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Zaterdag 30 maart laatste dag:

A&P gaat definitief dicht
rouw- en trouwkoor van de Kath. king verlenen. Voor projecten in
Kerk. De Oost Europa Commissie Roemenië zal worden gecollec-
van de Kerken zal haar medewer- teerd.

Supermarkt A&P aan de Nieuw-
stad sluit op zaterdag 30 maart
haar deuren. Dat heeft de direc-
tie van Schuitema vorige week
besloten. Er vallen geen ge-
dwongen ontslagen. Het perso-
neel van de supermarkt kan
weer aan de slag bij andere su-
permarkten van de firma
Schuitema zoals de C1000 in
Zutphen.

Er gingen al lange tijd geruchten
over de sluiting van de A&P. In eer-
ste instantie was er sprake dat de
supermarkt eind december van
het afgelopen jaar dicht zou gaan.
"Maar half december werd dat
weer teruggeroepen", zegt assi-
tent-bedrijfsleider Teun van Dijk
van de A&P in Vorden. Het perso-
neel bleef daarna lange tijd in on-

zekerheid. "Wij wisten zelf ook
niet waar we aan toe waren."

Vorige week ging uiteindelijk de
kogel door de kerk en bracht de di-
rectie van Schuitema - de organi-
satie achter supermarktketens
A&P en C1000 - het personeel in
Vorden op de hoogte "Het is dus
echt een beslissing van de directie
geweest. Zelf vinden wij het ver-
schrikkelijk jammer", zegt Van
Dijk. "Het is echt een gemis voor
Vorden. Met name voor de mensen
van De Wehme. Die moeten straks
verderop hun boodschappen gaan
doen." Over de komende weken is
de assistent-bedrijfsleider heel dui-
delijk. "We moeten er met z'n al-
len gewoon de schouders onder
zetten en er het beste van maken",
aldus Van Dijk.

Het is nog onduidelijk wat er met
het pand aan de Nieuwstad gaat
gebeuren. De firma Schuitema
huurt het pand van de familie Al-
bers, die heel vroeger op deze loca-
tie een supermarkt had. Schuite-
ma is op dit moment in onderhan-
deling met Wilbert en Yvonne Gro-
tenhuys over de overname van de
huurpenningen.

De heer Grotenhuys geeft toe dat
hij in gesprek is met de directie
van Schuitema. "Meer wil ik op dit
moment nog niet zeggen, omdat
we nog niets getekend hebben.
Zodra dat het geval is zullen we
met het nieuws naar buiten komen."

Het is overigens niet de bedoeling
dat er op deze locatie weer een su-
permarkt terugkomt.

Vieringen gaan gewoon door

Start restauratie kerk Vierakker
Het had nog wel enige voeten in
de aarde, maar afgelopen
maandag, 25 februari j.l . was
het dan zo ver.

Klokslag 7.30 uur 's-ochtends kwa-
men de mannen van aannemings-
bedrijf Hoffman uit Beltrum bij de
Vierakkerse St.Willibrorduskerk
voor rijden om de kerk klaar te
maken voor de op handen zijnde
restauratiewerkzaamheden.

Dankzij inzet van de gemeente
Vorden, financiële hulp van de
overheid (Veel dank is verschul-
digd aan de provincie Gelderland)
en steun van de lokale bevolking is
het nu mogelijk een aanvang te
maken met een gedeelte van de to-
tale restauratie: de restauratie van
het priesterkoor.
De daar aanwezige glas-in-loodra-
men van het "Onze Vader" zullen
worden aangepakt, evenals de

zwaar beschadigde unieke muur-
schilderingen. Het zal echter ge-
ruime tijd duren voor het eindre-
sultaat te bewonderen zal zijn. De
verwachting is dat eind van dit
jaar de werkzaamheden voltooid
zullen zijn.

De vieringen op woensdagmorgen,
zaterdagavond en zondagmorgen
zullen overigens gewoon doorgang
vinden.

Wereldgebedsdag 2002
Op vrijdagavond l maart wordt
de jaarlijkse Wereldgebedsdag
gehouden. Het thema dit jaar is
Verzoening: een uitdaging1.

De Wereldgebedsdag is ontstaan
in 1887. Sinds 1929 wordt deze dag
ook in Nederland gevierd op liefst
750 plaatsen. Ruim 180 landen ne-

men deel aan de Wereldgebeds-
dag. Zo gaat in 24 uur het gebed
van verzoening de hele wereld
rond.

De viering is voor dit jaar samen-
gesteld door vrouwen uit Roe-
menië. Wij hebben hier in Vorden
een speciale band met kerken in

Oost Europa, laten we dus met el-
kaar en misschien in samenwer-
king met Oost Europa bidden voor
Verzoening. Het thema is al lang
voor 11 september 2001 vastge-
steld, maar juist nu is verzoening
des te meer nodig. Dit jaar houden
wij de viering in de Chr. Koning-
kerk, met medewerking van het

LEEGVERKOOP
Meubelzaak
Alle meubelen, slaapkamers, boxsprings,

slaapkamerkasten, kleinmeubelen
en accessoires, etc. nu voor...

helft van de normale prijs

Lubbers
ivonen &1

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 3 maart 10.00 uur ds. J. ter Avest.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 maart 10.00 uur Viering.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 maart 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 3 maart 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 2 maart 17.00 uur Vesperviering.
Zondag 3 maart 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
3-4 maart Pastor F. de Heus, tel. (0575) 52 69 65.

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 óf 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 be-
perken 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 huisartsen-
post komt.
De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouwvan zieken-
huis 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
2-3 maart D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573) 45 24 00. Spreekuur voor
spoedgevallen zaterdagen 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
Lochcm, 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. Rcparatieverzoeken 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

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer (0900) 88 06 (22 ct/min).

Quintes 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 2515; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink, tel. 55
24-92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, tel. (0575)
55 21 29, spreekuur maandag t/m vrijdag 8,30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur;
vrijdagvan 9.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maal tijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 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.y.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Klingen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksu-
ele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculo-
seweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim): voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20iOO uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs €5,- voor vier gezette
regels; elke regel meer €0,50. Vermel-
ding brieven onder nr. of inlichtingen
€2,25 extra. Tarieven gelden bij con-
tante betaling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hiervoor
€2,25 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme of dubieuze opga-
ven worden niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden bij even-
tuele fouten niet gratis herplaatst, de
geplaatste advertentie dient wel verre-
kend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• CDA Vorden staat voor het
versterken van de leefbaarheid
van het platteland.

• Is slanker en fitter worden
uw doel? Hoe kunt u dat be-
reiken zonder hongergevoel?
Jo-Jo'en is zo zuur, bel Jema
Bruggink voor een blijvend
goed figuur! (0575) 46 32 05.

• Open dagen „In de Lood-
se". Workshops. Zaterdag 2
en zondag 3 maart van 11.00
tot 16.00 uur. „In de Loodse"
Workshops, Lage Lochemse-
weg 5, Warnsveld, tel. (0575)
43 16 62.

• PvdA Vorden vindt dat het
centrum het kloppend hart van
Vorden moet blijven.

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

• Frankrijk: te huur in natuur-
gebied de Morvan (Bourgog-
ne), prachtig gelegen vakan-
tiehuis, uitzicht over vallei. Na-
tuur, rust, ideaal wandelgebied.
2 t/m 6 pers. Vanaf € 275,- p.w.
Tel. (0575) 52 64 14 (na 19.00
uur).

• Te koop: Mercedes A160,
bj. 2000, zwart met., 42.000
km. Prijs € 17.500,-. Tel. (0575)
55 59 19.

• CDA Vorden staat voor een
actief woningbouwbeleid, waar-
bij Vordenaren bij voorrang in
aanmerking dienen te komen
voor een bouwkavel.

• 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.

• Te huur: stalling voor klei-
ne auto. Tel. 55 36 03.

• PvdA Vorden vindt dat het
agrarisch karakter van de ge-
meente Vorden behouden
moet blijven.

• NBvPA/rouwen van Nu afd.
Vorden presenteert 15 maart
a.s. „de Battumse revue „'t
Geet d'r van" in het Dorps-
centrum, aanvang 20.00 uur.
Voorverkoop kaarten woens-
dagavond 6 maart van 19.00
tot 21.00 uur en vrijdagmorgen
8 maart van 10.00 tot 12.00 uur
in het Dorpscentrum. Leden
€ 4,55 niet-leden € 5,-.

• Denkt u aan de boeken-
markt/fancy fair a.s. zaterdag
in de Dorpsschool, Kerkstraat
te Vorden van 10.00 tot 13.00
uur. Om 11.30 uur veiling van
oude schoolprenten en
wandkaarten.

• PvdA Vorden wil minder
doorgaand verkeer in het dorp,
snelheidsbeperking van De
Boonk tot aan de rotonde en
herinrichting van de Horster-
kamp.

• Bij het Kasteelconcert op
zaterdag 2 maart van het Mo-
lenkwintet is er nog plaats
voor 'snelle beslissers'. Toe-
gangskaarten te reserveren bij
de KunstKring Ruurio: (0573)
45 20 75.

Ab Boers:
conrector scholengemeenschap

m pleit voor opener en actie-
ver College van Burge-
meester en Wethouders

• verdeelt woningen en
bouwkavels bij voorrang
aan Vordenaren

STEM L IJST 1

CDA
• Kies PvdA. Info: bel lijst-
trekker Henk Boogaard, tel. 55
43 41 of bezoek onze site:
http://www.vorden.pvda.nl

• Origineel Paasstuk maken
in Reurles Huus op zaterdag
16 maart tussen 13.30 en
16.00 uur. Informatie en opga-
ve (0573) 43 08 76.

• Kies PvdA. Op 6 maart ver-
voer nodig naar het stembu-
reau? Bel Peter Hoogland: tel.
44 14 19 of stuur een e-mail:
hoogland.peter@consunet.nl

• Het is een beestenbende
in de Wereldwinkel. Nu volop
giraffen, olifanten, vogels, vo-
gelnestjes . . .

Adverteren
in

Contact?
Vraag naar

de vele
mogelijkheden

van
doorplaatsing
in meerdere

edities

Theater
Onder de Molen

Vorden

Zondag 3 maart
orkest Quatre Tickets

de Swing
Aanvang: 15.00 uur.

M

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 74 37

Fax (0575) 46 76 52

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

Lekker vertrouwd, lekker anders

verrassende stamppotweken
geldig maandag 25 februari t/m zaterdag 2 maart

Vers gesneden

hutspot
500 gram

Heerlijke handappel

Elstar
1,5 kilo 249
Zoete, handpers Salustiana
sinaasappels
10grooooote €

2.50

Rauwkost en salades
boer'n salade
200 gram € 149
Verrassende

fruitsalade
200 gram 179
Mooie blanke
witlof
500 gram

Ovenschotel: WitlofSChotel per stuk € fci

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Let'mk
\^ {~~^ Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1 6 1 7

internet: www.de-echte-groenteman.nl

DE ECHTE GROENTEMAN SPRINGT ER UIT IN GROENTE EN FRUIT

Appelkaneelvlaai

550 075
m groot € Omklein €

Kersenvlaai

5.50
kleine

BUNDERBROOD
Smakelijk en karaktervol brood

met 7 granen

Vrijdag en zaterdag

Hoefjes
nu € 0.£85 p.st.

