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Bennie Gosselink: 'Ik denk dat ik
'Kranenburgs Belang' nog wel zal missen'!

"Ik denk dat ik "Kranenburgs
Belang" best nog wel zal mis-
sen, ik ben inmiddels 70 jaar en
dus is het de hoogste tijd voor
verjonging", zo zegt Bennie Gos-
selink de man die vorige week
na bijna 28 jaar "trouwe dienst"
(penningmeester) van het "Be-
lang" afscheid heeft genomen.
Wat opvalt is dat, wanneer
Bennie die jaren de revue laat
passeren, hij altijd in de "wij-
vorm" spreekt om daarmee te
onderstrepen dat je alleen ge-
zamenlijk iets kunt bereiken!

Niet iedere Vordenaar zal weten
wat "Kranenburgs Belang" in-
houdt; waarom het is opgericht en
welke functie het in de samenle-
ving bekleedt. Bennie Gosselink
daarover: " Het is in feite in de ja-
ren 1963/64 ontstaan toen een aan-
tal Kranenburgers bijeen kwam
om te proberen de verharding van
de Eikenlaan te realiseren. Dus
geen officiële vereniging, hoewel
er wel contributie werd betaald.
Per gezin op jaarbasis twee gul-
den."

Op 10 mei 1978 werd het officieel
"Kranenburgs Belang", een vereni-
ging die ten doel heeft de belan-
gen van de inwoners van de Kra-
nenburg te bevorderen. Zorgen
voor een leefbaar Kranenburg, in
de ruimste zin van het woord.
De statuten vermelden nog meer:
"Kranenburgs Belang" geeft leiding
en steun aan sociale culturele,
educatieve, recreatieve en sportie-
ve activiteiten. Bennie Gosselink,
die reeds vanaf maart 1975 van de
partij was, vertelt niet zonder trots
dat "Kranenburgs Belang" in de
loop der jaren is uitgegroeid tot
een "instituut" waar naar ge-
luisterd wordt. "Met name merken
we dat in de contacten met de ge
meente", zo zegt Bennie Gosselink.
Niet alleen hield het bestuur zich
in de beginfase bezig met de ver-

harding van de Eikenlaan, er kwa-
men al snel andere knelpunten
aan de orde zoals mankementen
aan wegen, verlichting e.d. Het be-
stuur bestond uit zeven leden.
Frappant daarbij was dat deze be-
stuursleden op "elke hoek" in de
Kranenburg woonden, dus met
beide benen midden tussen de be-
woners. "Zo hoorde je direct wat er
allemaal onder de bewoners leef-
de", zo zegt Bennie. Hij zelf werd
destijds "gestrikt" om het financië-
le gedeelte te gaan runnen. "Toen
ik in het bestuur kwam was de
boekhouding echt amateuristisch.
De inkomsten en uitgaven ston-
den op dezelfde bladzijde", zo kijkt
Bennie lachend terug. Zijn eerste
taak was dan ook "meer lijn" aan te
brengen.

"In de loop der jaren zijn we eigen-
lijk continu bezig geweest met de
woningbouw in de Kranenburg.
Meer woningen voor jongeren, dat
was ons motto. Ik ben er best wel
trots op dat ik mee heb mogen
werken bij de totstandkoming van
de "Kerkweide" en de "Banen-
kamp". Wij hebben daarbij als
"Kranenburgs Belang" een grote
rol gespeeld". Bennie Gosselink
komt nu pas echt op de praatstoel
en wijst op de rol die "Kranenburgs
Belang" heeft gespeeld inzake het
krijgen van aardgas in de Kranen-
burg (waarbij Bennie een grote in-
breng heeft gehad, red.) Verder de
aanleg van riolering, Kabel T.V. en
niet te vergeten het meest bespro-
ken item in de Kranenburg, het
fietspad langs de Ruurloseweg!.
"Kranenburgs Belang" is in de ogen
van Bennie Gosselink niet meer
weg te denken uit deze kern. De
bewoners beseffen het belang ook
terdege, want er zijn liefst 150 ge
zinnen bij de vereniging aangeslo-
ten. De contributie bedraagt jaar-
lijks 9 euro per gezin. "Kranen-
burgs Belang" heeft niet alleen
goeie contacten met de gemeente

Vorden. Datzelfde geldt ten aan-
zien van de provincie. "Wij zijn
momenteel druk in onderhande-
ling om een verlichting langs het
fietspad vanaf de Kostedeweg tot
aan het pand van Rondeel te reali-
seren. Een wel heel erg donker ge-
deelte, te gevaarlijk", zo meent
Bennie.

Een continue proces is de verdere
verfraaiing van de Kranenburg. Bij-
voorbeeld op de hoek Ganzesteeg
een picknickplaats. "Hopelijk
wordt dat volgend jaar gereali-
seerd", zo zegt Bennie Gosselink
die ons wijst op de klachten die de
bewoners in de Kranenburg heb-
ben geuit over het koetshuis. "Het
gebouw staat op instorten. Wij
zijn als "Kranenburgs Belang" vol-
op bezig om het gebouw in een
soort Stichtingsvorm onder te
brengen, maar dan moet de eige
naar van het koetshuis wel mee-
werken", zo merkt Bennie Gosse-
link fijntjes op.
Concluderend zegt de oud- direc-
teur van de Kuikenbroederij Geld-
erland B.V.: "Ik kijk met een goed
gevoel op de periode "Kranenburgs
Belang" terug". De gemeenschap in
de Kranenburg zal de inbreng van
Bennie Gosselink missen. Zien zul-
len ze hem vrijwel dagelijks.

Samen met echtgenote Jo op de
fiets door Vordens dreven. Ook
wandelen is aan het echtpaar be
steed. Bennie Gosselink heeft ja-
renlang namens "Kranenburgs Be
lang" de kerstwandelingen uitge-
zet, dus weet hij als geen ander
waar de mooiste wandelroutes
zijn. En dan de jaarlijkse eierzoek-
wedstrijd. Ook die organisatie
werd op het konto van Bennie ge
schreven. Op zich niet zo verwon-
derlijk, want waren het niet de
eieren die zijn leven beheersten en
nog steeds! Bennie Gosselink is nog
steeds elke woensdag in Vorden te
vinden om bij zijn 400 trouwe
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klanten (die hij nog altijd heel t )
eieren aan de man te brengen.
Volgens Bennie Gosselink eigen-
lijk een sociaal gebeuren. "Wat de
mensen mij niet allemaal vertel-
len. Eén dagje eieren rondbrengen
en ik ben weer van alle nieuws uit
Vorden op de hoogte", /o /.egt hij.
Er is nog een andere hobby, name-
lijk het bezoeken van motorcross-

wedstrijden. Samen metjo kan hij
genieten van het geronk van de
motoren. Geen circuit in Neder-
land ot de Gossel inks weten de
weg. Intussen hebben de beide kin-
deren, /oon Henk en dochter Ger-
rie, wat de toekomst betreft voor
het nageslacht ge/orgd. Opa Ben-
nie en oma Jo, /ijn maar wat ver-
guld met hun vi j f 'k le inkinderen! .

Feestmiddag Zonnebloem
De Zonnebloem afdeling Vor-
den zal weer een feestelijke
middag organiseren met mede-
werking van: Het Vordens huis-
vrouwenorkest en Karel van de
Kate (dialect-conferencier) op:
zaterdagmiddag 15 maart in
het Dorpscentrum.

De/e middag is in de eerste plaats
bedoeld voor de ouderen en hulp-
behoevenden in de gemeente,
maar ook andere belangstellenden
zijn welkom.

In de pau/e /al er een ver lot ing
worden gehouden en n a t u u r l i j k
worden de gasten voor/ien van
koffie, een d r a n k j e en een hapje.

Toegangsbewijzen - met naam-
strookje voor de loter i j - /ijn ver-
krijgbaar bij de medewerksters
van de Zonnebloem en met name
bij: voor Vorden: Mw. T. Klein Kra-
nenburg, Molenweg 4; voor Wich-
mond: Mw. R. Kle in Kranenburg,
Hackfortseweg 31.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 2 maart zendingszondag 10.00 uur ds. C,', de Jonge uit Winters-
wijk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 maart 10.00 uur Zangdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 maart Ie lijdenszondag 10.00 uur ds. I ) . Westerneng;
19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K kerk Vorden
Zondag 2 maart 10.00 uur Dienst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag l maart 17.00 uur Eucharistieviering. Volkszang.
Zondag 2 maart 10.00 uur Eucharistieviering. Herenk(X)r.

Weekendwacht pastores
Geen opgave.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
1-2 maart G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel, (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15,45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CLZelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch ge-
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314)
62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg lc, tel. (0575)
5521 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

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

Qu i n t es Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033) 46 25 678.

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a. tel. (0575) 55 27 49
Of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20.
Hannie ten Hoopen, Praktijk voor Rouwbegeleiding. Tel.
(0575) 46 13 32.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14,00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-1730
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 9.30- 17.30 uur; zaterdag van 1030-1330 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag/vrijdagen zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66
68. Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20
21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
13QS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05,
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.0.) Gymnastiek, sport en
spel. volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44
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/ i jn uilsluilend bestemd vm

in hande
laren. Minimumprijs <

!]üls: elke re(|t:l meer €0.50,
Vermelding brieven onder nr. o! inlich-
tingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling, als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactlos worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schri f tel i jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

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

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

• Te koop gevraagd: oud ij-
zer, metalen en oude dak-
pannen. Tel. 06 50433624.

• Vorden: Mulderskamp 6.
Ruime 2/1 kap in prachtige
buurt, b.j. 1982, inh. 480 kub,
vrijstaand garage en schuurtje,
€248.000,- k.k. Bel voor af-
spraak. De brochure ligt klaar.
Tel.(0548)364916.

• De wens om je dromen wer-
kelijkheid te laten worden?
Ook jij bent de ontwerper van
je eigen leven! Tijdens de cur-
sus Manifesting Results krijg
je in vier wekelijkse bijeen-
komsten heel gericht kennis
en instrumenten aangereikt
om je (levens)doelen daadwer-
kelijk te manifesteren. Bel „Les
Cygnes", tel. (0573) 44 24 07,
voor deelname aan de intro-
ductieavond op donderdag 27
februari 2003.

• Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575)46 16 70 of
46 37 43.

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meu-
belverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.

• Wilt u van uw TV, radio en
diepvries af? Defect geen be-
zwaar. Tel. 06 50433624.

• Te huur in Zuid-Frankrijk:
vakantiehuis voor 3 a 4 per-
sonen. Prima oude historische
omgeving. Info (0575) 44 19
74.

• Op zoek naar contact met
jezelf, je eigen innerlijk, een
rustpunt in het hectische leven
van alledag? Doe dan mee aan
„Ontmoeting met Jezelf",
een cursus van 6 avonden of
ochtenden. Bel (0573) 44 24
07 (Petra Corée-de Vries) of
(0573) 45 35 72 (Jos Ber-
gisch).

• Flexibel jong gezin zoekt
woonruimte, deel van boer-
derij en bomen. Event. met
huishoudelijke hulp. Sigrid, tel.
(0575) 43 13 60.

• Gevraagd: oude landbouw-
machines en tractoren. Tel.
06 50433624.

• Vrouwen Raad Vorden en
Amnesty afd. Vorden presen-
teren op Wereld Vrouwendag:
„Jeetje Mina" cabaretgroep.
Op zaterdagavond 8 maart
2003 20.00 uur Dorpscentrum.
Iedereen is van harte welkom.
Dames, breng gerust uw part-
ner mee! De toegang is gratis.
Inlichtingen: tel. 55 16 88.

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

• Te koop: Chrysler Grand
Voyager 3.3 Itr. benzine; airco;
automaat; elektr. bediening
etc. Prachtige gezins-Vvakan-
tieauto. Bouwjaar 1993. Vraag-
prijs €4000,-. Tel. 06 165122
46.

• (Ges)tipt voor u. Alles met
gele sticker nu afgeprijsd.
Wereldwinkel Vorden.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen. Tel.
(0575) 55 29 16 b.g.g. 06 516 01
516.

• Vrouwen Raad Vorden en
Amnesty afd. Vorden presen-
teren op Wereld Vrouwendag:
„Jeetje Mina" cabaretgroep.
Óp zaterdagavond 8 maart
2003 20.00 uur Dorpscentrum.
Iedereen is van harte welkom.
Dames, breng gerust uw part-
ner mee! De toegang is gratis.
Inlichtingen: tel. 55 1688.

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

• 16 maart, 15.00 uur: thea-
tershow Jelle Amersfoort.
Theater Onder de Molen. Re-
serveren (0575) 54 02 70.

• Zwerfvuildag. Inwoners van
Vorden, Wichmond en Vierak-
ker ergert u zich aan rommel
langs de weg? Help mee het
op te ruimen op zaterdag-
morgen 15 maart. U kunt zich
opgeven bij Jan Rietman voor
Wichmond-Vierakker, tel. 44
19 99 en bij Ria van Vleuten
voor Vorden-Kranenburg, tel.
55 33 57.

