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Overname advertenties berichten verboden

Vorden maakt haast met gemeentelijke herindeling:

Gemeentesecretaris T. van Vleuten van de gemeente Vorden
windt er geen doekjes om als
het gaat om de samenwerking
met Hengelo en Steenderen. "Er
moet vaart in het proces komen. Als je op een beperkt aantal terreinen samenwerkt dan
hoeft dat nog niet direct uit te
monden in een fusie. Maar naar
mate je dat op steeds meer terreinen doet dan kun je gewoonweg niet meer om een fusie
heen. Anders gaast het samenwerkingsproces zich tegen zichzelf keren."
Wethouder H. Boogaard van de gemeente Vorden is het met gemeentesecretaris Van Vleuten
eens. "Deze fase van samenwerken
mag niet te lang duren. Want als
het voorspel te lang duurt dan ben
je over je hoogtepunt heen", lacht
hij. 'Voor de gemeente Vorden is
Het heel duidelijk. Wij willen dat
deze samenwerking uitmondt in
een fusie. En ik denk dat ook de
andere twee gemeenten dat in feite wel willen. De discussie gaat
echter over de vraag hoe snel we
tot fusie over gaan".
Als voorzitter van de stuurgroep zit
de heer Boogaard in een zeer lastig
pakket. In zijn achterhoofd weet hij
dat de gemeente Vorden het liefst
zo snel mogelijk aanstuurt op een
fusie en van de andere kant moet
hij als neutraal voorzitter van de
stuurgroep ervoor zorgen dat er
een voorstel komt waarmee ook de
gemeenten Hengelo en Steenderen
mee uit de voeten kunnen. 'We
moeten nu proberen alle neuzen
dezelfde kant op te krijgen. Fusie is
geen must, maar ik denk dat het
onontkoombaar is. Gewoon op basis van argumenten. De verwacht
dat de argumenten voor een fusie
op niet al te lange termijn voldoende overtuigingskracht zullen heb-

ben zodat we er gezamenlijk uit
kunnen komen".
HOE NU VERDER
De stuurgroep heeft de afgelopen
weken benut om te praten met de
drie colleges en half januari is er
een gesprek geweest met alle fractievoorzitters uit de gemeenten
Vorden, Hengelo en Steenderen.
Binnenkort zal de stuurgroep met
een voorstel te komen naar de drie
colleges. Boogaard: "Op dit moment zijn wij bezig om - op basis
van wat er allemaal gezegd is - met
een advies te komen hoe we nu
verder moeten. De drie colleges
kunnen dit advies vervolgens overnemen en voorleggen aan de gemeenteraad. Maar ze kunnen ons
advies natuurlijk in onderling
overleg ook nog bijsturen".
Het is de bedoeling dat het voorstel
over 'Hoe nu verder?' in maart in de
gemeenteraad behandeld wordt.
Gemeentesecretaris Van Vleuten
probeert vervolgens de woorden
van de heer Boogaard wat af te
zwakken. "Laat ik duidelijk zijn: het
woord fusie is in de stuurgroep nog
steeds niet gevallen". En wethouder
Boogaard vult aan: "Nee, dat klopt.
Onze opdracht is ook nog steeds samenwerken. Maar dit sluit niet uit
dat in ons advies aan de drie colle
ges het woord fusie wel genoemd
wordt". Van Vleuten weer diplomatiek: "Ja, dat zou kunnen. Dat is niet
uitgesloten".
DRIE OF VIJF
Volgende maand komt er ook meer
duidelijkheid over het verzoek van
Zelhem en Hummelo & Keppel om
aan te mogen schuiven bij de VHSgemeenten. Deze twee gemeenten
zitten al sinds oktober in de wachtkamer. Tijdens de evaluatie van
een paar maanden geleden bleek
dat de stuurgroep een samenwerking met vijf gemeenten niet ziet

Gemeentesecretaris T. van Vleuten (links) en wethouder H. Boogaard van de gemeente Vorden.
zitten omdat het dan allemaal
veel te complex wordt. Wanneer
Zelhem en Hummelo & Keppel bij
het samenwerkingsproces worden
betrokken dan moet er volgens de
stuurgroep direct worden afgekoerst op een herindeling. Het is
de bedoeling dat de drie gemeenteraden in maart besluiten wat ze
met de verzoeken van Zelhem en
Hummelo & Keppel gaan doen.
NOG EEN JAAR
Op dit moment wordt er door de

D66 wil met bevolking praten
over herindeling
De Vordense fractie van D66 wil
binnenkort een regionale discussieavond houden over de gemeentelijke herindeling. De democraten zijn van mening dat
het tijd wordt dat de burgers in
deze regio bij het proces betrokken worden.
Zoals bekend zijn de gemeenten
Vorden, Hengelo en Steenderen
ruim anderhalfjaar geleden een
samenwerkingsverband aangegaan.
Het ziet er naar uit dat dit proces
op termijn uitmondt in een fusie
waar misschien ook wel de gemeenten Zelhem en Hummelo &
Keppel bij betrokken worden.
D66 in Vorden vindt het een kwalijke zaak dat er tot nu toe nog helemaal niet met de plaatselijke bevolking is gesproken over de ge
meentelijke samenwerking.
"Wij willen graag weten wat er
leeft bij de mensen en hoe ze tegen een eventuele gemeentelijke

herindeling aankijken", aldus de
heer M. Bakker.
De Vordense fractie heeft als extra
handicap dat D66 niet is vertegenwoordigd in de gemeenteraad van
Hengelo en Steenderen.
"Wij kunnen dus ook niet overleggen met onze partijgenoten daar
om te horen wat er leeft in die
twee dorpen. En datzelfde geldt
voor Zelhem", zegt de heer Bakker.
In Hummelo & Keppel daarentegen is D66 wel vertegenwoordigd
in de raad. In december zijn de
fracties van D66 uit Vorden en
Hummelo & Keppel voor het eerst
bij elkaar geweest om eens onderling van gedachten te wisselen
over de toekomst van de gemeenten in deze regio.
De fractie van D66 in Vorden is van
mening dat er moet worden afgekoerst op een fusie waar alle vijf
gemeenten bij betrokken zijn. "Je
kunt nu wel eerst kiezen voor al-

leen Vorden, Hengelo en Steenderen maar je zult zien dat je over
tien jaar dan opnieuw met hetzelfde verhaal geconfronteerd
wordt. In onze ogen kun je het beter in één keer goed doen en kie
zen voor een grote krachtige gemeente", aldus Bakker.

gemeenten Vorden, Hengelo en
Steenderen op drie terreinen samengewerkt.
Zo hebben de drie gemeenten onlangs een nieuw automatiseringssysteem aangeschaft. Ook op het
gebied van personeel & organisatie en sociale zaken zijn de krachten gebundeld. Gemeentesecretaris Van Vleuten: "Daarnaast zie je
dat ambtenaren op eigen initiatief
met elkaar overleg gaan plegen en
er via die weg ook al wordt samengewerkt. Dan wordt het overigens

wel de kunst om dat beheersbaar
te houden.
Je moet het overzicht niet verlie
zen. Daarom ben ik ook van me
ning dat deze fase van samenwerken niet te lang moet duren. Toen
we in mei 1998 aan dit proces begonnen, werd er in de bestuursopdracht een termijn genoemd van
drie jaar. We zijn nu al bijna twee
jaar onderweg. In wezen hebben
we dus nog een jaar. En dat houd
ik de bestuurders ook voortdurend voor."

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2
Hervormde kerk Vorden
Zondag 13 februari 10.00 uur ds. J.W. ten Kate uit Doetinchem.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 februari 10.00 uur ds. G.W. van der Brug uit Zutphen.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 februari 10.00 uur J. Pasveer uit Warnsveld; 19.00 uur
ds. P. Boomsma uit Nijverdal.

De heer Bakker wil graag in contact komen met inwoners uit Hengelo, Steenderen, Zelhem, Vorden
en Hummelo & Keppel die willen
meewerken aan het organiseren
van een discussieavond over de ge
meentelijke herindeling.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 12 februari 18.30 uur eucharistieviering, volkszang.
Zondag 13 februari 10.00 uur eucharistiev. m.m.v. Cantemus Domino.

"Een dergelijke regionale discussieavond kan alleen maar op po•ten worden gezet als er vertegenwoordigers bij betrokken zijn uit
alle vijf gemeenten", benadrukt
hij.

Weekendwacht pastores
13-14 februari H. Jaspers, Zutphen, tel. (0575) 527080.

Voor meer informatie en opgave
kan men bellen met (0575) 526
991.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 februari 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 13 februari 10.00 uur woord/communiedienst.

Huisarts
12-13 februari dr. Dagevos. het Vaarwerk l, tel. (0575) 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne
altijd éérst bellen voor overleg.

In het voorjaar genieten van een mo|ie tuin
Wij kunnen deze droom werkelijkJieÉyaten
Tandarts 22-13 februari G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 402124.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag/zondag 11.30-12.00 uur.
Streekziekenhuis Het SpittaaJ. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.

Tevens verzorgen wij
* Tuinontypn| - Tüinaaril
* Tuinonderhoud - fuif
* Tuinrenovatiel* VijvBrj^ftteg
* Sierbestrating « Srioeieti
* Aanleg-drwdérhoud fcdrijfsterrein(
* Specialist in aan^va| Japanse tuinen
Profiteer nu van onze 10% millennium korting
In de maarïd februari

Keuze uit meer dan 30 soorten vlaaien
volgens Limburgs recept calorie-arm en goed voor
12 royale punten

Heerlijke
verse
vlaaien
Keuze uit
ruim 30
soorten

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.
Pedicure L Evers-Jansen. tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 556908;
Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink. tel. 552492;
Y. Roelofs (0575) 441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.
Amicon Infopunt in bibliotheek Vorden. Openingstijden
dinsdag 13.30-17.30 uur.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 13.3020.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30
uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uitleenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrijdag
van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur,
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00-17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 5566 68.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Infbrmatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen. tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 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. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375 (Wim);
voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

goed voor 12 royale punten,
'n bavaroise met appel
en boerenjongens
voor maar

f5.{95

Nieuw! Speciaal!
Gallee vlaai
'n kleinere kersenbavaroisevlaai
goed voor 6 punten
voor maar

HOVENIERSBfDKIJf ANDWÈ OONK
Neede
Tel. (0545) 29 21 46 (na 18.00 uur)

Geldersche bollen

Contactjes

gevuld met noten, rozijnen,
appel en spijs
^ per stuk voor

• Gewichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
bij Herbalife. Probeer het ook!
Bel uw onafhankelijke Herbalife-distributeur. Bianca te Veldhuis, tel. (0575) 464882

• TE KOOP: ca. 48 meter 2
systeemplafond inkl. 12 TL
lichtbakken 60x120 cm
f 2.000,-. Regelink, Raadhuisstraat 40, Hengelo G., (0575)
464765
• Totale opheffingsuitverkoop van handelsvoorraad
w.o. oude antieke en 2e
hands meubilair, klokken,
spiegels e.d. Alles moet weg!
Nu korting tot 50%! of t.e.a.b.
Zaterdags van 09.00 tot 17.00
uur
Corantiek De Stegge 9, Lievelde, tel./fax (0544) 463954,
mob. 06-55143833

• Probeer ook de nieuwe, lekkere, stevige consumptieaardappel Redstar. Doorlopend te koop en scherp geprijsd. Per zak a 25 kilo. Tevens
• Ik maak graag een plan met te koop: Bildtstar. Wolsink
u voor een slank & fit maar
Aardappelen, Tolhutterweg 11,
vooral gezond millennium:
7261 KS Ruurlo
Bel vrijblijvend voor info: mevr.
A. Eijsink, tel. (0575) - 572127
• Plezier met judo. Elke
maandagmiddag 15.50-16.40
• TE KOOP: zonwering. 1 st. uur tot ± 7 jaar; 16.40-17.35
750 breed, uitval 250 electr.; 1
uur tot ± 10 jaar; 17.35-18.30
st. 400 breed, uitval 100,
uur 11 jaar en ouder. Eerste
hand, staalkabel, f 2.000,-.
drie lessen gratis; 3 x judopak
Regelink, Raadhuisstraat 40,
in bruikleen. Sport- en geHengelo G., (0575) 464765
zondheidsstudio Vorden, Burg.
Galleestraat 67a, tel. (0575)
554091; (0543) 517467
• ERVAAR ZELF de wonderlijke werking van Aloe Vera
• Gevraagd: schoonmaakproducten! Bea Brinkman
(0575) 553632; Gineke Bosster kantoor ca. 2 uur/week.
man, praktijk voor psycho
Zelhem 0314-625109 tijdens
energetische therapie en
kantooruren
Touch for Health, (0575)
570482; Jannie Nijkamp
• Centrum voor Healing!
(0575) 521316
Stress, angst, boosheid en
verdriet vallen onder opgeslagen emoties. De energie kan
• TE HUUR: appartement
dan niet meer stromen en we
voor 1 of 2 personen. Tel.
voelen ons ziek. Na een he(0575) 461733
aling zal er van binnen 'ruimte' komen. De energie kan
• Carnavals kleding te huur
weer stromen. Bel voor inforD.S. design, Molenkolkweg 33
Steenderen. tel.: 0575-452001
matie Marg Bekken (0573) 45
3246
• NUTSFLORALIA start in
maart weer met een bloemschikcursus voor beginners
en gevorderden. Voor inlichtingen en opgave kunt u terecht bij tel. 553284

'n lekker meergranenbrood
van zuivere molenmaling
deze week

Vers
van uw
verwenbakker

• TE KOOP: Dressoir 10 laden
+ 2 deuren, tel. (0575) 553253
• TE KOOP: prima hooi, kleine balen, tel. (0575) 551079
• Dierenpension/Hondenschool
'De Batsheuvel' te Ruurlo start
cursus 'Gedrag & Gehoorzaamheid' voor beginners en
gevorderden. Tel. 0573-461386
• GEVRAAGD: hulp voor het
schoonmaken van 2 gastenhuizen voor maandag en/of
vrijdag. Voor info mevr. L.
Hondelink, tel. 0575-467441
(tussen 18.00 en 20.00 uur)

5O

Bolussen
volgens oud Gelders recept,
gewoon geweldig lekker
nu 5 voor

ledere donderdag: 5 broden voor maar

JEJ OO

Om

12.'95

Zie ook onze dagaanbiedingen
Keuze uit meer dan 80 soorten brood, waaronder
vele specialiteiten,
ledere dag . . . vers van de warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

MORDE b.v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V

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

//U AJITOBEDRUF BRUIL

• WIJ ZOEKEN zelfst. hulp in
de huishouding voor ca. 6
uur, liefst 2 halve dagen. Buitengebied Vorden, tel. (0575)
556559 na 18.00 uur

mm

Hackfort volkoren

• Wilt u zich slanker, fitter en
gezonder voelen met Herbalife? Gratis begeleiding. TeL/fax:
(0575) 467222
• TC RENOVATIE: alles onder 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • verzamelhal • kringloopmeubelen
• antiek, curiosa, enz.; in- en
verkoop. Ma. t/m za. open van
10.00-16.00 uur. Generaalsweg 23, Heelweg bij Varsseveld, tel. (0315) 241169

^3
35
Jj

Tip van de week:

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

Achterhoekse vlaai

Illl

is een universeel autobedrijf met in- en verkoop, reparatie en onderhoud
van alle merken auto's.
Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op zoek naar een

Autotechnicus
met APK II bevoegdheid, of bereidheid hiervoor te leren,
met een brede interesse in de moderne autotechniek.
Uw reactie graag binnen twee weken aan:
Autobedrijf Bruil, Zelhemseweg 19, 7255 PS Hengelo Gld.
TEL. 0575-464793.

