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Chinees- Indisch restaurant 'Fan Sheng' aan de Dorpsstraat viert jubileum

'Nederlanders zijn aardige mensen'
G e m e e n t e V o r d e n

"Laten we vandaag maar even "
Chinees "halen". In hoeveel
gezinnen in Nederland wordt
deze uitdrukking wel niet gebe-
zigd. Ik denk, duizenden en dan
met name op de zondag. Moe-
der de vrouw wordt rust ge-
gund, ze hoeft niet te koken
vandaag. Pa rept zich naar de
"Chinees" om de porties bami,
nassi, die hij al telefonisch
heeft besteld, op te halen.

Momenteel zie je daar op de T.V.
een alleraardigst reclamespotje
over. In de wachtkamer bij de Chi-
nees zitten een zestal mannen. Ze
kijken om de tien seconden naar
de klok, die al bijna 19.00 uur aan-
geeft. Pa heeft haast want hij wil
voor "Studio Sport" thuis zijn. Als
dan het "loket" wordt open ge-
schoven en er wordt geroepen, de
nassi voor mijnheer "Huppelde-
pup" is klaar, dan zie je deze mijn-
heer triomfantelijk naar de overi-
ge "wachtenden" kijken. Hij is im-
mers op tijd thuis. De andere man-
nen werpen hem een "dodelijke
blik" toe!!

Heeft dit reclamespotje echt met
de realiteit te maken? We vroegen
het aan Xiaojing- Chi, die samen
met haar man Zhimin- Cai in Vor-
den het Chinees Indisch restau-
rant "Fan Sheng" runt. Volgende
week vieren ze het 15 jarig bestaan
van "De Chinees" aan de Dorps-
straat. Een jubileum die de consu-
ment , middels acties, duidelijk zal
merken. Hoewel Xiaojing absoluut
geen tijd heeft om op zondag T.V.
te kijken, kan ze zich de geschetste
situatie heel goed voorstellen.

"De grote drukte op zondag klopt
helemaal, met name aan het eind
van de middag komen er veel klan-
ten. Wat wel opvalt is, dat we in de
loop der jaren een vaste klanten-
kring hebben opgebouwd. Om
even bij de zondag te blijven, niet
alleen topdrukte in het restaurant
maar ook in de keuken. Weetje, zo
zegt Xiaojing, overdag worden na-
tuurlijk al wel de nodige voorbe-
reidingen getroffen. Zo wordt de
rijst al gekookt, maar voor het ove-

rige is alles vers. Beslist geen pro-
ducten uit de diepvries, daarom
duurt het ook altijd even alvorens
de bestelling klaar is", zo zegt ze.

CHINEES GEBRUIK
Onderwijl ze dit alles vertelt gaat
het loket open en "schotelt" Xiao-
jing ons op deze vroege zaterdag-
morgen een Chinees gerecht voor
"Dimsum" genoemd. Gestoofde
kleine hapjes garnaal en "vlees
met groente" met daarbij een mi-
ni-loempia. Dit alles bereid door
manlief Zhimin- Cai. (Tussen twee
haakjes Cai is de achternaam van
haar man. Xiaojing heeft zelf haar
meisjesnaam Chi aangehouden.
Dit volgens traditioneel Chinees
gebruik). Ze hebben twee kinde-
ren, twee jongens in de leeftijd 5
en 7 j aar.
Ze vervolgt haar verhaal. "Dit soort
hapjes wordt in China tussen de
middag gegeten en ook bij het
theedrinken en bij feestjes". Xiao-
jing glundert wanneer wij haar
complimenteren met het gerecht.
Het smaakt goed. En dan zegt ze
tot onze verrassing: " Wil je weten
wat ik zelf erg lekker vindt? Boe-
renkool en al die andere hollandse
stamppotten"!!
Xiaojing heeft aan de oostkust in
China de middelbare school ge-
volgd. Begin jaren tachtig vertrok
haar vader naar Nederland om te
proberen hier een bestaan op te
bouwen. "We voelden ons in die
tijd benauwd in communistisch
China. De mensen waren wantrou-
wig tegen elkaar. In 1984 zijn we
als gezin pa achterna gegaan. Ik
vond het wel fijn om China te
gaan verlaten. In China werden al-
leen maar negatieve berichten

over de westerse landen verspreid.
En dat maakte ons juist nieuwsgie-
rig. Komt bij dat pa ons al had ver-
teld dat de mensen hier zo aardig
zijn. En dat klopt ook wel, jullie
Nederlanders zijn inderdaad aar-
dig", zo zegt Xiaojing.

Het gezin "Chi" heeft drie jaar in
Apeldoorn gewoond en gewerkt.
Toen verhuisden ze naar Vorden
naar het huidige pand aan de
Dorpsstraat. Dat Xiaojing goed
Nederlands spreekt is geen toeval.
Zegt ze: "Het eerste wat pa zei, toe
wij in Nederlanf kwamen, weg
met die Chinese boeken. Eerst
Nederlands leren. Ja, toen hadden
we in die eerste maanden soms
wel een beetje heimwee, maar die
tijd ligt inmiddels ver achter ons.
We hebben het hier goed naar de
zin. Dat was al vanaf het begin dat
we in Vorden kwamen. Dat was
rond de carnaval. Iedereen in de
buurt hielp ons direct. Erg fijn alle-
maal".

Deze maand wil het Chinees In-
disch restaurant "Fon Sheng" de
klanten mee laten profiteren van
het jubileum. Een echte lekkernij
is het traditionele Zhejiang dat af-
komstig is uit Oost China. Volgens
Xiaojing is er de laatste jaren ook
veel vraag naar bijvoorbeeld "Tie
pan", gerechten die bereid worden
op gietijzeren schotels. Behalve de
"feest-menu's" is er in de maand
februari elke zaterdag een "lopend
buffet". De "Catering Service" van
het restaurant in Vorden, loopt
ook uitstekend. De klantenkring
beperkt zich niet alleen tot Vor-
den, ook zijn er regelmatig op-
drachten uit Zutphen, Warnsveld
en Hengelo.

Hervormde Gemeente Vorden
krijgt weer een predikant

De WD wil graag met u praten !
Op zaterdag 8 februari is de WD voor de Provinciale Verkiezingen
met Jan Markink, fractievoorzitter PS, Marchien Oosterhuis, lid PS,
Henk Aalderink, gedeputeerde PS en de kandidaatsleden
Annemieke Stallaert, Jeroen de Waal, Joop Willink en Gerrit te
Velthuis op werkbezoek in Wichmond, Vorden en Kranenburg.
U en ook niet WD-ers zijn van harte welkom.

Wichmond: de boerderij van Derk Bruil, Okhorstweg 3,
van 10.00- 12.00 uur.
Thema: de ontwikkelingen van de agrarische sector in onze regio
in samenspraak met vertegenwoordigers van het GLTO.
Vorden: het Dorpscentrum, van 12.30 - 14.00 uur. Wat gaat de
Gelderse politiek doen voor uw omgeving? Iedereen die dat graag
wil weten is van harte welkom.
Thema's: o.a. Verkeer, Jeugd- en Ouderenbeleid.
Kranenburg: het Pannenkoekhuis, van 14.30 - 16.00 uur.
Thema: Kleine Kernen Problematiek in samenspraak met
Kranenburgs Belang.

De VVD vindt het belangrijk om te weten
wat u denkt! Laat daarom de Provinciale
Verkiezingen niet aan u voorbij gaan!

-i

De kerken raad van de Hervorm-
de Gemeente Vorden deelt mee
dat ds J. Kool uit Schoorl/Groet
het beroep naar Vorden heeft
aangenomen.

In mei hoopt familie Kool naar
Vorden te komen.

De Herv. kerk hoopt dat zij met
plezier in Vorden mogen wonen.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 9 februari 10.00 uur ds. J.C. de Bruine.

Kapel Wildenborch
Zondag 9 februari 10.00 uur dhr. H. Dijkman.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 februari 10.00 uur ds. A. Hagoort, dopen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 februari 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 9 februari 10.00 uur pastoor Hogenelst, m.m.v. 30* koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 februari 17.00 uur Eucharistieviering, dameskoor.
Zondag 9 februari 10.00 uur Woord/Communiedienst, herenkoor.

Weekendwacht pastores
9-10 februari E. Wassink (Zutphen), tel. (0575) 51 53 77.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
8-9 februari G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuls Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19,30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
•PAAZ.ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
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)
62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nl - E-mail: infb@destiepel.nl

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgtngshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie, tel. (0575)
55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraam-
zorg en Jeugdgezondheidszorg.

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033)4625678.

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.

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

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

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

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 9.30- 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) 55 66
68. Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20
21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

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

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

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

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost, teL (0575)
546057.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
ywette regels: elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling: als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Nu starten met afslanken?
Een goed voornemen! Bel
Jerna Bruggink, tel. (0575) 46
32 05 en weg gaan uw pro-
blemen.

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

• Homo, Lesbisch, Bi-sek-
sueel? Kom bij een praat/ge-
zelligheidsgroep van St. de
Kringen. Je kunt gelukkig wor-
den als je jezelf kunt zijn. Voor
info; www.dekringen.nl. Groe-
pen voor bi-mannen en groe-
pen voor homo-mannen en
jongens (0573) 45 23 75 (Wim)
vrouwen (0544) 37 16 33 (Sja-
ny) of mail; achterhoek® de-
kringen.nl.

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

• Huurwoning gezocht in
Vorden of omgeving. Janny
Weenk en kinderen, tel. (0575)
55 63 36.

• Kranenburgs Carnaval: 28
febr., playbackavond, 1 maart
carnavalsbal en zondag 2
maart kinder carnaval en in de
tent Kas Bendjen.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/553081 en 55 1673.

• Nieuw in Vorden! Tekenen
op een andere manier, spelen
met lijn en vorm, soms medita-
tief soms confronterend. Ik start
met een cursus mandala-teke-
nen op maandagochtend. Te-
kenervaring niet nodig. Bij vol-
doende belangstelling ook 's
avonds. Rian Drok, (0575) 54
2937.

• Alleen de maand februari:
opruiming (en dan bedoelen
we opruiming). Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35.

• Ik zoek een berijder voor
mijn merrie Helena van 13 jaar,
stm. 1.67, voor ca. 3 dagen per
week. Helena is een aanhan-
kelijk en betrouwbaar paard,
maar vereist wel ervaring om
haar goed te kunnen berijden.
Zij staat op stal in Vorden, aan
de rand van het bos. Binnen-
en buitenbak zijn daar aan-
wezig. Bel: Marion Koppelman
(0575) 52 92 30.

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575)57 1336.

• Te koop: Jonge Kruisings-
hondjes, kortharig. Tel. (0575)
45 20 83.

• l.v.m. verhuizing: garage-
verkoop van huisraad/tuinge-
reedschap enz. op zaterdag 8
februari 2003 van 11.00-
15.00 uur. 1e Berkendijk 2,
7255 PE Hengelo (Gld.), tel.
(0575) 46 75 84 of 06 532499
54.

• Er is meer ... open spiritu-
ele avond op dinsdag 11 fe-
bruari a.s. met Erna Rensen bij
Pillen 't Zwaantje in het Zwane-
wiek, Zieuwentseweg 1, Lich-
tenvoorde. Zaal open 19.00
uur, aanvang 20.00 uur. Inlich-
tingen: Nardie Krabbenborg,
tel. (0544) 37 57 08. Zie artikel
elders.

• Heidewachtpups. Ingeënt
en ontwormd. Zeer lief voor
kinderen. Ouders goed be-
jaagbaar. Tel. (0544) 37 16 67.

• Werkend en rustig ingenieur
zoekt met spoed huurwoning,
appartement of huurhuis.
Telefoon: 06-23281474.

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking o
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is 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)551514

Sleutel-
service

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

op zaterdag 15 februari
begint Hondenschool

'Klein Weetink' uit Velswijk
weer met de

nieuwe trainingen.

Alle onderdelen. Ook behen-
digheidsbaan, fly-ball en jacht.

Inlichtingen en/of opgave:
Lucia Mullink (0314) 62 23 61
Ap Peters (0314) 64 14 36.

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?
Dit kan met

Herbalife-producten

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengeo (Gld.)
Rijnweg 24

Telefoon (0575) 46 74 37
Openingstijden: ma t/m vr van
18.00 tot 19.30 uur; zaterdag

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

Veel gezondheid van de echte groenteman in . . .

het vitamine-festival...
Geldig dinsdag 4 februari t/m zaterdag 8 februari.

Vers gesneden...
stoofgroenten
400 gram €

Vers gesneden ...
koolraapjes
400 gram €

Alleen opwarmen...
stamppot bietjes
100 gram €

Om te smullen ...
koolsalade
200 gram
Onwijs lekker toetje,
Rote Grutze
cupje

Super kwaliteit.
witlof
500 gram

Winterse Vitaminen... erg lekker

mineola's 10 forse voor

,019

1»
De Echte

Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17
internet: www.de-echte-groenteman.nl

14 FEBRUARI VALENTIJN!
VERRAS HEM OF HAAR MET EEN LEKKERE SALADE !!

Zondermeer bijzonder

Zonnebloem
brood!

Hazelnoot
bavaroisevlaai

5V
90 090
V groot €

Hoefjes
lekkernij van f 00% amandelspijs

O 95
m

Aanbiedingen geldig van 5 t/m 11 februari 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proef je!

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

Kijk voor nieuws ook op:
www.contact.nl

m Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden /;- 4,
Telefoon (0575) 55 29 28
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Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon

Stefan Marijn

31 januari 2003.

•

Dennis en Erica Tijssen

len Dalessingel 125
7207 LC Zutphen
Tel.(0575)551339

Voor bezoek graag even bellen.
...»..

Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten,
En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon
Over mijzelf en 't al, naar rijks-geboön
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten.

En als een heir van donker-wilde machten
Joelt aan mij op, en valt terug, gevloön
Voor 't heffen van mijn hand en heldre kroon:
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten.

En toch, zoo eind'loos smacht ik soms om rond
Uw overdierbre leen den arm te slaan,
En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed.

En trots en kalme glorie, te vergaan
Op uwe lippen is een wilden vloed
Van kussen, waar 'k niet langer woorden vond.

Onze lieve moeder, schoonmoeder en oma is op dins-
dag 28 januari 2003 op 80-jarige leeftijd overleden.

Constance Elisabeth Doorenbos-Oorlog
Lies

* 11 januari 1923 te 's-Gravenhage
weduwe van Paul Doorenbos

Jan Willem Doorenbos
Mona Rasmussen

Dana

Loke Bakker-Doorenbos
Klaas Bakker

Liesbeth en Jeroen
Willem Paul

Paul Doorenbos
Viviane Sap

Correspondentieadres:
E.D. Bakker-Doorenbos
Dorpsstraat 24
7251 BB Vorden

Overeenkomstig haar wens heeft de crematieplechtig-
heid in besloten kring plaatsgevonden.

„Veilig in Jezus armen".

Na een moeilijke laatste periode van afnemende ge-
zondheid is moegestreden in zijn eigen vertrouwde
omgeving rustig ingeslapen mijn lieve man, onze zorg-
zame vader en fijne opa

Herman Steenblik

* 21 mei 1926 t 2 februari 2003

Vorden: J.H. Steenblik-Riefel

Hengelo (Gld.): Mien en Jan Rietman
Rik
Karin en Remco

Pewamo (USA): Ab en Els Steenblik
Moniek
Rianne
Eline

Vorden: Henk en Rienke Steenblik
Ronald
Leonie
Sander

Het Jebbink 16
7251 BL Vorden

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op zaterdag 8 februari om 11.00
uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Na afloop van de begrafenisplechtigheid is er gele-
genheid om de familie te condoleren in zaal Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Hallo, mijn naam is

Ghylain

Ik ben geboren op 28 januari 2003, ik weeg 4660
gram en ben 56 cm lang.

Ik ben een broertje van Quincy -ff

Mijn papa en mama zijn
Gerrit Bobbink en Marian Pardijs

Onsteinseweg 1, 7251 ML Vorden
Telefoon: (0575) 55 62 42

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat plotseling van
ons is heengegaan, onze lieve vader en opa

Gerrit Jan Zweverink
weduwnaar van H.G. Zweverink-Mombarg

in de leeftijd van 85 jaar.

Vorden:

Hengelo (Gld.):

G.H. Zweverink
R.D. Zweverink-ten Elshof

Cindy
Linda en Harry

H.G. Plekkenpol-Zweverink
J.H. Plekkenpol

Mark en Eva
Erwin en Annemieke

30 januari 2003

Correspondentieadres:
Burg. Galleestraat 34
7251 EC Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 3
februari op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

„... De naam van mijn Heiland is dierbaar voor mij,
Geen and're maakt 't harte zo dankbaar en blij,
Met vreugde herken ik de klank van Zijn stem;
Hij stilt alle stormen en 'k rust nu in Hem..."

In de vroege ochtend nam de Here tot Zich, mijn ge-
liefde vrouw, onze lieve en zorgzame moeder, oma en
overoma

Cecilia Strang-Schoenmakers
echtgenote van Hendrik Strang

* 's-Gravenhage,
8 juni 1915

t Vorden,
2 februari 2003

Onze dank gaat uit naar „de Wehme"
voor de liefdevolle verzorging.

Vorden: Henk Strang

Bleiswijk: Cobie en André van den Berg

Bleiswijk: Marijke en Lex Jorwerda
Femke
Brechtje

Vorden: Henk en Riek Strang

Curapao (Willemstad): Hen-Jan Strang
Soest: Ria Strang

Lyzanne
Renzo

Doetinchem: Gerbert en Merian Strang
Nienke
Jo-Anne

Correspondentieadres:
H. Strang
Prins Clauslaan 4, 7251 AS Vorden

Op vrijdag 7 februari zal om 11.00 uur in uitvaartcen-
trum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden een samen-
komst worden gehouden, waarbij wij gezamenlijk af-
scheid van haar zullen nemen. Van 10.30 tot 10.50 uur
wordt u in de gelegenheid gesteld om dit persoonlijk
te doen.

Aansluitend zullen wij haar begeleiden naar haar laat-
ste rustplaats op de Algemene Begraafplaats aan de
Kerkhofweg te Vorden.

Aan het eind van de plechtigheid kunt u ons condole-
ren in bovengenoemd uitvaartcentrum.

Geen bloemen.

In de vroege ochtend van 3 februari is plotseling over-
leden, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma
en overgrootmoeder

Engelina Hendrika
Wolters-Schuppers

weduwe van Derk Wolters sinds 1966

* Vorden,
12 november 1908

t Vorden,
3 februari 2003

Velp: Karel Wolters x

Marianne Woltèrs-Crince Le Roy

Zevenhuizen (Gr.): Hannie Wolters

Eist: Michiel Wolters
Yvonne Veerbeek

Stijn

Dieren: Victorien Erren-Wolters
Ivo Erren

Londen: Frouke Lagerberg-Wolters
Dries Lagerberg

Vorden, 3 februari 2003

Correspondentieadres:
Kemphaanstraat 5
6883 DW Velp

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 6
februari om 14.30 uur in het rouwcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats aldaar.

Gelegenheid tot afscheidnemen op woensdag 5
februari van 15.30 tot 17.00 uur aan huis De Delle 69
of voorafgaand aan de afscheidsdienst op donderdag
6 februari in het uitvaartcentrum vanaf 14.00 uur.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
het uitvaartcentrum.

Bedroefd geef ik u kennis van het overlijden van mijn
fijne schoonzuster en onze tante

Lien Wolters-Schuppers

Uit aller naam,
M. Schuppers-Roozendaal
Neven en nichten

Vorden, 3 februari 2003

Toch nog vrij onverwacht overleed maandagnacht
mevrouw

E.H. Wolters-Schuppers

Haar prettige en fijne omgang met ons en de vele
steun van haar hebben wij altijd zeer gewaardeerd.

Voor ons was het „Tante Wolters" waar wij altijd
terecht konden.