Aanbiedingen geldig van 27-2 t/m 5-3 a.s.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVIG

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

FOTO
Boek
G R A F I E

Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8
7232 CX Warnsveld, TeL/Fax (0575) 52 72 51

zoekt
parttime winkelhulp

voor de zaterdag en
tijdens vakanties

Bel Warnsveld: (0575) 52 72 51



Blij en erg gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochter

op 18 februari 2002 om 1.25 uur.
Zusje van Isa.

Rianne Berenpas
Jeroen Sesink

Kervelseweg 25
7255 BE Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)5511 02

Op zaterdag 9 maart a.s. zijn wij

D. Klein Geltink
en

A.J. Klein Geltink-Groot Wassink

40 jaar getrouwd.

Wij hopen dit met onze kinderen, kleinkin-
deren en moeder te vieren in café-restau-
rant „De Keizerskroon", Dorpsstraat 15 te
Ruurlo.

Als u ons hiermee wilt feliciteren bent u van
harte welkom op de receptie welke wordt
gehouden van 15.30 tot 17.00 uur.

Maart 2002
Wiersserbroekweg 14
7251 LG Vorden

Na een energiek leven, vol aandacht, zorg en be-
grip voor ons en anderen, geven wij u kennis van
het geheel onverwacht overlijden van mijn vrouw en
moeder

Jenny Vervelde-Brinkman
Vorden,
29 mei 1954

Beatrixlaan 8a
6999 BB Hummelo

Doetinchem,
20 februari 2002

Johan Vervelde
Marcel

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden in crematorium Slangenburg te
Doetinchem.

„Achter de tranen van verdriet
schuilt de glimlach der herinnering"

Vol dankbaarheid voor alle liefde en toewijding die
wij van haar mochten ontvangen, geven wij u ken-
nis van het overlijden van onze lieve moeder

Aaltjen Maria Klumper-Wissels
weduwe van Evert Garrit Klumper

1 april 1914 t 22 februari 2002

Grady en Gerrit Wentink

Zaarbelinkdijk 11
7256 KL Keijenborg

Moeder is thuis.

De rouwdienst zal worden gehouden op woensdag
27 februari om 10.30 uur in de Ned. Hervormde Re-
migiuskerk te Hengelo (Gld.), waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in
„Ons Huis", Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld.).

• 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
CRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorder
Telefoon (0575) 55 29 28

Na een kort ziekbed is onverwacht overleden mijn
man, onze vader en opa

Berend Wesselink
weduwnaar van Gerritje Rossel
echtgenoot van Jantje Ruesink

in de leeftijd van bijna 83 jaar.

Vorden: Jantje Wesselink-Ruesink

Zwolle: Wim en Anneke Tiessink
Nicole, Manon

Zeist: Berta en Goof van der Peijl
Floris, Caroline

Harderwijk: Ben Tiessink
Margriet Mulder

Alka, Fleur, Stefan

Doetinchem: Hermien en Bob van Goethem
Mc/f, Robin

Zutphen, 23 februari 2002

De Delle 95
7251 AJ Vorden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
woensdag 27 februari van 19.00 tot 19.30 uur in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal plaatsvinden donderdag 28 fe-
bruari om 11.00 uur in de Nederlands Hervormde
kerk te Vorden, voorafgaand aan de dienst is er van-
af 10.30 uur eveneens gelegenheid om afscheid
te nemen.

Aansluitend aan de dienst volgt de begrafenis
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

i

Na de begrafenis is er een samenzijn en
gelegenheid tot persoonlijk condoleren in
Hotel Bakker aan de Dorpsstraat
te Vorden.

--:. Wi

Diep bedroefd delen wij u mede dat van ons is
heengegaan onze geliefde broer, zwager en oom

Berend Wesselink
echtgenoot van Jantje Ruesink
weduwnaar van Gerritje Rossel

Hummelo: H. Wesselink t
H. Wesselink-Weenk

Hummelo: A. Minkhorst-Wesselink
B. Minkhorst t

Hengelo (Gld.): B.W. Harmsen-Wesselink
G.J. Harmsen

Neven en nichten

Vorden, 23 februari 2002

Na het geleidelijk afnemen van zijn gezondheid is
op 23 februari 2002 overleden onze zwager en
oom

Berend Wesselink
echtgenoot van Jantje Ruesink
weduwnaar van Gerritje Rossel

op de leeftijd van 82 jaar.

Vorden: Familie Fokkink

Vorden: Familie Wunderink

Vorden: Familie Ween k

Barchem: Familie Rossel

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
beste zwager en oom

Berend Wesselink
echtgenoot van Jantje Ruesink

eerder echtgenoot van Gerritje Rossel

Hengelo (Gld.): A. Ruesink-Tiessink

Wichmond: D. Holtslag

Vorden: A.B. Regelink-Tiessink

Neven en nichten

Voor uw belangstelling en deelneming mij betoond
na het overlijden van mijn vrouw

Kathy Gouw-van der Heiden
betuig ik u hiermede mijn oprechte dank.

A. Gouw

Vorden, februari 2002

Onze steak zit er
lekker warmpjes bij!

Pesto steak 490
100 gram € l •

Hamburgers per SM € U."
Ardenner rauwe ham 4j 70
WO gram € l •

4 Runderlappen € 4.
Alpensalade A75
100 gram € \Jm

Bij aankoop van:

i kg Kipfilet
500 gram fijne verse worst GRATIS

Met ingang van 4 maart
hebben wij andere openingstijden:

maandag 13.30 -18.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 8.00 -18.00 uur

(tussen de middag zijn wij ook geopend)

vrijdagavond geen koopavond

zaterdag 7.45 -16.00 uur

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

Jan Klein Lenderink:
bouwkundige

m geeft specifieke aandacht
aan de kleine kernen

• wenst een actief beleid
om meer woningen naar
gemeente Vorden te krij-
gen

S T E M L I J S T 1

CDA

Buitenverlichting
Tuinuerlichting

Grondkabel,

enz.

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 20

Kijk voor meer
nieuws op;

www.contact.nl



ORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ET MILIEUBEHEER

Algemene wet bestuursrecht
openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om ver-
gunning (art. 3:44 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden ligt met ingang van l maart tot en met 12 april 2002, ter inzage
het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

om:

datum aanvraag:
adres van de inrichting:
kadastraal bekend gemeente:

de heer H.J. Riethorst
Nijverheidsweg 3
7251 JV Vorden

een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een
metaalfabriek
30 augustus 2001
Nijverheidsweg 3
Vorden, sectie M, nr. 840

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voorzover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in
de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 12 april
2002.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen boven-genoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard be-
sluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:33 Algemene wet bestuursrecht)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope-
ningstijden, met ingang van l maart tot en met 12 april 2002 ter inzage
het besluit tot intrekking van de aan de Maatschap Stapelbroek-van
Driel, Vierakkersestraatweg 15,7233 SB Vierakker op 12 oktober 1993 ver-
leende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch be-
drijf voor het houden van fokzeugen en schapen op het perceel kada-
straal bekend gemeente Vorden, sectie R, nummer 621/668, adres inrich-
ting: Vierakkersestraatweg 15 te Vierakker.
Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghouder, in
(bruto 1.842,7 kilogram NHs) vanwege deelname aan de "Regeling beëin-
diging veehouderij takken".
De depositie neemt af van 71,3 naar O mol.

Beroep:
Tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzage
legging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 1-2 april 2002.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

In verband met de slechte toestand van de riolering en de verharding van
de weg zijn burgemeester en wethouders van plan om de Beeklaan en de
Baron van der Heijdenlaan, tussen de Dorpsstraat en Baron van der He
ijdenlaan 9, te reconstrueren. Het riool wordt vervangen en de weg op-
nieuw ingericht.
Burgemeester en wethouders willen de Beeklaan onderbrengen in de 30-
kilometer-zone van Wichmond. Om de Beeklaan aan te passen aan de in-
richting, behorend bij een 30-ldlometer-zone, komen er plateaus op de
kruisingen, fietssuggestiestroken langs de rijbaan en blijft de Beeklaan
geen voorrangsweg. De aansluiting van de Baron van der Heijdenlaan ter
hoogte van Beeklaan l wordt afgesloten. Het plantsoen tegenover de Ra-
bobank wordt eveneens gereconstrueerd.

Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het voornemen de
Beeklaan en de Baron van der Heijdenlaan, tussen de Dorpsstraat en Ba-
ron van der Heijdenlaan huisnummer 9, te reconstrueren. U kunt de te
kening van de reconstructie en het ontwerp-verkeersbesluit inzien op de
afdeling gemeentewerken in de boerderij bij het gemeentehuis. Tot en
met 27 maart aanstaande kunt u uw reactie kenbaar maken aan burge
meester en wethouders, schriftelijk (zie postadres) of mondeling aan de
medewerkers van de afdeling gemeentewerken. De zienswijzen betrek-
ken burgemeester en wethouders bij de besluitvorming.

INDERFIETSROUTE BEREND VAN HACKFORT

Het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme gaat in samenwerking met
het Achterhoeks Bureau voor Toerisme een kinderfietsroute ontwikke
len in Vorden. Deze route krijgt het thema: "Berend van Hackfort." Rode
draad in de fietsroute is het boek van Martine Letterie: "een valk voor Be
rend."
Er komt een routeboekje met opdrachten. Voor kinderen en hun bege
leiders wordt dit een leerzame, maar vooral leuke route die een impuls
is voor het toerisme in en rond Vorden.

Voor het maken van de route stelt het WCL de Graafschap een subsidie
beschikbaar van € 48.100,-. Burgemeester en wethouders stellen de ge
meenteraad voor een bedrag van € 9.620,- te geven voor het ontwikkelen
van de fietsroute. De gemeenteraad behandelt dit voorstel op 12 maart
2002.

ÉN WV VOOR DE ACHTERHOEK

De overkoepelende organisatie voor de VW's in Nederland, de ANW, wil
komen tot één VW voor de Achterhoek. Dit moet leiden tot professiona-
lisering en kwaliteitsverbetering. De VW Vorden is voorstander van één
VW voor deze streek. Met alle WVs wordt nu gewerkt aan een fusie. De
Kamer van Koophandel voert de regie bij de besprekingen. De kosten van
het fusietraject raamt de Kamer van Koophandel op € 72.600,-. De plaat-
selijke VW's moeten de kosten betalen. De VW Vorden vraagt aan de ge
meente een bedrag van € 4.600,-. Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om dit bedrag beschikbaar te stellen. De gemeente
raad besluit op 12 maart 2002.

