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Heron twikkelingsproject Zu tphenseweg zit m u urvast:

Wolborgh teleurgesteld in gemeente
Directeur G. Hulshoff van Wol-
borgh Projectontwikkeling is te
leurgesteld in de gemeente Vor-
den. Het bedrijf uit Hengelo heeft
grote plannen als het gaat om de
herontwikkeüng van de Zutphen-
seweg maar vindt dat de gemeen-
te hierbij een weinig stimuleren-
de rol speelt Het gaat hier om de
ontwikkeling van een nieuw win-
kelcentrum met appartementen
op de percelen van Wolborgh, de
Gereformeerde Kerk en de firma
Barendsen. Daarnaast is de Hen-
gelose projectontwikkelaar bezig
met een studie naar de heront-
wikkeling van het achterterrein
van Bloembinderij Kettelerij.

Het begon allemaal zo'n anderhalve
jaar geleden. Kort nadat Wolborgh de
pastorie van de Gereformeerde Kerk
had gekocht - voor de duidelijkheid
we hebben het hier over de domi-
neeswoning aan de Zutphenseweg -
ontving directeur G. Hulshoffeen uit-
nodiging voor een gesprek op het ge
meentehuis. Voor dit gesprek - 8 ok-
tober 1999 - waren diverse onderne
mers aan de Zutphenseweg uitgeno-
digd zoals de firma Barendsen,
Heersink, de heer M. Jansen (eigenaar
van het pand waar nu de Tegeltoko is
gevestigd) en de heer en mevrouw
Lammers. De heer J. Dijkman was na-
mens de Gereformeerde Kerk bij dit
onderhoud aanwezig. Doel van het
gesprek was om bij eventuele heront-
wikkeling van dit gedeelte van de
Zutphenseweg zaken op elkaar af te
stemmen in plaats van dat ieder voor
zich aan het werk zou gaan. Op dat
moment speelden er allerlei ontwik-
kelingen. Zo denkt de Gereformeerde
Kerk al jaren aan nieuwbouw omdat
het huidige pand erg duur in onder-
houd is en had de firma Barendsen
vergevorderde plannen om met de
smederij naar het industrieterrein te
verhuizen. Aansluitend had Wol-
borgh in januari 2000 een gesprek
met de firma Barendsen waarin de
Hengelose projectontwikkelaar vroeg
of het bedrijf wilde participeren in
een plan om op de percelen van Wol-
borgh, de Gereformeerde Kerk en Ba-
rendsen een winkelcentrum met ap-
partementen te realiseren. De heer H.
Barendsen wees het idee niet af. "Ga
je gang maar, we zien wel." Enkele
maanden later presenteerde Wol-
borgh Projectontwikkeling het plan
aan vertegenwoordigers van de Gere
formeerde Kerk, de firma Barendsen
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en wethouder D. Mulderije. Het plan
bestond uit diverse winkelunits op de
begane grond met daarboven 28 ap-
partementen. Ook de Gereformeerde
Kerk werd op de begane grond gesi-
tueerd met op het middenterrein
een plein met parkeerplaatsen. Om-
dat het niet praktisch is om een kerk
midden in een winkelgebied te heb-
ben - denk bijvoorbeeld aan begrafe
nissen - haalde dit plan het niet

KETTELERIJ
Wolborgh was intussen ook in ge
sprek met Bloembinderij Kettelerij
over een mogelijke inbreiding op het
achterterrein. Toen de plannen met
betrekking tot het winkelcentrum
aan de Zutphenseweg vast dreigden
te lopen, stelde Hulshoff voor - vooral
omdat de gemeente Vorden geen an-
dere alternatieven kon aandragen -
de kerk te verplaatsen naar het ach-
terterrein van Kettelerij. Alle hobbels
leken opgelost totdat wethouder
Mulderije liet weten niets te voelen
voor een mogelijke verplaatsing van
de kerk naar de locatie van Kettelerij.
Afgelopen najaar haakte de firma Ba-
rendsen af. Door middel van een
brief liet het bedrijf weten af te zien
van de plannen. Volgens de heer H.
Barendsen waren er drie knelpunten.
"In de eerste plaats de tijdsduur. Je
bent zo drie tot vier jaar verder voor-
dat het totale plan gerealiseerd is. En
dan ga ik er gemakshalve even vanuit
dat er helemaal niets tegenzit Als be
drijf kunnen we daar niet op wach-
ten. Dat belemmert ons in de be

TEGELTOKO
WAND.&VLOERTEGELS BADKAMERMEUBELEH

NIEUWLEUSEN
Meeleweq 18
Tel.(0529)484661

HENGELO
Geerdinksweq 297
Tel. (074) 291 60 23

MUNTENDAM
Middenweg 55
Tel. (0598) 63 14 55

DRACHTEN
M.L Kinqsingel 14
Tel. (0512) 54 47 25

Smidsstraat 2
Tel. (0575) 55 58 59

De Noord 45
(open medio maart)

www.tegeltoko.nl

drijfsvoering", zegt hij. Het tweede ar-
gument dat de heer Barendsen
noemt is de vervangende winkel-
ruimte. "Als je op deze locatie aan het
bouwen bent, moet je wel een ver-
vangende winkelruimte hebben.
Want de winkelactiviteiten moeten
wel gewoon doorgaan." Tenslotte is
het volgens Barendsen niet onbe
langrijk wat de gemeente ervan
vindt. 'Toen wij van wethouder Mul-
derij hoorden dat een verplaatsing
van de Gereformeerde Kerk onbe
spreekbaar is, was het voor ons dui-
delijk dat aan dit project gewoon veel
te veel haken en ogen zitten. Dat is
dan ook de reden waarom wij Wol-
borgh hebben laten weten af te zien
van het project" In januari 2001
deed Wolborgh nog een voorstel
waarin een aantal oplossingen voor
de knelpunten werden aangedragen.
Dit kon het bedrijf echter niet van
haar ingenomen standpunt afbrengen.

GEREFORMEERDE KERK
Op 23 november van het afgelopen
jaar had de heer Hulshoff van Wol-
borgh nog een onderhoud met wet-
houder Mulderije. In dit gesprek liet
de wethouder weten niets te kunnen
met de plannen van Wolborgh. Ge
vraagd naar een reactie zegt me
vrouw Mulderije: "Ik vind het alle
maal prachtig. Maar ik doe er niets
mee en ik kan er niets mee! Bij een ge
zamenlijk project is het belangrijk
dat alle neuzen dezelfde kant op-
staan. En dat is in dit geval niet zo. Ik
heb heel duidelijk het gevoel dat dit
plan niet door iedereen gedragen
wordt En dan houdt het natuurlijk
al snel op." Ze geeft daarbij ook rond-
uit toe dat ze niet zo zit te wachten
op een verplaatsing van de kerk. "De
Gereformeerde Kerk staat mij daar
niets in de weg." De reactie van de
heer Hulshoff hierop: "Op dit mo-
ment bestaat er inderdaad geen over-
eenstemming tussen de betrokken
partijen over de herontwikkelingen
aan de Zutphenseweg, maar dat is
mede een gevolg van de houding van
de gemeente. Een jaar geleden - toen
alle betrokken partijen nog positief
stonden tegenover onze ideeln - heeft
de gemeente Vorden geen enkele po-
ging gedaan om een actieve en posi-
tieve rol te spelen in de totstandko-
ming van de plannen. Er was eerder
sprake van een negatieve kijk op onze
voorstellen. En daarover zijn wij te
leurgesteld." De heer Hulshoff kan

het beleid van de gemeente Vorden
ook niet volgen. "Het beleid van het
afgelopen jaar staat haaks op het al-
lereerste gesprek dat we in oktober
1999*met elkaar hebben gehad. Tij-
dens dat gesprek had ik in eerste in-
stantie de indruk dat de gemeente
bereid was om mee te werken en te
denken aan gezamenlijke plannen,
maar daar heb ik het afgelopen jaar
helemaal niets van gemerkt. Verder
heb ik begrepen dat wethouder Mul-
derije in een afzonderlijk gesprek

met de firma Barendsen heeft ge
zegd dat het wel tien jaar kan duren
voordat onze plannen gerealiseerd
kunnen worden. En daar zijn ze bij
de firma Barendsen natuurlijk van
geschrokken."

ROL GEMEENTE
Hulshoff is van mening dat wanneer
de gemeente mede haar schouders
onder het project zet een termijn van
drie jaar mogelijk is. "Zeker ook om-
dat ze bij de provincie hebben gezegd
dat er voor inbreidingsprojecten ex-
tra bouwcontingenten beschikbaar
gesteld kunnen worden. Maar dan
moeten er natuurlijk wel plannen
klaarliggen." Wolborgh geeft de
moed nog niet op. "Wij blijven van
mening dat het conceptplan dat er
ligt voor de locatie Barendsen, Gere-
formeerde Kerk, Wolborgh alsook de
ideeln voor de locatie Kettelerij goed
passen bij de ontwikkelingen in Vor-
den. Dit mede gezien in het licht van
het onderzoek dat onlangs door het
MKB is verricht. De conclusie van dat
rapport was dat Vorden een veel te
uitgestrekt winkelcentrum heeft en
dat de winkels meer geconcentreerd
moeten worden in het centrum van
het dorp. Daarnaast kunnen ook an-
dere projecten die in Vorden spelen,
betrokken worden in onze plannen
zoals het onderbrengen van de bibli-
otheek, een nieuwe politiepost en
mogelijke nieuwbouw van de open-
bare basisschool. Hopelijk kunnen
we toch nog een opening vinden om
partijen weer bij elkaar te brengen,
zodat we een aantal zaken kunnen
combineren, precies zoals de ge
meente het in oktober 1999 voor
ogen had."

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 februari 10.00 uur ds. J. ter Avest, Dieren. Na afloop
koffiedrinken in 'de Voorde'; 19.00 uur zangdienst in NH kerk ds.
P. Boomsma, Nijverdal.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 februari 10.00 uur zangdienst. Thema 'wereld gebedsdag'.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 februari 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur zangdienst
in NH kerk ds. P. Boomsma, Nijverdal.

R.K kerk Vorden
Zondag25 februari10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 februari 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 25 februari 10.00 uur Woord- en communiedienst.

Weekendwacht pastores
25-26 februari G. Zweers, Keyenborg, tel. (0575) 46 13 14.

Weekenddienst huisartsen
24-25 februari dhr. Dagevos, het Vaarwerk l, tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30 - 10.00 uur en van 17.00 - 17.30 uur. U kunt dan bellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.30 uur en van
13.30 -18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 09.30 -11.00 uur
en 17.00 - 18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 23 februari tot en met l maart Apotheek Nieuwstad,
Nieuwstad 72, Zutphen, tel. (0575) 51 26 66.

Tandartsen
24-25 februari WA Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 22 53. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Strcekziekeiihuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126.

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

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

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

Moiuita uitvaartverzorging uitvaartcentrum Het Jebbink
4a, tel. 0575-552749 of 0800-0230550.

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

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12,30 uur en van 13.30-16.00 uur;
vrijdagvan 0930-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.

info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 553405.
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.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.V.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

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

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 0900-8844

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

• Ratti haalt zaterdag 24 fe-
bruari geen oud papier op.
Dit wordt zaterdag 3 maart

• Natuurlijk dit weekend naar
de Kranenburg, kom ook op
23, 24 en 25 febr. naar Pan-
nenkoeken Rest. Kranenburg,
kom op het Kranenburgs
Carnaval

• Aloe Vera producten
voor in- en uitwendig gebruik.
Jannie Nijkamp, Warnsveld tel.
0575-521316 of 553632

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

• Kranenburgs Carnaval
presenteert vrijdagavond van-
af 19.00 uur, Plankenkoorts
in het café; een playback-
avond door Jong en Oud voor
Jong en Oud. Presentatie
Hans Krabbenborg

• Cursus textielverven m.
balp.tube. Start 15 mrt. Info/
opgave Anja Brummelman,
Polweg 10a Vorden (Delden)
0575-551649. Diverse works-
hops atelier open en ver-
koop v. hobbymaterialen
(pipoos & hobby-fun) elke
dinsdag v. 9.30 - 15.00 uur of
na afspraak

• Kranenburgs Carnaval
presenteert ouderwets Car-
navalsbal met aftreden van
de Oude Prins en natuurlijk
onthulling van de Nieuwe
Prins, dit alles zaterdagavond
vanaf 20.00 uur

• Te koop: jonge dwergpin-
chers, ingeënt en ontwormd.
Moeder zeer lief bij kinderen,
tel. 0575-467394

• Nieuw Zeeland: jong gezin
zoekt gemot, hulp m/v op
melkv.bedr. 270 koeien, 1/8 -
1/12 '01. Bijvk. (ex) MAS/HAS-
er + melk erv. Verg. + Kost/inw.
Unieke werkerv. A en E Rit-
meester. PH 0064 7 886 4252
/ Fax 0064 7 886 4250

• Kranenburgs Carnaval
presenteert Kindercarnaval,
met een optocht. Kindertheater
en diverse attenties GRATIS,
dit alles in een verwarmde
feesttent, tevens in de grote
zaal de formatie DOGZ uit
Hengelo, en een spetterend
optreden van Imca Marina,
dit alles vanaf 14.00 uur

• Peugeot 205 XE1.1 Look
bj. 1992. Peugeot 205 XE1.1
bj. 1990. Seat Marbella Special
bj. 1990. Rietman Autobanden,
Slotsteeg 18, Hengelo, tel.
0575 - 462779

• Kleur. Meer over kleur kunt
u te weten komen in de werk-
winkel in Reurles Huus op 24
februari tussen 10.00 en 12.00
uur. Passer, een rood, geel en
blauw kleurpotlood en 10 gul-
den meebrengen, luisteren en
experimenteren. Zie ook elders
in dit blad. Informatie: Kunst-
Kring Ruurlo 0573-452075

• Weer volop nieuwe artike-
len! Voor de origineelste ca-
deaus in iedere prijsklasse
moet u bij Wereldwinkel Vor-
den zijn

• Te koop: 48 voerligboxen 2
meter lang. 8 kraamhokken
schuinopstelling kunststof-
roosters, verwarmingsplaat. 3
opfokhokken met voorfront en
tussenhek, betonroosters 18,5
rooster 120x50x6. 12 driekant
rooster 150x75x6. 11 driekant
vingeropleg 180x75. 67 beton-
roosters zeugen 180x38x9. 3
polyester voersilo's 4-4,5-8
ton. 8 biggen voederbakken
Drowako enz. enz. alles in zeer
goede staat, tel. 0575-461705

• Te koop: inbouw afwasma-
chine Miele; inbouwkoelkast
Siemens; oven Siemens; ke-
ramische kookplaat Sie-
mens. ± 3 jaar oud. Tel.
552953

• Oranjecommissie Medlertol
organiseert op vrijdag 2 maart
a.s. haar traditionele verwer-
pingsavond. Met o.a. rad van
avontuur, spijkerslaan, schijf-
schieten enz. Natuurlijk zijn er
weer leuke prijzen te winnen!
Plaats 't Wapen van 't Medler,
aanvang 20.00 uur

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden vraagt: goede-
ren voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
551486 / 551961 / 553081 en
551673

• Wie wil ons 1 dagdeel per
week helpen bij de wekelijkse
schoonmaakklussen. Brieven
onder nr. V 52-1 bureau Con-
tact, postbus 22, 7250 AA Vor-
den

• Deze maand geen Haagse
bakkies. Residentiekoffie in
februari in de reclame! (ook
cafeïnevrij) Wereldwinkel Vor-
den

• Te koop: blauwe coniferen
en diverse soorten groenblij-
vende struiken (prunis). Tel.
0575-551284

• Gevraagd: hulp voor werk-
zaamheden om het huis voor
2 x per week in buitengebied
van Vorden. Tel. 0545-482334
(na 18.00 uur)

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor
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Fam. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 1 6 1 7
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klein
50

*

Vrijdag - Zaterdag

Harde broodjes
5 HALEN / 4 BETALEN

Sovital lekker
meergranenbrood

nu 3.°°
Elke donderdag

5 broden 13?
Diverse vlaaien vraag er naar

in de winkel

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

Vordense Apotheek
Zutphenseweg 12 • 7251 DK Vorden

Telefoon 0575-551471

Openingstijden
per 1 maart 2001

Openingstijden Vordense Apotheek:
maandag tot en met vrijdag
van 08.00-12.30 uur en van

13.30 tot 18.00 uur
en op zaterdag van 09.30-11.00 uur

en 17.00-18.00 uur
aansluitend aan het spreekuur

van de dienstdoende arts.

Dienstwaarneming zie de weekenddiensten
in Contact of http://www.vordense-apotheek.nl/
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Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte van onze zoon en broertje

Jelle

Bij het H. Doopsel ontvangt hij de namen

Jelle Christiaan Bernhard

Hij is geboren op 12 februari 2001.

Louis, Carolien, Lisanne en LJzette
Roelofs

Heerlerweg 2
7233 SG Vierakker
Telefoon 0575-524268

Carolien en Jelle rusten van 13.00 tot 15.30 uur.

4 . .-.,-.
|
: » •
K

Hoera, ons zusje is geboren!
Ze heet

Kayla Lynn
;».•
i
l en kwam ons begroeten op 12 februari 2001.
•

Ze weegt 3860 gram en is 50 cm lang.
|
{ Papa en mama vinden het ook hartstikke fijn dat
J we nu met z'n vijven zijn.

:»:•
|

Han, Lyke, Milou en Niels Tjoonk
;».•

Schimmeldijk 2
7251 MX Vorden

* Telefoon 0575-554163i
:«•
{: Graag voor bezoek even bellen.

v . -.,
, ...
i: ' > • '

Op vrijdag 9 maart a.s. zijn wij 50 jaar getrouwd.

Wij nodigen u uit op onze receptie van 15.00 tot
17.00 uur in:
't Wapen van 't Medler, Ruurloseweg 114, Vorden.

Herman Schot
Dina Schot-Menger

Insulindelaan 21,
7251 EJ Vorden
Tel. 0575-551276

Geeft u iets kado
dan liever zo....

Enige en algemene kennisgeving

Dr Ir Herman Muller

Haarlem, 21 augustus 1914
Vorden, 11 februari 2001

Tot ons groot verdriet is heengegaan mijn innig ge-
liefde echtgenoot, onze allerliefste en zorgzame va-
der, schoonvader en opa, onze dierbare broer, oom
en zwager.

Vorden: A. Muller-van Wijngaarden

Bussum: Sacha de Jong-Muller
Simen de Jong
Eljin
Lisa

Hengelo (Gld.): Eva Muller

Roden: O.F. van Braam Houckgeest-
Muller

Hoorn: Floor van Braam Houckgeest
Peter Lakeman

Heemstede: J. van Wijngaarden

Hamminkweg 5
7251 RB Vorden

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Radio • Televisie
Satelietsystemen

Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie

Verkoop

voor service,
kwaliteit en

vakmanschap
Rowi Hengelo (Cld.)

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

Fax 0575-467652

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

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

50 jaar?
Huur een opblaasbare

Sara of Abraham
4,5 m hoog f 250,- per dag.
Champagnefles 5 m f 350,-

per dag
Geboorte tuutfles 4,5 m

f 50,- per dag.

Tel. 0575-553296 of
06-20438118

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Uw Keurslager
lapt het 'm weer

kalfslappen

€1»

prei-oester, (varkens-
oester, prei, katenspek),
per 100 gr.

wintersalade
100 gr.

cervelaatworst,
700 gr.

kipfilet,
500 gr.

filet américain
met pesto
100 gr.

hachee,
100 gr.

129

1 —

800 grillworst, (gesneden 1 39
20 of aan het stuk), 100 gr.

VlogmanKeurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

Gij omgeeft mij van achteren en van voren,
Gij legt Uw hand op mij.

Ps. 139:5

Heden is na een moeilijke periode ontslapen, onze
lieve zuster, schoonzuster en tante

Johanna Hendrika Eskes

* 4 september 1935 118 februari 2001

Eefde: W. Lenselink-Eskes
H. Lenselink

Vorden: G. Eskes
H.G. Eskes-Lenselink

Harderwijk: J. Eskes
J.D. Eskes-Meijerink
Neven en nichten

Vorden, Deldenseweg 9

Correspondentieadres:
G. Eskes, Deldenseweg 7, 7251 PN Vorden

De dankdienst zal worden gehouden donderdag 22
februari om 11.00 uur in de Gereformeerde kerk aan
de Zutphenseweg 13 te Vorden.

