerard, Sandra en Simon Lenselink

Svindbaekvej 16
Hindskov
7323 Give Denemarken
Telefoon 0045-75734639

............ ...........— .......
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Vol vreugde verwacht,
met liefde ontvangen.
Ons kindje klein,
waar we heel dankbaar voor zijn.

Met grote blijdschap geven wij u kennis van de
geboorte van onze dochter

Renske
Anne Gerdien

Zij is geboren op 21 maart 2001.

Dinand en Bianca Schuurman-Halfman

Hoetinkhof 37
7251 WL Vorden
Telefoon 0575-551304

................. ... ... ...... ... .
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'Zonnehoek'

Liefde maakt
het onmogelijke mogelijk.

23-03-2001 21.08 uur

Hiep hiep hoera!

Wij zussen,
mogen nu eindelijk ons broertje kussen.
Jullie mogen nu dan ook weten,
dat hij

Esli
Derk Jan

gaat heten.

3710 gram,
52 cm lang.

Jullie mogen binnen komen stappen,
maar niet als wij een uiltje liggen te knappen.
Wij rusten tussen 12.00 en 15.00 uur
en na 21.00 uur.

Dick, Anita, llse en Daphne
LJndenschot

Nijlandweg 1
7251 KK Vorden
Telefoon 0575-556504

Timo is geboren op 25 maart 2001 om 13.00 uur,
is 51 cm lang en weegt 3190 gram.

Erik en Renate Dimmendaal-Smallegoor

Kerkweide 5
7251 LN Vorden
Telefoon 0575-559109

Wilt u vingertjes en teentjes komen tellen,
dan graag even bellen.

- r
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Op maandag 2 april 2001 zijn wij 25 jaar »;
getrouwd.

Han en Willy
Radstake-Bloemendaal

i
Wij willen dit graag vieren op zaterdag 7
april a.s.

•
U bent van harte welkom op onze receptie ;*
van 15.00 tot 16.30 uur in 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

l
Brinkerhof 2
7251 WR Vorden
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1951 2001

Op vrijdag 6 april a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig
huwelijk te vieren.

Henk Bosch
Hanna Bosch-Radstaak

U bent van harte welkom op onze receptie
vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur in Partycentrum
Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo (Gld.).

Ouweleen 17
7255 WB Hengelo (Gld.)

•4:
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Op 9 april 2001 hoop ik 80 jaar te worden.

B.H. Nijland

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 7
april a.s. van 14.00 tot 17.00 uur in zalen-
centrum De Luifel, Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

'Roons'
Beumersteeg 5
7261 LB Ruurlo

*

Heden overleed onze tante

Stientje Tjoonk-Kamperman

op de leeftijd van bijna 94 jaar.

Afscheid nemen van een dierbare is moeilijk. Maar
daar zij ruim 50 jaar geleden de taak heeft overge-
nomen, door ziekte van mijn moeder, is het terug-
kijkend voor mij en later voor ons een rijk bezit ge-
weest.

Gerrit en Henny Kamperman

Vorden, 24 maart 2001

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij u allen hartelijk bedan-
ken voor uw betoonde medeleven na het overlijden
van

Gerda Gerritsen

Uit aller naam:
Annie en Henk Hartelman-Gerritsen

Insulindelaan 16
7251 EK Vorden

Onze Gerrit
20 juni 1963 - 1 april 1996

5 jaar. . .
Als de dag van gisteren.

Warnsveld

Fam. Krajenbrink-Boland

Let op onze
aanbiedingen
in de winkel

Vlogman
keurslager
Zutphenseweg 16,
7251 DK Vorden
Telefoon 0575-551321

Sensationele tuinplantenverkoop

2 rhododendrons
diverse kleuren

2 treurkatjes
op stam

2 bolconiferen
op stam

00
•

25?°
00

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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



GEMEENTE vORDEN

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

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

AvondopensteUing 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 Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

CHEP UW COMPOST GRATIS OP"

Srliep xrw rompast

gratis, op

Dit voorjaar houdt de gemeente weer een
compostactie. Particulieren kunnen op
zaterdag 7 april aanstaande gratis com-
post afhalen aan de gemeentewerf.

Door de Firma Bruins & Kwast uit Goor wordt op 7
april aan de gemeentewerf 20 m3 compost gestort.
Deze is tussen 9.30 uur en 12.30 uur gratis ofte ha-
len. De gemeentewerf is te vinden aan de Enkweg 11.

Het gebruik van compost heeft veel voorde
len. Compost is met name goed als bodemver-
beteraar voor de tuin. Het is een basisbemes-
ting die er voor zorgt dat het organisch stof-
gehalte in de bodem wordt verhoogd. Dit
heeft uiteindelijk tot gevolg dat de bewerkbaarheid en het vochtvast-
houdend vermogen van de grond verbetert. In drogere periodes hoeft
dan minder vaak te worden gesproeid. Door het evenwicht van minera-
len in de bodem door het gebruik van compost, zorgt dit er tevens voor
dat gewassen en planten beter beschermd zijn tegen parasieten en ziek-
ten Ook verbetert de smaak van de gekweekte groenten.
De compost kunt u ook gemengd met wat aarde of grond gebruiken als
potgrond of tuinaarde.

De aangeboden compost is een 'groencompost'. Deze compost is gemaakt van snoet-
hout, blad en gras dat door de gemeente wordt ingezameld en vervolgens door de
Firma Bruins & Kwast wordt verwerkt tot compost.
Ook door de gemeente wordt voor de groenvoorziening gebruik gemaakt
van de compost. Met name de groenstroken in woonwijk 't Jebbink wor-
den bewerkt met de 'groencompost'.

Voor de hoeveelheid compost voor de tuin kunt u onderstaande tabel
raadplegen.

Toepassing:
Gazons - aanleg

Gazons - onderhoud

Borders - aanleg

Borders - onderhoud

Planten van bomen en struiken

Moestuin - bodemverbetering

Moestuin - onderhoud

Kamerplanten

Wijze van gebruik:
Per m210 liter groencompost mengen
met de bovenste 10 cm grond.
Per m2 2 liter groencompost uitstrooi-
en en licht inharken.
Per m215 liter groencompost mengen
met de bovenste 20 cm grond.
Per m2 4 liter groencompost uitstrooi-
en en licht inharken.
De grond uit het plantgat voor 1/5
deel vervangen door groencompost en
goed doormengen.
Per m2 5 liter groencompost door de
bovenste laag werken.
Per m2 2 liter groencompost uitstrooi-
en en licht inharken.
Bij oppotten potgrond mengen met
1/10 deel groencompost of jaarlijks
een dun laagje aanbrengen.

Spelregels voor het ophalen van compost.
• U kunt de compost aan de gemeentewerf (Enkweg 11) ophalen tussen

9.30 uur en 12.30 uur.
• De compost wordt los aangeboden. Indien nodig dient u zelf zakken

mee te nemen.
• U mag maximaal 0,5 m3 meenemen.
• Let op; voor deze compostactie geldt: op=op.
• De gemeentewerf is alléén open voor het afhalen van compost.

HEMOCAR VOORTAAN OP DE MARKT

Vanaf april 2001 kunt u uw
huishoudelijk chemisch afval
inleveren bij de chemocar op
de markt in Vorden.

Anders dan u gewend bent, kunt u
vanaf april 2001 uw chemisch af-
val niet meer inleveren bij het ge
meentedepot aan de Enkweg 11.
Ruimtegebrek op de gemeente
werf en de efficiëntere inzet van

medewerkers zijn de belangrijkste redenen.
Uw huishoudelijk chemisch afval kunt u vanaf april 2001 elke eerste
vrijdag van de maand van 10.00 -12.00 uur afgeven bij de chemocar
op de markt in Vorden.

Om te bepalen of uw afval onder KCA valt, kunt u de 'Afvalkalender
2001/2002' raadplegen. De afvalkalender is reeds huis-aan-huis verspreid
of u krijgt hem binnenkort. De afvalkalender is ook af te halen bij het ge
meentehuis.

Van 15 t/m 26 september wordt uw huishoudelijk chemisch afval huis-
aan-huis ingezameld. De chemocar komt dan bij u langs. Meer informa-
tie krijgt u ter zijner tijd in "Gemeentebulletin".

EMEENTEHUIS OP WOENSDAG 28 MAART OM
1530 UUR GESLOTEN

Op woensdagmiddag is het gemeentehuis gesloten vanaf 15.30 uur. De
medewerkers nemen dan afscheid van twee collega's die een nieuwe
baan buiten de gemeente Vorden hebben gekregen.

• \*r
'AMENSPEL INDE FILE (2): SPELREGELS VOOR

MOTORRIJDERS

Belangrijke verkeersveiligheidsorganisaties hebben voor het samenspel
in de file tussen automobilisten en motorrijders een gedragscode ont-
wikkeld. Deze gedragscode bestaat uit spelregels voor de automobilisten
en voor de motorrijders. Vorige week zijn de spelregels voor de automo-
bilisten aan de orde gekomen. Deze week besteden we aandacht aan de
spelregels voor de motorrijders in de file.

Spelregels motorrijders
Gepaste snelheid. Rijd rustig tussen de file door. Houd als vuistregel
aan dat het snelheidsverschil tussen de motor en de auto die u passeert,
niet meer dan 10 km/uur mag zijn. Hoge snelheidsverschillen zijn de be
langrijkste bron van irritaties bij automobilisten en zorgen voor gevaar-
lijke schrikreacties.
Wees alert op onvoorzichtig gedrag van uw voorliggers. Bijvoor-
beeld:
a) automobilisten die bij gaten in de file opeens van rijstrook wisselen;
b) automobilisten die deuren openslaan bij warm weer.
Meerdere motorrijders: rustig en achter elkaar. Rij met meerdere
motorrijders rustig achter elkaar tussen de file door . Houd onderling
minstens een afstand van twee auto's aan. Kies voor dezelfde doorgang.
Naderen file: Let op achterliggers en gebruik alarmlichten. Ver-
minder geleidelijk aan snelheid en waarschuw achteropkomend verkeer
met alarmlichten (of remlicht). Gebruik geen alarmlichten of richting-
aanwijzers als u tussen de file doorrijdt. Dit kan verwarring veroorzaken
bij automobilisten.
Stoppen in file: waarschuwen, afstand houden, tussen file opstel-
len. Gebruik, als u als laatste in de file staat, alarmlichten of remlichten
om duidelijk aan te geven dat u achter de file staat. Houd voldoende af-
stand van de voorganger en voeg zo snel mogelijk in tussen de wachten-
de auto's. Daar is het veiliger.
Einde file: richting aangeven en invoegen. Voeg in op de rijstrook zod-
ra de file weer op gang komt. Gebruik tijdig de richtingaanwijzer.

Dit zijn in het kort de spelregels voor de motorrijder in de file. Houd u er
alstublieft rekening mee bij de eerstkomende file en probeer er naar te
handelen. Uw en andermans veiligheid is daarmee gebaat.

f D P l APRIL GAAT DE NIEUWE AFVALKALENDER
• 2001/2O02IN;
NIEUWE WIJKINDELING VOOR OPHALEN HUISVUIL

De nieuwe Afvalkalondcrs 2001/2002
van de gemeente Volden

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

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

Maandag
Deel buitengebied met zijlader *)
Stuwdijk Nijlandweg Wildenborchseweg 21, 21a, 23, 25, 27
Giezenkampweg Mosselseweg vanaf Giezenkampweg tot grens Lo-
chem
Wiersserbroekweg Schoneveldsdijk

Dinsdag
Bebouwde kom Vorden, Kranenburg (is binnen de 50km snelheidszone)

Deel buitengebied met zijlader ')
Vordense Vennemansweg Sekdijk Schoolhuisweg
Binnenweg
Kapelweg Galgengoorweg vanaf Vennemansweg tot Wilden-
borchseweg
Wildenborchseweg (uitgezonderd nrs. 21, 21a, 23, 25 en 27)



Mosselseweg (vanaf Ruurloseweg tot Giezenkampweg)
Zutphenseweg 98 en 127 Rietgerweg Veldwijkerweg

Deel buitengebied met gewone huisvuilauto
Dit gebied is omsloten door: Zutphenseweg (inclusief deze weg, behalve
nrs. 98 en 127), Rondweg en Hengeloseweg (exclusief deze beide wegen),
de grens met de gemeente Hengelo, Ruurlo en Lochem, met uitzonde-
ring van de containers die op maandag geleegd worden.

Vrijdag:
Deze dag gehele gebied met zijlader")
Bebouwde kom Wichmond en Vierakker

Deel buitengebied dat omsloten is door: Zutphenseweg (exclusief deze
weg), Rondweg en Hengeloseweg (inclusief deze beide wegen), de grens
met de gemeente Hengelo, Steenderen, Zutphen en Warnsveld.

*) Nieuwe regels voor aanbieden containers in verband met de
zij lader.
De zij lader pakt de containers met een robotarm, daarom de vol-
gende regels:
- Plaats de container met de wielen van de weg afgekeerd
- Daar waar meer containers gelijk worden aangeboden moeten ze

tenminste 50 cm uit elkaar staan.
- De container dient direct aan de weg te staan. Maximaal l me-

ter van de wegrand.
- Er mag zich niets bevinden tussen het inzamelvoertuig en uw

container
- De containers dienen in de rijrichting van de auto langs de weg te

staan. Omdat niet altijd duidelijk welke kant dat is, zal, als uw
container verkeerd staat, de chauffeur de eerste keer uw container
met een gele kaart aan de juiste zijde achterlaten.

In de nieuwe afvalkalender is een ja-nee sticker gedaan. Door deze sticker
op uw brievenbus te plakken krijgt u niet langer ongeadresseerde druk-
werk. Dit bespaart veel papier.

Voor meer informatie kunt u de Afval-Informatie-Telefoon van Berkel Mi-
lieu bellen:
Telefoon 0575 - 545 646 van 9.00 -12.00 uur.

Op de foto ziet u Erika Vreeswijk van Puntwee Marketingcommunicatie uit Vorden. Als geen ander weet zij hoe
belangrijk communicatie is. "Een afvalenquête is een prima methode om er achter te komen hoe het scheiden
van het afval in Vorden nog beter geregeld kan worden. De mensen in het dorp worden zo op een actieve ma-
nier betrokken bij het beleid. En dat is een goede zaak. Het probleem bij dit soort onderwerpen is alleen dat
vaak niet duidelijk is wat precies het belang is van zo'n enquête. De mensen moeten er dus op gewezen wor-
den dat het nog beter scheiden van het afval niet alleen goed is voor het milieu maar ook voor de portemon-
nee. Het mes snijdt in dit geval van twee kanten." De slogan van de afvalenquête van de gemeente Vorden is
dan ook: Geld verdienen met milieu!

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

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

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de openbare bibliotheek van
Vorden, ligt gedurende de openingstijden met ingang van 30 maart 2001 tot en met 13 april 2001 ter inzage
het ontwerp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer J. Groot Jebbink, Galgengoorweg 8, 7251JH
Vorden op 26 oktober 1990 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op
het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie B, nummer 2559, adres inrichting Galgengoorweg 8 te
Vorden.

Strekking van het besluit:
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghouder
gedeeltelijk in te trekken voor de verkoop van 200 kilogram NH3 productieruimte over aan het agrarisch be-
drijf van maatschap Brethouwer-van Middelkoop, Zwanenbroekweg 4, 7121 LW Aalten. Na afronding van de
transactie houdt vergunninghouder 852 kilogram NH3. De depositie neemt met 19 % af van 10.638 naar 8.616
mol.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling gemotiveerde beden-
kingen tegen het ontwerp-besluit inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 14 april
2001. Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van schriftelijke bedenkingen niet
bekend. U moet dat gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.