'B EKENDMAKING UITSLAG VERKIEZING

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 6 maart
2002 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente
Vorden, maakt bekend, dat op vrijdag 8 maart 2002 om 10.00 uur 's och-
tends, een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt,
waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.

EEF U NOG OP VOOR DE CURSUS ECOLOGISCH
TUINIEREN

Op maandagavond 4 maart aanstaande gaat de cursus ecologisch tuinie
ren in de moestuin van start. De cursus bestaat uit drie avonden, waarin
de volgende onderwerpen worden behandeld:

maandag 4 maart:
maandag 11 maart:
maandag 18 maart:

Bodemleven en bemesting
Vruchtwisseling en combinatieteelt
Ziekten en plagen

De cursus wordt gratis aangeboden door de provincie Gelderland, het
waterbedrijf Gelderland, NUON-Water en de gemeente Vorden. Dit orga-
niseren zij om te laten zien dat er alternatieven zijn voor het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Deze twee producten
zijn een serieuze bedreiging voor de goede kwaliteit van ons drinkwater.
De cursusleider is Joop Kiers van DLV Adviesgroep nv.

De cursus wordt gegeven in basisschool De Vordering aan het Jebbink 5
in Vorden. Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij, dus reageer snel.



Datum van de cursus

Tijd
Lokatie
Opgave voor deelname

: maandagavond 4 maart
11 maart en 18 maart 2002

: 1930 tot 2130 uur
: Basisschool De Vordering
: Bureau Milieu, Mevr. W. Hoog-
lugt 0575-557535 of via
e-mail: stagemilieu@vorden.nl
of m.arink@vorden.nl

OUWAANVRAGEN

Plaats Aanvrager inhoud Datum ontvangst
Rietgerweg 3 B.H. Lieverdink vernieuwen en vergroten bijgebouw 14-02-2002
Dorpsstraat 18 B.W. Grotenhuys veranderen en vergroten supermarkt 20-02-2002
Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening in het koetshuis.

NZAMELRESULTATEN COMPONENTEN HUISHOUDELIJK

In 2001 is de inzameling van kleine electrische apparaten, in samenwer-
king met de VOV-detailhandelsbedrijven Fa Barendsen, Welkoop, Super
de Boer, Super A & P en kadoshop Sueters, voortgezet.
In het jaar 2000 is een proefaktie gehouden in de maanden november en
december, die 2200 kilogram aan apparaten, zoals koffiezetapparatuur,
computers e.d. opleverde. In 2001 heeft u 2300 kilo aangeboden. Hiervan
is op een avond 500 kilogram ingezameld in samenwerking met de VOV
en Scoutinggroep Vorden.
De Voetbalvereniging Vorden draagt jaarlijks een steentje bij aan het ge
scheiden inzamelen van glas. Begin januari zamelde de vereniging huis-
aan-huis in Vorden, Kranenburg en Wichmond 3700 kilogram in.

ERGUNNNINGEN

slopen
plaats
Insulindelaan 27
Ruurloseweg 41

Nij landweg l

kappen
plaats
de Boonk 8

gebruiken
plaats

RATIS VERVOER MET REGIOTAXI NAAR STEMBUREAU het Jebbink 13a

aanvrager
mw. G. Brummelman
E. Ruiterkamp en
mw. R. Langwerden
J.W. Lindenschot

aanvrager
C. Hissink

aanvrager

Stichting Peuterspeel-
zaalwerk Vorden

Inhoud
geheel slopen garage
slopen berging aan de woning

geheel slopen drie kippenschuren

inhoud
vellen l beuk

Inhoud

gebruik peuterspeel/.aal

herplantplicht
l beuk

De Regiotaxi IJsselstreek gaat op woensdag 6 maart kiezers gratis naar
stembureaus brengen. Ook wordt de kiezer na het stemmen weer gratis
naar huis gebracht. De Regiotaxi rijdt op de verkiezingsdag tussen 13.30
en 18.00 uur in de gemeenten Brummen, Gorssel, Lochem, Vorden,
Warnsveld en Zutphen. Wie van deze gratis haal- en brengservice ge-
bruik wilmaken kan de rit uitsluitend op maandag 4 of dinsdag 5 maart
(tot 18.00 uur) telefonisch reserveren. Het telefoonnummer is 0900-8015.
De gratis rit brengt de kiezer alleen van het huisadres naar het stembu-
reau en weer terug. Een andere bestemming is niet mogelijk.

afval apart
MOOIMEEGENOMENvr

EEN BET ER

BEGINT BIJ

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

Haal de
milieuwinst
uitje
groenafval
Wist u dat:
Minister Zalm van Financiën trots is op de inwoners van de gemeente Vorden?
Uit recent onderzoek blijkt dat nog maar twintig procent van de inhoud van de
grijze container in ons dorp uit groente-, fruit- en tuinafval bestaat. Een jaar
geleden was dat maar liefst 32 procent. Per jaar besparen we nu al ruim
4.600 euro. We zijn dus op de goede weg! Zoals bekend is het apart inzamelen
van CFf en het verwerken daarvan tot compost veel goedkoper dan het
verbranden van het afval uit de grijze container.

Tips
• De milieuvriendelijkste manier van het verwerken van uw groente-, fruit- en

tuinafval is zelfcomposteren. L) kunt dit doen met een compostbak of een
-vat. Voor meer informatie over thuiscomposteren kunt u contact opnemen
met het onderstaande telefoonnummer en vragen naar de speciale folder
'Thuis composteren, hoe doe je dat?'.

• De "Wdles-nietes lijst' voor groente-, fruit- en tuinafval treft u aan op de website
www.milieucentraal.nl.

• Met name in de zomerperiode kunnen groene afvalcontainers vanwege het
broeien van de inhoud behoorlijk stinken. Het is dan ook raadzaam om de
container niet in de zon te zetten, op de bodem van de container een krant
te leggen, vlees- en visresten in een krant te verpakken en de container
nadat die is leeggemaakt direct schoon te maken. Ook kunl u gebruik
maken van zogenoemde geurverdrijvers. Deze kunnen de stank behoorlijk
verminderen. De geurverdrijvers - met milieukeurmerk! - zijn te koop in de
winkel.

• t let vastvriezen van afval kunt u voorkomen door de container niet in de
wind te zetten of de container pas op de dag van inzameling buiten te
zetten.

De verwerking
Het «ifviil uit de groene (ontainei g<i<it naat hel Vi'luws (om|K>steiïngs Bedrijf
in Wilp. Dit bedrijf verwerkt hot afval tot compost voor de land- en tuinbouw,
tuincentra en u. Het gml snoei- en tuin.itv.il «>m[Kisteed bij de firma
Bruins en Kwast in Goor. Ook word! een gedeelte versnip|>eid en gebruikt ,ils
milieuvriendelijke tussenafdeklaag voor de regionale stortplaats Armhoede in
Lochem.

Inzameling
De inzameling van groente-, Ir uit en tuinafval is in Vorden tot in de puntjes
geregeld. In de eerste plaats kunt u natuurlijk gebruik maken van de groene
minii ontainer. l Ike tweede zaterdag van de maand kunt u met grof tuinvuil
terecht bij het nieuwe biengpunl ,i<in Het Hoge dS. Dit biengpunt is gevestigd
op de locatie van de voormalige zuivering en is geopend van 1.5.50 tot I6JO uur.
In het voor- en najaar zijn er speciale inzamelrondes voor grof snoei en tuin-
afval. Ook dit werkt weer heel simpel, t l zet het 's morgens vóór / uur aan de
weg en wij halen het op. De speciale inzamelrondes staan vermeld in de alval
kalender en worden altijd ruim van tevoren aangekondigd in het weekblad
'Contact',

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afval-Informatie-Lijn,
telefoon (0575) 54 56 46. Geopend op werkdagen
van 9.00 tot I?JO en 13.00 tot 16.00 uur.

bef kei milieu

Vrijdag en zaterdag in de aanbieding:

het bekende
hazelnootschuimtaartje

HAZELINO
voor: €4,50 frêdBosvël'

Specialiteit:

zwanenhalzen

Onze winkel is helemaal klaar voor
de Pasen!! Volop keuze uit gevulde
paaseitjes, gedecoreerde paaseieren,
het unieke Harry Potter-ei en overige
paos-chocolade

BANKETBAKKERIJ / CHOCOIATERIE

Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 55 17 50

Wereld
Vrouwendaq

De Vrouwenraad en Amnesty afd. Vorden
vieren samen Wereld Vrouwendag

Dorpscentrum
Aanvang 20.00 uur

7 maart
Spreeksters:

mevr. M. Letterie
mevr. R. Aartsen-den Harder

Gratis toegang voor alle vrouwen van Vorden.
Inlichtingen (0575) 55 16 88

RECLAME-
DRUKWERK
AFFICHES - FOLDERS - BROCHURES - FLYERS ƒ
PROGRAMMABOEKJES - LEAFLETS ƒ
VRAAG NAAR OE VELE MOGELIJKHEDEN

d r u k k e r i j Weevers

Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
info@weevers.nl
www.weevers.nl



Lijsttrekker Ab Boers van het CDA:

'Huidige college is ambitieloos'
Het huis waar lijsttrekker Ab
Boers van het CDA woont, is
haast niet te missen. Boven op
één van de slaapkamers hangt
namelijk een grote groene pos-
ter voor het raam met daarop
het logo van de partij. Ook voor
de christen-democraten is de
verkiezingsstrijd begonnen. De
afgelopen vier jaar zat de partij
van de heer Ab Boers in de op-
positie. En dat was wel even
wennen voor het CDA dat in
Vorden bijna traditiegetrouw
een wethouder levert.

Vier jaar geleden werd het CDA
heel bewust door paars buiten het
college gehouden. En dat zit de
grootste politieke partij van Vor-
den - op dit moment goed voor vijf
van de dertien zetels - nog steeds
niet lekker. Het mag duidelijk zijn
dat het CDA weer staat te trappe-
len om plaats te nemen in het col-
lege. "Het wordt tijd dat het roer
omgaat", zegt de heer Ab Boers
(54). Het huidige college heeft in
zijn ogen onvoldoende aan de weg
getimmerd. "Het gaat allemaal
veel te langzaam. Zo traag als een
slak. Sterker nog, ik vind het am-
bitieloos." De lijsttrekker van het
CDA pleit dan ook voor een opener
en actiever college. Wie de kandi-
daat-wethouder voor het CDA is
kan hij alleen nu nog niet zeggen.
"Bij de eerste vijf op onze lijst
staan drie potentiële kandidaten.
Voor elke portefeuille kunnen wij
een wethouder leveren", zegt hij.
De heer Boers voegt er gelijk aan
toe dat hij zelf geen wethouder wil
worden omdat dit niet valt te com-
bineren met zijn werk. Deel 4 - het
CDA wil terug in het college.

Het CDA zit nu vier jaar in de op-
positie. Bevalt het?
"Nou, het is wel even wennen. Je
zit toch wat minder dichtbij het
vuur. In het verleden hadden wij
een wethouder in het college zit-
ten en die bracht ons tijdens de
fractievergaderingen op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen. En
dat missen we nu dus."