• We winden er geen doekjes
om. Alle shawls nu 30% kor-
ting! Wereldwinkel Vorden.

• Te koop: 4-pers. Kip-cara-
van, type 45 TLB Greyline, met
rondzit, toilet en zonnepaneel,
lengte opbouw 450 cm, bouwj.
1991. In perfecte staat, keuring
Focwa certificaat 2003. Vaste
prijs € 4500,-. Tel. (0575) 55 40
76(0651536967).

Kijk voor
nieuws ook ops
www.contact.nl

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24

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

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Wasautomaten. drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc

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

Tel. (0575) 46 77 06

Ook tijdens carnaval...

VITAMINEFESTIVAL!
Geldig dinsdag 25 februari t/m zaterdag 1 maart.

Zak eens door...

camavalsalade
200 gram €

Carnavalmix..

roerbakgroente -j gg
400 gram € l •400 gram

Oer-Hollands...

erwtensoep
per beker €

139
Dorstiesser..

Jonagold appelen neg
heel kilo € V/V

149
Daverend lekker...

bospeen
per bos 149
Extra vitaminestoot...
pers-sinaasappelen
10 voor €

199

Knotsgek!... 500 gram O»
De Echte

Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617
internet: www.de-echte-groenteman.nl

SOEP!
HET IS ER NOG WEER VOOR!

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Witte bollen
6 voor €

75

per stuk nu € O.85

Christoffelvlaai

590 090
• groot € V mklein €

Aanbiedingen geldig van 26 febr. t/m 4 maart 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

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

Jansen & gal gj
autoschadebedriif JBÜT

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. 06 51911855.



Hierdoor zeggen wij u hartelijk dank voor de belang-
stelling en de vele kaarten die wij bij ons huwelijks-
feest van u mochten ontvangen.

W. Nijenhuis &
W. Nijenhuis-van Zuilekom

^ ................. . ... . . . •. . .....<

l»
* Langs deze weg wil ik iedereen die mij heeft voorge-

dragen tot vrijwilliger van het jaar - uit welke hoek zij
dan ook moge komen - van harte bedanken voor de

» nominatie. Ook de jury wil ik in dit dankwoord betrek-
!{;! ken.
;|; Het was hartverwarmend om na de uitverkiezing zo-
;*' veel kaarten, telefoontjes, handdrukken of bloemen
;{• te mogen ontvangen, van nabij en wijde omgeving.

Het deed mij goed zoveel waardering.
Mede namens mijn vrouw Ria heel hartelijk dank

• hiervoor.
Jan Tijssen

|
v', .... . . . . . . . . . . .... ... ... .... ... ... ...... . . .

„God is ons een schuilplaats"
Ps. 62 vers 9c

Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar voor al
zijn liefde en zorgzaamheid delen wij u mede, dat de
Here tot Zich heeft genomen onze lieve vader en opa

Engbert Hendrik Elkink
Henk

weduwnaar van Egberdina Elkink-Zieverink

* 14 juli 1935 117 februari 2003

„Het vechten is nu voorbij"

Vorden: Gerrie en Hans
Marije
Kaylee

Borculo: Arjan

Borculo: Jannie en Jan
Damy

Correspondentieadres:
Brinkerhof 52
7251 WP Vorden

De begrafenis heeft op zaterdag 22 februari plaatsge-
vonden.

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

't Verlies was er al voor het einde,
het treuren voordat het afscheid kwam.
Begrijpen deden wij elkaar niet meer,
ook al probeerden wij dat keer op keer.
Slechts eten geven, een aai en een zoen,
was alles wat wij nog voor jou konden doen.

Verdrietig om haar heengaan, maar met een dankbare
herinnering aan de liefde die zij ons heeft geschonken
en met een bevrijdend gevoel dat haar lijden nu voor-
bij is, geven wij u kennis van het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Derretje Meijerink-Verstege
echtgenote van Derk Meijerink

* Vorden,
4 september 1920

t Zutphen,
24 februari 2003

Onze dank gaat uit naar het personeel van Zuytvenne,
locatie Leeuwerikweide, afd. 't Medler,

voor hun jarenlange liefdevolle verzorging.

Derk Meijerink

Gerrie Onstenk-Meijerink
Dick Onstenk

André
Erik

Henk Meijerink
Minie Meijerink-Wunderink

Dewalt - Kim
Bastiaan
Rianne - Maarten
Michelle

De Delle 23
7251 AJ Vorden

Moeder is overgebracht naar uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen bezoek.

Voorafgaand aan de uitvaartdienst is er in de kerk vanaf
13.30 uur gelegenheid om afscheid van haar te nemen.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op vrij-
dag 28 februari om 14.00 uur in de Ned. Hervormde kerk
te Vorden, waarna wij haar begeleiden naar haar laatste
rustplaats op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot con-
doleren in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vor-
den.

Indien u geen persoonlijke rouwcirculaire heeft ont-
vangen, kunt u deze advertrentie als zodanig be-
schouwen.

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

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden /
Telefoon (0575) 55 29 28

Holland op z'n malst

3 bief stukken
50

6.
50

100 gram € o?5

Rookworst
per stuk

Beenham
1 00 gram

Kip-kerriesalade
/ 00 gram

i5

i5

Vlogman
Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1<)OS

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde ;idres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

/o-.lls:

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

Bedrijf en showroom: (ierriLsenwee 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Ijjerkamp)

7202 BP /ntphcn
'lel . (0575) 52 6 i 56 / 51 67 K8 / 06 202-Ï7581

Lekker betaalbaar bij de groenteman!

ff* 19S°s -
Hengelo

HSS3&S»>
,0.49

Je koopt 't lekkerst bij de groenteman!



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

Gemeente Vonden
Postbus 9001
7250HAVorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax: (0575) 55 74 44
E-mail: gcmecntc.vorden@vorden.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8.
7251 AZ Vorden

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Dorpsstraat 42, achter
café Eskes
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

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

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

Horsterkamp tijdelijk
afgesloten
In de periode van 3 tot en met
28 maart wordt de Horsterkamp
gereconstrueerd. De weg wordt
voorzien van geluidsreducerend
asfalt, inritconstructies worden
aangelegd en er komen dubbele
asstrepen en matrixborden. Voor
de werkzaamheden is het nood-
zakelijk de weg van 3 tot en met
14 maart af te sluiten voor alle
verkeer, met uitzondering van
aanwonenden. Het verkeer (ook
als u naar het gemeentehuis
moet) wordt omgeleid. Van 17 tot
en met 28 maart wordt er wel
volop gewerkt, alleen wordt het
verkeer dan ter plaatse geregeld.

Provinciale verkiezingen
U komt toch ook?
Op 11 maart wordt u opnieuw gevraagd om uw stem uit te brengen.
Dit maal voor de provinciale verkiezingen. Met deze stem bepaalt ü
wie er in het Gelderse Parlement komt te zitten. Dit is een belangrijke
keuze. Ook daar wordt besloten hoe uw leefomgeving eruit komt
te zien.

,a
AA «va» DICHTERBIJ DAN JE DENKT

Zo staan niet alleen zaken als
veiligheid en onderwijs op de
agenda, maar ook vragen zoals:
Moeten er in Gelderland meer
huizen gebouwd worden in de
dorpen? Moeten we meer

investeren in het openbaar
vervoer? Hoe gaan we met
hoogwater in de rivieren om?
De politieke partijen hebben hier
ieder hun eigen antwoorden op.
Maar welk antwoord is het beste?

Dat mag u op 11 maart uitmaken!
Laat uw stem horen, want de
provincie is dichterbij dan u
denkt. Voor meer informatie over
de provinciale verkiezingen of
voor een stemadvies: kijk op
www.gelderland.nl/stemwijzer.
Ook bent u welkom op zaterdag
8 maart tussen 10 en 16 uur
tijdens het Open Huis (Markt 11
in Arnhem). U kunt dan met
eigen ogen zien waar de provincie
mee bezig is.

Speciale stemwijzer

Speciaal voor diegenen die de
Nederlandse taal onvoldoende
kennen of een verstandelijke
handicap hebben is een
stemwijzer ontwikkeld met
pictogrammen (kleine tekeningen
en symbolen) en zo min mogelijk
geschreven tekst. Deze is
verkrijgbaar bij de afdeling
burgerzaken van de gemeente.

H R A A D S V E R G A D E R I K G }
2 7 f e b r u a r i 2 0 0 3

De gemeenteraad vergadert
besluitvormend op donderdag
27 februari om 20.00 uur in het
gemeentehuis. U bent van harte
welkom deze openbare vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:
• Instructie voor de griffier;

Verordening op de ambtelijke
bijstand en fractieonder-
steuning

• Benoeming griffier, assistent-
griffier en plaatsvervangers

• Gedragscode voor bestuurders
• Krediet voor het aanstellen in

deeltijd van een buitengewoon
opsporingsambtenaar

• Tekstuele aanpassing Regle-
ment van orde

• Uitstel invoering van de Ver-
ordening doelmatigheids- en
doeltreffendheidsonderzoeken

• Wijziging Organisatie
verordening

• Wijziging begroting 2003
• Bezwaar tegen de weigering

tot het nemen van een voor-
bereidingsbesluit ex art. 21
WRO (Kieftskamp-Stapelbroek)

• Voorbereidingsbesluit ex
artikel 21 WRO voor de
percelen Hoge Slagdij k 2, en
Baakseweg 1/Kruisdijk 2

• Onderzoek fietspad Wilden-
borchseweg

• Rapportage Wegenstructuur

Hieronder zijn enkele
onderwerpen nader belicht:

• Benoeming griffier, assistent-
griffier en plaatsvervangers

De Wet dualisering die vorig jaar
in werking is getreden, geeft aan
dat vanaf 7 maart a.s. de
gemeentesecretaris niet langer
griffier van de gemeenteraad
mag zijn. Burgemeester en

wethouders stellen de raad voor
de heer G. Limpers te benoemen
als griffier en mevrouw M. Faber
als assistent-griffier. De griffier
ondersteunt en adviseert de
gemeenteraad bij de werkzaam-
heden.

• Krediet voor het aanstellen in
deeltijd van een buitengewoon
opsporingsambtenaar

Burgemeester en wethouders
vragen de raad een krediet voor
het aanstellen van een buiten-
gewoon opsporingsambtenaar
(BOA) voor 8 uur per week vanaf
l maart. Taken van de BOA
worden o.a. het opsporen en
afhandelen van milieudelicten
als het dumpen van afval,
veroorzaken van zwerfvuil en
toezicht houden in het algemeen
(ter voorkoming van fietsendief-
stallen en vernielingen bijvoor-
beeld rond het station en in het
centrum van Vorden). Hij kan
ook proces-verbaal opmaken.

• Bezwaar tegen de weigering tot
het nemen van een voorbereidings-
besluit ex art. 21 WRO (Kiefts-
kamp-Stapelbroek)

Burgemeester en wethouders
stellen de raad (overeenkomstig
hun eerdere voorstel) voor
alsnog een Voorbereidingsbesluit
over de herinrichting van het
gebied Kieftskamp-Stapelbroek
te nemen. De raad weigerde dit
vorig jaar juli nog om verschil-
lende redenen. Stichting Het
Geldersch Landschap diende
daarop een bezwaar in bij de
gemeenteraad die dit voorlegde
aan de Commissie bezwaar en
beroep. Deze verklaarde het
bezwaar gegrond, waarop de
raad nu opnieuw wordt
gevraagd een besluit te nemen.

• Onderzoek fietspad Wilden-
borchseweg

Burgemeester en wethouders
vragen de raad een krediet
beschikbaar te stellen voor een
onderzoek, in samenwerking
met de gemeente Lochem, naar
de mogelijkheden voor een
vrijliggend fietspad langs de
Wildenborchseweg. De gemeen-
ten willen hiervoor een bureau
inschakelen en hebben een
programma van eisen opgesteld
op basis waarvan het bureau een
plan van aanpak heeft opgesteld
voor het onderzoek.

• Rapportage Wegenstructuur
Burgemeester en wethouders
hebben een rapportage op de
Wegenstructuur laten opstellen.
De wegenstructuur maakt
onderdeel uit van de Centrum-
visie. In de rapportage is een
aantal mogelijkheden
beschreven om de wegen-
structuur in het centrum van
Vorden te verbeteren. Variant 2
(dit beschrijft de aanleg van een
plein tussen de Smidsstraat en

de Insulindelaan, waar een
maximumsnelheid van 30 km
per uur geldt en de kruisingen
gelijkwaardig zijn) komt er het
beste uit en burgemeester en
wethouders hebben op hun
voornemen deze variant nader
uit te werken, inspraak verleend.
De reacties in aanmerking
genomen, vragen zij de raad nu
te kiezen voor deze variant.