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Bas
geboren op 28 januari 2000
Hij weegt 3050 gram
en is 49 cm lang.
Arthur en Mariët
Nieuwenhuis
Z-E-weg 31 a
7227 DG Toldijk
(0575) 45 26 86
Wij stralen van geluk
want hier is onze uk
we glunderen van plezier
nu zijn we met ons vier.

Vorden, februari 2000

en na zijn overlijden ons tot steun is geweest.
De brieven en kaarten vol medeleven en vooral de warme
belangstelling bij de crematie hebben ons goed gedaan.
In een nieuwe eeuw gaan we zonder hem %
verder, maar behouden voor altijd de meest
dierbare herinneringen aan onze pap, opa aan Coos.
Namens de familie,
Ruth Roselaar

Jordi
31 januari 2000
Rudi Kornegoor
Kitty Waenink
Lesley
Korenbloemstraat 12
7255 XL Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 38 43

Stand

1-1
(2-2)
Dus geen kerel
maar heel blij zijn
met de geboorte van

MEREL
ikke (Rik dus),
Patricia en Vincent gaven
inmiddels onze kleine zus,
zaterdag 5 februari 2000,
ca. 03.30 uur de eerste
vette kus.

Erika Jansen
en Cor ten Barge
Frans Halslaan 36
7204 CH Zutphen

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn vrouw
A. DE GROOT-WENGLER

PAROCHIE CHRISTUS KONING/
H. ANTONIUS VAN PADUA
VORDEN/KRANENBURG
HETJEBBINK.6
7251 BL VORDEN

AFSCHEID PASTOOR

VANZEELST

Pastoor J.A. van Zeelst OFM gaat met emeritaat!
Op zondag 20 februari 2000 nemen we afscheid in een
(speciale) eucharistieviering.
De viering begint om 14.00 u. in de Christus Koningkerk
te Vorden. Aansluitend vindt er een receptie plaats,
eveneens in de Christus Koningkerk
De receptie duurt van ongeveer 15.30 u. tot ongeveer
17.30 u.
Een ieder is van harte welkom.
Voor vragen kunt u terecht op
telefoonnummer 0575-552433.
Het parochiebestuur.

kalfsgehakt
100 gr.
stamppotten,
diverse soorten,
per portie

groenterol,
WO gr.

jebraden
:aasgehakt, wo gr.
^

bacon,
WO gr.

*\ 59 5 kalkoenschnitzels

gebraden rosbief,
WO gr.

2

leder z'n
eigen wens.
Uitvaartcentrum:
Het jebbink 4a, Vorden.
Tel. (0575) 55 27 49

Bel bij een sterfgeval gratis: 0800-023 05 50 (dagen n a c h t )

Monuta
Uitvaartverzorging en -verzekering

59 vruchtensalade,
WO gr.

00

89

1

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

betuig ik mijn oprechte dank.
H. de Groot
Vorden, februari 2000
De Delle 99
7251 AJ Vorden

Echte liefde gaat

Graag wil ik iedereen bedanken die tijdens de ziekte van
mijn man,
GOOS VOS

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer als nieuw
uitzien !
Voor een vrijblijvende offerte kunt u bellen:
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 552928

-HUIS DE VOORSTEEFDE (bij Zutphen)

Huis De V<x>rst in Kefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor:
*• huwelijksplechtigbeid
*• recepties en (bruilofls)party s
«• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
«• hesloten diners
*• bruidshuis op het landgoed

Huis De Voorst

Binnenweg 10,7211 MA Kefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax: (0575) 51 3505
E-mail: huisdev(x>rst@universa].nl
www.huisdevoorst.nl

VLAAI VAN DE WEEK:

Zwitserse roomvlaai f 10,* ****
Kwarkstammetje f 7,50
* ****
Winter volkoren f 3,00
* ****

ruurlo
vorden

De Stichting
Ouderenzorg Ruurlo-Vorderi beheert
twee woonzorgcentra
in deze regio,
de Bundeling in Ruurlo en
de Wehme in Vorden

Op 18 februari 2000 neemt de heer W.F. van der Vuurst afscheid van "De Wehme"

Winter broodjes 5 voor f 3,00
*****
Kamphuis b.v.
SCHILDERS
EN AFWERKERS
Kokstraat 37
Eefde

Tel. 0575-512927
Door persoonlijke omstandigheden gedwongen is hij in de gelegenheid gesteld vervroegd uit dienst te
treden.

Wij willen deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan en nodigen u uit om vrijdag 18 februari a.s.
van 16.00 uur tot 17.00 uur afscheid van hem te nemen als lid van de Raad van Bestuur. U kunt hem in
de zaal van "De Wehme" groeten'.

5 witte hardebollen
voor f 1,00

Bel de Winterschilder!
ƒ 65,- korting per man per
dag.

De heer Van der Vuurst heeft zich vele jaren met hart en ziel ingezet voor de Stichting Ouderenzorg
Ruurlo-Vorden, de bewoners van "De Wehme" en de realisatie van het woonzorgcomplex
"Voordestaete".

Zaterdag tussen 7 uur en 8 uur

voor
in- en exterieur
verf - glas
vloeren
raamdecoratie
wandafwerking

Maandag Valentijn: Dan moet u
voor iets lekkers bij bakker Joop
zijn

OPHIE'S

Raad van toezicht
L. Mackaay, voorzitter
Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

ERGADERINGEN

J}11 C-PRIVÉ-PROJECT

RAADSCOMMISSIES

•

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun
advies nog bij of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester
en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies
zijn ook raadslid.

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefex:(0575)557444
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)
Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak
Wethouder DJ. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar
maken. De raads- en commissiestukken liggen ter inzage in-de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda
begint, aan de voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling
van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vragen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.
De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 15 februari 2000 om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- ingekomen stukken
- bestemmingsplan "Oude Zutphenseweg/Zelstweg, herziening 1999"
- bestemmingsplan "Buitengebied Lankhorsterstraat 16, herziening
1999"
- voorbereidingsbesluit voor uitbreiding gebouw coöperatieve wertuigenvereniging Medo aan de Onsteinseweg;
- voorbereidingsbesluit voor een relaishuis op het NS-emplacement;
- beroep tegen onthouding goedkeuring bestemmingsplan "Bungalowpark Mosselseweg".
De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag 15
februari 2000 om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- ingekomen stukken;
- optimalisering afvalverwijderingsstructuur gemeente Vorden.
De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 16 februari 2000 om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- ingekomen stukken en mededelingen;
- PC-privé project;
- Wijziging begroting 2000;
- Overige raadsvoorstellen ten aanzien van de financiële paragraaf.

ERGADERING GEMEENTERAAD
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 22 februari 2000 om 19.30
uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- PC-privé-project
- bestemmingsplan "Oude Zutphenseweg/Zelstweg, herziening
1999"
- bestemmingsplan "Buitengebied Lankhorsterstraat 16, herziening
1999"
- voorbereidingsbesluit voor uitbreiding gebouw coöperatieve werktuigenvereniging Medo aan de Onsteinseweg;
- voorbereidingsbesluit voor een relaishuis op het NS-emplacement;
- beroep tegen onthouding goedkeuring bestemmingsplan "Bungalowpark Mosselseweg"
- toelaten raadslid.

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

OELATEN RAADSLID
Mevrouw G.J.G. Tolkamp heeft ontslag genomen als raadslid. De heer
W.Chr. Wichers zal haar plaats overnemen. De gemeenteraad besluit de
ze vergadering over zijn toelating, waarna de beëdiging in de raadsvergadering van 28 maart kan plaatsvinden. Een belanghebbende kan binnen zes dagen na het toelaten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, beroep instellen.

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

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een
bedrag van ( 10.000,— beschikbaar
te stellen voor een pc-privéproject
voor de medewerkers van de gemeente Vorden. Door de invoering
van nieuwe programmatuur vinden zij dat de medewerkers ook
thuis in de gelegenheid moeten
zijn om daarmee te leren omgaan.
Het thuis werken wordt daarmee
ook beter mogelijk.
ESTEMMINGPSLAN
OUDE ZUTPHENSEWEG/ZELSTWEG"
Dit bestemmingsplan maakt het
mogelijk dat twee woningen aan
de Zelstweg worden gebouwd als
compensatie voor de twee gesaneerde agrarische bedrijven Zelstweg 2 en Kerkhoflaan 2 te Vorden.
Ook kan er een glastuinbouwbedrijf komen.
In de voorbereidende procedure
voor de vaststelling van deze plannen heeft niemand bezwaren ge
maakt.

'B"BUITENGEBIED
ESTEMMINGSPIAN
LANK-

OORBEREIDINGSJ" Vc
"
D
l
BESLUITVOOR
UITBREIDING MEDO IN MEDLER
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een
voorbereidingsbesluit te nemen
voor de Medo in Medler. De Medo
wil uitbreiden. Burgemeester en
wethouders zijn bereid om een
strook grond te verkopen. Om de
uitbreiding op korte termijn te re
aliseren is een voorbereidingsbe
sluit nodig.

ÏVo

•

De NS wil langs de spoorlijn
Zutphen Winterswijk enkele re
laishuizen bouwen voor het onderbrengen van apparatuur. In
Vorden zou er een moeten komen
tussen de. spoorlijn en de (be
drijfs)bebouwing aan de noordzijde van de Enkweg. Omdat het ge
bouw groter moet worden dan het
bestemmingsplan toestaat, stellen
burgemeester en wethouders de
gemeenteraad voor een voorbereidingsbesluit te nemen, waardoor
de NS sneller kan beginnen met
bouwen.
Het gebouw krijgt een vloeroppervlak van 60m2.

HORSTERSTRAAT 16"
Dit bestemmingsplan maakt de
verplaatsing van het landbuwme
chanisatiebedrijf Arends uit de
kom van Wichmond mogelijk. In
de voorbereidende procedure zijn
bezwaren ingebracht. Deze bezwaren vinden burgemeester en wethouders niet zo zwaar wegen dat
de gemeenteraad het bestemmingpslan niet zou moeten vaststellen.

ESTEMMINGSPIAN
"BUNGALOW MOSSELSEWEG"
Gedeputeerde staten hebben geen
goedkeuring gegeven aan dit be
stemmingsplan. Burgemeester en
wethouders stellen de gemeente
raad voor om beroep tegen dit be
sluit in te stellen.

Plaats

aanvrager

inhoud

vrijstelling

Overweg 14

JAJ. Hesselink

bouwen bedrijfswoning

hoogte

IJsselweg 16,
Vierakker

A. Wuestman

vernieuwen carport/
bergruimte

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

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

datum
ontvangst

inhoud
Ambachtsweg 11 J.H.M. Eckhardt plaatsen hekwerk

26-01-2000

Zuivelhofl3

J. Heuvelink

bouwen bergruimte

31-01-2000

de Boonk 29

P.P. Kooning

verbouwen woning

31-01-2000

Wiersserallee 11 E.V. Gatacre

verbouwen gevel

31-01-2000

Hoetinkhof98

verbouwen woning

01-02-2000

Hackforterweg 33,R. Krijt
Wichmond

uitbreiden voorzieningengebouw

01-02-2000

Het Hoge 57

vergroten
bergruimte

01-02-2000

fam. Hattink

M.C. Groot
Jebbink

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

/W,ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

OUWVERGUNNINGEN

Dl

WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning (art. 3:44 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
liggen met ingang van 11 februari tot en met 23 maart 2000, ter inzage
de besluiten op de aanvragen van:
naam aanvrager:
CV De Hooge Weide
adres:
Kostedeweg 7
woonplaats:
7251 MZ Vorden
adres van de inrichting:
Kostedeweg 7
om revisievergunning voor: een biologisch gesloten scharrelvarkensbedrijf
naam aanvrager:
maatschap Scheffer-Broekgaarden
adres:
Nieuwenhuisweg l
woonplaats:
7251 PS Vorden
adres van de inrichting:
Nieuwenhuisweg l
om revisievergunning "voor: een agrarisch bedrijf met akkerbouw en
vleesvarkens

De strekking van het besluit/verlening luidt:
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.
De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten.
openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking
vergunning
(artikel 8.26 Wet milieubeheer en art. 3:33 Algemene wet bestuursrecht))
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 11 februari tot en met 23 maart 2000, ter inzage het
besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer E.J. Eggink, Lankampweg 5, 7251 PM Vorden, op 8 april 1986 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, nummer 105, adres inrichting: Lankampweg 5 te Vorden.
Strekking van het besluit:
gedeeltelijke intrekking van de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder voor de overdracht van de productieruimte van (bruto)
321,6 kilogram NH3 aan het agrarisch bedrijf van maatschap VossersReinders, Beekstraat 9, 7227 NC Toldijk.
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 942 kilogram
NH3 over. De depositie neemt met 25% af van 2301 naar 1715 mol.
openbare kennisgeving besluit inzake gehele intrekking vergunning
(artikel 8.26 Wet milieubeheer en art. 3:33 Algemene wet bestuursrecht))

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.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44.

/W,ET

MILIEUBEHEER

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 11 februari tot en met 9 maart 2000, ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:
om revisievergunning voor:

de heer HJ. Rukker
de Horst 2
7251 PT Vorden
de Horst 2
een agrarisch bedrijf met melkvee en varkens

Strekking van het ontwerp-besluit:
voorzover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en
ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een ieder
worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het ge
meentebestuur worden ingediend vóór 10 maart 2000. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens,
als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 10
maart 2000. Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax
(0575) 55 74 44.