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

OUWAANVRAGEN

plaats
Vierakkersestraatweg 20,
Vierakker
Hamelandweg 15

Oude Zutphenseweg 3
Ambachtweg 18

aanvrager
L.P.T. van Turnhout

J. Gotink

EJ. Dorhout Mees
nv Nuon Duurzame Energie

inhoud
vergroten woning

wijzigen recreatiewoning
en schuur
vergroten bijgebouw
plaatsen mast met
zonnepanelen

datum ontvangst
20-03-2001

20-03-2001

21-03-2001
21-03-2001

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

EGEN IN HET BUITENGEBIED AFGESLOTEN

In verband met het voorkomen van de verspreiding van het
mond- en klauwzeervirus zijn of worden wegen in het buitenge
bied vanaf 22 maart 2001 afgesloten voor alle verkeer inclusief
voetgangers. Afsluiten gebeurt door plaatsen van verkeersborden
en/of rood witte linten. Aanwonenden/bestemmingsverkeer mag
doorrijden.

Het gaat om een voorzorgsmaatregel omdat af te sluiten wegen
over c.q. dicht langs agrarische bedrijven lopen

plaats
Hengeloseweg 11

slopen

plaats
Hengeloseweg 11

kappen

plaats
Mispelkampdijk l b
berm naast inrit
Wildenborchseweg 10

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

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

aanvrager
BA Koek
gemeente Vorden

inhoud
vergroten woning

inhoud
geheel slopen schuur

inhoud
vellen l populier
vellen l berk

vrijstelling
inhoud

EN HET MILIEU

Er zit een gat in Contact. Dat zal volgende week zeker niet gebeuren. In
Gemeentebulletin treft u dan namelijk een paginagrote afvalenquête
aan waarmee u allerlei geldprijzen kunt winnen. De hoofdprijs is een be
drag van 250 gulden.

overige vergunningen

plaats
Kranenburg Pannen-
koekenrestaurant

aanvrager
A.G.J. Snellink

inhoud
Standplaats groenten en fruit op de zaterdagmorgen

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.

ERGROTEN WONING VIERAKKERSESTRAATWEG 20 VIERAKKER

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan
"Buitengebied 1994" voor het vergroten van een woning op het perceel Vierakkersestraatweg 20 te Vierakker.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 29 maart tot en met
woensdag 25 april 2001, ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis).
Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen aan burgemeester en wethouders kenbaar ma-
ken.



NZAMELEN SNOEI- EN TUINAFVAL
OP DINSDAG 24 APRIL 2001

De eerste ronde voor het ophalen van snoei- en tuinafval is op 21 maart
2001 geweest. Op dinsdag 24 april 2001 is de volgende ronde. U kunt
dan weer grof snoei- en tuinafval aan de weg leggen.

LIJF UIT HET BUITENGEBIED!!

Vanwege het gevaar voor het overbrengen van het mond- en
klauwzeervirus roepen de gemeenten u op NIET onnodig het bui-
tengebied, dat wil zeggen HET HELE GEBIED BUITEN DE BE-
BOUWDE KOM in te gaan.
Trimmen, honden uitlaten en dergelijke activiteiten raden de col-
leges van burgemeester en wethouders van de gemeenten (Brum-
men, Gorssel, Lochem, Steenderen, Voorst, Vorden, Wanrsveld en
Zutphen) in het politiedistrict IJsselland dus dringend af.

Zeer besmettelijk virus
Mond- en klauwzeer is niet gevaarrlijk voor de mens. Ook niet bij
het eten van vlees of melkproducten.
Evenhoevige dieren kunnen last krijgen van het virus. Mensen
kunnen het virus wel overbrengen.

Actuele informatie staat op Internet: www.minlnv.nl\mkz\ het
landelijk infonummer is 0800-1556

NFORMATIE OVER GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2O01

Deze week is aan ruim 3800 belastingplichtigen de aanslag gemeentelij-
ke belastingen 2001 verzonden.

Hoe kan ik de aanslag betalen?
Dit kan op twee manieren:
1. via automatische incasso
Heeft u een machtiging verleend tot automatische afschrijving, dan
hoeft u geen actie te ondernemen. Uw aanslagbedrag wordt in acht ge
lijke termijnen van uw bank- of girorekening afgeschreven. De eerste ter-

Winnende schoenmakers

Tijdens de vakbeurs voor schoen-
herstellers in Tiel, zijn er altijd
vakwedstrijden voor schoenma-
kers.
Op deze manier zijn de kunsten
van de schoenherstellers te tonen.
Ook zijn er via deze wedstrijd prij-
zen te winnen voor de beste
schoenherstellers van Nederland,
en zich als zodanig te onderschei-
den.
Dit jaar deed ook schoenmakerij
Heutinck mee. Hij verzorgd ook al
jaren de schoenreparaties van Gie
sen Schoenmode in Wehl en Vor-
den. Alle eer ging dit jaar naar hen
door het behalen van de hoogste
drie titels.
De twee medewerkers en de heer
Heutinck zelf behaalden achter-
eenvolgend het Goud, Zilver en
Brons, voor de getoonde kunsten.
Met alle trots mogen zij zich de
beste schoenmakers van Neder-
land noemen.

Ook voor Giesen Schoenmode in
Wehl en Vorden, betekenen de be-
haalde titels een voorrecht, om
met deze kampioenen te mogen
werken, en onderstreept het de
kwaliteit, van een perfecte samen-
werking. Bij samenwerking, kan
de behandeltijd misschien iets lan-
ger zijn, maar de kwaliteit, is zeker
gewaarborgd.

mijn vervalt 30 april 2001. De laatste termijn eindigt op 30 november 2001.

2. met de acceptgiro-kaart(en)
Wie niet voor automatische incasso heeft gekozen, moet zelfde betaling regelen. Voor de betaling kunt u kie
zen uit:
a. betaling van de aanslag ineens of;
b. betaling van de aanslag in twee gelijke delen.
Uiterlijk 31 mei 2001 moet de aanslag zijn voldaan!

Alsnog kiezen voor betaalgemak?
Betaalt u nog niet automatisch via een machtiging maar wilt u wel van deze betaaiwij ze gebruik maken? Dat
kan. Op de sector middelen, afdeling financiën kunt u hiervoor machtigingskaarten krijgen. Vóór 20 april 2001
moet u dan de groene machtigingskaart terugsturen naar de gemeente.

Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding?
Als u moeite heeft met het betalen van de aanslag, kunt u misschien in aanmerking komen voor gehele of ge
deeltelijke kwijtschelding. Of u ook inderdaad kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke financiële
omstandigheden.

Een verzoek om kwijtschelding doet u via een formulier "Verzoek om kwijtschelding".
Dit formulier kunt u telefonisch opvragen bij de afdeling financiën. Zij sturen u dit toe. Aan de hand van het
formulier beslist de gemeente of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen
voor de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten.

Wie ontvangt de Zalmsnip?
Iedereen die op l januari 2001 belastingplichtig is voor de afvalstoffenheffing krijgt automatisch een vermin-
dering op de aanslag afvalstoffenheffing van (100,—. U hoeft dus niets te doen.

Betaalt u geen afvalstoffenheffing, en denkt u recht te hebben op f 100,—? Ook de bewoner die een woon-
ruimte gebruikt kan f 100,— ontvangen.

Of u in aanmerking komt voor de f 100,— zal o.a. afhangen van factoren als:
1. bewoont u een woonruimte waarbij u de gemeenschappelijke voorzieningen (toilet, douche en keuken) ge

zamenlijk gebruikt;
2. het aantal kamerbewoners op één adres;
3. de inschrijving per l januari 2001 in de gemeentelijke basisadministratie of anders aan te tonen via een huur-

contract en betalingsbewijzen (svp meezenden).

Voldoet u hieraan en denkt u recht te hebben op de Zalmsnip, dan kunt u dit aangeven met onderstaand aan-
meldingsformulier.

ANMEWINGSFORMULIER LOKALE
LASTENVERLICHTING

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefonisch te bereiken:

Geboortedatum

Bank of girorekeningnummer

Wenst in aanmerking te komen voor f 100,— lokale lastenverlichting.

Handtekening

Retouradres: gemeente Vorden, afdeling financiën, de Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden

Ook de bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen hebben recht op
f 100,—vermindering. Inmiddels heeft de gemeente bij de directies van bejaardenoord de Wehme, verpleeghuis
de Zon en Villa Nuova, en de therapeutische leef- en werkgemeenschap St. Urtica de gegevens van niet-zelf-
standige huishoudens opgevraagd. De bewoners van deze instellingen hoeven zelf geen aanmeldingsformulier
in te vullen.

Bij kwijtschelding ook recht op f 100,—?
Belastingplichtigen die in aanmerking komen voor gehele kwijtschelding van de belastingen ontvangen ook
(100,—. Zij ontvangen dit bedrag automatisch via een zgn. "negatieve aanslag". Dat wil zeggen dat zij in plaats
van dat ze de aanslag moeten betalen, f 100 — krijgen uitbetaald.

Wenst u nadere informatie?
Voor vragen over de aanslag kunt u contact opnemen met de sector middelen, telefonisch bereikbaar tijdens
kantooruren onder nummer 0575 - 557429. (doorldesnummer) en per email belastingenvorden@vorden.nl

OBBYDIEREN EN MOND- EN KLAUWZEER

De GLTO verzoekt mensen die hobbydieren hebben, derden zo weinig mogelijk contact te laten heb-
ben met deze dieren. Heeft u zetf contact gehad met uw dieren, trek dan schone kleren aan als u bij-
voorbeeld boodschappen gaat doen of kinderen naar school brengt. Gebruik ook ontsmettingsmid-
delen als u of anderen uw perceel verlaten.

afval apart fk
MOOIMEEGENOMENV*
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W
hebben
voor u

• Fruitbomen hoog en halfstam • Leilinden en leiplatanen • Bolbomen Esdoorn, Prunus,
Catalpa, Acacia • Dakplatanen • Rode en groene beuk voor hagen van 50-175 cm • Bos-
plantsoenen in 20 soorten • Haagbeplanting coniferen, meidoorn, liguster, etc. • Haag- en
sierconiferen • Rhododendrons en andere groenblijvende planten

BOOMKWEKERIJ ^+ m m m m m •
TUINAANLEG lm HUI l"
HOVENIERSBEDRIJF ̂ i "^ • • l^^fcl
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon 0575-461424

J. HALFMAN Ook voor een
cadeaubon

kunt u bij ons terecht

EEN
PORTRET

fotografie voor
baby, kinderen, dieren,

jongeren, familie

in onze ruime fotostudio 150 m2

Bel voor een afspraak

HAN s TE M M IN K
Spalstraat 10 • 7255 AC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-462386 • Fax 0575-462387

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrff

Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Ochtendblad De Telegraaf
zoekt voor VORDEN enkele

bezorgers(sters)
voor 3 ochtenden per week
(donderdag t/m zaterdag).

Min. leeftijd 15 jaar. Ouderen zijn zeer welkom. De ver-
diensten zijn PRIMA voor deze 3 ochtenden per week en
u zit er dus niet alle dagen aan vast!
Bovendien ontvangt u extra bonussen, regenkle-
ding, gratis krant van Wakker Nederland en voor de
snelle beslissers een prima startpremie van f 100,-.

Interesse? Bel voor inlichtingen
mevrouw A. Winkels 0575-552886

Weekaanbieding:

Heerlense Kirch
van 17,25 nu voor

13,95
Onze winkel is helemaal
klaar voor de Pasen! r re
Volop keuze uit eigen
werk (paos) chocolade.

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

\\ctttttt9

en

Keuze u\t
meet

80

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) Tel. 0575-461220

L E N T E K R I E B E L S
Weer volop in onze collectie:

• Poloshirts

• Zomerpantalons
(ook met afritsbare pijpen)

• Wandelschoenen

• Overhemden

• Nieuwe collectie dameskleding
Jerry Williams

Zutphenseweg 9, Vorden
Telefon 0575-551272steeds doeltreffend!

H 2 bossen tulpen

II 2 bossen anjers

H 2 bossen bloemen

O 2 Kalanchoë's

0 2 Begonia's

7,95

7,95

11,00

5,95

10,00

bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.



Senioren modeshow
Visser Mode

'Kruistocht' in de
Antoniuskerk in Vorden

Op donderdag 8 maart hield
Visser Mode weer een drietal
seniorenshows.

Dat deze speciale shows nog steeds
gewaardeerd worden bleek wel uit
de enorme belangstelling.

Door een zestal mannequins werd
de voorjaarsmode van o.a. Gerry
Weber, Rosner, Gardeur, Marcona
Frankenwalder en Sandy Dress ge-
toond. Ook voor de modischeklas-
sieke vrouw belooft het een fleu-
rig en kleurig voorjaar te worden.

Hebt u de shows gemist, komt u
dan beslist eens kijken naar het
frisse modebeeld van dit voorjaar.
Overigens ook degenen die de
show wel bezochten moeten zeker
weer een kijkje komen nemen,
want er is nog veel nieuws bin-
nengekomen.

Ambiance zonwering
Sinds kort heeft Disbergen Am-
biance voor z'n naam gekregen.
Ambiance is een landelijk net-
werk van zelfstandig opereren-
de zonweringspecialisten met
jarenlange ervaring. Wat hen
verbindt is de deskundigheid
en professionaliteit in zonwe-
ring.

In moderne, sfeervolle showrooms
wordt met aansprekende presenta-
ties aan u getoond wat in uw geval
de beste oplossing is om de zon te
weren. Alhoewel misschien op het
eerste oog de meeste zonwering
heel erg op elkaar lijkt, bestaan er
wel degelijk grote verschillen.

Bij Ambiance wordt u haarfijn uit-
gelegd waarin die verschillen zit-
ten. En natuurlijk ook welke din-
gen bepalend zijn voor de kwali-
teit en het gebruiksgemak van een
systeem. Op dit moment zijn er al
zo'n 25 Ambiance vestigingen in
Nederland. Een aantal dat op kor-
te termijn nog snel zal groeien.

VOOR ELKE TOEPASSING DE
BESTE OPLOSSING
In de Ambiance showroom vindt u
sfeervolle zonneschermen, prakti-

sche screens en horren, veilige rol-
luiken, elegante markiezen en
mooie lamellen, jalouzieën, plis-
sé's en andere soorten raamdeco-
ratie. Elk type heeft zijn eigen ka-
rakteristieken en voordelen, waar-
van de nodige demonstratiemo-
dellen aanwezig zijn.

OP UW WENSEN BEDIEND
Ook de bediening van uw zonwe-
ring is af te stemmen op uw per-
soonlijke wensen. Handbediend,
elektrisch, op afstand of automa-
tisch reagerend op het zonlicht, al-
les is mogelijk. De Ambiance me-
dewerkers presenteren het graag
aan u.

MONTAGE DOOR
VAKMENSEN
Het aanbrengen van de produkten
is vakwerk. Eerst wordt bij u thuis
de situatie bekeken en de maten
opgenomen. Alles wordt namelijk
exact op maat gemaakt. Goede
montage verhoogt het gebruiksge-
mak, bevordert de levensduur en
voorkomt beschadiging van uw
woning.

NATUURLIJK WILT U SNEL
GENIETEN

Als u tot aankoop besloten hebt,
wilt u natuurlijk zo snel mogelijk
over uw zonwering beschikken.
Dat kan. De Ambiance organisatie
is gebaseerd op een soepel functio-
nerend productie-apparaat met
een zeer grote capaciteit, dat snel
en correct alle bestellingen ver-
werkt.

GEMAK GEGARANDEERD
Ambiance levert zonwering waar-
van u jarenlang plezier heeft. Alle
producten worden met garantie
geleverd. Daarvoor is Ambiance lid
van de landelijke branchevereni-
ging Romazo. Zo bent u gegaran-
deerd van jarenlang comfortabel
genieten van uw aankoop.