Maar het is toch wel eens fris om
lekker in de oppositie te zitten?
"Nee, dat vind ik niet. We willen
na de verkiezingen dan ook zo
snel mogelijk weer terug in het
college. Als je naar het verleden
kijkt dan zie je dat het CDA altijd
bewust een andere partij in het
college heeft opgenomen. Ook in
de periode dat wij een absolute
meerderheid hadden in de ge-
meenteraad. Onze insteek was om
altijd zo goed mogelijk naar ande-
re partijen te luisteren en samen
beleid te maken. Dat is nou ty-
pisch iets waar het CDA voor staat.
Daarom vonden wij het ook een
hele kwalijke zaak dat wij vier jaar
geleden heel bewust door paars
buiten het college zijn gehouden.
Dat steekt ons zeer. Natuurlijk
hebben wij de afgelopen vier jaar
ongelooflijk ons best gedaan om
het college scherp te houden.
Want dat is onze taak als opposi-
tiepartij. Maar jammer genoeg is
dat niet gelukt omdat dit college
in onze ogen veel te lauw, te traag
en ambitieloos is."

Oké, vertel maar eens wat er mis is
met het h uidige beleid.
"Neem bijvoorbeeld de verkeers-
problematiek in het centrum van
het dorp. Dat is niet iets van giste-
ren. Dat speelt al een hele tijd. In

de loop van de jaren is het verkeer
in het dorp enorm toegenomen.
Veel meer dan we in 1986 hadden
verwacht toen in Vorden de rond-
weg werd aangelegd. Dat is dan
ook de reden waarom de bewoners
van de Zutphenseweg zo'n ander-
halfjaar geleden aan de bel trok-
ken. En terecht. Ook wij als poli-
tiek waren tot de conclusie geko-
men dat er wat moest gebeuren,
want op sommige momenten
wordt er veel te hard gereden en
op andere momenten is het ge-
woon overvol in het dorp. Wij heb-
ben het nu dus over anderhalfjaar
geleden. Alles bij elkaar heeft het
toen tot het afgelopen najaar ge-
duurd voordat er een eerste onder-
zoek werd afgerond met betrek-
king tot de verkeersproblematiek
op de Zutphenseweg. Een onder-
zoek waar we trouwens helemaal
niets mee konden, omdat er alleen
maar was gekeken naar de Zut-
phenseweg en niet naar de rest
van het centrum, de rondweg en
de Horsterkamp. Blijkbaar had
men niet in de gaten datje zoiets
integraal moet aanpakken. We
hebben op
die manier
onnodig
tijdverlies
geleden. Op
dit moment
zitten we te
wachten op
de resulta-
ten van een
tweede on-
derzoek. We
zijn dus al-
les bij elkaar
anderhalf
jaar verder
en er is nog
steeds niets
gebeurd.
Vind je dat
niet traag?
Nou, ik vind
dat onge-
looflijk
traag!"

Wethouder
Boogaard
daagde u
twee weken
geleden uit
om met voor-
beelden te
komen als
het gaat om de traagheid van het
huidige college. Heeft u er nog
meer?
"Wat dacht Je van Poort 't Groote
Veld. Vier jaar geleden werden er
plannen aangekondigd om rond-
om het zwembad een groot toeris-
tisch recreatief project op te gaan
zetten. Er is nu eindelijk een on-
derzoeksbureau gestart dat een
eerste projectje van de grond pro-
beert te tillen, maar niet het grote
project dat ons is toegezegd. Daar
wachten we nu al vier jaar op en
tevergeefs.

Nou, ik vind dat traag gaan, zo
traag als een slak. Nu weet ik ook
wel dat bij de overheid alles lang
duurt, maar in mijn ogen duurt
dit te lang. Daar mag ik best het
woord ambitieloos aan vastkoppe-
len. Weetje, als een een toeristisch
recreatief dorp bent, dan moet je
toch een goede website hebben
waar je als bezoeker naast de ge
meentelij ke informatie ook aller-
lei toeristische informatie vindt. Ik
vind dat we als gemeente veel har-
der aan de weg moeten timmeren."

Die website gaat er toch ook ko-
men! Op dit moment bekijkt de
gemeente Vorden hoe dit het bes-
te gezamenlijk met Hengelo en
Steenderen kan worden opgezet.
"Maar dat duurt me allemaal veel
te lang. Tot 2004 hebben wij de ver-
antwoordelijkheid voor de Vorden-
se burgers. Natuurlijk zijn we vol-
op bezig met die herindeling,
maar dat betekent niet datje daar-
naast rustig achterover kunt han-
gen. Of zoals wethouder Boogaard
twee weken geleden zei: op de win-
kel passen. Nee, je moet er juist fa-
natiek tegenaan. Er moeten de ko-
mende tijd nog een heleboel za-
ken worden geregeld. Dat moet je
nu oppakken want als je eenmaal
gefuseerd bent dan is het de vraag
of het er nog van komt."

Wat moet er nog gebeuren dan?
"Neem bijvoorbeeld de verkeers-
problematiek in het dorp. Zes jaar
geleden bij de algemene beschou-
wingen hebben wij al geroepen
dat er extra parkeerplaatsen moe-
ten worden aangelegd aan de be
voorradingsweg die achter Eskes

Lijsttrekker Ab Boers van het CDA: "Aan de nieuwbouw van de Dorpsschool
moet een hoge prioriteit worden gesteld"

loopt. Een parkeerplaats waar het
personeel van de winkels hun auto
kwijt kunnen en bedoeld voor
langparkeerders. Op die manier
ontlast je het dorp een beetje. He-
laas is die parkeerplaats er nog
steeds niet. Voor het eerst staat het
nu ook in het verkiezingsprogram-
ma van de PvdA. Nou, daar kan ik
me heel boos overmaken. Het
duurt allemaal veel te lang."

Oké, het is duidelijk. Laten we
even naar de herinrichting van
het centrum van het dorp gaan.
Welke verkeersmaatregelen moe-
ten er worden genomen?
"In de eerste plaats moet er een ro-
tonde komen op de Zutphenseweg
ter hoogte van de afslag met de
rondweg. Die rotonde moet zoda-
nig worden aangelegd dat het
doorgaande verkeer eigenlijk auto-
matisch met een glooiende bocht
de rondweg neemt en dus niet
dwars door het dorp gaat. Natuur-
lijk weet ik ook wel dat je bij de
aanleg van zo'n rotonde afhanke-
lijk bent van de provincie omdat
het een provinciale weg is. Maar je

kunt zo'n proces wel wat versnel-
len door bijvoorbeeld tegen de pro-
vincie te zeggen dat wij daar als ge-
meente wel aan mee willen beta-
len. Want wij hebben er alle be-
lang bij dat die rotonde er komt."

Welke verkeersmaatregelen moe-
ten er verder worden genomen in
het centrum van het dorp?
"Ik vind dat je dat aan verkeers-
deskundigen moet overlaten. Maar
het mag duidelijk zijn dat er maat-
regelen moeten worden getroffen
in het winkelende gebied. Dan zou
je bijvoorbeeld kunnen doen door
tussen de rotonde bij Klumper en
Van Zeeburg een dertig kilometer
zone in te voeren. Dit in combina-
tie met een paar grote drempels.
Dan wordt zo'n dorp heel onaan-
trekkelijk voor die snelle jongens."

En moet er een noordelijke rond-
weg komen?
"Toen de huidige rondweg vijftien
jaar geleden werd aangelegd kon-
den we met z'n allen niet voor-
spellen het met de economie zo
goed zou gaan. Mede daardoor is

ook de ver-
keersintensi-
teit de laat-
ste jaren be-
hoorlijk toe
genomen.
We werken
bijna in elk
huisgezin
wel met z'n
tweeën. Dus
er staan dan
ook twee au-
to's voor de
deur. Met
dat soort cij-
fers hielden
wij vijftien
jaar geleden
nog een re-
kening. Wij
veronderstel-
len dat het
verkeer in
en rondom
Vorden de
komende
tien jaar
blijft groei-
en. En als
dat ook zo is
dan is het
nu noodza-
kelijk om

een werkgroep op te starten, die
gaat bekijken hoe je de aanleg van
zo'n eventuele noordelijke rond-
weg zou kunnen realiseren. Zoiets
moet je nu oppakken. Niet straks
als Vorden is opgegaan in een gro-
tere gemeente. Want dan zijn er
veel meer zaken die belangrijk zijn
en bestaat de kans dat een onder-
werp als de noordelijke rondweg
ondergesneeuwd raakt. We moe
ten daar nu dus ambitievol mee
starten en niet wachten totdat Vor-
den is gefuseerd."

Maar op dit moment is het toch
nog helemaal niet druk op de hui-
dige rondweg? Waarom dan nu al
een werkgroep die een tweede
rondweg gaat bekijken?
"Ik ben het helemaal met u eens
als u zegt dat het op dit moment
nog helemaal niet druk is op de
huidige rondweg. Maar als politi-
cus is het mijn taak om vooruit te
kijken.
En als je weet dat iets lang duurt,
dan moet je nu al maatregelen
treffen. Je moet dus op dit mo-
ment al studies plegen naar iets

dat pas in 2012 of later van de
grond komt. Anders ben je straks
te laat."

En wat moet er gebeuren met de
Dorpsschool? Nieuwbouw op de
huidige locatie of aan de rand van
het centrum?
"Aan de nieuwbouw van de Dorps-
school moet een hoge prioriteit
worden gesteld. Het probleem is
alleen dat nu het ene na het ande
re plan gelanceerd wordt. Denk
bijvoorbeeld aan het onderzoek
van de gemeente en de Vordense
Ondernemers Vereniging als het
gaat om de herinvulling van het
centrum en daarnaast natuurlijk
het verkeersonderzoek dat op dit
moment nog loopt. Als je nu ner-
gens een geweldige duw aangeeft,
dan bestaat de kans dat straks al-
les traag verloopt. En het zou jam-
mer zijn als de school daaronder
lijdt. De problematiek van de
Dorpsschool moet in onze ogen
dan ook voorrang krijgen. Per-
soonlijk zijn wij er geen voorstan-
der van om de Dorpsschool naar
een locatie aan de rand van het
centrum te verplaatsen. Natuur-
lijk zou je de huidige locatie heel
goed kunnen gebruiken om daar
winkels en appartementen te ves-
tigen. Maar ik vraag me wel af of
daar in Vorden markt voor is. Je
kunt de bestaande winkels name
lijk niet dwingen om zich te con-
centreren in het centrum van het
dorp en te verhuizen naar een
nieuwe winkelunit op de locatie
van de huidige Dorpsschool. Nee,
de Dorpsschool moet daar gewoon
blijven."