Gelegenheid tot afscheid nemen voor genoemde
dankdienst vanaf 10.30 uur in het Achterhuus achter
de kerk.
De teraardebestelling zal na de dienst plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de teraar-
debestelling in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
te Vorden.

6-10-'80 1-3-'01

Na ruim 20 jaar dienstverband,
maakt Han Veenink gebruik van de VUT regeling.

Daarom bieden wij

Han Veenink
een afscheidsreceptie aan. En wel op woensdag

28 februari van 20.00 - 22.00 uur.

Bij zaal Leemreis
Spalstraat 40
Hengelo (Gld.)

SLAGERU RATERINK

.'; ;'

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

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van on-
ze lieve vrouw, moeder en oma

Dirkje Holtslag-Eelderink

hebben ons diep getroffen. Wij zijn u dankbaar voor
de steun en troost welke ons dit heeft gegeven.

Uit aller naam, fam. Holtslag

Wichmond, februari 2001

Dankbetuiging

Voor uw blijken van medeleven in zo vele hartelijke
vormen tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn man, vader en schoonvader

Gerrit-Jan Grootbod

zijn wij u zeer dankbaar voor de steun en troost
welke ons dit heeft gegeven.

C. Grootbod-Beerning
Bernedet en Roei

Vorden, februari 2001



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

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

VONDOPENSTELLING BURGERZAKEN

Op dinsdag 27 februari 2001 is burgerzaken geopend van 18.30-
19.30 uur voor alle lokethandelingen. De volgende avondopenstel-
ling is op 27 maart 2001.

LATEAUS VIERAKKERSESTRAATWEG

Op maandag 5 maart aanstaande start Dostal's aannemersbedrijf B.V.
met de aanleg van plateaus (verkeersdrempels op kruispunten) in de
Vierakkersestraatweg. Er komen vier plateaus: bij de Dorpsstraat, de Bos-
huisweg, de Heerlerweg en de Koekoekstraat. Om een veilige uitvoering
en de kwaliteit te kunnen waarborgen, wordt de Vierakkersestraatweg af-
gesloten voor doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer tussen Wichmond
en Zutphen wordt via Baak geleid.
De werkzaamheden zijn omstreeks 13 april gereed. Woningen en bedrij-
ven zullen gedurende de periode van uitvoering van het werk bijna
steeds bereikbaar zijn.

ERGROTEN WONING VOGELZANG 34 TE WICHMOND

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 5, lid 5.7 sub d van het bestemmingsplan "Wichmond 1994"
vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een woning op het perceel
Vogelzang 34.
Deze vrijstelling maakt het mogelijk om dichter bij de openbare ruimte,
voor de woning, te bouwen.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
22 februari tot en met woensdag 21 maart 2001 ter inzage ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze
aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met sluipverkeer door de aanleg van een rotonde in Ruurlo,
de doorweekte toestand van bermen en ter beperking van gevaar en hin-
der voor verkeersdeelnemers, zijn de Wiersserallee. de Wiersserbroek-
weg ten oosten van de Schoneveldsdijk en de Zuivel weg met ingang van
maandag 19 februari 2001 afgesloten voor alle motorvoertuigen door
plaatsing van borden, model Cl2 van bijlage I van het Reglement Ver-
keersregels en Verkeerstekens 1990, uitgezonderd bestemmingsverkeer'.
Als de rotonde in Ruurlo open gaat, vervallen deze tijdelijke verkeers-
maatregelen.

LAAAF

Rond carnaval gaan er heel wat glazen alcohol doorheen, vooral
het bier is amper aan te slepen. Het woord alaafzegt ook al genoeg,
met een beetje fantasie komt het van het werkwoord laven. Dat be-
tekent niet alleen 'de keel smeren', maar ook 'dronken maken'.

Trage lever
Wie zich laaft aan alcohol, doet dat niet voor niets: alcohol werkt! Je gaat
je losser voelen en de stemming stijgt. Ga je door, dan word je laveloos.
Als je stopt met drinken, word je na verloop van tijd ook weer nuchter.
Dat is niet vanwege de koffie, of omdat je aan het eind wat hebt gegeten.
Nee, je wordt weer nuchter omdat de lever alcohol wegwerkt. Gelukkig
werkt de lever met een trage sukkelgang, anders zou het 'gelaaf allemaal
voor niets zijn. Dan zou alle alcohol gelijk worden weggewerkt, nog vóór-
dat je er wat van merkt. Voor ieder glas heeft de lever bijna anderhalf no-
dig om de alcohol af te breken. Wie dus meer drinkt dan één glas per an-
derhalf uur, raakt onder invloed.

Tegen de lamp
Voor weggebruikers is die trage lever echter ook het addertje onder het
'asfalt'. Als je namelijk 's avonds een glas of vijftien gedronken hebt, dan
ben je ook de volgende dag nog onder invloed. En met carnaval heb je
niet een, maar drie dagen die bol staan van ge(-a)laaf. Je hebt dan ook dik-
ke kans datje drie dagen lang onder invloed bent. Je moet dan je auto la-
ten staan. Want los van de kans op een ongeluk, loopje bij een alcohol-
controle geheid tegen de lamp. Wees dus deze dagen op één punt wijs:
drink niet als je moet rijden, en rij niet als je moet drinken.
Alaaf!

EMEENTEGIDS 20O1

In het voorjaar komt de nieuwe gemeentegids uit. Drukkerij Weevers ver-
zorgt het drukken van de gids en het actualiseren van het adressenbe
stand van verenigingen en instellingen.

Heeft u adreswijzigingen door te geven of wilt u nieuwe verenigingen
laten vermelden in de gemeentegids, neemt u dan contact op met druk-
kerij Weevers, tel. 551010.

ERGUNNINGEN

Bouwen

Plaats
Schuttestraat 24

Lankhorster-
straat 10

Dorpsstraat 19,
Wichmond

standplaats
Marktplein

wielerronde
omgeving
Zutphenseweg,
Smidsstraat,
Het Hoge,
Schoolstraat

aanvrager
R. Gosselink

WJ.Jolink

Vereniging
voor inter-
confessioneel
basisonderwijs
te Wichmond
en Vierakker

L ten Veen

Inhoud
Vernieuwen
dierenverblijf
Bouwen garage
annex dieren-
verblijf
Tijdelijk plaatsen
leslokaal

vrijstelling
hoogte

vervangend
bouwen

goothoogte

standplaats
oliebollen
december 2001

RTY-Vierakker- wielerronde op 6 mei 2001
Wichmond

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.

BOUWAANVRAAG

Plaats aanvrager Inhoud datum ontvangst
Schuttestraat 11 A. Bosch Vergroten woning 13-02-2001
Deze bouwaanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

/W,ET WAARDERING ONROERENDE ZAKEN (WET WOZ)

Waarom krijgt u een beschikking in de brievenbus?
Voor het bepalen van de hoogte van hun belastingen baseren gemeenten,
waterschappen en de Belastingdienst zich op de waarde van onroerende
zaken per l januari 1999. De gemeenten voeren de taxaties uit. Wettelijk
is bepaald dat iedere belanghebbende begin 2001 een beschikking ont-
vangt waarop de waarde van de onroerende zaak staat vermeld.

Wie ontvangt een WOZ-beschikking?
De WOZ-beschikking wordt zowel toegezonden aan de eigenaar als aan
de gebruiker van een onroerende zaak. Indien u zowel eigenaar als ge
bruiker van de onroerende zaak bent, ontvangt u maar één WOZ-be-
schikking. Als eigenaar worden tevens aangemerkt degene die van de wo-
ning een beperkt zakelijk recht heeft zoals:

o vruchtgebruik
a recht van gebruik en bewoning;
ü opstalrecht;
a erfpacht;
o appartementsrecht.

Wie eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak is, wordt bepaald
naar de situatie op l januari 2001. Verhuizing, verkoop of een andere wij-
ziging na deze datum heeft geen invloed. Om te bepalen wie op l janu-
ari 2001 eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak is, maakt de
gemeente gebruik van informatie van het Kadaster en het bevolkingsre-
gister. Voor bedrijfsgebouwen en kantoren informeert de gemeente bij de
bedrijven. Zijn er op l januari 2001 meerdere eigenaren of gebruikers
dan zal de gemeente op basis van beleidsregels vaststellen wie de be-
schikking ontvangt.

Is dat wat nieuws zo'n beschikking?
De meeste gemeenten in Nederland hebben in 1997 al een beschikking
genomen naar de waardepeildatum l januari 1995. Vorden heeft dat
toen ook gedaan. In 2001 moet elke gemeente nieuwe WOZ-beschikkin-
gen nemen naar de waardepeildatum l januari 1999.

Nadere informatie
Na ontvangst van uw waardebeschikking kunt u een taxatieverslag op-
vragen bij de gemeente. Dit verslag is gebonden aan wettelijke voor-
schriften. Het is geen uitgebreid taxatierapport, zoals bijvoorbeeld een
makelaar/taxateur opmaakt bij de verkoop van een onroerende zaak. Het
opvragen van nadere informatie kan op de volgende manieren:
ü telefonisch: (0575) 55 74 27
Q schriftelijk: Gemeente Vorden, afdeling financiën, Postbus 9001, 7250

HA Vorden
a email: belastingenvorden@vorden.nl
De komende weken krijgt u meer informatie over de Wet WOZ.



Feestelijke heropening
donderdag 22 februari

Mode Infodagen 22-23-24 februari

Modeflitsen donderdagavond, vrijdagavond

en zaterdagmiddag l, 2 en 3 maart

Seniorenshows donderdag 8 maart

Openinasaanbiedingen en cadeau's

Wij zijn bijzonder blij en trots, dat na een ingrijpende verbouwing, op dpoderdaq 22 tebruari

Visser Mode haar beide deuren weer kan openen. Als u door de rechter deur binnenstapt

vindt u eerst de collecties van modische merken als Court One, Bandolera, Mac, Poools en

Hammer. Als u vervolgens iets verder doorloopt zult u zien dat Gerry Weber en Frankenw Ider

elk hun eigen shop hebben gekregen. Ook de wat-klassiekere collecties zijn dus flink uitge-

breid.

Via de linker deur komt u in onze nieuwe Young Fashion afdeling. De Young Fashion collectie

sluit aan bij de moderne, dynamische jonge vrouw. Hier presenteren we de leukste mode van

o.a. Mexx, Street One, Cecil, Sandwich en Expresso. Vooral onze Mexx collectie is heel groot

Oshopper cadeau
Bii aankoop vanaf ƒ125,- krij<Jf u een ieuke tas cadeau!
U Vint kiezen uit tw^e modellen, Eén kis per klanl

over
AfOur pullover in diverse kleuren van het merk Oi Gianni
Normale prijs: 149,95 Openings Aanbidding: 99,-

) Modische 7/8 pantalon
Kies uit twee modellen en vier kleuren
Normale prijs: 79,95 OögQtna* : 59y-

) Pullover in Bretonse streep
Opening $ Aanbieding; 59,95
Met eerf Sfreepshawl ïn dezelfde kleur
f.w v, ƒ24,95 Cocfoow/

Visser-
Komt u een dezer dagen eens een kijkje nemen? We maken het extra
gezellig met een feestelijke traktatie en natuurlijk vele aanbiedingen! BurS- Galleestraat 9 - Vorden

Op donderdag 22 en yiiidaa. 2^ februari open van 9.30-21.00 uur V Zaterdag
24 februari 10.00-17.00 uur V Voortaan elke dag tussen de middag open.

Wij feliciteren Visser Mode met 500m2 dames mode:

Bouwbedrijf
Rondeel Groot-Roessink
Vorden bv
Netwerkweg 2 7251 KV Vorden

LAMMERS

Burg, Galleestraat 26
7251 EB Vorden

FONS JANSEN

installateurs
Burgemeester Galleestraat 58

7251 EC Vorden

AXIIAAL
Weidehek 73< 4824 AT Breda

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. (0575) 55 39 99
F-ax (0575) 55 34 29

2TAVK

Postbus 3254. 4800 Me Breda
tel.(076) 578 56 00, fax(07é) 578 56 20

www.eureko.n«t

' / G
ijhof

Groep
Accountants
Belastingadviseurs
Management Consultant!

Keulertftraat l la 7418 ET Deventer

LUNDIFORM
Dames Jolinkwea 46
7051 DLVarsseveld

Wij op onze beurt, danken bovenstaande bedrijven voor
net prima werk en de prettige samenwerking!

Tineke <& Henco Elbrink

KEUKENS
SANITAIR

WAND- EN
VLOERTEGELS

NATUURSTEEN
ROLLUIKEN

SPOORSTRAAT28
(0573) 45 20 00 RUURLO
OPENINGSTIJDEN:ma. 13.30-17.30 u. di. t/m vrij. 9.00-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21.00 u. zat. 9.00-13.00 u. tussen de middag eten we even.

Elke cent telt
Ook in 2001 wordt geld ingezameld voor'de strijd tegen hersenziekten en psychi-
sche ziekten. Helpt u ook? U wordt gesteund door de collecte-promotoren van de
Hersenstichting Nederland en het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid.

Steun de Nationale Hersenweek 2001. Meld u aan als
vrijwilliger/collectant: (030)29711 97

Raadhuisstraat 22

Vorden

Postbus 97
7 2 50 AB Vorden

Telefoon
(0575) 55 !4 55

administratie- en belastingadvieskantoor

Uw adres voor een totaalpakket
administratieve
en fiscale dienstverlening/ */

E-mail

vorden®robbersgroep,nJ

Voor het verzorgen van uw

Belastingaangifte
2000

kunt u buiten kantooruren bij ons terecht op

woensdag 7 - 1 4 - 2 1 - 2 8 maart
van 17.30 tot 19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

Aangesloten bij:
Fiscount Adviesgroep • Ned. College van
belastingadviseurs • Federatie Adviserende beroepen



De heer Frits Heidema nieuwe voorzitter
Kranenburgs Belang:

*We moeten niet indutten
maar Kranenburg op de
kaart houden'

Bij "Sursum Corda":
Chocolademelk als beloning
voor concert!

Eigenlijk is de heer Frits Heide-
ma nooit zo betrokken geweest
bij Kranenburgs Belang. Geen
reclame voor de man die zich
de nieuwe voorzitter mag noe-
men van de Kranenburgse be-
langenvereniging. Dat geeft hij
zelf ook ronduit toe. "Maar
toen ze me vroegen of ik Jan Lu-
cassen wilde opvolgen, kon ik
eerlijk gezegd ook geen argu-
menten bedenken waarom ik
het niet moest doen. Vandaar
dat ik 'ja' heb gezegd."

De heer Frits Heidema woont
sinds 7,5 jaar samen met zijn
vriendin Karin Giezen in Kranen-
burg. Heidema werd geboren in
Groningen maar woonde daarna
onder andere in Den Haag en Raal-
te.

Vanwege het werk - Heidema en
Giezen werken beiden bij de poli-
tie - verhuisde het tweetal 7,5 jaar
geleden naar deze regio.

"Mijn vriendin is toen vrij snel bij
het voetbal gegaan en ze is ook lid
van de Kranenburgse toneelvereni-
ging Krato", /egt hij. "Zelf had ik
niet gelijk zoiets van 'ik moet erbij
horen'.

Maar ik voelde me wel gelijk thuis
hier op de Kranenburg en met na-
me nadat wij een hond kregen
nam het contact met de mensen
in de straat ook toe. Je hebt dan
toch veel sneller aanspraak", legt
hij uit.

Het verzoek van Kranenburgs Be-
lang om zich kandidaat te stellen
voor het voorzitterschap kwam
voor Heidema als een verrassing.

"Ze vonden dat die taak mij - ge-
zien mijn bestuurlijke ervaringen
bij onder andere de politie - op het
lijf geschreven was. En wie ben ik
dan om 'nee' te zeggen", lacht hij.

NIEUWBOUW
Heidema geeft toe dat hij bij Kra-
nenburgs Belang in een gespreid
bedje terecht komt.

"Jan Lucassen - maar ook de overi-
ge leden van het bestuur - hebben
de afgelopen negen jaar natuurlijk
uitstekend werk verricht en heel
veel voor elkaar gekregen voor Kra-
nenburg. Toch moeten we ervoor
uitkijken dat we nu niet tevreden
achterover gaan hangen.

We moeten niet indutten", klinkt
het strijdbaar. Als voorbeeld haalt
Heidema de woningbouw aan.
"Aan de Hamveldseweg zijn er drie
kavels uitgegeven voor woning-
bouw.

Maar er is op die grond ruimte
voor nog drie tot vier nieuwe wo-
ningen. Wij zien het dan ook als
onze taak om met de grondeige-
naar en de gemeente Vorden in ge
sprek te blijven zodat daar straks
nog een paar woningen kunnen
worden gebouwd."

Volgens Heidema een "must" om-
dat er veel jongeren zijn die graag
in Kranenburg willen blijven wo-
nen. "En dan heb ik het nog niet
eens over de oud-Kranenburgers
die graag weer terug willen naar
hun geboorteplaats."

Een paar extra wooncontingenten
voor Kranenburg zouden volgens
de nieuwe voorzitter van Kranen-
burgs Belang dan ook zeer wel-
kom zijn.

Verder moet Kranenburg volgens
Frits Heidema alert blijven als het
gaat om de bestuurlijke vernieu-
wing. "Op dit moment is de ge
meen te Vorden in gesprek met
Hengelo en Steenderen over een
mogelijk fusie.

En misschien komen daar straks
ook nog wel de gemeenten Zel-
hem en Hummelo & Keppel bij.

De vraag is wat dit voor kleine
dorpskernen als Kranenburg bete
kent. Ik denk dat we zeer alert
moeten blijven en dat het zaak is
dat Kranenburg op de kaart blijft
staan. Want het kan natuurlijk
niet de bedoeling zijn dat een op-
schaling van gemeenten ten koste
gaat van de kleinere kernen."

VERKEERSVEILIGHEID
Een ander punt van aandacht is de
verkeersveiligheid op de Ruurlose
weg. De provincie Gelderland
heeft toegezegd dat dit voorjaar
aan weerszijden op het wegdek
met grote cijfers het getal 50 zal
worden aangebracht. Maar vol-
gens de nieuwe voorzitter van Kra-
nenburgs Belang is dat niet vol-
doende.

"Heel veel automobilisten trekken
zich daar niets van aan. Misschien
is het goed als er van die waar-

'Kabouter orkest'

In de pauze kregen ze van het
bestuur chocolademelk aange-
boden. Dit als beloning voor
hun inzet tijdens het "Choco-
lademelkconcert" dat de jeugd
van "Sursum Corda" zaterdag-
middag in het Dorpscentrum
gaf. Om te laten zien en horen
waar ze zoal mee bezig zijn.

"Investeren in de jeugd is voor ons
heel erg belangrijk. Willen we in
de toekomst voor de Vordense be
volking muziek blijven maken dan
moeten we wel bij de jeugd begin-
nen", zo stelde Erna ten Pas, voor-
zitter van "Sursum Corda". Het
leerlingenorkest en het kabouter-
orkest stonden onder leiding van
Gerald Roerdinkholder.

De leerlingen bleken goed bij de
les en speelden er lustig op los.
Met name aan het eind van hun
optreden met nummers als "Tan-
go" en met "The Lion King" him-
self. Speciaal voor deze middag
was het leerlingenorkest versterkt
met enkele "oude rotten in het vak",
die het prachtig vinden met de jeugd
te werken en hen te stimuleren.

Het leuke van een dergelijke mid-
dag is het "spontane". Een concert
mag je het in feite niet noemen, al
waren enkele mini-muzikantjes

vooraf wel behoorlijk nerveus. Bij
een "live optreden" kan van alles
gebeuren. Dat ondervond Jeroen
Borgonjen. Hij speelt trompet.
Toen hij moest optreden fluisterde
hij dirigent Gerald Roerdinkhol-
der in het oor: "Ik kan niet spelen,
het begeleidende CD bandje is er
niet". Gelukkig voor hem kwam
juist op dat moment moeders de
zaal binnen met de CD van een
"Melodie uit Carmen". En Jeroen
blij!!

Sommige leerlingen speelden de
ze middag onder "begeleiding"
van een CD op saxofoon, klarinet
of trompet. Weer anderen hadden
de CD niet nodig. "Ode an die
Freude" zo speelde Gerdien Rob-
bertsen, terwijl de vreugde duide
lijk van haar gezicht viel af te Ie
zen.