Spreekrecht

U kunt aan het begin van deze
openbare raadsvergadering
spreken over een onderwerp dat
voor u of het gemeentebestuur
van belang kan zijn. Er is één
uitzondering: u mag bij de
vergadering niet een onderwerp
aan de orde te stellen dat op de
agenda staat. U kunt u uiterlijk
woensdag tot 17.00 uur voor de
raadsvergadering aanmelden bij
de gemeentesecretaris, de heer
mr. A.H.B, van Vleuten, onder
opgave van het onderwerp
waarover u wilt spreken.

Wegenstructuur in centrum Vorden wordt nader bekeken.



Voorlichtingsavond over alcohol
en drugs voor jongeren
In samenwerking met de politie
en de Instelling voor verslavings-
zorg Tactus heeft de gemeente
Vorden vorige week een speciale
voorlichtingsbijeenkomst over
alcohol en drugs georganiseerd
voor jongeren in Vorden in de
leeftijd van 14 tot 21 jaar. De
gemeente vindt het van groot
belang dat jongeren zich bewust
zijn van de gevaren van alcohol-
en drugsmisbruik. Vaak zijn zij
onbekend met de gevolgen.
Voorlichting verandert dit en
werkt daarmee preventief.

Problematisch gebruik van
alcohol en drugs leidt tot
vervelend groepsgedrag, van
hangen op straat tot vechtpartijen
bij uitgaansgelegenheden. Ook in
Vorden gebeurt dit. De bijeen-
komst voor jongeren was een
vervolg op de voorlichting over
alcohol en drugs aan ouders die
in 2002 is gegeven, nadat bleek
dat hieraan behoefte was. Een
ervaringsdeskundige van Tactus
verzorgde de voorlichting. De
jongeren hebben de bijeenkomst
als positief ervaren.

Waar gaat u met de spuitbus naar toe?
Wist u dat bijna 80% van het blik
al gerecycled wordt? Een hoog
percentage! Ook u kunt eraan
bijdragen dit zo hoog te houden
en het zelfs te verhogen! Waar
gaat u bijvoorbeeld met een
gebruikte spuitbus naartoe? Lege
spuitbussen kunnen gewoon in
uw afvalbak (grijze container)
worden geworpen. De spuitbus
zelf is immers slechts een
verpakking. Zit er nog een restje
van een product in dat Klein
Chemisch Afval is, dan kunt u de
bus met het Klein Chemisch Afval
(de 'KCA-box') meegeven. Dit is
alleen het geval als op de spuitbus
het logo met de doorgekruiste
afvalbak staat, net zoals op
andere verpakkingmaterialen met
een KCA-inhoud. Of een spuitbus
bij het Klein Chemisch Afval
hoort of met het huishoudelijk
restafval kan worden weggegooid,
hangt helemaal af van de inhoud

van de spuitbus. In de meeste
gevallen gebruikt u als consu-
ment niet-KCA-producten, onder
andere deodorant en haarverzor-
gingsmiddelen. Onderstaand
schema geeft nog eens kort weer
wanneer een spuitbus wél en
wanneer niet bij het Klein
Chemisch Afval (KCA) hoort.

•UB OUT U MEI
DE SPUITBUS NAAR TOE?

Wtat u At tetsa 88% »aa a8e tfkkea
vBTMkUniM PMft gntcycMMl wnrdi?

Huiseigenaren van
woningen gebouwd
vóór 1998 opgelet!

Besparen op uw
energienota?

Dat wilt u toch ook?
Het kan binnenkort!

Want dan gaat in de
gemeenten Vorden, Voorst,
Warnsveld, Brummen,
Lochem en Gorssel de

Actie Beter Wonen
van start.

Hou de gemeentepagina en
uw brievenbus in de gaten!

Ook burgemeester Kamerling wil
energie en geld besparen.

Kinderen bieden burgemeester
handtekeningen aan

De familie Chettri uit Nepal die
sinds 1995 in Vorden woont,
wordt met uitzetting bedreigd.
Het gezin bestaat naast de

moeder, uit twee kinderen die al
enkele jaren op basisschool Het
Hoge zitten. Vorige week
woensdag hebben enkele
honderden kinderen van de
school burgermeester Kamerling
handtekeningen aangeboden om
hun wens de familie Chettri en
daarmee hun klasgenootjes Dallu
en Kanchu te behouden, kracht
bij te zetten. De gemeente heeft
nogmaals een bYief gestuurd naar
minister Nawijn van Vreemde-
lingenzaken met het verzoek de
zaak nader te bestuderen en bij
deze briefde handtekeningen en
een overzicht van de liedjes die de
kinderen zongen, meegestuurd.

Het is weer zover! Zwerfvuildag Vorden
Zaterdagmorgen 15 maart a.s.
organiseert de werkgroep
Zwerfvuildag Vorden traditie
getrouw weer de inzamelactie
van zwerfvuil. De hele ochtend
trekken meer dan 100 vrijwil-
ligers verdeeld over een aantal
groepen de gemeente in om het
Vordense buitengebied op te
ruimen. Alleen de bermen, sloten
en direct aansluitende stroken
langs openbare wegen worden
geruimd. Na afloop krijgen alle
deelnemers op de gemeentewerf
aan de Enkweg een welverdiende
boerenkoolmaaltijd aangeboden
door de gemeente. De dag wordt
om ongeveer 12.30 uur afgesloten
door wethouder Wichers. Hoewel
het aantal kilo's zwerfvuil dat
jaarlijks wordt opgehaald
afneemt, zijn we nog lang niet

zover dat de Zwerfvuildag kan
worden afgeschaft. De werkgroep
Zwerfvuildag Vorden kan nog
vrijwilligers gebruiken. Houd
Vorden schoon! Help op 15 maart
ook mee met het opruimen van
de rommel langs de wegen in het
buitengebied. U kunt zich aan-
melden bij: Vorden en Kranen-
burg: 55 33 57, Wichmond en
Vierakker:44 1999

P E N B A R E

Verleende vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Hamsveldseweg l, L. van Huet, voor het bouwen van een woning met garage,

vrijstelling: hoogte garage
• Lankhorsterstraat 10 in Wichmond, W.J. Jolink, voor het inpandig vergroten van

een woning, vrijstelling: (gedeeltelijk) bodemonderzoek
• Lindeselaak 22 in Wichmond. J.R. Stokkink, voor het vergroten van een woning

Ka p ve rg u n n i n g e n
• Nieuwstad 2/28a, Reukers Vastgoed Ontwikkeling BV, voor het vellen van l

vlierbes, l ceder. 12 wilgen, l eik, l els en 62 dennen; weigeren vellen l acacia,
herplantplicht: volgens nader landschappelijk inrichtingsplan en beplantingslijst

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 bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE.
Wanneer de vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de
sector grondgebied.

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Zuivelweg 2, A.M. Akkerman, voor het vernieuwen en veranderen van vier

kozijnen, datum ontvangst: 12 februari 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Biesterveld 25, Th. Huntink, voor het bouwen van een garage/bergruimte, datum

ontvangst: 12 februari 2003
• Deldensebroekweg 8, Gebr. Schouten, voor het vernieuwen en veranderen van

een bergruimte, datum ontvangst: 13 februari 2003

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

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n a r t . 8 .41
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met ingang
van 28 februari tot en met 28 maart 2003 ter inzage de volgende meldingen
art. 8.41 Wet milieubeheer:
• Wunderink-Gotink, Strodijk 23. 7251 RS voor het wijzigen van een bassin voor

het bewaren van dunne mest, volgens het Besluit mestbassins milieubeheer, op
het perceel plaatselijk bekend Strodijk 23 te Vorden.

• A. Wagenvoort, van Lennepweg 3a, 7251 JM voor het wijzigen van een
melkrundveehouderij, volgens het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer,
op het perceel plaatselijk bekend van Lennepweg 3a te Vorden.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n a r t . 8 . 1 9
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 28 februari tot en met 28 maart 2003 ter inzage (6 weken) een melding artikel
8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:

• de heer S. van der Meulen, Kapelweg 12, 7233 SC Vierakker van 11 december
2002, ingekomen 13 december 2002, waarbij hij meldt dat de inrichting als volgt
is gewijzigd:

l.De op de huidige milieuvergunning aangegeven 3 melkkoeien en l stuks jongvee
zullen niet meer worden gehouden;

2. De hokindeling in de achterste afdeling van varkensschuur D is gewijzigd;
3. Er is een wasplaats voor veewagens gerealiseerd op het perceel plaatselijk bekend

als Heerlerweg 15 te Vorden. Uitvoering wasplaats:
- vloer van mestdicht gewapend beton;
- vloer op afschot naar afvoerputje;
- spoelwater wasplaats wordt geloosd op mestkelder,

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende
vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden
evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en
voorschriften mag veroorzaken. De verandering leidt niet tot een andere inrichting
dan waarvoor vergunning is verleend en geeft geen aanleiding tot toepassing van
de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (AwB) en de Wet
milieubeheer kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 28 februari 2003,
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Vorden. Bezwaarschriften worden ter advisering voorgelegd aan
de Commissie bezwaar- en beroepschriften. Wanneer u een bezwaarschrift als
bovenbedoeld indient, kunt u zich tevens tot de Voorzitter van de Afdeling
Bestuurrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
wenden met het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen.

Behandeling bouwplannen doorwelstandscommissie
Op dinsdag 11 maart 2003 vanaf 13.00 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 14 februari 2003 tot
en met 6 maart 2003, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke
bouwplannen en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op
donderdag 13 maart 2003 behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst
met de door de rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf vrijdag
7 maart 2003, 10.00 uur ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis) en wordt vanaf 12.00 uur tevens bekendgemaakt op het
publicatiebord. Ook komt de lijst op de website van de gemeente (www.vorden.nl).
De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk donderdag 6 maart 2003 om
12.00 uur bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden
ingediend. Alleen plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de
welstandscommissie voorgelegd.

De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchitect zijn,
met uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door de indieners van
de bouwplannen en andere belangstellenden worden ingezien/bezocht. Alleen
de indieners van bouwplannen en hun adviseurs hebben spreekrecht. Tijdens
zittingen van de voltallige welstandscommissie (meestal in Hengelo) komen
bouwplannen uit het gehele rayon van de commissie aan de orde. Over de
definitieve locatie en het verwachte behandelingstijdstip van de Vordense
plannen kunt u op de dag vóór de zitting informatie inwinnen bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, tel. 55 75 13.



Dallu en Kanchu moeten blijven
Heel indrukwekkend was de
tocht woensdagmorgen van de
lange stoet kinderen, ouders en
leerkrachten van basisschool
Het Hoge. Een tocht dwars door
het dorp naar het gemeente-
huis.Met spandoeken en pro-
testborden, met bolderkarren
en een kar met trekker voor de
allerkleinsten.

Heel spontaan sloten mensen aan
bij deze stoet, fantastisch zo'n me-
deleven! Ruim 330 kinderen wil-
den met deze protestactie samen
met hun leerkrachten en andere
sympathisanten uiting geven aan
hun onvrede. Twee leerlingen van
het Hoge, Dallu en Kanchu wor-
den met uitzetting bedreigd. Ze
mogen niet langer in Nederland
blijven. Om tien uur ontving de

burgemeester alle protesterende
mensen op het plein bij het ge-
meentehuis.

In een korte toespraak maakte de
directeur van de school duidelijk
dat de kinderen en de leerkrach-
ten van Het Hoge Dallu en Kanchu
op school willen houden Omdat ze
hier in Vorden een veilige woon-
plek hebben, een fijne school om
te leren en vriendjes en vriendin-
netjes om mee te spelen. Om deze
wens kracht bij te zetten werden
door Dallu en Kanchu twee map-
pen vol handtekeningen aan de
burgemeester overhandigd. De
burgemeester gaf in zijn antwoord
aan, dat hij er voor zal zorgen dat
de handtekeningen voorzien van
een begeleidend schrijven vanuit
de gemeente naar minister Na-

wijn worden gestuurd. Daarna
zongen de kinderen van Het Hoge
uit volle borst hun wens op het
voorplein van het gemeentehuis
in de hoop dat ergens de verant-
woordelijke personen dit horen en
luisteren naar de stemmen van de
kinderen.

De familie Chettri heeft op dit mo-
ment totaal geen inkomsten meer.
Hun uitkering is stopgezet. Ver-
zekeringen werken niet meer. Ze
leven van wat hen gegeven wordt.
Een aantal betrokken Vordenaren
probeert hen financieel te onder-
steunen. Wilt u ook een bijdrage
leveren, dan kunt u dat doen op
bankrekening 3274.77.970 t.n.v.
Vereniging voor Christelijk Onder-
wijs te Vorden onder vermelding
van: familie Chettri.

Zondagmiddag 16 maart in Theater Onder de Molen:

Jelle Amersfoort geeft
intiem theaterconcert

De Brummense kleinkunste-
naar Jelle Amerfoort speelt
zondagmiddag 16 maart a.s.
zijn nieuwe theaterprogram-
ma 'Schreeuwen op straat' in
Theater Onder de Molen.