OOK RAAMDECORATIE EN
VLOERBEDEKKING
Naast Ambiance zonweringspecia-
list blijft Disbergen ook aktief in
de aankleding van uw woning.
Mooie collecties overgordijnen,
vouwgordijnen, vitrages, maar
ook zachte en harde vloerbedek-
king vindt u in de vernieuwde
showroom aan de Varsselseweg 25,
Hengelo (Gld.).

Zie advertentie elders in dit blad.

Rechtzetting ongenuanceerde berichtgeving MKZ in allerlei praatprogramma 's

Ministerie van Landbouw:
"Mond- en Klauwzeer is niet
gevaarlijk voor de mens,99

Mond- en Klauwzeer is in aller-
lei praatprogramma's op radio
en TV onderwerp van gesprek.
Het valt het Voorlichtingsbu-
reau daarbij op, dat er veel on-
juistheden worden verkondigd
door mensen die niet deskun-
dig op dit gebied zijn, maar
toch graag hun mening willen
verkondigen.
Door dit soort ongenuanceerde
uitspraken, meestal bezijden
de waarheid, wordt de consu-
ment in verwarring en vaak het
vlees in diskrediet gebracht.
Het Voorlichtingsbureau Vlees
hecht er waarde aan iedereen
kennis te laten nemen van be-
richtgeving gebaseerd op we-
tenschappelijke kennis, zoals
de berichtgeving van het Minis-
terie van LNV.

Het ministerie van LNV heeft een
internetsite met daarop het vol-

gende citaat: "Mond- en Klauwzeer
is niet gevaarlijk voor de mens. Al-
leen evenhoevige dieren (zoals
runderen, varkens, schapen, gei-
ten en herten) krijgen er last van".
"Er bestaat bij mensen wel een
ziekte die lijkt op MKZ, namelijk
hand-, voet- en mondziekte (HVM).
Deze ziekte komt voor bij kinde-
ren en jonge mensen. Het HVM-vi-
rus is op geen enkele manier ver-
want aan het virus dat bij even-
hoevige dieren MKZ veroorzaakt".

Mogelijk dat er verwarring is ont-
staan tussen MKZ- en het HVM-
virus, hoewel beide, zoals hierbo-
ven duidelijk wordt weergegeven,
niets met elkaar hebben te maken.
We kunnen er vanuit gaan dat het
ministerie dit citaat heeft opge-
steld na uitgebreid contact met
wetenschappers gespecialiseerd in
MKZ. Voorgaand citaat verklaart
duidelijk dat er geen gevaar voor

de mens bestaat, ook niet door het
eten van vlees en vleeswaren, hoe-
wel dat in allerlei praatprogram-
ma's vaak wel is gezegd of gesug-
gereerd. Hopelijk draagt dit be-
richt bij aan de duidelijkheid in de
ontstane verwarring.

Vragen en antwoorden over MKZ
kan men lezen op de volgende in-
ternetsites:
• Ministerie van Landbouwbe-

heer, Natuur en Visserij
www.minlnv.nl

• ID-DLO www.id.wag-ur.nl/mkz
• Productschappen Vee Vlees en

Eieren www.veevleesei.nl
• Voorlichtingsbureau Vlees

www.vlees.nl

Indien consumenten telefonisch
informatie over MKZ wensen, kun-
nen zij bellen naar de gratis vlees-
infolijn van het Voorlichtingsbu-
reau Vlees, 0800 0036.

Het kruis heeft, vooral in de we-
ken rond Pasen, voor gelovigen
een bijzondere betekenis en
daarom besloot de leiding van
de stichting "Vrienden van de
Kerk op de Kranenburg' dit
tweede seizoen van het Muse-
um voor Heiligenbeelden' te
openen met een 'kruistocht op
de Kranenburg'. Deze is moge-
lijk dankzij een tijdelijke ten-
toonstelling van een deel van
de vele kruisbeelden en cruci-
fixen die de stichting tijdens
het opbouwen van de verzame-
ling heiligenbeelden kreeg aan-
geboden van particulieren en
kloosters.

Die wandeling voert langs zo'n
honderd kruisbeelden. Heel grote
houten kruizen en mini-kruisjes,
met bladgoud versierde en sobere,
alledaagse en door kunstenaars
ontworpen kruizen in vele mate
rialen en kleuren... ze worden ge-
presenteerd op panelen in het
middenschip van de kerk en bij
het priesterkoor. Bovendien kreeg
ook een fraaie kruiswegstatie er
een plaats: veertien taferelen in re
lief van de kruisweg die in medail-
lonvorm zijn uitgevoerd. Bijna een
eeuw geleden zijn ze in gips vorm-
gegeven door een franse kunste
naar. Alleen al deze prachtige beel-
denserie maakt een bezoek aan de
Antoniuskerk in deze Paastijd tot
een bijzondere ervaring. In de
kloostergang is verder een collec-
tie van 20 houtsculpturen opge
hangen van de priester-kunste-
naar Renee Smeets die al velen
heeft ontroerd en nu in deze gang
een vaste plaats heeft gekregen. De
kruistocht door de kerk wordt be
geleid door passiemuziek o.a. uit
Bach's Mattheüs Passion.
Wie de 'kruistocht' in stijl wil be
sluiten wandelt naar het vlak bij
de kerk gelegen kleine kerkhof
waar al meer dan anderhalve
eeuw bewoners van de Kranen-
burg een laatste rustplaats hebben
gevonden. Op veel graven heeft
ook het kruis als het verbindend
element tussen hemel en aarde,
een zinvolle plaats gekregen.

Het is verder natuurlijk mogelijk
om in de Antoniuskerk de collec-
tie heiligenbeelden te bekijken,
want de 'kruistocht' vormt een on-
derdeel van de collectie die intus-
sen tot 350 beelden is uitgegroeid.
Veel beelden zijn nu voorzien van
tekstkaarten met informatie over
de heiligen en er is een routefolder
beschikbaar waarin boeiende Ie
vensverhalen van 36 heiligen wor-
den beschreven. Een belangrijke
verbetering is ook dat het klank-
beeld 'Een heilig Beeldverhaal' dit
seizoen op grootbeeldscherm kan
worden vertoond omdat de beno-
digde apparatuur, voorlopig op
leasebasis, is aangeschaft.

Het is dus zeker de moeite waard
dit voorjaar een bezoek te brengen
aan de Antoniuskerk. Het muse
um is geopend van l april tot eind
oktober elke dinsdag, donderdag
en zondag van 12 tot 17 uur. De tij-
delijke expositie 'Kruistocht op de
Kranenburg' is open tot 15 mei. De
(bescheiden) toegangsprijs vormt
een bijdrage in het onderhoud van
de stijlvolle kerk. Informatie, ook
voor groepsbezoek verstrekt de
VW in Vorden, tel. 0575-55 32 22.

Eén medaillon van de 14-delige
Kruiswegstatie die tot 15 mei in de
Antoniuskerk wordt tentoonge-
steld, een onderdeel van de 'kruis-
tocht op de Kranenburg'.

Collegium Vocale
Zutphen brengt
Johannes Passion
Collegium Vocale Zutphen
zingt op dinsdagavond 3 april
in de Mariakerk in Apeldoorn
en op woensdagavond 4 april in
de Buitensociëteit van de Han-
zehof te Zutphen de Johannes
Passion van Johann Sebastian
Bach.

Medewerking wordt verleend door
de solisten Serge Novique (bariton,
in de Christusrol), de fantastische
evangelist Marcel Beekman (te-
nor), Frans Fiselier (bas). En drie
Belgische solisten van naam Diane
Verdoodt (sopraan), Patrick van
Goethem (altus), Jan van Elsacker
(tenor). De begeleiding wordt ver-
zorgd door het Barokorkest Con-
certo dAmsterdam (voorheen Con-
certo'91). De algehele muzikale lei-
ding is in handen van Emile Engel.
De passiemuziek naar het Evange-
lie van Johannes wordt gerekend
tot de meesterscheppingen van Jo-
hann Sebastian Bach. Het behoort
tot de meest bekende composities
in de enorme rij van muziekwer-
ken die van de middeleeuwen af
tot nu toe het lijden en sterven van
Jezus Christus hebben behandeld.
De Johannes Passion werd vijfjaar
vóór de Matthaus Passion gecom-
poneerd. Het werk duurt ongeveer
2,5 uur.

COLLEGIUM
VOCALE ZUTPHEN
Collegium Vocale Zutphen werd in
1989 opgericht en staat vanaf het
begin onder de enthousiaste en be-
zielende leiding van Emile Engel.
Het koor richt zich zowel op a ca-
pella repertoire als op begeleid
koorwerk. Collegium Vocale Zut-
phen kenmerkt zich door een bre
de oriëntatie in de muziekgeschie-
denis, een transparante koor-
klank, enthousiasme, inzet en
kwaliteit. Daarnaast onderhoudt
het koor contacten met koren in
het buitenland, met name Zwit-
serland en Engeland. Afgelopen
voorjaar gaf het koor in samen-
werking met Concerto'91 en uit-
stekende solisten een schitterende
vertolking van het Requiem en het
Stabat Mater van Pergolesi in de
Grote Kerk van Apeldoorn en de
Grote of St. Gudulakerk te Lo-
chem. In november 2000 organi-
seerde het koor een geslaagde
Scratch-dag: in een dag werd door
een koor van 400 zangers uit het
hele land, solisten en orkest het
Requiem van Mozart op geheel
unieke wijze uitgevoerd. Voor alle
deelnemers een indrukwekkende
belevenis die komend najaar her-
haald zal worden rond de Carmi-
na Burana van Carl Orff.



Meer buitenschoolse mogelijk-
heden 'De Klimboom'

"De Klimboom" van de Stich-
ting Kinderopvang heeft mo-
menteel meer mogelijkheden
voor buitenschoolse opvang.
Was de capaciteit voorheen
tien, vanaf nu kunnen er 18 kin-
deren buiten school worden op-
gevangen. Momenteel zitten
sommige dagdelen al bijna vol.

De kinderen worden opgevangen
in de grote "Boomhut" aan de Hoe
tinkhof no. 173. Dit huis heeft de
Stichting Kinderopvang gehuurd
van de woningbouwvereniging
"De Stiepel". Het betreft hier kin-
deren in de leeftijd 4-13 jaar. De lei-
ding is blij met deze meer- capaci-
teit.

Dit weekend was er openhuis bij
"De Klimboom". Men beschikt
hier over een babygroep tot één
jaar, een dreumesgroep van l tot 3
jaar.

Op de kleine "Boomhut" zitten de
peuters van 3 tot 4 jaar.

Alle groepen zijn "aardig" bezet.
Het open huis was bedoeld om
mensen kennis laten maken met
"De Klimboom", waarbij men te
vens de diverse aanpassingen kon
bekijken.

Zo zijn er dubbele bedjes gekomen
om zodoende meer slaapplaatsen
te creëren.

Ook is er veel aandacht besteed
aan het ergonomisch verantwoord
meubilair.
Nieuw voor de babygroep: de ver-
hoogde boxen en de elektrisch ver-
stelbare aankleedtafel. Voor de
groepen l tot 3 is er een nieuw
klimhek gekomen.

Behalve 15 man personeel, werken
er een aantal stagiaires, terwijl
"De Klimboom" ook een "voorlees-
oma" in haar gelederen heeft.

De algehele leiding is in handen
van directeur Margriet van Setten.
Sabine Harmsen is de locatieleid-
ster van de buitenschoolse opvang
aan het Hoetinkhof.

VW een serieuze partner
van de Vordense ondernemers
Dhr. Harrie Kettelerij, de voor-
zitter van de VOV is van mening
dat de plaatselijke VW als een
serieuze partner van de onder-
nemers gezien moet worden.
Aan de hand van wat voorbeel-
den, gaf hij, als gastspreker bij
de VW, aan, dat in het verleden
de ondernemers toch wel de no-
dige kritiek richting VW venti-
leerden.

"Neem de braderie, door sommige
ondernemers in het verleden
meermalen betiteld als een oubol-
lig straatfestijn. Een duidelijke des-
interesse. Had met name te maken

met gebrek aan communicatie",
aldus Kettelerij. Thans wordt de
braderie in de Vordense Zomer-
feesten "gegoten", een evenement
dat thans gezamenlijk door de
VW en de VOV wordt georgani-
seerd. Daarbij constateerde de
VOV- voorzitter dat men thans in
een fase verkeert, waarbij respect
voor elkaar duidelijk aanwezig is.
De laatste jaren zijn bovendien de
periodieke contacten tussen de
twee duidelijk geïntensiveerd.

Dhr. Kettelerij, eigenaar van een
bloemenzaak, onderstreepte het
belang van een goeie samenwer-

king door erop te wijzen dat ook
het gedragspatroon van de consu-
ment, waarbij inbegrepen de toe
rist, verandert. "De consument wil
in Vorden wat beleven, dus moe
ten wij gezamenlijk de "belevings-
waarde" verder verhogen".

Over de grens van Vorden heenkij-
kend, zei Kettelerij dat de VOV op-
teert voor plattelandsgemeenten
en dat daarbij het Achterhoeks bu-
reau voor Toerisme een goeie zaak
is. In het kader van informatie
richting toerist is ook Internet een
belangrijke informatieschakel aan
het worden.

Uitrukprocedure brandweer aangepast
De brandweer heeft bij het uit-
breken van Mond en Klauwzeer
virus (MKZ) haar uitrukproce-
dure aangepast.

Bij een melding van brand of
gevraagde hulpverlening zal wor-
den gekeken naar het risico.van
het betreffende pand c.q. locatie.

Alles is er op gericht om een even-
tuele besmetting of overbrengen
daarvan te voorkomen, aldus
groepscommandant B. Hekkelman.

Vrijwilligers die enige (privé)
relatie met evenhoevige dieren
hebben, denk hierbij aan bijvoor-
beeld de geitjes achter in zijn tuin,
zullen niet mee uitrukken.

Het benaderen van het pand of
locatie zal met de grootste zorg-
vuldigheid gebeuren, waarbij een
afweging zal worden gemaakt
tussen noodzaak en een eventueel
gevaar op besmetting.

Verhalen van dat de brandweer al-
leen nog vanaf de openbare weg
blust, berusten volgens B.Hekkel-
man op een misverstand. Het kan
niet zo zijn dat het MKZ virus
ervoor zorgt dat er levensbedrei-
gende of onthoudbare situatie
ontstaan. In eerste instantie zal er
door de bevelvoerder, vanaf de open-
bare weg, een verkenning worden
gedaan. Op aangegeven van de be
vervoerder zal dan een "veilige" op-
stelplaats worden gekozen.

Er zullen niet meer personen inge
zet worden dan strikt noodzake
lijk. Eenmaal ingezette personen
en voertuigen worden ter plekke
ontsmet. Na een dergelijke inzet
mogen de desbetreffende perso-
nen de eerste 72 uur niet meer
worden ingezet. De uitrukparaat-
heid zal dan door de overige vrij-
willigers of regio worden over-
genomen.

Naast dit alles is er op gemeente
lijk niveau intensief contact tus-
sen de sector samenleving en
brandweer. Niet alleen over de
laatste stand van zaken, maar ook
over onze "aanvalswegen" welke
preventief zijn afgesloten, aldus B.
Hekkelman.

Jong Gelre heeft de revue die
voor jongstleden vrijdagavond
en voor vrijdag 30 en zaterdag
31 maart op de agenda stond, in
verband met het heersende
mond- klauwzeer uitgesteld en
verschoven naar het komende
najaar. De titel "Zorgen voor
morgen" had, hoe wrang het
ook moge klinken, niet treffen-
der gekozen kunnen worden,
want vele veehouders en land-
bouwers zitten al dagenlang in
angstige spanning om de dag
van morgen. Dus zorgen alom.

Het bestuur van Jong Gelre had in
eerste instantie nog de hoop dat
de revue alleen jongstleden vrij-
dag afgelast behoefde te worden.
Er waren immers op dat moment
alleen nog maar "verdenkingen"
op MKZ. Dhr. Henk Broekgaarden,
regisseur van de revue:" Toen wij
afgelopen woensdag bij elkaar
kwamen, de dag van de generale
repetitie, was het in eerste instan-
tie toch wel even balen.