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 11 februari tot en met 23 maart 2000, ter inzage het
besluit tot gehele intrekking van de aan de heer DAG. Pardijs, Okhorstweg l, 7251 RG Vorden, op 27 september 1988 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een agrarisch bedrijf op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, nummer 63, adres inrichting: Okhorstweg l te Vorden,
Strekking van het besluit:
gehele intrekking van de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder voor de overdracht van de productieruimte van (bruto) 731 kilogram NH3 aan het agrarisch bedrijf van Eggink CV De Hooge Weide, Kostedeweg 7, 7251 MZ Vorden.
Tegen deze besluiten 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 u binnen 6 weken na de datum van terinzage
legging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 24 maart 2000.
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 bestuursrechtspraak van

(SEMDA V O R D E N
FEBRUARI

ledere dag:
SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
9 BZR Vorden in Dorpscentrum
9 ANB klootschieten bij 't Olde
Lettink
11 NBV. Plattelandsvrouwen culturele avond
14 Bridgen in Dorpscentrum
16 BZR Vorden in Dorpscentrum
16 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
16 HVG Wichmond 'Vogels in de
Achterhoek etc." dia's
16 Welfare handwerkmiddag
Wehme
17 Bejaardenkring Dorpscentrum
17 HVG Wildenborch dhr.
Teeuwen "IJssel en uiterwaarden"
19 Klein Axen, Martje Binnerts Ie
zing "NEI Therapie"
21 Bridgen in Dorpscentrum
21 Vrouwenclub Medler dhr. Zijlstra
22 Passage schrijfster mevr. Joke
Verweerd
22 KBO Soosmiddag
23 BZR Vorden in Dorpscentrum

23 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
24 HVG dorp Vorden dhr. Peppelman Inbraakpreventie
24 PCOB in het Stampertje Filosofie
28 Bridgen in Dorpscentrum
MAART

Iedere dag:
SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
l HVG Linde mevr. Niewenhuis
"Geheugentraining"
l Welfare handwerkmiddag
Wehme (Kraamverkoop)
l BZR Vorden in Dorpscentrum
l ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink
1 HVG Wichmond ouderenmiddag
2 Bejaardenkring Dorpscentrum
6 Bridgen in Dorpscentrum
6 Vrouwenclub Medler Kraamge
beuren door de eeuwen heen
7 KBO Soosmiddag
8 BZR Vorden in dorpscentrum
8 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

ELEIDSREGELSVOOR HET VERLENEN VAN VRIJSTELLING/VERGUNNING VOOR HET
TIJDELIJK BEWONEN - EN VOOR HET (VER)BOUWEN OF PLAATSEN - VAN NIET VOOR
BEWONING BESTEMDE GEBOUWEN
Burgemeester en wethouders hebben op l februari 2000 beleidsregels vastgesteld voor toetsing van verzoeken
om toestemming voor het tijdelijk bewonen van een niet als woning aangemerkt gebouw, zoals een stacaravan of een tijdelijk verbouwde schuur. Meestal gaat het om een tijdelijk onderkomen tijdens de verbouw van
de op hetzelfde perceel aanwezige woning.
Deze tijdelijke bewoning is bijna altijd in strijd met de geldende bestemmingsvoorschriften. Bovendien voldoet
zo'n tijdelijk onderkomen vaak niet aan redelijke eisen van welstand en/of aan de bouwtechnische eisen, die
voor woningen gelden. De Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet bieden burgemeester en wethouders mogelijkheden om - met vrijstelling - toch medewerking te verlenen.
Waar beoordeling van deze verzoeken vroeger voor elk geval afzonderlijk gebeurde, toetsen burgemeester en
wethouders de verzoeken nu aan de beleidsregels. De regels verschaffen duidelijkheid wanneer burgemeester
en wethouders in beginsel willen meewerken.
Verzoeken kunnen nu dus sneller worden afgewerkt.
Voor niet in de beleidsregels genoemde gevallen blijft een afzonderlijke beoordeling noodzakelijk.
Deze beleidsregels treden met ingang van 10 februari 2000 in werking.
U kun de beleidsregels inzien ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en tegen betaling van rechten een fotocopie verkrijgen.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING

MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de openbare bibliotheek van
Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 11 februari tot en met 9 maart 2000 ter inzage:
een melding (artikel 8.19, lid 3) van:
Drukkerij Weevers b.v., Nieuwstad 30a, 7251 AH Vorden, voor het uitbreiden van een drukkerij, op het perceel
Nieuwstad 30a te Vorden.

13 Bridgen in Dorpscentrum
15 BZR Vorden in Dorpscentrum
15 Welfare handwerk middag
Wehme
15 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
16 HVG Wildenborch dhr. Smeitink
16 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 Klein Axen, psychotherapeute
workshop Aura
18 HVG Dorp Vorden excursie
naar Planetarium Toldijk
20 Bridgen in Dorpscentrum
20 Vrouwenclub Medler Cabaret
"Dames variant"
21 KBO Soosmiddag
22 BZR Vorden in Dorpscentrum
22 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
22 HVG Wichmond VW Vorden
mevr. Wullink
23 HVG Dorp Vorden Paasviering
23 PCOB in het Stampertje
Paasmiddag
27 Bridgen in Dorpscentrum
28 Passage dhr. Rossel 'n reisverhaal
29 Welfare Verkoopmiddag Wehme
29 BZR Vorden in Dorpscentrum
29 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink
30 HVG dorp Vorden Ringvergade
ring de Herberg
30 HVG Linde Ringvergadering de
Herberg

Fam. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17
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Marokaanse CleiTieiltilieS

499
20 stuks

Kant en klaar
Vordense kipschotel

99
o. a. kip-sperziebonen-aardappelen
500 gram
Aanbiedingen geldig ma. 7 feb t/m zat. 12 feb.

Bridgen

God is de Vader
en mijn vader was een beetje God;
hij las voor uit de bijbel en
zei wat goed was en wat fout
En ik was zijn kleine meisje
en zijn speeltje
Hij gebruikte mij
en misbruikte mij
En mijn vader had God
en toen was er voor mij niemand meer.
Op 30 januari heeft de trio synode van de Samen Op Wég-kerken uitspraken gedaan over sexueel misbruik. De synode roept plaatselijke
kerken en gemeenten op om dit thema op hun agenda te zetten. De
commissie Vorming en Toerusting van de gereformeerde kerk en de
Hervormde gemeentes in Vorden en Wichmond en de RK kerk Vierakker organiseert een avond waar men de pastorale informatie
groep godsdienst en incest uit Varsseveld uitnodigt. Zij geven de aanzet tot gesprek.
Op dinsdag 15 februari in de Voorde.

Vordens Huisvrouwen Orkest
op tournee door Achterhoek
Het Vordens Huisvrouwen Orkest is de laatste maanden druk
bezig geweest om, o.l.v. haar
nieuwe dirigent Jan Hilferink,
het programma te vernieuwen.
Ook werden er een 6-tal optredens
verzorgt, in de regio o.a. in Terborg, Warnsveld en 2x in Vorden.
De maanden maart en april toeren
de dames verder naar Gorssel,
Zutphen, Deventer en nogmaals

Zutphen om in diverse centra's de
mensen een leuke avond te bezorgen.
Men heeft misschien zin gekregen
om .eens te zien met hoeveel ple
zier de dames repeteren, dan kan
dat altijd op de maandagavond in
het dorpscentrum. Natuurlijk kan
men ook even bellen met een van
de bestuursleden, mevr. Schepers,
tel.nr. (0575) 551923 of mevr. V.d.
Schoot, tel. (0575) 552179.

BRIDGECLUB B.Z.R. VORDEN
Uitslagen van woensdag 2 febr.
Groep A: 1. v. Gastel/Costermans
60.4% - mv./hr. Scholten 60.4%; 2.
Steenbeek/Groot Bramel 56.7%; 3.
v. Alphen/Warnaar 55.4%.
Groep B: 1. de Vries/Lenderink
60.4%; 2. Hooyveld/de Jonge 59.9%;
3. de Bie/Harmsen 56.3%.
BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen van maandag 31 jan.
Groep A: 1. dms. den Ambtman/
Thalen 65,0%; 2. dms. van Asselt/
Kamp 59,2% - hrn. Ten Have/Dijcker 57,5%.
Groep B: 1. hr. Koekkoek/mv. Lamers 67,1%; 2. dms. Brandenburg/
Eijerkamp 62,9%; 3. echtp. Wientjes 56,7%.

Actie Zuinig Stoken
GELDERLAND

2

800
• 1000
1200
1400
1600
1800

AVO Kranenburg heeft
behoefte aan vrijwilligers
De Aanvullende Opvang (AVO)
voor asielzoekers in het voormalige klooster in Kranenburg,
bestaat eenjaar.
Een jaar geleden is er via Contact
een oproep gedaan met het doel
vrijwilligers te werven voor de
AVO. Inmiddels zijn er meerdere
vrijwilligers werkzaam, die o.a. Ne
derlandse les geven, de fietsenwerkplaats begeleiden, naailes ge

ven, knutselen met kinderen, kle
dingwinkel opzetten.
Toch heeft men nog behoefte aan
vrijwilligers, bijv. voor het geven
van computerlessen en vooral voor
kinderactiviteiten met name in de
vakanties en week-enden.
Heeft men interesse of wil men
meer informatie neem dan contact op met: Greetje Langenberg,
tel. (0575) 556294 (bij geen gehoor
556328).

Voetbalver. Vorden en
Barendsen BV verlengen
sponsorcontract
De voetbalvereniging Vorden
en Barendsen Vorden BV hebben hun sponsorcontract voor
een periode van maar liefst zes
(!) jaar verlengd. De huidige
overeenkomst bevindt zich in
het derde jaar. Barendsen was
tientallen jaren terug reeds één
van de eerste shirtsponsors in
de hele regio. "De voetbalvereniging en Barendsen BV horen
bij elkaar" zo motiveert Henk
Barendsen zijn keuze om om
het sponsorcontract te verlengen.
Barendsen senior werd onlangs ge
huldigd voor zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap. Zijn zoon Henry
Barendsen is als actief lid van het
vijfde elftal nog wekelijks op de
voetbalvelden te vinden, hetgeen

zijn betrokkenheid bij de club onderstreept. Het bestuur van de
voetbalvereniging oogt eveneeens
tevreden. "Door de duur van de
overeenkomst weten wij waar we
de komende jaren aan toe zijn en
kunnen wij ons financiële beleid
daarop afstemmen", aldus penningmeester Bert Beek. "Bovendien zal ons eerste elftal de komendejaren indien nodig in nieuwe tenues gestoken worden door
Barendsen." Voorzitter Herman
Vrielink vult aan dat in de komende periode van zes jaar zowel het
tweehonderdjarig bestaan van Barendsen BV als het 75-jarig bestaan
van de voetbalvereniging gevierd
zal worden. "Twee festiviteiten
waarbij wij wellicht wat voor elkaar kunnen betekenen", aldus de
tevreden voorzitter.

Zonnebloem 12 1/2 jaar
Onlangs vierde de afd. Vorden
van 'ZONNEBLOEM' haar 12'/2
jarig bestaan met een feestmiddag in Het Dorpscentrum.
Nadat mevr. Trudy Rogmans-Jongbloed iedereen had verwelkomd
werden ten overstaan van de volle
zaal door de Regio-voorzitter Jan
Visser zes vrijwilligers gehuldigd.
Zij stonden aan de wieg van de afdeling Vorden, daarom kregen zij

de erespeld van de ZONNEBLOEM
uitgereikt.
Het waren de dames Gerritsen,
Kettelarij, Klein Kranenborg, Schotman en Steenbreker en voorts de
heer Bleumink.
Na deze ceremonie werd de middag voortgezet door de Berkelvrouleu uit Eibergen die met hun
Achterhoekse programma allen
een gezellige en vrolijke middag
bezorgden.

-

FLEVOLAND
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2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
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19
24
29
34
38
43
48
53
57
62
67
72
79
86
93
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338
423
507
594
676
760
847
929
1016
1100
1184
1270
1397
1522
1650
1777

stooktabel 31 jan. t/m 6 teb.

GAS
'De Snoekbaars'
Tijdens de jaarvergadering van de
hengelaarsvereniging 'De Snoekbaars' werd een minuut stilte in
acht genomen voor de overleden
leden te weten de heren Luimes,
van Rooy en Brasz. Uit het jaarverslag van secretaris Vruggink bleek
dat het ledental is gegroeid. 'De
Snoekbaars' telt thans 436 leden
onderverdeeld in 349 senioren en
87 juniorleden. Penningmeester
Vreeman sprak over een positief
saldo.
Voorzitter D. Weustenenk complimenteerde de jeugdcommissie
voor de wijze waarop de jeugdle
den werden begeleid bijvoorbeeld
met de wijze hoe men met een ge
vangen.vis moet omgaan, het "te
rugzetten" e.d. De jeugdwedstrijden
trekken ongeveer per keer 30 deelnemers.
Bij de bestuursverkiezing werd
Derk Weustenenk bij acclamatie
herkozen. H. Fleming en H. Golstein stelden zich niet herkiesbaar.
Voorzitter Weustenenk stond uitgebreid stil bij het afscheid van H.
Golstein die in totaal 27 jaar zitting heeft gehad in het bestuur.
"Hij heeft zeer veel voor onze vereniging gedaan. Zo hield hij jaarlijks de standen bij van de gehouden
viswedstrijden", aldus Weustenenk
die hem als blijk van waardering
een relax-stoel aanbood. Van de
twee vacatures kon er een ingevuld
worden.
Voor het eerst in de geschiedenis
van 'De Snoekbaars' werd een
vrouw in het bestuur gekozen en
wel mevrouw Jansen-Boers.
Tot slot werden de prijswinnaars
van het afgelopen seizoen gehuldigd. Op een gedeelte eerste plaats
W. Vreeman en J. Groot Jebbink
met 890 punten; 3 R. Golstein 878;
4 A. Golstein 874; 5 D. Heutink 856
punten.