Toen de zusjes Jeanine (alt saxo-
foon) en Liane Heijenk (cornet) net
bezig waren met "Nice and Easy"
kwam Arendjan Bosma ( saxofoon-
leraar aan de muziekschool) naar
voren om de meisjes even bij "het
tellen", terzijde te staan!

Deze Bosma was ook de inspire
rende "helpende hand" bij het op-
treden van Geeske Menkveld, Nick
Euling en Timmy van der Lingen.

Arendjan speelde in "Au pres de
ma blonde" zelf op saxofoon een
dapper partijtje mee. Vele dood-
ernstige gezichtjes deze middag.
Niet bij Inge Bokkers en Rina Nij-
land Nijland ( klarinet). Zij moes-
ten halverwege de "Barcarolle"
van Jaques Offenbach opnieuw be
ginnen, omdat ze tijdens het spe
len in de lach schoten!

De blokfluitgroepen speelden on-
der leiding van Ruth Brinkhorst.
Spelen en zingen tegelijk, met na-
me bij "Alle eendjes zwemmen in
het water" ging goed samen. Toen
de vaders en moeders spontaan
applaudisseerden keken ze triom-
fantelijk de grote zaal in. Alsof ze
wilden zeggen "zie je nu wel dat
we het kunnen".

En dan was er nog het optreden
van het Kabouterorkest, door Ger-
ald Roerdinkholder aangeduid als
"Klein maar fijn". Dit "orkestje"
ging voor de pauze op de Ameri-
kaanse toer.

Een positieve muzikale uitschie
ter: Marjolein Pennings, Anneleen
Bosma en Elske Hartelman, bege
leid door mevrouw Schoenmaker
op piano, lieten horen dat ze op
dwarsfluit al een heel eind zijn
gevorderd.

schuwingsborden . komen met
daarop de kreet 'U rijdt te hard'.

De provincie zegt op haar beurt
dat dergelijke borden niet werken,
maar dat geloof ik niet. Automobi-
listen gaan automatisch een stuk
langzamer rijden als ze zo'n me
dedeling zien staan. De vraag is al-
leen of je overal in de Achterhoek -
en in Nederland - van dat soort
borden moet plaatsen. Want als
we niet uitkijken staat straks na-
tuurlijk het hele land vol met der-
gelijke borden.

En dan schiet het ook z'n doel
voorbij. Het allerbelangrijkste is
natuurlijk dat de Nederlandse au-
tomobilist zich gewoon aan de
maximale snelheid houdt. Een
kwestie van opvoeden. Maar ja,
hoe doe je dat?" Deze laatste op-
merking betekent niet dat de Kra-

nenburgse belangenvereniging
een passieve houding aanneemt
als het gaat om de verkeersveilig-
heid.

Neem bijvoorbeeld het voetbalveld
aan de Eikenlaan. Kranenburgs Be
lang vindt het van groot belang
dat hier een veilige oversteek-
plaats komt van het hoofdterrein
aan de ene kant van de weg naar
de bijvelden aan de andere kant
van de Eikenlaan.

Enkele jaren geleden sloot Kranen-
burgs Belang een convenant met
de gemeente Vorden af.

Eén van de afspraken die toen
gemaakt zijn is dat Kranenburg
jaarlijks een bedrag van 5.000
gulden krijgt om te besteden aan
zaken als veiligheid en leefbaar-
heid.

"Dit jaar gaan we dat bedrag ge
bruiken om een veilige oversteek-
plaats te creïren aan de Eikenlaan
ter hoogte van de velden van Ratti.
Met name voor jonge voetballers is
het daar gewoon levensgevaarlijk.
Het wordt dan ook tijd dat daar
iets aan gedaan wordt."

Heidema vindt het jammer dat er
niet voldoende geld is om ook ge
lijk het trottoir aan de Eikenlaan
door te trekken tot aan het voet-
balterrein van Ratti.

"We moeten het verkeersveilig
maken van de Eikenlaan nu in fa-
sen aanpakken omdat we aan de
5.000 gulden gewoon tekort ko-
men als we nu ook gelijk het trot-
toir doortrekken. Het zou daarom
erg welkom zijn als de gemeente
Vorden dat bedrag zou kunnen
voorfinancieren."



FNV
BELASTINGSERVICE

op 5 en 13 maart
zijn er weer onze

belastinginvulavonden
in het Dorpscentrum
aanvang 19.00 uur.

Tel. 0575-556775

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

0575-538046

Dat doet drukwerk

alleen indien er alle

aandacht en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

kennis

hand in hand gaan

en ingespeeld

wordt op de

specifieke wensen

Wij maken in het

oog springend

drukwerk en het is

steeds weer een

uitdaging

om kennis en

vakmanschap om

te zetten in een

uitstekend

resultaat!

Wij zijn daarin uw

partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH

POSTBUS 22, 725O AA
TEL. (0575) 551010
FAX (0575) 551086

ISDN 555678
E-mail: weevers@weevers.nl

http://www.weevers.nl

Hazelnootvlaai f 10,-

Roomboter-
bitterkoekjescake f 5,50

Appelkoeken
per stuk f 1,50

VRIJDAG EN ZATERDAG:
zoals u van ons gewend bent

Weekendtaartje f 7,50
div. smaken

V*£4»^«SiV Vëj?

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

f J
W^

"ANDROMEDA '
Centrum met kleurentherapie, en
begeleiding van leerproblemen.

Kleurenworkshop op 8 maart
Informatie Denktraining op 14 maart.

Voor opgave en informatie:
Meriam van de Pavert te Zelhem. Tel. 0314-621888

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidahand

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld1

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon 0575-526132

©©ff WW

AUTORIJSCHOOL

B. VAN DER LINDEN
Uw rijschool voor de regio.

Tel. 0575-441260 of O6-5323284O

Hengelo
gaat verbouwen ij

profiteer nu van onze verbouwingsaanbiedin-

Wienerschnitzel
kilo van 25.90 voor 10.98

5 Bildstar
•; 10 kg nu 3J99
•: OH sinaasappelsap

3 halen >- 2? betalen1 liter

ij Edet Friendly
§ toiletpapier
ï; 18 rol van 14.99 voor

Nieuw
de Oh spaarrekening

pak de folder of kijk op www.ah.nl

9-99

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

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

•:Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo f^^\

ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205^^ l

Kijk voor

meer nieuws op:

Ten gevolge van toenemende werkzaamheden, zijn er
binnen ons bedrijf vacatures ontstaan voor de functie
van

Onderhoudsschilders
Functie-eisen:
- Opleiding gezel schilderen
- U bent in staat geheel zelfstandig te werken en kunt

daarnaast goed in teamverband functioneren.

Geïnteresseerden verzoeken wij telefonisch kontakt op
te nemen met

tel. 0575-463109

n Schildersbedrijf
DSRKSSN

schilderwerk onderhoud, restauratie en nieuwbouw
decoratieve schilderstechnieken o.a. hout en marmering
reclame • wandafwerking
beglazing enkel en isolerend
glas in lood • spac-spuitwerken

www.schildersbedrijf-derksen.nl

Nijverheidsweg 15 - 7255 RA Hengelo (Gld.)

ivjui O M 1 1 iai 1 1 ici n iy

J l ERKEND
Mi l SCHILDER

Telefoon (0575) 46 31 09



Visser mode richt zich helemaal op de vrouw: Nieuw bij Indoor Sport Vorden

Van jonge mode tot Idassiek Tai-Chi
Het zal wel even wennen zijn,
maar vanaf donderdag 22 fe-
bruari richt Visser Mode zich
helemaal op de vrouw. De he-
ren- en kinderafdeling van de
modezaak aan de Burgemees-
ter Galleestraat in Vorden heb-
ben plaats moeten maken voor
een forse uitbreiding van de da-
mesafdeling. Via de linkerdeur
komt de klant binnen op de
Young Fashion afdeling. Ofte-
wel mode voor de jonge vrouw.
En m het andere gedeelte van
het pand bevindt zich de modi-
sche en klassieke mode. Visser
Mode, alles wat de vrouw zoekt!

Het succes van de damesafdeling
heeft ook Henco en Tineke Elbrink
verbaasd. Het is nog maar driejaar
geleden dat dit gedeelte van de
winkel werd uitgebreid en alweer
was de damesafdeling uit haar jas-
je gegroeid. "Je kunt dan twee din-
gen doen", legt Henco Elbrink uit.
"Of er weer een stuk bij aanbou-
wen of kiezen voor uitsluitend da-
mesmode."
Om bouwtechnische redenen
bleek een uitbreiding van het be-
staande pand erg moeilijk. Henco
en Tineke Elbrink kozen daarom
voor het sluiten van de heren- en
kinderafdeling. "Natuurlijk is dit
geen gemakkelijke keus", legt Ti-
neke Elbrink uit. "Op de herenaf-
deling hadden wij heel veel vaste
klanten die telkens weer terug
kwamen. Met name voor hen is de
ze beslissing heel vervelend. Maar
aan de andere kant zie je dat mo-

dezaken zich steeds meer gaan
specialiseren en in dat kader is de
ze stap het meest logische."
Volgens het tweetal willen vrou-
wen kunnen kiezen uit een breed
aanbod als het gaat om de laatste
mode. "Dat geldt voor zowel voor
dochter, moeder als oma. Met de
Young Fashion afdeling en de uit-
breiding van de modische en klas-
sieke afdeling hebben wij nu een
heel breed modeprogramma in
huis", zegt Henco Elbrink.

JONGE MODE
De meest opvallende wijziging is
de nieuwe Young Fashion afdeling,
speciaal bedoeld voor de moderne,
dynamische jonge vrouw. Enkele
bekende merken die we hier te
genkomen zijn Mexx, Street One,
Cecil, Sandwich en Expresse. Voor-
al de collectie van Mexx is zeer rijk
vertegenwoordigd. Er is zelfs een
speciale Mexx-wand. Door de in-
richting en frisse kleuren die ge
bruikt zijn heeft de Young Fashion
afdeling een heel eigen frisse look.
Er is bij de vernieuwde Visser Mo-
de een heel duidelijk onderscheid
gemaakt tussen de jonge mode en
de wat meer modische en klassie
ke merken. Links de Young Fas-
hion afdeling en rechts de modi-
sche en klassieke afdeling. Wie via
de rechter voordeur binnenstapt
vindt eerst de collecties van modi-
sche merken als Court One, Ban-
dolera, Mac, Poools en Hammer.
Als we vervolgens iets verder door-
lopen, zien we dat de merken Ger-

ry Weber en Frankenwalder elk
hun eigen 'shop' hebben gekre
gen. Ook de wat klassiekere collec-
ties zijn dus flink uitgebreid.

VOORJAARSCOLLECTIE
Samen met Henco en Tineke El-
brink kijken we even naar de nieu-
we voorjaarsmode van Visser Mo-
de. Kleur doet het nog steeds erg
goed. "Lila, paars, pastei, blue en
roze", somt Tineke Elbrink op.
"Verder is de kleur groen gebleven
en bepalen marine, rood en wit
eveneens het modebeeld. En dat
allemaal met zwart en zand als ba-
siskleuren", legt ze uit.
Het lichaam van de vrouw mag
duidelijk weer gezien worden. Het
is allemaal net even iets meer aan-
gelijnd. Oftewel vrouwelijke mode.
Verder veel t-shirts met verschil-
lende designs, ruiten blouses • la
Brigit Bardot en ook de ruiten
broek is weer volop in de mode. De
broeklengte is nog steeds 7/8 en de
rokken zijn zowel kort als enkel-
lang. Zo rondom de knie is de
nieuwe modelengte. Wie nieuws-
gierig is geworden is vanaf don-
derdagochtend 22 februari van
harte welkom in de vernieuwde
damesmodezaak van Visser Mode
aan de Burgemeester Galleestraat
9 in Vorden. Verder zijn er op don-
derdag l, vrijdag 2 en zaterdag 3
de zogenoemde modeflitsen waar
8 mannequins de lentemode aan
het publiek zullen presenteren. De
seniorenshows van Visser Mode
zijn op donderdag 8 maart.

Steun de slachtoffers in Volendam !

Giro 800
o.v.v. Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam

Uw geld wordt ingezet voor nazorg en hulpverlening
aan slachtoffers, familie en andere getroffenen.

Tel. 0299 - 369878

Veel geel
geeft voorjaarssfeer in dé tuin
Pasen is pas midden volgende
maand. Zo lang kan de natuur
niet wachten. Her en der om
ons heen zien we al planten die
geel bloeien. Veel geel versterkt
die heel speciale sfeer in de tuin
in het voorjaar. Er is behalve on-
ze oude vertrouwde Forsythia
vast nog wel plaats voor meer
geelbloeiende vroege heesters,
en niet te vergeten vaste plan-
ten.

Laat Forsythia bovendien niet het
hele werk doen. Er zijn nog diverse
andere geelbloeiende heesters, die
er vroeg bij zijn, zoals de schijnha-
zelaar (Corylopsis pauciflora). In
tegenstelling tot Forsythia bloeit
de schijnhazelaar met hele zacht-
gele bloemen. Het is een struikje
dat voor de bladontwikkeling in
bloei komt. Zoals de naam al zegt
hoort ook de gele kornoelje (Cor-
nus mas) in dit rijtje geelbloeiende
heesters thuis. Deze kornoelje hult
zich soms al in februari in een
wolk van gele bloemetjes. Wat la-
ter, maar ook nog steeds erg vroeg
is de ranonkelstruik (Kerria japo-.

nica). Die heeft kleine, knalgele
bloemen; net zo geel als de Forsy-
thia. Vergeet ook de mahonies-
truik (Mahonia) niet. Dat is een
min of meer wintergroen heester-
tje dat het voorjaar viert met uit-
bundige pluimen van gele bloeme-
tjes.
Stuk voor stuk zijn deze heesters
geel en ze bloeien allemaal rond
deze tijd. Zet ze daarom niet pal
naast elkaar. Die verschillende nu-
ances geel verdragen elkaar niet
zo goed. Breng liever hier en daar
in de tuin een geel accent aan.

«
ACCENTEN IN DE TUIN
Gele accenten kunnen ook met
vaste planten worden verwezen-
lijkt. Maak een keuze en zet een
paar vaste planten van dezelfde
soort bij elkaar.
Heel mooi is bijvoorbeeld een aan-
tal sleutelbloemen (Primula veris)
als groepje onder een hoog op-
gaande, bladverliezende heester.
Deze primulaatjes of sleutelbloe-
men worden hooguit 25 cm. Juist
omdat de rest van de tuin nog zo
kaal is, komen de zachtgele bloe

metjes nu heel mooi tot hun
recht. Wanneer de heester waar-
onder het groepje is geplant, in
blad komt of wellicht gaat bloeien,
doet Primula veris een stapje te
rug. Je zou ze dan bijna vergeten.
Wacht maar tot volgend jaar, wan-
neer deze sleutelbloemen vroeg in
het voorjaar weer al hun beschei-
denheid van zich afleggen.
Primula veris leent zich overigens
ook uitstekend voor een bakbe
planting op het balkon. Maar be-
schouw ze dan net als andere vas-
te planten die u in een pot of een
kuip op terras of balkon toepast,
als eenjarigen. Dat bespaart te
leurstellingen.

Een andere geelbloeiende vaste
plant die er niet vroeg genoeg bij
kan zijn, is de voorjaarszonne-
bloem of voorjaarsmargriet. Mis-
schien kent u hem beter als Doro-
nicum. Zet daar eens een paar van
voorin een border. Ook voor of half
onder een heester doen ze het
goed. Met een beetje geluk heeft u
in maart al plezier van de gele,
margrietachtige bloemen.

Taijiwuxigong is een oefenme-
thode die zijn oorsprong vindt
in de traditionele Taiji en Gi-
gong, beiden afkomstig uit Chi-
na. Ze werd ontwikkeld door de
heer Shen Hongxun, die zijn
kennis in vele landen over-
brengt.

De oefeningen zijn erop gericht
om het energiesysteem in het li-
chaam te activeren en In balans te
brengen. Hierdoor kan de beoefe
naar zich van lichamelijke en psy-
chische klachten ontdoen en voelt
zich dan gezond, mentaal sterker
en gelukkig.
Elke oefening is een eenvoudige
beweging, die zijn optimale vorm
krijgt door het juist samengaan
van ademhaling, ontspanning en
gedachteconcentratie.
Een belangrijk onderdeel van de
taijiwuxigong is de 'spontane be
weging'. Deze beweging helpt om
de energie snel en efficiënt door
het hele lichaam te laten stromen.
Reeds in het oude China was be
kend dat zich in de onderbuik een
energiecentrum bevindt, de da-
tian. Van hieruit wordt het ener-
giesysteem van ons lichaam be
stuurd. Om de spontane beweging
op te wekken wordt met behulp
van de aardekracht de dantian ge
activeerd. In het lichaam kunnen
ophopingen van negatieve energie
voorkomen. Elke oefening zorgt
ervoor dat deze negatieve energie
naar buiten wordt gebracht wat

spanning en pijn wegneemt. De
oefeningen werken op uiterst fijn-
zinnige bewegingen van het li-
chaam. Zodoende kan ter behan-
deling van veel voorkomende aan-
doeningen Taijiwuxigong aange
wend worden. Zoals: rugpijn, stijve
nek, koude handen en voeten,
maagklachten, migraine, whi-
plash, muisarm, over- en onderge
wicht, slapeloosheid, vermoeid-
heid. Al deze klachten werken niet
alleen verstorend op het totale
welzijn van het lichaam, maar ook
verstoren zij vaak het dagelijkse Ie
ven.

In China en nu ook in het westen
wordt Taijiwuxigong toegepast om
gezond en jong te blijven. Ziektes
te genezen, mentale en sportieve
prestatie te optimaliseren.
Tijdens de cursus bij Indoor Sport
Vorden zullen een aantal oefenin-
gen aangeleerd worden. Lerares
Katinka Hoek zal deze nauwkeu-
rig onderwijzen en de beoefenaar
begeleiden. Taijiwuxigong is voor
iedereen en elke leeftijd geschikt.

Op dinsdagmorgen 27 februari
wordt een gratis introduktieles ge
geven door Katinka Hoek. Zij volg-
de zeven jaar lessen aan het Buqi-
Instituut onder leiding van Dr.
Shen Hongxun en is gediplomeerd
Buqi healer.
Deze les wordt gegeven bij Indoor
Sport Vorden Overweg 16. Bel voor
meer informatie 026^954331.

GGD Regio Achterhoek
schenkt weegschalen
aan Roemenië
De GGD Regio Achterhoek
schenkt drie weegschalen aan
de stichting "Buna Ziua:. Deze
stichting verzorgt de structure-
le uitzending van Nederlandse
deskundigen naar kindertehui-
zen in de regio Vaslui. Ook ver-
zorgt zij voor materiële en an-
dere immateriële hulpverle-
ning. In de kindertehuizen wo-
nen verlaten kinderen in de
leeftijd van 0-18 jaar.

De GGD heeft de drie weegscha-
len, die zijn gebruikt voor het vo-
rig jaar afgeronde en met een lan-
delijke prijs beloonde "boekentas-
project", niet meer nodig. Dit pro-
ject behelsde een onderzoek naar
klachten bij kinderen in de basis-
vorming van het voortgezet onder-
wijs als mogelijk gevolg van de
zwaarte van de boekentas. Met het
ter beschikking

komen van de weegschalen be-
staat er in de kindertehuizen ein-
delijk de mogelijkheid de kinde-
ren te wegen en kan hun groei in
de gaten worden gehouden. Op dit
moment wordt het personeel in de

tehuizen vanuit de stichting "Buna
Ziua" ondersteund door Neder-
landse vrijwilligers. Zij proberen
hun kennis over te brengen op de
Romeense collega's.
Daarnaast is er aandacht voor het
trainen en opleiden van het perso-
neel en het zorgen voor een goed
gestructureerde organisatie. Het is
de bedoeling de Nederlandse in-
breng op termijn te kunnen ver-
minderen en uiteindelijk te stoppen.

Naast de immateriële hulpverle-
ning zal "Buna Ziua" blijven pro-
beren materieel tegemoet te ko-
men aan gerichte hulpvragen. Net
zoals tot nu toe is gedaan met o.a.:
halfjaarlijkse transporten, uitzen-
dingen van zomervrijwilligers om
kinderen een onvergetelijke va-
kantie te bezorgen, extra toevoer
van vitamines en pleisters, het op-
zetten van een speelgoeduitleen-
systeem en het opknappen van
een speelterrein. Hulp is hard no-
dig. Voor meer informatie of voor
een donatie kan men terecht bij de
stichting "Buna Ziua", Postbus 31,
7587 ZG De Lutte (tel. 0541-552611),
bankrekeningnr. 38.03.28.836.