Wethouder Mulderije klaagde vo-
rige week over het feit dat de re-
gels in Den Haag de toekomst van
het platteland in de weg staan.
Bent u het daarmee eens?
"Nou, dat kan de komende tijd wel
eens ons grootste probleem wor-
den. De regels in Den Haag en bij
de provincie in Arnhem zijn totaal
niet afgestemd op het platteland.
Neem bijvoorbeeld het project
Wientjesvoort dat nu niet door
dreigt te gaan doordat de provin-
cie dit plan haaks vindt staan op
de natuurontwikkeling in dit ge
bied. Daar zijn wij het absoluut
niet mee eens. Je kunt zoiets heel
goed inpassen in de natuur. Het
landschap van Vorden kan zoiets
heel goed hebben. En het is na-
tuurlijk een economische impuls
voor ons dorp. Natuurlijk moet
het hier geen Valkenburg worden,
maar aan de andere kant moet het
hier ook geen openlucht museum
worden waar straks een hek om-
heen wordt gezet en niets meer
mag. En daar moet het college
zich sterk en actief voor inzetten."

En daar ontbreekt het volgens u
op dit moment aan...
"Wij willen een actiever en opener
college. Als wethouder moet je
open oog en oor hebben voor wat
er in de gemeenschap afspeelt. En
als er ergens iets dreigt vast te lo-
pen dan moetje daar op inspelen.
Neem bijvoorbeeld de uitbreiding
van De Wehme. Ik denk dat een
college met daarin een wethouder
van het CDA veel eerder op de fiets
was gestapt om daar een bemidde
lende rol te gaan spelen. Vorige
maand hebben wij door middel
van motie de wethouder moeten
dwingen om daar een actievere rol
in te gaan spelen. Eigenlijk is het
dan al te laat."



GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

PvoA
Onze Kandidaten
1. Henk Boogaard
2. C arme Jongbloed
V Pelcr I I .
4. Rinus Langwerden
5. Sjef van der List
6. Obe Wemne

Mensen in Nood
KLEDINGACTIE

Zaterdag 16 maart
van 1O.OO - 12.OO uur

Christus Koningkerk te Vorden en
H. Antonlus van Paduakerk

te Kranenburg

Belangrijke informatie

Huisartsenpraktijk Albers & Tanis
Schoolstraat 11 b Vorden

Telefoon: 55 12 55
het vertrouwde praktijknummer voor het maken van
een afspraak, aanvraag visites, etc.
Bellen voor 10.00 uur s.v.p.

Nieuw: 55 05 24: receptenlijn.
Hierop kunt u 24 uur per dag inspreken welke medi-
cijnen u nodig hebt. Inspreken voor 12.00 uur, dan de
volgende dag om 16.00 uur klaar bij apotheek.
Luister goed naar de instructies op de band!

55 05 70: spoedlijn.
Uitsluitend te gebruiken bij een medisch spoedge-
val als de praktijklijn bezet is! (Alleen tijdens
openingstijden, dus niet 's avonds of in het weekend.)

Spreekuur: alleen op afspraak.
Lunchpauze: 12.30 - 13.30 uur.

Borduren?
Alle kleuren DMC-garen.
Grote collectie pakketten.

Kom naar Warnsveld!

interieuradviseur
® - 4.

'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Vos Industriële Lakvermrldn%
gÉi Industrie weg 5

7251 JT Vorden
Tel.(0575)476600
Fax (0575) 47 66 O J

E-mail: vos-ind-lakverwerking@planet.nl

Spuiten van o.a.

Ook het adres voor

Meubels

Kasten

Keukens

Deuren

Radiatoren

Ontlakken

Stralen

Beitsen

Contactjes?
Het cement

tussen vraag en aanbod!

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Waar gaat

die auto

naartoe?

Zaterdagochtend 11.45 uur, ik kom uit
Zutphen, vijf auto's voor mij, een auto
met paardentrailer gaat rechtsaf de rond-
weg op, bij de stoplichten nog steeds
vier dezelfde auto's voor mij, in het dorp
parkeert een auto, er zijn nog een aantal
lege parkeerplekken. De andere drie en
ik rijden, na de rotonde rechtdoor.

De Dorpsstraat en Zutphenseweg niet
voor doorgaand (vracht)verkeer.

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

EETCAFÉ• BAR• RESTAURANT• ZAAL

Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 43

Alpenspektakel
Zaterdag 2 maart (uitverkocht)

Zondag 3 maart v.a. 11 uur
Nog enkele kaarten

P.S. Back tot the Sixties zaterdag 6 april
Kaarten in voorverkoop

SSUAN DER\\^\L
VERBOUW - RESTAURATIE ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7Z50 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76

I-mail: info@vanderwal-vorden.nl



Er wordt weer gerst gemalen
in de Hackfortse windmolen

Vroeger waren er rondom Vor-
den voornamelijk gemengde
boerenbedrijven. Naast vee, zo-
als varkens en koeien, en wat
weidegrond, had iedereen per-
celen met graan. Daar stond
dan voornamelijk rogge en ha-
ver, gewassen die het ook op ar-
mere zandgrond goed deden
en in mindere mate ook gerst.

Tarwe zag men in Vorden nauwe
lijks. Dat was meer een graansoort
voor op de klei. Maar langzamer-
hand weten we bijna niet beter,
dan dat ons agrarische landschap
bestaat uit weidegronden en maïs-
akkers.

NATUURMONUMENTEN
Omdat instanties als de vereniging
'Natuurmonumenten' en de stich-
ting 'Het Gelders Landschap' veel
landgoederen rondom Vorden
hebben aangekocht, maken we nu
de omgekeerde ontwikkeling mee.
En kunt u weer akkers met gol-
vend graan tegenkomen rondom
Vorden. Bovengenoemde instan-
ties kijken minder naar de moge
lijk optimale opbrengst van gewas-
sen en meer naar de waarde die
bepaalde gewassen kunnen heb-
ben voor de rijkdom van flora en
fauna in de natuurgebieden die zij
beheren.

Dat neemt niet weg dat er even-
goed serieuze landbouw wordt be
dreven binnen die gebieden. Bij
Natuurmonumenten is er een aan-
tal pachters dat onder strikte voor-
waarden landbouwgrond exploi-
teert. Die voorwaarden gelden
voor de mate van bemesting, voor
het moment van maaien (om nes-
ten van weidevogels te bescher-
men), maar voor ook het soort van

gewas dat verbouwd mag worden.
Zo zult u niet gauw snijmaïs te-
genkomen op die akkers. Aller-
eerst wil Natuurmonumenten
geen maïs op haar landgoederen,
maar ook omdat de opbrengst van
maïs heel erg achterblijft wanneer
er niet genoeg gemest wordt. En
zo groeit rondom Hackfort weer
winterrogge.

Soms wordt het, als het nog groen
is gemaaid voor de koeien, maar
soms wordt het graan gebruikt
voor het bekende roggebrood.

Een ander graan dankt haar be-
kendheid vooral aan haar voor-
naamste eindproduct, "het gerste
nat". Maar, en dat is waarschijnlijk
minder bekend, het is ook een
zeer goed krachtvoer is voor koeien.

In de tijd dat er nog geen veevoe
derfabrieken waren, die koeken en
brokken maakten, was het een
heel gewoon beeld op de boerderij,
dat de koeien smakelijk en met
een witte snuit, in het meel ston-
den te happen. Gerst is een graan
dat iets betere grond vereist en iets
meer bemesting behoeft, waar-
voor van oudsher de mest van vee
werd gebruikt. Rond het landgoed
Hackfort is de grond bij uitstek ge
schikt voor de verbouw van gerst.
Opbrengsten van 4 a 5000 kg graan
per hectare zijn vrij normaal.

Omdat we praten over kleine per-
celen met graan, gaat het in het to-
taal natuurlijk niet om hoeveelhe
den die interessant zijn voor groot-
schalige afzet en bewerking.

Daarom sluit deze schaalgrootte
zo mooi aan bij de werkwijze van
het biologische bedrijf "De Vijf-

sprong", waar men op kleine
schaal melkvee houdt.

BIOLOGISCH BEDRIJF
DE VIJFSPRONG
Op het biologisch-dynamische be
drijf "De Vijfsprong" moeten de
koeien naast de weidegang ook
worden bijgevoerd met kracht-
voer. En daarvoor gebruikt "De
Vijfsprong" gerstemeel. Want al-
leen ruwvoer, zoals gras en maïs,
is niet genoeg om hoogproductie
ve koeien "aan de productie" te
houden. De mest van de koeien
wordt gebruikt voor de bemesting
van de akkers waarop de gerst
moet groeien.

Natuurlijk moet elke vorm van
landbouw een evenwicht nastre-
ven tussen grond en productie,
maar in Vorden hebben we de
weelde, dat er door bovengenoem-
de natuurbeheerders óók ge-
streefd wordt naar een evenwicht,
dat wat toevoegt aan de waarde
en de diversiteit van de natuur. Zo
is krachtvoer van de koeien van de
Vijfsprong is in ieder geval onder
een "Vordense" zon gerijpt, maar
het verhaal (de kringloop) van de
ze gerst wordt nog Vordenser als u
beseft dat ze ook gemalen wordt
in de Hackfortse windmolen.

HACKFORTSE WINDMOLEN
De windmolen staat nu aan de
rand van de Molenwijk, maar was
150 jaar geleden midden in het
Hackfortse landschap gesitueerd.
De molen speelde samen met al
die andere molens in Vorden, zo-
als de watermolen bij het kasteel
Hackfort én de vroegere watermo-
len bij kasteel Vorden(ü), en de an-
dere windmolens, zoals de molen
De Hoop, de molen aan de Molen-
weg en de Lindese molen een cen-
trale rol bij de verwerking van het
graan van al die akkers. Tevens wa-
ren die molenaars vaak het mid-
delpunt van de handel in het
graan en de aan- en verkoop van
meststoffen. De Hackfortse molen
aan het Hoge is nog helemaal
"maalvaardig".

Dat is een mooi woord voor het
feit dat alles er nog op en aan zit
om te malen. Dus alle enorme
tandwielen en stenen die nodig
zijn om graan te malen. En daar-
om is het ook zo mooi dat het bio-
logisch-dynamische bedrijf "De
Vijfsprong" gebruik maakt van de
ze molen om haar gerst te laten
malen. Zo is de molen niet alleen
een indrukwekkend monument
uit voorbije tijden, maar kan de
molen ook nog eens doen waar-
voor hij ooit gebouwd is, graan
malen.

Ook voor de molenaars is het een
uitdaging om de molen niet alleen
"voor de Prins" te laten draaien,
maar te demonstreren dat zij dit
aloude ambacht van graan malen
nog steeds beheersen.

Als de molen draait is er altijd een
molenaar aanwezig. En als de mo-
lenaar niet ergens druk mee is,
dan bent u altijd welkom om eens
in de molen rond te kijken. De mo-
len is tenslotte van ons allemaal.