We hadden er tot die dag alle lol
in. Het beloofde een van de mooi-

ste revue's van de afgelopen jaren
te worden.

Het ging die avond natuurlijk al-
leen over het mond- en klauwzeer.
Je merkte in de groep de betrok-
kenheid met de getroffen boeren.
Wij als plattelandsjongeren-orga-
nisatie, voelen zich solidair en was
het vanzelfsprekend dat de revue
niet door kon gaan"!

Overigens is dhr. Henk Broek-
gaarden zelf ook veehouder. Net
als vele collega's ook voor hem een
periode van afwachten. Wat hangt
ons boven het hoofd. "Natuurlijk
tref je zelf ook al zoveel mogelijk
voorzieningen bijvoorbeeld door
je erf af te sluiten, dus zo weinig
mogelijk mensen toelaten"

Hopelijk voor Jong Gelre in het na-
jaar een revue waarbij "de zorgen
voor morgen" niet meer aan de or-
de zijn. De kaarten die inmiddels
verkocht zijn, kunnen op woens-
dagavond 28 maart en donderdag
29 maart in het Dorpscentrum in-
gewisseld woorden. Men krijgt
dan het geld terug.

Afscheid VW bestuursleden
De VW heeft onderdagavond
afscheid genomen van een
tweetal bestuursleden. Rens
Haanstra, 14 jaar de secretaris
van de vereniging, werd door
VW voorzitter dhr. Focko de
Zee betiteld als "het gezicht van
de VW in Vorden". De teksten
die je altijd hanteert zijn van
een hogeschool- gehalte. Be-
wondering van ons voor jou,
voor de altijd loyale samenwer-
king", aldus voorzitter de Zee,
die de scheidende secretaris
een fles geestrijk vocht aan-
bood.

Datzelfde cadeau viel dhr. Ben Ros-
sel ten deel. Hij leidde, volgens
voorzitter de Zee, de afgelopen
acht jaar een dubbelleven, gids en
bestuurslid tegelijk. "Als gids, te
voet, op de fiets of in de bus, jij was
zeer geschikt voor dit werk, waar-
bij je een plezierige combinatie
had van vertellen en droge humor.
Het kenmerk van de ware gids", al-
dus voorzitter dhr. Focko de Zee.
De aftredende bestuursleden dhr.
Bennie Abbink en dhr. Hans
Weenk werden bij acclamatie her-
kozen. Tot nieuw bestuurslid werd
mevr. Dinie Velhorst gekozen. Het
bestuur ziet er thans als volgt uit:
Focko de Zee voorzitter; Kitty Vrug-
gink secretaris; Hans Weenk, pen-
ningmeester en de leden Bennie
Abbink, Henk Franken, Reinier
Klein Brinke en Dinie Velhorst.

In verband met de stijgende kos-
ten, vanwege de regiovorming,

werden de contributies verhoogd.
Voorzitter dhr. Focko de Zee deel-
de mede dat er bij de gemeente
Vorden een forse subsidie zal wor-
den aangevraagd. "De VW zorgt
voor het zichtbaar maken van het
toeristisch produkt en is ook mede
verantwoordelijk voor het imago
van Vorden." Vergeleken bij ande
re VWs in de regio steekt de sub-
sidie die de gemeente Vorden aan
haar plaatselijke VW verstrekt
schril af. Focko de Zee liet door-
schemeren dat met het oog op de
toekomst de gemeente Vorden
niet achter mag blijven.

Dhr. Rens Haanstra gaf voor de
laatste keer een uitgebreid jaarver-
slag. "Ik stel met genoegen vast dat
we eens te meer een goed jaar
mochten beleven. En dat, ondanks
het nogal matige zomerweer
waardoor het seizoen werd geken-
merkt.

Dat we, ondanks de sterk toene
mende financiële verplichtingen
wederom het jaar konden afslui-
ten met een bescheiden positief
saldo blijft voor het bestuur een
bron van blijde verbazing", aldus
de scheidende secretaris. Het posi-
tieve saldo is te danken aan een
omzetstijging van 20 procent, het-
geen kan worden toegeschreven
aan de bewerkelijke doch profïjte
lijke groepsarrangementen. Pen-
ningmeester Hans Weenk gaf in
een uitgebreid overzicht aan hoe
de centen bij de VW worden "be
heerd".

Kledingbeurs
'Ot en Sien'
Ook dit jaar werd door leidsters
en bestuur van de peuterspeel-
zaal "Ot en Sien" een kleding-
beurs georganiseerd. De beurs
was opnieuw succesvol en over-
trof de voorgaande keren. Er
werd een gigantische hoeveel-
heid kleding aangeleverd. Zo
langzamerhand is bij velen be-
kend dat de behuizing van de
peuters erg "pietepeuterig" is.
Al een half uur van te voren
stonden de kopers al voor de
deur te wachten.

De grote hoeveelheid kleding
maakte het mogelijk dat het aan-
bod tot het einde van de ochtend
interessant was. Veel mensen wa-

ren blij met hun "nieuwe" tweede
hands zeer gunstig geprijsde kle
ding. "Ot en Sien" was blij met de
opbrengst en blij met de gulle ge
vers. Veel kleding werd sowieso
aan de peuterspeelzaal geschon-
ken zodat de opbrengst daarvan
volledig voor de peuters ingezet
kan worden.

De kleding die na sluitingstijd
nog niet was verkocht komt via
verschillende instellingen terecht
in Hongarije of Roemenie. Een
kleiner deel gaat op verzoek weer
terug naar de oorspronkelijke
eigenaar. Volgend jaar wordt er
opnieuw een kledingbeurs ge-
houden.



Boerderijwinkel huist voortaan in unieke leemschuur
Op 31 maart 2001 opent de
boerderij van fam. Eskes nieu-
we deuren. De reeds bestaande
winkel sluit, maar daar voor in
de plaats vinden streekproduc-
ten hun weg naar consumenten
vanuit een uniek opgebouwd
project: een schuur, opgetrok-
ken uit duurzame materialen:
hout, strobalen en leem vor-
men namelijk de basiselemen-
ten van het nieuwe verkoop-
pand.

De eerste en enige uit leem ver-
vaardigde schuur van Neder-
land staat in Vierakker.

DUURZAAM
Het milieuvriendelijke onderko-
men biedt plaats aan een grote di-
versiteit van landbouwproducten.
Het criterium van deze producten,
alvorens in de Vierakkerse schap-
pen te belanden, is duurzaamheid.
Dit slaat met name op de produc-
tiewijze van de artikelen: de mi-
lieubelasting is minimaal en dier-
lijke producten komen van bedrij-
ven, die het welzijn van dieren
hoog in het vaandel hebben staan.
Fam. Eskes vult de winkel met en-
kele producten van hun eigen be-
drijf: asperges, eieren, aardappe-
len en aardbeien.

Daarnaast biedt de boerderijwin-
kel een grote variatie aan produc-
ten afkomstig uit de streek, die
worden afgenomen van collega
boeren, te weten: zuivel, kaas,
groenten, fruit, vlees, jams en der-
gelijke.

TOEKOMST
Familie Eskes doorbreekt met dit
unieke initiatief de malaise stem-
ming binnen de landbouw. Zij zit-
ten weliswaar bij de pakken neer,
maar dit zijn strokpakken, die ver-
vaardigd zijn in de muren van de
duurzame schuur. Want naast de
verkoop in de leemschuur, reser-

veert het echtpaar tijd voor consu-
menten. Zo is er buiten de winkel
ruimte gemaakt om te recreëren
en op die manier producent, pro-
duct en afnemer tot elkaar te bren-
gen. Duurzame producten en een
directe dialoog met de consu-
ment: streekproducten binnen
handbereik.

Daarnaast hoopt het echtpaar Es-
kes op deze manier de plattelands-
vernieuwing in praktijk te bren-
gen; door het zelf vermarkten van
landbouwproducten biedt de toe
komst voor boeren wellicht meer
perspectief.

INLOOPWERK
Om een ieder de kans te geven dit
unieke project in Nederland te be
zoeken, houden Herman en Mir-
jam Eskes vanaf 31 maart 2001 een
inloopweek. Tijdens deze week
kan men met eigen ogen de
schuur met haar producten aan-
schouwen.

Ondanks de wegwerkzaamheden
om en rond Vierakker is men goed
bereikbaar middels het volgen van
de borden: ESKES. Opening gaat
door tenzij M.K.Z. in de Achter-
hoek/Liemers wordt waargeno-
men.

Zonnebloem bouwt
rondvaartboot voor grachten Achtste Reurei in aantocht
Bij de werf Slot BV in Monnic-
kendam worden langzaam
maar zeker de countouren
zichtbaar van de nieuwe Zonne-
bloemrondvaartboot voor de
Amsterdamse grachten.

Vanaf januari werken de scheeps-
bouwers met man en macht om
de volledig aangepaste boot voor
de geplande tewaterlating in au-
gustus klaar te krijgen. Begin sep-
tember gooit de nieuwe aanwinst
van de Zonnebloem de trossen los
voor de allereerste Amsterdamse
dagtocht met zieken en gehandi-
capten. Vanaf die tijd gaat de Zon-
nebloem vanuit het hele land we-
kelijks dergelijke geheel verzorgde
rondvaarttrips over de Amster-
damse grachten organiseren. On-
der deskundige begeleiding van
Zonnebloemvrijwilligers kunnen
ook zieken en gehandicapten op
die manier genieten van al het

moois dat onze hoofdstad te bie
den heeft.

De rondvaartboot is het resultaat
van een in 1999 gehouden jubi-
leumactie ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van de Zonne-
bloem. De nieuwe boot gaat plaats
bieden aan maximaal 60 personen
en is volledig toegerust voor het
vervoer van zieken en gehandicap-
ten. Dat betekent dat er een rol-
stoel/bancardlift en een aangepast
toilet aanwezig zijn. Bovendien zal
de boot zijn voorzien van top-cool-
ing en tal van andere gemakken.

Mensen die over internet beschik-
ken, kunnen de bouwvan de rond-
vaartboot op de voet volgen via de
website van de Zonnebloem. Op
www.zonnebloem.nl wordt de
stand van zaken met actuele foto's
van week tot week in beeld ge-
bracht.

Palmzondag, 8 april, wordt voor
de achtste keer 'Reurei' gehou-
den, de alom bekende Paas-eier-
markt en bloemenshow. Zoals
gebruikelijk zijn de zalen van
De Keizerskroon, De Luifel en
De Tapperij de locaties van
'Reurei'.

Op Reurei zijn, naast de vele eiver-
sierders en -versiersters, vele on-
derwerpen te zien en te horen zo-
als de folklore rond Pasen. Er zijn
palmpaasstokken, een mini-paas-
vuur, boterlammetjes, verhalen-
vertellers. Ook is er het gieten van
chocolade-paashazen en -eitjes is
te zien, er is paasbrood en er zijn
bloemversieringen. Een dia-voor-
stelling in 't Schietkroontje van De
Keizerskroon over folklore rond
Pasen in de Euregio, is zeker de
moeite van een bezoek waard. De
'Kiepenkerl' uit Munsterland, de
marskramer van vroeger, brengt u
een vriendschapsgroet met een

stukje brood met 'schmalz' en een
slokje 'foezel'. In de Dorpsstraat
start 's middags om half twee een
grote palmpaasoptocht, met mu-
ziek van de Koninklijke Muziek-
vereniging "Sophia's Lust", en ook
de trots van Borculo, de Berkel-
zomp, "vaart"mee. De scholen uit
Ruurlo en Barchem zijn uitgeno-
digd om klassikaal een werkstuk
in te zenden. Het onderwerp is de
Paashaas. De ingezonden resulta-
ten zullen te zien zijn op het to-
neel van De Keizerskroon.
Op 'Reurei' is de Koninklijke Maat-
schappij voor Tuinbouw en Plant-
kunde (KMTP, ofwel 'Groei en
Bloei') weer sterk vertegenwoor-
digd met de vaste promotiestand
in De Tapperij en een grote bloe-
menshow van kampioens-wed-
strijdstukken in zaal De Rank van
De Luifel. Mevrouw L. de Zeeuw-La-
ses, burgemeester van Ruurlo
opent de paaseiermarkt om elf
uur in De Tapperij op het Juliana-

plein. Voorafgaand (vanaf half
tien) is er gelegenheid voor min-
dervaliden, rolstoelers en mensen
die een rollator of een stevige arm
als begeleiding nodig hebben, om
de zalen te bezoeken. Sfeer, kwali-
teit, variatie en gezelligheid geven
'Reurei' een landelijk bekende,
goede naam. Tijdens de wandeling
van de ene naar de andere zaal
komt u langs winkels in de Dorps-
straat die dan open zijn. Ze bieden
bezoekers gelegenheid om er ge-
zellig te winkelen. Buiten het cen-
trum van Ruurlo heeft Cactusoase
aan de Jongermanssteeg de deu-
ren geopend voor de actie "Kom in
de kas". Naast de zeer grote uit-
stalling van zeer vele cactussoor-
ten, is er sinds kort een leerzame
tentoonstelling van de oude land-
bouwwerktuigen van de Histori-
sche Vereniging "Old Reurle". Gra-
tis vervoer per huifkar van en haar
het dorp. Voor informatie: tele-
foon (0573) 45 30 90.

VRIJDAG 30 MAART, ZATERDAG 31 MAART EN ZONDAG l APRIL

Vrijdag 30, zaterdag 31 maart en
zondag l april organiseren de
autobedrijven Ikink, Auto-Vos BV,
Siemes BV, H. Cuppers v.o.f. en
Voorhuis een grandioze occasion-
show in het Sourcy Center in
Zieuwent.

Zo'n 100 schitterende occasions staan
voor u klaar.

LOCATIE:

SOURCY CENTER

/ IEUWENT
Ejbergt

Uiteraard is de entree gratis, terwijl
eventuele financiering ter plekke
geregeld kan worden; bovendien zijn
tijdens de show de afleveringskosten
geheel voor onze rekening.

Spectaculaire aanbiedingen voor
iedereen.
Kortom, redenen genoeg om deze

grandioze occasionshow te bezoeken.

Kinderen onder de 14 jaar zonder begeleiding geen toegang.

OPENINGSTIJDEN:

• vrijdag 30 maan
van l «3.00 lol >>.()() uur

• /.aU'rdag J l maa r t
van 10.00 lol l <).()() uur

• /ondag l a p r i l
van 11.00 lol 18.00 uur

TEROB
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Ook voor kunstmest
VEEVOEDERHANDEL

H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125

Vorden

Bel vrijblijvend
0575-552959

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam 'K een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575)55 1514

Voor uw

STEDENTRIP
gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren Ie.

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon. 0575-558237

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Radio • Televisie
Satelietsystemen

Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie

Verkoop

voor service,
kwaliteit en

vakmanschap
Rowi Hengelo (Gld.)