Reind Zweverink motorsportman van het jaar
bij 'De Graafschaprijders'
Tijdens een goed bezochte
feestavond (zaterdag in zaal
"De Herberg") maakte het bestuur bekend dat de "welbekende' fietsenmaker Reind Zweverink gekozen is tot motorsportman van het jaar. Hij dankte de
ze verkiezing aan het feit dat
hij binnen de Toeraf deling van
de club de persoon is die in Ne
derland de meeste kilometers
heeft afgelegd!
Wethouder Boogaard was deze
avond namens het gemeentebestuur van Vorden aanwezig om de
verschillende kampioenen te huldigen.Het afgelopen jaar is de
auto- en motorclub, in samenwerking met de gemeente Vorden, ge
start met het verkrijgen van een
milieuvergunning. Voor deze vergunning moet een geluidsrapport
overlegd worden. Dit rapport opgestelt door de firma v. d. Boom
uit Zutphen, ligt momenteel ter
beoordeling op het gemeentehuis.
Wethouder Boogaard gaf zaterdagavond aan, er alles aan te zullen
om deze vergunning voor elkaar te
krijgen, hetgeen hem een dankbaar
applaus van de aanwezigen in de
zaal opleverde!
Gerrie en Gerrit Arfman werden
deze avond in het zonnetje gezet,
voor het vele werk dat het echtpaar de afgelopen jaren voor met
name de enduro's heeft verricht.
Ook waren zij jarenlang betrokken bij de begeleiding van het nationale enduroteam. Jan Slagman
werd eveneens gehuldigd. Hij is 25
jaar bestuurslid van "De Graafschaprijders" en was niet alleen
jarenlang secretaris maar heeft
bovenal op diverse terreinen van

Paardensport
L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Zondag 30 januari was er een dressuur voor ponies in Haaksbergen,
hier werden enkele prijzen be
haald door onze ruiters. Ellis Blom
met Noran een eerste prijs met 171
punten mede door dit resultaat
werd zij vierde van de kring. Rodie
Heuvelink met Mathew een derde
prijs met 163 punten.
Op zaterdag 6 februari j.l. was er
een springwedstrijd voor ponies in
Lochem hier behaalde Elodie Stokman met Aifhia een tweede prijs
bij het B-springen.

'besturen' zijn sporen verdiend.
Hoogtepunt van de avond onge
twijfeld de huldiging van de cluben nationale kampioenen. Zelfs
een Europees kampioen in de persoon van Koen Kruip bij de wégrace zijspannen. De kampioenen
waren:
Nederlands kampioen in de klasse
Enduro 125 cc 2 takt senioren
Stephan Braakhekke.Nederlands
kampioen Enduro 175 cc 2 takt
senioren: Patrick Isfordink.
Voorts werd het clubteam van "De
Graafschaprijders" bij de enduro's
kampioen van Nederland. Dit
team bestond uit de rijders Alfons
Hoevers, Peter Lenselink, Rine
Streppel en Stephan Braakhekke
met als teammanager Gerrit Arfman.
Winnaar Schoenaker toer-trophee:
Reind Zweverink; winaar Schoenaker-ritten-trophee: Marinus Maalderink. Winnaar Delden trophee:
Stephan Braakhekke.
Clubkampioen afdeling Cross/Enduro: recreanten Andre Schoenaker; Superklasse: Stephan Braakhekke; Enduro nationaal: Cees Sie
mons; Enduro Senioren Patrick Isfordink.
Afdeling Toer: kampioen binnenland Reind Zweverink; kampioen
buitenland Martijn Jansen.
Afdeling Oriëntatie: kampioen Cklasse; Marinus Maalderink en Jo
Maalderink; kampioen B-klasse
Gerard en üdy Siemes; kampioen
A-klasse Herman Cortumme en A4bert Woudstra; kampioen A en BKlasse (niet leden) Bertus Kolkman
en Jo Hannink.

560 deelnemers
veldtoertocht
Het was zondagmorgen een drukte van belang bij het gemeentelijk
sportpark aan de Oude Zutphense
weg. Tussen half negen en tien
uur vertrokken daar 560 deelne
mers voor de veldtoertocht. Deze
tocht werd georganiseerd door de
V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders'.
De coureurs kregen een pittig parcours voorgeschoteld in de omge
ving van de buurtschappen Linde,
Kranenburg en Onstein. De lengte
bedroeg 45 kilometer.

RECYCLING

Culturele Avond
De afdeling Vorden - Warnsveld Zutphen van de GLTO organiseert
in samenwerking met de afdeling
Vorden van de Plattelandsvrouwen
een culturele avond. Deze wordt
vrijdag 11 februari gehouden in
zaal "De Herberg" aan de Dorpsstraat te Vorden.
De avond wordt verzorgd door het
cabaretgezelschap 'Aanvechtbaar'
uit Dalfsen. Het programma is ge
titeld 'Wat heet normaal'.

de schilder
geeft weer
winterkorting

VAN 'T EEN

KOMT 'T ANDER,

Excursie
De contactcommissie van de GLTO
afdeling Vorden - Warnsveld Zutphen organiseert op dinsdagmiddag 15 februari een excursie
naar de proefboerderij 'De Marke'
aan de Roessinkweg 2 te Hengelo
(Gelderland). Op dit bedrijf probeert men al een aantal jaren met
wisselend succes aan de nitraatvorm te voldoen. De deelnemers
aan de excursie worden die middag tevens op de hoogte gebracht
hoe ze het mineraaltechnisch in
1999 hebben gedaan.

RESTAURANT

de' [ïmmerieë

De Timmerieë
zoekt
medewerk-st-ers

De Timmerieë is een restaurant met 70 zitplaatsen. Wij serveren traditionele
gerechten in een eigentijdse uitvoering en geven onze gasten een gastvrij verblijf in een sfeer-volle ambiance.

Wie vóór 29 februari a.s. een Nissan Almera in 3-deurs uitvoering koopt, profiteert
van 12 maanden uitgestelde betaling over een bedrag van 10.000 gulden tegen

Wij zoeken uitbreiding van ons team:

O % rente *)! Zodoende bespaart u sowieso al 930 gulden aan rente * * ) . Maar let op:
uw voordeel kan nog veel hoger worden! Want als u kiest voor de Almera Invitation

Bediening - medewerk-st-ers.
Hoofdzakelijk voor de weekenden en voor het komende seizoen. Ervaring
is mooi, maar goede inzet en een interne opleiding bieden een goede toekomst. Voor deze functie moet je 18 jaar of ouder zijn.

met o.a.: lichtmetalen velgen/2 airbags, elektrisch bedienbare spiegels en zijruiten
voor, afstand bediende centrale portiervergrendeling, ABS en airconditioning, dan
heeft u daar ook nog eens 2.100 gulden v o o r d e e l * * * ) op. Kortom, bij elkaar een
voordeel van liefst 3.030 gulden.

Schoonmaak - afwas medewerk-st-ers.
Ook deze vacature is hoofdzakelijk voor de weekenden en het komende
seizoen. Afwas is een spilfunctie in het bedrijf. Wij zoeken mensen met
verantwoordelijkheid en die van aanpakken weten. Je moet minimaal 17
jaar zijn.

NISSAN. DESIGNED TO IMPROVE YOUR PERFORMANCE. [NISSAN J
^_^

Beide vacatures zijn per direct,
reacties en vragen richten aan: Arie Maalderink. (eigenaar)
Lochemseweg 16, 7231 PD Warnsveld
Telefoon (0575) 43 13 36 Fax (0575) 43 22 44

Contactjes:
AUTOBEDRIJF

DOET1NCHEM
HENGELO G.
ZEVENAAR
ZUTPHEN

E-mail: ag.maalderink@worldonline.nl

De laatste winterbanden

nu extra
Voordelig

Plakhorstweg 1.4, ndustrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55
Hummetoseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44
Ampèrestraat 6, IndustBeterretn Tatetaar, Tel. (0316) 52 93 20
De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

het cement
tussen vraag
en aanbod

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

RlfTMAN
WTOBANDCH

De juiste materialenkennis en een
perfecte toepassing van technieken.
Een echte vakman in de meubel- en
interieurbouw word je bij
Opleidingsbedrijf Doetinchem. Bij
het SWV leer je volgens het leerlingwezen-principe meubelmaken
en interieurbouwen met elke week
1 dag theorie en 4 dagen praktijk.
Dus lekker bezig met je handen en
ook nog goed verdienen.

Reageer snel...
#%'

Bel 0314 - 34 51 55 of surf naar:
www.opleidingsbedrijf-doetinchem.nl

die herken je ook wel zonder vergrootglas.

Opleidingsbedrijf

Slotsteeg 18,
Hengelo Gld.
tel. (0575) 462779

OOK 'S AVONDS EN OP ZATERDAG GEOPEND

de echte vakman

ywsfrf

Onze prijzen zijn
altijd all in

Samenwerkingsverband
Praktijkopleiding
meubei en interieurbouw
regio oost gelderland
0 3 1 4 - 3 4 5 1 55

Nieuwe netwerkers politie
Vorden

De politie in Vorden heeft sinds
l januari van dit jaar 2 nieuwe
locale netwerkers: de heer Eric
Bos en de heer Jack Witmarsum. Zij volgen de heer Martin
Gabriël op die eind vorig jaar
naar de districtrecherche in
Zutphen vertrok.
Hoewel het begrip locale netwerkers door de politie geïntroduceerd is, hebben Bos en Witmarsum het • zelf liever over dorpsagenten. "Eigenlijk maakt het ook
niet uit hoe je ons noemt. Het gaat
erom dat wij de twee agenten zijn
waar de mensen in Vorden doorgaans mee te maken krijgen als ze
de politie inschakelen", zegt de
heer Jack Witmarsum (38).
Voor de functie van locale netwerker volgen de twee op dit moment
een speciale cursus die ze bijna
hebben afgerond. 'Tijdens die cursus word je bewust gemaakt van
het feit dat je als dorpsagent netwerken om je heen moet creëeren.
Dat is de afgelopen jaren eigenlijk
een beetje verwaterd bij de politie.
Vroeger was het zo dat een politieagent verplicht was om zich te vestigen in het dorp waar hij werkzaam was. Vaak was men dan in de

met de problemen in Vorden wel
mee valt. "Er wordt in Nederland
vaak geklaagd over de jeugd", zegt
de heer Jack Witmarsum. "Maar de
Vordense jeugd is gewoon prima.
De waarden en normen in Vorden
zitten wat dat betreft op een goed
niveau. Het enige waar in Vorden
nog wel eens over geklaagd wordt
is de geluidsoverlast op zaterdagnacht als de discobus uit Groenlo
We gaan dus weer terug naar vroe- terugkomt. Maar -die klachten
ger. "Dat klopt", zegt locaal net- vind ik vaak niet terecht. Overal
werker Jack Witmarsum, "alleen waar grote groepen mensen uitwel op een heel andere manier. stappen zal je wat horen. En de
Wij willen regelmatig om de tafel jongeren zijn doorgaans heel goed
en overleggen met bepaalde in- aanspreekbaar".
stanties uit de Vordense samenleving. Daarbij moet je denken aan
In de krant van vorige week zei de
bijvoorbeeld het college van Bur- nieuwe teamleider mevrouw Sasgemeester en Wethouders maar
kia Hofman dat de burger weer
ook de plaatselijke schoolhoofden. dichter bij de politie moet worden
Wij zien het als onze taak zaken
gebracht en de politie weer dichvroegtijdig te signaleren. Vroeger
ter bij de burger. De twee locale
was het zo dat de politie bij wijze netwerkers zijn het daar helemaal
van spreken alleen maar uitrukte
mee eens. "Het allerbelangrijkste
als er wat gebeurde. Wat dat be- is dat we met elkaar in gesprek
treft willen wij nu veel meer pre- blijven. Alleen op die manier hoventief bezig zijn. Als wij signale- ren wij wat er leeft bij de bevolren dat er bepaalde problemen de king. Wij roepen de mensen dan
kop op steken dan gaan we daar
ook op om gewoon de politie te
meteen wat aan doen."
bellen als er iets is. Maar van de andere kant moet je ook geen proHet tweetal is van mening dat het
blemen creëren".

vrije tijd lid van verschillende verenigingen en via vrienden en kennissen op de hoogte van wat er allemaal speelde in het dorp. Maar
die regel dat een politieagent in
het dorp moet wonen waar hij
werkt die bestaat al jaren niet
meer. Met als gevolg dat ook die
contacten zijn verwaterd", aldus
de heer Eric Bos (38).

Contactjes?

Volleybal

Het cement tussen vraag en aanbod!

Eén minuut stilte is niet
genoeg
Het lijkt wel aan de orde van de
dag. Zinloos geweld, mensen
worden neergestoken of geschoten zonder reden, zonder
aanleiding.
De kranten staan er dan even vol
van, iedereen heeft het er over,
ook op de radio en de televisie. Er
wordt een stille tocht gehouden
als protest, en een minuut stilte...
Maar de volgende dag is het rumoer al weer verstomd. Gaat het
leven weer verder... behalve voor
de nabestaanden.
Er wordt te vaak en te gemakkelijk
geweld gebruikt, zonder enig blijk
van respect. Geweld als teken van
macht. Geweld als teken van frustratie. Geweld als teken van wat
dan ook. Fysiek geweld, verbaal geweld, psychisch geweld. Het is sowieso niet goed te praten. De

DASH
UITSLAGEN 5-2
Dash MA1 - Access/BVC MA1 0-3;
Dash XC1 - Smash '68 XC1 3-1; D4K
Dash 5 - Baderie Dynamo 8 3-0;
Hl D Dash 2 - Ronda l 3-0; H4J Dah
4 - Nefit Orion 7 2-2; Dl C Sparta 2 Dash 2; SDD'Flevoll l - Dash l 3-0;
H3J W Grol 3 - Dash 3 3-0; D3J W
Grol 2 - Dash 4 2-2; D2E Side Out 2
- Dash 3 0-3.

jeugddienstcommissie heeft geen
oplossingen voor dit probleem.
Wel heeft zij erover nagedacht. En
in de jeugddienst op zondag 13 februari a.s. wil men graag samen WEDSTRIJDEN 12-2
met jou, met jullie, nadenken over D4K Access BVC 5 - Dash 5; XCl E
vormen van geweld. Men kan het Nefit Orion-JC2 - Dash XCl; Hl D
samen niet oplossen, maar men Smash '68 l - Dash 2; MA 2D Rohkan wel hardop uitspreken dat het da MA1 - Dash MA1; D3J Dash 4 zo niet kan, dat het zo niet mag in Marvo '76 2; MB1D Dash MB1 - Boe
onze wereld. Dat er andere wegen merang MB1; DlC Dash 2 - VCV 1;
zijn. Dat de mentaliteit moet ver- D2E Dash 3 - BOVO 1; Hl C Dash l anderen. Maar dat ook dat geweld
BOVO 3; H3J Dash 3 - Marvo '76 2;
ook in ons eigen leven een plek
3DD Dash l - Harambee 1.
heeft.
...Eén minuut stilte is niet ge
noeg...
Kom jij ook op zondagmorgen 13
W i el er sport
februari naar de jeugddienst in de
Remigiuskerk te Hengelo (G.)? De
zanggroep Interchrist uit Vorden WEYERS EN PETERS 4E IN
zal muzikale medewerking verle PIJNACKER
Afgelopen zaterdag vertrokken
nen aan deze dienst.
Martin Weyers uit Hengelo en Ru-

di Peters uit Wichmond naar Pijnacker voor hun laatste veldrit van
dit seizoen.
Op het parcours waar in 2001 de
N.K. wordt verreden behaalden ze
elk een 4e plaats. De zeer modde
rige weilanden maakten er een superzware wedstrijd van.
Weyers reed een zeer sterke wedstrijd en reed vanuit een 10e plaats
naar een uiteindelijke 4e plaats bij
de cyclosportieven. Winnaar was
Marco Lubberman uit Hogeveen.
Ook veteraan Rudi Peters reed een
goede wedstrijd. Hij reed vanaf de
eerste ronde op de 4e plaats en
hield deze vast tot aan de finish.
Winnaar werd oud Nederlands
kampioen Jan Steensma uit Surhuisterveen. Ook kwam RTVjeugdlid Thijs v. Amerongen uit
Linde naar Pijnacker om even te
ruiken aan deze tak van wielersport.
Een dag later stond hij samen (met
voor hem) de RTV-oudjes aan de
start in de veldtourtocht van Vorden een echte blubberkoning.
Zo'n jongen van 13 jaar. Komende
zondag sluit de RTV VierakkerWichmond het crossen af met een
grote veldtoertocht voor de RTVrenners. De ouders, begeleiders
en/of aanhang gaan klootschieten.
Alles wordt afgesloten met een
warme boerenkoolmaaltijd. Een
week later is de Ie weg training alweer begonnen. RTV, een wielerclub die vooral niet stilzit.