IVN-wandeling
Gidsen van de IVN-afdeling Noord-
Midden Achterhoek hebben voor
Pannekoekboerderij De Heikamp
wandelingen uitgezet. Uit de ver-
schillende mogelijkheden kiezen
zij voor woensdagmiddagmiddag
28 februari de droogste. U kunt
meewandelen en genieten van
wat, ook in de winter, buiten te be
leven valt. U kunt zich aanmelden
bij de kassa van De Heikamp en
gaat met de gidsen op pad voor de
wandeling van circa twee uur. Bij
terugkomst staat uw koffie met
cake of limonade klaar. Wanneer u
een pannenkoek wilt, dan kunt u
die vooraf reserveren tegen een
speciale prijs! Makkelijker kan het

u niet worden gemaakt. De wan-
deling wordt nog leuker als ook
uw kinderen of gasten meegaan.
Trek goede wandelschoenen aan.
De Vordenseweg is in Ruurlo afge
sloten bij de spoorwegovergang.
Komt u daarom via Vorden, Hen-
gelo Gld. of Zelhem. Als dat niet
kan, volgt u dan de bordjes 'Hei-
kamp bereikbaar' en de felgele pij-
len. Het kost iets meer tijd, maar u
komt feilloos ter plekke.

Woensdagmiddag 28 februari zul-
len Marion Moerland en Hinke de
Merck uw gidsen zijn. Inlichtin-
gen: telefoon (0573) 45 11 63, of
(0575) 46 73 04.



ffl&ïm
50 Watt, met ruim
IOmeter kabel.
Pompt de ruimte
cfweitóroog.
Capaciteit 3000 liter
per uur, opvoer-
hoogte 3. l meter.

Verkrijgbaar in
de maten M t/m XXL.
2-Delig.

• Dikte glas 4 mm, ook leverbaar
met 8 mm polycarbonaat.

• Professionele kas.
• l O Jaar garantie op aluminium,

• Stalen neus en zool.
• Uniek "All stop®" zolenprofiel.
• Schokabsorberende hiel.
• Lichtgewicht en koude

bestendia tot -40°C.
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msvaartseweg Z.S9, Tel. 0523-682099. Filiaal Borculo (Gfcf. J, Korenbree 2, Tel. 0545-272795.

Tonny Jufriërts /
< AUTOSCHADE l

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. 0573-451161 • FAX 0573-454180

Jansen's Metaalwaren BV is een 63 jaar bestaand familiebedrijf
met 7 werknemers en is gevestigd aan de Industrieweg 1 te Vorden.
Het bedrijf produceert diverse stansproducten.

Om de werkzaamheden binnen verschillende afdelingen op te kunnen
vangen, vragen wij met grote spoed:

INPAKKER (FULLTIME)

De Functie omvat:
- Deels geautomatiseerd verpakken van diverse stansproducten
- Ondersteunende activiteiten productie

De vereisten zijn:
- Zelfstandig kunnen werken.
- Inzet en teamgeest

Geboden wordt:
- Afwisselende baan.
- Prettige werksfeer in een flexibel bedrijf.
- Uitstekend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie:
- Geïnteresseerden kunnen telefonisch contact opnemen met D.Jansen, telefoon 0575-551564.

OPRUIMING
restant partijen

SIERBESTRATING

TUINHOUT

BLOKHUTTEN enz.

De specialist in:
sierbestrating

tuinhout
tuinhuisjes •

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurtoseweg 45-47, Vorden, tel. 0575-551217

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

FEGELHANDEL

mullcr-vorden bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Teletoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF



Mix B verzekert van
sportieve kleding

Op de foto: Trainer/coach Regina Leferink (geheel links), Minke Hartman (5), Adriën Althof (3), EstherZents (6),
Thijs Althof (1), Corinne Brinkerink (2), Leone Slutter (4), Christel Ditzel (7), Sandra Roordink (8), trainer/coach
Carin Vlogman (rechts) naast geheel rechts de sponsor van UnivÈ Verzekeringen

Dat volleybal ook als gemengde
sport werkt, tonen de jongens
en meisjes van het Mix B team
van volleybalvereniging Pelg-
rum Makelaars / DASH.

Het team dat negende staat in hun
klasse heeft dit seizoen nieuwe
kleding ontvangen van sponsor

UnivÈ Verzekeringen. Het kantoor
van UnivÈ is gevestigd in Ruurlo
maar het bedrijf wil met spon-
soring van de grootste zaalsport-
vereniging van Vorden ook in die
omgeving bekendheid geven aan
hun werkzaamheden. Zowel de
jongens als de meisjes zijn natuur-
lijk bijzonder blij met die keus van

UnivÈ Verzekeringen. Gemengde
volleybalteams worden gevormd
omdat veel verenigingen kampen
met een te kort aan volleyballende
jongens.
Ook Dash is altijd op zoek naar
stoere, sportieve jongens in alle
leeftijden! Maar natuurlijk zijn
ook de meiden welkom.

Open huis
Dorpscentrum

De nieuwe bar

Het bestuur van het Dorpscen-
trum te Vorden was vrijdagmid-
dag jongstleden gastheer van
een aantal genodigden die de
ingrijpende renovatie van het
Dorpscentrum konden bekij-
ken. Een renovatie die in feite
heel simpel is begonnen. Het
bestuur vond nl. dat er een
nieuwe vloerbedekking moest
komen.

En zoals het dan zo vaak gaat: "van
het een kwam het ander". Wat
volgde waren nieuwe plafonds
met veel (gedimpt) licht. Nieuwe
gordijnen, de muren en de ramen
werden geschilderd.

Ook het meubilair werd opnieuw
gestoffeerd en "last but not least:
werd besloten de bar in zijn geheel
te vernieuwen, afgestemd op de

nieuwe terra-kleuren, zoals die in
de gehele ontvangstruimte te zien
zijn.

Het uiteindelijke resultaat mag er
zijn. De ontvangstruimte straalt
gezelligheid en warmte uit.

Geen wonder dat de bestuursleden
tijdens het "open huis" glommen
van trots.

Dames 2 al bijna
kampioen
De dames van het tweede team
van volleybalvereniging Pelg-
rum Makelaars / DASH hoeven
nog maar één wedstrijd met 4O
te winnen om het kampioen-
schap in de eerste klasse C bin-
nen te halen.

Het hele seizoen haalt het team
van sponsor Barendsen al redelijk
makkelijk de punten binnen waar-
door de afstand met de achtervol-
gers zienderogen groeide.

Afgelopen zaterdag wonnen de da-
mes met 4-0 van het eerste team

van Access/BVC. De DASH-dames
speelden onder leiding van coach
Gerrit Limpers een gedegen wed-
strijd en gaven de tegenstander
weinig kansen.

De dames van BCV hadden dan
ook nauwelijks een weerwoord te
gen de sterke service en harde aan-
vallen van DASH.

De allesbeslissende (mogelijke)
kampioenswedstrijd wordt zater-
dagmiddag 10 maart gespeeld te-
gen het Ruurlose Tornax l in
sporthal Rikkenhage.

Volleybaltoernooi: families,
buurten, bedrijven etc.
Van 6 april tot 20 mei aanstaan-
de wordt in de sporthal aan het
Jebbink het Rabo Dash volley-
baltoernooi gehouden.

Het toernooi is bestemd voor
teams die zijn samengesteld uit fa-
milies, vrienden, buurten, bedrij-
ven, verenigingen etc. De wedstrij-
den worden op de vrijdagavond ge
speeld, behalve op Goede Vrijdag
13 april en Dodenherdenking 4
mei.
Het toernooi wordt afgesloten op
zondag 20 mei. Er kan worden
ingeschreven in twee categorieën:
Recreatief en Prestatief.

In de recreatieve poule mag één
competitie spelende volleyballer

worden opgesteld en is alleen een
onderhandse opslag toegestaan. In
de poule prestatief mogen maxi-
maal drie competitie spelende vol-
leyballers gelijkertijd opgesteld
staan en is ook de bovenhandse op-
slag toegestaan.

Ook teams die gewoon gezellig
een balletje willen slaan en niet de
beschikking hebben over enig
talent maken worden van harte
uitgenodigd om in te schrijven. De
inschrijving staat open tot 10
maart aanstaande. Inschrijfformu-
lieren zijn verkrijgbaar bij Reinier
Klein Brinke, tel. (0575) 55 65 12,
Martij n Reuvekamp, tele. (0575)
55 22 17 en in de kantine van de
sporthal.

Vordense apotheek gaat samenwerken met de apotheken in
Zutphen en Wamsveld voor spoedgevallen buiten de openingsuren

Samenwerking Apotheken
Met ingang van l maart zullen
spoedrecepten buiten de ope-
ningsuren door de dienstdoen-
de apotheek in Zutphen of
Wamsveld behandeld worden.

Met ingang van l maart is het niet
meer mogelijk buiten de openings-
tijden recepten aan te bieden bij
de Vordense apotheek. Buiten de
normale tijden neemt de dienst-
doende apotheek in Zutphen of
Wamsveld de verstrekking over.
Door een technische koppeling
tussen de apotheeksystemen, be
schikt de dienstdoende apotheek
over alle gegevens van de mensen,
zoals overgevoeligheden een re
cente medicatie, zodat een goede
medicatie begeleiding in stand
blijft. Tevens zijn alle gegevens

met betrekking tot administratie
ve zaken op dat moment bekend,
zodat de cliënt op dezelfde wijze
wordt behandeld als bij de eigen
apotheek.

Openingstijden van Vordense
apotheek:
Maandag tot en met vrijdag van
8.00 - 12.30 uur en van 13.30 tot
18.00 uur en op zaterdag van 9.30 -
11.00 uur en 17.00 -18.00 uur aan-
sluitend aan het spreekuur van de
dienstdoende arts.

Dienst:
Zowel in de krant als op de website
kan men zien wie er dienst heeft
http://www.vordense-apotheek.nl
(zie ook advertentie).

Ot en Sien in een nieuw jasje
De peuterspeelzaal "Ot en Sien"
is in een nieuw jasje gestoken.
Het gaat hierbij niet om de ge
hele accommodatie. Zoals be-
kend kampt men met een huis-
vestingsprobleem. Zo leek het
noodlokaal dat door de ge-
meente Vorden werd aangebo-
den een oplossing. Deze zou zo
geplaatst kunnen worden dat
de huidige hal de twee lokalen
verbindt. Echter hierover zijn
nog onderhandelingen gaande.

Dus is het nieuwe "jasje" geen
"overjas" maar meer een "huisjas"
zo formuleert het bestuur de lang
verwachte nieuwe tafels en stoe
len voor de peuters! Het oude meu-
bilair was namelijk al lang aan ver-
vanging toe. Vorig jaar april ( tij-
dens het 25 jarig bestaan van "Ot
en Sien" ) was hiervoor al geld in-
gezameld. Dat bleek toen nog niet

voldoende om genoeg tafels en
stoelen te kunnen aanschaffen.
Het geld van de in september ge
houden fancy-fair zorgde ervoor
dat alles besteld kon worden.

Thans is het moment aangebro-
ken dat de peuters feest kunnen
vieren. Elk groep is bezig de oude
meubels eruit te sjouwen en met
veel bombarie zetten ze de nieuwe
meubels ervoor in de plaats. Voor
de leidsters lijkt dat omslachtig (
elke dag is er immers een andere
groep )maar alle peuters vinden
het fantastisch en daar gaat het de
leidsters uiteindelijk om. Boven-
dien maken de peuters op deze
manier de omwisseling echt be
wust mee. Een feest zonder taart is
natuurlijk niet helemaal af en hoe
kan een stukje taart nou lekkerder
smaken dan op een nieuwe stoel
aan een nieuwe tafel!



(Advertorial)

Het makelaarskantoor
in de praktijk....
Hypotheken en belastingplan
2001- door Martij n Nieuwen-
huis & Benno Klein Goldewijk

De media besteden er veel aan-
dacht aan en het zal u dan ook
niet ontgaan zijn: de definitieve
tekst van het wetsvoorstel inkom-
stenbelasting 2001 is bekend. Deze
week geven wij u informatie, zij
het in zeer beknopte vorm, van dit
wel zeer ingrijpende wetsvoorstel.
Wij beperken ons hierbij dan ook
tot de voorstellen die betrekking
hebben op levensverzekering-hy-
potheken. De verwachte invoe-
ringsdatum van deze nieuwe wet-
geving is l januari 2001.

Kapitaalverzekeringen die onder
andere gebruikt kunnen worden
als aflossing van een hypotheek
krijgen ook met deze nieuwe wet-
geving te maken. In het huidige
systeem kan de uitkering vrijge
steld van belasting zijn als aan be-
paalde voorwaarden is voldaan.
Deze vrijstelling kan dan benut
worden ongeacht de bestemming
van deze uitkering. In de nieuwe
wet zal dit niet langer het geval
zijn. In 2001 geldt dat een uitke-
ring uitsluitend vrijgesteld zal zijn
van belasting als er een directe
koppeling met de aflossing van
uw hypotheek bestaat. Daartoe zal
de term kapitaalverzekeringen ei-
gen woning worden geïntrodu-
ceerd. Alle andere kapitaalverzeke-
ringen welke geen directe koppe-
ling hebben met de aflossing van

een hypotheek worden opgeno-
men in de vermogensrende-
mehtsheffing. De hoofdregel
luidt in dit geval dat het rentebe-
standdeel van de uitkering uit een
kapitaalverzekering wordt gere-
kend tot het inkomen uit werk en
eigen woning, volgens het progres-
sief tarief.

Alle op 31 december 2000 lopende
kapitaalverzekeringen komen per
l januari 2001 onder de reikwijdte
van de vermogensrendements-
heffmg te vallen. Dit kan ook voor
uw kapitaalverzekering van be-
lang zijn omdat er in beginsel over
de aangegroeide rente zal moeten
worden afgerekend. Een over-
gangsregeling geeft de mogelijk-
heid uw verzekering aan te passen
aan de criteria van deze nieuwe
wet. Deze overgangsregeling loopt
tot en met 31 december 2002.
Voorzover lopende kapitaalverze-
keringen niet (kunnen) worden
aangepast, zullen deze met ingang
van 31 december 2002 alsnog over-
gaan naar de vermogensrende-
mentsheffing.

Voor kapitaalverzekeringen die ge-
koppeld zijn aan een eerste eigen
woning (dus geen recreatie wonin-
gen, tweede woning en dergelijke )
en voor l januari 2003 wordt aan-
gepast aan de nieuwe voorwaar-
den, blijft onder voorwaarden de
vrijstelling tot een maximum van
circa f 270.000— per persoon be
staan.

Het belastingstelsel 2001 schrijft
onder andere ook veranderingen
ten aanzien van overlijdensrisico-
verzekeringen, lijfrentevormen en
werknemersspaarregelingen voor.
In de nieuwe wet wordt een lijf-
renteregime voorgesteld dat belas-
tingplichtigen in beginsel in staat
stelt om in 40 jaar tijd - met inbe-
grip van AOW en eventuele overi-
ge pensioenvoorzieningen - een
oudedagsvoorziening van 70% van
het laatst genoten inkomen op te
bouwen. De premiespaarregeling
en de spaarloonregeling blijven.
De maxima worden echter in el-
kaar gevoegd; het totaalbedrag
wordt dan gesteld op É 1500,—. De
Wet inkomsten belasting 2001 be-
vat onder meer ook een aanscher-
ping van de aftrek van lijfrente
premies.

Wie dacht dat bestaande contrac-
ten zullen worden ontzien komt
dus bedrogen uit. Er is gekozen
voor een beperkt overgangsrecht
en dit blijkt zeer summier te zijn.
Het kan dus eventueel ook voor u
van belang zijn om te weten wat
het nieuwe stelsel voor u betekent.
Laat u dan ook vroegtijdig infor-
meren over de consequenties!

Let op: het betreft slechts een wets-
voorstel! Dat houdt in dat alles
nog kan worden aangepast.

Beide auteurs zijn werkzaam bij:
De Bos Makelaardij o.g. b.v. te
Zutphen.

WEEKBLAD CONTACT
JE KUNT ER NIET OMHEEN

Tennissen?
Proef lidmaatschap
voor basisschooljeugd

Zit je op de basisschool en wil je
tennissen?
Vordens Tennis Park biedt nu een
proeflidmaatschap aan:
voor f 20,- kun je de hele
maand maart vrij tennissen
bovendien krijg je 2 proefles-
sen (6 en 20 maart).

Voor een racket wordt gezorgd.

G e e f j e o p
Proeflidmaatschap senioren
gratis hele maand maart
(excl. lessen en rackets).
Informatie en opgave
vóór 1 maart bij:
Wilma Korenblik, tel. 55 24 42

Vordens Tennis Park
Overweg 20

ZATERDAG 10 MAART:
OPEN DAG

Start van het nieuwe
modeseizoen hij
Teunissen Mode
Bij Teunissen Mode wordt deze
dagen de winkel omgetoverd
naar het nieuwe voorjaarssei-
zoen. Grote delen van de nieu-
we collecties zijn al binnen en
de reacties zijn veelbelovend.

Het wordt een kleurrijk seizoen.
Veel collecties zijn uit bonte kleu-
ren samengesteld en de nieuwe
trends zijn meteen bij binnen-
komst goed zichtbaar.
Overduidelijk is de invloed van de
jaren zeventig in het totale mode-
beeld.
Veel aandacht is er geschonken
aan de makkelijk te combineren
mode voor de speciale gelegenhe-
den. Zeker als u iets te vieren heeft
in het komende voorjaar zult u bij
Teunissen Mode makkelijk uw
keuze kunnen maken.
Door de combinatie van Dames-

en Herenmode kunt u uw keuzes
goed op elkaar afstellen.
Damesmerken als Gerry Weber,
Taifun en Samoon staan garant
voor een perfecte afwerking en
een goede styling.
Voor de sportieve mode kunt u uw
keuze maken uit onder andere de
merken Rosner, Ravens, H.S-Fas-
hion.
In de "classics" vindt u merken als
Frankenwalder en Finn Karelia.
Voor de mannen is het merk Mc
Gregor ruim aanwezig. Prachtige
kwaliteiten in frisse stoere kleu-
ren.
De kostuums van Peter van Hol-
land laten een totaal nieuwe trend
zien. Fijne stoffen in makkelijk zit-
tende modellen.
Volgende week vrijdag en zaterdag
kan men bij Teunissen Mode ge
nieten van de modeshows.

Waterschap Rijn en IJssel
geeft 150 PC's weg
In de tweede helft van 2000
heeft Waterschap Rijn en IJssel
150 computers op zijn kantoren
vervangen. Voor het werk van
het waterschap is moderne,
snelle apparatuur noodzake-
lijk.

De computers die door deze 'ver-
nieuwing' afgedankt werden, zijn
nog in prima staat. Daarom heeft
het waterschap besloten deze te
schenken aan scholen en maat-
schappelijke organisaties in zijn
werkgebied.

De ontwikkelingen in de automa-
tisering zijn de afgelopen jaren ra-
zendsnel gegaan. Het waterschap
is een modern bedrijf waar niet al-
leen een enorme hoeveelheid ge
gevens geproduceerd en verwerkt
moet kunnen worden, maar ook
uitwisseling van gegevens wordt
steeds belangrijker. Zo staat het
waterschap in verbinding met ver-
schillende databanken, heeft het

een eigen intern informatienet-
werk en zal in de loop van 2001 de
website van het waterschap te vin-
den zijn op internet. Dit alles verg-
de vervanging van een groot aan-
tal pc's.

Scholen en clubs zijn blij
Het waterschap heeft zijn compu-
ters geschonken aan basisscholen
in onder andere Bathmen, Terborg,
Doetinchem en Vorden. Daarnaast
zijn er zeven scholen in Abidjan
(Ivoorkust) van pc's voorzien. Ook
verenigingen bleken grote

belangstelling te hebben. Enkele
voorbeelden zijn Zieuwents Be
lang, gezinsvervangende tehui-
zen, een korfbalvereniging, post-
duivenvereniging "De snelle wie
ken" en kynologenclub "De Oude
IJsselstreeic". Zo hebben inmiddels
alle computers die bij het water-
schap overcompleet waren gewor-
den een goede nieuwe bestemming
gekregen.