Familie Weevers

Vorden, 3 februari 2003

Heden ontvingen wij het bericht van het overlijden van
mevrouw

E.H. Wolters-Schuppers
oprichtster van onze drukkerij.

Haar adviezen en steun, alsmede haar niet aflatende
interesse, vooral voor het weekblad Contact, hebben
wij altijd erg op prijs gesteld.

Dat zij moge rusten in vrede.

Directie en medewerkers
Drukkerij Weevers B.V.

Vorden, 3 februari 2003

Voor verdere familieadvertenties
zie verder in dit nummer.



G e m e e n t e V o r d e n

Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax: (0575) 55 74 44
E-mail: gemeente.vorden@vorden.nl

Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251 AZ Vorden

Openingstijden
gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag van
08.30-12.00 uur en
woensdagmiddag van
14.00-17.00 uur

Avondopenstelling
burgerzaken:
De laatste donderdag van elke
maand (behalve in ju l i )
van 18.30-19.30 uur

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester E.J.C. Kamerling

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije-

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 09.00-10.00 uur

Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Raadhuisstraat 5
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 14.00-20.30 uur
• Woensdag: 14.00-17.30 uur
• Donderdag: 14.00-20.30 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

C o l o f o n :
'Gemeente Vorden Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Vorden
Redactie: bureau voorlichting
Tel: (0575) 55 75 06
H-mail: m.arends@vorden.nl
De artikelen staan ook op de
website van de gemeente:
www.vorden.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste
informatie over de gemeente.

Winnaars
webwedstrijden
bekend
Om.de introductie van de
websites van de VHS-gemeenten
begin december jl. een feestelijk
tintje te geven schreef de
gemeente Vorden twee
wedstrijden uit waarmee
geldprijzen te winnen waren.
Hierop kwamen vele inzendingen
binnen. Bij de ene wedstrijd
werden bezoekers van de sites
gestimuleerd eventuele fouten en
of aanvullingen door te geven.
Onder de deelnemers van deze
wedstrijd zijn drie cadeaubonnen
van € 25,- verloot. Deze werden
gewonnen door: Gerard Greven
(uit Vorden), Dorothé Hammecher
(uit Wichmond) en Wiet van
Loosen (uit Ulft).

Surfen

Bij de tweede webwedstrijd
moesten deelnemers zes vragen
goed beantwoorden die op de
sites stonden aangegeven. De
antwoorden waren te vinden
door te surfen over alledrie de
VHS-sites. Onder de inzenders
met de goede antwoorden is één
cadeaubon van € 100,- verloot.
Als winnaar van deze wedstrijd
is uit de bus gekomen: G. van
Middelkoop (uit Warnsveld).
De antwoorden waren:
1: M. Bakker; 2: € 2,62; 3: elke
Ie en 3e zaterdag van de maand
en na telefonische afspraak;
4: een kapvergunning geeft de
aanvrager toestemming een of
meer bomen of houtopstanden
te kappen; 5: 0575 - 46 19 97;
6: Dr. A. ten Doesschate.
De winnaars krijgen hun prijs
binnenkort thuisgestuurd.

Gemeentepagina
in een nieuw jasje
Het valt u vast direct op: de gemeentepagina heeft een nieuwe naam
(Gemeente Vorden Nieuws & Informatie) en ziet er geheel anders uit.
Reden is dat wij de pagina voor u toegankelijker en overzichtelijker
willen maken met onder meer enkele vaste rubrieken die regelmatig
terugkeren. Dit alles zodat u in één oogopslag ziet wat voor u
belangrijk is.

Burgemeester E.J.C. Kamerling.

De gemeentelijke organisatie
zal er over enige tijd anders
uitzien met een herindeling
in het vooruitzicht. Op deze
pagina treft u ook geregeld de
rubriek 'Herindeling' aan
waarmee we u op de hoogte
houden van ontwikkelingen
hieromtrent. Daarnaast is er
de rubriek 'Openbare Bekend-
makingen' waarin alle verleende
vergunningen, vrijstellingen,
welstandscommissie zaken etc.
zijn gerangschikt. Wij denken u
op deze manier nog beter van
dienst te zijn.

P.S. Heeft u vragen of opmerkin-
gen over de nieuwe opmaak van
de gemeentepagina dan kunt u
contact opnemen met de
afdeling voorlichting, zie colofon.

Milieuklachten?
Heeft u klachten over bijvoorbeeld
stank, lawaai of verontreiniging
van bodem en water dan kunt u
24 uur per dag terecht bij het
Milieuklachten- en informatie-
centrum van de provincie
Gelderland. Dit kan via de website
www.gelderland.nl/milieuklachten.
U kunt uw klacht over een
bedrijf of activiteit dat/die
milieuoverlast veroorzaakt
elektronisch indienen. De pro-
vincie zorgt ervoor dat de klacht
op de juiste plek terecht komt.
Wilt u meer informatie over
provinciale milieuzaken zoals
milieuplannen, bodemsaneringen
of vergunningen voor bedrijven
dan kunt u tijdens kantoortijden
(ma. t/m vr. van 8.45 tot 16.45 uur,
tel. 026 - 359 99 99) contact
opnemen met het centrum.

" • , ' : •> j : V

6 f e b r u a r i 2 0 0 3
De gemeenteraad vergadert
besluitvormend op donderdag 6
februari a.s. om 20.00 uur in het
gemeentehuis. Op de agenda
staat het volgende onderwerp:
• Plan van aanpak profielschets

toekomstige gemeente
Bronckhorst.

Spreekrecht
U kunt aan het begin van deze
openbare raadsvergadering
spreken over een onderwerp dat
voor u of het gemeentebestuur
van belang kan zijn.

Er is één uitzondering: u mag
bij de vergadering niet een

onderwerp aan de orde te
stellen dat op de agenda staat.
U kunt u uiterlijk woensdag tot
17.00 uur voor de raads-
vergadering aanmelden bij de
gemeentesecretaris, de heer
mr. A.H.B, van Vleuten, onder
opgave van het onderwerp
waarover u wilt spreken.

Aanmelden voor Gelderland Cultuurland kan nog!
In de zomer van 2003 wordt
Gelderland Cultuurland voor de
tiende keer georganiseerd. In juli
en augustus staat de provincie
weer volop in het teken van
verrassende, boeiende, originele
en spetterende culturele zomer-
evenementen. Daarmee wil
'Gelderland Cultuurland', net als
vorige jaren, een breed publiek in
aanraking brengen met kunst en
cultuur in Gelderland. Het project
wordt op initiatief van de
provincie sinds 1994 uitgevoerd
door de Stichting voor Kunst en
Cultuur Gelderland en het
Gelders Overijssels Bureau voor
Toerisme. Om een gevarieerd en
aantrekkelijk cultureel aanbod
te kunnen samenstellen, nodigt
'Gelderland Cultuurland' u uit
om (opnieuw) aan te haken.
U kunt een breed scala aan
activiteiten op het gebied van
cultuur en cultuurhistorie
aanbieden, mits deze voldoen
aan de selectiecriteria en vallen
binnen de periode zaterdag
28 juni t/m zondag 31 augustus
2003. Te denken valt aan
concerten op bijzondere locaties,
cultuurhistorische fietsroutes,

filmvoorstellingen, locatietheater
etc. Het zomeraanbod wordt
gebundeld in drie overzichtelijke
regiogidsen en op een website, die
als handwijzer fungeren voor
uitstapjes in de zomervakantie.
U kunt zich aanmelden voor
gratis opname van uw activiteit
in één van de regiogidsen en op
de website. De gegevens van uw
activiteit (met foto) dient u
uiterlijk op 25 maart 2003 aan
te leveren.

Aanvragen financiële bijdrage

Aan een beperkt aantal
bijzondere activiteiten geeft
'Gelderland Cultuurland' een
financiële bijdrage om ook op
die manier het culturele zomer-
aanbod in Gelderland te
stimuleren. Het is mogelijk om
voor nieuwe projecten een
aanvraag voor een financiële
bijdrage in te dienen tot een
maximum van € 1.850,- per
aanvraag. De sluitingsdatum voor
aanvragen is 14 februari 2003.
Aanvragen die na die datum
binnenkomen, worden niet meer
meegenomen in de selectie;

houdt u deze datum dus goed in
de gaten. In maart 2003 ontvangt
u antwoord op uw aanvraag.

Projectbeschrijving/
aanvraagformulieren

Via de Stichting voor Kunst en
Cultuur Gelderland (tel. 026 - 351
90 29) kunt u een uitgebreide
projectbeschrijving van
Gelderland Cultuurland
opvragen, een toelichting op de
selectiecriteria en een aanvraag-
formulier. Het aanvraagformulier

staat ook op de website
www.gelderlandcultuurland.nl
onder 'geef een evenement op'.
Mocht u nog vragen of opmerkin-
gen hebben of behoefte aan
advies, aarzelt u dan niet contact
op te nemen met de Stichting
voor Kunst en Cultuur Gelderland,
Jeroen de Jong, tel. 026 - 351 90
29. Voor vragen op het gebied van
promotie/PR en toerisme kunt u
terecht bij Jessica Marsman van
het Gelders Overijssels Bureau
voor Toerisme, tel. 0570 - 68 07 33.



Ontwerp-beschikking vellen lindes bij kasteel de Wildenborch
Stichting de Wildenborch heeft
aan burgemeester en wethouders
(B&W) een vergunning gevraagd
voor het vellen van twee lindes die
in de tuin van kasteel Wildenborch
staan. Gezien de locatie, aard en
omvang van de lindes passen B&W
op de behandeling van dit verzoek
de openbare voorbereidingsproce-
dure toe. De forse bomen (stam-
doorsnede ca. l meter) staan tegen
een uitbouw van de oostvleugel op
slechts l tot 1,5 meter van het
kasteel. Het vellen van de bomen is

een redelijk grote landschappelijke
ingreep. B&W vinden het echter,
met name gelet op de standplaats
van de bomen tegen het kasteel en
de verminderde conditie van de
meest oostelijke boom, niet
redelijk de bomen te handhaven.
Ter compensatie van de te vellen
bomen verbinden B&W aan de
vergunning de voorwaarde dat
binnen eenjaar na het vellen zes
lindes worden herplant. Overeen-
komstig afd. 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht verlenen B&W

Bouwplannen Baakseweg 1
Burgemeester en wethouders
(B&W) van Vorden maken de
ontvangst bekend van het verzoek
van de Vereniging Natuur-
monumenten om vrijstelling
ex art. 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening van het
bestemmingsplan 'Buitengebied
1982' voor het verbouwen van een
woonboerderij met opstallen tot
(bedrijfs)woning annex kantoor-
en ontvangstruimte en voor de
opslag van materialen en
werktuigen op het perceel
Baakseweg 1.

AAN DE BALIE
Bijzondere bijstand
Voor bijzondere bijstand komt
u in aanmerking als u in
bijzondere omstandigheden
verkeert en extra kosten moet
maken. Voorwaarde is dat u
deze uitgaven niet zelf kunt
betalen en u die uitgaven

Ter voldoening aan de Inspraak-
verordening gemeente Vorden
verlenen B&W inspraak en leggen
het verzoek met ingang van
6 februari t/m 5 maart 2003 ter
inzage op het gemeentehuis,
afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis)
en in de bibliotheek, gedurende
de openingstijden. Gedurende de
termijn van terinzagelegging
kunnen belanghebbenden hun
zienswijze (schriftelijk) aan hun
college kenbaar maken. U kunt
tijdens de openingstijden van

nergens anders vergoed kunt
krijgen. Te denken valt aan
noodzakelijke uitgaven als een
bril, een gebitsprothese,
reiskosten, eigen bijdrage
gezinszorg etc. De afdeling
sociale zaken van de gemeente
informeert u hier graag over.

inspraak op het voornemen
Stichting de Wildenborch de
kapvergunning te verlenen voor
het vellen van de twee lindes.
U kunt de aanvraag en de ontwerp-
beschikking inzien op de afdeling
gemeentewerken (boerderij). Tot en
met 5 maart kunt u uw zienswijze
kenbaar maken aan B&W,
schriftelijk, of mondeling aan de
medewerkers van de afdeling
gemeentewerken. De reacties
betrekken B&W bij de definitieve
beslissing.

het gemeentehuis over het
verzoek van gedachten wisselen
met ambtenaren van de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening. Na afloop van de
inspraaktermijn beslissen B&W
over eventuele medewerking aan
deze vrijstellingsprocedure. Bij
een positieve beslissing zullen zij
hun voornemen dan met een
ruimtelijke onderbouwing
publiceren, waarbij een ieder
opnieuw in de gelegenheid wordt
gesteld zijn/haar zienswijze
kenbaar te maken.

B e s t a n d v a n z a k e n

In het wetsvoorstel over de
gemeentelijke herindeling in de
Achterhoek is opgenomen dat
Vorden, Hengelo, Hummelo en
Keppel, Steenderen en Zelhem op
l januari 2004 moeten
samengaan in Bronckhorst. Dit
brengt veel werkzaamheden met
zich mee. Zo moet een geheel
nieuwe gemeentelijke organisatie
worden opgezet. De colleges van
burgemeester en wethouders van
de vijf gemeenten dragen
hiervoor de verantwoordelijkheid
en vormen gezamenlijk de
stuurgroep. In januari zijn zij
inmiddels twee keer
bijeengeweest. Er komt een
externe, onafhankelijke voorzitter
voor de stuurgroep. Momenteel
wordt iemand benaderd voor deze
functie. Onder de stuurgroep
opereert de projectgroep, die
bestaat uit de vijf
gemeentesecretarissen,
voorgezeten door de projectleider.
De projectleider wordt geleverd
door een extern bureau. De
projectleider is tevens
secretaris/adviseur van de
stuurgroep. Onder de
projectgroep hangen de
gemeentelijke werkgroepen. Deze
bestaan uit ambtenaren van de
vijf gemeenten die voor hun
werkterrein gaan bekijken welke
maatregelen genomen moeten
worden om het beleid van de
gemeenten te harmoniseren. De
secretarissen hebben een voorstel
gedaan voor de start van het werk
van de werkgroepen. Er komt een
gezamenlijke pot voor de
gezamenlijke project ui t gaven.

Zelhem fungeert als boekhouder
en kassier voor het project. In een
op korte termijn te organiseren
bijeenkomst maken de vijf
gemeenteraden een profielschets
van de toekomstige gemeente. Dit
wordt de basis voor verdere
uitwerkingen. De stuurgroep
vergadert ongeveer eenmaal per
maand. Gemeentesecretaris van
Vleuten: "De sfeer is prettig en
iedereen is doordrongen van de
tijdsdruk. Er zijn al enkele
knopen doorgehakt en de
secretarissen zijn aan het werk.
Daarmee is de start gemaakt. Ik
houd u op de hoogte."

Verenigingen in Bronckhorst

Burgemeester Kamerling voegt
toe: "Het samenwerkingsgebied
omvat vijf gemeenten die ieder in
hun eigen dorp een groot aantal
actieve verenigingen en
organisat ies hebben, l let is
wellicht zinvol dal zij zich,
voorzover dat nog nie t gebeurt,
ook met elkaar óver oude
gemeentegrenzen heen
voorbereiden op de nieuwe
situat ie in 2004 die overigens nog
wel door het nieuwe kabinet
moet worden bekrachtigd. Kr is
enorm veel kwaliteit en
inzet en de herindeling
biedt u de r u i m t e om
met elkaar nieuwe
fundamenten te ont-
wikkelen. Mochten
wij daarbi j van advies
kunnen dienen, clan
kent u de weg naar het
gemeentehuis."

B E K E N D M A K I N G E N
Vergunningen

B o u w v e r g u n n i n g e n
Baron v.d. Heijdcnlaan 18

Okhorstweg l

G.J. Pardijs

D.Pardijs

vergroten woning

inpandig
verbouwen

bodemonderzoek
(vrijstelling)
overgang
agrarische naar
woondoeleinden
(vrijstelling)

K a p v e r g u n n i n g e n
Gazoorweg Gemeente Vorden vellen l beuk
In verband met grote gevaarzetting heeft de burgemeester op grond van artikel 4.4.4. van de
Algemene plaatselijke verordening (APV) toestemming gegeven tot het direct vellen van de
bovengenoemde boom

A a n i e g v e r g u n n i n g e n
Kapelweg 12
Kapelweg 14, Vierakker
Zelledijk 9

JA Hooijdonk
H. Eskes
H.J. Wasseveld

l n z a m e l v e r g u n n i n g en ( k l e d i n g )
KICI
Kringloopcentrum de Omloop
Leger des Heils
Stichting Kovamo
Stichting Soc/Medische hulpverlening
Vereniging Humana

aanleggen poel en grondwal
aanleggen poel
aanleggen poel en grondwal

oktober
27 februari en in november
in de periode 14 april t/m 16 mei
juni
augustus of september
vier (permanente containers)

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

Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van art. 8, lid 7 sub b
van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' vrijstelling te verlenen voor het
vergroten van een woning op het perceel Nieuwstad 33. Deze vrijstelling maakt een grotere
hoogte voor het bijgebouw mogelijk. De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken
liggen van donderdag 6 t/m woensdag 19 februari 2003 ter inzage op het gemeentehuis,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in
deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van art. 19, lid 3 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan
'Buitengebied 1994' voor het vergroten van een bergruimte op het perceel
Vierakkersestraatweg 18 te Vorden. De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen
met ingang van donderdag 6 t/m woensdag 19 februari 2003 ter inzage op het gemeentehuis,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan
een ieder schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar maken.

Bouwplannen in welstandscommissie
De rayonarchitect van de welstandscommissie behandelt tijdens de openbare y . i t t i n g op 4
februari 2003 (aanvang: 11.30 uur op het gemeentehuis in Vorden) de volgende bouwplannen:
Bedrijvenwcg bouw bedrijfshal met kantoor
Biesterveld 25 bouw garage/bergruimte
Dorpsstraat 34 herinvulling terrein Pantoffel
Enkweg 13 kap op woning
Hamsveldseweg nieuwbouw woning
Joostinkweg 2 vergroten woning
Leemgoor 10 bouwen van een dakkapel
Pastorieweg l - 83 bouwplan de Wehme (herhaling)
Staringstraat 21 vergroten woning
Wiersserbroekweg 18 loods
Zuivelweg 2 vernieuwen en veranderen kozijnen
Zuivelhof? vergroten woning

Wet milieubeheer
Openbare kennisgeving besluit aanvraag vergunning (art. 3:44 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau mil ieu) en in de openbare
bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang van 7 februari tot en
met 21 maart 2003, ter inzage het besluit op de aanvraag van:
• Woertman Metaalwarenfabriek BV, Handelsweg 11, 7251 JG Vorden, een revisievergunning

voor een métaalwarenfabriek, datum aanvraag: l november 2002, adres inrichting:
Handelsweg 11, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie M, nr. 1222

Strekking van het besluit/verlening:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de
vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp-besluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het

eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig

bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-
Gravenhage en wel vóór 22 maart 2003.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing
van de beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging
van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op
dat verzoek door die voorzitter is beslist.



Pannenkoekhuis
"De Vordense Pan" jubileert

Bert en Patricia Bultman vieren
dezer dagen het eerste lustrum
van het pannenkoekhuis "De
Vordense Pan", gelegen aan de
Hengeloseweg 14. Als blijk van
waardering voor de genoten
klandizie in de afgelopen jaren
hebben ze voor hun clientèle
een speciale actie op touw ge-
zet. Bij besteding in de maand
februari van elke tien euro, ont-
vangt de bezoeker gratis één lot
en maakt men kans op l van de
10 prijzen, inclusief drie hoofd-
prijzen. De trekking vindt
plaats bij "De Vordense Pan" en
wel op zaterdag l maart om
13.00 uur.