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

Fax 0575-467652

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

VLAAI VAN DE WEEK:

Appel/kaneelvlaai f 10,-

Nieuw:
Euraliabrood

brood met de fijnste smaken van Europa

f3,35
Krenten- of rozijnen-

wegge 5 plakken f 3,00

Vordense meisjes f 2,00
Vrijdag en zaterdag:

Weekendtaartje f 7,50
Kwarkstammetje f 7,50

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

LJ BDVAC

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

kilo f.9
1,5 liter,

^

g
g
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Hengelo is aan \
het verbouwen %

B
profiteer nu van onze verbouwingsaanbiedingen! K

993
van 3.99 voor MM 8

vruchtenfrisdranken -f 99 f
sr, diverse smaken van 3.09 voor MM g

Verkade koekjes i
o.a. San Francisco en Langetjes fl

nu 3 pak halen >- 2 pak betalen fe

Sunil active of color, navul s
1,35 kg 3 pair ha/en -̂  2 pair betalen ̂

Nieuw |
de Oh spaarrekening g

pak de folder of kijk op www.ah.nl
yms
8
g
g

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur

vrijdag van 08.00 - 21.00 uur / zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Ook dat is Albert Heijn |
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo t^^\ l

U| d
ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205^^" l R

IB

rjaarsbreiboeipwi en
reigarens bij ons verkrijgbaar

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 0575-526132

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI O
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Telefoon 0575-492118 of 0575-552414

NOG
2 WEKEN ...
... dan heeft Vorden

er een nieuwe modezaak bij,

ROOSENSTEIN
QUALITY

WEAR

Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden • Telefoon 0575-553879



Uitstekende ambiance voor
meisjes A

Sanclust zingt
Bach en Schütz

Meisjes A van volleybalvereniging
Pelgrum Makelaars/DASH is dit
seizoen in de kleding gestoken
door het Zelhemse evenementen-
buro Ambiance. Eigenaar van
dit bureau Theo Tankink is
nauw verbonden met de vere-
niging want hij is tevens voor-
zitter van deze volleybalclub.

Op menig feestje profiteerde
DASH dan ook al van zijn enter-
tainment-vermogen.
Het meisjes A-team draait goed
mee in hun klasse en vechten nog
om een mooie positie bovenin de
middenmoot.

Het team: 1. Henrieke Hoftijzer, 2.

Golein Klein Bramel (niet op foto),
3. Dianne ter Vrugt, 4. Corine
Rodenburg, 5. Annemarie Vïieler,
6. Marjolein Vrielink, 7. Elles
Zents, 8. Inge Steenblik, 9. Anja
Huetink; coach Nel Rodenburg
(uiterst links), trainer Joyce Wen-
tink (midden boven) en sponsor
Theo Tankink (rechts).

Na negen jaar weer een Nationale Boomfeestdag:

Vorden pakt de draad weer op

Voor het eerst in negen jaar
werd er in Vorden weer een Na-
tionale Boomfeestdag gehou-
den. Initiatiefnemers zijn de
gemeente en de Werkgroep
Leefbaarheid Vorden.

Hoewel het de eerste lentedag
was, hadden de kinderen van
de groepen zeven en acht van
de plaatselijke basisscholen er
geen mooi weer bij: het
sneeuwde en het was ijzig
koud.

Burgemeester EJ.C. Kamerling
plantte vorige week woensdag-
ochtend na een korte toespraak
de eerste appelboom op het ter-

rein van de familie Van Dorsten
aan De Leuke l in Vorden.

In totaal deden er 177 leerlingen
mee aan de Nationale Boomfeest-
dag. Als locatie was het erf van de
familie Van Dorsten gekozen.

Het planten van bomen en strui-
ken op deze plek maakt deel uit
van de uitvoering van het ge-
meentelijk landschapsbeleids-
plan. Dit is een plan waarin de ge-
meente beschrijft wat zij wil met
natuur en landschap in Vorden.

Op het erf van de familie Van Dor-
sten werden fruitbomen, enkele
hagen en een singel geplant.

Hierdoor wordt het erf niet alleen
veel mooier, ook voor een hele
boel dieren is het aanleggen van
deze beplanting erg belangrijk.

Singels bieden aan veel soorten
planten een standplaats en zijn
voor veel soorten dieren zoals vo-
gels, insecten, kikkers, muizen en
konijnen erg belangrijk als vind-
plaats van voedsel, schuilplaats
en nestgelegenheid.

De gemeente is dan ook erg blij
met het initiatief van de familie
Van Dorsten om een singel aan te
leggen.

Koorvereniging Sanclust uit
Steenderen zal binnenkort te
horen zijn met de Johannes
Passion van H. Schütz en de
Cantate 131 van J.S. Bach: Aus
der Tiefen rufe ich. Heer, zu dir.

De Johannes Passie is voor koor
met tenor- en baritonsolo en
wordt zonder begeleiding uitge
voerd. Aan de Bach-cantate wordt
meegewerkt door tenor en bas als
solozangers en een instrumentaal
ensemble bestaande uit houtbla-
zers en strijkers. De leiding is in
handen van dirigent Gij s Leenaars.

Het concert wordt op zaterdag-
avond 7 april gegeven in de Anto-
nius van Paduakerk in de Kranen-
burg bij Vorden. Op zondagmid-
dag 8 april, wordt het concert her-
haald in de hervormde kerk van
Steenderen.

In de Johannes Passie heeft Schütz
de tenorpartij een grote betekenis
gegeven, met veel muzikale sym-
boliek en Gregoriaansachtige mo-
tieven. De koorstukken vallen op
door hun eenvoud en soberheid,
gecombineerd met grote zeggings-
kracht waardoor deze muziek zo

aantrekkelijk is. Cantate 131, Auf
der Tiefen... is bedoeld als herinne
ring aan de vreselijke brand die in
mei 1707 de halve stad Muhlhau-
sen in Thüringen, Duitsland deed
instorten. Bach, organist van de
kerk aldaar, kreeg de opdracht de
cantate - zijn eerste - te schrijven.
Het resultaat is een muziekstuk
met een grote dramatische diep-
gang.

Sanclust was vorig jaar ook te gast
in de Kranenburg. Toen werd uit-
gevoerd de Vierstemmige mis van
Monteverdi en het Gloria van Vi-
valdi. Dit concert oogstte veel
waardering, zodat ook nu weer
goede koorzang te verwachten zal
zijn. De jonge dirigent Gijs Lee
naars weet zijn gedrevenheid goed
op het koor over te brengen. Zon-
gen we in 2000 nog voorafgaande
de opening van het Heiligbeelden-
museum, in april zingen we te
midden van de crucifixtentoon-
stelling. Hetgeen zonder meer past
in de sfeer van ons concert in de
lijdenstijd.. Welkom allemaal,
voor meer info over entree zie de
advertentie of bel. 0575-552542.
Voor aanvangstijden en entree
prijs zie contactjes.

PCOB hoort Paasverhaal
via postzegels
Tijdens de goedbezochte leden-
middag donderdag jl. van de
PCOB, hield ds. E J», van der Veen
uit Nunspeet een uitstekende
dialezing, met aan de hand van
postzegels een uiteenzetting
over Bijbelse verhalen. Opval-
lend was dat de postzegels
hoofdzakelijk afkomstig waren
uit de Zuid-Amerikaanse en
Afrikaanse landen.

Ds, Van der Veen begon met een af-
beelding van het Kruis, een eeu-
wenlang symbool van het Chris-
tendom, en afbeeldingen van de
koninklijke Jezus (uit de 13e
eeuw). Daarna volgden afbeeldin-
gen van postzegels met het Schep-
pingsverhaal, de zondeval, de
offerande van Abraham en vervol-
gens kwamen de profeten aan bod
met als laatste Zacharias. Bij de
dia's werden toepasselijke bijbel-
teksten vertelt, zodat het een goed
stuk bijbels onderricht was.

Na de pauze volgde het Lijdensver-
haal met de kruising en de Op-
standing, waarvan wij binnenkort
het Paasfeest vieren. Ook zagen we

beelden van Jezus met de Em-
maüsgangers en de ongelovige
Thomas. Hierbij bracht ds. Van der
Veen naar voren dat de twijfelende
mens door de Heiland wordt be-
schermd en vastgehouden.

De prachtige diavoorstelling werd
afgesloten met een postzegel, die
het Lam Gods als mystieke afbeel-
ding naar voren bracht. De voor-
zitter mevr. Catrien van Reeuwijk
was de tolk van alle aanwezigen
die ds. Van der Veen hartelijk be-
dankte voor zijn leerzame en pas-
sende voorstelling tijdens de hui-
dige 40-dagen tijd.

Tijdens de pauze konden de aan-
wezigen genieten van de produk-
ten vervaardigd door de Hobby-
club van de SWOV. Mevr. Tini Rid-
derhof werd bedankt voor het ver-
sieren van de zaal in een paas-
stemming. De voorzitter riep de
aanwezigen op deel te nemen aan
het jaarlijkse uitstapje op 9 mei
a.s. naar Hattem en omgeving. Er
hebben zich al voldoende mensen
aangemeld, zodat de reis zeker
doorgaat.

O.F. Autowas-actie
op GEMS-terrein
Aanstaande zaterdag vindt de
traditionele autowasactie van
de Vordense afdeling van
Operation Friendship weer
plaats. Dit keer niet op het
voormalige Woltering-terrein
(thans Ecotrans), maar op het
terrein van de GEMS in Vorden;
zie onze advertentie elders in
dit blad.

De firma Ecotrans wilde graag
meewerken aan deze autowasactie
door haar terrein beschikbaar te
stellen, maar helaas kon dit van-
wege de uitbraak van mond- en
klauwzeer niet doorgaan.

Ecotrans heeft namelijk de volle
dige wascapaciteit nodig voor de
reiniging van haar vrachtauto's.
Gelukkig vonden wij snel een
alternatief door de fantastische

medewerking van de GEMS. Op
zaterdag 31 maart kunt u dus
uw auto('s) laten wassen op het
parkeerterrein van de GEMS.

De opbrengst van deze autowas-
actie is voor het ontvangst-
programma in 2002.

In de zomer van dat jaar zullen 10
buitenlandse jongeren 3 weken in
Vorden te gast zijn.

Om het programma te kunnen
bekostigen houdt O.F. Vorden met
enige regelmaat fundraiseacties;
nu dus de autowasactie.

Deze autowas-actie zal via beweg-
wijzering worden aangegeven.
Er is voor u koffie en cake terwijl
uw auto gewassen wordt. Tot
zaterdag!



Efficiënt en kostenbesparend

Vergroot uw wooncomfort
volgens uw eigen wensen
Het begon afgelopen zomer
toen enkele buren in de
straat plannen hadden om te
verbouwen. Ze besloten
samen één aannemer in de
arm te nemen. Deze aanne-
mer maakte aan elk huis
dezelfde aanbouw en gaf de
bewoners tegelijkertijd vol-
doende ruimte om hun eigen
wensen te realiseren.

Het is een gewone straat in een
nieuwbouwwijk. Er staan twee
blokken van elk vijf drive-in wo-
ningen, die zo'n tien jaar oud zijn.
Op de begane grond is de garage,
de hal en een kleine kamer van
5,5 meter breed en 2 meter lang.
Bij de een staat hier de vriezer en
de wasmachine; de ander heeft er
zijn werk- of hobby kamer van ge-
maakt; bij de derde slaapt de oud-
ste zoon er. Achter deze kamer
ligt een 17 meter diepe tuin. Op
de eerste verdieping vinden we de
woonkamer en de keuken. Boven,
op de tweede, zijn de slaapka-
mers, de badkamer en een balkon.

Zomeravond
Jos Funcke speelde met de ge-
dachte om zijn woonkamer op de
eerste etage uit te bouwen, de tuin
in. "Ik wilde er een kamer op palen
van maken. Op een mooie zomer-

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

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

Iedereen enthousiast
De twee buren spraken ook met de

anderen in de straat over dit idee.
In het ene blok reageerde iedereen
enthousiast; in het andere blok
waren er twee niet geïnteresseerd.
Gelukkig woonden zij aan de rand
van het blok, zodat er geen 'gat'
viel.
"Toen ging een van ons op zoek
naar een geschikte aannemer", ver-
telt de heer Funcke. "Bij vijf bouw-
bedrijven vroegen we een offerte
aan en na een eerste selectie bleven
er twee over". De keus viel op de
NVOB-aannerner. Funcke: "Hij
bood de beste pri js-kwaliteitverhou-
ding". Door samen op te trekken be-
taalde iedere opdrachtgever iets
meer dan een derde van de prijs die
hij betaald zou hebben voor één
enkel aanbouwtje. "Het is heel erg
efficiënt en kostenbesparend om het
zo aan te pakken", zegt Funcke.
"Het is daarom een hele goede in-
vestering. Bovendien ziet het er pro-
fessioneel uit".

Bijzondere kwaliteit
De kwaliteit was helemaal bijzon-
der: binnen de vastgestelde, uni-
forme maat had iedereen alle vrij-
heid om de aanbouw zelf vorm te
geven. Alle mogelijkheden werden
met de aannemer besproken. Func-
ke: "Eén voor één konden we
langskomen om onze keuze te be-
palen op een tijdstip dat ons schik-

Vaste prijs of in regie

Hoeveel gaat uw
verbouwing kosten?
Iedereen die zijn huis wil
laten verbouwen wil van
tevoren goede prijsafspraken
maken. Niemand komt later
immers graag voor onaange-
name verrassingen te staan.
Dat is goed geregeld bij de
NVOB-aannemer die twee
manieren van prijsafspraken
hanteert: vaste prijs en nacal-
culatie waarbij al voordat het
werk begint heldere afspra-
ken worden gemaakt. Zo
creëert de NVOB-aannemer in
beide gevallen duidelijkheid.

Als het gaat om een verbouwing
hebben we in de meeste gevallen
te maken met aanneming van werk
met een vaste prijs (de aanneem-
som). Vooraf wordt het werk
nauwkeurig omschreven en er
wordt voor het omschreven werk
een vaste prijs afgesproken. Dit
gebeurt in het bestek of in een
technische omschrijving met teke-
ning. Vervolgens gaat de aanne-
mer het op die manier uitvoeren.

Wijziging of niet
Een wijziging in het bestek, bij-
voorbeeld andere tegels in de bad-
kamer, is altijd mogelijk. Hiervoor
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In een Verbouwingsovereenkomst zijn
alle afspraken duidelijk vastgelegd.

spreek je een aparte meer- of min-
derprijs af met de NVOB-aanne-
mer. Ook kunnen er schattingen
(stelposten) in de vaste aanneem-
som voorkomen. Deze worden
apart genoemd in de aannemings-
overeenkomst. Als de werkelijk ge-
maakte kosten bekend zijn, zal de
aannemer deze met de stelposten
verrekenen. Zijn die hoger dan
moet je bijbetalen; zijn deze lager
dan krijg je geld terug. Ter illustra-
tie een voorbeeld. In de overeen-
komst is een stelpost voor de aan-
schaf van hang- en sluitwerk opge-
nomen van f 500,--. Als de op-
drachtgever later voor f 700,— aan
hang- en sluitwerk uitkiest, moet hij
f 200,- plus aannemersprovisie bij-
betalen.

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

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

te. Er waren veel mogelijkheden.
Om te beginnen kon de aanbouw
casco worden opgeleverd. De han-
dige doe-het-zelver kon dan zelf
voor de afbouw zorgen. Ik heb er
voor gekozen om de aannemer de
afbouw te laten doen. Dat was
duurder, maar het is voor mij ge-
makkelijker".

Volop keuze
Voor de aanbouw moest de radia-
tor in het kamer t j e worden wegge-
haald. Deze kwam niet standaard
terug, maar de aannemer liet ieder-
een zelf het type verwarming bepa-
len. Zo heeft de een nu vloerver-
warming, terwijl de ander een con-

vector heeft.
Hetzelfde geldt voor de deuren,
boven én beneden. Waar de een
liever een houten schuifpui had,
koos zijn buurman juist voor
kunsts tof . Ook heeft een enkeling
gewone openslaande deuren.
"Wij schrijven niets voor", vertelt
NVOB-aannemer Van Dam. "De
mensen beslissen zelf. Wij vertel-
len over de voor- en nadelen van
iedere keuze, bijvoorbeeld dat
kunststof minder onderhoud
nodig heeft. Maar wie hout wi l ,
kri jgt een houten schuifpui". Het
resultaat is er naar. Funcke: "Met
het terras en de schuifpui li jkt
onze woning groter".