Zaalvoetbal

stop, goed aan de tweede helft van
de competitie begonnen. Het
stuurde zondag Bon Boys met lege
handen terug naar Haaksbergen.
Man of the match was Rob Enze
rink. Hij nam beide doelpunten
van Vorden voor zijn rekening.
Vorden had tegen tegenstander
Bon Boys iets recht te zetten. In de
eerste wedstrijd werd smadelijk
met 5-0 verloren na een dramatisch slechte wedstrijd van Vorden.
Het begon dan ook met agressief
spel en probeerde vanaf het begin
de tegenstander onder druk te zetten. Bon Boys wenste zich niet in
die rol geplaatst en gaf geen duimbreed toe. Het spel speelde zich
dan ook met name op het middenveld af. Het eerste half uur de
den zich voor beide teams dan ook
nauwelijks kansen voor.
In het laatste kwartier van de eerste helft was Vorden de betere
ploeg en het zette de tegenstander
onder druk en de aanvallen wisselden elkaar in hoog tempo af.
Visser sneed twee keer op passes
van Rob Enzerink door de achterhoede, maar zijn voorzetten hadden geen resultaat'. Ronnie de
Beus soleerde op aangeven van
Wentink door de verdediging en
zijn schot werd nipt door de keeper tot corner verwerkt. Ook vrije
trappen van Wentink en Oldenhave wist de keeper bekwaam te pareren. Hugo van Ditshuizen had
pech toen zijn schot, buiten bereik
van de keeper, op de paal belandde. In de rebound van Visser stond
keeper Schol ten weer op de juiste
plaats en verwerkte zijn ziedende
schot tot hoekschop.

VELOCITAS

Het Vordense Velocitas speelde
vrijdagavond in sporthal 't Jebbink
tegen DOCO uit Herwen. Deze laag
geklasseerde ploeg mocht geen
probleem opleveren alhoewel de
uitwedstrijd een gelijkspel opleverde.
Velocitas begon op volle sterkte
aan de Ie helft. Het team was na
weken achter elkaar met invallers
te hebben gespeeld, en die dat verdienstelijk deden weer compleet.
De bal ging goed rond en een
treffer kon niet uitblijven. Rob Enzerink zag een schot na een goede
aanval op de paal belandden,
maar via de keeper verdween de
bal alsnog in het doel. Ook bij de 20 had Velocitas over geluk niet te
klagen. Huberto Eykelkamp gaf de
bal strak voor, waarna een speler
van DOCO de voorzet in eigen doel
schoot. Bij rust stond er een 4-0
voorsprong op het scorebord. Rob
Enzerink rondde een fraaie aanval
af en Dennis Wentink scoorde een
wereldgoal. Vanaf de zijlijn schoot
hij de bal keihard bij de 2e paal in •
de kruising.
De 2e helft begon Velocitas slap.
De concentratie was helemaal
weg, ballen werden verkeerd afgespeeld, en er werd zeer slecht verdedigd. Bij de 2 treffers die het tegen kreeg, kon doelman Gerrit
Wenneker ook alleen maar z'n
schouders ophalen. Hij had geen
schijn van kans tegen de overmacht die voor hem stond. Bij de
aftrap na de 4-2 vonden Enzerink
en Wentink elkaar wel, en de laatste rondde fraai af. Het spelniveau
ging weer omhoog, en de overwinning kwam niet meer in gevaar.
Sterker nog, Velocitas liep uit naar
een 7-2 voorsprong. Erik Oldenhave schoot van afstand de 6-2 er in
en Rob Enzerink scoorde uit een
corner zijn 3e en Velocitas' 7e
treffer.
Aanstaande vrijdagavond speelt
Velocitas in sporthal 't Jebbink een
bekerwedstrijd tegen GSV '38 uit
Giesbeek 3.

Voetbal
VORDEN - BON BOYS 2-1
Vorden is, na 2 maanden winter-

In de 44e minuut wist Rob Enze
rink, na een een-tweetje met Dennis Wentink, de keeper toch te verschalken. Hij bracht Vorden met
een onhoudbaar schot op voorsprong: 1-0. Vorden pakte na de
thee de draad weer goed op. In de
50e minuut knalde Dennis Wentink van afstand op de lat. Even later was hij opnieuw dicht bij een
doelpunt, maar zag zijn schot net
naast gaan.
Een hoge voorzet van Mare Sueters
werd door Rob Enzerink, in de 65e
minuut, bekwaam onder controle
gebracht en hij gaf vervolgens
keeper Scholten het nakijken: 2-0.
In de 70e minuut stompte Ronald
Hoevers een cornerbal uit zijn
doel en botste daarbij tegen een
medespeler op. Beide spelers ble
ven geblesseerd liggen. De scheidsrechter liet doorspelen en ook Bon
Boys wenste de bal niet buiten de
lijnen te brengen. Van grote afstand werd de bal in het lege doel
geschoten: 2-1.
Bon Boys trok vervolgens met man
en macht ten aanval. Met enig
kunst- en vliegwerk wist de Vordense achterhoede zich echter
staande te houden. Met name de
rechterspits zorgde voor veel ge
vaar. Overigens had Vorden de
wedstrijd kunnen beslissen, want
de spitsen kregen nog een aantal
goede mogelijkheden.
Het bleef spannend en gevaarlijk
voor het doel van Vorden. Het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter kwam dan ook als een be
vrijding voor de ploeg van trainer
Maarten Wolvetang.
UITSLAGEN 5-6 FEBRUARI
Vorden Al - Colmschate A2 4-3;
Vorden BI - WHCZ B2 afgelast.
Vorden l - Bon Boys l 2-1.
PROGRAMMA 12-13 FEBRUARI
Vorden Al - WWV Al; Gaz. Nieuwland BI - Vorden BI; Vorden Cl SVBVC1.
Vorden 2 - Witkampers 2.
PROGRAMMA S.V. RATTI
Ratti Cl - Zutphen Cl; DVC '26 1Ratti l (dames).
UITSLAGEN
Ratti C - Pax C 2-2; Ratti B - Almen
B 4-1.

HOVENIERSBEDRIJF

Gebr. Arends
W I C H MON D
Wij zoeken

Hoveniersbedrijf
Gebr. Arends
is een gespecialiseerd
bedrijf op het gebied
van het ontwerpen,
aanleg en onderhoud
van tuinen.

2 vakbekwame
hoveniers
(of in opleiding)
Wij vragen:
• Een hovenier voor het onderhoud en
een hovenier voor de aanleg.

Als u belangstelling
heeft voor deze functie kunt u schrijven of
bellen naar:
Hoveniersbedrijf
Gebr. Arends
Erkend Hovenier
Lankhorsterstraat25
7234 ST Wkhmond
(gem. Vorden)
Telefoon
(0575)463507

Wij bieden:
• De werkzaamheden zullen in teamverband worden uitgevoerd.
• Goede arbeidsvoorwaarden en een
goede werksfeer.
Functievereisten:
• in bezit van vakdiploma of in
opleiding;
• eventueel in bezit van rijbewijs BE;
• klantvriendelijk;
• goede werkinstelling.

l
l
l
l
l
l
l

Frisco - 160 x 200 cm, ahorn champagne
met achterwand en nachtkastjes,
normaal 2.695,- nu

Aandante - 180 x 200 cm, ahorn/vanille
met toogvormige achterwand
normaal 3.995,- nu
Forum - 180 x 200 cm, ahorn/blauw
en RVS, blauwe rug/zitkussens
normaal 2.995,- nu

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Tonny Jurüërts

r=$>
UUT

i—

1.995,1.495,-

Palata - 90 x 200 cm seniorenbed, blank essen met
•»
achterwand, nachtkastje en verlichting
normaal 2.295,- nu
l•
Sundro - 160 x 200 cm, eiken blank
patiné met loid loom panelen,
normaal 3.095,- nu

Alexis - 180 x 200 cm, blank essen met
achterwand nachtkastjes en verlichting
normaal 3.295,- nu
Modena - 90 x 200 cm seniorenbed
met nachtkastje,
normaal 895,- nu

1.645,-

445,-

Life Tinie - 90 x 200 cm, halfhoogslaper inclusief
bureau, lattenbodem, matras, trap,
en bureaustoel. Blank grenen gelakt.
Normaal 1.890,Life Time - 90 x 200 cm, halfhoogslaper inclusief
kast, lattenbodem, matras, trap,
en bureaustoel. Blank grenen gelakt.
Normaal 3.360,-

1.545,-

• GRATIS BEZORGEN EN MONTEREN • VOLLEDIGE GARANTIE
• OPSLAG VOOR LATERE LEVERING MOGELIJK

organa

— slaapkamers

LUBBERS
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld.Tel. (0575) 46 46 00

l
l
l
l
l
l
l

AUTOSCHADE
ISTELPEDRIJFI

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Ons werkgebied strekt zich uit

ALLEEN?

van Zutphen tot en met Arnhem,
Apeldoorn en Deventer en tot
ver in de Achterhoek.
Wanneer u in deze regio een
woning wilt kopen of verkopen,
zijn wij u graag van dienst!
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Kom dus snel even langs of bel.
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Inboek

Óók bij uw hypotheek wijst

de Bos Makelaardij og
u prima de weg!

De Bos Makelaardij og doet meer dan het bemiddelen bij de aan- of verkoop van uw
woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen ook uitstekend voor u onderhandelen.
Bovendien adviseren wij vaak bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het
vinden van een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw financiële
situatie!

en

talloze activiteiten, d
ip zoek
:

Zonnetilu i

l lelp de
,. i wen.

'OOK IK HELP MEE'

Giro 145

deBos
makelaardij o g
De Bos Makelaardij og b.v.

de Zonnebloem
. i

e

Voor dit alles hebben we uiteraard de nodige kennis van zaken in huis.
En -zeker zo belangrijk- een onafhankelijke relatie met talloze geldverstrekkers. Kortom, ook
de financiële afwikkeling is bij de Bos Makelaardij og in vertrouwde en deskundige handen,
Vraag naar de medewerkers voor uw regio.

De andere makelaar voor uw regio!

Martijn Nieuwenhuis te Keyenborg
Telefoon privé: (0575) 46 50 93 .
Benno Klein Goldewijk te Borculo
Telefoon privé: (0545) 27 42 50

Hypotheek

-adviseur

EÏ9 *
NVM

Nieuwstiia 32,7251 AJ^oraen, telefoon 0575-553405
\//~YR r^PM

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.
Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
het ouderenbeleid in het algemeen.

STICHTING
WELZIJN
OUDEREN

ZAKEN DIE MEN BIJ LEVEN
KAN REGELEN
Als iemand overlijdt, is dat een ingrijpende gebeurtenis. De nabestaanden hebben een verlies te verwerken, maar zij moeten ook meteen van alles regelen. De begrafenis of crematie vraagt aandacht,
instanties moeten op de hoogte
worden gebracht en financiële verplichtingen moeten worden afgehandeld.
Steeds vaker bieden uitvaartondernemingen een vorm van nazorg
aan, die bestaat uit hulp bij het afwikkelen van zaken na de uitvaart
en verwijzing naar hulpverlenende instanties of voorzieningen.
Raadpleeg voor informatie, advies
en hulp: -Uitvaarttelefoon (0703615567) voor informatie over begrafenissen en crematies; -Notaristelefoon (070-3469395) voor informatie over de erfenis; -Sociaal
Raadslieden (0900-8806) voor informatie over wettelijke regelingen.
Mensen die meer willen lezen,
kunnen de Gids na een overlijden
(niet gratis) raadplegen. Deze
gids is te koop bij het Landelijk
Steunpunt Rouwbegeleiding (tel.
030-2343868) en bij veel uitvaartondernemingen (tel. 070-4454545).
De Consumentenbond geeft (niet
gratis) de Gids voor erven en nalaten uit. En bij het VSV (tel. 0302306755) is de brochure Zorgen
voor morgen, uw inkomen als na-

bestaande, te koop.
TESTAMENT
Een testament is een verklaring
waarin iemand vastlegt wat er na
zijn dood moet gebeuren. Vaak
gaat het over de verdeling van de
bezittingen, maar er kunnen ook
andere wensen in staan. Per testament kun je regelen hoe de begrafenis zal verlopen en wie executeur-testamentair zal zijn (zie hierna). Een testament kan altijd weer
worden veranderd. Soms is dat
ook echt nodig, bijvoorbeeld als
een echtpaar gaat scheiden of als
één van de echtgenoten overlijdt.
Een eenvoudig testament kost ongeveer f. 300,-. Een testament kan
zelf geschreven worden. Het is echter pas rechtsgeldig als het door
een notaris is vastgelegd in een notariële akte. De notaris laat het testament vervolgens inschrijven in
het Centraal Testamentenregister.
Mensen die willen weten of iemand een testament heeft gemaakt kunnen dit bij dat register
navragen.
LANGSTLEVENDE TESTAMENT
Bij het overlijden van hun vader of
moeder kunnen de kinderen direct hun deel van de erfenis opeisen. Als de andere ouder nog in leven is, kan die daardoor in moeilijkheden komen. Dat gebeurt als
de weduwe of weduwnaar woont

't Timpke Borculo roept ouderen op tot bewegen

Mensen blijf in beweging!
Stilstand is achteruitgang. Dat
geldt niet alleen voor de economie, maar ook voor de menselijke gezondheid. Vooral bij me-

nen die niet of nauwelijks bewegen kan het opvolgen van
het vorig jaar uitgebrachte gezondheidsadvies (30 minuten

matig intensieve beweging per
dag) een enorme gezondheidswinst opleveren.