Het echtpaar Bultman nam het
pand in 1998 over. Toen was er al
een pannenkoekrestaurant in ge-
vestigd. Patricia: " Het was echter
een pand waar de "loop" uit was.
Toen we hier met de buurt kennis
gingen maken kregen we van alle
kanten te horen "waar beginnen
jullie in vredesnaam aan. Er heb-
ben al zoveel verschillende eigena-
ren in gezeten, dat wordt nooit
wat". Geen leuk begin dus. Bert:
"We zijn direct aan de slag gegaan
en hebben het pannenkoekhuis
zowel van binnen- als buiten een
flinke face-lift gegeven".

Bij de opening bood "De Vordense
Pan" plaats aan circa 50 personen.
De mensen wisten al vrij snel de
weg naar het pannenkoekhuis te
vinden. Patricia: " Men was toch
wel nieuwsgierig wat we er van ge-
maakt hadden. En wat belangrijk
was, we boden een goeie kwaliteit
pannenkoek, waardoor we via
mond-op-mond reclame toch al
gauw een aardige klantenkring
konden opbouwen".

In de zomer 1998 werd ook het
buitenterras aangepakt. De witte
plastic stoelen werden vervangen
door toch wel een chique terras
dat plaats bood aan circa honderd
personen. Tussen twee haakjes in

april aanstaande worden er buiten
drie grote tuinbanken geplaatst.
Een overkapping zorgt ervoor dat
de bezoekers ook bij regen heerlijk
buiten een pannenkoek kunnen
nuttigen. Overigens biedt het res-
taurant ook plaats aan circa hon-
derd gasten.

De afgelopen jaren is ook de capa-
citeit van de keuken aangepast,
het personeel werd uitgebreid, ter-
wijl de "ballenbak" een groot suc-
ces bleek te zijn. De kinderen ver-
maken zich opperbest tussen al
die gekleurde ballen. En pa en ma?
Die kunnen nog even rustig aan ta-
fel van een drankje genieten. Bij
mooi weer kunnen de kinderen
ook buiten genieten van de kinder-
boerderij, die dit voorjaar weer
met enkele soorten "kleindieren"
zal worden uitgebreid.

De grootste drukte in "De Vorden-
se Pan" is toch wel de periode april
tot en met september. Veel toeris-
ten en passanten, terwijl "De Vor-
dense Pan" als enige pannenkoek-
restaurant mee doet aan de "Be-
rend van Hackfortroute". Dit is
een kinderfietsroute genaamd "In
de sporen van Berend" en dan met
name voor kinderen van 8 tot 12
jaar. Op de fiets en gewapend met
de speciale Berend-kinderrugzak
maken de kinderen dan een
sprong naar de Middeleeuwen en
volgen zij de sporen van de 8 jarige
Berend en waarbij dus ook "De
Vordense Pan" in de route is opge-
nomen. "En daar zijn wij hartstik-
ke blij mee", zo zegt Bert Bultman.

BRAILLE MENUKAART
Patricia: "Waar we toch ook wel
een beetje trots op zijn is dat we re
gelmatig bezoek krijgen van groe-
pen gehandicapten. Die voelen
zich hier echt thuis. Voor de visu-
eel gehandicapte medemens heb-
ben we thans ook een braille- ijs-
kaart en een braille-menukaart.
We hebben dit door twee kinderen
laten testen en die waren dol-

enthousiast dat ze nu ook zelf hun
eigen pannenkoek kunnen uitzoe-
ken"

In "De Vordense Pan" is wat de
pannenkoeken betreft trouwens
keuze genoeg. In totaal kunnen er
zo'n honderd verschillende soor-
ten pannenkoeken gebakken wor-
den. Het leuke daarbij is dat de
klant zijn of haar pannenkoek zelf
kan samenstellen. Met andere
woorden welke ingrediënten toe
gevoegd moeten worden of juist
welke ingrediënten eruit gelaten
kunnen worden. Toch ook wel een
noviteit de seizoenspannenkoe-
ken, dus voor elk jaargetijde een
speciale pannenkoek.

Bert Bultman: " Wij doen ons ui-
terste best om het product pan-
nenkoek op niveau te krijgen. Dus
met veel kennis van zaken en zorg-
vuldigheid bakken. Patricia en
Bert Bultman zijn blij dat zoveel
mensen de weg naar "De Vordense
Pan" weten te vinden. Zo ook
's winters, oma wordt bijvoorbeeld
85 en de hele familie komt pan-
nenkoekeneten. Bert heeft daar
wel een verklaring voor: "Het is
denk ik toch ook wel de manier
waarop wij de gasten ontvangen.

Patricia en ik doen er alles aan om
het de gast naar de zin te maken.
Ik zit vanaf mijn vijftiende jaar in
het vak en dan weet je wel wat
"klantvriendelijk- zijn" inhoudt.
Het echtpaar Bultman heeft drie
kinderen: Denzell (11); Maurie (10)
en Tsaya (7). Vader Bert is al druk
met de toekomst bezig. Zegt hij:
"Ik hoop van ganser harte dat de
kinderen "De Vordense Pan" te zij-
ner tijd gaan overnemen. Zou
mooi zijn en dan kunnen wij altijd
nog bijspringen.

Zover is het echter nog lang niet.
Bert en Patricia hopen wat dat be
treft dat zij de komende jaren nog
vele duizenden pannenkoeken
zullen serveren!

Echter Bakker van Asselt luidt
Van Gogh-jaar in met Zonnebloembrood

en niet te vergeten stukjes geroos-
terde hazelnoten. Deze hazelno-
ten geven het brood een extra rijke
smaak. Het lijnzaad zorgt ervoor
dat het brood heel mals is en blijft.

Dat komt door de lijnzaadolie die
erin zit. Om de echte zonnebloem-
sfeer eraan te geven rolt bakker
van Asselt het deeg, voordat het
deoven in gaat, nog even door de
gepelde zonnebloempitten.

ALLERLEI SOORTEN
Echte Bakker van Asselt is erg gechar-
meerd van het Zonnebloembrood.
"Elke keer dat ik dat vierkant
broodje met al die zonnebloempit-
ten de oven uit zie komen vind ik
het weer bijzonder."

Die casinovorm krijgt het brood
doordat het broodblik op de kop
op de bakplaat gezet wordt. Het
brood krijgt daardoor bij het rij-
zen en bakken geen kans om uit
het blik te gaan. Het krijgt dus
geen bolle kant en blijft prachtig
vierkant. Naast het casinomodel
maakt van Asselt het Zonnebloem-
brood ook in allerlei andere va-
rianten, zoals het Zonnebloem-
stokbrood en het Zonnebolletje.

WARME BAKKER OF ECHTE
BAKKER?
Er heerst nogal eens verwarring
omtrent de naam 'warme bakker'.

'ambachtelijke bakker' en 'Echte
Bakker'. Een 'warme' of 'ambach-
telijke' bakker maakt en verkoopt
op kleine schaal zelf zijn produk-
ten. Hij koopt zijn produkten dus
niet in bij een (brood)fabriek, zoals
supermarkten en broodwinkels
dat doen.

Een Echte Bakker is een warme
bakker met iets speciaals. Hij is na-
melijk toegelaten tot het Echte
Bakkers-gilde. Van de 2.100 warme
bakkers in Nederland zijn er
slechts 275 toegelaten tot het Ech-
te Bakkers-gilde.

Daar is bakker Van Asselt er één
van. Het Echte Bakkers-gilde stelt
zeer hoge eisen aan de kwaliteit
van brood en banket. Alle leden
staan dan ook continue onder con-
trole van het Nederlands Bakkerij
Centrum, een onafhankelijke in-
stelling die brood- en banketkeu-
ringen uitvoert. Leden worden
echter niet alleen toegelaten om-
dat ze voldoen aan de hoogste ei-
sen op gebied van brood en ban-
ket. Het Gilde stelt ook hoge eisen
op gebied van bediening, hygiëne
en presentatie.

Daarnaast wisselen Echte Bakkers
onderling elke maand vakkennis
en reep turen uit en zijn ze als eni-
ge gerechtigd het gele kwaliteits-
logo te voeren.

G E N D A V O R D E N
Iedere dag:

SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

FEBRUARI
4 Jaarverg. HSV de Snoekbaars.
5 Bridgeclub BZR Stampertje.
5 Handwerkmiddag de Wehme.
5 HVG Linde liedjes en sketches.
5 HVG Wichmond over Kruiswerk.
5 EHBO herhalingslessen Dorps-

centrum.
5 NBvPlattelandsvrouwen excur-

sie A3 ballonvaart.
5 Klootschieten ANBO KL Steege.
6 Klootschieten bij Vordense Pan.
6 Bejaardenkring Dorpscentrum.
7 ANBO mevr. Smit 't Stampertje.

10 Bridgeclub Vorden.
12 Klootschieten ANBO KI. Steege.
12 Bridgeclub BZR Stampertje.
13 Klootschieten bij Vordense Pan.

15 St. Vriendenkring Klein Axen
lezing 't Beeckland Jan van
Mors bergen.

17 Bridgeclub Vorden dorpscen-
trum.

19 Klootschieten ANBO KL Steege.
19 Handwerkmiddag de Wehme

+ kraamverkoop.
19 HVG Wichmond dhr. Vriend

over Ziekenhuis.
19 EHBO herhalingslessen dorps-

centrum.
19 NBvPlattelandsvrouwen 3D dia-

projektie.
19 Bridgeclub BZR 't Stampertje.
20 PCOB bijeenkomst in Nutsge-

bouw Warnsveld.
20 Klootschieten bij Vordense Pan.
20 Bejaardenkring dorpscentrum.
22 NBvPlattelandsvrouwen blijspel

Doetinchem.
24 Bridgeclub Vorden dorpscen-

trum.
25 Chr. vrouwen Passage oogstfi-

guren.
26 Klootschieten ANBO KL Steege
26 Bridgeclub BZR 't Stampertje.
27 PCOB ledenmiddag Stampertje.
27 Klootschieten bij Vordense Pan.
27 HVG dorp Vorden vrijwilligers-

werk.

Thijs van Amerongen
had veel pech op de
W.K te Monopoli (Italië)

150 jaar geleden werd in het
Brabantse Zundert een van Ne-
derlands bekendste schilders
geboren: Vincent van Gogh. Het
jaar 2003 is daarom uitgeroe-
pen tot het Van Gogh-jaar. Ech-
te Bakker van Asselt begint dit

jaar daarom met het Zonne-
bloembrood.

Een extra mals meergranen-
brood dat aansluit bij een van
Van Goghs bekendste schilde
rijen "de Zonnebloemen'.

GEROOSTERDE HAZELNOTEN
Het originele Zonnebloembrood
van de Echte Bakker is een 400
grams casinobrood. Het is een
meergranen, -zadenbrood, samen-
gesteld uit tarwemeel, lijnzaad,
sesamzaad, geroosterd moutmeel

Veldrijder Thijs v Amerongen
had weinig geluk op het W.K.
veldrijden in het Italiaanse Mo-
nopoli, in de week vooraf kreeg
hij te maken met een hardnek-
kige buikgriep, en in Monopoli
moest hij als laatste renner
naar de startplaats rijden voor
zijn wedstrijd.

Toch reed hij vanuit het achter-
veld naar voren vele renners moest
hij passeren op het smalle par-
cour, dat tijdens de wedstrijd door
de regenval steeds glibberiger
werd. VAmerongen finishte uit-
eindelijk als 27e de Vordenaar was
niet geheel tevreden.

De Ie jaars junior ziet deze wed-
strijd dan ook als een stukje inves-
tering voor de toekomst, en hoopt
er volgend jaar in Frankrijk als 2e
jaars junior weer bij te zijn.

Dit junioren kampioenschap werd
wel beheerst door de Nederlan-
ders, Lars Boom uit Schijndel won
hier afgetekend de regenboog trui,
de 2e man was Eddy v IJzendoorn
uit Tiel, ook de 4e man was een Ne-
derlander Sebastiaan Langeveld.
Voor v Amerongen zit het crosssei-
zoen erop, hij zal enkele weken
rust moeten nemen en gaat dan
beginnen aan een nieuw wegsei-
zoen.



Burgemeester en wethouders van Vorden ma-
ken bekend, met vrijstelling ex artikel 19, lid l
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van
het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982',
medewerking te willen verlenen aan het plan
van 'Stichting Het Geldersch Landschap' voor
het verbouwen van een woonboerderij en
schuur tot (regio)kantoor en ontvangstruimte
op het perceel Lindeseweg 2 te Vorden.

De op het bouwplan betrekking hebbende teke-
ningen en de ruimtelijke onderbouwing voor
de vrijstelling liggen met ingang van donder-
dag 6 februari tot en met woensdag 5 maart
2003 voor een ieder ter inzage in de biblio-
theek en op het gemeentehuis, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis), met de mogelijkheid gedurende die peri-
ode schriftelijk zienswijzen aan ons kenbaar te
maken.

Vorden, 5 februari 2003.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
EJ.C. Kamerling.

G e m e e n t e

Burgemeester en wethouders van Vorden ma-
ken bekend, dat de gemeenteraad in zijn open-
bare vergadering van 23 januari 2003 heeft be-
sloten, dat voor landgoed Wientjesvoort, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sectie B,
nrs. 2177 (ged), 2180 (ged), 2339 en 2340 alsme-
de sectie D nrs. 284, 1641, 1693, 1993, 2181
(ged), 2440 (ged) en 2496 (ged),
een herziening van het bestemmingsplan
wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op
donderdag 6 februari 2003 en ligt voor een ie-
der ter inzage in de openbare bibliotheek en
tijdens kantooruren op het gemeentehuis, af-
deling volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning (koetshuis).

Tot en met woensdag 19 maart 2003 kunnen
belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar in-
dienen bij de gemeenteraad van Vorden, Post-
bus 9001, 7250 HA Vorden.

Vorden, 5 februari 2003.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling.

Dankbetuiging

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedan-
ken, betuig ik u mede namens mijn kinderen, langs
deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de blij-
ken van belangstelling tijdens de ziekte en na het over-
lijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Johan Luimes

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost, dat u zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.

A.G. Luimes-Bosch
Wilhelminalaan 8
7251 EN Vorden
Tel.(0575)551930
(Nieuw adres met ingang van 15 februari 2003).

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van

Berend Bloemendaal

zeggen wij u allen hartelijk dank.

Fam. Bloemendaal

Vorden, februari 2003
De Delle 79

Visser
M O D E

5SENDVE

Visser Mode is een damesmodezaak
met de betere merken.

Ter versterking van ons verkoopteam
zoeken wij:

EEN ENTHOUSIAST
TEAMLID

(±,15 uur per week)

* met gevoel voor mode
* klanten graag adviseert bij hun keuze

* flexibel inzetbaar is
* ook op de koopavond en zaterdags beschikbaar is.

Reacties zien wij graag z.s.m. tegemoet
t.a.v. Dhr. en Mevr. Elbrink,

Burg. Galleestraat 9, 7251 EA Vorden.

Stevige winterkost

Erwtensoep
met Rookworst ,21
500 gram Hachee-/Goulashvlees
+ 500 gram Uien €

Prei oester
100 gram €

Cervelaatworst
150 gram halen, 100 gram betalen

100 gram €

Beenham salade
700 gram €

c
J m

00

A95
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Vlogman
Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. (0575)55 1321

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

lied r i j f" en showroom: (ierritsenwei; 6
(Indusiric-lerrdn 'De M;irs' t.o. Woonboulevard Eijencamp)

7202 HP /utphen
Tel. (0575) 52 6 » 56 / 5 » 67 88 / 06 202-17581

Lekker betaalbaar bij de groenteman!

&

Tevens uw ^

Je koopt 't lekkerst bij de groenteman!



Chocolademelkconcert
met een dankbaar publiek

Nieuwe gemeentegids 2003/2004

Chocolademelk in de pauze, dat
is altijd de tractatie voor de
jeugdige muzikantjes van "Sur-
sum Cirda", wanneer zij zoals
zaterdagmiddag, voor vaders,
moeders, opa's en oma's lieten
zien en horen wat ze zoal kun-
nen spelen. Vandaar de naam
"Chocolademelkconcert".

Er was voor de kleintjes nog een
tractatie en dat in de vorm van ap-
plaus, want daar was de goed ge
vulde zaal zeer gul mee!

Nadat Haiko Elerie het concert
had geopend, begon het kabouter-
beginnersorkest met een vrolijk
stukje muziek. Dit alles onder lei-
ding van dirigent Gerald Roerdink-
holder. Deze groep bestaat uit kin-
deren die na één jaar muziek-
school te hebben gevolgd, nu sa-

men muziek maken. Dit om het sa-
menspel te stimuleren. Hierna
volgde er een aantal individuele
optredens. Voor twee leerlingen
op dwarsfluit was het wel extra
spannend, omdat ze nog maar
drie keer les hadden gehad en toch
een paar stukjes lieten horen. Erg
leuk.

Veel muziekstukken werden met
CD gespeeld, terwijl zo nu en dan
ook muziekleraren meespeelden.
Dat er vanwege de zenuwen een
nootje niet "goed viel" of er viel
per ongeluk muziek van de lesse-
naar, dat alles mocht de pret niet
drukken!. De minirettes van "Sur-
sum Corda" waren deze middag
ook van de partij. Een hele kunst
watje met de baton ( de stok) alle-
maal kunt doen en waarbij je ook
nog een showtje moet geven!

De slagwerkleerlingen waren niet
van de partij. Wel spelen deze kin-
deren tijdens de repetities ( eens
per veertien dagen) mee in de mal-
letband. Het jeugdorkest ( ook wel
leerlingen-orkest genoemd) even-
eens onder leiding van Gerald
Roerdinkholder, liet horen dat ze
al een paar jaar les achter de rug
hebben. Wel werd het orkest voor
deze gelegenheid aangevuld met
wat "oudere jeugd", waardoor het
geheel meer "body" kreeg. Tijdens
het "Chocolademelkconcert" ook
diverse solo en duo optredens,
waarbij van de muzikantjes over-
duidelijk de voorkeur voor de kla-
rinet bleek. Kinderen in de zaal,
die zelf wel eens op een instru-
ment wilden spelen, kregen daar
na afloop van het "Chocolade-
melkconcert" volop de gelegen-
heid toe.

Jeugd op zoek naar verleden

Een ansichtkaart uit het jaar 1908 die de Grootestraat in Vorden in beeld brengt. De bomen zijn inmiddels
verdwenen maar de huizen zijn nog herkenbaar. In ruim 20 oude reuzengrote ansichtkaarten herleeft het
verleden van ons dorp in de etalages van veel middenstanders in een leuke fotowedstrijd

Vorige week wandelden groe-
pen jongelui door het centrum
van Vorden. Ze stonden in
groepjes stil bij de etalages met
de reuzengrote ansichtkaart-fo-
to's van Oud-Vorden die daar
zijn geplaatst als een hommage
aan de Openbare Bibliotheek
van Vorden die in de maand ja-
nuari 2003 precies 125 jaar be-
staat.

Goed idee van een leerkracht die
op deze manier de kinderen een
stukje plaatselijke geschiedenis
heeft laten verkennen. Natuurlijk
hebben ze niet alle plekjes her-
kend die op de in totaal circa 20 fo-

to's in beeld zijn gebracht. Maar
het was een leerzame ervaring
voor die kinderen om te zien hoe
een dorp in de loop van de jaren
een radikaal ander gezicht heeft
gekregen.

Hebt u die wandeling door Oud
Vorden al gemaakt? In de biblio-
theek ligt een vragenlijstje klaar
waarmee u die tocht door het ver-
leden kunt maken. Neem - als dat
nodig is - een ouder iemand - fami-
lielid of buur - mee om u een beet-
je te helpen. Handig voor uzelf en
leuk voor die metgezel die vast wel
leuke dingen kan vertellen over
die zogenaamde 'goede oude tijd'.

Dat vragenformulier geeft bij elke
foto drie mogelijkheden om het
goede antwoord te kiezen. Lever
het uiterlijk 20 februari a.s. in bij
de bibliotheek en u dingt mee
naar een aantal gratis (basisjaar-
abonnementen op de Openbare
Bibliotheek. Doen!