Politiek forum Vordense Ondernemers Vereniging:

De andere partijen zien niet zoveel
in de ideeën van de WD. "De
nieuwbouw van de Dorpsschool
moet gewoon op de oude locatie
komen", zei de heer Mattie Bak-
ker, lijsttrekker van D66. De PvdA
en het CDA waren het daar hele
maal mee eens. "Ik geloof niet zo
in nieuwe winkelunites in het cen-
trum van het dorpje kunt wel een
compact winkelcentrum nastre-
ven maar ik denk niet dat bestaan-
de winkeliers uit Vorden daar
naartoe verhuizen en de hoge
huurprijzen van dergelijke winke
lunits willen betalen", aldus de
heer Henk Boogaard (PvdA). Lijst-
trekker Ab Boers van het CDA
knikte instemmend. "Nee, die ver-
huizen echt niet naar het centrum
van het dorp. De nieuwbouw van
de Dorpsschool moet dan ook ge-
woon op de huidige locatie ko-
men."

Mevrouw Mulderije gaf aan dat er
voor de verhuizing van Vordense
winkeliers naar de locatie van het
Dorpsschool speciale subsidies
zijn. "Zowel van het rijk als van Eu-
ropa. We moeten er dus met z'n al-
len de schouders onder zetten. Zo-
wel de politiek als de onderne-
mers in het dorp. Volgens mij lig-
gen daar best wel mogelijkheden."
VERKEER
Ook het plan om het doorgaande
verkeer uit het dorp te halen
kwam ter sprake." De vier Vordense
parüjen zijn het met elkaar eens
dat er iets moet gebeuren om het
aantal auto's dat door het cen-
trum van het dorp gaat terug te
brengen. "Je moet allereerst de
kop en de staart aanpakken", zei
mevrouw Mulderije (VVD). "Je zult
dus een rotonde aan moeten leg-
gen op de Zutphenseweg ter hoog-
te van de afslag met de rondweg
waarbij je het doorgaande verkeer
met en flauwe bocht eigelijk auto-
matisch om het dorp heen leidt."
Lijsttrekker Ab Boers van het CDA
vindt datje de aanleg van zo'n ro-
tonde best wel wat kan versnellen
door daar als gemeente aan mee te
betalen.

"Je hebt hier te maken met een
provinciale weg. Door mee te beta-
len zorg je ervoor dat zo'n rotonde
hoger op de prioriteitenlijst bij de
provincie komt."

Ook de noodzaak van de aanleg
van een noordelijke rondweg
kwam ter sprake. Het CDA is van
mening dat je nu al een werk-
groep moet starten om daar seri-
eus naar te kijken. "Je weet dat het
lang duurt voordat zo'n rondweg
er ligt. Je moet er daarom nu al se-
rieus mee bezig gaan", zei de heer
Boers, die verwacht dat het auto-
verkeer de komende'jaren nog
flink zal toenemen.

De heer Boogaard (PvdA) was het
daar niet mee eens. "Je ziet nu al
dat veel bedrijven zich verplaatsen

naar locaties aan de snelweg. En
ook het aantal agrarische bedrij-
ven in deze regio neemt af. Ik denk
juist dat het wel meevalt met de
toename van het verkeer. Zo'n stu-
die naar een eventuele noordelijke
rondweg is in mijn ogen dan ook
helemaal niet nodig."

Mevrouw Mulderije (WD) was het
daarmee eens. Zij ziet de Wilden-
borchseweg als een prima ontslui-
tingsweg van industrieterrein Het
Werkveld. "Er mogen op die weg
dan ook geen drempels komen en
het mag ook niet een zestig kilo-
meter weg worden." Ze daagde
daarmee het CDA uit die wel voor-
stander is van een 60 kilometerzo-
ne op de Wildenborchseweg. De
heer Boers ging daar niet specifiek
op in maar zei wel dat het CDA
voorstander is om op deze weg een
vrijliggend fietspad aan te leggen.

PARKEERPLAATSEN
Tenslotte werd er gesproken over
het tekort aan parkeerplaatsen in
het dorp. De heer Boers (CDA)
vroeg zich af waarom er aan de be
voorradingsweg aan de Bleek nog
steeds geen parkeerplaats voor
langparkeerders is gerealiseerd.
"Daar vroeg ik zes jaar geleden al
om in de raad", zo zei hij. Wethou-
der Mulderije klapte vervolgens
uit de school door te zeggen dat
mevrouw Aartsen - destijds wet-
houder voor het CDA - dat binnen
het vorige college tegen had ge-
houden.
"We hebben daar toentertijd wel
over gehad", zei ze. Het ging hier
om een parkeerplaats voor maar
liefst honderd auto's. En dat vond
het CDA destijds veel te veel. Vori-
ge week woensdagavond bleken de
neuzen allemaal wel dezelfde
kant op te staan. "Ik hoop dat er
dan ook snel wat gaat gebeuren",
rondde Boers het onderwerp af.

SLECHTE OPKOMST
De opkomst viel woensdagavond
overigens erg tegen. "Ja, dat kun je
wel zeggen", aldus voorzitter Har-
ry Kettelerij van de Vordense On-
dernemers Vereniging na afloop.
"En dat is jammer, want het was
een uiterst boeiende avond." Ook
voor lijsttrekker Mattie Bakker van
D66 was het vorige week woens-
dagavond roeien met de riemen
die hij heeft.

Halverwege het politieke forum
verliet hij de zaal om naar de stu-
dio van Streekradio Achterhoek
FM te spoeden waar eveneens een
debat aan de gang was tussen de
vier Vordense partijen. Het leven
van een eenmansfractie gaat niet
over rozen. Hopelijk had Bakker
daar meer luisteraars dan bij Hotel
Bakker want daar was het aantal
leden van de Vordense Onderne-
mers Vereniging en de Industriële
Kring - die ook uitgenodigd waren
- op een paar handen te tellen.

Open Entdag
oude firuitrassen N.P.V.

Moeten er op de locatie van de
Dorpsschool winkelunits en ap-
partementen komen of wordt
hier een nieuwe school ge-
bouwd? Deze vraag kwam on-
der andere aan bod tijdens het
politieke forum van de Vorden-
se Ondernemers Vereniging dat
vorige week woensdagavond bij

Hotel Bakker werd gehouden.

Lijsttrekker mevrouw Dorien Mul-
derije van de WD vindt dat er se
rieus moet worden gekeken of het
haalbaar is om de Dorspschool te
verplaatsen naar een locatie bui-
ten het centrum van het dorp en
op de oude plek winkelunits in

combinatie met appartementen te
vestigen. "Een school brengt na-
tuurlijk heel veel levendigheid
met zich mee maar het beperkt
zich dan altijd wel tot de normale
schooltijden. Daarbuiten en tij-
dens vakanties is het daar gewoon
heel rustig. En dat is jammer voor
een locatie middenin het centrum."

Zaterdag 2 maart organiseert
de Activiteitengroep regio oost
van de Noordelijke Pomologi-
sche Vereniging (NPV) bij Erve
Brooks/Erve Niehof in Gelselaar
bij Borculo een open entdag.
Men is die dag welkom om een
appel- peren- pruimen en kersen-
boompjes e.d. te laten inenten.

Dit is een unieke gelegenheid om,
tegen een kleine vergoeding, de ei-
gen nieuwe boompjes te laten en-
ten van uw oude aftakelende fruit-
boom en met een jong, geënt
boompje van die oude geliefde ap-
pel of peer weer naar huis te gaan.
Ook zal er die dag enthout aanwe
zig zijn van een aantal interessan-
te oude rassen. Zo kan men zich
wellicht weer een jong boompje

bemachtigen van dat ras dat men
zich nog van vroeger herinnert.
Ook zullen die dag enkele experts
van appel- en perenrassen bij Erve
Brooks/ Erve Niehof aanwezig zijn.

Zij zullen de entingen uitvoeren,
echter de bezoekers mogen dat
ook zelf proberen. Bovendien zul-
len deze experts vragen beant-
woorden. Er is een informatie-
stand aanwezig met pomologische
boekwerken en cd-rom's waarop
vele oude appelrassen te vinden
zijn. Om een nieuw, jong boompje
van uw oude boom te laten enten
is het nodig enkele jonge, liefst
éénjarige scheuten (loten) van die
oude boom mee te brengen. Voor
nadere informatie kan men bellen
met Hennie Rossel of Marcel Tross.



FLOCMARKR
Wees en Vleeswaren

Runderlappen ug c 4."
Schouderkarbonade ikg c3.51

Poulet of Hacheevlees 1 kg c 4."
Rookworst en
Verse worst s stuks c5.0(

4e GRATIS

al ons vlees is puur nederlandse
kwaliteit voor een lage prijs

Weekpakket vleeswaren:

100 gr ONTBUTSPEK € 1 J ]

100 gr BRETONSE KIPFILET € 1,45

100 gr SCHOUDERHAM € 1 J 1

3.67

NU VOOR

uw vakslager D IJ KG RAAF

Bloemen en planten

2 BOSSEN TULPEN

BOS ROZEN a 20 ST.

2 BOSSEN NARCISSEN

10 GROOTBLOEMIGE VIOLEN

24 VIOLEN
ALLEEN PER VOLLE TRAY

3 VOORJAARSBOLLETJES

3 PRIMULA'S

€4?9

€2?9

€3?9

€3.99

€2?9

€2?9

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

Vanaf 26 februari dagelijks
verkoop van onze tuinplanten

bij Dobey/Kluvers.
Ook hier zijn onze aanbiedingen geldig.

Dé dierenspeciaalzaak

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

PARTIJ VAN DE ARBEID
Tussen nu en straks :
wat de PvdA Vorden voor de
komende zittingsperiode wil:

- een sociaal gezicht
- de plaats van de Dorpsschool: in het Centrum
- ouderenbeleid: woongelegenheid, zorg en sportbeoefening
- milieu: diftar en recycling
- natuur en plattelandsontwikkeling: stimuleringsregelingen
- centrumplan: het centrum van het dorp levend houden
- verkeersveiligheid: passende snelheid en vrijliggende fietspaden
- toerisme en recreatie: Plan Poort tot het Groote Veld
- sport: sportbeoefening door ouderen en jongeren stimuleren
- moderne ontwikkelingen: wegwerken van achterstanden
- gemeentelijke service op maat: combiloket en internet

De gehele tekst van het verkiezingsprogramma vindt u
op de website: http://www.vorden.pvda.nl of is op te vragen bij
Henk Boogaard, tel. 55 43 41

Henk Boogaard
Lijst trekker

K a n d i d a t e n
1. Henk Boogaard
2. Carine Jongbloed
3. Peter Hoogland
4. Rinus Langwerden
5. Sjef van der List
6. Obe Wempe

PvoA

KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544 461308
WWW.CITYLIDO.NL

ihfo@citylido.nl

DE MEGADISCO MET 6 ZALEN
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Deadline
Big Nick

Tilt
Apres SkiPa

metÓ.aEriDiki

Fragment

Hooked on Red
VanGpgh
ApresSkiPait

Zondag tussen 21 .OO en 21.30 uur gratis entree
Ov-weekkaarthouders op zondag tot 23.OO uur gratis entree

uitgezonderd *avonden



Zwemlessen bij jeugd erg populair Küiderldeding- en
speelgoedbeurs Ot en Sien

Zwemleraar Ernst-Jan en aantal trotse kinderen, een deel van de 192 jongelui die in het jaar 2001 een A-, B- of
C-diploma hebben verworven

Het heeft er even naar uitge-
zien dat de zwemlessen in het
zwem- en rekreatiebad 'In de
Dennen' tot het verleden zou-
den gaan behoren.