Mensen in beweging krijgen is
moeilijk, in beweging houden is
nog veel moeilijker. De georganiseerde sportwereld speelt hierbij
een belangrijke rol. Door bij de be
oefenaars minder druk te leggen
op prestatie en meer op plezier
wordt het sporten een stuk aantrekkelijker.
Als mensen gezond en fit oud willen worden, zal men aan beweging
moeten doen. Niet pas wanneer
ze zich oud gaan voelen en bijna
niet meer in staat zijn nog iets aan
sport te doen, dan is het te laat.
GEZOND BEZIG
Maar weinig mensen weten dat er
in Gelderland in bijna elk zwembad de mogelijkheid bestaat deel

te nemen aan bewegingsactiviteiten in het water.
Iedereen weet dat bewegen goed is
voor hart en bloedvaten. Veel minder mensen weten echter dat voldoende beweging ook de kans op
kanker aan de dikke darm en ook
borstkanker beduidend verminderd. Daarmee heeft beweging
een algemeen heilzaam effect op
lichaam en geest, men ontspant
zich bijvoorbeeld meer en slaapt
beter. Het bewegen op ouder wordende leeftijd gaat steeds moeizamer, het is daarom des te belangrijker voor de gezondheid om te
blijven bewegen.
HEILZAAM WATER
Waarom bewegen in het water?
Veel bewegingen kunnen in het
water gemakkelijker worden uitgevoerd. De opwaartse druk zorgt
ervoor dat het lichaam gewichtloos is (diep water). Daarbij komt
dat in het water een zekere weerstand overwonnen moet worden
met als neveneffect een verbete
ring van de algehele conditie.

in een huis dat bij de nalatenschap
hoort. Hij of zij kan dan namelijk
in de vervelende situatie komen
dat hij gedwongen wordt het huis
te verkopen, omdat het geld nodig
is om de kinderen uit te betalen.
Dit kan worden voorkomen door
een testament te maken waarin
staat dat de langstlevende partner
het vruchtgebruik krijgt van het
vermogen. De kinderen krijgen
hun erfenis dan pas als ook hun
andere ouder is overleden.

ren hebben dat het rijden met een
rolstoel niet altijd eenvoudig
is.Een stoepje, een paar traptreden
of een smalle deuropening blijken
ineens obstakels te zijn. Op welke
manier gaat dat het beste?
In de brochure "Hoe help ik een
rolstoelrijder" staan praktische
wenken voor gehandicapten en begeleiders. Deze brochure is verkrijgbaar bij ons kantoor.

EXECUTEUR-TESTAMENTAIR
Een executeur-testamentair is ie
mand die op verzoek van de overledene de erfenis afhandelt. Hij
moet erop toezien dat alles verloopt zoals de overledene wenste.
De executeur kan een familielid of
kennis zijn, maar ook een notaris
of bankinstelling. Als de executeur
geen familie is, krijgt hij een vergoeding voor deze taak. Dat bedrag kan in het testament worden
vastgelegd. Als dit niet is gebeurd,
krijgt de executeur een percentage
van de erfenis.
(Uit: De kleine almanak: ouderen
98/99)

PERSONENALARMERING
Voor zelfstandig wonende oude
ren is het, zeker als zij alleen wonen, belangrijk dat zij in geval van
nood altijd hulp kunnen inroe
pen. Het alarmeringssysteem
maakt het mogelijk om via een
zendertje dat men bij zich draagt
contact te maken met een aantal
personen die zich hier voor hebben opgegeven. Door de spreekluister verbinding is het mogelijk
met de contact persoon te praten
en uit te leggen wat er aan de
hand is. Indien nodig zal deze
mantelzorger zo snel mogelijk
naar u toekomen om verdere hulp
te verlenen. Voor verdere info kunt
u terecht bij onze stichting, tel.:
553405 tijdens kantooruren.

HOE HELP IK EEN ROLSTOELRIJDER
Wie voor het eerst een familielid,
vriend of kennis in een rolstoel begeleid heeft zal ongetwijfeld erva-

OUDER WORDEN
Als we ouder worden verliezen we
aan kracht en soepelheid. Spieren
en gewrichten worden stijver, we
worden eerder moe en krijgen eer-

Timpke voornamelijk aandacht
besteed aan Watergymnastiek,
maar ook aquajogging is voor deze
leeftijdsgroep (50+) heel goed mogelijk.
Watergymnastiek wordt gegeven
in heupdiep water met een tempe
ratuur van ruim 30 graden. Deze
activiteit bestaat voornamelijk uit
een reeks van matige bewegingsvormen die in ondiep water moge
lijk zijn, zoals lopen, springen of
drijven. Met behulp van spelmate
rialen zoals ballen, halters en hoe
pels worden oefeningen verricht
die goed zjin voor het hele lichaam. Bij deze activiteit behoeft
men de zwemkunst niet te beheersen.
Aquajogging daarentegen wordt
gegeven in diep water met een watertemperatuur van ruim 27 graden. Aquajogging is een stuk intensiever voor het lichaam en

wordt gegeven op het ritme van
muziek. Het kunnen zwemmen is
bij aquajogging wel van belang
(diep water). Om mee te doen aan
dit soort activiteiten wordt aan de
lichamelijke conditie geen speciale eisen gesteld. Wanneer deelne
mers door bepaalde omstandighe
den zoals benauwdheid, doofheid
en epilepsie in moeilijkheden kunnen raken is het aan te bevelen om
er even met de huisarts over te praten (dat kan telefonisch).
CONTACTEN
De sport op plezierige basis biedt
de mogelijkheid om met leeftijdgenoten actief bezig te zijn en een
gezellige sfeer. Persoonlijke contacten worden dan ook regelmatig
gelegd en verder uitgebreid.
Ter afsluiting wordt er altijd een
gratis kopje koffie of thee gedronken.

der pijn. De oorzaak kan een ziekte zijn, maar dikwijls is het "alleen
maar" veroudering. Dan zijn de
klachten niet altijd te verhelpen
en moeten we onze beperkingen
accepteren. Het is dan van belang
dat u het zich zo gemakkelijk mogelijk maakt.
Vijf gulden regels:
1. Neem voldoende rustpauzes,
probeer niet alles achter elkaar
te doen.
2. Doe karweitjes aan tafel. Het
gaat gemakkelijker als u de
armen kunt laten rusten.
3. Een goede werkhouding helpt.
Zorg voor een goede stoel die
uw rug voldoende steunt
4. Werk op een manier die de minste inspanning van u vraagt.
5. Vraag hulp als dat nodig is.
EXPOSITIE
Onze tentoonstellingsruimte is
weer opnieuw ingericht. Er hangen nu werkstukken van Mw. J.Egberts-Renshoff. Behalve de werken
aan de muur kunt u ook foto's van
schilderijen die door haar gemaakt zijn bekijken in een fotoboek. Fotoboek en een schrift voor
uw reacties liggen op de tafel in de
expositieruimte. Deze ruimte is op
alle dagen vrij toegankelijk.
Voor informatie kunt u terecht bij
de SWOV.

Steun de
weeskinderen
van Afrika.

Zonder U geen Unicef.
Giro 121.

unicef <*

Bargkapel in Keizerskroon

BEWEGINGSVORMEN
Voor ouderen wordt in zwembad 't

Jansen & gal
autoschadcbedrijf
Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.
Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

BOVIG

Op zondag 20 februari houdt de Bargkapel uit Barchem zijn traditionele frühschoppen in zaal De Keizerskroon
in Ruurlo. Naast een aantal oude nummers van Die Egerlander-musikanten (als een ode aan de vorig jaar overleden Ernst Mosch), zullen diverse nieuwe nummers en enkele solistische werken ten gehore worden gebracht.
De Bargkapel staat onder leiding van Willem-Jan Jolink, die samen met Mirjam, ook de zang voor zijn rekening
zal nemen. Kaarten kunt u telefonisch reserveren of afhalen bij De Keizerskroon, Dorpsstraat 15 in Ruurlo, te
lefoon (0573) 45 14 16.

Tot f 150,-

voordeel tijdens
de BK Kies Uw
Korting Actie

BBB BK BBB 'BK B8B 8K

bespaar nu
tot honderden
guldens

BBB^BKBBBBt

Kom wel snel en breng de maten
van uw kamer(s) mee naar...
Alleen in de maand februari
SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

S U ETERS

SPANNEVOGEL

TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

MEUBEL-

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

Is uw drukwerk vakwerk geworden

Een waterval van

dan komt 't van Weevers uit Vorden

Voordeelprijzen
Niet voor even, maar voorgoed!!!!
RUNDERGEHAKT

EN TAPIJTENHUIS

VARKENS FILETLAPJES

BLOEMKOOL

Luxe kersenvlaai
of Appel kruimelvlaai

stuk

nu

kg
van 13,98 voor

van 3,99 voor

*j

Ware liefde
Pane DiSaronno

van 2,35 voor

1,39

CORSICAANSE WIJNEN

ROBIJN
INTENSIEF

merlot/rosé/chenin

+ GRATIS BEWAARBOX

2halen- -Afbetalen
0,75 liter 17,98
*

2 kg. van 29,99

0,99

voor

FANTA

PEPSI COLA
max, light, regular
1,5 liter

van 2,39
voor

div. smaken 1 liter

f,59

van 1,89 voor

O,99

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

voor

if99

LET OP!!!!

Vrijdag

8.00 - 21.00 uur

Zaterdag

8.00 - f7.00 uur

3 HALEN 2 BETALEN !!!

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Witte bollen
6 halen

van 2,59

Maandag, dinsdag en woensdag Tljgertarood
bruin oi wit 800 gram

ALBERTHEIJN
Raadhuisstraat 36
7255 BN Hengelo (G)
0575-461205

DISARRONO*
ORIGINALE

f irj

REGULAR OF LIGHT
1,5 liter

»

Bitterkoekjcsbrocxl liefdevol bereid
met een vleugje DiSaronno
OriginaJe Amaretto.

en

Echte Bakker
VAN ASSELT
Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 571528

Tentoonstelling handgebonden miniatuurboeken
in Grafisch Museum
Wat is eigenlijk een miniatuurboek?
Sinds er rond het miniatuurboek
een hele cultuur is ontstaan met
name in Amerika met gepassioneerde producenten en verzamelaars, die bereid zijn aanzienlijke
bedragen uit te geven voor bijzondere specimina, heeft men internationaal de z.g. Bondy-norm aanvaard. Deze norm, bedacht door
de Amerikaan Bondy, houdt in dat
een miniatuurboek niet groter
mag zijn dan drie inch hoog en
drie inch breed, dus maximaal zeveneneenhalve centimeter bij zeveneneenhalve centimeter. Over
de dikte van het object wordt niet
gesproken en al helemaal niet over
de kleinste toegestane afmetingen. Beroemd is een werkje van
nog geen centimeter hoog, dat een
vlijmscherp gedrukte versie van
het Onze Vader bevat.
De Nederlandse Handboekbinders
Liga organiseerde vorig jaar de eerste Nederlandse wedstrijd van het
handgebonden miniatuurboek.
De deelnemers aan deze wedstrijd,
handboekbinders dus, werden uitgenodigd een eigen ontwerp te
maken van en uitvoering te geven
aan een keus uit een drietal miniatuur uitgaven van de Stichting
Uitgeverij Philip Elchers te Groningen, te weten: Frans Budé: Zeegang, Ben Engelhard: ABCdarium
van het Miniatuurboek en Charles
Baudelaire: Amoenitates Belgicae.
De teksten van deze boeken werden hun na inschrijving in losse
drukvellen aangeleverd. Naast deze verplichte opdracht mochten ze
ook nog een onbeperkt aantal werken insturen, geheel naar eigen

keus, mits voldoend aan de Bondynorm.
Dit initiatief heeft een resultaat
van ruim 160 werkstukken opgeleverd. Een deskundige jury van
boekbinders, vormgevers en boekkunstenaars heeft daaruit een negental prijswinnaars gekozen. Uitgeverij Philip Elchers heeft uit een
keuze van de inzendingen een catalogus uitgegeven en vervolgens
is deze keuze tentoongesteld ge
weest in het Museum van het Boek
in Den Haag.
Na Beëindiging van de tentoonstelling aldaar wordt deze nu in
veel uitgebreider vorm voortgezet
in het Grafisch Museum te
Zutphen.
Het miniatuur boek heeft door
zijn afmetingen altijd iets vertederends; het heeft een hoge 'knuffelbaarheidsfactor' en daarop zal wel
een deel van genoemde cultuur
berusten. Maar dat het ook echt
heel mooi en zelfs verrassend in
zijn verschijningsvorm kan zijn en
daarmee een kunstvorm op zichzelf kan vertegenwoordigen, zal
op deze tentoonstellingen goed tot
uiting komen.
De tentoonstelling zal duren van
16 februari tot 20 mei.
GRAFISCH MUSEUM

Kerkhof 16
Zutphen
Tel. (0575) 54 23 29
OPENINGSTIJDEN
Woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 -1630 uur; zaterdag van 11.00 -15.00 uur.

Laat hem niet vallen
In ons land word! l op de 1M.) mensen getroffen door epilepsie.
Wij slaan voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting via
een inlb-lijn. folders en brochures,
begeleide vakantieactiviteiten, individuele
hulp, epilepsieprojecten in ontwikkelingslanden.

Word donateur.
Er Is nog zo\feel te doen.