De Vrienden van de Openbare Bi-
bliotheek' brengen met deze foto-
wedstrijd op een originele manier
hun gelukwensen over aan de
Openbare Bibliotheek, een instel-
ling die al meer dan een eeuw een
belangrijke plaats heeft ingeno-
men in onze dorpsgemeenschap
en dat nog steeds doet.

Eind maart zal er weer een
nieuwe Vordense gemeentegids
verschijnen. Een gids die zowel
qua formaat als uitvoering
anders van opzet zal zijn dan
tot nu toe gebruikelijk.

Er is door Drukkerij Weevers in
samenspraak met de Gemeente
Vorden een gids ontwikkeld die
gezien mag worden. De uitstraling
van Vorden als actief centum in de
regio met vele winkels en bedrijven,
en een uitstekend voorzieningen-
niveau komt hierbij naar voren.

Er wordt naar gestreefd om een zo
volledig mogelijk beeld te geven
van de maatschappelijke situatie,
op welk gebied dan ook en behalve
voor alle inwoners van de Gemeen-

te Vorden zal de gemeentegids ook
via recreatieve bedrijven terecht
komen bij de toeristen in onze ge
meente. Uiteraard hopen wij dat
een groot aantal bedrijven en in-
stellingen hun voordeel kunnen
doen met deze gids.

Er worden vele mogelijkheden
geboden om de aandacht hierop te
kunnen vestigen middels het
plaatsen van feen advertentie of
extra opvallende naamsvermelding.

Een groot aantal bedrijven en in-
stellingen is hier inmiddels voor
benaderd. Wilt u nadere informa-
tie over de gids, of hebt u nog geen
gegevens ontvangen dan kunt u
kontakt opnemen met Drukkerij
Weevers.

Schrijfactie Amnesty
Deze week wordt de maande-
lijkse schrijfactie van Amnesty
International weer gehouden.

De vaste brievenschrijvers hebben
de brieven weer thuisbezorgd ge-
kregen door de werkgroep van
Amnesty Vorden.

Een van de brieven is gericht aan
de russische minister van binnen-
landse zaken. Wie in Rusland met
de politie in aanraking komt loopt
grote kans op mishandeling of
marteling.

Vrouwen worden op het politiebu-
reau of in de gevangenis vaak sek-
sueel geïntimideerd, betast, ver-
kracht en op andere manieren ge
marteld. De afwezigheid van een

vrouwelijke staf en van juridische
bijstand door een advocaat zorgt
voor een kwetsbare situatie voor
de vrouwen.

De straffeloosheid die in Rusland
heerst, heeft tot gevolg dat over-
heidsdienaren veelal ongestraft
mensenschendingen kunnen be-
gaan.

Het nieuwe Wetboek van strafvor-
dering biedt betere waarborgen te
gen marteling en mishandeling,
maar de toepassing ervan laat nog
zeer veel te wensen over.

In de brief wordt bezorgdheid ge
uit over het geweld van Russische
overheidsdienaren tegen vrou-
wen!

Schoenmode Hoetink
gaat verbouwen
De firma Hoetink Schoenmode,
Spittaalstraat 42 te Zutphen is
er in geslaagd zijn grote verbou-
wing te gaan uitvoeren.

De vergunningen zijn binnen, de

voorbereigingen zijn in volle gang.

De zaak gaat verhuizen naar Spit-
taalstraat 47 en hoopt medio
maart te heropenen met speciale
aanbiedingen.
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Hengeloseweg 14 • 7251 PE Vorden • Telefoon (0575) 55 41 95
Geopend woensdag t/m zondag van 11.00 tot 20.00 uur

Spalstraat 5 • 7255 AA Hengelo (Gld.)

Zaterdag 5 april 2003
organiseren wij een gezellige

Hengelose
dansavond

met een koud-warm buffet, drankjes en
dansen op live muziek.

Dit alles voor de prijs van € 35,- p.p. all in.
Aanvang 20.00 uur.

Deze dansavond is een ideale gelegenheid
voor buurten, families of verenigingen

voor een fijne avond uit.

Voor informatie of reservering
belt u ons gewoon even op

(0575)46 12 12.

IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 12 20

RUIMT OP!!!
Kortingen tot 40%

• kluizen • brievenbussen • machines
• gereedschappen • hang- en sluitwerk

• elektramaterialen • enz. enz.

Openingstijden: 6 dagen per week geopend.
Ma. t/m do. 8.00 uur tot 12.30 uur - 13.30 uur tot 18.00 uur
Vrijdag 8.00 uur tot 12.30 uur - 13.30 uur tot 21.00 uur
Zaterdag 8.00 uur tot 16.00 uur

Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 20 Fax (0575) 46 19 50

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

M/R\B

LENSINK

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden
(Medler)

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

FINSTRAL partner, Herman garage
deuren, dealer zonweringen.
Keralit kunststof gevelbekleding.
SHOWROOM.
Openingstijden: dinsdag en donderdag
van 10.00 uur tot 15.30 uur.

Zaterdags van 11.00 uur tot 15.00 uur.
's Avonds op afspraak, mobiel 06-53487085.

Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

® HERgALIFE
werkt!

Gratis advies en pers.
begeleiding.

30 dgn.-geld-terug-
garantie.

Ria Wildemors
onafh. Herbalife distr.
Tel. (0573) 25 62 42

Naam-
plaatjes

zeer grote keuze

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv,
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

BEL VOOR ZIEKENVERVOER AMICON ZORGVERZEKERAAR
MET TELEFOONNUMMER:

(0575)551256
VAN TAXIBEDRIJF KLEIN BRINKE

Zij zijn uw Amiconvervoerder voor de Gemeente VORDEN.

FONS JANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 1411

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503



Tevens huldiging 4 Nederlandse kampioenen!

Anton Wolsheimer 'Sportman van het
jaar* bij VAMC 'De Graafschaprijders'

Waar is de beker??

Tijdens de feestavond van auto-
en motorclub "De Graafschap-
rijders", welke zaterdagavond
in de prachtig versierde zaal
van "De Herberg" werd gehou-
den, maakte voorzitter Gerben
Vruggink bekend dat Anton
Wolsheimer was gekozen tot
"motorsportman van het jaar".

Wolsheimer dankt deze uitverkie-
zing onder meer aan het feit dat
hij zich gedurende het 40 jarig lid-
maatschap bijzonder verdienste-
lijk heeft gemaakt voor de club. Zo
was Anton Wolsheimer niet alleen
twaalf jaar bestuurslid, maar
maakte hij ook 23 jaar deel uit van
de toercomissie. Hij was de anima-
tor van het "40 Plus weekend", ter-
wijl hij ook nederlands kampioen
in de category orientatieritten is
geweest.

De feestavond, waar ondanks de
barre weersomstandigheden (spek-
gladde wegen) toch nog circa 150
bezoekers op af waren gekomen

en die muzikaal werd opgeluisterd
door de band "Real Time" kende
deze avond tal van hoogtepunten.
Er werden aan kampioenen, jubi-
larissen e.d. tientallen bekers,
speldjes en bloemstukken uitge-
reikt. Zo werden bijvoorbeeld de
Nederlandse kampioenen gehul-
digd en toegesproken door wet-
houder Henk Bogaard. Deze kam-
pioenen zijn: Pedro Tragter in de
Enduro klasse 125 cc 2-takt senio-
ren; Patrick Isfordink in de Enduro
klasse boven SOOcc 4-takt senioren;
John Peters in de Enduro klasse tot
250 cc 2-takt nationalen en Cees Si-
mons in de Enduroklasse tot 400cc
4-takt nationalen..

Behalve de nationale kampioenen
werden ook de diverse clubkam-
pioenen in het zonnetje gezet: Af-
deling Cross/Enduro: Kampioen
60/85CC Torn Berends; 125 cc Wou-
ter Dijkman; Recreanten Wim
Schoemaker; Superklasse Marcel
Bulten; Enduro Nationaal John Pe-
ters; Enduro Senioren Patrick

Ifordink. Gerben Vurggunk werd
winnaar van de "Deldentrophee".
Afdeling Toer: Kampioen binnen-
land Gerard Hartman; kampioen
buitenland Matthijn Nijenhuis.

Afdeling Orientatieritten: kam-
pioen C-klasse: Marinus Maalde-
rink en Jo Maalderink; B-klasse
Gerard en Lidy Siemes; A-klasse
Herman Cortumme en Albert
Woudstra. De "Schoenaker-ritten-
trophee" werd gewonnen door Ma-
rinus Maalderink en Jo Maalde-
rink. Voorts was er bij de Trial In-
ters/senioren een beker voor Alex
van de Broek. Daarnaast werden
deze avond een aantal jubilarissen
gehuldigd.

25 jaar lid: Reind Zweverink, Bert
Sloot, Gerrit Bosch, Marcel Bulten,
Bennie Hartelman, Tony Wassink,
Jan Abbink.

40 jaar lid: Ines Rothman, Nico van
Goethem, Anton Wolsheimer,
Bennie Braakhekke, Henny Bijen-

Klein Westiand is verhuisd naar
Raadhuisstraat

Het team Klein Westland in de nieuwe winkel aan de Raadhuisstraat.

Klein Westland in Hengelo (G)
is van de Kerkstraat verhuisd
naar de 'Molenhoek' aan de
Raadhuisstraat. Donderdag 30
januari gingen de deuren open
van de speciaalzaak in groen-
ten en fruit.

De winkel, naast Vishandel Hen-
gel, is aan de voorzijde nog niet ge-

heel klaar. Deze wordt aangepast
aan het gezamenlijke nieuwe win-
kelproject. Drie dagen heeft de ver-
huizing in beslag genomen. Vanaf
1988 is Klein Westland gevestigd
geweest aan de Kerkstraat.

Door de herinrichting van het
nieuwe komplan was Klein West-
land genoodzaakt om te gaan ver-

huizen. Klein Westland heeft een
ruim assortiment aardappelen,
groenten en fruit en dagvers. Ook
kan de klant er terecht voor diver-
se soorten rauwkost en eigenge-
maakte pizza's van groente en
fruit. Klein Westland is geopend el-
ke dag van 8.00 tot 18.00 uur. Vrij-
dag tot 20.00 uur en zaterdag tot
16.00 uur.

Mag ik mij even voorstellen;
Ik ben de beker van de eerste
plaats van het kerst-vollybal-
toernooi van de gemeente Vor-
den.

Aangezien ik een wissselbeker ben
zal je denken dat de winnaars van

mij wel heel goed op mij zouden
passen.

Dit is echter niet het geval, na
ruim een maand op dezelfde
plaats te hebben gestaan ga ik er
nu maar tussenuit, op zoek naar
mijn winnaars.

WD kandidaatsleden
zaterdag 8 februari
per fiets op werkbezoek
Onder het motto "de politiek
moet naar de kiezers toe", ko-
men de WD kandidaatsleden
voor de komende Provinciale
Verkiezingen, zaterdag 8 febru-
ari voor een werkbezoek naar
Vorden, Wichmond en de Kra-
nenburg.

De WD wil op drie locaties met be-
langstellenden en belanghebben-
den in gesprek gaan. De drie loca-
ties zijn bewust zo gekozen omdat
zij een goede achtergrond vormen
van de zaken die de Vordenaren en
naaste omgeving bezig houden.

Het aparte van het werkbezoek is
dat de deelnemers zich per fiets
van de ene naar de andere locatie
zullen begeven. Met name de Vor-
dense kandidaat voor de provincie
Gerrit te Velthuis heeft zich na-
drukkelijk met de keuze van de lo-
caties en de onderwerpen bezig ge-
houden.

Het programma ziet er als volgt
uit:'s morgens ontvangst bij Derk
Bruil, Okhorstweg 3, Wichmond.
Deze Okhorstweg kan men als
volgt bereiken, vanaf Vorden rich-
ting Wichmond of omgekeerd, af-
slag Riethuisweg, Ie weg rechts.
Hierna is er een bijeenkomst met
de agrariërs gepland, onder ande
re ook met vertegenwoordigers
van de GLTO.

Het thema voor die bijeenkomst is
"Wat brengt de toekomst voor de
agrariërs in Vorden." Tevens komt
de reconstructiewet ter sprake.
Daarna fietst men naar het Dorps-
centrum in Vorden. Hier is onder
het genot van een kop koffie, een

instuif voor de Vordense bevolking
gepland, onder andere met vereni-
gingen, ondernemers e.d. De the-
ma's die behandeld worden zijn
onder meer: verkeer, regelgeving,
milieu, jeugd- en ouderenbeleid.
De fietstocht wordt vervolgd en
wel naar het pannenkoekhuis
op de Kranenburg. Hier staat een
bijeenkomst met Kranenburgs
Belang en een delegatie uit Wich-
mond op het programma. Het the-
ma op de derde en laatste locatie
luidt: "Kleine kernen problema-
tiek".

De organisatie van deze politieke
WD fietsteer hoopt dat de mensen
actief zullen inspelen op de moge-
lijkheden die de politiek hen zater-
dag biedt om over tal van zaken
mee te praten. Er staat, volgens
hen, voor deze regio nog zoveel te
gebeuren, bijvoorbeeld in het ka-
der van de gemeentelijke herinde-
ling, dat het goed is de bevolking
te informeren.

Momenteel hebben de volgende
WD leden laten weten mee te zul-
len doen aan deze politieke fiet-
stoer: Jan Markink, fractievoorzit-
ter Provinciale Staten; Marchien
Oosterhuis- Straling lid PS; Henk
Aalderink, gedeputeerde; Anne-
miek Stallaerts, Jeroen de Waal,
Joop Wiltink, Gerrit te Velthuis, al-
le vier kandidaat voor de komende
provinciale verkiezingen.

De WD afdeling Vorden wordt
o.m. vertegenwoordigd door Bert
Brandenbarg fractievoorzitter WD,
Marinus Pelgrum raadslid, Jacque-
line Wolsing e.a. Zie ook de adver-
tentie.

Love is in the air!
Dierenbescherming afdeling
Zutphen e.o. organiseert samen
met de dierenartsen in haar
werkgebied een kortingsaktie
voor castratie en sterilisatie van
katten. Deze actie loopt van Va-
lentijnsdag 14 februari t/m 7
maart.

Men kan bij de eigen dierenarts te-
recht, welke u € 5,00 korting geeft
op de ingreep. Dit zijn de dierenart-
sen in de plaatsen Brummen, Eer-
beek, Voorst, Zutphen, Leesten,
Gorssel, Warnsveld, Lochem, Laren,
Vorden, Hengelo (G) en Steenderen.
Na de sterilisatie of catratie kan

men de rekening of een kopie hier-
van met vermelding van bank- of
gironummer opsturen naar: Die-
renbescherming afd. Zutphen,
Beatrixlaan l, 7251 AM Vorden.
Dan geeft de Dierenbescherming u
nog € 10,00 extra korting. Met deze
aktie benadrukt de Dierenbescher-
ming nog eens hoe belangrijk het
is, dat katteneigenaren er tijdig
voor kiezen hun dier te laten 'hel-
pen'. Alleen zo kunnen de gevolgen
van de kortstondige liefde tussen
de dieren worden vermeden: onge-
wenste nesten jonge dieren en nog
meer katten in Nederland. Inlich-
tingen: tel. (0575) 55 66 68.



De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens •handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei' en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

KOM OOK EENS BINNEN

SCHOENMODE
Spittaalstraat 42 • Zutphen

gaat zijn grote
verbouwings opruiming

beginnen
DAMES HEREN LAARZEN € 25,-

KINDERSCHOENEN € 5 en € 25,-

KINDER LEREN LAARZEN € 25,—

HEREN MOHA SNIT € 3O,—

BERKELMANS
HERENSCHOENEN JA JA € 65,—

Verschillende merken: Verhulst - Rieker -
Ortho - Heiïoform - speciale prijzen

HERENSCHOENEN € 38,—

WERKSCHOENEN
met stalen neuzen € 50,—

DAMES- HERENPANTOFFELS
HEREN MUILEN

afgeprijsd afgeprijsd

Als extra
voor alle klanten wegens
verbouwings opruiming

10% extra korting
op alle afgeprijsde schoenen

Zegt het voort

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

VOOR IEDER KIND ZIJN STIJL!
(MEISJES EN JONGENSKLEDING
VANAF MT. 62 T/M 182)

? RAGAZZI f*x\^ CAKEWALK

Wij hebben het voorjaar
al in huis

Frisse jongens
en meiden
sweaters

nu € 34,95
(geldig van 1 februari t/m 15 februari)

Openingstijden: ma.i3.30-18.00, di/wo/do 9.00-12.30
13.30-18.00 uur vr. 9.00-12.30 13.30-21.00 73.9.00-17.00 uur.

Kijk voor
nieuws
ook op:

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden.
Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58

Adverteren in Contact?
Vraag naar onze

uitgebreide mogelijkheden.

Wees en Vleeswaren

Magere Runderlappen 1 kg c 4."

Malse Rundermuis 1 kg

SROOkWOrSten grofoffi jn

Varkenslappen of
Fricando

Dikke Vleesribben

1 kg € 3."

1 kg € 2?5

Weekpakket vleeswaren:

100 gr ACHTERHAM

100 gr GEBRADEN GEHAKT

100 gr VARKENSROLLADE

NU VOOR

Elke week op de markt in Vorden uw vakslager DIJKGRAAF

« 3 primula's

n 2 bossen tulpen

$ bos rozen a 20 st,

* 2 bossen narcissen

® Azalea

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN
THUIS.

OQQ Bloemen en planten



Lezers schrijven...
Builen verantwoording van de redactie

CORDRIKVOOR
Kabul januari 2003
Omdat het voor veel mensen een
onbekend gebied op deze aardbol
is die toch regelmatig het nieuws
haalt, wil ik met dit stukje iets
meer vertellen over Kabul en oms-
treken zoals ik dat beleef.

Kabul ligt ongeveer 5500 km van
Nederland vandaan. En het tijdver-
schil is drie en een half uur later
dan in Nederland, dit geeft nogal
wat problemen met het contact
naar huis. Maar met goed plannen
kan je elkaar toch bellen. Er is hier

kunnen ontdekken. Alles is hier
grijs en grauw. Je ziet ook bijna
geen bomen. Die zijn bijna alle
maal om gekapt door de lokale be
volking, want dit is de enige
brandstof die men hier heeft om
de huizen te verwarmen. Dat is erg
vreemd voor een land wat erg veel
bodem grondstoffen heeft.

DE STAD KABUL
Kabul is ooit een van de mooiste
steden van deze regio geweest,
met veel paleizen en andere mooie
gebouwen, veel parken en een mo-
dern wegennet. Op het moment is
er weinig van over het paleis van
de koning is een grote ruïne die
vol ligt met mijnen en andere ex-

biedt. Veel winkeltjes langs de
kant van de weg zijn ingericht in
oude zeecontainers. Wat ik heel
vreemd vond de eerste keer waren
de slagerijen, de plaatselijke sla-
gers hebben hun vlees gewoon bui-
ten hangen aan stellages.

Als men een stuk vlees wil hebben
dan wordt het terplekke afgesne
den. Als het warm is dan is de
lucht voor ons niet te harden, zo
stinkt het. Het is dan ook voor ons
verboden om hier vlees te halen.

Je ziet ook veel bakkerijen langs de
weg. Zij maken een soort plat
brood, wat erg lekker is. Ik heb het
een paar keer gegeten en ik ben er
eigenlijk nog niet ziek van geworden.

Scheve schaats nekte
Arjan Mombarg tijdens
alternatieve Elfstedentocht

een beginnend GSM netwerk maar
daar kunnen wij geen gebruik van
maken met onze normale Neder-
landse telefoon netwerken. Als we
naar huis willen bellen dan moet
dat via een speciaal daarvoor opge-
zet militair telefoonnet, dit werkt
direct via de satelliet. Per week mo-
gen wij 10 minuten bellen tegen

* een gereduceerde prijs, er is ook
een andere mogelijkheid en dat is
bellen via het Duitse netwerk,
waar je een speciale telefoonkaart
voor moet kopen.