Tijd voor de jaarlijkse woninginspectie

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

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

Jaarlijkse controle
In welke staat verkeert uw wo-
ning? Is het dak nog goed? Zitten
de ko/ijnen nog strak in de lak?
Hoe zit het met de afwatering van
de goten? Het is weer tijd voor de

jaarlijkse controle en met de
praktische NVOB-controlelijst
voor binnen en buiten weet u
zeker dat u niets vergeet.
Aan de hand van de rubrieken op
de NVOB-controlelijst kunt u uw
woning grondig en eenvoudig con-
troleren. De onderdelen die u geïn-
specteerd heeft, streept u af en u
maakt een notitie als u iets ontdekt
wat niet in orde is. Als u de lijst
heeft afgewerkt kunt u een onder-
houdsplan en -planning maken. U
weet dan ook wat u zelf kunt doen
en wat u beter kunt uitbesteden aan
een NVOB-aannemer, die aan de
hand van de controlelijst precies
kan vertellen wat er aan schort.

Als u het VerBOUWblad
met de controlelijst

wilt ontvangen kijk dan op
www.nvob.nl

of bel 035-5427911.

deugdelijk bijhoudt, ligt de bewijs-
last bij de opdrachtgever.

Overeenkomst
Het is essentieel de gemaakte af-
spraken goed op papier te zetten.
Voor werk tegen een vaste aan-
neemsom is er de Verbouwings-
overeenkomst, een modelovereen-
komst die door het NVOB samen
met de 'vereniging eigen huis' is
opgesteld. In een Verbouwings-
overeenkomst worden alle rele-
vante aspecten van de verbouwing
op papier worden vastgelegd. De
kosten van eventueel meerwerk en
wat er gebeurt wanneer er sprake is
van minderwerk. Ook kan de ople-
vering van elke fase in de overeen-

komst worden vastgelegd. In het
geval van meerwerk is de NVOB-
aannemer verplicht zo snel moge-
lijk een schriftelijke prijsopgave te
doen en moet hij de eventuele ver-
lenging van de bouwtijd melden.
Ook gedetailleerde gegevens met
betrekking tot het materiaalge-
bruik kunnen in de Verbouwings-
overeenkomst worden afgespro-
ken. Ook voor werk in regie be-
staat er een modelovereenkomst:
AVA '92 -model.

NVOB



Voetbal

VVVORDEN
Uitslagen 25 maart
Vorden l - Ruurlo l: 4-1
Vorden 3 - Ruurlo 2: 2-2
Vorden 4 - Longa 6: 5-3

Programma 31 maart
Eerbeekse Boys Dl - Vorden Dl
Vorden D2 - Erica D2
Eefde D2- Vorden D3

Almen El - Vorden El
Vorden E2 - Gazelle Nieuwland E4
Vorden E3 - Erica El
Gaz. Nieuwland Fl - Vorden Fl
Vorden F2 - Oeken Fl
Vorden F3-AZCF3
Warnsveldse Boys - Vorden F4
A2CF4-Vorden F5

Witkampers Al - Vorden Al
Harfsen BI -Vorden BI
Vorden Cl - Warnsveldse Boys C2

Programma l april
Vorden l - Eibergen l
Vorden 2 - Ajax Br. 2
Vorden 3 - Lochem 3
Ruurlo 5 - Vorden 4
Eibergen 7 - Vorden 5

VORDEN - RUURLO 4-1
Vorden heeft de streekderby in
haar voordeel beslist door het be-
ter benutten van de kansen dan
Ruurlo. Na een kwartier voetbal
moest Ruurlo verder met tien
man, omdat een Ruurlo verdedi-
ger de bal met de hand uit het doel
werkte en met rood kon vertrek-
ken. Ruurlo was ook met tienman
niet de mindere van Vorden.

De gevaarlijke spits Eelco Krikke
werd goed aan banden gelegd
door Rob Enzerink, waarmee de
angel uit de voorhoede werd ge-
haald. Het was een matige wed-
strijd op een zeer slecht veld. Op

"• dit knollenveld was goed voetbal
uitgesloten.

Vorden begon sterk aan de wed-
strijd en het creëerde zich direct
een aantal goede mogelijkheden
om de score te openen. Dennis
Wentink was nog het dichts bij
een treffer, maar hij zag zijn kop-
bal nipt naast gaan. Ruurlo kreeg
een unieke mogelijkheid om op
voorsprong te komen, nadat de
spits binnen de zestien meter door
Erik Oldenhave was aangetikt. Eel-

- co Krikke kon vanaf de 11 meter
het net niet vinden, want hij
schoot royaal naast.

In de 15e minuut mocht Dennis
Wentink aan de andere kant vanaf
de 11 meter stip het proberen. Hij
faalde niet en schoot Vorden naar
1-0. Even daarvoor passeerde Ro-
nald Visser met een boogbal de uit
zijn doel gekomen keeper, maar
de bal werd met de hand uit het
doel gewerkt door een verdediger,
die daarvoor de rode kaart ont-

,- ving.

Vorden was wel sterker, maar kon
zeker niet overtuigen tegen het
verzwakte Ruurlo. In de 30e mi-
nuut stuurde Rob Enzerink met
een dieptepass Visser weg en uit
diens voorzet tekende Ronnie de
Beus met een strak schot de 2-0
aan.

De spelers hadden grote moeite
met het knollenveld. Passes kwa-
men niet aan en men was niet in

_- staat de bal te controleren.

Ruurlo nam zo geleidelijk aan het
initiatief van Vorden over en
stichtte gevaar via de beide vleu-
gelspitsen.

In de 43e minuut had dit succes,
want een harde lage voorzet werd
door Chiel Tragter afgerond met
een doelpunt 2-1. Ruurlo putte
moed uit dit doelpunt en nam in
de tweede helft direct het initia-

tief. Het kreeg een aantal goede
scoringskansen, maar doelman
Hoevers was heer en meester bin-
nen het strafschopgebied.

In de 65e minuut stelde Vorden de
overwinning veilig door een doel-
punt van Ronnie de Beus 3-1. Voor
Vorden hoefde het niet meer en
het beperkte zich tot verdedigen,
terwijl Ruurlo onmachtig was om
echt gevaarlijk te worden. Het aan-
valsspel is te doorzichtig en berust
te veel op toevalligheden.

Dennis Wentink maakte met een
bekeken schot er zelfs nog 4-1 van
en Vorden had vervolgens via
Sandor Verkijk nog twee uitgele
zen kansen. Vorden bezorgde
Ruurlo met deze overwinning nog
meer degradatiezorgen en het
heeft zich zelf weer in de subtop
genesteld van de 4e klasse C. Met
nog drie andere clubs wordt om de
tweede plaats gestreden.

SVRATTI
Zaterdag 31 maart
DZC '68 5 - Ratti 5
SHE BI - Ratti BI
Ratti Cl - Socii Cl

Zondag l april
Cupa l - Ratti l
Haaksbergen 3 - Ratti 2
Ratti 3 - Erica '76
Ratti 4 - Longa '30 10
Ratti l - Den Dam l (dames)

Bridgen

Zaalvoetbal

VELOCITAS
Met Erik Oldenhave weer in de
gelederen trad Velocitas in Deur-
ningen aan tegen De Tegenpartij.
Na maandenlang blessureleed kon
hij weer meespelen met het reeds
gedegradeerde team. Velocitas be-
gon sterk aan de wedstrijd en
kreeg de nodige kansen, maar
daar werd er geen één van verzil-
verd.

Helaas deed De Tegenpartij niet
moeilijk over het afronden van de
kansen en naar het bij de rust een
3-0 voorsprong. Elke klutsbal be-
landde precies in de voeten van
een tegenstander en bij elke doel-
poging had Velocitas geen greintje
geluk.

Na de rust scoorde het Vordense
team wel. Dennis Wentink wist te
scoren na een snelle inbal, maar in
bijna dezelfde minuut kon ook
doelman Gerrit Wenneker de bal
weer uit de goal halen. Ook Erik
Oldenhave wist nu wel het doel te
vinden.

Een afstandschot ging via de bin-
nenkant van de paal tegen het net.
Toch lukte het Velocitas niet om er
een wedstrijd van te maken. Daar-
voor had het stomweg te weinig
geluk. De bal rolde op de een of an-
dere manier constant in het voor-
deel van de Tegenpartij en elke
kans werd gepromoveerd tot een
doelpunt.

In 10 minuten tijd schroefde de
ploeg uit Deurningen de stand op
tot 1O2. De slotminuten van de
wedstrijd waren voor Velocitas.
Eerst scoorde Dennis Wentink,
waarna Jeroen Tijssen na een goe-
de voorzet van Rob Enzerink de
eindstand op 104 bepaalde.

De uitslag deed de verhoudingen
in het veld zeker geen recht. Velo-
citas maakte de wedstrijd, maar
kon het geluk niet afdwingen.

Hierdoor kon De Tegenpartij coun-
teren en schoot bijna elke bal raak.
Vrijdagavond speelt Velocitas
thuis in sporthal 't Jebbink tegen
de kampioen uit de Hoofdklasse
Aquaquick.

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 19 maart:
Groep A:
1) Echtpaar Wientjens 54,7%.
2) Dhr. Hissink/Mv. Gerichhausen
54,2%. 3) Echtpaar Hoftijzer 52,6%.

Groep B:
1) Heren Gille/Gr. Bramel 62,5%.
2) Dames v. Asselt/Polstra 54,9%.
3) Heren Thalen/Weijers 52,8%.

Groep C:
1) Ds. Gr. Bramel/Tigchelaar 63,9%.
2) Echtpaar Koekkoek 63,2%.
3) Ds. Brandenburg/Eijerkamp 58,3%.

B^JL VORDEN
Uitslagen woensdag 21 maart
Groep A:
1) mv/hr Scholten 61,5%. 2) mv/hr de
Bruin 57,8%. 3) den Elzen/Hissink
57,3%.

Groep B:
1) Polstra/Warnaar 58,3%. 2) mv/hr
Stertefeld 57,6%. 3) mv/hr Führi
Snethlage 54,9%.

Groep C:
1) Hooyveld/Snel 60,4%. 2) de Vries/
Lenderink 58,3%. 3) Beltman/den
Ambtman 56,3%.

Volleybal

PELGRUM-MAKELAARS/DASH
Uitslagen heren
Dash l - Victoria 2: 4-0
Dash 2 - Dynamo 4: 4-0
Dash 3 - DVO 5: 04
Dash4-Gemini3:4-0

Dames
Smash '68 l - Dash 1:4-0
Vios Eefde 2 - Dash 3:1-3
Vios Eefde 3 - Dash 4: 04
Dash 5 - DVO 6: 2-3
Victoria 5 - Dash 6: 3-2

Jeugd
Meisjes A; Longa Al - Dash Al: 3-2
Meisjes B; BVC BI - Dash BI: 04
Mix; Dash XB1 - Wik XB1: 3-1
Mix; Dash XCl -Vios Eefde XCl: O4

Pelgrum-Makelaars/Dash legt
basis voor tweede plaats
De aanloop naar de wedstrijd van
Pelgrum Makelaars/Dash tegen
Victoria afgelopen zaterdag was
verre van optimaal. Arjan Bikkel
zegde vroegtijdig af, omdat hij va-
der is geworden. Daar was reke-
ning mee gehouden. Onzeker was
het meespelen van Herman Vlog-
man, handelaar in veevoeders,
door de mond- en klauwzeer pro-
blematiek. En ook Daan Vrieler
wist niet of hij het begintijdstip
van de wedstrijd kon halen. Mar-
tij n Jansen uit het tweede elftal
was daardoor aan de selectie toe-
gevoegd. Toen de scheidsrechter
op zijn fluitje blies voor de eerste
opslag, bleek toch iedereen aanwe-
zig. Mede door het uitlopen van de
daarvoor gespeelde wedstrijd.

Van tevoren was deze wedstrijd
door trainer/coach Johan Boerman
als lastig gekwalificeerd. De Vorde-
naren verloren de eerste wedstrijd
namelijk met 3-1. Bovendien doet
Victoria op de vierde plaats mee
om de strijd bovenin. Maar de wed-
strijd verliep voor Pelgrum Make-
laars/Dash buitengewoon goed. In
andere wedstrijden van dit sei-
zoen liet de concentratie het bij
aanvang van de wedstrijd het nog-
al eens afweten. Zaterdag niet. Met
name de goede blokkering en de
variatie in de opslag zorgden voor
de winst in de eerste set met 25-22.
In de tweede en derde set wisten
de Vordenaren het niveau vast te
houden en wonnen ze beide sets
met 25-19 en 25-20.
Toen er in de vierde set al snel een
grote voorsprong op het telbord
stond, verslapte de concentratie.
Overigens zonder dat de winst in

Lentekriebels bij
Langeler Mode

Op woensdag 14 maart was het sierden de nieuwe voorjaars-
gezellig druk bij Langeler Mode zomer kollektie voor alle leeftijden

en draag momenten. Heeft u de
show gemist, kom dan gerust eens

voor dames en heren.

Een 8-tal dames en een heer kijken.

N.B.V.P. Vrouwen van Nu
De avond op woensdag 28 maart mogelijke verspreiding van het
a.s. gaat niet door vanwege de mond- en klauwzeer virus.

Biej ons in
d'n Achterhoek
't Is wel effen weer wennen an de zommertied. Veur mien hoef 't neet
zo neudig. Maor jao, zo as 't wel met meerdinge geet, iej hebt ow
maor an de grote massa an te passen, 't Economisch belang steet in
dizze consumptiemaatschapi'je altied veurop. Of de weald d'r in zien
geheel d'r better van wod steet nog te bezien. De horeca schient t'r in
ieder geval nog zien veurdeel met te doen.

An wat luu schient dat tied vezetn soms veurbiej te gaon. Zoas an
mien neave. Den beln zondagmaarn umme half elf op. Of't goed was
dat e nao de karke kwam koffiedrinken. "Oh jonge, da's jao mooi.
Maor komp dan maor metene want a'j in de karke komp kriej van de
geestelijke voeding neet volle meer met, dan is 't preakn al wel
gebeurd". "Stik", zei e, "da's waor ok".

Zo bunt t'r meer ding wao'j met te maakn kriegt zonder da'j d'r zelf
volle an kont doen. Zondagmeddag kwam ik tegen vespertied biej
Toon van de Spitsmoes. "Mooi da'j now komp, Leestman, ko'j mien
effen helpen de schaope van de ene weie in 'n andren drievn. Ze hebt
't vretn daor op en hier naost 't huus steet nog zat in de weie. Riek zit
nog altied met eur knee, den weigert wel 's diens. En allene is 't zo'n
gehaspel"

Wiej nao buutn hen. Leepn de schaope an de oaverkante van de weg
en mossen ze de weg oaver nao de goeie weide. Riek wol 't eigenlijk
neet hemmen. "Vols te geveurlijk" von ze. "At ze ow van de AID ziet
bu'w alles kwiet, tot 't kanariepietjen too". En daor mos ik Riek wel
geliek in geevn. "Lao'w wachten tot 't duuster is, dan ziet ze ons
teminste neet zo van 'n veerten en he'j grote kans dat ons gin mense
zut". Daor kon Toon vrea met hemmen.

Umme negen uur ha'w afesprokn. Too was 't al goed duuster en he'w
ze oaver-edreevn zonder dat t'r een hane nao kraaien. Al zat Riek al
die tied nog wel aadig in de ratse, bange at ze was dat ze ons zoln trap-
peern. Hoppelijk leaft dizze schaope nog lange en gelukkig, biej ons
in d'n Achterhook.

H. Leestman.

deze set in gevaar kwam. Met 25-18
werd dus een 4-0 overwinning be
haald. Victoria heeft hiermee afge-
haakt in de strijd om de tweede
plaats. Alleen de eerstvolgende te-
genstander Grol kan de heren van
Pelgrum Makelaars/Dash nu nog
van de tweede plaats afhouden. De
tweede plaats is belangrijk, omdat
het recht geeft op een promotiede-
gradatie-wedstrijd. De Vordenaren
gaan aankomende zaterdag echter
met een voorsprong van zeven
punten naar Groenlo toe. De druk
ligt daarom bij Grol.