Giro 222.111
Nationaal Epilepsie Fonds
Postbus 270, 3990 GB Houten
Internet: www.cpilcpsietimds.nl

Werkplaats Rentray zoekt
gereedschap voor Afrika
De werkplaats in Zutphen van
de justitiële jeugdinrichting
Rentray is op zoek naar tweedehands gereedschap. De jongeren in de werkplaats houden
zich bezig met het opknappen
van het gereedschap dat vervolgens naar Afrika gaat. De werkplaats maakt onderdeel uit van
de Rentray in Eefde - voormalige Mettray - en is telefonisch te
bereiken via (0575) 546 517.
In Afrika zitten ze te springen om
tweedehands gereedschap dat wij
hier niet meer gebruiken. Vaak
staat het op zolder of ligt het in de
hoek van de schuur. We willen het
nog niet weggooien maar gebruiken doen we het ook niet meer.
Stichting Vraag & Aanbod houdt
zich bezig met het opknappen
van tweedehands gereedschap en
transporteert deze spullen vervolgens naar projecten in Afrika. In
totaal zijn er in Nederland dertig
zelfstandige werkplaatsen die zich
bezig houden met het opknappen
van de tweedehands spullen. De
werkplaats in Zutphen reviseert
uitsluitend agrarisch gereedschap.
"Maar mochten de mensen ander
gereedschap hebben, dan kunnen
ze ook bellen. Wij zorgen er dan
voor dat het gereedschap naar de
juiste werkplaats gaat", aldus pro-

jectleider M. Bakker van de Zutphense werkplaats.

Reumapatiënten kunnen veel dingen niet meer.
Omdat hun gewrichten niet meer willen.
Reuma kan iedereen treffen, op elke leeftijd.

GEEF TEGEN REUMA

GIRO 324

Het mes snijdt aan twee kanten
op de werkplaats van Rentray in
Zutphen. De jongeren van de justitiële jeugdinrichting leren enerzijds hoe het is om weer onderdeel
uit te maken van het arbeidsproces. En van de andere kant zijn ze
met een goed doel bezig.
Bent u loodgieter, elektricien, fietsenmaker, metselaar, schoenmaker
of timmerman en heeft u tweede
hands gereedschap over. Bel dan
met het bovenstaande telefoonnr.
De Stichting Vraag & Aanbod is
verder op zoek naar kantoormachines zoals kopieerapparaten en
printers. Maar ook ordners, dossiermappen, papier, pennen en potloden zijn van harte welkom. Verder
kan men bij de Stichting Vraag &
Aanbod terecht voor het inleveren
van tweedehands keukengerei zoals
mangels, strijkmachines, potten,
pannen en bestek. Vervoersmiddelen zoals brommers en invalide
wagens met benzinemotor en rolstoelen kan men ook inleveren en
dat geldt ook voor medische hulpmiddelen zoals looprekjes, verbandmiddelen en schone eenpersoonsmatrassen, slopen, lakens en
dekens.

Nationaal Reumafonds
RECYCLING:

KOMT 'T ANDER,

Kunst met de Grote K
In Zorgcentrum De Bleijke aan de
Beukenlaan exposeren de bezoekers van de Dagverzorging hun
aquarelwerk. De expositie is te bezichtigen in de maanden februari
en maart. Ook voor de vrijwilligers
en het personeel was het een hele
leuke bezigheid. Een ieder heeft
met veel enthousiasme en plezier
gewerkt aan hun kunststuk.

Men dacht niet dat men hiertoe in
staat was. Kunst met een grote K;
Kleurig en Fantasierijk! Dagverzorging is dus meer dan sjoelen en
rummycub. Hoewel dat ook leuke
bezigheden zijn. Men biedt zeer
gevarieerde activiteiten; voor elk
wat wils. Heeft men interesse?
Kom gerust eens langs! De koffie
staat klaar.

Gevraagd:
Een ervaren verkoper(-ster) voor het (telefonisch)
verkopen van advertentieruimte in onze uitgaven.
Wij bieden u op free-lance basis een ruime provisievergoeding. De werkzaamheden kunnen thuis eventueel
part-time worden verricht.

BRUGGINK

Communicatie & Publiciteit
Leliestraat 18, HENGELO (G.)
Tel.: 0575 - 463205

ATTENTIE
HERFST EN HELDER
VERF VOOR ADVIES EN LEVERING
Het adres voor al uw glas-, verf- en
behangwerk

Winterschilder
f 100,- premie per man
per dag t/m 15 maart

natuursteen-rolluiken

REGELINK ' .-,SCHILDERSBEDRIJF vo f
7255 BN Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 40
Tel. (0575) 461655 • Fax (0575) 461190

WEGENS VERHUIZING
IN 2000 NAAR ONS NIEUWE PAND

Mappen

DRUKKERIJ

OPRUIMING

FANTASTISCHE

WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010

KORTINGEN

Loden dames en herenjassen vanaf f 250,Truien vanaf

f

35,-

Overhemden vanaf

f

35,-

Schoenen vanaf

f 129j-

Restant dameskleding
50% KORTING
WAPENHANDEL
MARTENS
Zutphenseweg 9, Vorden
Telefoon (0575) 55 1272

VAN
/

steeds doeltreffend!

AUTOSCHADESPECIALIST
Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSËRIEBEDRUF

TE M r» a
BOUW/BEDRIJF B.V.

Ongelooflijk!

D

3-HALEN ±±
1 - BETALEN

dames & heren wintermode

u betaalt slechts het duurste artikel en krijgt er

2 GRATIS

Ter versterking van ons team
zoeken wij

enthousiaste

metselaars &
timmerlieden
werkplaats timmerlieden
Hoofdzakelijk werkzaamheden aan
vrije sectorwoningen en verbouw.

nog 4 dagen
modecentrum

Tennissen
•:•

Wenden voor sollicitaties aan het kantoor
Van Reedestraat 14, Lichtenvoorde
of tel. de heer Veerbeek jr. (0544) 37 13 00.

MEUBELS en Handelsonderneming

H.A. Hulshofstraat 8 - 7131 DS LICHTENVOORDE
Tel. 0544-371256/375632 Fax 0544-376265 (alle dagen geopend)

7255 BN Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 40
Tel. (0575) 464765

Vooruit!
Laatste
kans

10-50%

IÏÏL KUIJK

REGELINK

THEO TERWEL
a

Hoogglans- en
zijdeglansverf
250 cc
f2 f 50
750 cc
f7 f 50

Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Telefoon (0573) 451438

San tépresen teert:

De eerste nationale
Gezondheidsbeurs
Op 19 en 20 februari 2000 staat de
Amsterdamse RAI in het teken van
de allereerste nationale Gezondheidsbeurs. Een primeur die hele
maal past in het begin van het
nieuwe millennium: gezond en
bewust leven is namelijk meer dan
ooit een hot issue. De Gezondheidsbeurs wordt een breed opgezette nationale manifestatie,
waarbij alle mogelijke facetten
van gezondheid aan de orde komen. Diverse vooraanstaande media, zoals het toonaangevende ge
zondheidsmagazine Santé en radio/tv-omroepen zoals de AVRO en
Noordzee FM hebben hun samenwerking toegezegd.
Alles op het gebied van health,
beauty & fitness onder één dak.
Dat Gezondheidsbeurs is bewust
breed opgezet. De bezoeker vindt
er alles wat kan bijdragen aan een
gezonde balans tussen lichaam en
geest. Van voedingssupplementen
tot kuurreizen naar Portugal en
van cosmetische chirurgie tot de
populaire fitness-hype van dit moment TaeBo. Maar ook zal gezondheids- en medische voorlichting
deel uitmaken van dit evenement.
De thema's van de Gezondheidsbeurs zijn namelijk: Gezond voe
ding & Voedingssupplementen,
Onhaasten & Ontspannen, Alternatieve & Nieuwe Geneeswijzen,
Body & Beauty, Gezond & Sportief
Bewegen, Mind & Spirit, Zelfmedicatie & Geneesmidden.
Niet alleen informatie, maar
ook interactief.
De Gezondheidsbeurs is met bijna
150 gevarieerde stands zeer informatief, maar geeft bezoekers ook
de kans om direct kennis te maken met nieuwe produkten, sporten en leefmethodes. Workshops
en seminars in een speciaal
theater, demonstraties op tal van
stands en podiumshows vormen
een essentieel onderdeel. Enkele
voorbeelden: Op verschillende
stands en op verschillende manie
ren kan de bezoeker zij o of haar eigen fitheid laten testen, een vermeting laten uitvoeren of vitamine test ondergaan. Er kan doorlopend worden meegedaan aan gratis introductielessen Hatha Yoga,
onder leiding van specialisten van
de Vereniging van Yogaleekrachten. Onder leiding van een bekende Japanse chef kan worden beke
ken hoe het gezonde produkt Sushi wordt klaargemaakt. Natuurlijk
kan er ook worden geproefd. De
Amsterdamse topkapper Richard
Koffijberg laat bezoekers een haarmetamorfose ondergaan. Visagisten van het toonaangevend cosme
ticamerk Clarins geven advies over
huidverzorging en makeup. Gratis massage en acupunctuurbe
handelingen. Lezingen over het
populaire feng shui als primeur

De vereniging heeft om twee rede
nen gekozen voor samenwerking
met De Klussenier. Ten eerste De
Klussenier een bedrijf dat geboren
is uit sociale en maatschappelijke
betrokkenheid. Werkzoekenden
uit de bouw kunnen onder de
naam van De Klussenier op de
hoogte zijn van alle nieuwe snuf-

de vaak op stoffige zolders staande, afgedankte beelden weer een
nieuw leven te geven. Ontroerend
was in dit verband ook een reactie
van een oude zuster in een Tilburgs klooster die in een telefoongesprek vertelde dat ze in een
krant iets over het beeldenmuse
um had gelezen en zo blij was met
dit initiatief dat ze in haar dage
lijkse gebeden vroeg of dit projekt
zou mogen slagen.

wordt deze beurs bovendien inge
richt op basis van de principes van
feng shui. Maak kennis met de re
dactie van de populaire AVRO-programma's Vinger aan de Pols of
Gezondtijd. Op de stand van Santé
kun je kennismaken met de voltallige redactie van het tijdschift
Santé of met vaste medewerkers
van Santé, zoals de bekende cosmetische chirurg Robert Schoemacher of huisastrologe Joyce Hoen.
Bij de Dreamcatchers kun je een
aurafoto van jezelf laten maken.
Doorlopende podiumshows met
instapdemonstratie TaeBo en Bodypump en Trendy Step shows
door de specialisten van Kroon Fitness BV. Bij de stand van Rooibos
kun je gratis kennismaken met de
alom geroemde en gezonde Rooibosthee.
Noviteiten
Naast de al jaren bekende producten als Davitamon, Becel of Yakult
is deze beurs bij uitstek de gele
genheid om nieuwe producten te
introduceren. Enkele voorbeelden
van producten of boeken die tijdens de Gezondheidsbeurs aan
het grote publiek worden geïntroduceerd zijn: Natuurgeneeskundige therapie ter bestrijding van RSIklachten. Tijdens de beurs zal het
nieuwe boek "RSI genezen met
Ayurveda" worden gepresenteerd
en overhandigd aan de staatssecre
taris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de
heer drs. J.F. Hoogervoorst. Endermologie: cellulitisbehandelingen
door therapeutische massages. Acpasonic: een door Dr. Roy Martina
geïntroduceerd apparaat, dat op
basis van stimulatie van acupunctuurpunten lichamelijke klachten
behandelt. Vitaminesprays: een
nieuwe manier van innemen van
vitaminepreparaten. Daatherbs:
nieuw inspuitbaar produkt in de
strijd tegen rimpels. Wobenzym:
een enzympreparaat dat helpt
bloed- en vaatziekten te voorkomen. Feng Shui spray: weldadige
energie in huis opbasis van edelsteenelixer en essentiële olie. Biolicht armaturen: nabootsing van
zonlicht (voor 98%) voor winterde
pressies, hormonale, klachten' slapeloosheid e.d. Pain Gone: een
pijnpen die diversen pijnklachten
verhelpt. Infolijn 0165-503554, dagelijks internet : www.gezondheidsbeurs.nl e-mail: info@gezondheidsbeurs.nl.
Kortingsbonnen
Om het publiek op een voordelige
manier kennis te laten maken met
deze beurs kan via de internetsite
www.gezondheidsbeurs.nl gratis
kortingsbonnen ter waarde van
f 3,50 per persoon worden aange
vraagd. Natuurlijk kan dit ook te
lefonisch via de infolijn 0165503554.

De Klussenier
Vereniging Kruswerk Oost-Gelderland start op l februari met
een nieuwe dienst: de klussendienst. Deze dienst is in samenwerking met De Klussenier opgezet, een landelijke organisatie van vakmensen voor klussen in en om het huis. Iedereen
kan gebruik maken van de
klussendienst.

Er groeit iets moois op de
Kranenburg!

jes, methoden en technieken. En
dat is eigenlijk al de tweede reden:
de kwaliteit. De Klussenier controleert na het doen van een klus of
de klant tevreden is en geeft bovendien garantie op het verrichte
werk. De Klussenier berekent geen
voorrij kosten en maakt voor iede
re klus van te voren een offerte.
Vereniging Kruiswerk Oost-Gelderland denkt hiermee in de groeiende vraag naar een goede klusjesman te voorzien. Men vindt de
dichtbij zijnde Klussenier in het te
lefoonboek in het roze deel onder
'Klussen'. Wanneer men lid wil
worden van Vereniging Kruiswerk
Oost-Gelderland kan men tijdens
kantooruren bellen, tel. 0314376709.