Er is uiteraard ook een mogelijk-
heid tot schrijven maar de post
doet er gemiddeld 10 tot 15 dagen
over om in Nederland te komen,
en een week om hier te komen.
Het gebied, Kabul ligt op een ge-
middelde hoogte van 1700/1800
meter en heeft een land klimaat,
het is hier erg droog. Vorig jaar
heeft het weer voor het eerst in 5
jaar geregend en dan is het hier
een echte puinhoop. Het zand is zo
fijn dat het wel op cement lijkt, als
dit nat wordt is het een grote mod-
derpoel.

Na drie stappen zijn je schoenen
grote modderklompen. De gemid-
delde temperatuur in de winter is
-9 graden en in de zomer gemid-
deld 49 graden. Een groot verschil
dus, wij hebben hier zelfs mee ge

r maakt dat het overdag 25 graden
was en 's nachts -17. Het is erg
vreemd om in de winter lekker in
het zonnetje te zitten als je het Ne
derlandse klimaat gewend bent.

Om Kabul heen zie je overal ber-
gen en op dit moment zie je op ver-
schillende bergen sneeuw liggen.
Door het klimaat en de droogte
lijkt het, als je rond Kabul rijdt,
een grote woestenij. Je moet echt
moeite doen om iets groens te

plosieve middelen, erg gevaarlijk
dus. Er zijn ook complete wijken
die met de grond gelijk zijn ge-
maakt. Toen ik voor het eerst door
Kabul reed was ik compleet spra-
keloos geworden. Het maakt een
diepe indruk op je. Maar je ziet dat
iedereen is begonnen met de op-
bouw van de stad. Er wonen onge
veer tussen de 2.5 en 3.5 miljoen
mensen hier in Kabul, waarvan er
veel in kapot geschoten woningen
wonen. Er komen ongeveer tussen
de 1000 en 2000 vluchtelingen per
maand terug tijdens de winter pe
riode.

In het voorjaar en de zomer ver-
wachten we ongeveer een totaal
van 200.000 vluchtelingen terug
en dat geeft een groot probleem
met huisvesting. De vluchtelingen
gaan meestal illegaal in leegstaan-
de huizen wonen die ze provis-
orisch opknappen of gaan illegaal
huizen bouwen. Daarom zie je
weinig vluchtelingen kampen.
Veelal worden nomadenkampen
hier gezien als vluchtelingenkam-
pen, maar als onze patrouilles na-
vraag doen blijkt het toch dat het
om nomaden gaat.

DE BEVOLKING
De bevolking van Kabul is een
mengelmoes van verschillende be
volkingsgroepen / stammen. Het
grootste gedeelte van de bevolking
is ISAF goed gezind. Als je door het
gebied heen rijdt en wanneer je
stopt staan er in een mum van tijd
veel mensen om je heen die een
praatje met je willen maken. Het is
een groot probleem als je geen
tolk bij je hebt. Maar met behulp
van gebaren kan je een eind komen.

Je ziet ook overal winkeltjes waar
de bevolking van alles te koop aan-

Je ziet ook verschillende andere
winkeltjes, kruiden, fruit, hout,
meubels, tapijten, kleding enz.
Maar het is niet te vergelijken met
de winkels die we bijv in Vorden
en omstreken zien. Waar je ook
komt in Kabul zie je erg veel men-
sen in uniform, dit zijn militairen
of politieagenten. Er zijn ook regel-
matig controleposten te zien, waar
auto's en vrachtwagens worden
gecontroleerd op van alles, behal-
ve op technische mankementen.

Op het moment is het erg rustig in
Kabul, we ontvangen wel waar-
schuwingen of dreigementen
maar het blijft rustig. De eerste
twee maanden van mijn uitzen-
ding waren er wel een aantal inci-
denten. In november vorig jaar
hebben we een raketaanval gehad
gericht tegen ons kamp, en een
aantal explosies in Kabul zelf.

In december heeft iemand gepro-
beerd een aantal handgranaten
het kamp binnen te gooien. Door
een mogelijke defecte granaat
heeft de man zichzelf opgeblazen.

En op oudejaarsnacht heeft ieder-
een in de bunker gezeten omdat er
mogelijk een bom het kamp was
binnengesmokkeld. Na onderzoek
bleek het gelukkig loos alarm en
kon iedereen oud en nieuw vieren.

Een zwarte bladzijde in deze uit-
zending is het helikopter ongeluk
vlak voor de kerst waar 7 Duitse
collega's het leven lieten.

Maar ja de missie gaat verder, nog
even en we kunnen weer naar huis
met een hoop ervaringen die nie
mand ons kan afnemen.

Cordrik van der Meulen
Kapelweg 12

7232 SC VIERAKKER

Arjan Mombarg reed zaterdag
tijdens de alternatieve Elfste-
dentocht op de Weissensee in
Oostenrijk letterlijk een "sche-
ve schaats"..

Een valpartij na 50 kilometer
koers, maakte een eind aan de as-
piraties van Arjan om een goeie
uitslag neer te zetten. Arjan: "In
eerste instantie natuurlijk ver-
schrikkelijk balen.

Ik zat hartstikke goed in de wed-
strijd, ik voelde mij prima en dan
plotsklaps een scheur in het ijs en
daar lag ik. Lichamelijk geen last
van de val, echter het ijzer van de
klapschaats zat naast de schoen.

Ik heb de schaats in een scheur van
het ijs gezet en heb nog gepro-
beerd de "zaak" recht te buigen.
Helaas het lukte niet en moest ik
dus opgeven", aldus sprak Arjan
op een berustende toon telefo-
nisch vanuit Oostenrijk.

Juist op het moment van de val
was Arjan samen met de Frans-
man Michaud op weg naar de kop-
groep.maar helaas voor hem zover
kwam het niet. Dat zo'n alternatie
ve Elfstedentocht (200 kilometer)
veel van de rijders en het materi-

aal vergt blijkt wel uit het grote
aantal uitvallers. Arjan: "We gin-
gen met 130 rijders van start. In
totaliteit bereikten maar circa 50
rijders de finish. Onder de uitval-
lers ook Erik Hulzebosch die al vrij
snel in de race vanwege rugklach-
ten moest uitvallen.

Zelf had ik geen last van de rug,
Vorige week maandag heb ik de
rug laten kraken. Verder heb ik de
afgelopen week rustig getraind.

Slechts aan één criterium (40 km)
deelgenomen. Dus zaterdagmor-
gen lekker fit aan de start. Toch
kijk ik met een goed gevoel op de
afgelopen week terug.

Een tiende plek tijdens het open
Nederlands kampioenschap 100
kilometer marathonschaatsen en
alleen door domme pech de alter-
natieve Elfstedentocht moeten sta-
ken", aldus Arjan die zondagmor-
gen weer naar Vorden is afgereisd.

De wedstrijd die werd gereden
met 17 graden vorst werd gewon-
nen door Ruud Borst in een tijd
van 5 uur tien minuten en tien se
conden; Peter Baars en Casper Hel-
ling werden in dezelfde tijd resp.
tweede en derde.

'Graafschaprij ders'
aan de slag met clubhuis
Auto- en motorclub "De Graaf-
schaprijders" (circa 430 leden)
gaat dit jaar aan de slag met het
clubhuis aan de Eikenlaan op
de Kranenburg.

De nieuwe loods en toekomstige
samenvoeging met het clubhuis
zit in het vat. Hierdoor kan de club
de diverse evenementen nog beter
organiseren en mogelijk uitbrei-
den. Vorig jaar juli werd de motor-
club officieel eigenaar van het
clubgebouw!

VAMC "De Graafschaprijders" is al
in 2001 in samenwerking met de
gemeente Vorden gestart met het
verkrijgen van een milieuvergun-
ning voor het eigen "Delden- cir-
cuit", Op dit moment mogen de
coureurs onder een zogenaamd
'gedogen-beleid' op het circuit rijden.

Tot nu toe zijn al veel geluidsrap-
portages e.d. berekend en her-
schreven, Dit heeft de club tot op
dit moment al veel energie en geld
gekost zonder dat er werkelijk een
vergunning is verstrekt. De club

organiseert jaarlijks zo'n 6 club-
wedstrijden, waarbij gemiddeld
30 rijders aan de start verschijnen.
Secretaris Wouter Memelink: "Wij
gaan er vanuit dat wij in het jaar
2004 de benodigde vergunningen
van de gemeente Vorden krijgen
om zodoende onze sport op het
"Delden- circuit" te kunnen blij-
ven beoefenen.

Wat betreft de enduro zullen we
voor het komende jaar veel moeite
en energie moeten stoppen in het
vinden van nieuwe routes voor de
ze tak van sport". Jaarlijks nemen
circa 40 rijders van 'De Graaf-
schaprijders' deel aan de NK-en-
duro's.

De toerafdeling telt maar liefst 149
leden waarvan een flink aantal
aan circa 35 toerevenementen in
Nederland meedoen. Ook zijn di-
verse leden van de club op tal van
evenementen in het buitenland
present.. De gemiddelde deelname
aan de door de 'Graafschaprijders'
georganiseerde orientatieritten
bedraagt 27.

AMBO actueel
Merkwaardige ervaringen in
binnen- en buitenland

Vrijdag 07 februari komt mevr.
Riek Smit-Logtenberg met een ge
varieerd programma in zaal 't
Stampertje van het Dorpscentrum.

Voor de pauze vertelt zij aan de
hand van dia's over bijzondere ge
beurtenissen die zij tijdens haar
bezoeken aan diverse Europese
landen en ver daarbuiten (Afrika,
Azië en Amerika) heeft ervaren.

Vervolgens brengt zij eigenhandig
geschreven verhalen en gedichten
voor het voetlicht, waarin zij op
humoristische wijze een vergelij-
king schetst tussen de manier van
leven in het verre verleden ten op-
zichte van de tijd waarin de mens-
heid zich nu bevindt.

De spreekster gebruikt daarbij een

tiental kunstzinnig gemaakte Ie
vensechte poppen, waarvan het
aansprekend uiterlijk het creëren
van een levendige beeldvorming
moet ondersteunen.

"Het is niet allen interessant wat u
te horen en te zien krijgt, ook de
vrolijke noot zal niet ontbreken.
Er valt zeker veel te lachen", zei
mevrouw Smit-Logtenberg tijdens
het voorbereidend gesprek met de
secretaris.

Alle voortekenen wijzen erop dat de
leden en overige belangstellenden
de 7de februari een interessante
middag tegemoet kunnen zien.

Wie wegens een functiebeperking
graag gehaald en gebracht wil wor-
den moet tijdig contact opnemen
met de heer H. Maalderink (tel.
552038). De volgende bijeenkomst
zal plaatsvinden op 07 maart.



Discotheek
\ „De Zwaan

Presenteert
op zaterdag 8 februari
nieuw en jong talent

Sandy
Miller
Aanvang 21.30 uur.

Uit goed voor u

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

Telefoon (0575) 51 66 35
Internet www.debos.nl

ROLLUIKEN

KENNISGEVING

Bij deze stellen wij u in kennis, dat wij onze
rijschool per 1 februari 2003 hebben overge-
dragen aan onze rij-instructeur Thijs Eckhardt.
Thijs is sinds 2 jaar bij ons in dienst en is bij ve-
le van onze leerlingen al een bekend gezicht
als instructeur.
Wij bedanken alle cliënten voor het in ons ge-
stelde vertrouwen de afgelopen 15 jaar en
hopen dat dit vertrouwen voor de toekomst ook
Thijs Eckhardt ten deel mag vallen.

Autorijschool "Ruesink"
Henk en Bertha te Veldhuis

Wiersseweg 2c
7261 AB Ruurlo

Tel. (0573) 45 22 39.

Per 1 februari heb ik Autorijschool "Ruesink"
van Henk te Veldhuis overgenomen. De lessen
worden op dezelfde voet voortgezet en de
theorieles blijft op maandagavond 20.00 uur
aan de Wiersseweg 2c te Ruurlo.
Ik hoop Autorijschool "Ruesink" op dezelfde
wijze voort te zetten, zoals u al 36 jaar gewend
bent.

Autorijschool "Ruesink"
Thijs Eckhardt
Stationsweg 1b

7251 EL Vorden.
Tel. 06-52311935.

Vlotte levering en scherpe prijzen

WEULEN KRANENBARG

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

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden
van doorplaatsing

in meerdere edities

www.financial-freedom.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Koude isolerend

Warmte werend

Geluid dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraak vertragend

Toegevoegde waarde

HOijSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

Wij /i j n op zoek naar een
enthousiaste

medewerkster
voor 34 uur in onze keurslagerij.

Tevens zoeken wij nog enkele

vakantiehulpen
Voor nadere informatie kunt u hellen naar:
(0575) 55 1321 en vragen naar de heer
Vlogman.

Vlogman keurslager
Zutphenseweg 16,
7251 DK Vorden

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

Ontdek de wereld van satelliet Tv
en laat ij verrassen door de hoge

beeldkwaliteit en de lage maandlastenf

Complete satelliet installatie v. a. 379euro

Hengelo(Gld) Spalstraat 19
Tel: 0575462120
mob: 06^3784373
fax: 0575462015
http:// www.siriiis.dds.nl

Maandag t lm vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten

ü
Tonny Jurriëris

r=$>- AUTOSCHADE
iSTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

100% BK
voor 75% van de prijs

•K BS
Fa. B Jansen-Smid
Bleekstraat 1, Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 13 60

Bij de Kerk - Centrum

Alléén in februari 25% korting op een échte BK pan!

*

Met Bakker
de winter door!
Kortingsactie

2 diners
voor de prijs van l

€35,-
* /:'('// wekelijks wisselend ̂

Deze kortingsactie i's geltUg tot en niet
diusddg 29 april niet uitzondering

vü)i de feestdagen.

ook voor al uw bruiloften en partijen!

HOTEL-RESTAURANT
Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 13 12

Café

Vrijdag 7 februari 2003
Hollandse-piraten-party

m.m.v.
NO-NONCENS-PARTY-SHOW

en FLÜGEL
Hollandse hits, meezingers en piratenhits

20.30 uur, entree gratis

Spafstraat l 7255 AA WengeCo
0575 - 46 12 52 06 - 54313866

Inname van: Tevens verkoop van:
• schoon puin • ophoogzand

• puin/zand • zwarte grond
• bouw- en sloopafval • gebroken puin

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •
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VORDEN
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

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

MEER BEWEGEN VOOR
OUDEREN
Omdat bewegen goed is voor ie-
dereen en omdat zeker ouderen
moeten proberen spieren en ge-
wrichten zo lang mogelijk soe-
pel te houden, is 'Meer bewegen
voor Ouderen' in het leven ge-
roepen. Het is de bedoeling om
ouderen te stimuleren om in
groepsverband en onder des-
kundige leiding aan lichaams-
beweging te doen.

De deskundige leiding staat er
borg voor dat rekening wordt ge-
houden met de individuele moge
lijkheden en het werken in een
groep is niet alleen gezellig en sti-
mulerend, maar biedt ook de mo-
gelijkheid tot het leggen van socia-
le contacten.

Wat zijn de mogelijkheden?
Op maandag en dinsdagmorgen
kan men terecht in de Sporthal
aan het Jebbink in Vorden voor
gymnastiek of sport en spel. Op
maandagmiddag is er gymnastiek
in Withmundi in Wichmond. Ook
is er de mogelijkheid om aan
volksdansen te doen, waarbij het
tempo is aangepast aan de doel-
groep. Volksdansen leent zich bij
uitstek voor onderling contact. Op
woensdagmorgen is er volksdan-
sen in Vorden, in het Dorpscen-
trum en op dinsdagavond (van
18.00-19.30 uur) in het Ludgerusge
bouw in Vierakker. Ook het volks-
dansen staat onder deskundige lei-
ding.

Meer bewegen in water
Zwemmen en oefeningen doen in
water met een constante tempera-

tuur van 32 graden. Bewegen in
water is gemakkelijk en het war-
me water is goed voor de spieren.
Er wordt gewerkt in kleine groe-
pen onder deskundige leiding. Het
zwemmen vindt plaats in het
zwembad van Fysiotherapeut Jan-
sen v.d. Berg, Christinalaan 16.
Voor meer informatie of aanmel-
ding kunt u terecht bij de SWOV,
tel 553405

LOOPHULPMIDDELEN
Wie moeite krijgt met lopen of
steun nodig heeft, kan gebruik
maken van hulpmiddelen, zoals
een wandelstok, krukken, een
looprek of een rollator. Welk hulp-
middel men nodig heeft, hangt
natuurlijk af van de mate waarin
men ondersteuning nodig heeft.
Wie zich wat onzeker voelt bij het
lopen heeft waarschijnlijk al ge-
noeg aan een wandelstok.

Wandelstok
Bij het gebruik van een wandel-
stok is het belangrijk dat de stok
de juiste lengte heeft, aangepast
aan uw eigen lengte. Bij het ge-
bruik van de stok moet de elleboog
licht gebogen zijn. Een wandelstok
kan in verschillende materialen
uitgevoerd worden en heeft soms
een zgn. anatomische greep, waar-
door hij prettig in de hand ligt.
Wanneer met echt heel zwaar
moet leunen, verdient het aanbe
veling om elleboogkrukken te ge
bruiken.

Looprekje
Wanneer een wandelstok of elle
boogkruk niet voldoende steun
biedt, kan een looprekje uitkomst
brengen, uitgevoerd in lichtge-

wicht materiaal, in hoogte verstel-
baar en zelfs in opvouwbare uit-
voering, zodat het overal mee
naartoe genomen kan worden.
Wie een hulpmiddel nodig heeft,
weet vaak niet welk middel in de
praktijk het best zal bevallen en
daarom is het goed om voordat
men tot aanschaf overgaat eerst
zo' n hulpmiddel te lenen in de
Thuiszorgwinkel. Op vertoon van
een legitimatiebewijs kunt u een
artikel voor maximaal 13 weken
meekrijgen. Alle tijd dus om het
goed uit te proberen en daarna de
juiste keus te maken.