De nieuwe en zwaardere eisen die
de landelijke zwembond enkele ja-
ren geleden stelde aan het behalen
van het z.g. 'ZwemABC' betekende
voor veel buitenbaden het einde
van het lesprogramma. Vele baden
zijn gestopt met de zwemlessen.
Niet in Vorden. Daar had men het
geluk dat een nieuwe medewer-
ker, een jonge en enthousiaste
zwemleraar, zijn schouders eron-
der heeft gezet. Jan-Ernst Somsen
(38) is zijn naam en we praten met
hem over het keerpunt in het zwem-
onderwijs in Vorden.

Die zwaardere eis van de zwem-
bond maakt het voor openlucht-
baden bijzonder moeilijk een afge-
ronde opleiding te verzorgen. Het
seizoen is daar eigenlijk te kort
voor. In het jaar 1999 was het aan-
tal leerlingen in Vorden, na veel
succesvolle jaren, dan ook gedaald
tot het dieptepunt van 42. De om-
keer kwam in het jaar 2000 met
143 uitgereikte diploma's. Vorig
jaar was met 192 diploma's het
peil van vroeger weer bereikt.

WAT IS HET GEHEIM?
Er zijn diverse oorzaken. Allereerst
de manier van werken waarbij op
meer speelse wijze en met een
aangepast programma de kinde-
ren vertrouwd worden gemaakt
met water. Vroeger', zo vertelt
Ernst-Jan, 'kon je bij wijze van spre-
ken een zwemdiploma halen met
droge haren. Het ging om het vol-
gens een vast patroon uitvoeren
van een aantal voorgeschreven
handelingen. Nu leren we kinde-
ren spelenderwijs omgaan met
water op een manier dat ze er echt
plezier aan beleven. We werken

met kleine groepjes en korte les-
sen van 20 minuten en betrekken
ook de ouders en eventueel de
grootouders erbij. Kinderen krij-
gen zelfs 'huiswerk' mee om door
oefeningen bepaalde zwembewe-
gingen beter uit te kunnen voe-
ren.'

Een voordeel daarbij is dat Ernst-
Jan zwemleraar is geworden als
vervolg op zijn opleiding voor
gymnastiekleraar. Dat betekent
een veel grotere kennis van de mo-
toriek van het kind, hoe het be-
paalde technieken beter onder de
knie kan krijgen en moeilijke be-
wegingen beter kan uitvoeren.

Daarbij gaat het er niet allereerst
om het kind te leren zwemmen
maar om het te leren zich thuis te
voelen in het water. 'Soms verdrin-
ken kinderen met een zwemdiplo-
ma omdat ze bijvoorbeeld niet ver-
trouwd zijn geraakt met water. Ze
voelen zich onder water niet veilig
en raken in paniek. Daarom is een
belangrijk deel van het volgen van
zwemonderwijs ook: leren je on-
der water veilig te voelen bijv.
door gewoon buiten de lesuren be-
zig te zijn met water en te spelen
in het (veilige) ondiepe bassin. Een
kind moet zich vrij voelen in het
water zodat men het fijn vindt om
naar het zwembad en de les te
gaan'.

In het Vordense zwembad is er in
de laatste twee jaar dankzij een
nieuwe benadering dus sprake van
een grote opleving waardoor de ca-
paciteit van het zwemonderwijs
maximaal wordt benut. De groot-
ste groep van de leerlingen is 5 a 6
jaar en al vroeg in het seizoen stro-
men de aanmeldingen voor het A-
diploma binnen. Opvallend is ook
dat veel kinderen verder gaan met
het volgen van de lessen en er jaar-
lijks ook veel B-opleidingen wor-

den voltooid. Je mag bij de jeugd
spreken van een duidelijke ople-
ving van de belangstelling voor
het zwemmen. 'Daarbij is het erg
jammer', stelt Ernst-Jan 'dat we in
Vorden geen zwemsportvereni-
ging meer hebben. Die zou er voor
kunnen zorgen dat meer jonge-
ren, ook na het behalen van enke-
le diploma's, vele jaren intensief
van het water kunnen blijven ge-
nieten.'

Uit het enthousiaste verslag van
deze sportman, die ook de naam
van assistent Mirjam met waarde-
ring noemt, blijkt dat er weer een
plezierig klimaat heerst rond het
zwembad 'In de Dennen'. Want
ook de ouders van de kinderen die
de lessen volgen zijn positief en
worden door de jeugd aangesto-
ken het water in te gaan. Zo blijkt
dat het zwemonderwijs een be-
langrijk element is voor de leven-
digheid van het bad waar nu weer
het hele seizoen drukte en gezel-
ligheid is ook door de andere
speelmogelijkheden die het bad
biedt.

De zwemlessen zijn een belangrij-
ke speerpunt in het beleid van het
zwembadbestuur. Als straks ook
de plannen rond het recreatiege-
bied 'Het Groote Veld' meer gecon-
cretiseerd worden zal opnieuw
blijken dat we in Vorden erg blij
moeten zijn met ons fraaie zwem-
bad. Ook dankzij de inzet van de
mensen die ervoor hebben ge-
zorgd dat we in Vorden een uitste-
kende opleiding hebben voor de
jeugd die zo kan leren zich veilig
te voelen in water.

Voor belangstellenden: de folder
met alle informatie over het
zwemlesprogramma 2002 en de
inschrijfbiljetten zijn vanaf l
maart a.s. verkrijgbaar bij de VW
en in de Openbare Bibliotheek.

Wereldgebedsdag Wichmond/Vierakker
Op de oecumenische bijeen-
komst vorig jaar is de vraag ge-
steld: 'is het mogelijk dat we de
wereldgebedsdag weer samen
gaan vieren'.

Een aantal jaren geleden is deze
viering door gebrek aan belang-
stelling afgeschaft. Het oecumenisch
beraad heeft deze vraag met de
HVG, Hervormde Vrouwen Groep

van Wichmond/Vierakker, bespro-
ken. Samen gaan we nu deze vie-
ring organiseren op donderdag 28
februari in Withmundi. Het the-
ma is: Verzoening een uitdaging'.

De wereldgebedsdag is ontstaan in
1887. Sinds 1929 wordt deze ook in
Nederland gevierd op liefst 750
plaatsen. Ruim 180 landen nemen
deel aan de wereldgebedsdag. Zo

gaat in 24 uur het gebed van ver-
zoening de hele wereld rond.

Aan deze viering doen meerdere
gemeenteleden mee. De viering
bestaat uit: gebeden, lezingen,
zang, rituele handelingen en een
korte overdenking. Na de viering is
er nog tijd voor ontmoeting en een
kopje koffie. Mannen - vrouwen ie-
dereen van harte welkom.

Peuterspeelzaal 'Ot en Sien'
houdt op zaterdag 23 maart as.
haar jaarlijkse kinderkleding-
en speelgoedbeurs. Deze beurs
wordt gehouden in de peuter-
speelzaal aan het Jebbink 13a.

Er zal dit jaar ook weer goede, mo-
dieuze tweedehandskleding, maat
62 t/m 176 en speelgoed voor een
zacht prijsje verkocht worden. Wie
heeft er nog bruikbare en goede

kinderkleding en speelgoed over?
Dit is de gelegenheid om de kasten
en zolder eens lekker op te rui-
men! De helft van de opbrengst is
voor u, de andere helft van de op-
brengst komt geheel ten goede
aan de peuters van Ot en Sien.

Wil men ook kleding en/of speel-
goed inbrengen, dan kan men bel-
len met Karen Beeftink of Harriët
Schouten.

ledere 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
26 Passage, jaarvergadering en

lezing voor 'Kaarsen'.
27 Bridgeclub BZR Vorden.
27 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
28 HVG dorp Vorden, dhr. Teeuwen

(Lochem), dia's en verhalen.
MAART
1 ANBO jaarvergadering met dia-

lezing in Dorpscentrum.
2 Klein Axen Wilma van Dijk,

workshop wol.
4 Bridgeclub Vorden.
6 Handwerkmiddag Welfare

Wehme.
6 HVG Linde Paasviering
6 HVG Wichmond/Vierakker mid-

dag voor ouderen.
6 Bridgeclub BZR Vorden.
6 Zonnebloem Vorden feestmid-

dag in Dorpscentrum.
6 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.

7 Bejaardenkring Dorpscentrum.
7 HVG Dorp Samen op Weg te

Arnhem.
11 Bridgeclub Vorden.
13 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
13 Bridgeclub BZR Vorden.
14 HVG Wildenborch Paasviering.
15 NBvP Plattelandsvrouwen Revue

in 't Dorpscentrum.
16 Klein Axen Carien Rietberg,

lezing astrologie.
18 Bridgeclub Vorden.
20 HVG Wichmond/Vierakker Paas-

liturgie.
20 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
20 Bridgeclub BZR Vorden.
20 NBvP Plattelandsvrouwen, dia-

lect programma in de Herberg.
20 HVG Linde excursie, familie

Helmink.
20 Handwerkmiddag Welfare

Wehme.
21 Bejaardenkring Dorpscentrum

Pasen.
21 HVG dorp Vorden Paasviering.
23 HSV de Snoekbaars, paaswed-

strijd voor jeugd en senioren.
25 Bridgeclub Vorden.
26 Passage Chr. Vrouwenbewe-

ging Verhalen.
27 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
27 Bridgeclub BZR Vorden.
28 PCOB Volksgebruiken in 't

Stampertje.

ANBO biedt zicht op beleid
Vrijdag l maart presenteert de
ANBO-afdeling Vorden het jaar-
verslag 2001 tijdens de Algeme-
ne Ledenvergadering in het
Dorpscentrum - zaal 't Stamper-
tje.

De agenda omvat onder andere de
behandeling van het organisato-
risch en financieel verslag alsme-
de de be- en herbenoeming van
commissie en bestuursleden.

Na de afhandeling van het huis-
houdelijk deel van de agenda
treedt de bekende natuur- en land-
schapsfotograaf, de heer J. Teeu-
wen, voor het voetlicht met een
dialezing.

Hij leidt de toehoorders, geduren-
de een enerverende zwerftocht
door de natuur naar interessante
en onverwachte ontmoetingen in
het buitengebied. Een mooie licht-
val, een fraai landschap of een
zeldzame plant of dier geven dat
onverwachte een aangenaam ge-
voel.

Kortom; de aanwezigen krijgen
fraaie sfeeropnamen van land-
schappen, kastelen, buitenplaat-
sen en van plant en dier te zien.