Een van de objecten uit de collectie heiligenbeelden die in deAntoniuskerk in opbouw is en vanaf circa 20 april te bezichtigen zal zijn: het
beeld van St Anna-te-Drieën met de grootmoeder en moeder van Jezus.
Zo noemde vorige week een bestuurslid van de Stichting
Vrienden van de Kerk op de
Kranenburg1 tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van 'Kranenburgs Belang1 de ontwikkelingen rond de fraaie Antoniuskerk. Er groeit in het kerkdorp
Kranenburg iets moois, zeker
als je bedenkt dat het kerkgebouw twee jaar geleden werd
onttrokken aan de reguliere
kerkdiensten en er een kans
was dat de kerk zonder functie
in enkele jaren tijds dreigde te
verloederen.
Dat groeien gebeurt op drie manieren. Allereerst omdat de kerk,
vaker dan werd verwacht, gebruikt blijft worden voor speciale
diensten als trouw- en uitvaartdiensten en ook voor muziekuitvoeringen. En verder omdat de verzameling heiligenbeelden in de
kerk, die zijn bestemd voor het te
stichten beeldencentrum, elke
week groter wordt. Er staan nu al
zo'n 90 grote en kleinere beelden
in de kerk en er zijn nog meer
beelden toegezegd. En - derde
punt - er wordt door vele vrijwilligers hard gewerkt om het komend
zomerseizoen de* eerste bezoekers

van het museum te kunnen ontvangen.
Gelukkig weet het bestuur zich
verzekerd van de financiële steun
van zo'n 550 donateurs die door
hun donaties ervoor zorgen dat de
jaarlijkse beheerskosten van de
kerk (klein onderhoud, energie,
verzekering e.d.) van zo'n 20.000
gulden zijn gedekt. Er zijn ook
mensen die het idee om in de kerk
een 'schuilplaats' te stichten voor
heiligenbeelden zo sympathiek
vinden dat ze bereid zijn voor de
opbouw van de collectie een financiële bijdrage te geven of door
schenking een vaak prachtig beeld
beschikbaar te stellen. Daarnaast
is er een actieve werkgroep voor
publiciteit die o.a. met artikelen in
diverse bladen en het aanschrijven
van kloosters en andere religieuze
instellingen systematisch werkt
aan de opbouw van de collectie.
Die verzoeken hebben resultaat
want er worden regelmatig door
particulieren en instellingen beelden aangeboden, zelden tegen betaling, meestal in bruikleen en
soms ook als geschenk. Opmerke
lijk daarbij is dat de beeldenophalers al enkele keren door kloosterbroeders of -zusters werden be
dankt voor deze mogelijkheid om

TOCH NOG ZORGEN
Toch hebben het bestuur en de Ie
den van de werkgroep die zich inzetten voor het beeldencentrum
nog zorgen. Die betreffen vooral
de omvang van de werkzaamhe
den die bijna alle door vrijwilligers
moeten worden verricht. Het gaat
dan om het losschroeven en verplaatsen van een rij banken om
plaats te maken voor de vitrines
voor de kleine beelden en de platforms voor de grote beelden. Om
het in elkaar zetten en schilderen
van die platforms, het aanbrengen
van verlichting, het maken van
naamkaarten, samenstellen en in
elkaar zetten van boekjes met
'beeldverhalen' voor mensen die
straks individueel een ronde langs
de collectie willen maken.
Ook moeten er gidsen worden ingewerkt die iets kunnen vertellen
over de aanwezige beelden en er
zullen gastheren en -vrouwen nodig zijn die bezoekers ontvangen
en tevens zorgen voor de bewaking van de beelden.
Er moet verder een klankbeeld
worden gemaakt waarvoor 'kerkbuurman' Fons Rouwhorst nu al
dia's maakt samen met Jan Penterman uit Zieuwent. De laatste weet
allerlei details over heiligen in het
algemeen en kent veel verhalen
vol volksdevotie rond de aanwezige beelden. Want het is niet alleen
de bedoeling heiligen te tonen (al
zijn er heel mooie beelden bij)
maar ook om het cultureel-kerke
lijk erfgoed van de heiligenbeelden boeiend tot leven te brengen
in een kort klankbeeld. Intussen is
ook een afspraak gemaakt met een
restaurateur die beschadigingen
vakkundig gaat repareren en is er
met de Vordense VW een goed
contact om dit toeristenseizoen
veel bezoekers te wijzen op deze
eerste 'minder-mooi-weer-voorzie
ning' die in Vorden wordt geopend. Waarschijnlijk zal het centrum in de week voor Pasen voor
het publiek geopend kunnen worden.
Als u aan dit projekt, dat uniek is
in Nederland, op de een of andere
manier wilt meewerken dan zijn
er twee manieren: als donateur
(als u dat nog niet bent) die jaarlijks wil bijdragen in de kosten van
het beheer van het kerkgebouw
dat een sieraad is in het centrum
van het kerkdorp Kranenburg.
Of als vrijwilliger want er is, zoals
blijkt uit het voorgaande, veel te
doen op allerlei gebied.
De telefoonnummers voor informatie zijn 55 20 55 of 55 13 19.

STEEDS MEER ALLEEN?
Steeds meer chronisch zieken, lichamelijk
gehandicapten en hulpbehoevende ouderen
•kloppen bij de Zonnebloem aan, omdat ze
behoefte hebben aan .persoonlijke aandacht.
Help de Zonnebloem die aandacht te geven.
'OOK IK HELP MEE'

Giro 145

NATIONALE

VERENIGING

de Zonnebloem*

Postbus 2100 4800 CC Breda Tel (076) 564 63 62
: ifo@zonnebloem.nl http://www.zonnebloem.nl
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Uitslag puzzel en kleur plaat
Kerstnummer Weekblad Contact
;:-. -::•

.
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\

f.

Kleur plaat

Puzzel
1e prijs f 25,-:

A. Rutgers-Boerkamp, Hamsveldseweg 8, Vorden

1e prijst25,-:

Sebastiaan ten Pas, lekink 20, Hengelo

2e prijs f 20,-:

J- Grendel, Dreiumme 46, Warnsveld

2e prijs f 15,-:

Ronald Steenblik, De Bongerd 34, Vorden

3e prijs f 15,-:

W. Mentink, Hofstraat 2, Baak

3e prijs f 10,-:

Mike Claver, Prunusstraat 31, Hengelo

4e t/m 15e prijs f 5,-:

llona Goossens, Hengelosestraat 45, Keijenborg

4e t/m 10e prijs f 10,-: J. Balvert-Vendrik, Brug. Vunderinkhof 11, Vorden
A.J. Hissink, Storm van 's-Gravesandestraat 13, Vorden

Tineke Prinsen, Hardsteestraat 4, Toldijk

M.G.A. Wiegerinck, Bluisterplein 4, Ruurlo

Lisa Wagenaar, Ruurloseweg 102, Vorden

B.M.A. Langeler, Het Stroo 5, Vorden

Roy Polman, Rozenstraat 10, Hengelo

Harmsen, Rietgerweg 10, Warnsveld

Casper Heimgartner, Het Prieel 9, Zutphen

R. Oudenampsen, Kruisdijk 4, Vorden

Niels Beltman, Goorseweg 17, Lochem

R. Engel, Bekveldseweg 1, Hengelo

Naomi Klein Gunnewiek, Den Brink 1, Ruurlo
Matthijs Lukassen, Nienke van Hichtumplein 8, Zutphen
llona Kortstee, Hoetinkhof 283, Vorden

Prijzen kunnen afgehaald worden voor vrijdag
18 februari bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, Vorden

Laat hem niet vallen
In ons land wordt l op de 150 mensen getroffen door epilepsie.
Wij staan voor wetenschappelijk
Word donateur. Er is nog
onderzoek, voorlichting via een
zoveel te doen.
info-lijn, folders en brochures,
begeleide vakantieactiviteiten,
individuele hulp, epilepsieprojecten in ontwikkelingslanden

Giro 222.111

Vragen over epilepsie?
Bel de Epilepsie Info-lijn:

0900-821.24.11
(3 cent por minuut)

Nationaal Epilepsie
Fonds
Postbus 270
3990 GB Houten
www.epilepsiefonds.nl

Biej ons
ind'n
Achterhook
"Guns , leaze iejluu hier "Contact ok al?".
Toon van de Spitsmoes en Riek waarn in Warnsveld biej
kennissen op vesite. Zee hadn 't eerste kopken koffie net
op. Riek dronk trouwens thee, zee had de naoweeen van
de griep nog in de butte zitn en alles smaakn eur nog
lange neet. Toon's oge veel op 't in Vodd'n en umstreken
heel bekende blad.
"Oh jao, dat holt ons elke wekke op de heugte van 't niejs
hier in Warnsveld.
Toon pluustern 't blad 's nao. "Maor daor steet heel wat
anders in as biej ons in Vodd'n". "Jao natuurlijk, di's een
andere editie, allene wat advetenties bunt 't zelfde".
"Hier he'j ok nog pelietsieberichten in staon zie'k wel.
Dat misse wiej "in Vodd'n, at t'r wat gebeurt mo'j 't altied
van 'n ander heurn".
Dat hef ok zien goeie kanten. A'j hier met 'n auto een pos
raakt steet 't een paar dage later ok al in de krante. At de
pelietsie d'r teminste weet van hef. Neet iederene wil
wetn wat um oaverkommen is.
" 'n Neave van ons hef een dag of wat eleen een mooi
geintjen ehad biej owluu in Vodd'n. 'k Denke dat e dat
liever neet in de krante hef."
"Wa's um dan oaverkommen?".
"Now, hee was daor 's aovends aans op vesite. Hee was
daor gezellig an de praot en zo ongemarkt wa's 't al knap
late ewodn. 't Giezeln wat buutn too hee nao huus wol
gaon. Met een betjen vorst d'r biej, now dan we'j wel dat
t'r een mooie laoge ies op de roetn van 'n auto zit. Hee
had neet zovolle zinne umme de roetn schone te
krabb'n. Daorumme zetn e de motor maor an en de kachel voluut an.
Too ging e maor weer effen nao de warmte binnen. Met
een goed ketier ken gach e dat 'n auto wel doo zol wean
en stapn e op. Maor hee kwam neet wiet. Zien auto was
naans meet te bekennen. En zowiet a'w now wet hef e
um nog neet weer. Maor jao, a'j 't een gauwdief zo makkelijk maakt en de slottels in 'n auto laot zitn nemp ze
ow wel te grazan biej ons in d'n Achterhook".

Annerie Hoffmann, Morsdijk 5, Ruurlo
Marissa Steman, Mulderskamp 29, Vorden
Maaike Gort, Gravelinkkampweg 18, Ruurlo

Stoepverkoop bij Duthler
Jantje Beton
laat kinderen
lachen!
Het Nationaal Jeugd Fonds Jantje
Beton streeft naar een volwaardige
plaats voor alle kinderen in
Nederland. In het werk van Jantje
Beton staan preventie van problemen, participatie van kinderen en
perspectief op een kansrijke
toekomst centraal. Meer weten?
Kijk dan op www.jantje-beton.nl.
Word donateur:

ZUTPHEN- Op zaterdag 12 februari a.s. vindt er een happening plaats aan de Troelstralaan te Zutphen. Deze dag worden de laatste restanten voor te gekke prijzen aangeboden.
De zogenaamde Stoepverkoop vindt traditioneel plaats op
de stoep onder de luifel bij Duthler-mode-Zutphen. Dat deze
'Stoepverkoop' grote bekendheid geniet blijkt wel uit de
grote drukte die deze dag jaarlijks kenmerkt bij dit modehuis aan de Troelstralaan. Dus zaterdag 12 februari bent u
van harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur tijdens de Stoepverkoop. Tot ziens bij:

giro 1247

JantjegBeton
Telefoon (030) 244 70 00

uthlermode
z ut phen

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

Vanaf
nen we de
ingerichte
makerij en

dinsdag 8 februari opedeuren van onze nieuw
winkel, galerie/lijstenfotostudio.

Het totale interieur is i n g r i j pend gewijzigd. Om de details van
fotografie nog beter tot u i t i n g te
laten komen. Soms spraakmakend
en gedurfd, maar ook d u i d e l i j k ,
mooi en innovatief. Gebaseerd op
vakmanschap en ervaring.
Kom gerust langs een kijkje
nemen. U bent van harte welkom!

HANS T E M M I N K
ƒ o-r
Fotostudio Voor Industriële- en portretfotografie
• Huwelijksreportages • Lijstengalerie
Spalstraat 10 - 7255 AC Hengelo Cild.

H. Leestman

T (0575) 46 23 86. F (0575) 46 23 87

Op maandag 14 februari
Valentijnsdag zijn wij
geopend
van 9.00 tot f8.00 uur
Bloemen
Woondecomties
Cadeaus

De Vbrdense Tuin

Ja, daar kijkt u van op, hè? Maar het is waar. De schilder laat uw huis er weer als nieuw uitzien en
geeft nu ook nog een vriendelijke winterkorting voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk.
Dus laat uw kostbare bezit nog deze winter verfraaien en beschermen door de professionele
schilder. Want er is er maar één die alles weet van de modernste materialen en technieken.

Raadhuisstraat H, 725) M Vorden • Te/. (0575) 555222

de SCrIIluCren niemand anders

schildersbedrijf - verf handel

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

«NARCISSEN IN POT&$6
® HORTENSIA V7*S

Peters
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

schildersbedrjf
Het Hoge 3, Vorden, telefoon (0575) 55 12 08

CREATIEVE DUIZENDPOTEN (m/v)
CLOWNS BEGELEIDERS SPELATTRACTIES
STELTENLOPERS KINDEROPVANG-BEGELEIDERS
MIME-SPELERS BEGELEIDERS ZESKAMPEN
ANIMATIESPELERS OPERATORS BU ZEPPELINS
HOSTESSEN OPERATORS KLIMMUUR
ARTIESTEN KERSTKABOUTERS
PRESENTATOREN HORECAMENSEN
DECORATEURS ZWARTE PIETEN
MANUSJE VAN ALLES CHAUFFEURS

4,95

« 2 BOS BLOEMEN

9,95

O 2 BOS NARCISSEN

6,95

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

In het VW-kantoor, Kerkstraat 1 te

MESTTANK 20 M3 uitgerust
VOOR NIEUWE MESTREGELS !

Vorden, is weer plaats voor enige
vrijwillige

medewerk(st)ers

(wegen + automatisch
bemonsteren)
tevens is onze tank voorzien
van een luchtdruk wisselsysteem

Wie interesse heeft kan zich aanmelden

OPSTARTER/AFBOUWER

bij de directeur, mevrouw J. Wullink,

voor zaterdag en zondag (soms erg vroeg, erg laat, event. ook door de week)
of mensen die hiervoor opgeleid willen worden
(vanaf 17 jaar)

tel. 55 32 22 of bij de secretaris,

WIJ BIEDEN:
oproepbaan gevarieerd werk
in het hele land alle dagen van de week
in een leuk team interne opleiding
goede betaling een georganiseerd gekkenhuis

12,95 Bloemen en planten

O 3 HYACINTEN

EVENEMENTENBURO
Zoekt wegens sterke uitbreiding werkzaamheden meerdere

3,95 Valewcidc

R.C. Haanstra, tel. 55 11 86.
Gegadigden zullen op korte termijn

LOONBEDRIJF

GROOT ENZERINK
Deldenseweg 13
7251 PN Vorden

Tel.: (0575) 55 1571
Fax: (0575) 553996

worden uitgenodigd voor een
oriënterend gesprek.

Bel en/of schrijf een leuk briefje naar: Evenementenburo Ambiance t.a.v. Gea Zieverink, Industriepark 6, 7021 BL Zelhem
0314-625109

ABN-AMRO

Laatste week van de

De bank
Raadhuisstraat l
Telefoon 55 1886

Ons kantoor sluit
i.v.m. omstandigheden
vrijdag 11 februari
om 16.00 uur.

adres voor
Kleinvakartikelen zoals
• band • garen • knopen • ritsen • voeringstoffen • DMC-garen
• Cadeau-artikelen • G/as- en aardewerk
• Fotolijstjes • Kaarsen • en nog veel meer

Nu 20%
extra kassakorting op de al afgeprijsde
artikelen met oranje stip
. Kerkstraat 11
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 461235

Ook verzorgen wij al uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 526132