DE MOLLE
Burg. Galléestraat 38 • Vorden

Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

Nieuw, Appelcake
ƒ6,95

Tompoucen
4 voor J /)jO

(donderdag, vrijdag en zaterdag)

Koek van de Mölle
ƒ5,75

Heerlijk gekruid

Feestje?!?
Bestel bij ons uw gebak, bafyes, bonbons, broodjes,

stokbrood, salades. Lekker makkelijk.
Tot ziens bij Mirjam Meulenbroek.

Burg. Galleestraat 22

Bij Anthony's kijkt het voorjaar
al voorzichtig om de hoek.

Een nieuw cadeau-assortiment
f i s.fireeds vanaf K £*Jj\J

Uw weekvoordeel

15% korting
op zuiver wollen Ierse truien

3 glazen waxine lichthouders f 25>~

3 Geurkaarsjes - Bridgewater f 1O,-

dus 'Voor Elck wat Wils'

Tot ziens bij Anthony's

Kijk voor
meer

nieuws op:



Zaalvoetbal

VELOCITAS
Velocitas speelde vrijdagavond de
lastige uitwedstrijd tegen WZC uit
Wijchen. Doordat Huberto Eijkel-
kamp vanwege een feest ontbrak
moest coach Hans ten Elshof een
beroep doen op Jan Groot Jebbink.
Net zoals vorige week was hij be-
reid om het team aan te vullen. De
Vordense zaalvoetballers begon-
nen god in de ijskoude sporthal,
maar zag verschillende keren de
bal net langs de verkeerde kant
van het houtwerk verdwijnen. Na
10 minuten kreeg WZC een vrije
trap die prompt achter doelman
Gerrit Wenneker terecht kwam.
Doorda de bal door de muur ging
had hij geen schijn van kans. Velo-
citas kwam zelf sop een 2-0 ach-
terstand. Een bal uit het niets ver-
raste iedereen. Dit gebeurde ge-
heel tegen de wedstrijdverhou-
ding in. Velocitas dat strijd tegen
degradatie, was beter dan hun op-
ponent, maar de treffers bleven
achterwege. Voor rust werd de ach-
terstand met l doelpunt vergroot.
Uit een goed lopende aanval
moest de Velocitas-verdediging
buigen voor de aanvallers uit
Wijchen.

hi de tweede helft ging het Vor-
dense team op dezelfde voet ver-
der. Het speelde een puike eerst
helft, maar er zat geen greintje ge
luk bij de doelpogingen. Dat bleef
ook nu het geval. WZC, dat op een
5e plaats staat, kroop bij verschil-
lende pogingen door het oog van
de naald. Ronald de Beus en Jeroen
Tijssen mikten een paar keer niet
zuiver genoeg, terwijl Dennis
Wentink bij een paar pogingen de
goed spelende keeper van WZC op
zijn weg vond.
De achterstand liep op naar 4-0
voordat Rob Enzerink tegen scoor-
de. Een hard afstandschot van Re
ne Nijenhuis werd maar half door
de keeper tegen gehouden, waar-
na Enzerink binnen kon tikken.
Het werd uiteindelijk 5-1 voor
WZC. Velocitas speelde een zeer
goede wedstrijd, maar werd daar
niet voor betaald. Waar de tegen-
stander aan een half kansje ge
noeg had, bleken de doelpogingen
voor Velocitas niet goed genoeg
om de keeper te passeren. Zodoen-
de wordt het voor de Vordenaren
nog een hele klus om in de Hoofd-
klasse actief te blijven.

Volleybal

Moeizame zege heren Pelgrum
Makelaars/DASH
Afgelopen zaterdag moesten de
heren van Pelgrum/DASH aantre
den tegen een gehavend Access/
BVC. De zesde speler kwam pas de
tweede set, dus moest een gebles-
seerde speler het veld in om het
team compleet te maken.
De Vordense heren begonnen de
eerste set dan ook sterk, met een
ongewijzigde opstelling als van de
voorgaande wedstrijd. Een kleine
voorsprong voor DASH werd uit-
handen gegeven, maar de 5 van
BVC konden niet voorkomen dat
Pelgrum Makelaars/DASH de eer-
ste set naar zich toehaalde, met de
cijfers 16-25.
De volgende set kon BVC dus ge
bruik maken van de zesde speler.
De set ging min of meer gelijk op,
tot op 17-17. Een lange servicebeurt
van Daan Vrieler maakte een ein-
de aan de tweede set, 17-25.
Vanaf dit stadium ging er aan Vor-
dense zijde dingen mis die nor-
maal niet voorkomen, zodat BVC
het spel gedurende de hele volgen-
de set kon bijbenen. De enige spe
Ier van Pelgrum/DASH die zijn ei-
gen niveau haalde was midden-
man Sander Spaarwater. Deze kon
echter niet voorkomen dat de der-
de set onverwacht, en na een reeks
setpunten aan beide zijden, toch
naar Barchem ging. De cijfers spre
ken voor zich, 29-27.

Voor de vierde set werd één wijzi-
ging aangebracht, Hans Leunk
kwam op de buitenpositie te staan.
Ook deze set bleef het spel aan Vor-
dense kant moeizaam maar effi-
ciënter, wat resulteerde in een uit-
eindelijke 1-3 overwinning.
Pelgrum/DASH wint dus wel weer
voor de zesde keer op rij, maar het
niveau was niet om over naar huis
te schrijven. Wel blijven ze onge
slagen in dit nieuwe jaar.
De volgende wedstrijd is pas op 10
maart. Dan speelt heren l tegen
Tornado uit Laren.

Zaterdag 17 februari speelde
Pelgrum makelaars Dash dames
l thuis tegen SNS/Havoc.
In de eerste helft van de competi-
tie verloor Dash van deze jonge
ploeg, die op de vierde plaats in de
ranglijst staat. Balsponsor was
Golf- en businessclub 'de Scher-
penbergh'.
De eerste set begon Dash meteen
goed. Van de vorige wedstrijd wist
Dash dat Havoc niet zeer sterk in
de pass was. De opdracht die de
speelsters van Dash meekregen
was dan ook: 'moeilijk en risicovol
serveren', wat ook gebeurde. De
pass van Havoc was zeer matig, er
werden door Dash veel directe
punten gescoord met de opslag.
Dash speelde met veel lef en won
deze set met 25-18.
De tweede set maakte Dash meer
opslagfouten, en was de pass ma-
tig. Een paar twijfelachtige beslis-
singen van de scheidsrechter in
het nadeel van Dash, en iets meer
persoonlijke fouten dan Havoc leid-
den tot verlies van deze set met 21-
25.
De derde set liep het in het begin
gelijk op. Later in de set had Dash
een paar goede servicebeurten
waardoor ze wat uitliep. De pass
was ook weer beter verzorgd dan
de voorgaande set, en deze set werd
dan ook gewonnen met 25-19.
De vierde set verliep niet veel an-
ders dan de rest van de wedstrijd.
Dash was de sterkere van de twee
ploegen en won dan ook met 25-
21.
Het werd dus een 3-1 overwinning
voor Dash. Een zege die niet alleen
goed is voor het zelfvertrouwen
van de ploeg, maar ook omdat er 4
punten, die Dash hard nodig had,
behaald zijn. Zaterdag 10 maart
speelt Pelgrum Makelaars Dash
dames l uit tegen Avanti en men
is natuurlijk weer van harte wel-
kom.

Uitslagen Pelgrum-Makelaars/
Dash
Heren:
BVC 2 - Dash 1: 1-3 (16-25, 17-25,
29-27 en 14-25)
Wivoc 2 - Dash 2:4-0

Dames:
Dash l - Havoc 2: 3-1 (25-14, 21-25,
25-17 en 25-18)
Dash 2-BVC 1:4-0
Dash 3 - BVC 2: 4-0
Dash 4-VCV 2: 4-0
Dash 6-VCV 5:1-3

Jeugd:
Meisjes A: Dash Al - 't Peeske Al: 4-0
Meisjes B: Dash BI- Orion BI: 3-1
Meisjes C: Huevo Cl - Dash Cl: 4-0
Mix C: Dash XCl - SCM XCl: 2-3

Vel d rij den

RTV
Rtv.ers rijden sterk in Heerlen
In de afsluitende veldrit te Heerlen
reed Hengeloer Martin Weijers
naar een knappe 3e plaats in zijn
sportklassewedstrijd. Na een goed
vertrek kon Weijers zich goed van
voren handhaven de eersten wa-
ren niet meer bereikbaar maar het
maximale werd er wel uitgehaald
op dit zware blubberige parcour.
Weijers ging danook met bloemen
terug naar Hengelo. Winnaar werd
Jan Steensma uit Surhuisterveen.
De Vordense Nieuweling Thijs v.

Amerongen reed ook een goede
wedstrijd hij behaalde een 10e
plaats dit alles was zeer goed te
noemen zeker gezien het feit dat
het een combinatiewedstrijd was
de categorie junioren reed met de
nieuwelingen in een wedstrijd.
Ook waren er veel buitenlanders in
deze cross, winnaar werd de Tje-
chische wereldkampioen Bina. De
Rtv-ers bereiden zich verder voor
op het komende wegseizoen zon-
dagmorgens vertrekken ze om 9
uur bij garage Arends midden in
Wichmond afgelopen zondag
werd er zo'n 70 kilometer ge-
maakt.
Wil je eens zien hoe dit alles gaat
pak dan je racefiets en rij een keer
mee momenteel rijden we onder
het motto samen uit samen thuis!!!!

Voetbal

VORDEN - SDOUC 2-0
Vorden heeft afgelopen zondag
koploper SDOUC uit Ulft met lege
handen naar huis gestuurd. De
ploeg van trainer Henry Golstein
leed haar tweede seizoensneder-
laag. Uitgerekend Vorden bezorg-
de dé gedoodverfde kampioens-
kandidaat de twee nederlagen.
Vorden speelde een solide wed-
strijd en gaf geen kansen weg.
Vorden begon zeer gemotiveerd
aan de wedstrijd en nam direct het
heft in handen. Alhoewel het
SDOUC op eigen helft terugdrong
bleven de doelrijpe kansen be-
perkt. Daarop was het wachten tot
in de 25e minuut. Een vrije trap
belandde bij Dennis Wentink. In
eerste instantie zag hij zijn schot
nog gekeerd, doch in tweede aan-
leg passeerde hij de keeper van
SDOUC met een strak schot 1-0.
Visser werd bij een doorbraak, net
buiten de zestienmeter, onbesuist
door de keeper onderuitgehaald.
De scheidsrechter had mededo-
gen, want hij deelde slechts een
gele kaart uit. De Vordense achter-
hoede stak in goede vorm, want
het stond SDOUC in de eerste helft
geen enkele kans toe. SDOUC pro-
beerde in de tweede helft de ba-
kens te verzetten en drong fel aan.
De spitsen uit Ulft werden echter
aan banden gelegd. Met name Rut-
ger Wullink speelde een sterke
wedstrijd en schakelde de altijd
snelle en gevaarlijke spits Cetin
Agbulut uit. In de 65e minuut kon
de Vordense aanhang opnieuw jui-
chen. Een terugspeelbal kon de
keeper van SDOUC niet onder con-
trole krijgen en Visser was er als de
kippen bij om de 2-0 binnen te
werken. SDOUC probeerde de ba-
kens te verzetten, maar moest
haar meerdere erkennen in de so-
lide Vordense verdediging. Doel-
man Hoevers had een gemakkelij-
ke dag, want hij hoefde niet echt
in actie te komen. Invaller Kam-
perman zag in de slotminuten nog
een schot uit de bovenhoek getikt.
Een verdiende overwinning voor
Vorden.

Uitslagen 17-18 februari:
Vorden Al - Davo Al: 1-6
Vorden BI - Gorssel BI: 0-9
Vorden Cl -Terwolde Cl: 6-1
Vorden Dl - Colmschate Dl: 4-1

Vorden l-SDOUC 1:2-0
Vorden 2 - Doetinchem 3:1-2
Vorden 3 - Markelo 3: 2-2

Programma 24-25 februari
Vorden Cl - Harfsen Cl
Vorden 4 - Longa 6

S.V. RATTI
Programma 25 februari:
De Hoven 5 - Ratti 3

SOCH
Uitslagen Socü 18 februari:
Sociil-WHCZl:4-3
Programma 24-25 februari:
SHE 2 - Socü 3

Bridgen

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 12 februari:
Groep A:
1) Hr. Bergman/Mv. Wal ter Kilian
61,1%. 2) Echtpaar Vruggink 56,3%.
3) Dames v. Burk/Gerichausen
53,5%.

Groep B:
1) Mv. Rossel/Dhr. Meijers 66,7%.
2) Heren Costermans/Enthoven
63,2%. 3) Heren Den Ambtman/Kip
55,6%.

Groep C:
1) Heren Verwoerd/De Niet 62,5%.
2) Echtpaar Koekkoek 55,2%.
3) Dhr. Feij/Mv. v.d. Ven 47,9%.

BRIDGECLUB B.Z.R. VORDEN
Uitslagen woensdag 14 februari:
Groep A:
1) Duinkerken/den Elzen 65,3%. 2)
Klaasen/Mouwen 64,6%. 3) Coster-
mans/Enthoven 57,6%.

Groep B:
1) mv/hr Schol ten 60,4%. 2) v. Al-
phen/Warnaar 56,9%. 3) mv/hr
Stertefeld 56,3%.

Groep C:
1) mv/hr Vreeman 65,9%. 2) Kriek/
v. Leuvensteijn Breukink 57,6%.
3) Hooyveld/den Ambtman 56,3%.

Paardensport

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
16 en 17 februari waren de Gelder-
se kampioenschappen dressuur
voor paarden in Putten. Hier be
haalde Martien Brunshorst met
haar paard hofmans Rubin een
eerste plaats, zodat zij en haar
paard werden uitgeroepen tot
Golders Kampioen in de klasse Ml.
Irene Regelink met Lea behaalde
een achtste plaats in de klasse M2.

Zondag 11 februari was er een
dressuurwedstrijd voor ponies in
Heeten, hier behaalde Cinthia Kor-
negoor met Sirik een eerste prijs
met 168 punten.

Op zaterdag 17 februari waren de
Gelderse Kampioenschappen sprin-
gen voor ponies in Apeldoorn. Bart
Hartman met Sissi behaalde een
tweede prijs en werd uitgeroepen
tot reserve kampioen van Gelder-
land in de klasse Z.

Zangdienst
Op zondagavond 25 februari
wordt er in de Vordense dorpskerk
een zangdienst gehouden onder
het motto 'Vorden Zingt'. Er zijn
mooie en bekende liederen op het
programma gezet afkomstig uit
diverse bundels die de afgelopen
tijd op verzoek zijn aangevraagd.

Er zal een kort meditatief moment
worden gehouden door de beken-
de dominee Pieter Boomsma uit
Nijverdal en dhr. Wob Kuipers uit
Apeldoorn bespeelt weer het orgel.

Na afloop is er gelegenheid om
koffie te drinken in het kerkelijk
centrum 'de Voorde'.

Passage

Vorming en
Toerusting
De commissie Vorming en Toerus-
ting vanuit de kerken organiseert
op alle woensdagavonden in de
veertigdagentijd een vastenmaal-
tijd in de dorpskerk. Wij eten
droog brood en drinken water.
Het hoe en het waarom van deze
activiteit proberen we ter plekke
onder woorden te brengen. Men
wordt van harte uitgenodigd.
Opgeven bij Alie Brink, tel. 441603
of Luineke v. Rullet, tel. 553635.
Men begint op woensdag 28 fe
bruari, vervolgens 7, 14, 21 en 28
maart en 4 en 11 april. In dezelfde
kerk wil men op enkele zondagen
in deze tijd liederen zingen uit het
paasoratorium van Marijke de
Bruijne: als de graankorrel sterft
Licht dat terugkomt, Hoop die niet
sterven wil, Vrede die bij ons blijft.
Men studeert deze liederen in op
de woensdagavonden 28 februari,
vervolgens 7, 14, 21 en 28 maart
en 4 en 11 april. In de dorpskerk
in Vorden o.l.v. Marian Breitler.
Inlichtingen Alie Bink, tel. 441603
of Lieneke v. Ruller, tel. 553635.

Uiteenzetting over
ziekenhuisclowns
voor de PCOB
Tijdens de aanstaande ledenmid-
dag van de PCOB afdeling Vorden
op donderdag 22 februari a.s.
komt een ambassadeur uit Doetin-
chem vertellen over het werk van
de ziekenhuisclowns om zieke pa-
tientjes het ziekenhuisverblijf te
verlichten. Hij zal dit aan de hand
van een video-film toelichten. Na
de pauze wacht ons nog een ver-
rassing. Dus komt allen naar deze
gezellige ledenmiddag toe. Neem
gerust kennissen of belangstellen-
den mee. Deze vindt zoals gebrui-
kelijk weer in het Stampertje
(dorpscentrum) plaats.

Verwerpingsavond
Medler
Op vrijdag 2 maart a.s. organiseert
Oranjecommissie Medlertol haar
jaarlijkse, traditionele verwerpings-
avond. Op deze avond kan men
o.a. een gokje wagen met het rad
van avontuur, kan men zich uit-
leven met het spijkerslaan, en ko-
men de echte schutters naar voren
met het schijfschieten. Verder zijn
er nog tal van oud-Hollandse spe
len. Met deze traditionele spelle
tjes zijn weer leuke traditionele
prijzen te winnen, zoals; zuivel-
manden, krentenbroden, koeken
en vele meters worst! Deze avond
zal plaats vinden in de zaal van
caférest. 't Wapen van het Medler,
en is voor iedereen toegankelijk.

Op 27 februari houdt Passage de
jaarvergadering. Na een kort huis-
houdelijk gedeelte komt poppen-
maakster Riek Smit uit Terwolde
in actie. Zij brengt het programma
'Vroeger en noe, verhaal'n en ge
dichies met popp'n en toverlan-
teerne.
Er is ruime pauze in het program-
ma om ieder de gelegenheid te
geven de poppen te bekijken en
vragen te stellen aan de poppen-
maakster. Dinsdagavond 27 febru-
ari in het dorpscentrum. Men is
van harte uitgenodigd voor dit
programma.

Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken
of neem de

monsterboeken
mee naar huis

om samen uw keus
te maken uit onze

grote collectie.

U ontvangt bij bestelling
een presentje

in de vorm van
een ovenwant en
een keukenschort

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086



van ƒ 27,50 nu voor

D
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Bij aankoop van een
Armatal pan uit de
Tefal serie Harmony

Deze actie geldt t/m 31 maart 2001

SPEELGOED -̂  _ _ ^m^—mm v^ ̂ ^ TELEFOON
HUISHOUD- EN ̂ ? C | C^ E7 ̂ ? (0575) 55 35 66
KADOSHOP ^^ ̂ J C« • ^B ÏM ̂ 9 TELEFAX
MUZIEK (0575) 55 37 62
LEKTUUR DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN Chipknip

RUNDERMUIS

MAGERE
RUNDERLAPPEN

HAMLAPPEN

1 kg

1 kg

1 kg

11,00

11,00

9,95

4 HAASFILETLAPJES
GEKRUID OF ONGEKRUID 8,95

5 GELDERSE SCHIJVEN 5,00

Weekpakket vleeswaren

100 gr YORKHAM PESTO 3,25

ioogrMOSTERDSPEK 1,95

lOOgrFRICANDEAU

NU VOOR

Elke week op de markt in Vorden Uw vakslager DIJKGRAAF

2 BOSSEN BLOEMEN 11,00 Valeweide
3 BOSSEN NARCISSEN 4,95 Bloemen en planten

7,95
7,95
4,95

2 BOSSEN ANJERS

2 BOSSEN TULPEN

O 3 PRIMULA'S
(mandje gratis)

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

ALMEN - HARFSEN
Uw loonbedrijf voor de: Akkerbouw, Weidebouw, Grond-
verzet en aanleg van Riolering en Helofytenfilters.

NIEUW
Roterende Spitmachine:
voor het in een werkgang spitten en zaaien van
uw granen en het zaai- en pootklaar maken van
uw aardappel-, bieten- en maïsland.

Grootpakpers:
voor het persen van uw hooi, stro en silage.

Wikkelaar:
.voor het in folie wikkelen van deze balen.