Expositie Creatief
De traditionele jaarlijkse tentoon-
stelling van de teken- en schilder-
groep Creatief wordt dit jaar
gehouden op 7 en 8 april a.s.

Voor het eerst zal ook de schilder-
groep die op initiatief van de Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden deel-
nemen aan de expositie.

Er zullen tekeningen, olie-
verfschilderijen en aquarellen te
zien.
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Registreer snel
uw bedrijfsnaam

op internet!
, 95,- plus fl. 30,- p«r ja

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

Bel voor informatie !

Meer info: www.prolink.nl
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop
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Prolink punt Nederland b.v.
Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak
Tel: 0575-441344

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

Zondag l april 15.00 uur
jazzorkest Euphonia
Novelty Orchestra.

f l o o r v i s i o n
BY DÊSSO

Ontspannen slapen en gezond ontbijten in moderne of

klassieke stijl met de nieuwe gecoördineerde collectie

tapijt en bedtextiel van Floor Vision. Kijk voor styling-

ideeën en meer informatie op www.floor-vision.com of

bel: 0412 640415. Bed&Breakfast vindt u bij:

net

Compleet 'n
sfeervoll

ing

g ti c e .r .

Adres Groenloseweg 9
726-1. AM R u u r l o

Telefoon (0573) 45 12 39

Weevers

Weevers Net b.v.
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575)557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

N e t

Het dynamische, jong IT bedrijf vraagt met spoed een

Systeembeheerder m/v
Als buiten- en binnendienstmedewerker hebt u te maken met veel afwisselende
facetten van systeembeheer onder verschillende besturingssystemen zoals
Windows 95/987 M E/2 O O O, MacOS en Linux; netwerkbesturingssystemen zoals
Windows NT4/2000, Novell, AppleShare en Linux alsmede voor het opzetten
en onderhouden van deze systemen.

Goede communicatieve vaardigheden,
een goede kennis van alle windows-versies,
zelfstandig kunnen werken en ervaring in het opzetten
van netwerken strekt tot aanbeveling.
In bezit van rijbewijs B.

Sollicitaties te richten aan:
Weevers Net b.v.,
Postbus 22, 7250 AA Vorden,
t.a.v. L.G. Weevers, directeur.

ROLLUIKEN
Koude isolerend

~~ Geluids isolerend

Warmte isolerend

Verduisterend

Inbraakvertragend

HOLTSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

Op 23 april beginnen wij
weer met de nieuwe
trainingen op onze

Hondenschool 'Klein Wee-
tink' te Velswijk

Men kan zich opgeven
voor alle onderdelen:
puppy, beginners en

gevorderden.
Ook jacht, behendigheid en

fly-ball.

Inlichtingen en/of opgave:
Ap Peters, 0314-641436

Lucia Mullink, 0314-622361

N.B. Dit gaat alleen door na goed-
keuring van R.V.V. i.v.m. mond- en

klauwzeer.
Wij wensen alle bekenden van onze

hondenschool sterkte toe
tijdens de crisis.

Adverteren
in

Contact

Vraag naar de
vele mogelijk"

heden van
doorplaatsing In
meerdere edities

BCL VOOR

GRATIS
523,687505!

lf|, Wildkamp j

Hoofdkantoor, tutten (Ov.) 0523-682099
Bonvlo (Gld.)

Tel. 0545-272795
'www.wUdkamp.nl



Molenprijs voor Harry en Ted Hofman uit Rha:

*We hebben een tik van de molen gehad'
Ras-Amsterdammer en voorma-
lig aannemer Harry Hofman
had zich veel van zijn 'oude dag*
voorgesteld, maar niet dat hij
vrijwillig molenaar zou worden
in de Achterhoekse buurtschap
Rha. En net zomin had zijn
vrouw Ted zich kunnen beden-
ken dat ze zich met zoveel lief-
de zou storten op de restauratie
van de oude molen 'De Hoop'.

Het ging Harry en Ted dan ook be-
paald niet om die molen, toen ze
verliefd werden op een huis met
een riant uitzicht op de uiterwaar-
den van de IJssel, nabij het dorp
Steenderen. De zwaar verwaar-
loosde molen bij het huis namen
ze op de koop toe en wilden ze
aanvankelijk laten slopen. Maar
na zich te hebben verdiept in de
historie van de molen en de bete
kenis van het uit 1856 stammende
rijksmonument voor de buurt-
schap, maakte de desinteresse
plaats voor passie. "We hebben
met recht een tik van de molen ge
had", zegt Harry Hofman veelbete
kenend.

Eigenlijk was 'De Hoop' al een
beetje opgegeven. Letterlijk en fi-
guurlijk. De monumentale koren-
beltmolen aan de Rhabergseweg
in de buurtschap Rha nabij Steen-
deren stond al sinds 1963 op non-
actief en alleen de allergrootste
optimist geloofde er nog in dat het
statige bouwwerk van weleer ooit
nog eens zou herrijzen. De molen
stond bijna op instorten. De wie
ken dreigden van ellende naar be
neden te vallen en het houten bin-
nenwerk was grotendeels verrot.
Alleen de stenen romp bleek nog
in behoorlijke staat. Restauratie
zou ruim zes ton gaan kosten. En
er was geen instantie die daar voor
op zou willen draaien, zo kregen
Ted en Harry Hofman te horen
toen ze in 1995 het huis bij 'De
Hoop' kochten.

"Dit is voor ons de mooiste plek
van de wereld", vertelt Ted Hof-
man enthousiast over haar huidi-
ge woonomgeving. "De rust, het
prachtige uitzicht, het is precies
wat we zochten. En dat er ook nog
een ding in de tuin stond, daar
hebben we destijds nauwelijks
aandacht aan besteed. Die stort
vanzelf wel een keer in, dachten
we."

Maar datzelfde 'ding' is zes jaar la-
ter wel de grote trots van Ted en
haar man Harry. En van de inwo-
ners en oud-inwoners van Rha.
Sinds de heropening in mei 2000
staat 'De Hoop' er namelijk weer
in volle en authentieke glorie bij.
Vrijwel dagelijks laat Harry Hof-
man de molen als vanouds draai-
en. Het meel dat daarbij wordt ge
produceerd, wordt gebruikt als
veevoer of als brood- en pannen-
koekenmeel. De inkomsten daar-
uit komen ten goede aan het on-
derhoud van de molen. 'De Hoop'
heeft nu vooral een historische

functie. De molen is zelfs een
klein museum geworden. Met Har-
ry Hofman als deskundige gids en
zijn vrouw als drijvende kracht
achter de schermen.

SLOOPVERGUNNING
De aanzet voor de restauratie van
'De Hoop' werd gegeven toen het
echtpaar Hofman kort na de aan-
koop van hun huis bij de gemeen-
te Steenderen een sloopvergun-
ning aanvroeg voor de dichtbij de
woning staande molen. "De molen
stond toen al lang op de monu-
mentenlijst. Als we die vergun-
ning aan zouden vragen, zou dat
in ieder geval dus iets van een dis-
cussie op gang brengen. Een mo-
nument kan tenslotte niet maar
zo worden afgebroken. Zo'n dis-
cussie was ook nodig, want er
moest hoe dan ook iets gebeuren.
Of de molen moest weg, of hij
moest worden opgeknapt. Het was
te gevaarlijk om hem nog zo te la-

ten staan", blikt Ted Hofman te
rug.
Inmiddels waren Ted en haar echt-
genoot echter al doordrongen van
de cultuur-historische waarde van
'De Hoop' en werden ze steeds en-
thousiaster over een eventuele res-
tauratie. Naar aanleiding van hun
verzoek om een sloopvergunning
volgden er ook gesprekken met
een vertegenwoordiger van monu-
mentenzorg en vervolgens beslo-
ten de kersverse molenbezitters se
rieus en keihard aan de slag te
gaan om subsidie voor die restau-
ratie te verkrijgen. Inmiddels had-
den ze daartoe de stichting 'Molen
De Hoop te Rha' opgericht en had-
den ze het eigendom van de mo-
len voor een symbolisch bedrag
overgedragen aan die stichting.
Maar waar de Amsterdammers al
voor gewaarschuwd waren door
de vorige eigenaar van 'De Hoop',
bleek toen inderdaad de harde
waarheid. Subsidie was aanvanke
lijk nergens te krijgen.

"De vorige bewoner van ons huis is

jaren tevergeefs bezig geweest om
het voor elkaar te krijgen. En wij
kregen in eerste instantie ook nul
op het rekest. De gemeente Steen-
deren wilde er niet aan. Die subsi-
dieert namelijk ook al de molen in
Bronkhorst. En zonder medewer-
king van de gemeente hoefje bij
de provincie of monumentenzorg
niet aan te komen. Daarom zijn
we zelf gaan lobbyen bij de diverse
raadsleden. We hebben hen thuis
opgezocht en telkens ons plan uit-
voerig uit de doeken gedaan. De
meeste van hen bleken toch wel
erg positief. Uiteindelijk heeft ons
dat toch een ton gemeentesubsi-
die opgeleverd. Dat was natuurlijk
een geweldige meevaller en boven-
dien konden we met die toezeg-
ging ook andere instanties bena-
deren. Het heeft enorm veel in-
spanning, energie en stress gekost.
We hebben menigmaal overwogen
om het bijltje erbij neer te gooien,
zo moeizaam ging het allemaal.
Maar uiteindelijk heeft het toch
resultaat gehad. Zowel van de pro-
vincie en monumentenzorg als
van een aantal andere instanties
hebben we bijdragen gehad", al-
dus Ted Hofman.

ACTrVTTEITEN
En ook de bevolking van Rha heeft
een flinke steen bijgedragen aan
het bij elkaar brengen van het be
nodigde bedrag. Onder de slogan
'De molen draait niet van wind al-
leen' werden er door de stichting,
waarvan Harry en Ted Hofman re
spectievelijk voorzitter en secreta-
ris zijn, diverse activiteiten georga-
niseerd om het nog resterende be
drag van zo'n 120.000 gulden in te
zamelen. Hoogtepunt was wat dat
betreft een grote brunch in mei
1999, waar zo'n duizend mensen
aan deelnamen. Daaronder veel
oud-inwoners van Rha. Het 'im-
port'-echtpaar Hofman heeft de
actieve medewerking en betrok-
kenheid van hun dorpsgenoten als
geweldig ervaren. "Wat de mensen
in Rha allemaal voor ons en de
molen hebben gedaan grenst aan
het onwaarschijnlijke", zegt Ted
Hofman.

Met de restauratie van de molen
was op het moment van die mas-
sale brunch overigens al begon-
nen. Er van uitgaande dat het laat-
ste geld er ook zou komen werd op
21 november 1998 gestart met de
herbouw. Of beter gezegd, eerst
met de afbraak.

De kap werd van de molen ge
haald en ook het hele binnenwerk
werd verwijderd. Slechts de romp
van 'De Hoop' bleef staan, maar
ook die was aan een flinke op-
knapbeurt toe. Het bovenste ge
deelte was erg slecht en werd op-
nieuw gemetseld en in zijn geheel
werd de romp opgeknapt en gestu-
kadoord.
In zijn werkplaats in Aalten boog

molenbouwer Vaags zich in die
zelfde tijd over het binnenwerk
van de molen. Het hele mechanis-
me werd gedemonteerd. Goede on-
derdelen heeft Vaags weer ge-
bruikt, maar veel van het houten
binnenwerk was inmiddels ver-
gaan. Evenals de complete molen-
kap werden ook alle kapotte on-
derdelen van dat binnenwerk
door Vaags helemaal nieuw, maar
volgens de authentieke manier
vervaardigd.

EMOTIONELE DAG
Een klein jaar na het begin van de
restauratie, op 13 november 1999
om precies te zijn, is de nieuwe
kap met een hoogwerker op de op-
geknapte romp geplaatst. Vervol-
gens heeft molenbouwer Vaags
het hele binnenwerk weer in de
molen gemonteerd en is 'De Hoop'
op 6 mei 2001 heropend.

Een emotionele dag, zo herinne
ren Ted en Harry Hofman zich.
"Niet alleen voor ons, maar voor
alle mensen die bij de restauratie
betrokken zijn geweest. Dus eigen-
lijk voor iedereen in Rha."

En sinds die voor Rha gedenk-
waardige dag in mei, draaien de
wieken van 'De Hoop' weer trots
en statig hun rondjes. Harry Hof-
man heeft zich met veel enthou-
siasme op het molenaarsvak ge
stort, onder meer door het volgen
van een intensieve cursus.

Tegenwoordig leidt hij op de eerste
en derde zaterdag van de maand
bezoekers rond in de molen. Met
zichtbare passie en liefde legt hij
de werking van de molen uit en
toont hij het prachtige houten bin-
nenwerk.

Niet alleen Ted en Harry Hofman
en de inwoners van Rha zijn
overigens onder de indruk van
hun gerestaureerde molen. De
stichting 'Molengiftenfonds voor
Vernuft en Volharding' heeft zijn
molenprijs voor het jaar 2001
toegekend aan 'De Hoop", of beter
gezegd, aan de stichting 'Molen De
Hoop te Rha'. Dit tot niet geringe
verbazing van Ted Hofman; zij
had namelijk nog nooit van deze
stichting gehoord.

"Ik dacht zelfs even dat we in de
maling werden genomen, maar
dat is toch beslist niet het geval.
Het Molengiftenfonds reikt ieder
jaar een prijs uit aan mensen die
iets voor molens in Nederland
hebben betekend. Vanuit de mo-
lenwereld was onze stichting voor-
gedragen voor die prijs.

Het gaat daarbij vooral om de eer,
zo heb ik me laten vertellen. En ik
kan je verzekeren dat het voor ons
een enorme eer is dat we die prijs
kregen."

Corporatie De Stiepel
houdt 'open huis'
Zelhem bestaat 1200 j aar en om
dat te vieren is er een gezellige
feestweek met tal van activitei-
ten.

Op zondagmiddag l april is er een
open zondag. Bijna alle winkels en
andere organisaties zijn die dag
geopend. Ook Woningcorporatie
De Stiepel doet hieraan mee.

U bent die dag van harte welkom
in het kantoor aan de Dr. Gast-
huisstraat 8 te Zelhem. Wat kunt u

verwachten? In de centrale hal
staan diverse medewerkers klaar
om u te woord te staan.

De uitkomsten van het strategisch
voorraadbeheer worden gepresen-
teerd en er is interessante infor-
matie over de vele nieuwbouw-
projecten.

U kunt zich inschrijven als wo-
ningzoekende, maar natuurlijk
ook gewoon een lekker kopje koffie
drinken.

o l i t ie varia GROEP

16 maart:
Reegeit verongelukt
Er kwam aan het bureau een mel-
ding binnen dat er een reegeit aan
de Ijzerhorst lag. Deze is waar-
schijnlijk aangereden door een au-
to. In verband met mond- en
klauwzeer wordt de ree afgevoerd
voor destructie.

18 maart:
Vissen zonder vergunning
Twee personen zijn beboet voor
het vissen zonder de nodige ver-
gunning in de visvijver van visver-
eniging 'de Snoekbaars'.

20 maart:
Radarcontrole
Op de N319, Ruurloseweg te Vor-
den is op 20 maart een radarcon-
trole gehouden tussen 13.45 en
15.45 uur. Tijdens deze controle
waren er 1.000 passanten. Hiervan
reden er 40 te hard. De hoogst ge
meten snelheid was 82 km/uur,
terwijl hier maximaal 60 km/uur
is toegestaan.

20 maart:
Schoorsteenbrand
Aan de Ruurloseweg te Vorden
bleek een schoorsteen vlam te heb-

ben gevat. Nadat men eerst had ge
probeerd zelf de brand te blussen
is toch de hulp ingeroepen van de
brandweer. Op het eerste gezicht is
er weinig schade.