De muziek van Jelle Amerfoort
wordt dikwijls vergeleken met die
van Stef Bos. Maar eigenlijk doen
we hem daarmee tekort. Jelle
Amersfoort heeft de afgelopen ja-
ren namelijk een heel eigen geluid
ontwikkeld met zelfgeschreven
Nederlandstalige luisterliedjes die
recht uit zijn hart komen. En dat
gecombineerd met een warme
heldere stem. Ook zijn begeleidings-
band is er één die er zijn mag. Vier
rasmuzikanten die net als hun
leadzanger in het theater lijken te
zijn geboren.
De pas 22-jarige Amersfoort heeft
muzikaal al de nodige evaring
opgedaan. Zo speelde hij onder

andere in voorprogramma's van
bands als Raymond van het Groene
woud, Volumia en De Kast. Verder
deed hij enkele jaren geleden mee
aan het RTL4-programma Your Big
Break en liep hij in het kader hier-
van een week stage Paul de Mun-
nik. In oktober ging de derde
theatershow van Jelle Amersfoort
in première: 'Schreeuwen op
straat'. Een programma vol Neder-
landstalige liedjes over liefde en
vriendschap, waarmee de band op
dit moment langs de Nederlandse
en enkele Belgische theaters toert.

INTIEM
Jelle Amersfoort gaf aan het begin
van dit jaar al een akoestisch
miniconcert in Theater Onder de
Molen. Toen begeleid door gitarist
Jurgen Burdorf en bassist Roland
Franken. Nu komt hij met comple-
te band en speelt hij de hele
theatershow. Jelle Amersfoort

kijkt met veel plezier terug op zijn
eerste kennismaking met het Vor-
dense theater.
"Met slechts negentig zitplaatsen
is het echt een heel bijzonder en
intiem theater. De bezoekers zit-
ten ook bovenop het podium. Er is
totaal geen afstand. Daardoor
krijg je als artiest het gevoel datje
een soort van huiskamerconcert
geeft. Zoiets lijkt makkelijk, maar
dat is het dus absoluut niet. Want
het publiek hoort en ziet alles.
Voor ons een extra uitdaging om
nog meer dan anders ons best te
doen", aldus Jelle Amersfoort.

Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de ündeseweg 29 in Vor-
den (buurtschap Linde). Kaarten
voor de voorstelling van zondag 16
maart kunnen telefonisch worden
gereserveerd via (0575) 54 02 70 of
www.pbprodukties.nl
Zie ook advertentie.

\Vie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 551010.

De redactie

O. Heusinkveld, hetjebbink 57, tel. 55 27 58
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan s

De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Stefan Eggink, Brinkerhof 70, tel 55 18 75
De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkliof
Het Heijink
Hoetinknof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

D. Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel. 55 14 70
Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Me/. P. Tennissen, het Kerspel 16, tel. 55 29 60
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Horstman, Wilhelminalaan 3, tel 551012
Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

J. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, tel. 55 34 24
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decamje

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel 55 30 12
Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
I Iet Wiemelink

Het Molenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp

Mej. Huntink, Hoetinkhof31, telefoon 55 33 27
De Steege
De Stroet
Het Gulik
Het Kerspel
Het Vaarwerk

Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Holtmaet

Bent u
verhuisd

of woont u
pas in Vorden

en wilt u
er echt

bij horen?

Dan kunt u niet buiten
een echt plaatselijk blad

met nieuwtjes en

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats'

aanbiedingen van
de plaatselijke
middenstand.

Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt het 'contact'
tussen klant en
middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor

€19,-

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv, Nieuwstad 30,
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10



We zijn er weer!

HEROPENING
17 FEBRUARI\

met een compleet nieuwe:

VOORJAARSCOLLECTIE
nieuwe merken o.a.

Relahz • Indian Rose • 10 Feet
en de bekende stoere merken

6 Star «Pall Hall • Levi's • Only
Vanaf donderdag

27 februari
is iedereen

weer welkom

Zutphenseweg 8
Vorden

Telefoon (0575) 55 24 26

CORNER

o be

Wees en vleeswaren

Runderriblappen 1 KNO c4."

Hamlap of fricandeau 1 kno c 4."

Poulet of hacheevleesi KNO c 4."

Satéschnitzels 4 stuks c2."

Gelderse of
rolladeschijven 4 stuks €

Weekpakket vleeswaren

100gr EMSTERSPEK d.40

lOOgr BOERENSCHOUDERHAMcl.80

100gr SNUWORST d.12

NU VOOR

Elke week op de marktin Vorden

«Hortensia 5 fi
* 2 bossen tulpen 3 $

3 bossen 5 J10

«Bos rozen a 20 stuks

«Gemengd boeket

Bloemen en planten

SUPER DE BOER
YVONNEENWILBERTGROTENHUYS

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN
THUIS.

Sleutel-
service

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

Kijk

voor

nieuws

ook

op:

Op zoek
naar de beste bijverdienste?

Begin een
krantenwijk!

Nu met €45,- startpremie!
Word bezorger van Algemeen
Dagblad, Trouw en de Volkskrant.

Dat is de snelste bijverdienste voor
alle leeftijden. En het betaalt prima.
Plus een gratis regenpak, elke dag een
gratis krant en regelmatig een extra
bonus.

Ben je 15 jaar of ouder dan kun je aan de slag in Vor-
den. De verdienste is uitstekend en tijdelijk € 45,- premie
voor Snelle Starters.

Belangstelling? Surf naar www.koplopers.com of bel
gratis 0800 0230 351.

't Komt in de bus met Koplopers!

Water- en
elektra installatie-

materialen
'n assortiment

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20



Informatiebijeenkomst!
De vernieuwde afslankcursus: „Ik lijn niet, ik sport..."

Ben je ook op zoek naar de afslankmethode die werkt?
Wat voor de een wel werkt, werkt voor de ander niet!

In een persoonsgerichte afslankcursus wordt gezocht naar jouw juiste
balans tussen voeding, sport, je beschikbare tijd en het behalen van je

gezonde streefgewicht.
Laat u informeren over deze 12 weken durende afslankcursus

en kom vrijblijvend naar onze informatiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst: zaterdag 1 maart om 11.30 uur

Indoor Sport Vorden
Overweg 16, 7251 JS Vorden

Tel. (0575) 55 34 33 • www.indoor-sport.nl

ACÏiOfWPQÈNÏ

oor
fijnproevers
de Ruurlose

keuken
Met een keuken van Holtslag uit Ruurlo wordt koken kokkerellen.

Bij ons vindt u de allermooiste keukens, voor iedere smaak en voor
ieder budget. Neem de proef op de som: breng een bezoek aan onze
showroom. Spoorstraat 28 in Ruurlo. Telefoon (0573) 452 000

HoLjSLAG De beste keus !

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur (met garantie)!

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

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!
Complete satelliet installatie v.a. 379euro

Hengelo(GUi) S palstra at 19
iel: 0575462120
mob: 06^53784373
fax: 0575462015
htt|>: 7 www.sirius.dds.nl

Maandag t /m vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten!

QZONE

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het adres voor een deskundige dienstverlening ten aanzien van o.a.:

• persoonlijke advisering;
• accountancy;
• salarisadministratie;
• fiscaliteiten.

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2002 kunt u bij ons terecht
op één van de volgende avonden:
woensdag 26 februari, woensdag 5,12 en 19 maart a.s.
tussen 1830 en 20.30 uur.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden - Telefoon (0575) 55 14 85 / Telefax (0575) 55 16 89 - Email: B_en_W@tref.nl

Voor uw

tuinplanten,
bomen,
vaste planten
en graszoden

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 28 92 of 06 53362300
Geopend: maandag - vrijdag 13.00-17.00 uur
zaterdag 8.00-17.00 uur

We bezorgen gratis in de regio.
Wat we niet op voorraad hebben
zoeken we voor u op.

Contactjes?
Het cement

tussen vraag en aanbod!

T: 0544-352294
F: 0544-467420
E: gewolters@zonnetnl

Kunststof kozijnen
Exclusief op de nederlandse markt
Duurzame, vormvaste constructie
Tochtdichte afsluiting
Lagere stookkosten
Geluidswerend
Bestand tegen weer en wind \<^
Qnderhoudsarm Ni .
Eenvoudig schoon te houden O
Inbraakvertragend volgens Veilig wonen'
Komo gecertificeerd

Nefit houdt Nederland warm

Niet voor niets
de meest verkochte

HR-ketel
Sinds l 981 kozen maar l iefst twee van de drie
Nederlanders die een I IR-ketel in huis haalden voor
HR van Nefit.Tegenwoordig is dat meestal een Netit
EconiLine HR-ketel, absolute topklasse in comfort,
energiebesparing en betrouwbaarheid. Een voordelig
alternatiefis de compacte Nefi t SmartLine HR
Combi-ketel, onbetwist de beste keus als u gaat voor
een 'middenklasser'.

l.

Wij adviseren NEFIT

Kraus
• Dakwerk • Installatie • Sanitair

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

Lease / Huur en Onderhoudscontracten

24-uurs service



Ook bij Oh Hengelo (Gld.) een
vollere tas voor minder geld!!!

VLEES: MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

SLAVINKEN OF
RUNDERVINKEN

kg nu

GROENTE:

KIWI
FRUIT

500 gram nu O.775

HEINEKEN
krat 24 flesjes

799
. _ . . •

Gratis sparen
voor Hartman
tuinmeubelen

RUNDER-
TARTAAR

kg a 8.79

439
•

50% korting

Oh TOILET-
PAPIER

pak 24 rollen van 6.35

voor469

PERSIL
MEGAPERLS
navul, ultra of color

pak 1,35 kg a 7.29

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

GALL1&1GALL

GRANTS
BLENDED

SCOTCH WHISKEY

1 liter nu16.'29

HEINZ
PASTA SAUCE

pot a 600 gram a 3.08

154
•

50% korting

Altijd dagvers

Bestelling per tel./fax

Bezorgen aan huis

Riant en gratis parkeren

Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

GALL^GALL

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

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

Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

werkt!
Gratis advies en pers.

begeleiding.
30 dgn.-geld-terug-

garantie.
Ria Wildemors

onafh. Herbalife distr.
Tel.(0573)256242

50 jaar? Huur 'n Sara
of Abraham 4,5 meter

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

Geboortefles 4 meter
€ 25.- per dag
min. 3 dagen.

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58
0620438118

O
o
(D

D
O)

CQ

Wij nodigen u en jullie uit op onze Open Dag

Woensdag 5 maart 2003
kunnen leerlingen van

• Groep 8 basisschool
• Klas 1 en 2 voortgezet onderwijs

kennis maken met onze bovenbouwlocatie

Tijdstip: 15.00 u-19.30 u

r
Ulenhofcoiiege

locatie 't Beeckland te Vorden
vmbo afdelingen:
basis- kader- en gemengde leerweg

sectoren:
- economie
- zorg en welzijn
- land- en tuinbouw

Chr. Scholengemeenschap voor VMBO
Nieuwstad 49
72SOAB Vorden
0575-5511 55/555968

Interieur Workshop
kleur en styling

door Ellen Plaschek (bekend van tv)

FNV
BELASTINGSERVICE

op 4 en 26 maart
zijn er weer onze

belastinginvulavonden
in het Dorpscentrum
aanvang 19.00 uur.

Tel. (0575) 55 67 75

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Het Gastouderbureau van
Stichting De Blokkentoren in Zutphen

zoekt met spoed een:

gastouder
die woont in Wichmond

en opvang wil bieden aan twee broertjes
waarvan één 2'/2 jaar is en de ander 1 1 maanden.

Bent u gek op kinderen?
Vindt u het leuk kinderen op te vangen in uw eigen huis?

Wilt u werken als het u uitkomt?
En nog geld verdienen ook?

Dan bent ü degene die wij zoeken!
Neem contact op met het Gastouderbureau van

Stichting De Blokkentoren in Zutphen
Tel. (0575) 52 51 00.

Wilt u ook eens iets anders met uw interieur? U krijgt de basisbeginselen

van het maken van een interieurplan onder de knie op onze Interieur

Workshop. De workshop duurt twee avonden en wordt geleid door styliste

Ellen Plaschek. Zij is bekend van diverse woonprogramma's op televisie.

De avonden zijn op dinsdag 18 en 25 maart van 19.00 - 22.00 uur.

De kosten bedragen € 75,- en dat is inclusief koffie met iets lekkers! Na afloop

ontvangt u een waardebon t.w.v. € 35,-.

- deco
HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21 (bedr. terrein "Hengelo"),
7255 PS Hengelo, Tel.: 0575 - 46 40 00
Maar liefst 500 m' combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoften, vloerbedekking en raamdecoratie



Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgende
keer is op donderdag 6 maart
a.s.