Rollator
Een rollator is een handig hulp-
middel dat dan ook meer en meer
in het straatbeeld verschijnt. Er
zijn rollators met drie en met vier
wielen. Die met drie wielen zijn
opvouwbaar en zeer wendbaar en
daarom heel handig in een kleine
woning. Wie zwaar op de rollator
moet leunen is beter uit met een
rollator met vier wielen, boven-
dien heeft deze rollator een zitje.
Wie tijdelijk een rollator nodig
heeft, kan deze lenen bij de kruis-
vereniging voor maximaal een
halfjaar. Het uitlenen gaat via de
Thuiszorgwinkel bij het Spittaal
in Zutphen, tel. 54 37 80. Heeft u
voor langere tijd een rollator no-
dig, dan heeft u een verwijsbrief
nodig van uw huisarts voor uw
ziekenfonds of zorgverzekeraar.
De verzekeraar bepaalt of de rolla-
tor wordt vergoed. Krijgt u geen
vergoeding van uw verzekeraar of
geeft u er de voorkeur aan zelf een
rollator aan te schaffen, dan kunt
u terecht bij de Thuiszorgwinkel
of bij een leverancier van revalida-

tieproducten.
In Zutphen: Thuiszorgwinkel bij
het Spittaal of Schmidt Medica,
Groenmarkt 39. In deze winkels
kan men u ook deskundig advies
geven of u de rollator krijgt die het
beste bij u past en of de hoogte
goed is afgesteld. De gemiddelde
prijs van een rollator met vier wie
len is € 130,-

Ergotherapie thuis
We verrichten dagelijks tal van
handelingen zonder er speciaal bij
na te hoeven denken. Pas wanneer
door ziekte of handicap bepaalde
functies uitvallen, ontdekken we
hoe zeer we bijv. beide handen de
hele dag nodig hebben. En dit
geldt zowel in het werk als bij
huishoudelijke taken. De ergothe
rapeut kan mensen die kampen
met beperkingen helpen om toch
zo goed mogelijk te blijven func-
tioneren. Die hulp kan bestaan uit
het aanreiken van hulpmiddelen,
maar ook uit het aanleren van een
andere manier van werken. Zo.kan
het voor iemand die moeite heeft
met staan en/of lopen belangrijk
zijn om te leren dat hij/ zij ook zit-
tend kan koken. Ook moet men
soms leren om de beschikbare
energie zo goed mogelijk over de
dag te verdelen. Een ergothera-
peut kan u bij u thuis helpen om
alle bekende handelingen op en
andere manier te gaan uitvoeren,
ook kan hij /zij u leren hoe u bijv.
om moet gaan met een rolstoel.
Ook huisgenoten en/of mantelzor-
gers kunnen bij dat leerproces be
trokken worden en wat ook be-
langrijk is , er is de mogelijkheid
om vragen te stellen.
Men kan ergotherapie thuis krij-

gen na verwijzing door huisarts of
specialist. Voor in formatie kunt u
contact opnemen met Verpleeg-
huis Zuytvenne in Zutphen, tel.
0575-594444 of met de SWOV, tel.
553405

Depressief of alleen een beetje
somber?
Wie het even niet meer ziet zitten
en nergens meer zin in heeft,
wordt nogal eens snel depressief
genoemd. Verzachtend spreekt
men dan van een beetje depri. Een
beetje depri heeft echter niets met
een echte depressie te maken. Kan
een sombere bui al verdwijnen als
de zon gaat schijnen of door een
gezellig telefoontje, een echte de
pressie is een ziekte, die echter
goed behandeld kan worden. Een
arts kan de kwaal echter alleen
maar behandelen als hij/zij precies
weet wat er aan de hand is. De
klachten kunnen verband houden
met gevoelens, er kunnen proble
men zijn met de concentratie,
maar ook allerlei lichamelijke
klachten kunnen in verband staan
met een depressie.
Klachten die verband houden met
een depressie lijken op de klach-
ten die wijzen op dementie en
daarom is het juist bij ouderen be
langrijk dat de juiste diagnose ge
steld wordt, een depressie kan
door een goede behandeling van
voorbijgaande aard zijn, het pro-
ces van dementie kan misschien
vertraagd worden, maar is niet te
genezen.
Heeft u klachten, neemt u dan
contact op met uw huisarts om
vast te stellen wat er precies aan de
hand is. Slik niet op eigen houtje
medicijnen, maar gebruik allen
middelen die door uw arts zijn
voorgeschreven en die afgestemd
zijn op uw situatie.

INFORMATIE 50 PLUSSERS
Stichting Weizij n Ouderen Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, tel.
(0575) 55 34 05.
E-mail: swovorden@hetnet.nl
Geopend: maandag t/m vrijdag
van 9.00 -12.00 uur en 's middags
op afspraak.

GROEP VORDEN

Vrij dag 24 j anuari
Aan de Dorpsstraat en aan de
Zutphenseweg raakten geparkeerd
staande personenauto's beschadigd.
De veroorzakers zijn onbekend
gebleven.

Aan de Burgermeester Galleestraat
werd een damesfiets gestolen.

Zaterdag 25 januari
Aan de Hoetinkhof werd in een
auto ingebroken. Men verschafte
zich toegang door een ruitje te ver-
nielen. Er werd o.a. een radio-cd
speler en cd's ontvreemd.

Aan de Hoetinkhof werd ook in
een andere auto ingebroken. Hier
verschafte men zich toegang door
het slot te forceren. De auto werd
doorzocht, er werd echter niets
ontvreemd.

Maandag 27 januari
Aan de Zutphenseweg werd bin-
nen de bebouwde kom een snel-
heidscontrole gehouden. Er werd
7x een proces-verbaal opgemaakt
voor het overtreden van de maxi-
male snelheid. De hoogst gemeten
snelheid was 71 km/uur.

In het bos aan de Larenseweg heeft
een keet waar hout werd opgesla-
gen in de brand gestaan. De brand-
weer heeft dit geblust.

Dinsdag 28 januari
Aan de Brinkerhof werd ingebro-
ken in een personenauto. Uit de
auto werden de autopapieren ont-
vreemd.

Aan de Emmalaan werd ook inge
broken in een personenauto. Men
verschafte zich toegang door het
slot en alarm te forceren. Uit de
auto werd echter niets ontvreemd.

Op de Wildenborchseweg is buiten
de bebouwde kom een snelheids-
controle gehouden. Er passeerden
362 voertuigen, 23 bestuurders
overschreden de maximale snel-
heid. De hoogst gemeten snelheid
was 104 km/uur. De bestuurders
kunnen een acceptgiro thuis ver-
wachten.

Woensdag 29 januari
Op de Wildenborchseweg vond
een aanrijding tussen twee perso-
nenauto's plaats. Een slachtoffer is
afgevoerd naar het ziekenhuis. Het
bleek echter mee te vallen en het
slachtoffer mocht na onderzoek
weer naar huis.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
met ingang van 10 januari
GEVONDEN:
- doekjes, in tasje van Tuunte Fas-

hion
VERLOREN:
- sleutels, vijf sleuterls met een

houten poppetje.
- handschoen, bruin leer.
- portemonnee, bruin.
- portemonnee, leer, bruin.

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

Media Builders nieuwe sponsor
voor het jeugdige DASH Dames 3

De dames van volleybalvereniging Pelgrum Makelaars/DASH zijn in nieuwe sportkleding gestoken door Sponsor
Media Builders (links op de foto eigenaar dhr. van Bemmel). Foto staand v.l.n.r.: nieuwe sponsor dhr. van Bemmel,
Ilse Wassink, Loes van Bemmel, Ilse Limpers, Marieke Ringlever, Lisette Eskes en trainer/coach Carlo Schutten.
Knielend v.l.n.r.:Janneke Meeskes, Regina Leferink, Carin Vlogman en Annelies Limpers.



Herstel en bescherm de door
de zon beschadigde huid

Motorshow in Lichtenvoorde
lijkt herhaling waard

Zodra je op de wereld komt be-
gint het: je huid gaat veroude-
ren. Natuurlijk zie je daar de
eerste 30 jaar vrijwel niets van,
maar daarna worden de eerste
lijntjes onherroepelijk zicht-
baar. Niet alleen het natuur-
lijke verouderingsproces is
hiervan de oorzaak, vooral zon-
licht is debet aan de conditie
van je huid. Dermatologen heb-
ben bewezen dat UV-straling
voor 80% verantwoordelijk is
voor het ontstaan van rimpels.

Zonneschade
Veel zonlicht beschadigt je huid.
De meeste zichtbare effecten daar-
van zijn natuurlijk verbranding en
uitdroging. De zon levert echter
ook onzichtbare 'vrije radicalen'
die binnenin flinke schade aan-
richten. Ze tasten de collageen- en
elastische vezels aan en beschadi-
gen de vochtbindende moleculen
tussen deze huidvezels. Hierdoor
verliest je huis elasticiteit en veer-
kracht en wordt de vochtbalans
verstoord. Rimpeltjes, minder
souplesse, pigmentvlekjes en een
veranderde, leerachtige huidstruc-
tuur kunnen daarvan de gevolgen
zijn. Gelukkig is er iets aan te doen
met Imedeen Time Performance.
Dit nieuwe product verbetert de
huidstructuur en beschermt tegen
schadelijke invloeden van buiten-
af.

Een mooie huid van binnenuit
Een stralende buitenkant komt

van binnenuit. Een gezonde leef-
wijze met gevarieerde voeding,
voldoende buitenlucht, lichaams-
beweging, veel water en verant-
woord zonnebaden draagt bij aan
een mooie huid. Uniek aan Ime-
deen Time Performance is het feit
dat dit product óók van binnenuit
werkt. De tabletten bevatten na-
melijk speciale natuurlijke be-
standdelen die de huid van
binnenuit helpen mooi te worden
en te blijven!

Herstel de schade
Imedeen Time Performance be-
staat uit een unieke combinatie
van werkzame, natuurlijke stof-
fen. Ze hebben elk een specifieke
functie bij het verzorgen van je
huid en het bestrijden van rimpel-
tjes. Het Natural Marine Complex
in dit product voedt je huid van
binnenuit. Dit ingrediënt bestaat
uit bestanddelen die verwant zijn
aan proteïnen en polysachariden
die je huid van nature heeft. Het
bestanddeel zorgt voor een betere
vochtbalans en doorbloeding en
het ondersteunt de huidstructuur.
Over een langere periode vermin-
dert het bovendien de zichtbaar-
heid van rimpeltjes, rode adertjes
en pigmentvlekjes. En de schade
die je huid heeft opgelopen, wordt
hierdoor dus hersteld.

Bescherming voor de toekomst
Imedeen Time Performance be-
schermt je huid ook tegen invloe-
den van buitenaf. Naast zonlicht

zijn stress, luchtverontreiniging
en roken niet bevordelijk voor de
conditie van de huid.

Antioxidanten beperken de nega-
tieve effecten van vrije radicalen.
Ze helpen de huid te beschermen
tegen vroegtijdige huidveroude-
ring. Imedeen Time Performance
is daarom verrijkt met de zeer ster-
ke antioxidant Lycophence GS tm.
Dit in de VS gepatenteerde antioxi-
dantencomplex bestaat uit drui-
venzaadextracten en lycopeen (uit
tomaten). De combinatie van deze
twee ingrediënten maakt Lycop-
hen-ce GS tm bijzonder. Samen
zijn ze effectiever dan de som van
individuele kracht, oftewel 1+1 = 3.

Huidverzorging van binnenuit;
een belangrijke ontwikkeling
Imedeen Time Performance is de
nieuwe generatie huidverzorging
die zorgt voor een gezonde soepele
en stralende huid over je hele li-
chaam. Huidveroudering begint in
de middelste huidlaag (dermis). De
meest effectieve bescherming te-
gen huidveroudering dient dan
ook daar plaats te vinden. Omdat
dit met crèmes niet mogelijk is
(deze dringen slecht door tot aan
de dermis), is Imedeen Time Per-
formance ontwikkeld. Een pro-
duct dat je huid van binnenuit
voedt en beschermt tegen schade
lijke invloeden van buitenaf. Ime
deen Time Performance is ver-
krijgbaar bij drogist, apotheek en
reformzaak.

Nieuw van Weleda:

Rosa mosqueta gezichtsolie
ontspant en vitaliseert

Onlangs introduceerde Weleda
een complete nieuwe serie
natuurzuivere gezichtsverzor-
gingsprodukten op basis van de
wilde roos, de Rosa mosqueta.
Bijzonder in deze serie is Rosa
mosqueta gezichtsolie. Een mil-
de olie op basis van amandel-
olie om de door spanning, dro-
ge lucht en luchtvervuiling ge-
prikkelde huid tot rust te bren-
gen en haar levenskracht te
schenken.

Als je huid gestresst is, ben je zelf
meestal ook gespannen. Dan is het
allereerst zaak zelf tot rust te ko-
men. Je huid heeft echter soms
wat hulp nodig om te kalmeren.
Bijvoorbeeld met amandelolie. De
ze werkt verzachtend en brengt de
huid tot rust, een goede reden om
haar aan Rosa mosquete gezichts-
olie toe te voegen. Daarnaast heeft

een gestresste huid vooral behoef-
te aan vitaliteit, omdat ze van zich-
zelf namelijk tijdelijk niet genoeg
levenskracht meer heeft om nieu-
we huidcellen aan te maken. Olie
van teunisbloem en rozenbottels
stimuleert de huid haar vernieu-
wingsprocessen op te pakken,
waardoor ze zichtbaar opbloeit en
jonger en levendiger toont. Om de
vochtbalans van de huid ten slotte
in balans te brengen, bevat de ge
zichtsolie jojobaolie. Deze woes-
tijnplant heeft het vermogen in ui-
terst droge omstandigheden te
overleven en schenkt dit vermo-
gen aan de huid. Deze wordt hier-
door soepeler en gladder.
Voor een ontspannen, glad gezicht
gebruik je Rosa mosqueta ge
zichtsolie eenmaal per weekof da-
gelijks als kuur van twee weken.

Het grootste Zwitserse vrouwen-

tijdschrift "Annabelle" gaf Rosa
mosqueta gezichtsolie onlangs de
eerste prijs "Annabelle Prix de Be
auté 03". Een 30-koppige jury, be
staande uit dermatologen, cosme
ticaprofessionals, visagisten, re-
dacteuren en lezeressen, testte 500
nieuw geïntroduceerde schoon-
heidsprodukten in elf categorieën.
"Rosa mosqueta gezichtsolie is een
perfecte balsem voor de vermoei-
de, gestresste en droge huid. De
kostbare plantenoliën - in het bij-
zonder de olie uit de pitjes van de
Chileense wilde roos - werken
zichtbaar regenererend en geven
de huid snel haar vitaliteit terug,
ze wordt weer zacht en glad. Erg
praktisch: de gezichtsolie is ver-
pakt in kleine capsules, ideaal voor
onderweg en bijzonder hygië-
nisch. Puur natuur van de aller-
fijnste kwaliteit in een innovatieve
vormgeving", aldus de jury.

In het weekend van 24, 25 en 26
januari werd voor de eerste
keer in Lichtenvoorde een mo-
torshow gehouden. De show
werd georganiseerd door de
Stichting Performance Racing
Achterhoek en was bedoeld om
coureurs uit de Achterhoek fi-
nanciële ruimte te geven om
hun sport uit te oefenen.

...Één van de organisatoren en zelf
ook coureur, Hans Smees uit Har-
reveld, legt uit: "We willen ook
niet altijd bij de sponsoren aan-
kloppen, dus we zochten naar een
andere mogelijkheid om geld te
krijgen. Omdat er in de Achter-
hoek helemaal geen motorshows
georganiseerd werden leek dit ons
een goed idee."
Daarom benaderde Hans Smees
verschillende standhouders, waar-
van er velen bereid waren om naar
Lichtenvoorde te komen. De volle
dige ruimte was binnen een mum
van tijd verhuurd. Er werden niet
alleen mensen uit Nederland ge-
vraagd, maar ook uit Duitsland.
"We hebben de opzet om er een
evenement voor de hele Euregio
van te maken. Daarom hebben we
niet alleen Nederlandse standhou-
ders gevraagd en hebben we ook
veel reclame gemaakt in Duits-
land." Om het project te organise
ren ging Hans Smees naar het
Sourcy Center in Zieuwent, maar
daar was de eerste maanden geen

ruimte. Toch konden ze Hans
Smees helpen met een leegstaan-
de hal op het industrieterrein in
Lichtenvoorde.
Uiteindelijk kon er in Lichten-
voorde een zeer gevarieerd pro-
gramma neergezet worden. Uiter-
aard stonden er allerlei verschil-
lende soorten motoren, oude en
nieuwe, cross- en racemotoren,
miniatuur motoren waarvan op
sommigen ook nog te racen was
en quads, motoren op vier wielen.
Maar behalve motoren waren er
ook onderdelen, motorbladen en
kleding te koop en was er zelfs een
tatoo- en piercingshop.

Door dit gevarieerde programma
en doordat er in de Achterhoek
nergens een motorshow te vinden
is, was de belangstelling groot. Op
vrijdagavond waren er al 400 beta-
lende bezoekers geweest. Het eve
nement lijkt dus voor herhaling
vatbaar. Hans Smees: "Zondag-
avond gaan we het evenement
evalueren en als het niet uitloopt *
op een fiasco, en dat lijkt het niet
te doen, willen we er misschien
een jaarlijks terugkerend evene-
ment van maken. In ieder geval
zijn er voldoende mensen die mij
willen helpen bij het organiseren
van de motorshow. Ik heb dit jaar
hulp gekregen van 25 bekenden
en collega's van ESVE en Eeftink-
Rensing die zich de laatste week
dag en nacht in hebben gezet."

Sandy Miller
Sandy is een vrolijke meid die
honderduit praat en natuurlijk
ook zingt. Zaterdagavond 8 fe-
bruari treedt zij op in disco-
theek 'de Zwaan' in Hengelo.

Met haar gevarieerde repertoire
van nummers uit de jaren '70 tot
aan de top 40-nummers van nu,
weet zij zelfs de stijfste hark op de
vloer te krijgen. Sandy heeft ook
een aantal Nederlandstalige num-
mers in haar repertoire en zal ze
ook zeker zingen. Een krachtige
stem in combinatie met haar to-
meloze enthousiasme staat garant
voor een swingende avond enter-
tainment. Sandy zingt nummers
van o.a. Jennifer Lopez, Kiki Dee,
Shakira, René Froger, Pointer
Sisters en nog veel meer.

Kairos organiseert
„Er is meer..."
Op dinsdag 11 februari a.s. is de
vierde Kairos-avond bij Pillen
„'t Zwaantje" in „'t Zwanewiek",
Zieuwentseweg l te Lichten-
voorde.

Voor deze avond is Erna Rensen
uitgenodigd en zij zal waarnemin-
gen doen aan de hand van foto's

en voorwerpen van overledenen.
Er zijn mensen, die ervaren een
contact met overleden familiele-
den, ze hebben een gevoel van hun
aanwezigheid of praten zelfs met
hen. Erna legt contact via een voor-
werp of foto, vertelt wat van de
overledene en kan eventuele vra-
gen beantwoorden. Voor aanvang
en in de pauze kunt u kennis ma-
ken met NEI/NLP, NEI/Integra, Rei-
ki, kristaltherapie, magnetiseren,
intuïtief schilderen en snuffelen
tussen de boeken in onze boeken- «.
stand. Voor meer informatie: zie
de Contactjes elders in dit blad.

No-noncens-party-
show
In café Hokje-Dijk-Stijl zullen
op vrijdagavond 7 februari a.s.
de ankers uitgegooid worden
voor een ouderwets gezellige
avond.

De No-noncens-party-show zal ver-
pakt in een daverende show heer-
lijke meezingers, echte Hollandse
krakers en piratenhits ten gehore
brengen. Flügel, de partydrink,
ondersteunt deze avond met leuke
prijzen. De entree is gratis.

Dus op vrijdagavond 7 februari in
't Hoekje in Hengelo (G). Zie de ad-
vertentie elders in deze krant.



Squash Bridgen

VORDEN l OP KOERS
Afgelopen zondag speelde Vorden
l thuis tegen IJsselweide l (Gen-
dringen) en Hengelo 3. Het doel
was de volle 10 punten binnen te
halen om zo de eerste postitie vast
te houden. Met name de wedstrijd
tegen Hengelo zou wel eens bepa-
lend kunnen worden, daar zij in
de middenmoot meedraaien. J.K.

, Veldink mocht het spits afbijten
en verloor gelijk de eerste set. Ge-
lukkig wist hij zich te herstellen
en zegevierde hij uiteindelijk met
3-1 in sets. Henk Jan Hoekerswever
en Jan Werner Sobering wonnen
ieder hun partij gemakkelijk met
3-0. Als laatste mocht Michel te
Riele tegen Hengelo aantreden en
er waren maar liefst 5 sets voor no-
dig om de partij met 3-2 te winnen.

Ysselweide had een vrouwelijke
troef ingezet zijnde Maartje en zij
kan het menig mannelijke speler
erg moeilijk maken. Gerjan Wa-
genvoort was haar tegenstander
en gelukkig wist hij zijn partij
met 3-0 te winnen anders moest
hij dat ongetwijfeld nog lange tijd
horen. De overige 3 wedstrijden te-
gen Ysselweide werden ook door
de Vordenaren Hajo Stok, J.K. en
Michel met 3-0 gewonnen. Volgens
de laatste informatie is Vorden
hierdoor enkele punten op Olden-
zaal uitgelopen en groeien de
kansen op het kampioenschap. Op
zondag 16 februari a;s. zijn Deven-

"*• ter 2 en Zevenaar de tegenstanders
en spelen we in Zevenaar.