C.W.V. ALMEN-HARFSEN ba
Kapelweg 22 - 7218 NJ Almen - Tel. (0575) 43 15 66

www.compusystem.nl
KeuzePC ^^^^^ÊH
Pentium 633(A), 64 Mb intern geheugen» 1.0 Gb harddisk
Pentium 700JA), 64 Mb intern geheugen, 20 Qb harddisk
Pentium III 733 MHz., 64 Mb intern geheugen, 10 QB harddisk
Pentium III 800 MHz., 128 Mb intern geheugen, 20 Gb harddisk

v.a. f 1695,-
f 1.625,-
f 1.725,-
f 2.195,-
f 2.345,-

133 MHz. Moedörbprd ATX, 64 Mb Shared VGA (AGP), 3D PCI Sound, 50 speed CDR-
OM, 1,44MB Diskdrive, 56K Modem, Midi-Tbwer ATX, Win 95 Toetsenbord, Scroll Muis.

SpelletjesPC f 2595,-
AMD Thunderbird 900 MHz, 128 Mb intern geheugen, Geforce II MX 32 Mb AGP VGA,
Soundblaster, 20,4 Gb Harddisk 7200 rpm, 52 speed CDROM, 1.44Mb Diskdrive, Midi
Tower, Multimedia Toetsenbord, Scroll Muis.

Actie: 10 CDR's PLATINUM
80 min, 700 MB voor f 12,95

Opties: 15 inch digitale monitor (demo} f 175,-, 15 inch digitale monitor f 375,-, 17 in-
ch digitale monitor f499,-,HP 640 Printer f 229,-, Scanner f 139,-, cd-brander 4x4x32
f 225,- Windows 98 geïnstalleerd f 185,-, Windows ME geïnstalleerd f 285,-

Heeft u interesse in één van onze computers, of wilt u weten welk systeem het beste
bij u past, bel gerust.

Elke zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur - tel. 0575-555960
Biesterveld 16 - Bezoek op afspraak

AANGEB
WEGEfT '

Reumapatiënten kunnen veel dingen

niet meer. Omdat hun gewrichten niet

meer willen. Reuma kan iedereen

treffen, op elke leeftijd.

GEEF TEGEN REUMA

GIRO 324

Nationaal Keumafonds -̂ --

Kijk voor
meer

nieuws
op:

Laat ze
niet vallen
In ons land wordt 1 op de 1 50 mensen getroffen door
epilepsie. Het Nationaal Kpilepsie Konds staat voor
wetenschappelijk onderzoek, voorlichting via een info-
l i jn , folders en brochures, begeleide vukantie-
activiteiten, individuele hulp en epilepsieprojeeten in
ontwikkelingslanden.

Vragen over epilepsie? Bel de Epilepsie Infolijn:

0900-821.24.11 w

©
vQ /V^y Na t ionaa l Epilepsie Fonds
UjCrnJ Postbus 270, 3990 GB I louten
^^V www.epilepsiefonds.nl

Word donateur. Er is nog zoveel te doen.

Giro 222.111

VOORJAARS
V O O R D E E L

Potgrond w L 3,95
Koe m es t 25 L 17,5O
Tuinaarde 30 L 2,50

JE M » » K T H E T ME! F I X E I L -l '" » • » ̂ —• ̂  ̂ ^ •>»^—• »

Zutphenseweg 15, Vorden, tel. (0575) 55 21 59

S)©[L
HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. 0575-551012 • Autotel. 0653730183

Schoonmaakbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel • Overweg 13, Vorden
Telefoon (0575) 49 21 18 of (0575) 55 24 14

Wij zoeken

interieurverzorgsters
voor dinsdag en donderdag van 16.30 tot 18.30 uur voor
een project in Vorden.

Ook voor studenten die willen bijverdienen.

Voor inlichtingen en/of aanmelding kunt u bellen
naar 0575-552414



Basisschoolschaakkampioenschap
Zutphen/Warnsveld/Vorden
Naast het skaten, op internet
mailen, chatten en het spelen
van computerspelletjes is er
een toch een groeiende belang-
stelling voor het al oude
schaak.

Het schaken en ook het dammen
word door sommige scholen ge
zien als een middel om kinderen
te leren zich te concentreren of
bieden het kinderen die snel met
hun werkjes klaar zijn aan als een
vorm van verbreding. Nooit eerder
deden er aan een basisschool-
schaaktoernooi in deze regio zo-
veel scholen mee.

Begon met 18 jaar geleden met 4
scholen in middels is de deelname
gegroeid tot 17 team, 85 kinderen
van 13 scholen. Voorafgaande aan
deze strijd zijn er ook al honder-
den partijen gespeeld om zich in
een schoolteam te plaatsen. Nu
werden er over zeven ronden 224
partijen gespeeld. Gespeeld werd
tegen een tegenstander die op dat
moment op gelijke hoogte stond.
Naast de strijd om het kampioen-
schap van de drie gemeenten, was
er ook een plaats te verdienen voor
de volgende ronde om het kam-
pioenschap van de OSBO.(Oost Ne-
derland).

Vanuit Vorden deden er 3 teams
mee twee van de Garve en een van
de Kraanvogel .Het 2e team van de
Garve eindigde op een verdienste
lijke 10e plaats. Zowel wie er kam-
pioen zou worden als wie de gem.
Vorden zou vertegenwoordigen bleef
tot de laatste partij toe onzeker.

In de onderlinge strijd tussen de
Kraanvogel en de Garve kwam de
Garve met 3 tegen een l als over-
winnaar te voorschijn. Echter de
Kraanvogel had tegen andere scho-
len al zoveel partijen gewonnen
dat de laatste ronde de doorslag
moest geven. Een verlies of gelijk-
spel van de Garve zou betekenen
dat de Kraanvogel met een half
bordpunt winnaar zou zijn. Alle
partijen waren al afgelopen, de
Kraanvogel had de 7e ronde met
vier tegen O gewonnen.

Alle publiek concentreerde zich
rond de laatste partij van het toer-
nooi. De Garve had l partij verlo-
ren en 2 gewonnen. De spanning
was van het gezicht van de laatste

Woningcorporatie investeert ƒ 52 miljoen in meer kwaliteit:

Ambitieuze plannen
De Stiepel

Team de Garve

2 team de Garve spelers af te lezen.
Naast de schaakkwaliteiten kwam
het nu meer aan op wie het best
om kon gaan met de spanning.
Dit bleek de Garve te zijn. Hiermee
werd de Garve (Freek de Klein,
Bertine Bruil, Beatrice Bonga en
Els van de Pavert)voor de tweede

maal in de jonge historie van de
school, Basisschoolkampioen van
Zutphen/Warnsveld/Vorden. De
Kraanvogel die pas voor de eerste
maal deelnam eindige meteen op
een tweede plaats. Zij kijken on-
getwijfeld al uit naar het volgende
jaar.

Woningcorporatie De Stiepel
wil in de toekomst beter in kun-
nen spelen op de wensen van de
klant. Om dit te realiseren is De
Stiepel in 1998 gestart met de
operatie 'strategisch voorraad-
beheer*. Een hele klus waar de
huurdersverenigingen in Hen-
gelo/Vorden, Lichtenvoorde en
Zelhem actief bij betrokken
waren. Ook de gemeenten zijn
enthousiast over dit nieuwe
beleid.

Wat is strategisch voorraadbe-
heer? In het kort komt het erop
neer dat de kwaliteit van de huur-
woningen wordt afgestemd op de
vraag van de klanten. Wat wilt u
als klant, nu en in de toekomst en
voldoet ons woningaanbod daar-
aan? De tekortkomingen zijn ver-
taald in actieve plannen op het ge
bied van nieuwbouw, verkoop en
onderhoud. De komende jaren
gaan de medewerkers van De Stie
pel hard aan de slag om de ver-
schillen weg te werken. Het doel is
uiteindelijk om een optimale ba-
lans te krijgen tussen vraag en
aanbod van goede en betaalbare
huurwoningen.

In samenwerking met de huur-
dersverenigingen is het begrip
kwaliteit omgezet naar meetbare
eisen en wensen. Hoe groot is het
keukenblok, hoeveel ruimte is er
in de kamer, passen alle meubels
wel in de woning en hoe is de af-
werking van de douche en het toi-
let? De eisen verschillen per prijs-
klasse, daarom zijn de woningen
verdeeld in vier categorieën: goed-
koop, betaalbaar, duur en luxe. Al-
le woningen zijn opgemeten en
vergeleken met deze eisen. Punten
waarop de woning minder scoor-
de, zijn verwerkt in de onder-
houdsplanning. Zo wordt in de ko-
mende tien tot vijftien jaar alle ge

wenste verbeteringen uitgevoerd,
natuurlijk voor zover dat tech-
nisch mogelijk is. In die periode
wordt ruim (52 miljoen geïnves-
teerd in beter hang- en sluitwerk,
doucheverbeteringen, na-isolatie,
opknappen van toiletruimtes en
renovatie van de keukens. En dat
alles zonder huurverhoging voor
de zittende bewoners!

KOOPWONINGEN
Uit de onderzoeken blijkt dat er in
de gemeenten Hengelo, Lichten-
voorde, Vorden en Zelhem een
groot tekort aan koopwoningen
bestaat. Vooral in de prijsklasse
onder de ƒ 300.000. Daarnaast is
het aantal huurwoningen in de
toekomst groter dan het aantal
woningzoekenden. Daarom is een
nieuw verkoopprogramma opge
steld, waarbij 536 woningen te
koop worden aangeboden aan de
zittende huurders. Voor 363 huur-
ders is dit de eerste keer dat hun
woning te koop wordt aangeboden.

Bij 135 van deze woningen wordt
eerst het onderhoud van de wo-
ning op peil gebracht. De Stiepel
wil namelijk zowel in de koop- als
in de huursector een kwalitatief
goed product bieden. De resteren-
de 173 huurders zijn al eerder in
de gelegenheid geweest om hun
huurwoning te kopen.

Een deel van de opbrengsten van
de verkoop van de woningen wor-
den gebruikt om de nieuwbouw-
plannen te realiseren. Wanneer
deze plannen concreet zijn vindt u
hierover informatie in de huis-
krant of op onze internetpagina:
www.destiepehnl. Op deze site is
ook meer informatie te vinden
over strategisch voorraadbeheer.
Natuurlijk kunt u ook het kantoor
bezoeken of bellen met 0314-
626126.

Team de Kraanvogel

Biej ons in
d'n Achterhook
"Zo'w hier maor 's van de snelweg afgaon en kiek 's in Apeldoorn
rond?". "Oh, ik vinne 't bes, d'r zit in huus gin mense op ons te wachten
en 't is lekker weer umme 's een endjn rond te stapn". Frits en Hanny
waarn dizzen dag op bezuuk ewes biej een vriendinne van Hanny .
Um negen uur waarn ze vanmaarn al van huus af egaon. Zee hadn 't
daor goed nao eur zinne ehad en van alles nao binnen ewarkt, tot 't
warme etn toe. Maor in de naomeddag hadn ze 't toch tied evonnen
umme maor 's weer op te stapn. lej woln de luu ok neet al te volle tot
las wean. Zee waarn de spits now ok nog veur en hadn tot nog toe vlot
op konnen schietn.

Een parkeerplaatse was t'r in 't centrum gauw evonnen. "'Lao'w eers
maor nao een warenhuus gaon, ko'w daor metene koffiedrinken".
Frits had nog wat van dit en dat neudig maor dat von e hier ok neet.
Maor koffie was t'r wel en too ze die op hadn ging 't de winkels langs.
Alles wa'j in de winkelstraotn van grotere plaatsen tegenkomp was
hier ok, Van Zeeman tot H en M. Allemaole een pot nat.

Biej Slokker bleef Hanny opens staon. "Hier wi'k effen kiekn. Ze hebt
hier een mooie lampe in de aanbieding. Die he'k biej Tina ezien. Kom
maor met". Frits sloffen achter eur an. Now, zee hadn d'r nog zat van
dat model. Opestapeld tot an de zolder, van 29.95 veur 25.-. Frits zaog
ze al staon, oaveral wao'j kwammen dezelfde lampen. Vaste neet ene
wao'j met boaven de andren uutstokn. Maor hee heel de mond maor
dichte. Oaver smaak veel neet te twisten.

's Aovends in huus wodn 't geval metene uutepakt en in mekare ezet.
't Gaf mooi lech. Dan rood, dan blauw, dan gruun, alle kleuren van
de ragenboage kreej te zien . Maor 't wodn ow op 't leste wel gruun en
geal veur de ogen a'j lange nao 't rondraaiende geval hadn ekekn.
Maor 't argste kwam nog. Biej eiken draai zei de lampe tik-tik. Ze
kreegn d'r op 't leste zelf een tik van.

Op 't ende van 'n aovund hadn ze de boek d'r schone van vol . Ze
beslotn umme de lampe maor weer netjes in te pakn en um maor ke
do te geevn an 'n eersten 'n besten die in de femilie jeurig was. En dan
zit t'r een ander opescheept met de prottel van Slokker, biej ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman
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Op zoek naar -
een leuke baan?

Kom werken bij de Agrarische Bedrijfsverzorging,
dé werkgever van Oost-Nederland!

De Agrarische Bedrijfsverzorging Oost-Nederland is al 40 jaar dé arbeidsbemiddelaar, voor zowel de
agrarische sector als de bouw, grond-, weg- en waterbouw, metaa/sector, groenvoorziening en transport-
sector. Wij hebben inmiddels meer dan 2500 medewerkers in dienst en dit aantal groeit nog dagelijks.

Passend werk voor iedereen
Mensen die op zoek zijn naar een leuke baan zijn bij de Bedrijfsverzorging aan het juiste adres. Wij hebben gevarieerd en uitdagend werk
voor mensen die toe zijn aan verandering en op zoek zijn naar een afwisselende baan. Maar ook bijvoorbeeld schoolverlaters, die een baan
willen met toekomstperspectief, kunnen bij ons zo aan de slag.

Maak van flexibel werken je beroep!
Als medewerker van de Bedrijfsverzorging ben jij bij ons in (vaste) dienst.Vervolgens word jij ingezet bij verschillende opdrachtgevers in
diverse sectoren. Zo heb jij de prettige zekerheid van een vast salaris en tegelijkertijd de kans om heel afwisselend werk te doen. Dat maakt
het werken bij de Bedrijfsverzorging extra aantrekkelijk. Afhankelijk van jouw wensen en ervaringen werk jij in één of meerdere sector(en).
Jij kunt je specialiseren in een bepaalde richting, maar als jij het leuk vindt om ook eens ergens anders te kijken, kan dat natuurlijk ook.
Met één salaris, één werkgever en één aanspreekpunt bij ons bedrijf. Jij maakt als het ware van flexibel werken jouw beroep. Belangrijk hier-
bij is dat wij luisteren naar jouw wensen.

Goede arbeidsvoorwaarden
De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer goed! Naast een uitstekend loon zijn zaken als kilometervergoeding en
verstrekking van werkkleding goed geregeld. Ook besteden wij veel aandacht aan scholing en veilig werken.

Ben jij die medewerker die graag de handen uit de mouwen steekt en de juiste mentaliteit heeft? Zie jij jezelf werken in een of meerdere
van de onderstaande functies, neem dan contact met ons op. We hebben plaats voor zowel parttime als fulltime medewerkers.

Agrarisch
Medewerker varkenshouderij
Medewerker melkveehouderij

Bouw
Meewerkend voorman
Metselaar
Timmerlieden
Opperlieden
Sloper

Grond-, weg- en
waterbouw
Grondwerker
Kraanmachinist
Stratenmaker

Groen
Medewerker Groen
Aankomend hovenier
Vakbekwaam hovenier
Medewerker bosbouw

Metaal
Montagemedewerker
(Hulp) monteur
Technisch medewerker

Transport
Chauffeur (groot rijbewijs)
Chauffeur (klein rijbewijs)
Tre kke re h auff e u r
Expeditiemedewerker
Medewerker intern
transport

Bel 0900-9896

Diversen
Medewerker loonbedrijf
Laboratoriummedewerker
(Land) meetassistent

p^arische

Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

Postbus 7, 7218 ZG Almen, Tel: 0900 - 9896

prolink.nl
Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

INTERNET
cursussen

en trainingen!
Avondopleiding
- Cursus PC voor beginners
- Cursus Internet basis
Dagopleidingen
- Cursus HTML-basis
- Cursus Internet zakelijk
- Cursus Website-beheer
- Cursus HTML-pro
- Cursus PHP-programmeren

Bel voor informatie
en cursusdata !

Meer info: www.prolink.nl
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop

• A
partner van A B

LU. LILLUlLlJLlif
BA «

Prolink punt Nederland b.v.
Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak
Tel: 0575-441344

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

Samen
sterk!

Help Jantje Beton

projecten te realiseren

die kinderen de kans

geven zich op even-

wichtige en speelse

wijze te ontwikkelen.

Dat is goed voor hen en

voor uw eigen woon-

omgeving! Meer weten?

Neem ook eens een

kijkje op onze site

www.jeugdfonds.nl.

£3lantjegBeton,r

Postbus 85233.

3508 AE Utrecht

Tel. (030) 244 70 00

Word donateur:
giro 1247

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13e 7261 AM RUURLO gootbekleding

Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

0573-253039 - Fax 0573-254919 - Mobiel 06542201561 rei. 0573-253101 - Fax 0573-253109 - MOM 0650281046



S j aak Gotink helemaal
gek van EMPO fietsen

Resultaat bliksemacties
Amnesty International

In het verleden was Sjaak Go-
tink (45) rijwielhersteller van
beroep. En in die periode, nu
ruim vijfentwintig jaar gele-
den, werd hij "besmet' met het
verzamelvirus. Niet van post-
zegels of voetbalplaatjes zoals
vele andere leeftijdsgenoten.
Maar van fietsen die tot aan het
eind zeventiger jaren door de
voormalige Vordense rijwiel-
fabriek EMPO geproduceerd en

», op de markt werden gebracht.

Diep verscholen in de Vordense
bossen heeft Sjaak Gotink een ver-
zameling fietsen van de voormali-
ge Vordense rijwielfabriek aange-
legd die best uniek mag worden
genoemd. Alhoewel Gotink niet de
enigste verzamelaar is van EMPO
fietsen is hij naar zijn mening wel
een van de weinigen die zo'n grote
collectie heeft aangelegd. Zijn ver-
zameling is niet keurig gerank-
schikt. Willekeurig verspreid in
enkele schuren is zijn hobby een
beetje uit de hand gelopen. Want
de huidige ruimte is eigenlijk te
beperkt om alles mooi uit te stallen.

Maar daar wordt momenteel hard
aangewerkt. Want het blijkt dat
Gotink niet alleen maar een EMPO
verzamelaar is. Ook oude petro-
leumstellen en bromfïetsmoteren
behoren tot zijn grote verzamel-
woede. Om maar niet te spreken
over zijn gigantische collectie boe-
ken die alles te maken hebben met
de bijenteelt. Want ook van de bij-
enteelt is Gotink in de loop van
zijn leven gefascineerd geraakt.
Maar zijn grootste liefde gaat toch
naar de fietsen uit. Die koestert hij
alsof het één van zijn kinderen
zijn.

Ook allerlei onderdelen en relatie-
geschenken behoren tot Gotink's
collectie.
Zo heeft hij bijvoorbeeld tientallen
fïetszadels en -trappers in grote
kisten opgeslagen.

~* Ook heeft de Vordense verzame-
laar veel documentatiematriaal
over de fabriek in zijn bezit die een
uitstekend beeld geven van de
geschiedenis van de voormalige
rijwielfabriek voordat het uit de
Vordense industrie verdween.

Zo heeft Gotink ondermeer diverse
netto prijscouranten uit de derti-
ger jaren in bezit evenals talloze
bouwtekeningen van fietsen die
uniek zijn.

Gotink werd door het EMPO virus
gegrepen toen hij ooit een EMPO
fiets kocht toen hij begin jaren
tachtig nog als rijwielhersteller in
Eefde werkte. De Vordense rijwiel-
fabriek was toen net aan een fail-
lissement uit Vorden verdwenen.
"Maar op één of andere manier
werd ik toch geraakt door 'alles
wat er in die fabriek zich ooit had
afgespeeld", zo verklaart de Vorde
naar zijn hobby. Middels gerichte
zoekacties bij andere fietsenverza-
melaars groeit Gotink's collectie
nog bijna dagelijks. "Maar niet ten-
koste van alles. Verschillende fiet-
sen heb ik aangekocht. Maar dat is
niet gebruikelijk. Er wordt mij re-
gelmatig wat aangeboden door
handelaren. Maar daar ben ik toch
wat voorzichtig mee geworden.
Middels gerichte advertenties pro-
beer ik contact te leggen met men-
sen die nog iets in het bezit heb-
ben". Middels restauratie probeert
Gotink alle fietsen 'of onderdelen
in originele staat terug te brengen.
Zijn paradepaardje uit zijn verza-
meling is de EMPO fiets uit begin
jaren zestig die hij nog bijna dage
lijks gebruikt.