De inwoners van Vorden worden
daarbij in de gelegenheid gesteld
om op een gemakkelijke wijze
contact te leggen met de leden van
de CDA-fractie voor vragen, opmer-
kingen of gewoon eens iets kwijt
te willen over gemeentelijke za-
ken. Iedereen die dat wil, kan zich
tot de CDA-fractie wenden, hetzij
voor zichzelf danwei namens een

vereniging of instantie. Het is wen-
selijk, dat men zich van tevoren te-
lefonisch meldt, zodat er zonodig
nog wat kan worden voorbereid
en in ieder geval diegene van de
CDA-fractie aanwezig is, die het
betreffende onderwerp in zijn por-
tefeuille heeft.

Het spreekuur is op donderdag-
avond 6 maart a.s. op het Gemeente-
huis. Om vooraf telefonisch aan te
melden dient men contact op te
nemen met Ab Boers (fractievoor-
zitter CDA).

Help mee levens redden?
Hart- en vaatziekten zijn helaas
nog steeds de grootste oorzaak
van vroegtijdige sterfte en inva-
liditeit in Nederland. Met veel
persoonlijk leed tot gevolg.
Waarschijnlijk zijn ook men-
sen in de directe omgeving het
slachtoffer.

HET WERK VAN DE
NEDERLANDSE HARTSTICHTING
De Nederlandse Hartstichting
strijdt al bijna 40 jaar tegen hart-
en vaatziekten. En met succes.
Steeds vaker kunnen we vroegtij-
dige sterfte aan hart- en vaatziek-
ten voorkomen. En steeds vaker
worden patiënten met succes ge-
holpen. Het werk van de Hartstich-
ting is daarbij van levensbelang.
Zij is volledig afhankelijk van gif-
ten uit de samenleving. Uw steun
is daarbij onmisbaar.

HELP MEE LEVENS REDDEN?
De collecte is een belangrijke in-

komstenbron voor de Hartstich-
ting. In 2002 bedroeg de landelijke
opbrengst ruim 4,6 miljoen Euro.
Hiermee kan goed werk worden
verricht.

In Vorden organiseren de vrijwilli-
gers van de Hartstichting in de
week van 6 tot en met 12 april de
jaarlijkse collecte. Helaas heeft
men in sommige straten nog geen
collectant.

Mogen we daarom een beroep op u
doen? Met slechts 1,5 tot 2 uur van
uw tijd, zijn wij al bijzonder blij.
Men kan daarmee veel voor de
Hartstichting betekenen.

Wil men helpen collecteren? Dan
kan men contact opnemen met
Wytske de Boer, tel. 55 10 50.

In de strijd tegen hart- en vaatziek-
ten kan men alle hulp gebruiken!
Mag men op u rekenen?

Tussen dageraad
en twee duuster
Op zaterdagavond 8 maart en
zondagmiddag 9 maart speelt
Gery Groot Zwaaftink en Edwin
Voortman de nieuwe voorstel-
ling " Tussen dageraad en Twee-
duuster". Ze krijgen hierbij me-
dewerking van Jaap van Eist en
Bob den Bruigom.

Tussen Dageraad en Tweeduuster
is een avondvullend programma
met een ingetogen sfeer waarin
het platteland (v. d. Achterhoek)
centraal staat. Korte verhalen (o.a.
van Herman van Velzen) en anek-
dotes worden afgewisseld door
nieuwe zelfgeschreven liedjes.

Herman van Velzen is het pseudo-
niem van Frans Roes (1902-1974).
Hij is de populairste streekschrijver
van de Achterhoek. Zijn verhalen
in de Graafschapsbode (later het
Gelders dagblad) werden en wor-
den graag gelezen. Roes vertelt
over de mensen uit de streek, over
hun karakter, hun hebbelijkheden
en ondeugden.

De mensen kunnen zich in zijn
verhalen herkennen, of juister ge
zegd: ze menen daarin iemand te
herkennen uit de buurt of kennis-
sen kring. Door goed te luisteren
naar mensen vond hij vaak de
kern van een verhaal. In die her-
kenbaarheid schuilt een groot deel
van zijn populariteit

In de liedjes zullen de vier muzie
kanten diverse stijlen de revue laten
passeren een ingetogen ballade
maar ook blues en bluegrass ge-
tinte nummers. In alle nummers
staat de tekst centraal maar ook de
aankleding heeft de nodige aan-
dacht en variatie gekregen.

Een programma voor iedereen die
het luisterlied, de Achterhoek, een
goed verhaal en lekkere muziek
een warm hart toedraagt.

De plaats waar gespeeld wordt is
Landgoedboerderij 'De Kranenburg',
Bergkappeweg 2 in Kranenburg
(gem. Vorden).

Ik BEN nog steeds zoek!!!

CDA-Gelderland geeft
top-prioriteit aan leefbaarheid
Bij het bezoek van CDA Gelder-
land aan Vorden op 20 februari
jl. bleek overduidelijk, dat CDA
Gelderland de komende staten-
periode echt werk wil gaan
maken van het bevorderen van
de leefbaarheid. Of het gaat om
een nieuwe toekomst voor de
landbouw met agrarisch na-
tuurbeheer of anderszins en als
het gaat om de problematiek in
de kleine kernen.

WONINGBOUW KLEINE KERNEN
CDA Gelderland wil af van de oude
systematiek van woningbouwcon-
tingenten. Er dienen woningen ge
bouwd te worden voor die bevol-
kingsgroepen ( starters, jongeren ,
ouderen) waar ook echt behoefte
aan bestaat. Het oude boekhoud-
systeem wil het CDA graag veran-
deren. Uit die woningbehoefte kan
blijken, dat jonge gezinnen, star-
ters of ouderen zich er graag wil-
len vestigen. Het is dan de taak van
gemeente om die woningbouwbe
hoefte onderbouwd bij de provin-

cie aan te vragen.

PLATTELANDSVERNIEUWING
Vervolgens wil CDA Gelderland
ruimhartiger omgaan met nieuwe
functies in het buitengebied. Die
nieuwe functies bijv. een theehuis
of een zorgboerderij zijn dringend
nodig om te zorgen, dat er vol-
doende inkomen in het landelijk
gebied verdiend kan worden.
Overigens mag het niet zo zijn, dat
omliggende landbouwbedrijven
daardoor worden belemmerd. Ook
daarbij zal een belangrijke taak
voor de gemeenten zijn wegge-
legd. Gemeenten dienen middels
een goed onderbouwde visie t.a.v.
het buitengebied aan te geven,
waarom bepaalde nieuwe functies
in welke gebieden zo wenselijk zijn.

AGRARISCH NATUURBEHEER
Uit de ervaringen van de Vereni-
ging Agrarische Natuurbeheer 't
Onderholt bleek overduidelijk, dat
zij een belangrijke functie hebben
als het gaat om agrarisch natuurbe-

heer. Het mes snijdt daar overigens
aan 2 kanten: 1. het landschap
wordt verfraaid en goed onder-
houden en 2. agrariërs, die soms
enige tijd over hebben, kunnen
middels landschapsonderhoud wat
bij gaar^verdienen.

Wel is geconstateerd, dat het voor
agrarische natuurverenigingen
lastig is om subsidies voor projec-
ten of landschapsonderhoud bin-
nen te krijgen. CDA Gelderland
zegde toe, dat zij wil trachten om
goede ondersteuning te realiseren
voor die agrarische natuurvereni-
gingen, zodat zij nog beter als
steunpunt voor de individuele
aanvragers kunnen gaan dienen.

Overigens werd tijdens het bezoek
wel de hartekreet geslaakt, dat het
voor de landbouw vijf voor twaalf
is! Er dient snel perspectief te ko-
men, anders zou het weieens goed
mis kunnen gaan met de land-
bouw. De aanwezige statenleden
namen deze uitspraak ter harte.

Nieuwe campagne Reumafonds

Wie reuma heeft, moet veel missen
Even een sms-je sturen, een
blokje om met de hond, een
maaltijd bereiden, je optutten
voor een avondje uit. Normaal-
ste zaak van de wereld, zou je
zeggen. Maar niet voor mensen
met reuma. Dagelijkse bezighe-
den zijn voor hen vaak niet van-
zelfsprekend door de beperkin-
gen die reuma met zich mee-
brengt. En hier gaat de nieuwe
campagne van het Reumafonds
dit jaar dan ook over.

Met verschillende afbeeldingen,
gegrepen uit het dagelijks leven,
vraagt het Reumafonds aandacht
voor reuma en de vergaande gevol-
gen van de ziekte op het leven van

de patiënt. Want veel mensen rea-
liseren zich niet hoe reuma ie-
mands leven kan veranderen. De
campagne is gekoppeld aan de lan-
delijke collecteweek, 9 t/m 15
maart.

Ruim anderhalf miljoen Nederlan-
ders heeft reuma. Dat is één op de
tien inwoners! Met andere woor-
den: iedereen krijgt er vroeg of
laat in zijn omgeving mee te ma-
ken. Toch weten maar weinig
mensen wat de ziekte precies in-
houdt. Daarom brengt het Reuma-
fonds reuma en de gevolgen van
reuma zo breed mogelijk onder de
aandacht.
Duizenden vrijwilligers gaan in de

week van 9 t/m 15 maart op pad
om te collecteren voor het Reu-
mafonds. Want het Reumafonds
heeft geld nodig, veel geld. De col-
lecte vormt een belangrijke bron
van inkomsten voor het fonds. De
opbrengst gebruikt het Reuma-
fonds enerzijds voor de bestrijding
van reuma en wel door de finan-
ciering van wetenschappelijk on-
derzoek om oorzaken te vinden en
tot betere behandeling te komen.
Anderzijds wil het Reumafonds
mensen met reuma helpende
ziekte beter draagbaar te maken
door voorlichting, individuele fi-
nanciële hulp, aangepaste vakan-
ties en het ondersteunen van pa-
tiëntenorganisaties.

Open Huis 't Beeddand
Chr. Sg 't Beeddand in Vorden
organiseert op woensdagmid-
dag 5 maart een Open Huis. De
leerlingen van groep 8 van de
basisschool hebben op woens-
dagmiddag vrij. Wat is er mooi-
er dan die vrije tijd besteden
aan het bezoeken van mis-
schien wel je nieuwe school na
groep 8.

Het Open Huis is ook bedoeld voor
leerlingen van het Ie en 2e leer-
jaar van het Voortgezet Onderwijs.
Vind je het op een school voor HA-
VO/VWO te moeilijk?
Dan kan het verstandig zijn na te
denken over een andere vorm van
onderwijs.
Het VMBO biedt ander onderwijs.
Naast leren met je hoofd kan je
ook met je handen leren.
Leren met je hoofd wil zeggen, dat
je les krijgt in vakken als Neder-
lands, Engels, wiskunde aardrijks-
kunde of geschiedenis.
Leren met je handen wil zeggen,
datje les krijgt in vakken als tech-
niek, informatica, handvaardig-
heid, verzorging, muziek en teke-
nen.
Vakken als handvaardigheid, mu-
ziek en tekenen heb je al op de ba-
sisschool gehad. Maar een vak als
verzorging of techniek is nieuw.
Bij die vakken leer je dingen zelf
op te lossen. Heb je een lekke fiets-
band dan kan je je vader, moeder,
opa of de buurman vragen het
voor je op te lossen. Het is natuur-
lijk veel leuker als je dat zelf doet.

En als je wat ouder wordt is het
handig als je in staat bent je eigen
maaltijd te koken.
Maar niet alleen bij de hierboven
genoemde vakken leer je met je
handen, er zijn ook vakken die je
later nodig hebt voor je beroep.
Werken in de winkel, op een boer-
derij, in de groenvoorziening of in
de verzorging betekent je handen
uit de mouwen steken!
Naar 't Beeckland gaan is dus niet
alleen leren uit boeken of de hele
dag luisteren naar wat de docen-
ten zeggen. Je gaat het zelf ook le-
ren door het te proberen.
Zo krijg je opdrachten in het win-
kellokaal, zodat je op school al
kunt leren hoe het later echt in de
winkel gaat. Je leert hoe je met
klanten om moet gaan. Er komt
heel wat kijken bij het werken in
bijvoorbeeld een modewinkel.
Klanten willen netjes behandeld
worden, je moet kijken of iets past,
of de kleuren van kledingsstukken
bij elkaar horen en nog veel meer.
Je krijgt les in de praktijklokalen
van de agrarische afdeling. In de
stallen hebben we konijnen en
kippen. In de wei lopen schapen.
Er staat een kas waarin je leert
planten te kweken. Er is een tuin,
die aangelegd en onderhouden
moet worden. Bij de agrarische af-
deling leer je ook veel over tech-
niek, want je moet later je eigen
landbouwspullen kunnen onder-
houden. Trouwens wist je, dat je
bij 't Beeckland ook je trekkerrijbe-
wijs kunt halen? En, als je koeien

moet melken, kan dat zonder di-
ploma?
Wellicht ben je eens in een zieken-
huis of een verzorgingstehuis ge
weest. Mensen die ziek zijn of ou-
der worden, moeten door anderen
verzorgd worden. Dat moet je Ie
ren. Leren met mensen omgaan en
ook leren hoe je iemand moet ver-
schonen. Of leren hoe je mensen
die heel de dag niets te doen heb-
ben in bed toch kunt bezig hou-
den. Heb je wel eens gezien wat
voor een grote keuken ze in een
ziekenhuis of in een verzorgingste
huis hebben? In zo'n keuken leer
je koken bij 't Beeckland! Natuur-
lijk moet je ook voor kleine huis-
houdens kunnen koken, dus we
hebben twee soorten keukens: een
voor de grootkeuken en een voor
het gewone huishouden.