Volleybal

PELGRUM DASH
Arke/PolluxD2-Pelgnim/Dash Dl
Zaterdag l februari gingen de da-
mes van Pelgrum Makelaars Dash
naar Oldenzaal, zij speelden daar
tegen het tweede team van Arke/
Pollux.De eerste set startten de
dames heel voortvarend. Door een
zeer goede opslagbeurt van Judith
Boel stond het in zeer korte tijd
11-2. Lang kon Pelgrum/Dash deze
ruime voorsprong niet vasthouden.
Door vele persoonlijke fouten,
waaronder een slechte pass aan de
Vordense zijde kon Arke/Pollux
dichterbij komen. Deze set werd
gewonnen door Arke/Pollux, met
25-20. De teamspirit die de vorige
wedstrijd gekweekt was, ebte door
dit setverlies behoorlijk weg. In
de tweede set kwam Arke Pollux
op voorsprong, op een stand van
23-15 kwam Pelgrum/Dash nog
goed terug.

Maar kon niet voorkomen dat de
Oldenzaalse dames de set naar
zich toetrokken met 25-23. De der-
de en vierde set leek er niets meer
te lukken bij de dames uit Vorden.
Het spel verliep chaotisch, men
was de kluts kwijt. Deze 2 sets gin-
gen ook verloren, 25-17 en 25-12.
Helaas een terleurstellend resul-
taat voor de Vordense dames.

Maar de competitie is nog lang
niet voorbij. Er zullen nog 8 wed-
strijden volgen, waarbij er zeker
kansen zijn om punten te pakken!
Volgende week zal Pelgrum/Dash
thuis spelen. Dan wordt er ge-
speeld tegen de Krekkers uit Ma-
riaparochie.

Uitslagen dames
Dynamo Neede 3 - Pelgrum Dash 4:
0-4; Dynamo Neede 2 - Pelgrum
Dash 3:3-1; Pelgrum Dash 5 - Dijk-
man Wsv 4:4-0.

Heren
Pelgrum Dash 2 - Dijkman Wsv 2:
4-0; Pelgrum Dash l - Dij km. Wsv 1:
3-2; Pelgrum Dash 3 -Victoria 4:3-1.

Meisjes
Vios Eefde MC2 - Pelgrum Dash
MC3:3-1; Vios Eefde MB1 - Pelgrum
Dash MB1: 2-3; Pelgrum Dash MC2
- Sv Loil MCI: 0-4; Pelgrum Dash
MCl-SpartaMCl:4-0.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 29 januari
Groep A:
l Dhr. H. Wagenvoorde/Dhr. J.
Holtslag 67,08%; 2 Mw. R. den
Ambtman/Mw. R. Thalen 57,50%;
3 Mw. E.M. Collenteur/Dhr. HAP.
Collenteur 55,42%.

Groep B:
l Mw. A. Jansen Vreling/Dhr. W.
Jansen Vreling 65,42%; 2 Mw. L La-
mers/Dhr. H.J. Kip 62,57%; 3 Dhr.
G. Gille/Dhr. H. Gr. Bramel 60,42%.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen 27 januari
A groep:
1 Het echtpaar Vruggink met 62,9%;
2 De dames Walter Kilian en van
Gastel met 62,9%; 3 De heren Wij-
ers en Thalen met 57,5%.

B groep:
1 Dames Beek en Lassche met 60,4%;
2 Het echtpaar Duinkerken met
59,6%; 3 De dames Jansen en
Reindsen met 59,2%.

Paardensport

PC DE GRAAFSCHAP
Zaterdag l februari en zondag 2 fe-
bruari waren er dressuurwedstrij-
den te Lochem daar behaalde Lin-
da Berenpas met Jasmine een Ie
prijs in de klasse B cat. C met 167
punten, Jorieke Pellenberg met
Beauty een 3e prijs in de klasse B
cat. AB met 161 punten, Frederike
Gotink met Spetter een 3e prijs in
de klasse B cat. E met 161 punten,
Lian Nijenhuis met Aldith een 5e
prijs in de klasse B cat. D met 159
punten, Lisanne Schippers met Pi-
ca een Ie prijs in de klasse Ml cat.
E met 161 punten, Lisette Bijenhof
met Survivor een 2e prijs in de
klasse Ml cat. D met 159 punten
en Elodie Stokman met Aifhia een
2e prijs in de klasse Z2 cat. D met
194 punten.

Voetbal

WVORDEN
Programma 8 en 9 februari
Vorden Dl - Concordia Wehl Dl
Vorden Cl -Vios Beltrum Cl
Vorden C2 - Be Quick Zutphen C2
Vorden/Ratti Bi - WHCZ B3
Zelos Al - Ratti/Vorden Al
Vorden l -WG'251
OBW4-Vorden2
Zutphania 2 - Vorden 3

SVRATTI
Programma 8 en 9 februari
Zelos Al - Ratti/Vorden Al
Vorden/Ratti Bi -WHCZ B3
Ratti Cl - Oeken MC2
Ratti l - Wolfersveen l
Ratti dames l - HenK l (dames)

Dammen

DCV Vorden pakt belangrijke
punten!
Zowel het eerste als tweede team
van Damclub Vorden hebben een
zeer succesvol optreden achter de
rug. Voor beiden stond veel op het
spel, voor het eerste team klasse
behoud en voor het tweede de na-
competitie.

De strijd van het eerste team haal-
de de recordboeken door het unie
ke feit dat maar liefst vier echtpa-
ren in de Vordense arena versche
nen, eerlijks verdeeld over beide
ploegen Vorden en Geleen. Het
toeval wilde dat de vier dames ook
nog eens aan de eerste drie borden
waren geposteerd, een soort omge-
keerd slot op de deur. Gelukkig
vonden twee dames elkaar waar-
door tenminste eentje niet met le-
ge handen achterbleef. Het feit dat
de topborden sterk bezet waren

betekende ook, dat de toeschou-
wers hier van het echte spektakel
konden genieten. Aan het eerste
bord nam Eva Schalley-Minkina de
handschoen op voor een haar-
scherp en tevens onoverzichtelijk
duel tegen Henk Grotenhuis ten
Harkel. In de tijdrovende midden-
spelfase raakte Eva de weg kwijt en
kwam onder grote druk. Met het
oog op de klok koos Henk voor een
tactische variant en kon even later
afwikkelen naar een gewonnen
eindspel.
Aan het derde bord een botsing
tussen twee topspeelsters van oor-
sprong afkomstig uit Wit-Rusland,
Olga Kamyshleeva die de Vordense
kleuren verdedigd en Elena Alts-
joel van het bezoekende Geleen.
Olga koos voor een kansrijke en
agressieve opening, en draaide
haar tegenstandster direct de
duimschroeven aan. Daarbij
maakte Geleen een grote tactische
fout door het echtpaar Wirny-Alts-
joel naast elkaar te zetten. Elena
deed haar uiterste best zich te ont-
worstelen aan de druk, maar de
vernietigende blikken die in haar
richting werden geworpen gaven
haar weinig steun. Olga zag haar
aanval zienderogen aan kracht
winnen en in een volle stand
dwong zij haar opponent op de
knieën.

Dankzij deze twee zeges sloeg Vor-
den een beslissend gat. Dat uitge
rekend de echtgenoten van ge-
noemde speelsters de balans bijna
herstelden, gaf de wedstrijd extra
kleur. Henk Ruesink overspeelde
zijn hand tegen Ronald Schalley
en Nina Hoekman ging aan het
tweede bord kopje onder tegen
Wirny. Maar niet na verbeten
strijd en pas nadat Wieger Wesse
link de overwinning veilig had ge-
steld met een zwaar bevochten ze
ge-
Door deze 3-2 stijgt Damclub Vor-
den naar de negende plaats in de
Ereklasse en heeft alles nog in ei-
gen hand.
Voor het tweede team stond de na-
competitie op het spel in een di-
rect gevecht met de nummer twee
uit Deventer. De achterstand be-
droeg nog slechts één punt dank-
zij een sterke eindsprint van de
Vordenaren, maar er moest dus
wel gewonnen worden!
Ondanks alle goede bedoelingen
keken de Vordenaren snel tegen
een achterstand aan door nederla-
gen van Oonk en Klompenhouwer.
Maar misschien was dit wel een
tactische vondst van de teamleider
met het doel de tegenstander zand
in de ogen te strooien, met Gerrit
Wassink weet je het anders maar
nooit.

Feit is dat de achterstand nog snel-
ler werd omgebogen in een voor-
sprong. De ouderwets scorende
Harry Graaskamp gaf ook nu het
startschot voor de inhaalrace. Har-
ry verpletterde zijn tegenstander
en steeg naar de tiende plaats op
de nationale topscorerslijst. Ook
Bertus Bosch is in uitstekende
vorm en had geen kind aan zijn
sterke opponent.
De Vordenaren waren helemaal
los en Danny Dix gaf het beslissen-
de zetje. In een stand die niet rond
te krijgen was, blufte Danny zich
naar de overwinning en overrom-
pelde zijn tegenspeler.
Op dat moment met een 3-2 voor-
sprong in de zak kon het niet meer
fout gaan gezien de stand op de
overige borden. Jan Masselink
maakte het echter nog spannend
door zich te laten verrassen door
een geniepige finesse. En ook Jo-
han Haijtink zag ineens allemaal
beren op zijn weg in een over-
machtseindspel. Maar waar heb je
nu een teamleider voor?
Inderdaad Gerrit Wassink in hoog-
steigen persoon eiste alle roem op
en overtroefde zijn arme oppo-
nent. In een gewonnen eindspel
zette Gerrit op uiterst koelbloedi-
ge wijze de kroon op zijn werk.
Door de spectaculaire 4-3 zege
heeft het 2e team van DCV zich ge
plaatst voor de nacompetitie.

Humana Idedingcontainers
voor ontwild«lingssainenwerldng
In 2002 heeft Stichting Humana
in de gemeente Vorden 23.945
kg ingezameld. Hiermee is een
bedrag van 3.590,- euro ten goede
gekomen aan ontwikkelings-
samenwerking, de doelstelling
van Humana.

Al ruim 15 jaar koppelt Humana
met kledingcontainers in meer
dan 100 gemeenten zorg voor het
milieu aan ontwikkelingssamen-
werking. Door overtollig textiel
niet in de vuilnisbak te gooien,
maar naar dee kledingcontainer te
brengen of mee te geven met huis
aan huis inzamelacties wordt de
afvalberg kleiner gehouden. De
kleding die in de containers van
Humana terecht komt, wordt naar
de sorteercentrale in Bunnik ge-
bracht waar een gedeelte handma-
tig wordt gesorteerd op o.a. ge-
schiktheid voor de verkoop in de
Humana-winkels in Amsterdam of
Arnhem. Een ander gedeelte
wordt gesorteerd op zgn. Afrika-

kwaliteit. Deze kleding wordt ver-
scheept naar Afrika en vermarkt
aan de plaatselijke bevolking. De
opbrengst hiervan komt ten goede
aan projecten in het betreffende
land. Tevens wordt (indien nodig)
een deel van de kleding gebruikt
voor noodhulp, in Nederland of in
het buitenland.

Met de opbrengst van de verkoop
van kleding worden ontwikke-
lingsprojecten gefinancierd op het
gebied van Aids-preventie, medi-
sche zorg, kinderhulp en het star-
ten en stimuleren van onderwijs
in de Afrikaanse landen Angola,
Mozambique en Zambia. Sinds l
januari 2002 is Stichting Humana
in het bezit van het CBF-keurmerk.
Dit keurmerk garandeert dat de
organisatie zich op een verant-
woorde wijze met fondsenwerven
bezighoudt.
Meer informatie over Stichting
Humana? Kijk op www.humana.nl
of bel (030) 65 70 009.

Veldtoertocht
De VRTC "De Achtkastelenrijders"
organiseerde zondagmorgen een
veldtoertocht in de omgeving van
de buurtschappen Mossel, Wilden-
borch, Galgengoor en het Groote
Veld. De deelnemers konden kie-
zen uit twee afstanden t.w. 25 of
40 kilometer. Ondanks de slechte

weersomstandigheden verschenen
er toch nog ruim 300 coureurs aan
de start. Zij kregen een lang niet ge
makkelijk parcours voorgeschoteld.

Door de sneeuwbuien van de laat-
ste uren waren de bospaden uiter-
mate glad. Start en finish waren
bij het Gemeentelijk Sportpark
aan de Oude Zutphenseweg.

Biej ons in
d'n Achterhook
"Dat zol bes wat veur onze Dineken können wean, die zoch nog
zoiets". Gerda Heuvel bekek de zeskantige taofel nog 's van alle
kanten. Schimmels Bernard en zien vrouw, waor ze op de
koffie waarn, hadn 't wel zo'n betjen ezien met den taofel en
woln um wel kwiet. Ze hadn d'r al oaver epraot umme de
Kringloop te bellen maor daor was nog neet van ekommen.
Gerda had zich allange bekekken dat den taofel de moeite van
't metnemmen meer dan weerd was. lej können haos nog neet
zien dat e gebruukt was.

"Wat vin iej d'r van Hendrikus?". Hendrikus van Evert Jan uut
'n Dunsberg von 't wel goed. Zukke dinge ko'j maor better an
de vrouwluu oaver laotn. Dan hè'j ok gin genöl achteraf at t'r
dit of dat an mankeern of neet goed was. Hee was al wel zolange
met zien Gerda etrouwd dat e wel zo'n betjen wis wat e doen
of laotn mos.

"Dan kö'w de taofel zo nog wel effen nao Dineken brengen",
von Gerda, "die's now geleuf biej huus". Too ze uut-epraot
waarn haaln Hendrikus 'n auto met 'n anhanger op umme
daormet de taofel te vetransporteern. De taofel wodn met wat
olde kleeje umwikkeld zodat e neet beschadigd wodn op 'n
anhanger. Maor dat was gin succes. Al nao een paar honderd
meter waaien de lappen alle kanten uut.

"Da's niks zo", zei Hendrikus,"ik gao wel biej op 'n anhanger en
holle de taofel vaste. A'j maor een betjen veurzichtig ri'jt".
Now, autori'jen kon Gerda wel. Wat wonder a'j zovolle jaorn in
de zaak heb eholpen Ze had in alle merken auto's ereen.
Zowaar nog op Renault-trekkers waor ze toen dealer van
waarn. Maor dat was niks ewes. Deur de inruil hadn ze meer
karren en peerde biej huus ehad as 'n grootsten boer in Vodd,n.

't Lek eers better te gaon, zolange de weg nog aadig vlak was.
Gerda, die van opschietn heel, had de sjas d'r aadig in. 't Ging
zo hard dat Hendrikus al aadig op en neer begon te dansen in
'n anhanger. Op 't Hoge, waor nogal wat koeln en gaete in 't
wegdek zit wodn 't helemaols mooi. Hendrikus dendern met
de taofel op en neer en was bange dat e d'r afduveln. Hee rearn
zien beste van "Gerda, Gerda, neet zo hard, ik kwakke d'r zo
nog met taofel en al af'. Maor Gerda heurn niks ondanks dat
ze hier en daor al buutn kwammen umme te zien wie daor zo
schreeuwen.

Gelukkig bunt ze goed oaver ekommen, al had Hendrikus 't
zweit wel in de hande staon. At t'r nog weer een taofel
ehaald mot wodn, geet e zelf wel achter 't stuur zitten. Op
'n anhanger kriej um neet weer, biej ons in d,n Achterhook.

H. Leestman



DANCING

FREAJOT
\&oühu>s
Vorden, Herberg 21:4O * Warnsveld, de Kap 21:5O * Eefde,
pand Uitrusting 21.55 * /Urnen, Kazerne 22.-O5 *%orculo,
busstation 21:45 * Cjeesteren, %aan 21.55 * (jelselaar, Jloryn
22.OO * Cochent 1, Oude technische school 22.1O * Ruurlo,
tapperij 22.3O * ^archent, Kerk 22-AO * Cochem 2, oude
technische school 22.5O * tjathmen, $rlnk 223O * gorssel,
Koskamp 22:45 * Harfsen ftultenlust 22:55 uur .
Meer info ? ft el O9OO-Witkcunp of kijk op www.witkamtJ.com

óp Zondag:
16 FEBR.

GOtotheMAX
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UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 mi2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 7959°

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal

16 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97/06 51618006
J. BUISMAN

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

TEGELHANDEL

mullcf-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

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

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Periodiek onderhoud computernetwerken

Weevers Net

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

Weevers

\

Ne fit houdt Nederland warm

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
« (0544) 37 70 08

BORCULO
« (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

Niet voor niets
de meest verkochte

HR-ketel
Sinds 1981 kozen maar liefst twee van de drie
Nederlanders die een HR-ketel in huis haalden voor
HR van Nefit. Tegenwoordig is dat meestal een Nefït
EcomLinc HR-ketel, absolute topklasse in comfort,
energiebesparing en betrouwbaarheid. Een voordelig
alternatief is de compacte Nefït SmartLine HR
Combi-ketel, onbetwist de beste keus als u gaat voor
een 'middenklasscr'.

Wij adviseren NEFÏT

bacter ie Kraus
1 Dakwerk • Installatie • Sanitair

Pollaan 46 - 7202 BX Zutphen - Tel. (0575) 513931

Lease / Huur en Onderhoudscontracten
24-uurs service

Restanten
uitzoeken

50,-
75,-

üt/i/ermode
z u t p h e n

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



Gezocht informatie over verzets-
groep Huize de Voorst te Eefde

PCOB wil mede-
zeggenschap in
pensioenfondsen

De verzetsgroep na de oorlog bijeen in 1947 in Halfweg bij Amsterdam op het reparatie-huwelijk van de heer
en mevrouw Levi die toen hertrouwden. Ter gelegenheid van heffeest waren ze allen in klederdracht gekleed.

Gedurende de laatste twee ja-
ren van de oorlog zat er op Hui-
ze de Voorst te Eefde een ver-
zetsgroep. Deze groep opereer-
de van daaruit in de hele
Achterhoek.

Zo ver op dit moment bekend had-
den ze contacten tot voorbij Hen-
gelo (Gld.), Vorden, Almen, Bar-
chem en Lochem. Het ligt voor de
hand dat ze ook in Zutphen en om-
geving actief waren.
In de oorlog was een gedeelte van
het archief van het Ministerie van
Overzeesche gebiedsdelen overge-
bracht van Den Haag naar Huize
de Voorst in Eefde.
Daar woonde op de eerste verdie-
ping van de linkervleugel, de be-
heerder Jaap Vinke met zijn vrouw
Rie en hun dochter Alie (toen ca.
18 jaar).
Om hen heen was een actieve
groep verzetsmensen gevormd,
waaronder John Levi (toen de

schuilnamen Theo Nouwens/Niek
Kemper). Beneden in dezelfde
vleugel zaten Duitsers ingekwar-
tierd. Het Achterhoeks Museum is
op zoek naar mensen die informa-
tie kunnen verschaffen over deze
groep of personen uit die groep.
Enkele namen die wellicht het ge
heugen kunnen stimuleren zijn:
Jo (en Chrisje) ter Huurne, JaapTer-
toole, Hoor ?, Steef en Leida ?
Deze informatie heeft men van
Mevrouw Buiskool-Levi de dochter
van voornoemde John Levi. Zij is
als kind diverse malen op de
Voorst geweest en zou bijzonder
graag in contact komen met Alie
Vinke (nu wellicht getrouwd). John
Levi is na de bevrijding nog Chef
Staf geweest bij de Binnenlandse
Strijdkrachten te Zutphen.
Vanuit het Achterhoeks Museum
1940-1945 biedt men graag hulp
bij deze zoektocht en is men ui-
teraard ook bijzonder geïnteres-
seerd in deze geschiedenis.

gymnas tiek

SUCCESVOLLE GYMNASTIEK-
WEDSTRIJDEN 6 EN 7
JARIGEN TESTEENDEREN
In een volle sporthal zijn zaterdag
18 januari j. 1. deze wedstrijden van
het rayon "de Hanzestreek" gehou-
den. De kinderen lieten hun kun-
nen zien aan een volle tribune met
ouders en andere belangstellen-
den. De 11 verenigingen brachten
namelijk naast de 30 jongens en
112 meisjes ook hun familie mee
omdat deze wedstrijd voor de
meeste 6 en 7 jarigen "hun" eerste
wedstrijd is.