"De EMPO fietsen waren altijd
zeer degelijke fietsen", zo weet Go-
tink uit ervaring toen hij nog rij-
wielhersteller van beroep was. Go-
tink heeft er geen grote behoefte
aan om met zijn collectie eens
naar buiten te treden. "Zes jaar ge-
leden hebben twee Vordense jon-
gens een tentoonstelling georgani-
seerd in de Vorden bibliotheek
met als thema 'De erfenis van EM-
PO'. Maar die jongens ken ik niet
en ben er ook persoonlijk nooit
mee in contact getreden". Ook
met de voormalige eigenaars van
de EMPO heeft Gotink nooit con-
tact gehad. "Dat heb ik wel eens
geprobeerd. Maar toeschietelijk
over het bedrijf praten was er in
het verleden niet bij", aldus Go-
tink. Op termijn wil Sjaak Gotink
zijn verzameling wat beter gaan
ordenen. Maar zover is het nog
niet. Zijn zoektocht naar onderde-
len en fietsen van EMPO gaan on-
verminderd door. ,Het is een ver-
slaving geworden", geeft hij toe.
Niet alleen maar van fietsen. Want
ook zijn zoektocht naar petro-
leumstellen en boeken over de bij-
enteelt gaan onverminderd voort.
Wie specifiek met Gotink over zijn
EMPO verzameling in contact wil
treden kan hem telefonisch bena-
deren. Gotinks telefoonnummer is
0575 553856.

GESCHIEDENIS
EMPO RIJWIELFABRIEK:
In 1904 verkocht toen de nog zeer
jonge H.B. Emsbroek uit Vorden
zijn eerste fiets en vestigde toen in
feite het rijwielbedrij f dat later
zou uitgroeien tot de EMPO rij-
wielfabriek. Ondanks de dienst-
plicht die hij in de mobilisatie
1914-1918 moest vervullen, lukt
het hem de zaak draaiende te hou-
den. Een kort firmantschap met
de heer H.G. Poesse leverde de
naam EMPO (EMsbroek-POesse) op,
en de rijwielfabricage en groot-
handel in rijwielonderdelen be-
gon goed op gang te komen.
De oude fabriek aan de Insulinde
laan werd spoedig te klein. De tijd
was rijp geworden voor het bou-
wen van een nieuwe fabriek in de
Vordense Enk. Ondanks de zware
crisis in de jaren dertig werd de fa-
briek in gebruik genomen met on-
geveer honderdvijftig medewer-
kers. In de Tweede Wereldoorlog
liep de fabriek schade op. Midden
jaren vijftig groeide het bedrijf uit
tot ruim tweehonderd medewer-
kers. Echter toen begonnen reeds
de eerste crisisverschijnselen
zichtbaar te worden in de Neder-
landse rijwielindustrie die prak-
tisch de gehele Nederlandse rij-
wielindustrie wegvaagde of in
vreemde handen liet belanden.
Ook de EMPO werd door deze cri-
sis getroffen en het faillissement
volgde. In 1979 werden de deuren
van de EMPO-fabriek definitief ge-
sloten.

'DE ERFENIS VAN DE EMPO'
John Brandsma uit Vorden en Eel-
co Boss uit Zutphen organiseerden
vijfjaar geleden in de Vordense bi-
bliotheek de tentoonstelling 'De
Erfenis van de EMPO'. Het tweetal
die ook fervente EMPO verzame-
laars zijn lieten vijfjaar geleden
weten de intentie te hebben om
een permanente tentoonstelling
over de EMPO in Vorden in te wil-
len gaan richten.
"Maar zover is het nog lang niet",
zo laat John Brandsma in een re
actie weten. "We hebben inder-
daad vijfjaar geleden het idee ge
lanceerd naar aanleiding van die
tentoonstelling een permanente
tentoonstelling van de grond te
willen tillen. "Maar onze collectie
is lang niet voldoende groot om
daar een permanente tentoonstel-
ling over in te richten. Maar mis-
schien kunnen we ooit nog eens
een EMPO museimi van de grond
tillen in Vorden".

Sinds enige tijd heeft Amnesty
via het internet een supersnel
bliksemactie-netwerk.

Duizenden vrijwilligers over de ge
hele wereld hebben zich bij dat
netwerk aangemeld. Via het email-
adres wordt gevraagd mee te doen
aan zo'm bliksemactie. Met één
druk op de knop wordt er dan een
bericht verzonden naar de autori-
teiten van het land waar de actie
betrekking op heeft.

Marteling vindt vaak plaats in de
eerste dagen na arrestatie. Daar-
om is het van groot belang om
door middel van bliksemacties di-
rect uw stem te laten horen. Blik-
semacties zijn een van de meest
succesvolle actietechnieken van
Amnesty.

In ongeveer dertig procent van de
gevallen is er resultaat: een gevan-
gene wordt vrijgelaten, een marte
ling wordt gestopt.

Op de langere termijn hebben
bliksemacties zelfs nog vaker een
positief effect. Autoriteiten wor-
den gewaarschuwd dat ze in de ga-

ten worden gehouden. Mensen-
rechtenactivisten worden bemoe
digd, slachtoffers gesteund en fa-
milieleden een hart onder de riem
gestoken.

Onlangs heeft Amnesty een blik-
semactie gevoerd voor een vrouw
en haar twee kinderen die in Co-
lombia door de paramilitairen wa-
ren ontvoerd. Op 8 januari kreeg
Amnesty het bericht dat deze
mensen dankzij, onder andere, de
bliksemactie van Amnesty vrijge
laten zijn.

De kerkelijke organisatie Pastoral
Social uit Colombia stuurde Am-
nesty daarover een dankbrief
waarin werd aangegeven dat de
vrijlating met name door de blik-
semactie van Amnesty was ge-
schied.

Meedoen aan de bliksemacties
kan via het aanmelden als thuis-
schrijver. Via de werkgroep van
Amnesty in Vorden worden de
bliksemacties dan thuisbezorgd.
Meedoen kan ook via het inter-
net via de site van Amnesty:
http://www.amnesty.nl

*Viva Espana' tijdens
Kranenburgs Carnaval

"Wij zijn niet slechts op aarde
voor het verdriet, wij zijn hier
ook om gelukkig te zijn en om
plezier te maken". Woorden ge-
sproken door Imca Marina die
zondagmiddag 25 februari on-
getwijfeld de harten van de car-
navalsvierders in de Kranen-
burg zal veroveren. Wie kent
niet haar hits "Via Espana";
"Bella Italia" en "Vino waar
blijft de wijn". Imca Marina een
krachtige persoonlijkheid die
bruist van vitaliteit.

Het carnaval in de Kranenburg be
gint vrijdagmorgen 23 februari
met een bezoek van Prins Jos en
Adjudant Toon aan de school "De
Kraanvogel", waarbij tevens de uit-
slag van de verloting bekend zal

worden gemaakt. Voor de vrijdag-
avond " plankenkoorts" in het Pan-
nekoekenrestaurant Kranenburg.
Daar wordt een playbackshow ge
houden met als presentator Hans
Krabbenborg.

Zaterdagavond 24 februari een ge
kostumeerd bal met tevens de be
kendmaking van de nieuwe Prins.
Medewerking wordt verleend door
de band "Real Time". Zondag 25
februari allereerst een optocht
met medewerking van "De Schad-
denstekkers".

Aansluitend in de feesttent kin-
dertheater verzorgd door "Theater
Fiets". In de zaal het carnavalsfeest
met Imca Marina en de band
"DOGZ".



Bijzondere expositie in bibliotheek Antoniuskerk zoekt
gastvrouwen en -heren

'In de oude stal', een van de vele prachtige etsen van Maria J de Haas, die een grote voorliefde had voor het
boerenwerk en vele uren doorbracht op het boerenland. Van haar werk is in de Openbare Bibliotheek een
expositie ingericht die zaterdag 17 februari is geopend en veel belangstelling trok

Een goed idee van bibliotheca-
resse Mevr. Maria Geluk zorgde
zaterdagmiddag voor een ver-
rassend grote opkomst in de
Galerij van de Openbare Biblio-
theek.

Er werd namelijk een tentoonstel-
ling geopend van het werk van
Maria J. de Haas, de Vordense kun-
stenaar die een goed overzicht
geeft van haar veelzijdig oeuvre.
Mevrouw de Haas was 92 jaar toen
ze in het jaar 1999 in Vorden over-
leed.

Ze heeft echter een ongelooflijk
grote hoeveelheid werk nagelaten
en het was goed dat daaraan, via
deze tentoonstelling in de biblio-
theek, aandacht kon worden be-
steed.

Mevr. Liesbeth Vel, sinds zeventig
jaar vriendin, opende de expositie
met een persoonlijke herinnering
aan het leven van Maria die een
zeer sterke en boeiende vrouw
was. Haar sociale bewogenheid
was groot en uitte zich o.a. in haar
betrokkenheid bij de strijd tegen
de alcohol die ook in het verleden
voor veel gezinnen zoveel leed
heeft veroorzaakt.

Na haar pensioen begon ze een
nieuw leven, ze volgde opleidin-
gen op kunstzinnig terrein tot op
de Rietveld Academie. Uit de vele
mogelijkheden om haar gevoelens
te uiten koos ze voor de fascine-
rende techniek van het etsen
waarin ze een grote hoogte bereik-
te o.a. met landschappen en por-
tretten. Vele jaren reisde ze met
haar vriendin elk weekend van
Amsterdam naar Vorden om daar
ongestoord naar de natuur te kun-
nen werken. De laatste jaren van
haar leven woonden ze met
vriendin Liesbeth in Vorden, een
dorp dat haar bijzondere liefde
kreeg en waar ze vele vrienden
maakte.Toen ze op hoge leeftijd de
burijn niet meer kon hanteren
bleef ze portretten maken in inkt
en potlood. Tientallen bewoners
van ons dorp danken aan Maria de
Haas een treffend portret waaraan
ze met liefde heeft gewerkt.

De belangstelling voor de opening
van deze tentoonstelling was zo
groot dat de organisatoren er
enigszins door waren verrast en er
vele extra stoelen moesten worden
aangesleept. Veel vrienden van Ma-
ria de Haas en andere belangstel-
lenden genoten na de opening van

de fraaie etsen en andere kunst-
werken die in de Galerij en in de
overige ruimten van de biblio-
theek zijn geëxposeerd.

De opening was mede mogelijk
dankzij een bijdrage van de Stich-
ting Vrienden van de Openbare Bi-
bliotheek' die bijzondere activitei-
ten op cultureel gebied mogelijk
maakt die in verband staan met
het werk van de bibliotheek. At-
tent was dat ditmaal niet, zoals ge
bruikelijk, de gasten na afloop een
glas wijn werd gepresenteerd
maar alleen frisdranken werden
aangeboden. Een passend gebaar
naar de vrouw die haar hele leven
strijd heeft geleverd tegen de ge-
volgen van drankmisbruik.

Wie de tentoonstelling van Maria
J. de Haas wil zien is nog enkele
weken welkom in de bibliotheek
tijdens de gebruikelijke openings-
uren. Het is zeker de moeite waard
in de Galerij en de bibliotheek te
gaan kijken en te genieten van het
grote talent van een bijzondere
vrouw die als kunstenaar en als
mens een grote indruk heeft ach-
tergelaten bij ieder die haar heeft
gekend of kennis neemt van haar
werk.

Vluchtelingen krijgen Nederlandse lessen
Een viertal enthousiaste vrijwil-
ligers van de Stichting Vluchte-
lingen Werk Zutphen- Warns-
veld- Vorden, financieel onder-
steund door de kerken van Vor-
den, zijn begonnen Nederland-
se lessen te geven aan twee
groepen zeer gemotiveerde
vluchtelingen in de Kranen-
burg. Op maandagmorgen en
vrijdagmiddag wordt les gege-
ven aan een beginnersgroep,
terwijl dinsdagmorgen en don-
derdagmiddag een aantal "ge-
vorderden" les krijgen.

In deze lessen wordt niet alleen
aandacht besteed aan de taal,
maar ook aan gewoonten en cul-
tuur. Hierbij leren zowel leraar als
cursist van elkaar, beiden worden
er wijzer van. Als er in alle lesloka-
len in Nederland op een dergelijke
manier gewerkt zou kunnen wor-
den, behoorden de problemen in
het onderwijl snel tot het verle-
den. Zo werkt een kleine groep
mensen in stilte aan de problemen

die de overheid laat liggen, zo is de
mening van de Stichting Vluchte
lingen Werk Zutphen- Warnsveld-
Vorden.

Een paar weken geleden verscheen
er in de pers een artikel over de
AVO Kranenburg. In dat artikel
werd uiteengezet dat vluchtelin-
gen van wie het asielverzoek in
eerste instantie is afgewezen van
overheidswege geen Nederlandse
les meer mogen krijgen. De ach-
terliggende gedachte is dat zij
moeten vertrekken en dus niet
hoeven te integreren en dus hoop
zouden kunnen blijven koesteren
dat ze misschien toch mogen blijven.

Op het eerste gezicht lijkt deze
maatregel niet onredelijk, maar
zoals vaker het geval is, komt de
Haagse theorie niet overeen met
de werkelijkheid van alledag. In de
praktijk krijgen vrijwel alle asiel-
zoekers in eerste instantie een af-
wijzing. Na de beroepsprocedure
blijkt in 30 procent van de geval-

len de beslissing te worden her-
zien en krijgt 20 procent om ande
re redenen een verblijfsvergun-
ning. Dus de helft van de aanvra-
gers mag blijven. De procedure
duurt vaak 2 of 3 of nog meer ja-
ren. Zij leven al die tijd in onzeker-
heid en wisselt hoop zich af met
wanhoop.

En in de tussentijd mogen deze
mensen niets. Niet werken, zelfs
de Nederlandse les die in de AVO
gegeven wordt, wordt ingetrok-
ken. Vluchtelingenwerk vraagt
zich af, of dit wellicht een oorzaak
is voor het ontstaan van proble-
men en vindt de gevolgen van de-
ze maatregel inhumaan! Mensen
moeten zolang ze hier zijn de kans
krijgen te communiceren met hun
eigen omgeving, met hun dorpsge-
noten. En niets doen is altijd
slecht voor een mens. Daarom is
de Stichting Vluchtelingen Werk
Zutphen- Warnsveld- Vorden be-
gonnen deze benadeelde groep te
helpen.

Het Museum voor Heiligenbeel-
den in de Antoniuskerk is een
zeer geslaagd project. Daar is ie-
der het over eens. Vorig seizoen
bezochten bijna 6.000 mensen
het museum en/of de tentoon-
stelling kerstgroepen.

Er zijn ruim 550 donateurs en het
kerkgebouw, dat door omstandig-
heden moest worden gesloten,
kreeg een nieuwe en zinvolle be-
stemming. Een team vrijwilligers
helpt op allerlei manieren en met
veel enthousiasme o.a. bij het
klein onderhoud en opknappen
van de kerk, in de organisatie en
bij het ontvangen van de bezoekers.

Komend seizoen zal het museum
drie dagen per week open zijn van
begin april tot eind oktober. Lan-
ger dus dan vorig jaar toen het
museum pas op 10 juni werd geo-
pend. Dat betekent dat er meer
personen nodig zijn die de bezoe-
kers kunnen ontvangen. Er zijn nu
rond de 35 gastvrouwen en -heren
die ons ook dit jaar willen helpen
maar we zullen graag nog wat
meer vrijwilligers begroeten.

Is het moeilijk werk? Het ant-
woord is: nee. U hoeft geen men-
sen rond te leiden maar ze alleen
te begroeten en soms wat vragen
te beantwoorden. U werkt altijd
met een al ervaren collega die op
wat moeilijker vragen een ant-
woord weet. Er worden toegangs-
kaartjes, kunstkaarten en een rou-
tefolder verkocht en soms ook
beeldjes die in het winkeltje staan.
Kost het veel tijd? Ook hier is het
antwoord ontkennend. U kunt na-
melijk zelf aangeven welke dag
(dinsdag - donderdag of zondag)
en welk dagdeel daarvan u schikt
en of u wekelijks of minder vaak
kunt bijspringen. Liefst wel ten-
minste een keer in de drie weken
omdat u door regelmatig te hel-
pen meer plezier krijgt in het ont-
vangen van museumbezoekers.

Is het leuk werk? Dat zou u aan
een van de huidige medewerk(st)ers
moeten vragen. Ze zullen u vertel-
len dat de bezoekers nogal eens
een gesprekje beginnen omdat ze
graag praten over wat ze vinden
van de kerk en van de collectie

beelden. Je krijgt als gastvrouw-
heer dan ook leuke gesprekken.
Dat ons team van vrijwilligers dit
werk serieus en betrokken doet
blijkt wel uit de vele reacties van
bezoekers die ons melden dat ze
verrast zijn door het enthousias-
me van onze medewerk(st)ers.

Kortom: vrijwillig meewerken aan
het boeiende werk dat in de Anto-
niuskerk gebeurt geeft veel vol-
doening. Wie meer informatie wil
kan schrijven aan het secretariaat
(Brinkerhof 11 - Vorden) of bellen
naar nr 55 13 19.

ADVISEUR VOOR MUSEUM
ANTONIUSKERK
Een museum voor heiligenbeel-
den opzetten is geen eenvoudige
zaak. Naast veel vrijwilligers en
mensen die zo'n project financieel
steunen is er ook deskundigheid
nodig. Voorlichting over de heili-
gen die een beeld krijgen in het
museum, weten welke heiligen
daarbij van belang zijn en ook veel
weten over hun achtergrond... het
is een wetenschap apart. En vooral
als je als stichting een beroep wilt
doen op subsidies bijv. voor de aan-
schaf van belangrijke beelden dan
moet je de kennis in huis hebben
van een deskundige zodat subsi-
diegevers overtuigd zijn dat even-
tuele bijdragen ook wetenschappe-
lijk verantwoord worden besteed.

Stijn van der Linden is een autori-
teit op dit gebied, een man die
zich al twaalf jaar als wetenschap-
per heeft verdiept in de levens van
heiligen. Hij stelde een standaard-
werk samen waarin 9.000 heili-
genlevens worden beschreven.
Zijn boek heet 'De Heiligen'. Hij is
als wetenschappelijk medewerker
verbonden aan de Katholieke Uni-
versiteit in Nijmegen en is onlangs
benaderd door het bestuur van de
Stichting Vrienden van de Kerk op
de Kranenburg'. Hij schreef terug
dat hij bereid is adviseur te wor-
den bij de verdere opbouw van de
collectie en de voorlichting die
over heiligen zal worden gegeven.
Een bericht waarover het bestuur
uiteraard bijzonder verheugd is
omdat het de basis van ons muse-
um in wetenschappelijk opzicht
zal versterken.

Hoeveel kilo afvallen
De leden van Slankklup zijn erg
blij met de verloren kilo's en
samen komen we op het ge-
wenste gewicht.

Toch lekker, genoeg en gezond
eten en toch afvallen... ja, dat kan.
Eten volgens het menu van Slank-
klup is heerlijk en toch maar
lOOOkcal. per dag en in het week-
end iets meer.

Graag slank willen zijn, dolgraag
een twee (drie) maten minder en
toch maar weer uitstellen. Om te
beginnen met lijnen is ook moei-
lijk en in je eentje helemaal. Maan-
dag begin ik echt we herkennen
dit allemaal. Dikke streep hieron-
der.
Denk positief, en nu beginnen.
Maak die afspraak met jezelf, en
kom de afspraak na. Slankklup
kan u daarbij helpen, want die
stok achter de deur hebben we al-
lemaal nodig.

Heeft u overgewicht waar u al een
tijdje mee tobt. Niet uitstellen nu
beginnen. Slankklup is in het
Dorpscentrum te Vorden op dins-
dagavond. Tijdens het klupuur is
er gelegenheid over diverse onder-
werpen te praten die met afslan-
ken te maken hebben en krijgt u
de nodige voorlichting over gezon-
de voeding. Elke week een nieuw
thema.

U krijgt inzicht in uw eigen eetge
drag en het versterkt uw zelfver-
trouwen. Bij slankklup krijgt men
geen diëten maar menu's. En elke
week krijgt men een nieuw menu
mee. Deze zijn zo samengesteld
dat apart koken, dure voeding en
pillen niet nodig zijn.