We zouden in dit artikeltje nog
meer voorbeelden kunnen noe
men hoe je kunt leren met je han-
den. Dat doen we niet, want we
denken dat het veel leuker is als je
bij ons op school komt kijken hoe
je met je handen kunt leren. Dat
kan op 5 maart a.s.
Het adres? Nieuwstad 49 in Vor-
den

Je merkt dus wel, er zijn meer ma-
nieren om te leren. Leren doe je uit
boeken en door in de les goed op te
letten. Maar leren kan ook, door
zelf dingen uit te proberen. Dan
ontdek je door het te doen.
(Zie ook de advertentie)



[ www.compusystem.nl
KeuzePC v.a. € 649,-
AMD Duron 1300 MHz., 12| MB SWmA, M Ml TNT2; 40 GB Harddisk f • € 649,-
AMD XP 2000+, 2$| || SID^RAM, 32 M8,TN7'2MQ: GB Harddisk: l € 699,-
AMD XP 2400+, 2iill SDRAM, 32 MB TNT2i:: 60: GB Harddisk l € 829,-

TopPC
AMD XP 2000+, 256 MB, i
AMD XP 2000+, 256 MB C
AMDXP2400+, 512MBE

Luxe Miditower ATX Soun
USB, 1,44 MB Diskdrive; l

v.a. € 719,-
€719,-

iisk € 779,-
HDD € 999,-

isarme Koeler, 2 x

i O L11? •

Bij aanschaf van een nieuw systeem
plaatsen wij gratis een DVD-speler, incusief software.

Opties:
• Windows XP Home € 109,- • 48x12x50 CD-ReWrifèr €69,- • 17 Inch monftc^JÖIö,-

• HP DeskJet 3325 Printer € 79,- • 600 W 2.1 Subwoofer € 29,- • Flatbed Scanner € 59,-
• De systemen worden gratis bij u thuis aangesloten. • Andere onderdelen op aanvraag.

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

Bistro
de Rotonde

Heeft u geen tijd of zin om te koken?
Laat dan de Rotonde-kok voor u koken!

Van dinsdag t/m vrijdag een 2-gangenmenu.
Ophalen € 6,00per menu • bij ons opeten € 7,25per menu.

Dagmenu's maart 2003
Dagmenu's kunt u krijgen van 17.00 t/m 22.00 uur.

Bij voorkeur telefonisch reserveren en hellen kan de hele dag.

Dinsdag 4 maart wiener schnitzel met aardappelsalade en groente /
ijs met slagroom.

Woensdag 5 maart champignonsoep / spies I lawaï met frieten salade.
Donderdag 6 maart rundvleesgoulash met gekookte aardappels en groente /

fruitsalade.
Vrijdag 7 maart uiensoep / varkcnsfilet met ham en kaas gegraüneerd,

gebakken aardappels, sla.

Dinsdag 11 maart wiener schnitzel met gebakken aardappels en salade /
ijs met slagroom.

Woensdag 12 maart knoflooksoep / spare ribs met Mexicaanse aardappels,
groente.

Donderdag 13 maart babi ketjap met rijst, rocrbakgroente, kroepoek /
vanillepudding.

Vrijdag 14 maart courgettesoep / gestoofde vis met groente en aardappels.

Dinsdag 18 maart wiener schnitzel met aardappelsalade en groente /
ijs met slagroom.

Woensdag 19 maart tomatensocp / aindvlees met rösti aardappels en spinazie.
Donderdag 20 maart kipfilet met roerbakgroente en rijst /

tiramisu met slagroom.
Vrijdag 21 maart wiener aardappelsoep / geb. kabeljauw met aardappels,

groente en saus.

Dinsdag 25 maart wiener schnitzel met geb. aardappels en salade /
ijs met slagroom.

Woensdag 26 maart mosterdsoep / spies de rotonde met geb. aardappels
en groente.

Donderdag 27 maart Hol, biefstuk, kruidenboter, frietjes, salade /
flensje met notenvulling.

Vrijdag 28 maart champignonsoep / karbonade met jus, geb. aardappels
en warme groente.

Bent u geïnteresseerd?
U kunt dit iedere dag doorbellen op het volgende nr.: (0575) 55 15 19.

Ophalen of bij ons opeten is vanaf 17.00 tot 22.00 uur mogelijk.

Graag tot ziens . . . Bistro de Rotonde
Kerkstraat 3, 7251 BC Vorden

Thomas en Wendie en medewerkers.

the place tor party people

Kerkstraat 6 Groenlo
0544-461308

www.citylido.nl info@citylido.nl

^ZAI »
CO 2 »
^3»
<DI4 »
4ZAI »
HZD9 »
*ZA15»
HZD16»
HZH22»

ZO 23»
HZA29«

ZO 30«

BEETHOVEN&
PARTY

Vanaf 15.00 uur CARNAVAL met de PRETBAND
Vanaf 10.30 uur BEETHOVEN
Vanaf 1330 uur DWEILEN in Grolle GRATIS

anaf 10:00 uur BEETHOVEN
Vanaf 13.20 uur DWEILEN in Grolle SSffil

Vanaf 10.00 uur FRAGMENf
EXTREMA
HE-DEVILS
X-CESS
HIKE
DEADLINE
READY TO 60

APRES SKI PARTY VANAF 17.00 UUR
Riet 0.3. ERIK DIKEB & JENNIFER (van Ab Normaal)

THE DJ'S»LAAAMERZ»OLIVER»DIGER»DANIëL» ARNO
Op zondag tussen 21.00 en 21.30 uur gratis entree

en ov-weekkaarthouders tot 23.00 uur gratis entree uitgezonderd *avonden

discovervoer infolijn: O544 4641 45 of www.oitylldo.nl (vervoer)
toegang onder voorbehoud

Uw spciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.



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

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

FEBRUARI
25 Chr. vrouwen Passage oogst-

figuren.
26 Klootschieten AMBO bij de Klei-

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

werk.
28 Carnaval Kranenburg.

MAART
1 Carnaval Kranenburg.
2 Carnaval Kranenburg.
3 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum.
5 HVG Wichmond. Middag voor

ouderen.
5 Handwerkmiddag Welfare Ro-

de Kruis Wehme.
5 Bridgeclub BZR 't Stampertje.
5 Klootschieten ANBO bij de Klei-

ne Steege.
5 HVG Linde Reisverslag Zuid

Afrika.
6 Bejaardenkring Dorpscentrum.

6 Klootschieten bij de Vordense Pan.
7 ANBO Jaarvergadering en dia-

lezing door J. v.d. Broek.
10 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum.
12 Klootschieten ANBO bij de Klei-

ne Steege.
13 Klootschieten bij de Vordense Pan.
15 Feestmiddag de Zonnebloem

Dorpscentrum.
15 St. Vriendenkring Klein Axen.

't Beeckland lezing: Hoezo . . .
2012.

17 Bridgeclub Vorden in Dorps-
centrum.

19 HVG Wichmond. Creatieve avond.
19 Klootschieten ANBO bij de Klei-

ne Steege.
19 Bridgeclub BZR 't Stampertje.
19 Handwerkmiddag en Kraam-

verkoop Welfare de Wehme.
20 Bejaardenkring Dorpscentrum.
20 Klootschieten bij de Vordense Pan.
24 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum.
25 Chr. Vrouwenbeweging Passa-

ge Boekbespreking.
25 HVG dorp Vorden. SOW dag in

Arnhem.
26 Bridgeclub BZR 't Stampertje.
26 Klootschieten ANBO bij de Klei-

ne Steege.
27 PCOB Ledenmiddag in 't Stam-

pertje.
27 Klootschieten bij de Vordense Pan.
27 HVG Linde Excursie Zorgboer-

derij Harfsen.
27 HVG dorp Vorden. Paasviering.
31 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum.

olitie varia GROEP VORDEN

Politieteam Vorden verhuisd
Op woensdag 19 februari is het
politieteam Vorden verhuisd van
de Raadhuisstraat naar de Dorps-
straat. Het politieteam wordt dan
tijdelijk gehuisvest in zogenaam-
de porto cabins in de Dorpsstraat
achter café Eskes.

Vrijdag 14 februari
Op de kruising Het Hoge en Hend-
rik van Bramerenstraat vond een
aanrijding plaats. Een bestuurder
verleende geen voorrang aan een
bestuurder die van rechts kwam.
Beide voertuigen hadden materië-
le schade.

Woensdag 19 februari
Er heeft een stille protestmars
plaatsgevonden vanaf de christelij-
ke basisschool Het Hoge. De tocht
was georganiseerd omdat er twee
kinderen van een uitgeprocedeerd
gezin op de genoemde school zitten.

Donderdag 20 februari
Aan de Horsterkamp heeft een
snelheidscontrole plaatsgevonden.
Er passeerden 742 voertuigen
waarvan 76 bestuurders te hard re
den. Zij kunnen een acceptgiro
thuis verwachten. De hoogst ge-
meten snelheid was 81 km/u.

Ook aan de Wildenborchseweg
heeft een snelheidscontrole plaats-

gevonden. Hier passeerden 176
voertuigen waarvan 31 bestuurders
te hard reden. Zij kunnen een accep-
tgiro thuis verwachten. De hoogst
gemeten snelheid was 103 km/u.

Aan de Boshuisweg te Vorden
werd een ondernemer bekeurd
voor het storten van een grote hoe-
veelheid puin in de gierkelder van
diens boerderij.

Aan de Onsteinseweg te Vorden
werd een ondernemer bekeurd
terzake het niet melden van een
verandering van zijn inrichting.
Illegaal opslaan van een grote hoe-
veelheid afvalstoffen.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van l februari
Gevonden:
- Bril - klein model bronskleurig
Verloren:
- Frontje - van een radio merk

Grundig
- Tas - schoolboeken
- Autosleutel - merk Opel
- Autosleutel - merk Mazda
- Sleutelbos

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.

OXXyaanse rocknight
Net als vorig jaar organiseert
horeca tycoon Gerrit Heezen
op zaterdagavond l maart a.s
het "OXXyaanse Bal Der Zot-
ten", d.w.z. als onwies carnavals
alternatief een harde, heavige
sexy rock 'n roll show, waar de
spetters van af vliegen!

De vier mafkezen van de OXX-
BAND , voor wie het altijd carnaval
is, komen dan zaal Heezen met
een bezoek vereren ,in het kader
van hun "Kan 't verrekken"-toer.
Natuurlijk zullen de fakkels en

(cluster)bommen paraat staan en
zal de kettingzaag in stelling wor-
den gebracht, teneinde een gecon-
fisceerde flitspoal van de sokken te
helpen. In verband hiermee heeft
Gerrit Heezen, vanwege vorige er-
varingen, alle kroonluchters uit
het pand laten verwijderen.
In het voorprogramma staat de

' smoezeligste band uit Hummelo:
"HIK" (heb ie d'r ok zo'n last van?).
Al met al een onmisbare OXXyaan-
se adrenaline verhogende avond!
DE OXX-BAND: tot aan de totale
dementie: 't Holt nooit op!!!

Voorbereidingen zwemseizoen al in volle gang

Donderdag l mei
opening zwembad "In de Dennen
Terwijl het s'nachts nog vriest,
toch al volop activiteiten rond-
om het openluchtzwembad "In
de Dennen" te Vorden. Locatie
Manager Martin Westerik is
druk bezig de bladeren op de
grasvelden rondom het bad
"weg te blazen". Westerik: "Wel-
iswaar gaat het bad pas op don-
derdag l mei open, de voorbe-
reidingen op het nieuwe sei-
zoen zijn inmiddels gestart.

Nakijken van de installaties (i.v.m.
de wetgeving) Veel dingen zijn
voor het publiek niet zichtbaar
maar zullen wel gedaan moeten
worden, zoals bijvoorbeeld onder-
houd aan de gebouwen e.d. Zodra
de vorst uit de grond is beginnen
we ook direct met de tuinwerk-
zaamheden, planten, struiken e.d.
Het moet er straks allemaal weer
perfect uitzien", zo zegt Martin
Westerik.