De uitslag bij de jongens:
Op nivo 11 van het LOS nivo:
Ie prijs: Stef Huttinga van DIO Ke
yenborg met 41 punten.
Er deden te weinig jongens mee op
nivo 11 om meer prijzen te verde-
len. Jongens hebben 5 onderdelen
waarin zij hun kunnen tonen.
Op nivo 12:
Ie prijs: Milan Böhmer van Brinio
Lochem, met 40,2
2e prijs: Jorick Meutstege van DOG

<" Baak, met 39,5 punten
3e prijs: Zeb Lassche van Achilles
Hengelo, met 39,0 punten

De uitslag bij de meisjes :
Er namen 112 meisjes deel: waar-
van 2 groepen op nivo 12, en een
groep op nivo 11. Meisjes hebben 4
onderdelen waarop zij punten
kunnen behalen. Er werd door alle
kinderen goede prestaties gele-
verd en er bleken ook meer prijs-
winnaars. Hierdoor zijn enkele

prijzen gedeeld. Dit zijn de winna-
ressen:
Nivo H:
Ie prijs: Lisanne van Haaften van
RGV Ruurlo, met 37.3 punten
2e prijs: Elze Gosselink van Brinio
Lochem, met 36,7 punten
gedeelde 3e prijs: Jennifer Derksen
van Brinio Lochem, met 36,2 pun-
ten; gedeelde 3e prijs: Marthe Lue
sink van Achilles Hengelo, met
36,2 punten
4e prijs: Lianne Groot Roessink van
Achilles Hengelo met 35, 8 punten
Nivo 12 ( op baan 2):
Ie prijs: Karlijn Blueming van GV
Veldhoek , met 34,1 punten
2e prijs: Vanya Rossel van WSV
Warnsveld met 33,4 punten
gedeelde 3e prijs: Sarah Schepers
van DOG Baak, met 32,9 punten
gedeelde 3e prijs: Nicole Berend-
sen van SSS Zelhem, met 32,9 pun-
ten; gedeelde 3e prijs: Anne
Middelkoop van DIO Keyenborg
met 32,9 punten
gedeelde 4e prijs: Dianne Hilhorst
van SSS Zelhem, met 32,6 punten
gedeelde 4e prijs: Manon Maat-
kamp van WSV Warnsveld, met
32,6 punten
Nivo 12 ( op baan 3):
Ie prijs: Linda Waard van SSS Zel-
hem met 33,8 punten
2e prijs: Nika Looman van SSS Zel-
hem met 33,7 punten
3e prijs: Inez Tiecken van SSS Zel-
hem met 33,3 punten
4e prijs: Dorien Heerink van SSS
Zelhem met 32,6 punten
Voor alle kinderen was een herin-
nerings vaantje; het is tenslotte
niet niks om aan een wedstrijd
mee te doen.

Als men ook maar een kleine aan-
wijzing heeft of een contactper-
soon weet kan men contact opne-
men met Jean Kreunen Collectie
beheerder Achterhoeks Museum
1940-1945 Marktstraat 6 7255 CA
Hengelo Gld. of email
jean.kreunen@l 2move.nl

Alle informatie wordt uiteraard
zorgvuldig behandeld.

De Protestants Christelijke Ou-
derenbond (PCOB) gaat onder
voorwaarden akkoord mét
afspraken over medezeggen-
schap in pensioenfondsen.

Gewestelijke vertegenwoordigers
hebben onder voorwaarden inge-
stemd met de afspraken, die de
samenwerkende ouderenorganisa-
ties hebben gemaakt met de Stich-
ting van de Arbeid (STAR)
Deze voorwaarden zijn:
l.Het onderzoek, dat na 2 jaar

wordt gehouden, moet voldoen-
de resultaten te zien geven. Vol-
doende resultaat is als 2/3 deel
van de pensioenfondsen de ge-
maakte afspraken volledig nako-
men. De PCOB vindt dat er moet
worden overgegaan tot wetge-
ving, indien dit resultaat niet
wordt bereikt.

2. In het eerste jaar wordt samen-
gewerkt aan de totstandkoming
van het onderzoek. Ook als zich
op dit traject problemen voor-
doen, kan naar het oordeel van
de PCOB dit gezien worden als
het moment waarop het conve
nant niet meer van toepassing
is.

3. De PCOB is bereid af te zien van
initiatieven tot wetgeving, zoals

overeengekomen in het conve-
nant. De PCOB is echter ook van
oordeel dat als anderen wetge-
ving voorbereiden de PCOB zich
daartegen rtiet zal verzetten. Dit
standpunt zal door de PCOB
worden ingebracht in de be-
stuursvergadering van de
samenwerkende ouderenorgani-
saties. De PCOB vindt het belang-
rijk dat ouderenorganisaties ge
zamenlijk, via het uitwisselen
van argumenten, tot een eens-
luidend oordeel komen. De
PCOB ziet daartoe mogelijkhe-
den, omdat ouderenorganisaties
vinden dat er goede reden zijn
om de medezeggenschap van ge
pensioneerden aanzienlijk te
verbeteren.

Het feit dat, zonder gepensioneer-
den erin te kennen, een groot aan-
tal pensioenfondsen besloten
heeft om de indexering te verla-
gen of soms tot nul terug te bren-
gen, maakt dat de ouderenorgani-
saties ertoe geprikkeld worden om
de medezeggenschap goed te rege
len.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de PCOB, tele
foon 038-422 55 88.

www.contact.nl

Expositie Grafisch Museum Zutphen

Resultaten Boekbindwedstrijd

Regelmatig wordt er in ons klei-
ne boekminnend landje een
boekbindwedstrijd georgani-
seerd. In het Koetshuis in Lei-
den zijn de prijzen uitgereikt
en het Grafisch Museum te Zut-
phen krijgt de gelegenheid om
deze banden te exposeren.

In 2001 gaf uitgeverij "De Buiten-
kant" een boek uit van Peter God-
dijn. Een handleiding voor het ma-
ken van boekmodellen. Goddijn
beschrijft in dit boek de Westerse
boekbindtechnieken van de Mid-
deleeuwen tot heden. Goddijn
heeft jarenlange ervaring als boek-
restaurator bij de Koninklijke Bi-
bliotheek te Den Haag. Het is een

boek waarin authentieke boek-
bandmodellen beschreven wor-
den.
Voldoende reden om een wed-
strijd uit te schrijven met als uit-
gangspunt de katernen van God-
dijn's boek, waardoor de deelne-
mers zich zeker hebben laten in-
spireren.
De resultaten van de wedstrijd zijn
vele soorten bindwijzen en materi-
alen. De traditionele bindwijzen
zoals Bandzetter, Duitse-, Franse
en Engelse band ontbreken na-
tuurlijk niet. Maar ook Wikkel-
naaisel, gekruiste structuurbin-
ding en Middeleeuwse band en
een band geïnspireerd op Koper-
ten etc.

Een greep uit de vondsten van bij-
zondere materialen zoals schapen-
zeemleer, pluchen papier en vloei-
baar ijzer, hout en uiteraard ook
perkament en nog meer, laten u
iets bijzonders zien. Een expositie
die elke boekbinder inspiratie zal
geven maar ook zeker aan een ie
der die zich op het artistieke vlak
bezighoudt en uiteraard interes-
sant voor boekminnend Neder-
land.

Grafisch Museum te Zutphen van
5 februari t/m 29 maart. Ope
ningstijden woensdag t/m vrijdag-
middag en zaterdag.

Website: www.grafisch-museum.nl



Fortunes, Tremeloes en Buffoons naar Groenlo

Originele hits vertolkt door de
originele artiesten van weleer!
presentatie: Radio 192

Nostalgische optredens in het
City Udo (7 februari)
Tot op heden kon alleen het En-
gelse publiek genieten van
theatershows met legendari-
sche popartiesten van weleer.
Gelukkig komt daar verande-
ring in en is nu eindelijk ook
Nederland aan de beurt.

In de maand februari van 2003 zal
namelijk voor het eerst een
theatertour van start gaan (onder
de naam 'Golden Classics On
Tour') met daarin optredens van
maar liefst DRIE legendarische six-
ties formaties.
Speciaal voor deze tournee zullen
The Fortunes, The Tremeloes en
The Buffoons hun grootste hits ten
gehore gaan brengen. De presenta-
tie zal verzorgd worden door Ra-
dio 192 (Goed Idee !), de oude Vero-
nica zeezender met legendarische
presentatoren zoals Ad(je) Bou-
man en Edvard Niessing.

En om de avond helemaal com-
pleet te maken zullen de drie
bands volop de tijd nemen om te
SIGNEREN. Speciaal hiervoor kan
u ter plekke cd's aanschaffen en
naar wens zelfs elpee's van vroeger
meenemen (dus voor het optreden
nog even naar de zolder )

FORTUNES
Deze Engelse formatie heeft zich
in Nederland al sinds het midden
van de jaren 60 mogen verheugen
in een grote mate van populariteit.
Dit blijkt wel uit het feit dat hun
grootste hit 'You've Got Your Trou-
bles' niet eenmaal, maar zelfs
tweemaal een hoge notering be-
haalde in de Top 40. Bij dit num-
mer bleef het niet en de formatie,
beroemd geworden om zijn prach-
tige samenzang, zou eveneens de
hitlijsten bereiken met popclassics
zoals 'Here It Comes Again', 'Seas-
ons In The Sun', 'This Golden Ring'
en nog veel meer. Uiteraard zult u
ze allemaal live kunnen horen (en
meezingen) op deze 'gouden'a-
vond!

TREMELOES
Deze formatie welke eveneens uit
Engeland afkomstig is presteerde
het om op l januari 1962 zowaar
een contract voor de neus van The
Beatles weg te kapen. In de loop
van de jaren 60 scoorde zij eerst
een aantal hits met hun toenmali-
ge voorman Brian Poole (o.a. 'Twist
& Shout' en 'Do You Love Me ?').
Succes in de Verenigde Staten
bleef uit tot 1967. In dat jaar ech-
ter bereikten ze maar liefst drie
maal de Amerikaanse hitlijsten

met evergreens zoals 'Here Comes
My Baby', 'Even The Bad Times Are
Good' en natuurlijk het onvergete-
lijke 'Silence Is Golden'. Op deze
avond zullen ze ongetwijfeld het
publiek op hun hand weten te krij-
gen met deze en vele andere klas-
siekers uit de geschiedenis van de
popmuziek.

BUFFOONS
Vanzelfsprekend mag op een
avond zoals deze ook 'Nederlands
Goud' niet ontbreken. De Twentse
formatie 'The Buffoons' gooide ho-
ge ogen in de Nederlandse Top 40
met hun bijna 'on-Nederlandse'
sound die sterk was beïnvloed
door buitenlandse close harmony
groepen zoals 'The Beach Boys' en
'The Ivy Leaque'. Bekende hits wa-
ren o.a. 'Tomorrow Is Another
Day', 'My Girl Donna', 'The End' en
het prachtige 'My World Feil
Down'. Van dit en nog veel meer
zult u live getuige kunnen zijn op
deze avond.

GROENLO:
Kaarten zijn nu verkrijgbaar bij de
kassa van City Üdo en via de web-
site www.citylido.nl.
Meer informatie over dit evene-
ment treft men tevens aan op
www.goldenclassics.nl

Leden van 't Onderholt
ontwikkelen natuur
In de winterperiode - waarin de
werkploeg van 't Onderholt
weer volop bezig is met 't land-
schapsonderhoud - is ondertus-
sen een project afgesloten waar-
van de activiteiten grotendeels
in de zomer lagen, nl. het pro-
ject 'Tussen de coulissen".

De kosten van dit project worden
grotendeels vergoed met Europees
geld. Een groep van 17 agrariërs in
het werkgebied nam hieraan deel;
zij hadden allen een bedrijfsna-
tuurplan op laten stellen door Jan
Wagenvoort uit Hengelo (G) - eco-
logisch adviseur van 't Onderholt.
Doel van dit plan is om met prak-
tisch goed inpasbare maatregelen
de natuur op het boerenbedrijf te
bevorderen. Voorbeelden zijn bijv.
het bouwen van een houtmijt als
nestgelegenheid voor vogels, het
maken van bladerhopen voor
egels, het zaaien van wildbloemen-
mengsels voor de vlinders, ver-
schraling van slootkanten door bij

het bemesten goed afstand te be-
waren, etc. etc., alles onder het
motto: kleine moeite, groot ple-
zier!
Daarnaast hebben de deelnemers
de cursus Agrarisch Natuurbeheer
gevolgd, georganiseerd door Wied
Hendrix van AOGOost. De cursus
is erg praktijkgericht. De deelne-
mers hebben rondgekeken op el-
kaars bedrijven om verschillende
natuurbevorderende maatregelen
te zien en om soortenkennis op te
doen. Die kennis is nodig voor 't
derde onderdeel van het project:
het inventariseren.
Dit omvat de soortgroepen plan-
ten, zoogdieren, vogels, amfïbieën
en vlinders. M.b.v. de zg. Natuur-
meetlat worden de resultaten ver-
werkt tot een score, die kan wor-
den gezien als een maat voor de
aanwezige natuur. (De natuur-
meetlat is een soortenlij st die aan
elke soort punten toekent, gerela-
teerd aan de zeldzaamheid van dit
soort.)

Het inventariseren is voor de deel-
nemers het moeilijkste onderdeel;
daarom wordt er samengewerkt
met leden van de I.VN.-afdelingen
binnen het werkgebied. Die sa-
menwerking bevalt van beide kan-
ten prima. Boeren leren van de
kennis van de I.V.N.-ers en ander-
zijds zijn I.V.N.-ers vaak verbaasd
over de aanwezige natuur op de
boerenbedrijven.
Enkele interessante vondsten zijn
bijv. de braamsluiper, de ransuil,
de boomkikker, de salamander, de
moerasdroogbloem, maar nog veel
meer! De inventarisaties van de af-
gelopen zomer zijn inmiddels af-
gerond en verwerkt.
Omdat natuurontwikkeling vaak
een kwestie van jaren is, ligt het in
de bedoeling om dit over ca. 5 jaar
nog eens te herhalen en te kijken
of de genomen maatregelen effect
hebben gehad.

Hopelijk blijkt dan dat agrarisch
natuurbeheer winst heeft geboekt,
zodat tevens blijkt dat de trend die
de huidige Minister van LNV inzet
goed uitpakt: verschuiving van
grootschalige natuur naar Agra-
risch Natuurbeheer.

Beach-
watchers m/v
Betaald bruin worden iets voor jou?

Voor ons mooie en gezellige zwembad zoeken wij
medewerk(st)ers die ons team in het seizoen
komen versterken. Wij kijken uit naar collega's
die willen meewerken bij alle voorkortende .
werkzaamheden, in onze kantine, bij dé kassa,
schoonmaak en toezichthouden aan het bad.
Kun je zwemmen en vind je het leuk om er vooral
voor kinderen te zijn, dan nodigen wij je uit om te
solliciteren.

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

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

RESTAURANT • ZAAL\

,Je Herberg
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nP
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presenteert op zaterdag 15 februari

Vordense formatie
Fuell

Aanvang 21.30 uur.
Entree € 5,-.

P.S. zaterdag 22 en zondag 23 maart

Alpenspektakel
Zaterdag 19 april

Back to the Sixties
Q-Select

Fuell
Vertaald uit het Engels bete-
kent Fuell, niets meer en niets
minder dan: Brandstof.

Dat brandstof een absoluut beno-
digde factor is om iets te laten
branden, of rijden is duidelijk, en
dat is wat de band graag wil, 'vlam-
men'. Deze eigenschap verklaart
dus de keuze van de bandleden
om Fuell tot naam uit te toepen,
dat het een korte en daarom ook
krachtige naam is, dat is mooi
meegenomen.

Koekoekstraat nummer l in Vier-
akker (gem. Vorden) staat als
plaats centraal in het ontstaan van
de groep Fuell. Alle groepsbijeen-
komsten, repetities en eventuele
opnamen of audities hebben daar
tot op heden plaatsgevonden. Het
is ook het thuisfront van William
Besseling, de drummer van de
band. Arjan Klein Geltink uit Vor-
den, zanger/gitarist van Fuell
vormt samen met William het 'ou-
de' hart van de band, al vele jaren

maken zij samen muziek. Andere
muzikanten kwamen en gingen,
maar zeer zelden kwam het tot
een publiekelijk optreden, toch
werd door beide jongens podium-
ervaring opgedaan in verschillende
gelegenheidsformaties. Het vin-
den van een geschikte bassist
vormde voor William en Arjan een
groot probleem, het geringe aan-
bod in de regio Zutphen was daar
mede schuldig aan. Toch wandel-
de op een middag in 1999, Ivo
Eijkelkamp uit Zutphen binnen en
hij is anno 2002 nog altijd de bas-
sist van Fuell.

De laatste aanwinst van de band is
Maarten Strijker, gitarist uit Zut-
phen met veel podiumervaring.

Met Maarten als gitarist, Ivo als
bassist, William als drummer en
Arjan als zanger/gitarist, kent Fuell
z'n sterkste bezetting ooit, en dat
willen de heren graag laten horen!
Zaterdag 15 februari treden ze op
bij de herberg in Vorden.
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Ook bij Oh Hengelo (Gld.) een
vollere tas voor minder geld!!!

VLEES: MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

RIBBETJES

^98
kg ̂
50% korting

Ch SAPPEN
o.a. SINAAS-
APPELSAP

pak 1 liter a 0.95

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

AJAX
ALLES-

REINIGER
fles 750 ml a 1.85

nu 3 flessen halen

2 flessen betalen

GROENTE:

Ch SUPER
AARDAPPELEN

zak 10 kg nu

69

UNOX
GELDERSE

ROOKWORST
pak 275 gram a 1.95

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

SPAANSE
BERBERANA
TEMPRANILO

fles 0.75 liter a 4.79

nu 3 flessen halen

2 nessen betalen

50% BONUSKORTING

op alle STAMPPOT
GROENTEN en

MAGERE
SPEKREEPJES

van Cfl !!!

PAMPERS
pak a 18.99

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

Altijd dagvers
X

Bestelling per tel./fax

Bezorgen aan huis

Riant en gratis parkeren

Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

GALL^GALL

M O L E N H O E K
D E W I N K E L H O E K V A N H E N G E L O

Ch HENGELO (G) (0575) 4612 05 FAX (0575) 46 4612

..::*

H E N G E L O ( G L D )

VLOED 28
Op mooie locatie gelegen zeer degelijke en
in perfecte staat verkerende royaal HELFT VAN
DUBBEL woonhuis met garage en besloten tuin.
Bouwjr. 1997; Perceelsopp. 286 nV;lnh.425 m'.
Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Rijkenhage 6 • Zutphen -Telefoon (0575) 54 74 44
E-mail: zutphen@rabomakelaars.nl
(Tevens vestigingen in Didam, Doetinchem, Vatsseveld en Winterswijk)

RaboMakelaardij

Kijk voor ons totale aanbod van meer dan
150 woningen op www.rabomakelaars.nl

Water- en
elektra installatie

materialen
'n assortiment

HARMSEN
' V IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
'li Itixi Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Bosselaar'
Vordenseweg 32, 7231 PCWarnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26

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

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

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

12 20

Eet vis,
•omdat het zo gezond is!
Dinsdags van 93Q tot 17.15 uur

op de markt in Vorden.

Ruime keus kwaliteitsvis.

VISHANDEL >4
LM. & F. VAN DE GROEP \

Spakenburg
Tcl./fax (033)2986610 jf

mobiel 06 22158903 Jf

HERENMODE!
nu 50% korting

sweaters, overhemden
katoenen winterbroeken

for Fellows, Ledüb, South Bank

mode

Kerkstraat 1 1 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 1 2 35

DAMESMODE!
50% korting

(zie aanduiding in de winkel)

HEKEL
AAN PEKEL?

Kom dan uw auto wassen
in onze

overdekte washal.

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2 7251 RV Vorden
Telefoon (0575) 55 22 22
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