De menu's worden opgesteld door
de diëtist die aan Slankklup ver-
bonden is. De leidster van Slank-
klup vertelt u niet wat wel of niet
mag maar legt de verantwoorde-
lijkheid bij u zelf. Niet betuttelen,
maar stimuleren en begeleiden is
haar taak.

Zij geeft voorlichting over voeding,
eetpatronen en de mogelijkheid
deze te veranderen. Op de eerste
donderdag van de maand komen
onze cursisten die hun streefge-
wicht bereikt hebben. U zult zien
het is een heel gezellig Slankklup-
uurtje.

Bloemisterij 'de Vordense tuin'
biedt de leden van de Slankklup
een bloemige attentie aan bij elke
5 kilo minder. Spreekt onze met-
hode u aan en wilt u het teveel aan
pondjes kwijt op een normale,
gezonde manier, kom dan naar
het dorpscentrum, Raadhuisstraat
6 te Vorden. Heeft u nog vragen,
kunt u bellen telefoonnummer
0575-141801.



o l i ti e varia
(Advertorial)

9 februari:
Werd er aangifte gedaan van dief-
stal van een fiets. De Omafiets
kleur zwart stond gestald bij het
NS station te Vorden en is aldaar
weggenomen.

Vond er een aanrijding plaats op
de Zutphenseweg te Vorden. Een
inwoner uit Vorden reed met zijn
auto vanaf het Biesterveld de
Zutphenseweg op. Hij wilde ver-
volgens linksaf de Rondweg op
rijden. Op dat moment reed een
inwoner van Vorden over de
Zutphenseweg in de richting van
Warnsveld. Deze bestuurder kon
niet meer op tijd stoppen en reed
achterop de auto. Er waren geen
gewonden.

13 februari:
Werd er aangifte gedaan van dief-

stal van twee fietsen. Fietsen wer-
den van het erf van een perceel
aan de Ruurloseweg weggenomen.

Werd er aangifte gedaan van het
verlaten plaats ongeval. Een be
stuurder uit Deventer had zijn au-
to geparkeerd aan de Raadhuis-
straat te Vorden. Toen hij bij zijn
auto terugkwam ontdekte hij dat
er schade aan de linkerzijde van
zijn auto zat. De tegenpartij heeft
zijn identiteit niet bekend ge-
maakt.

14 februari:
Werd er tussen 15.00 en 17.00 uur
op de Zutphenseweg en De Hor-
sterkamp een controle gehouden
met de Lasergun. Ook werd er ge
controleerd op autogordels. 8
maal een proces-verbaal voor het
niet dragen van de gordel en 6
maal voor te hoge snelheid en l

maal voor het niet dragen van een
helm.

15 februari:
Werd er een radarcontrole gehou-
den op de Wildenborchseweg. De
controle werd gehouden van 15.30
tot 17.30 uur. Aantal passanten 520
stuks, aantal overtredingen 15
stuks, waarvan de hoogste 101
km/uur.

16 februari:
Werd er door een inwoner uit Vor-
den aangifte gedaan van vernie-
ling. De antenne van zijn auto was
vernield.

Ook werd er aangifte gedaan van
het vernielen van een transparant
met bank logo. Het transparant is
vermoedelijk met een sneeuwbal
vernield.

BEURSPRAAT

GENDA V O R D E N

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

FEBRUARI
20 KBO gewone soosmiddag
21 BZR Vorden bridgeclub
21 Welfare handwerkmiddag
21 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
22 HVG Dorp kring biologische

tuin Vijfsprong
22 HVG wildenborch, J. Kieskamp

met dia's
22 PCOB Vorden lezing. Zieken-

huisclown's in 't Stampertie
22 de Wikke volksdansen
23-24-25 Kranenburgs Carnaval

26 Bridgeclub Vorden
27 Passage jaarvergadering Int.

Vrouwendag
28 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
28 BZR Vorden bridgeclub

MAART
l HVG linde Excursie Tres Chique
l de Wikke Volksdansen
1 Bejaardenkring Dorpscentrum
2 ANBO Alg. Ledenvergadering +

programma in 't Stampertje
5 Bridgeclub Vorden
6 KBO Soosmiddag
7 Welfare Handwerkmiddag Weh-

me (kraamverkoop)
7 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
7 BZR Vorden bridgeclub
7 HVG linde lezing Henk Graas-

kamp
8 de Wikke Volksdansen

12 Bridgeclub Vorden
14 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink

14 BZR Vorden bridgeclub
15 HVG Wildenborch Oud Hol-

landse liedjes
15 Bejaardenkring Dorpscentrum
15 de Wikke Volksdansen
15 HVG Dorp Vorden. Samen op

weg dag in Arnhem
17 Dialezing Klein Axen "Katha-

ren"
19 Bridgeclub Vorden
20 KBO Soosmiddag
21 Welfare Handwerkmiddag Weh-

me
21 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
21 BZR Vorden bridgeclub
22 de Wikke Volksdansen
22 HVG Dorp Vorden Paasviering
22 PCOB Paasprogramma in 't

Stampertje
26 Bridgeclub Vorden
27 Passage Wilde Ganzen en Ikon
28 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
28 BZR Vorden bridgeclub
29 de Witte Volksdansen
29 HVG linde Ringavond bij de

Herberg

U wordt gecontroleerd!

U wordt
gecontroleerd

Met zelfgemaakte borden als 'U wordt gecontroleerd!' hebben de bewoners van de Zutphenseweg het heft in
eigen hand genomen. Ze proberen op deze manier de snelheid van de auto's op de Zutphenseweg enigszins in
te perken. De borden zijn geplaa tst na overleg met de gemeen te Vorden. Het is de bedoeling van de gemeen te
om aan het eind van dit jaar of begin volgend jaar blijvende verkeersmaatregelen te nemen op de doorgaande
route van Zutphen naar Ruurlo. Er moet dan gedacht worden aan verhogingen in het wegdek en het plaatsen
van bijvoorbeeld fiitspalen.

DERTIG JAAR NASDAQ
Op 8 februari jongstleden vierde
de Nasdaq haar 30-jarige bestaan.
Bij haar oprichting in 1971 was de
Nasdaq de eerste elektronische
aandelenmarkt in de wereld. De
naam Nasdaq staat dan ook voor
National Association of Securities
Dealers Automated Quotation. De
Nasdaq werd in het leven geroe
pen om de handel in niet aan
een beurs verhandelbare effecten
efficiënter te laten verlopen.
Inmiddels staat de Nasdaq wat
betreft omzet gemeten in
Amerikaanse dollars op de tweede
plaats in de wereld. Dit komt niet
alleen omdat steeds meer bedrij-
ven de weg naar een notering op
de Nasdaq vinden, maar ook
omdat de koersen fors zijn geste
gen. De Nasdaq Composite Index,
die in 1971 op 100 werd vastge
steld, is inmiddels vervijftigvou-
digd. Met name de laatste tien jaar
heeft de Nasdaq flink aan pop-
ulariteit gewonnen.

De Nasdaq is eigenlijk een graad-
meter geworden voor het wel en
wee van de nieuwe economie. De
index wordt namelijk gedomi-
neerd door ondernemingen uit
de sectoren IT, Telecom en Bio-
technologie, stuk voor stuk fond-
sen die de laatste jaren een onstui-
mige groei hebben laten zien.
Gezamenlijk nemen deze fondsen
een marktkapitalisatie van ruim
75% voor hun rekening, zwaarge
wichten zijn bijvoorbeeld Cisco,
Intel en Microsoft. Voornamelijk
de laatste jaren bereikte de Nasdaq
mijlpaal naar mijlpaal. De verdub-
beling van de index ten opzichte
van de beginstand in 1971 duurde
maar liefst 9 jaar en 9 maanden,
terwijl de verdubbeling van 2500
naar 5000 punten slechts één jaar
en één maand in beslag nam.

Door deze enorme stijging van
met name technologie-aandelen
en de onlosmakelijk daarmee ver-
bonden hoge economische groei is
de term 'nieuwe economie'
gemeengoed geworden.
Aanhangers van deze nieuwe eco-
nomie kennen de lange periode
van Amerikaanse economische
groei vooral toe aan de ontwikke

Filafestival
Zaterdag en zondag 24 en 25 fe-
bruari a.s. houdt de postzegel-
vereniging Lochem, Borculo,
Ruurlo traditiegetrouw haar
jaarlijkse postzegelbeurs onder
de naam 'Filafestival'.

In het laatste weekend van febru-
ari organiseert onze vereniging al
meer dan dertig jaar deze beurs.
Vooral bij de verzamelaars in de
(Eu)regio staat dit evenement
hoog aangeschreven. Ook bezoe
kers buiten dit gebied hebben de
weg reeds gevonden.
Filafestival heeft alles te bieden op
het gebied van het verzamelen van
postzegels, poststukken, (prent)-
briefkaarten; van pincet tot al-
bum. De verscheidenheid aan
deelnemers staat hier borg voor.
Een legertje van vrijwilligers van
de vereniging maakt dit alles mo-
gelijk. Zij zorgen voor de opbouw
en het draaiende houden van de

lingen op het gebied van internet
en informatie- en communicatie
technologie (ICT). Het gebruik van
internet en ICT neemt alsmaar
toe, waardoor produktie op een
blijvend hoger niveau komt te lig-
gen. Daarnaast komt het accent in
de economie steeds meer te liggen
op dienstverlening. Waar vroeger
de factor kapitaal een schaars
goed was, geldt dat nu voor de fac-
tor arbeid. Door de opkomst van
het internet is het eenvoudig prij-
zen te vergelijken waardoor de
concurrentie tussen bedrijven
scherper wordt.
Dit alles leidt tot een hoge econo-
mische groei met daarbij een laag
blijvende inflatie. Deze twee facto-
ren lijken de ingrediënten bij uit-
stek voor het paradijs van de aan-
delenbelegger, een hoge economi-
sche groei brengt doorgaans
namelijk hoge winstverwachtin-
gen met zich mee.

Tegenstanders van de nieuwe eco-
nomie zijn er echter ook voldoen-
de. Zij stellen dat de economie
altijd zal blijven draaien om het
principe van vraag en aanbod. De
economie groeit hard, er is sprake
van een voortdurend stijgende
vraag. Vroeg of laat zal het aanbod
beperkt worden, waardoor de prij-
zen zullen stijgen en dus de infla-
tie nog steeds zal kunnen toene-
men. De limieten van de economi-
sche groei zullen naar alle waar-
schijnlijkheid wel veranderen,
maar zeker niet verdwijnen.

Al zijn de geleerden het dan niet
altijd eens, men kan niet ontken-
nen dat Amerika is veranderd in
een hoog-technologische en ken-
nis-intensieve economie waarbij
internet en ICT hun bijdrage leve
ren aan de economische ontwik-
kelingen. Al deze ontwikkelingen
bieden mooie perspectieven voor
de aandelenbeleggers, wanneer zij
echter willen beleggen op de
Nasdaq, moeten ze wel over stalen
zenuwen beschikken. Zo is de
Nasdaq-index, na in maart 2000 de
5000-punten grens te hebben over-
schreden, binnen een jaar gehal-
veerd. De koersontwikkelingen op
de Nasdaq tonen overduidelijk aan
dat beleggers (nog) niet overtuigd
zijn van het blijvende succes van
de nieuwe economie.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Kirsten Horselenberg,
Henk Kreeftenberg en
Rob Jonker.

vele activiteiten, waaronder het
advies geven hoe een verzameling
wordt opgezet, waarop men moet
letten; het behandelen van postze
gels, het hanteren van postcatalo-
gi, taxeren en eventuele verkoop.
Op de eerste plaats komt echter
het stimuleren van het verzame
len. De jeugd heeft daar bij haar
eigen stekje.
Op beide dagen houdt de postver-
eniging 's middags een vereni-
gingsveiling. Het materiaal hier-
voor is door de leden zelf inge
bracht. De veilingcatalogus laat
zien, dat de inbreng beslist geen
prullaria bevat. Het veilingmateri-
aal (kavels) is uitsluitend tijdens de
beursdagen te bezichtigen.

Filafestival 2001 wordt gehouden
in alle zalen van het zalencen-
trum De Luifel, Dorpsstraat 11 te
Ruurlo. De bus stopt voor de deur
en de toegang is gratis.



Bij Autobedrijf Herwers
werk je met plezier!
Het autovak is een boeiend vak. Zeker bij de Herwers Autobedrijven met meerdere vestigin-
gen in de Achterhoek (Doetinchem, Hengelo Gld., Zevenaar en Zutphen). Herwers is al sinds
meer dan zestig jaar een begrip in de gehele regio. Onze merken, Nissan, Renault en
Mitsubishi zijn volop in beweging. Wij werken met de modernste technieken en volgens inter-
nationale kwaliteitsprogramma's, want alles staat in
het teken van topkwaliteit, betrouwbaarheid en per-
soonlijke service. Veel aandacht ook voor opleidingen
en ruimte om door te groeien. Leuke collega's en elke
dag is weer anders. Ja, dan werk je écht met plezier.

Bedrijfsauto verkoper m/v l Werkplaats receptionist m/v
In ons nieuw te vormen Business Center hebben wij
plaats voor een enthousiaste en resultaat gerichte
bedrijfsauto-verkoper. Deze zal zich fulltime en
actief bezighouden met de verkoop van Renault
bestelwagens, zoals de Kangoo, Master en de bin-
nenkort te verwachten nieuwe bestseller de Trafic.
De verkoper heeft niet alleen contact met bestaan-
de relaties, maar zal ook nieuwe relaties werven. U
zult in de gehele regio werkzaam zijn. Persoon-
lijkheid en goede contactuele eigenschappen zijn u
dan ook niet vreemd. Ervaring in de branche is een
must. Specifieke kennis van de bestelwagenmarkt
en de concurrentie in de markt is een pré. Kortom:
we zoeken een kanjer.

Junior Verkoper m/v
Voor één van onze vestigingen hebben we alle ruim-
te voor een gedreven junior verkoper, die gek is van
auto's. Je hoeft niet direct over ervaring in de
automobielbranche te beschikken. Bereidheid tot
het volgen van de noodzakelijke cursussen is wel
een voorwaarde evenals een resultaatgerichte
instelling. Ben je doortastend, in het bezit van het
IVA-diploma of een soortgelijke opleiding dan is
hier je kans.

Ie Monteur m/v
Je hebt enkele jaren werkervaring en uiteraard een
autotechnische opleiding. Affiniteit met electronica
en een klantgerichte instelling zijn vanzelfspre-
kend. Je taak wordt het uitvoeren van reparaties en
onderhoudswerk in onze goed geoutilleerde werk-
plaats met een team enthousiaste collega's. Voor
een vakman ligt er een prima job te wachten.

Voor deze functie hebben wij het liefst iemand met
enkele jaren werkervaring en een technische achter-
grond (MTS-autotechniek). Een klantgerichte instel-
ling, sterke communicatieve en contactuele eigen-
schappen, evenals de nodige mensenkennis zijn
noodzakelijk. Kennis van Audatex strekt tot aanbe-
veling. Uw taak wordt het verkopen van reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden, onderdelen en accessoi-
res, (telefonisch) contact met onze klanten, verzor-
gen van prijsopgaven en het plannen voor de werk-
plaats. Een uitdagende job voor iemand met ambitie.

Magazijn medewerker m/v
Voor ons magazijn hebben we iemand nodig die ge-
structureerd werkt en orde op zaken weet te stellen
en affiniteit heeft met administratie. In voorkomen-
de gevallen zul je de werkplaats receptionist onder-
steunen en vervangen. Bereidheid tot het volgen van
de noodzakelijke cursussen is wel een voorwaarde
evenals een enthousiaste instelling. Ben je doortas-
tend en durf je deze uitdaging aan dan willen we
graag eens met je praten.

Leerling Monteur m/v
Als leerling monteur kun je binnen ons bedrijf groeien in een
combinatie van werken en leren. We doen alle werkzaamhe-
den in eigen huis, zodat je in aanraking komt met alle facet-
ten van het autovak. Uiteraard heb je gevoel voor techniek,
je bent leergierig en enthousiast. Dus de kans om het auto-
vak onder de knie te krijgen.

Informatie en sollicitatie
Voor nadere functie-informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen met:

de heer P. Bisseling, telefoon (0575) 46 22 44. Uw sollicitatiebrief met c.v. richten aan
de heer P. Bisseling van Autobedrijf Herwers, Postbus 70, 7255 ZH Hengelo Gld:

HERWERS AUTOBEDRIJVEN
Hét team van autospecialisten!

D O E T I N C H E M - H E N G E L O GLD. - Z E V E N A A R - Z U T P H E N

Pannenkoeken - Restaurant

Kranenburg'

Ruurloseweg 64, 7251 LV Vorclen

Op donderdag 22 februari
zijn wij gesloten

Van maandag 26 februari
t/m zaterdag 10 maart is ons
pannenkoekenrestaurant

wegens vakantie

gesloten.
Wij zien u graag weer vanaf

zondag 11 maart.

EGE1Y14N B.V.

Dorpsstraat 23 • 7261 AV Ruurlo
Tel. 0573-45 14 14 • Fax 0573-45 33 33

Installatiebedrijf Stegeman is in de directe
omgeving van Ruurlo werkzaam op de parti-
culiere en zakelijke markt. Deze werkzaam-
heden worden uitgevoerd in nieuwbouw-,
verbouw-, renovatie- en onderhouds[m)jec-
ten. levens beschikken wij over een winkel-
gedeelte alwaar bruin- en witgoed wordt ver-
kocht.

In ons bedrijf is op korte termijn
plaats voor een:

•financieel/
administratief
medewerker
m/v

Wij denken hij deze functie aan
iemand die:
• beschikt over een MEAO-opleiding

of een gelijkwaardig niveau
• beschikt over kennis van Exact

boekhoudprogramma
• verantwoording durft te nemen

over de boekhouding
• zelfstandig kan werken.

Wij bieden:
• een functie met grote mate van

zelfstandigheid
• een goed salaris gebaseerd op

leeftijd, diploma's
en werkervaring

• een spaarloonregeling
• een collegiale werksfeer.

Denkt u de juiste persoon te zijn voor deze
functie of bent u toe aan een nieuwe uitda-
ging, schrijf dan een brief, voeg daarbij een
CV en richt deze aan de heer Stegeman, post-
bus 19, 7260 AA Ruurlo.



Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaait - Didam - Eibergen - Goor
Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

• • ^^ • M mmmmmmm m

leegverkoop
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deDe laatste restanten van
wintercollectie gaan nu yaor u.
^ r̂ijzen de deur u,t.

uuntt
mode voor het héle

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

We beginnen de avond om 19.00 uur met koffie en koek-

jes, gevolgd door het voorgerechtenbuffet. (Neagelholt,

mosterdsoep, wegge, kaantjes, enz.). Daarna begint

Gery Groot-Zwaaftink zijn verhalen te vertellen tot aan

het hoofdgerechtenbuffet (Karnemelksaus met spek,

kool- en gehaktschotel, suddervlees, snoekbaars en nog

veel meer gerechten. Uiteraard met uitleg van de oor-

sprong). Na het hoofdgerecht vertelt Gery nog meer van

zijn boeiende en wonderlijke verhalen tot aan het nage-

rechtenbuffet rond de klok van elven (Griesmeelpudding

met bessensap, verse wafels, bowl, watergruwel, enz.).

En tot besluit 'aangeklede' koffie!

Restaurant

de Timmerieë

Achterhoeks
gerechtenbuffet

zaterdag 3 maart
omlijst met verhalen

en cultuur-

Prijs ƒ 57,50 p.p.
Reserveer nu, bel (0575) 431336

Lochemseweg 16, 7231 PD Warnsveld
Tel. 0575-431336, Fax 0575-432244
E-mail ag.maalderink@worldonline.nl

in het oog
springend..

Dat doet drukwerk

alleen indien er alle

aandacht en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

kennis

hand in hand gaan

en ingespeeld

wordt OP de

specifieke wensen

van u!

Wij maken in het

oog springend

drukwerk en het is

steeds weer een

uitdaging

om kennis en

vakmanschap om

te zetten in een

uitstekend

resultaat!

Wij ziin daarin uw

partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 3O, 7251 AH

POSTBUS 22, 7250 AA
TEL. (0575) 551010
FAX (0575) 551086

ISDN 555678
E-mail: weevers@w««vers.nl

http://www.weevers.nl

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

op elke leeftijd.

GEEF TEGEN REUMA
GIRO 324

Nationaal Reumafonds


	CVO08-21-02-2001 deel 1
	CVO08-21-02-2001 deel 2
	CVO08-21-02-2001 deel 3