Overigens heeft het bestuur van
het zwembad nog meer ( noodza-

kelijke) wensen op het verlanglijst-
je staan zoals complete vernieu-
wing van de entreepartijen, het
"naar voren halen" van de kleedge-
bouwen en de cantine, zodat er
rondom het bad meer ruimte zal
ontstaan. Een en ander is vastge-
legd in het zgn. "Beheersplan".
Wat er in de nabije toekomst wel
of niet gerealiseerd wordt hangt
van een aantal factoren af, zoals
bijvoorbeeld eventuele konse-
kwenties van de gemeentelijke
herindeling en niet te vergeten de
plannen "De poort tot het Groote
Veld", een plan dat een poos gele
den al eens uitvoerig in de pers is
beschreven.

BETERE CONTROLE
Wat betreft het aanstaande zwem-
seizoen, zijn er ten aanzien van de
abonnementen enkele veranderin-
gen op komst. Martin Westerik:
"Om een betere controle te kunnen
toepassen, dient een abonnement
voortaan van een pasfoto voorzien
te zijn, zodat het badpersoneel

goed kan controleren of het ge-
toonde abonnement daadwerke-
lijk bij de man/vrouw hoort!", zo
zegt hij.

De pasfoto moet bij de voorver-
koop'van de abonnementen inge-
leverd worden. Deze voorverkoop
vindt plaats in het Dorpscentrum
en wel op maandag 31 maart, dins-
dag l april en donderdag 3 april 's
avonds. Eveneens in het Dorpscen-
trum op woensdagmiddag 2 april.
De laatste "voorverkoop" vindt
plaats op woensdagmiddag 9 april
aan de kassa van het zwembad "In
de Dennen".

De zwemlessen gaan dinsdag 6
mei van start. De activiteitencom-
missie van "In de Dennen" zal tij-
dens het seizoen elke veertien da-
gen een bepaalde activiteit organi-
seren zoals bijvoorbeeld aquajog-
ging, moonlightswimming, diver-
se spelletjes e.d. De zwemvierdaag-
se vindt plaats vanaf maandag 23
juni tot en met vrijdag 27 juni.

Open entdag NPV
De Noordelijke Pomologische
Vereniging (NPV) regio Oost,
organiseert aanstaande zater-
dagmorgen l maart een "open
entdag" bij Erve Brooks/Erve
Niehof aan de Broekhuisdijk 5
in Gelselaar.

(Tussen twee haakjes de NPV is een
landelijke vereniging die zich in-
zet voor de teelt van fruitbomen,
in het bijzonder hoogstam- fruit-
bomen. Daarnaast houdt zij zich
bezig met de studie van- en zet zij
zich in voor het behoud van de

oude, traditioneel- geteelde fruit-
bomen).

Men kan zaterdag oude fruitbomen
laten over-enten naar jonge boomp-
jes. Iedereen die een appel-, peren-,
pruimen- en kersenboompje wil
laten enten kan daar terecht. Een
unieke gelegenheid derhalve om
tegen geringe kosten, een nieuw
jong boompje te kweken van een
oude aftakelende fruitboom.
Ook zijn er die dag entjes beschik-
baar van een aantal interessante
oude rassen. Zo kan men wellicht

weer dat ras bemachtigen dat men
zich nog van vroeger herinnert.

Let wel, om een nieuw jong boomp-
je van de oude boom te kunnen
laten enten, is het wel noodzakelijk
dat men enkele jonge, liefst één-
jarige scheuten (loten) van de oude
boom meebrengt.

Deze open- entdag is bestemd voor
zowel leden als niet leden van de
NPV. Voor nadere inlichtingen kan
men bellen met Hennie Rossel tel.
(0575) 55 28 28.

'Jeetje Mina" bij Wereld Vrouwendag
In het kader van Wereld Vrou-
wendag, dat in Vorden wordt
georganiseerd door de plaatse-
lijke Vrouwenraad, in samen-
werking met de afdeling Vor-
den van Amnesry, zal de caba-
retgroep "Jeetje Mina" op zater-
dagavond 8 maart in het Dorps-
centrum een spetterend optre-
den verzorgen. Iedereen is daar-
bij van harte welkom, zo laat de
organisatie weten. De toegang
is gratis.

De aanleiding tot het ontstaan van
deze vrouwendag heeft alles te
maken met de slechte arbeidsom-
standigheden voor vrouwen in de
fabrieken nadat rond 1850 de in-

dustrialisatie zijn intrede had ge
daan. De lange werktijden, dagen
van 12 tot 14 uren waren meer re
gel dan uitzondering, waardoor er
veel ongevallen op de werkplek
plaatsvonden. Uitkeringen kende
men niet!

In 1860 begonnen de arbeiders
zich te organiseren, terwijl ook
voor de vrouwen eisen werden ge
formuleerd zoals bijvoorbeeld
moederschapzorg, gratis verlos-
kundige hulp en het oprichten van
kinderbewaarplaatsen. Ook werd
algemeen kiesrecht voor mannen
en vrouwen geëist. De Vereniging
voor Vrouwenkiesrecht ontstond
in 1894. Om nog sterker de aan-

dacht te trekken en om steeds
meer vrouwen bij de strijd te be
trekken besloten de vrouwen tot
een nieuw middel te weten de In-
ternationale Vrouwendag!
De eerste werd in 1911 gehouden.
Een jaar later, 1912, deed ook
Nederland mee. Ook in de Eerste
Wereldoorlog bleef deze Wereld-
vrouwendag bestaan.

In 1921 werd besloten deze inter-
nationale vrouwendag op een
vaste datum te vieren. Thans vieren
de meeste vrouwenorganisaties,
ongeacht politieke overtuiging,
godsdienst of kleur, deze vrouwen-
dag op 8 maart.Zie ook de adver-
tentie.

Informatie bijeenkomst!!!

De vernieuwde afslankcursus:
"Ik lijn niet ik sport..."
Bijna de helft van de Nederland-
se mannen is te zwaar en bijna
veertig procent van de vrouwen.
Dit is een serieus probleem,
want hoe zwaarder je bent hoe
groter het risico voor je gezond-
heid.

Een te hoog gewicht vermindert
de kans op een lang, gezond en ge
lukkig leven, net als roken.

De kans op het ontstaan van hart-
en vaatziekten, hoge bloeddruk,
diabetes of bepaalde vormen van
kanker neemt toe. Ook hebben
mensen die te zwaar zijn vaak een
negatief zelfbeeld. Hun omgeving

is vaak kritisch. Dit kan zelfs tot
depressies leiden.

Overgewicht ontstaat sneller dan
je denkt. Toch heb je het zelf in de
hand dat je niet langzaam dikker
wordt. De boodschap is eenvoudig:
houd je gewicht in balans. Zorg
dat je niet meer eet dan je ver-
bruikt en zorg voor voldoende li-
chaamsbeweging.

Met de 12 weken durende afslank-
cursus van Indoor Sport Vorden
gaat men werken naar een slanke,
gezonde levensstijl. Wekelijks is er
een gezamenlijke voedings- en
weegbijeenkomst.

Met het action-point programma
(bewegingsadvies op maat) kun je
het sportieve gedeelte van de cur-
sus naar eigen wens indelen, na-
tuurlijk onder begeleiding van de
bewegingsadviseurs.
Dit kan in het centrum, buiten en
zelfs thuis!

Laat u informeren over deze per-
soonsgerichte afslankcursus en
kom vrijblijvend naar de informa-
tiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst: zaterdag-
morgen l maart, Indoor Sport Vor-
den, Overweg 16, 7251 JS Vorden.
(Zie ook de advertentie).



Zondag 16 maart

VLOOIENMARKT
Sporthal 't Timpke, Borculo

Adr.: Haarloseweg 10
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,- elke volgende € 15,-

REAN EVENEMENTEN
Tel. (010) 43 28 696

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

Contactjes?

Het cement
tussen

vraag en aanbod!

Administratiekantoor DE WENDING V.O.F.
Hummeloseweg 5, 7255 AE Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 10 39

Wij zijn een administratiekantoor voor ondernemers uit het midden-
en kleinbedrijf en agrarische sector. Tot onze dienstverlening behoort
het verzorgen van de financiële administratie, fiscale aangiften en de
jaarrekening, alsmede advisering op allerlei gebied.

Wij zijn op zoek naar een

ASSISTENT ACCOUNTANCY M/V (fulltime)
De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
• Verwerken administratie d.m.v. AccountView
• Samenstellen jaarrekeningen
• Verzorgen loonadministraties
• Verzorgen fiscale aangiften
• Onderhouden contacten met cliënten

Wij zijn op zoek naar iemand met minimaal MBA-niveau en bij voorkeur
ervaring heeft opgedaan bij een administratie- of accountantskantoor.
Ervaring met salarisadministraties is gewenst.

Uw (bij voorkeur handgeschreven) sollicitatie voorzien van C.V. kunt u
richten aan bovenstaand adres t.a.v. dhr. A. Zweers of
dhr. M.A.G.M. Veldkamp of aan a.zweers@dewending.nl

Weevers Net

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

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden
van doorplaatsing

in meerdere edities

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € l 85.

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225'5°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS

Aalten - Apeldoorn - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Bidam - Eibergen
Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

week 09-03
aanbiedingen
geldig 26 februari
t/m 8 maart

modekoopje
meisjesvest
met capuchon
norm. v.a. 9,50 nu voor:

AKMOWORKS
jongens
sweaters

FASHION J
mode voor het hele gezin

norm. v.a.
10,95
nu voor:

jongens
broeken
div. modellen

dunte



Bridge

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 19 februari
Groep A:
l Mw. N. Hendriks/Dhr. G.G. Berg-
man 59,38%; 2 Mw. A. Le Grand/
Dhr. L.J. Sprey 54,17%; 3 Mw. R. den
Ambtman/Mw. R. Thalen 48,96%.
Groep B:
1 Dhr. J. Post/Mw. G. Rossel 56,25%;
2 Mw. I.H.M. Fuhri Snethlage/Dhr.
G.H. Fuhri Snethlage 54,69%; 3
Mw. A. Jansen Vreling/Dhr. W. Jan-
sen Vreling 54,17%.
Groep C:
l Dhr. G. Gille/Dhr. H. Groot Bra-
mel 68,23%; 2 Mw. M. Koekkoek/
Dhr. P. den Ambtman 64,58%; 3
Mw. G. Kriek/Mw. M. de Leeuw
56,25%.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen 17 februari
Groep A:

^ 1. Het echtpaar Hoftijzer met
58,8%; 2. De echtpaar Vruggink
met 57,5%; 3. Het echtpaar Wient-
jes met 55,8%.
Groep B:
1. De dames Beek en Lassche met
61,5%; 2. Het echtpaar Koekkoek
met 59,4%; 3. De dames Jansen en
Reindsen met 59,4%.

Voetbal

WVORDEN
Programma l en 2 maart
Vorden Dl - Concordia Wehl Dl
Oeken MC2 -Vorden C2
Witkampers 2 - Vorden 2

Volleybal

PELGRUM DASH
uitslag dames
Wik l - Pelgrum Dash 4: 3-1
Favorita 5 - Pelgrum Dash 6: 3-1
Favorita l - Pelgrum Dash 2: 2-3
Favorita 2 - Pelgrum Dash 3:4-0
Pelgrum Dash 7 - Avanti 4: 3-1
Pelgrum Dash 5 - Vios Eefde 3:0-4
heren
Pelgrum Dash 2 -Vios Eefde 2: 3-1
Pelgrum Dash l -Vios Eefde 1: 3-2
Pelgrum Dash 3 - Avanti 2: 0-4
jongens
Dash / Wik JCl - Reflex JC1: 3-2
meisjes
Willems Gemini MCI - Pelgrum
Dash MC3:4-0
Pelgrum Dash MCI - Vios Eefde
MCI: 3-1

Stratenvolleybal
Op 13 en 14 februari jl. zijn de
voorrondes gespeeld van het Stra-
tenvolleybal toernooi Vierakker-
Wichmond.
Er hebben 20 teams deelgenomen
met veel enthousiasme en inzet.
Op 21 februari jl. zijn de finale
wedstrijden gespeeld. Alle teams
waren behoorlijk aan elkaar ge-
waagd en menige set moest er

lang gestreden worden om 2 pun-
ten verschil te behalen. Uiteinde-
lijk stonden Dijkman Bouwgroep
en Vogelzang l te strijden om de
3e en 4e plaats. Vogelzang l werd
3e. In de strijd om de Ie en 2e
plaats heeft Vogelzang 3, voor-
namelijk door een tomeloze inzet
de wisselbeker in ontvangst geno-
men. De wogt2 die 2e werd heeft
ook een prima prestatie neergezet.
Fijn dat een stratentoernooi zo
ontspannen kan verlopen en voor
zoveel gezelligheid kan zorgen,
mede dankzij de inzet van de
plaatselijke bevolking.

Oud Vorden
De vereniging "Oud Vorden" krijgt
donderdagavond 27 februari be-
zoek van de de heer J. Berends uit
Doetinchem. Deze zal een dia-
lezing verzorgen met als titel
"Curiositeiten in de Achterhoek".
Het wordt "een tocht" langs ver-
schillende in de buurt liggende
dorpen en steden waarin bijzon-
dere monumenten belicht zullen
worden. De bijeenkomst wordt
gehouden in Hotel Bakker.