21 maart:
Inbraak in auto
Tussen 15.00 en 15.30 uur is er in-
gebroken in een auto op de par-
keerplaats van kasteel Hackfort.
Uit de auto is een portemonnee,
boodschappen en een lifehammer
weggenomen.

Men is in de auto gekomen door
het slot van het linkerportier te
forceren met een breekvoorwerp.



OLIE
BESTELLEN!

Vlotte levering
en scherpe

prijzen

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

Let op uw brievenbus!

de nieuwe
'Harmonieus Wonen9

komt eraan

L Landerijen Bureau
Krachtenbundeling

JLTHOMA J
M A K E L A A R S

Loei n M
Prins Bernhardwcg 7
T 0573222444

RlJSSEN

Enterstraat 25a
T 0548 540 045

DRUMMEN
Marktplein 11
T 0575 561 368

EERBELK
Coldenhovenseweg 4
T 0313 654 941

GüRSSEL
THOMA & BHNNINK'S
LANDERIJENBURI AI
Vee r weg 12
T 0575 491 455

www.thoma.nl

^tuin-
planten
gaat u naar:

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

Wij nodigen u van harte uit op onze

van 30 maart teil en met 1 april.

Shownieuws:

de vernieuwde Matiz
de volop leverbare Tacuma

uitgestelde betaling Leganza 2O02
500 bonusairmiles

Openingstijden:
vrijdag 10-20 uur • zaterdag 10-18 uur • zondag 10-18 uur

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink RONDWEG 2

VORDEN

Solide knikarmschermen met wit
gemoffeld frame en buismotor.
In diverse maten met doek in groen
streepdessin. Tijdelijk met extra korting
en GRATIS MONTAGE!
Breedte Uitval Van Nu voor
250 cm 200 cm 4333̂  1498,'
300 cm 250 cm J2078^ 1698,-
350 cm 250 cm .2178̂  1798,'
400 cm 250 cm .2298̂  1898,'

450 cm 250 cm ,25987- 1998,'
500 cm 250 cm J2498r 20989 -
550 cm 250 cm 2598? 2198,'
Ook leverbaar met oogwindwerk

Knikarmschermen nu extra
voordelig en gratis gemonteerd*.
\/o r d e n
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

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

HELMINK
meubelen www.helminkmeubelen.nl

H E L M l N K M A A K T H E T M O O I E R B l J U T H U I S .



O.B.S. Dorpsschool stelt
computernetwerk in gebruik

Nadat de afgelopen week de
laatste computers zijn geïnstal-
leerd, beschikt de Dorpsschool
nu over een netwerk van 27

' computers.

Deze computers zijn verdeeld over
3 locaties; naast groep 7 en 8,
naast groep 5 en 6 en in het com-
puterlokaal naast groep 3 en 4.
Het netwerk heeft voor de Dorps-
school een aantal voordelen; zo
heeft iedere computer toegang tot
internet en alle leerlingprogramma's.

Ook het beheer is er veel gemakke-
lijker op geworden. De leerlingen
slaan hun bestanden nu op (in

hun eigen map) op de harde schijf
van de server. Voorheen gebeurde
dat op een diskette en dat gaf nog
wel eens de nodige problemen. Ook
kunnen de computers nu razend-
snel op het netwerk worden geïn-
stalleerd.

Is er een probleem, dan wordt de
computer binnen 10 minuten op-
nieuw geïnstalleerd en hoeft de
leerkracht niet meer in zijn vrije
tijd softwarematige problemen op
te lossen (als het is op te lossen ).
De leerlingen zijn erg enthousiast.
Vooral groep 7 en 8 maken regel-
matig gebruik van Internet om in-
formatie op te zoeken. Tijdens de

projectweek werd dit dan ook
veelvuldig gedaan.

Nu het netwerk klaar is, zijn ook
de computerlessen weer gestart.
Tijdens deze lessen leren de kinde-
ren, onder begeleiding van com-
puterouders, om te gaan met de
computer. Zo leren ze omgaan met
Windows, Internet, E-mail, maar
ook het maken van een homepage
komt aan de orde.

De resultaten hiervan kunt u be-
wonderen op de website van de
DorpsschoolAvww.dorpsschool.nl
Op de foto ziet u een aantal kinde
ren aan het werk met de computer.

Afscheid dhr. Free Wolsing

IJsvereniging Vorden heeft na
ruim 30-jaar afscheid genomen
van dhr. Free Wolsing.

Dhr Wolsing is altijd een bekend
gezicht geweest op de Ijsbaan,
voornamelijk door zijn werk in de

, kantine. Hij zorgde voor koffie, koek

en sopie, snoep voor de kinderen,
de muziek en het elektrische ge
deelte. Daarbij had hij ook de
E.H.B.O. koffer onder zijn hoede,
deze is op een paar pleisters plak-
ken gelukkig niet vaak gebruikt.
Tijdens een gezellige avond in de
kantine kreeg dhr. Wolsing uit

handen van voorzitter H. Reindsen
een passend kado aangeboden
voor al zijn inzet in de afgelopen
dertig jaar. Tevens werd hij be-
noemd tot erelid.
Het bestuur van de IJsvereniging
hoopt dat dhr. Wolsing nog vele
jaren de koffie komt opdrinken.

Afgelasting
In verband met het heersende
mond- en klauwzeer, zijn ook
in Vorden een aantal evene-
menten afgelast te weten de
bijeenkomst van de Commissie
Vorming en Toerusting, welke
op dinsdag 27 maart a.s. in 'De

Voorde' achter de Hervormde
Kerk zou plaatsvinden.

De bijeenkomst van de Plattelands-
vrouwen, welke woensdag 28 maart
gehouden zou worden, gaat niet
door.

Ook de Veiling ten behoeve van de
restauratie van de ramen in de
Dorpskerk, die gehouden zou
worden in "De Herberg" ging zater-
dag 24 maart niet door. De veiling
wordt waarschijnlijk in september
gehouden.

GENDA V O R D E N

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
Hobbyen maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer infor-
matie bij de SWOV. Nieuwstad
32, tel. 553405.
(MBvO): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.

MAART
27 Passage Wilde Ganzen en Ikon
28 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
28 BZR Vorden bridgeclub
28 N.B.V.P. mevr. Schelberg
29 de Wikke Volksdansen
29 HVG Linde Ringavond bij de

Herberg
29 HVG dorp Ringavond

APRIL
2 Bridgeclub Vorden
3 St. welzijn ouderen, lezing ver-

keersvoorlichting Dorpscentrum
3 KBO Soosmiddag
4 BZR Vorden Bridgeclub
4 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
4 Welfare verkoopmiddag Wehme
5 de Wikke volksdansen
5 Bejaardenkring Dorpscentrum

Pasen
5 N.B.v.P. Handwerktentoonstel-

ling

6 N.B.v.P. Handwerktentoonstel-
ling

6 ANBO Twentstalig amusement
door het Duo 'De Eigenheimers'
in 't Stampertje

7 HSV de Snoekbaars Paas(eier)
wedstrijd voor jeugd/senioren

9 Bridgeclub Vorden
11 BZR Vorden bridgeclub
11 HVG Linde Paasviering
11 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
12 HVG Wildenborch Paasviering
12 de Wikke volksdansen
16 Bridgeclub Vorden
17 KBO soosmiddag
18 BZR Vorden bridgeclub
18 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
18 Welfare handwerkmiddag Weh-

me
19 de Wikke volksdansen
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
20 N.B.V.P. Viering 50 jaar
21 St. Vriendenkring Klein Axen

lezing Roger Rundquist
22 Fietsclub V.R.T.C. Achtkastelen-

rijders, Voorjaarstocht 40/100 km
23 Bridgeclub Vorden
24 Passage Chr. Vrouwenbeweging

Knipkunst
25 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
25 BZR Vorden bridgeclub
25 HVG dorp Vorden. Examie

Zutphen
26 HVG dorp Vorden J. Bloemendaal

Lezing fietstochten
26 de Wikke volksdansen

Achtkastelen
mini- marathon
Op zondag 8 april wordt voor
de veertiende keer de "Achtkas-
telen- mini-marathon gehou-
den, door vele lopers gezien als
de laatste test voor de mara-
thon van Rotterdam.

De deelnemers aan deze mini- ma-
rathon over een afstand van 30 ki-
lometer gaan bij de sporthal 't Jeb-
bink van start. Tegelijkertijd ver-
trekken de deelnemers aan de hal-
ve marathon (21,1 kilometer) en de
10 kilometer. De 5 kilometer ver-
trekt ook vandaar.

Alle afstanden gaan over één ron-
de door de bosrijke omgeving van
Vorden. Het parcours is voor het
grootste gedeelte geasfalteerd.

De plaatselijke EHBO wordt inge-
schakeld bij onder meer start en fi-
nish alsmede bij de diverse over-
steekpunten.

De prijsuitreiking vindt plaats in
sporthal 't Jebbink.

Voor nadere informatie kan men
bellen 0575-553114 of 0575-552335.

Prille bloeiers op Hackfort
April doet wat hij wil, en toch is
de lente al begonnen. Op een
landgoed als Hackfort kleuren
en bloemen van stinzenplanten
al vroeg in het voorjaar de bo-
dem. Het moment dus, voor een
wandeling onder leiding van de
boswachter (m/v). Op woensdag
4 april organiseert Vereniging
Natuurmonumenten een ca.
twee uur durende excursie over
het landgoed. Deelname is gra-
tis voor leden van Natuurmo-
numenten. Voor niet-leden be-
dragen de kosten ƒ 5,- per per-
soon voor volwassenen, en ƒ 1,-
voor kinderen t/m 12 jaar. De
excursie wordt herhaald op za-
terdag 14 april.

VOORJAARSBLOEI EN -ZANG
Het voorjaar dient zich aan: vogels
laten zich weer horen, de knoppen
van bomen en struiken lopen uit
en voorjaarsbloeiers als de bosane-
moon vormen her en der ware
kleurtapijten. Bepaalde planten en
struiken profiteren -door nu te
bloeien- van het feit dat ze veel
licht krijgen onder de nog kale bo-
men. Naaktbloeiers, zoals de op

Hackfort voorkomende hazelaar,
bloeien zelfs eerder dan dat ze bla-
deren vormen. Andere voorjaars-
bloeiers zijn zogenaamde stinzen-
planten als narcis, holwortel en
sneeuwklokje.

Ze zijn kenmerkend voor landgoe-
deren en de gazons voor kasteel
Kackfort staan er vol van. Het pril-
le voorjaar is ook te merken aan de
zangvogels die zo langzaam aan
weer van zich laten horen. Hack-
fort is er rijk aan! Tijdens de wan-
deling zullen zeker een aantal
zangvogels te zien ofte horen zijn.

ZORGVULDIG BEHEER
Tijdens de wandeling vertelt de
boswachter tevens over het beheer
van landgoederen.

Het oude agrarische landschap
van Hackfort vergt bijvoorbeeld
veel onderhoud aan kleine land-
schapselementen als houtwallen,
singels, lanen, bermen en sloten.
Ook de bossen en gras- en hooi-
landen vragen om een zorgvuldig
beheer. De boswachter kan er
boeiend over vertellen.



PAKT UIT!

v.o.f .

ch oo r s t e e n ve e g be d r i jf^^^ s ch oo r s t e e n ve

Zei hem
Tel. 0314-622267

GERARD BRANDENBARG

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

in Contact?
Vraag naar de

vele mogelijkheden van doorplaatsing
in meerdere edities

lamesmaten 37-42
geldig t/m 15 apr.2001 OP=OP

Nu extra voordelig !

•n^Hî SiftsBiML
SCHOENMODE

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

www.Giesen.Shoes.nl Giesen@Shoes.nl

SUPER DE BOER S C H O L T E N
HENGELO (GLD.)

IS ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE.
OOK NAAR DE BESTE MEDEWERKERS

In onze totaal vernieuwde supermarkt (1100 m2)
zoeken wij een enthousiaste en gemotiveerde

verkoper/ster
voor de afdeling vleeswaren.

Onze versafdelingen zijn het visitekaartje van onze druk bezochte supermarkt.
Motivatie en betrokkenheid vinden wij belangrijker als leeftijd.

Contracturen tussen 32 en 36 uur per week.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: Super De Boer Scholten
Zuivelweg l, 7255 XA Hengelo (Gld.)

Voor meer inlichtingen kunt u natuurlijk ook bellen met
de heer J. Scholten of de heer L. Rinders.

SUPER DE BOER SCHOI N
A L T I J D O P Z O E K N A A R H E T

Zuivelweg 7, 7255 XA Hengelo (Gld.)

B E S T E

Tel. (0575) 46 17 93, fax (0575) 46 19 80, E-~maifsuper-scholten@tref.nl

Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg

Eibergen - Goor Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

modekoopjes
week 13-01
aanbiedingen geldig
t/m 8 april

PERSIVAL
sweater
mt. 92-152
norm.
v. a.
29,95
nu
voor:div. modellen

mt. S-XL
norm. 39,95

PERSIVAL
broek
mt. 92-152
nu voor:

uutttc
mode voor het héle



Showroommodellen met fikse kortingen
KEUKENS

SANITAIR

WAND EN VLOERTEGELS

BOUWMATERIALEN

SIERBESTRATINGEN

BOUWMARKT

Showroom
badkamer
Type Mycene
Ligbad 180x90 cm,

duoblok, wastafel, radiator,

alles kompleet met kranen
en accessoires.Van 14.764,-
voorl

8.750,-

Showroommodel kunststof ligbad
175 x 80 cm, kleur natura met overloop
en viergats badmengkraan. Van 3.304,- nu

Antiek houten badmeubel
Met wit marmerblad, 100 cm spiegel met
verlichting en 2 staande kasten.

Van 8.812,- nu voor

Prijzen incl. BTW, zolang de voorraad strekt

BouwCenteriHCI

Wastafelunit
Kersenhouten wastafelblad met
r.v.s. waskom en waterkering, spiegel

met planchet, verlichting en los kastje.

Van 4.820,- nu voor

1.650.-
Showroom douche opstelling
Bestaande uit douchebak 90 x 90 cm, inbouwthermostaatkraan,
zijdouches, opbouwdouche en hoofddouche.

Van 5.140,- nu voor

Restanten douchebakken
Kwartrond en vijfhoek. Nu per stuk

2.750.-

200.-

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

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur
vrijdag koopavond 19,00 - 21,00 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur

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

DISBERGEN
ZONWERING KRIJGT

AMBIANCE
EN DAT GAAN WE VIEREN!

Nog meer sfeer, nog
meer keUS! Disbergen
heeft sinds kort Ambiance voor
zijn naam. En maakt nu deel uit
van een nieuwe showroomketen
in Nederland.
En dat merkt u meteen. De ver-
nieuwde showroom leidt u snel
naar de juiste oplossing en
brengt u op de meest schitte-
rende ideeën. Natuurlijk kunt u
als vanouds rekenen op de vak-
kundige advisering en montage
van Disbergen. Om de herope-
ning te vieren trakteren we deze
weck op t c ii aantrekkelijke öpe-

ningsaanbieding. U komt toch
ook!
Zonweren en sfeer creëren.

EEN
WEEK
LANG
FEEST
VAN 31 MAART

TOT 7 APRIL

Palermo
knlkarmscherm:

GRATIS
keuze uit

8 framekleuren

Disbergen
Z O N W E R I N G Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo (Gld.), Tel. 0575-461425

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13e 7261 AM RUURLO gootbekleding

0573-253039 - Fax 0573-254919 - Mobiel 0654220156

Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer
• Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

iel. 0573-253101 - Fax 0573-253109 - MO^I 0650281046

Zonder
inenting
sterven elke
minuut
3 kinderen

giro 300100

geef

© SlMAVIsarnen
J werkenaan een gezonde

ontwikkeling
www.simavi.org
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