Exposities in galerie
Agnes Raben
Zondagmiddag 23 februari jl. vond
in de galerie van Agnes Raben aan
de Nieuwstad 20 de opening plaats
van de expositie van twee Duitse
kunstenaars. Een expositie van
Willy Heyer ( 1957) afkomstig uit
het Duitse stadje Willich nabij
Düsseldorf en van Walter Könings
die uit dezelfde stad afkomstig is.
Beide kunstenaars waren bij deze
opening aanwezig.

Jan Oosterink
40 jaar postbode

IJsvereniging Vorden in een nieuwe outfit

Van links naar rechts op de foto: Raymond Mars (niet op foto Martien Pater), Sponsor Free Wheel Vorden, Alex
Aalderink (secretaris IJsvereniging Vorden gehurkt), Henk Visschers, Gerard Beek (achterste rij), Arjan Mulder,
Bertus Maalderink, Hennie Reindsen (voorzitter), Marinus Groot Jebbink, Garrit Nijenhuis (penningmeester),
Karin Broekman en Wim Weenk (sponsor Welkoop Vorden). Niet op de foto: Henny Beek en Geurt Harmsen.

Gesponsord door de Free Wheel
en Welkoop Vorden.

Beide bedrijven hebben zowel de
nieuwe fleece-vesten als de body-
warmers gesponsord.

Een goede prestatie voor zowel
verenigend als ondernemend Vor-
den.

Competitieteam VIP in het nieuw

JAN OOSTERINK bezorgt in Vor-
den reeds 40 JAAR de post
Dat heeft hem al menig zweet-
druppel gekost.
Op vrijdag 28 februari doet hij
dit voor de laatste keer
En daarna beslist niet meer.
Verras hem daarom met een gezel-
lige leuke kaart
Want dat is deze SUPER BODE
echt wel waard!!!!!

Adres: SUPER BODE JAN, Het Gulik
15, 7251 CS Vorden.

Het competitieteam VTP is in het
nieuw gestoken door Huntink

kunststoffen B.V. Vorden.
V.l.n.r.: Anouk Peters, Carlotte

Crijsen, Linda Huntink. Gehurkt:
Lijanne Bijenhof en Janneke van Til.

Oranjegevoel tijdens de
verzamelaarsjaarbeurs in Utrecht

Interieur Workshop
Op donderdag 22 en 29 januari
jl. werd er bij Deco Home Harm-
sen/Harmsen Vakschilders te
Hengelo Gld. een interieur
Workshop gehouden.

De aanmeldingen waren boven
verwachting. Ellen Plaschek interi-
eur styliste, bekend van tvmeta-
morfoses was uitgenodigd om de-
ze avond te verzorgen.
Het eerste gedeelte van de avond
bestond uit een stuk theorie. Aan
de hand van collages, foto's voor-
beelden etc. werd het een en ander
verteld over stijl en sfeer, kleur
combinaties, het maken van een
lichtplan en meubelindeling.
Uiteindelijk werden de dames en

heren aan het werk gezet. Door
het maken van een collage en
kleurenplan kwam men erachter
welke kant men op wilde met
nieuwe kleuren, in een ruimte
met bestaande delen en meube-
len.
Aan de hand van meegebrachte fo-
to's en plattegronden gaf de stylis-
te tips en ideeën waar men thuis
dan weer mee aan de slag kan.
Daarna had men de mogelijkheid
rond te kijken in de showroom.
Het waren 2 avonden vol inspira-
tie en gezelligheid en zeer zeker
voor herhaling vatbaar.
De twee volgende avonden zijn op
18 en 25 maart (voor informatie
zie advertentie elders in dit blad).

Grootste verzamelbeurs van
Europa in weekend van 5 en 6
april.
In het weekend van 5 en 6 april
is in de Utrechtse Jaarbeurs
de grootse Verzamelaars-Jaar-
beurs van het voorjaar. Het eve-
nement is met meer dan 40.000
bezoekers de grootste verza-
melbeurs van Europa en trekt
exposanten van over de hele we-
reld. Van antiek en curiosa tot
munten, platen en cd's; het aan-
bod op de Verzamelaarsjaar-
beurs is net zo gevarieerd als de
bezoekers zelf zijn. Want zowel
verzamelaars, antiquairs, hob-
byisten als dagjesmensen halen
tijdens de Verzamelaarsjaar-
beurs hun hart op aan het uit-
gebreide aanbod bij de meer
dan 2.500 stands.

De Verzamelaarsjaarbeurs is een
begrip in de wereld van de verza-
melaars. En dit jaar- het 25ste jaar
dat het evenement plaatsvindt - is

er tijdens de voorjaarseditie spe-
ciale aandacht voor het thema
'oranjegevoel', met koninklijke
collectables en andere oranje ver-
zamelobjecten. Maar natuurlijk is
er ook ruim keus uit andere deco-
ratiestukken, cadeau-artikelen en
hebbedingen. Een gepassioneerd
verzamelaar vindt er wellicht het
ene nog ontbrekende porseleinen
theekopje, een 'gewone' bezoeker
ervaart de Verzamelaarsjaarbeurs
als een dag waarin hij of zij in ie-
der geval de hele jeugd in de vorm
van spulletjes aan zich voorbij ziet
gaan...

Mega Platen en CD Beurs
en Fifties & Sixties
De afgelopen jaren heeft de specia-
le Mega Platen en CD Beurs tijdens
de Verzamelaarsjaarbeurs zich
ontwikkeld tot een must voor lief-
hebbers. Twee keer per jaar komen
hier muziekliefhebbers bijeen om
te zoeken en te ontmoeten. De
meer dan 450 internationale stand-

houders bieden er een ruime keus
aan unieke platen, cd's, video's en
gespecialiseerde tijdschriften. Ook
de fervente verzamelaars van de-
sign uit de jaren '50 en '60 krijgen
apart aandacht. Objecten uit die
periode kunnen nog steeds reke-
nen op warme belangstelling van
een grote groep verzamelaars.

De Verzamelaarsjaarbeurs in
Utrecht, dé vindplaats voor:
• Curiosa, zoals aardewerk, an-

tiek, blik, glas, fifties&sixties, art
deco, zilver, militaria, techniek,
sieraden en design

• Boeken, munten, postzegels, an-
sichtkaarten, telefoonkaarten
en oude waardepapieren

• Oud speelgoed, modern speel-
goed, kleding, automobilia, me-
morabilia en sience fiction

• Grammofoonplaten, video's,
tijdschriften en cd's

Voor meer informatie zie ook
www.verzamelaarsjaarbeurs.nl



www.financial-freedom.nl

Zondag 2 maart

VLOOIENMARKT
Sporthal 't Jebbink, Vorden

Adr.:Jebbink13
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,- elke volgende € 15,-

REAN EVENEMENTEN
Tel.(010)4328696

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

OPEN DAGEN
IN DE LOODSE WORKSHOPS

Wilgentenenvlechten, gaas en
mos en groendecoraties.

Zaterdag 1 en zondag 2 maart
van 11.00-16.00 u u r.
In de Loodse Workshops

Lage Lochemseweg 5,
7231 PK Warnsveld
Tel.(0575)431662

b.g.g. (0545)482016

Ben jij die enthousiaste
jongeman (min. 15 jaar)

met interesse voor
techniek die op zaterdag

bij Mevo Precision
Technology in Ruurlo

wil werken?

Bel ons (0573) 45 1945
en vraag naar

Albert Bielderman

IN DE FEESTTENT TERREIN S.V. RATTI, KRANENBURG

VRIJDAGAVOND 28 FEBRUARI

PLANKENKOORTS IN DE TENT
PLAYBACKSHOW
Aanvang: 19.00 uur Toegang tot 1.40 m gratis, anders € 3,50

Aanvang: 20.30 uur ZATERDAGAVOND 1 MAART Entree € 6,00

C A R N A V A L S B A L
Muziek LES COMPACNONS

OM 21.11 UUR:
AFTREDEN OUDE PRINS EN

ONTHUILINC VAN DE NIEUWE PRINS

ZONDAG 2 MAART

KINDERCARNAVAL
1400 uur OPTOCHT vanaf de feesttent m.m.v. 'DE SCHADDENSTEKKERS

aansluitend DOLDWAZE KINDERMIDDAG verzorgd door TEDDY CLARINETTI

14.00 uur: OUDERWETS CARNAVALSFEEST

KAS BEN DJ E N
Support Act: JUUSTUM + MASTER OF SPAM

Straks na de brugperiode naar het VMBO?
Dan nu van harte welkom op ons

j DINSDAG 4 MAART a.s.
l 18.30-20.30 uur

LOCATIE HERENLAAN 2
BORCULO

Het Staring College heeft de volgende opleidingen:
• Administratie
• Bouwtechniek - breed
• Consumptieve Techniek - breed
• Metaaltechniek
• Verzorging - breed
• Voertuigentechniek

Voor nadere informatie: 0545-271413
of kijk op onze website www.staring.nl

Staring
College

Goed te doen!

Vorden, Herberg 21:4O ' Warnsveld, de Kap 21.-5O * Eefde,
pand Uitrusting 21.55 * Almen, Kazerne 22.-O5 'tforculo,
busstation 21:45 * (jeesteren, tfaan 21.55 * fjelselaar, Jlorun
22.OO * Cochem 1, Oude technische school 22. ÏO * Ruurlo,
tapperij 22.3O * tfarchem, Kerk 22.-4O * Cochem 2, oude
technische school 22J5O * tfathmen, tyrink 22.3O * Cjorssel,
Koskamp 22:45 * Harfsen tfultenlust 22:55 uur .
Meer Info ? nel O9OO-Wttkami3 of kijk op www.wltkamp.com

ZONDAG 9 MAART
*70'S - 80'S Dance classics
Live on stage : Band of Glorie

18:45 UUR T/M 23:00 UUR
V.VERKOOP € 6,00 A/D ZAAL 8,00

V.VERKOOP : WITKAMP LAREN, A *
H AARS ALON FIGARO LOCHEM

Meer info ? : WITKAMP.COM

Raadhuisstraat 22
Vorden

Postbus 97
7250AB Vorden

Telefoon
(0575) 55-14 55

Fax
(0575) 55 1709

E-mail
vorden@robbersgroep.nl

ROBBERS & PARTNERS
administratie en belastingadvieskantoor

Uw adres voor
een totaalpakket
administratieve en fiscale
dienstverlening.

Voor het verzorgen van uw

Belastingaangifte
2002
kunt u buiten kantooruren
bij ons terecht op
woensdag 5 - 1 2 - 1 9 - 2 6 maart
van 17.30 tot 19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

Aangesloten bij:
Federatie Adviserende Beroepen
Nederlands College van Belastingadviseurs
De Fiscount Adviesgroep



BESTSELLER! 'Probeer witlof ook eens
in een frisse salade met

appel en krentjes/'

Witlof
500 gram O49

BESTSELLER!

GEGARANDEERD^

NERGENS l
VGOEDKOPER

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Varkensschitzels
Naturel of gepaneerd
Kilo

BESTSELLER!

Joke Kempink medewerkster AGP
PLUS Pelkwijk in Winterswijk

Witte bolletjes
PakGstuksJO^r

NERGENS
GOEDKOPER

-***HMMBlll

Brand/Heineken
Pils
Krat 24 flesjes a 30 cl.

s-

NERGENS
IMutricia Chocomel

Normaal, halfvol of halfvol
geen suiker toegevoegd

Pak 1 liter

69

Noorse gerookte zalm
200 gram

\ GfSAIIANDEE*D\

l NERGENS ]
VGOEDKOPER!

Chiquita
Bananen

Kilo

99

Mijn Merk
Toiletpapier decor

3 laags i NERCÏNS
Pak 8 rollen 3.12 V GOED^PERCj i G O

MEI

QOE

Vismarine
Visfilet

Normandië of Bordelaise
Doos 400 gram A^T

LGEG»«»NOt(HD^V

NERGENS l
GOEDKOPER |

PLUS Salades
Vers voor u geschept.

Garnalen, krab of zalm
Bakje 150 gram

79 29

Deepblue Tonijn
In olie, in water
of met groente

Blikje 185 gram 0.85

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

LGEöARANOEEHD^V

NERGENS l
GOEDKOPER j

Spa & Fruit
Appel/guave, lemon/cactus,

orange/yuzu off witte druif/citroen
Fles 150 cl

GEGARANDEERD^

NERGENS
VGOEDKOPER

79
Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald.

Naailappen
Kilo

99

Pannenkoekerij
Smul pannenkoeken

Gezoet of naturel
Pak 8 stuks, 600 gram

69

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweq 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00 JJAJ er Lochem vr'Jda9 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 , . Q™ ." 251056 zaterdag 8.00-17.00

www.plussupermarkt.nl
9/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 27 februari t/m zaterdag 1 maart 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

_ i\c 200 artikelen blijvend in prijs verlaagd!
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