Een aangenaam en licht verteer-
baar nagerecht na de zwaardere
kost van het huishou-delijk deel
van de vergaderagenda.

NBvP vrouwen van Nu
Vrijdagavond 15 maart Dorps-
centrum.

De Bathemse Revue komt met
haar nieuwste revue naar Vorden.
Het 40 leden tellende gezelschap
treedt dan voor het voetlicht met
het avondvullende programma,
getiteld 't geet d'r van.

De sketches geheel gespeeld in de
eigen streektaal, worden afgewis-

seld met vrolijke, zelf geschreven
liedjes. Zwierig en kleurrijk ballet
zorgt daarnaast voor een fantasti-
sche show.

Het enthousiasme van de groep
staat borg voor een heerlijke
avond revue, waar men nog lang
over kan napraten.

Voor verkoop kaarten, zie contact-
jes elders in dit blad.



VLAAI VAN DE WEEK:

Rum-rozijnenvlaai € 5,00

Half je ontbijtkoek € 1,00

Victoriakoeken € 0,60

Boerenappeltaart € 5,50

VRIJDAG EN ZATERDAG:

10 ronde wittebroodjes € 2,00

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

PvoA
Onze Kandidaten
1 . Henk Boogaard
2. Carine Jongbloed
3. Peter Hoogland
4. Rinus Langwerden
5. Sjef van der List
6 Obe Wemoe

Proef lidmaatschap
voor basisschooljeugd

Zit je op de basisschool en wil je
tennissen?
Vordens Tennis Park biedt nu een
proef lidmaatschap aan:
voor f 20,- kun je de hele
maand maart vrij tennissen
bovendien krijg je 2 proef-
lessen.

Voor een racket wordt gezorgd.

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

ZATERDAG 23 MAART:
OPEN DAG

Nu geen hondenbelasting

Wat betreft D66 ook niet na de fusie

Gert Harmsen:
melkveehouder

m houdt zorg- en sportvoor-
zieningen in stand

• meer herkenbare politie,
ook op het platteland

STEM L I J S T 1

CDA

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI O
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

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

VORDE/V

Vanaf nu vast verkooppunt van
Valeweide bloemen en planten

elke e/ag bloemenmarkï in
Vorden. ook voor pot grond.

/V.PX. en meststoffen

ZUTPHENSEWEG 39 7251 DH VORDEN
TELEFOON 0575-551318 FAX 553798

De extra Bonusdagen gaan bij Oh
in Hengelo (Gld.) nog even door

Oh stroopwafels
pakje a € 1.45 nu O pakken halen * pakken betalen

J P Chenet Wijnen rood, wit, demisec fies 075 1

a € 3.17 nu O f/essen halen - ét- flessen betalen

Ariël essential of color pak*^
a € 7.03 nu w pakken halen - éL pakken betalen

Bounty keukenpapier Paka2 roi.en

a € 1.63 nu mL pakken halen - ff pak betalen

Spa Reine of Marie Henriëtte n* 1.5 .-ter
a € 0.74 nu O f/essen halen + £ flessen betalen

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.

Albert Heijn en Gall en Gall
cnMolenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 05 GALLSGALL



Verkiezingsprogramma's

WD Vorden
elke dag van de partij!

Met plezier presenteert WD
Vorden haar verkiezingspro-
gramma. Op weg naar de verde-
re ontwikkeling van een daad-
krachtige, sterke plattelandsge-
meente met toekomstperspec-
tief, noemt de WD in haar ver-
kiezingsprogramma een aantal
punten die tot doel hebben de
eigen gemeenschap en de eigen
identiteit sterker en zichtbaar-
der te maken. Want een ge-
meentelijke herindeling is pri-
ma, maar je moet zelf sterk zijn,
anders word je onderge-
sneeuwd.

De WD Vorden kiest voor:
• Gemeentelijke herindeling:

een fusie van 5 gemeenten, te
weten Vorden / Hengelo / Steen-
deren / Hummelo-Keppel en Zel-
hem.

• Plattelandsvernieuwing: geef
vernieuwingen een kans maar
zorg wel dat ze uitvoerbaar zijn.

• Kleine Kernen: de leefbaarheid
van kleine kernen bevorderen
met belangenverenigingen en
ondersteuning van de gemeen-
te.

• Veiligheid: veiligheid in de
meest brede zin van het woord
moet de komende jaren hoog op
de agenda staan.

• Woningbouw: er moet voor-
zien worden in de woningbe-
hoefte van de inwoners van de
gemeente Vorden. Hiervoor is
meer terughoudendheid in het
welstandsbeleid gewenst ten

gunste van de eigen verantwoor-
delijkheid van de burgers.

• Sociaal Cultureel Beleid: wij
bepleiten een "inclusief' beleid
voor alle mensen, ongeacht hun
leeftijd. Er zal aanvullend beleid
worden ontwikkeld voor bijvoor-
beeld senioren, jongeren en ge
handicapten.

• Onderwijs: de gemeente Vor-
den zal per kerngebied over
voldoende onderwijsmogelijk-
heden moeten beschikken.

• Agrarische Beleid: de gemeen-
te zal zeer actief de agrarische
sector moeten ondersteunen en
het overheidsbeleid uit Den
Haag hierbij zo ruim mogelijk
interpreteren.

• Industriebeleid: per kern zal er
voor de plaatselijke industrie
ruimte moeten zijn voor veran-
dering en uitbreiding.

• Winkelstand en horeca: de
kern van Vorden moet worden
geherstructureerd naar een
meer centraal gelegen winkel en
horecagebied. Voetgangers en
fietsers moeten zich veilig voe
len, de automobilist moet zich
als gast gedragen. Mogelijkhe-
den voor lang / kort parkeren
creëren.

• Recreatie en toerisme: kwali-
tatieve verhoging van het toeris-
tische aanbod voor de recrean-
ten en toeristen die van rust, na-
tuur en cultuur houden. Daar-
naast blijft de WD streven naar
de bouw van recreatiebunga-
lows en/of recreatiehotel.

De kandidatenlijst van de WD Vorden ziet er als volgt uit:
Dorien Mulderije-Meulenbroek, Bert Brandenbarg, Rinus Pelgrum, Freddy van Ditshuizen, Gerrit te Velthuis,
Jan Borgman, Derk Bruil, * Henriëtte Ambagtsheer-Leopold, Bertus Waarie, * Erik Bouwmeester, Jacqueline
Wolsing-Lucassen, Hank Rietman.

* Ontbreken op de foto.

CDA Kandidaten Belangrijke punten uit
het Gemeenteprogramma
CDA Vorden

Van links naar rechts:
Bovenste rij: Arie van Voskuilen, Ab Boers, Wim Wichers, Bart Hartelman.
2e rij: Hendrik Weenk, Wim Regelink, Chris Voerman, Ton Rutting.
3e rij: Jan KI. Lenderink, Marietje Vaags, Alie Bink, Arno Spekschoor.
Onderste rij: Gert Harmsen.jo Bouwmeister, Ria Aartsen, Joanne Lam, Ben Rogmans, Cees Voskuilen.

Algemeen
• Goed en vroegtijdig overleg met

Vordense organisaties en bur-
gers

• Afwijzing van de 24-uurs econo-
mie en geen verdere verruiming
van openstelling van winkels op
zondag

• Instandhouden van de bestaan-
de voorzieningen voor zorg, edu-
catie, cultuur en sport

• Actief stimuleren en waarderen
van vrijwilligers en hun organi-
saties

Woningbouw
• Een actief beleid om woning-

bouw(kavels) voor Vorden te ver-
krijgen

• Speciale aandacht voor jonge ren
en ouderen bij woningbouw in
of nabij het centrum

• Bij de verdeling van woningen
en bouwkavels voorrang voor
Vordénaren

Platteland
• Oog en aandacht voor kleine

kernen
• Versterking van de leefbaarheid

van het platteland
• Aanzwengelen van ontwikke-

lingsmogelijkheden voor recre-
atie en toerisme en voor andere
economische initiatieven die
het platteland kunnen vernieu-
wen en leefbaar houden

Verkeersveiligheid
• Verkeersveiligheid als speerpunt

van beleid

Een fietsveiliger route naar Lo-
chem
Meer parkeerplaatsen in het
dorp
Doorgaand verkeer om het dorp
leiden en toch een goed bereik-
baar centrum

Jeugd en jongeren
• Speelplaatsen voor kinderen en

ontmoetingsplekken voor jonge
ren in overleg met aanwonen-
den en belanghebbenden

• Invoering van algemeen muzi-
kale vorming (AMV) op de basis-
scholen

• Een gemeentelijk subsidiebeleid
met name gericht op activitei-
ten en voorzieningen voor de
jeugd

Ouderen
• Ondersteuning en stimulering

van ouderenorganisaties
• Een goed en doelmatig vervoer

voor gehandicapten en ouderen
(regiotax)

• Sociale dagopvang om vereenza-
ming onder ouderen te beper-
ken

Veiligheid
• Meer politie, ook op het platte

land
• Herkenbare en aanspreekbare

agenten terug op straat
• Bijzondere aandacht voor slacht-

offerhulp



d r u k k e r i j We e ve r s

HOOFDVESTIGING VORDEN:

Drukkerij
U itgeveri j

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

n n

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieke

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM: WEEVERS DRUK,

RUURLO: STUDIO CONTACT

LJCHTEIWOORDE: WEEVERS ELNA,

V P
til

ISO 9002

TEL (0575) 51 23 06

TEL (0314) 62 50 53

TEL (0573) 4512 86

TE L (0544) 37 13 23



Open dag voor de bouw druk bezocht Aan eigen armen

Op de open dag voor de bouw kregen de belangstellenden uitleg bij de verschillende bouwdisciplines

De open dag voor de bouw bij
NVOB-opleidingsbedrijf De Ach-
terhoek in Borculo is afgelopen
donderdag druk bezocht. Het
opleidingsbedrijf liet bezoe-
kers kennismaken met de kan-
sen en vele opleidingsmogelijk-
heden die de bouw biedt.

"Een geslaagde dag", meende di-
recteur Wim Veerbeek na afloop
van het open huis. "De vele bezoe-
kers hebben een goede indruk op-
gedaan. Ze waren zeer geïnteres-
seerd", aldus Veerbeek.

De deuren stonden donderdag wa-
genwijd open. Voor jong en oud.

kundigheid op peil houden door
gebruik te maken van de verschil-
lende bijscholingsmogelijkheden.
Zo kun je doorleren voor assistent-
uitvoerder, uitvoerder en aanne-
mer, maar ook voor beroepen als
docent, bouwkundig tekenaar of
calculator. Leerlingen van het
voortgezet onderwijs of jongeren
die van bedrijfstak willen verande-
ren, kregen precies te horen wat ze
kunnen verwachten van de bouw-
opleiding. Omdat de vraag naar
goed opgeleide vakmensen groot
is, zijn de carrièremogelijkheden
bijzonder aantrekkelijk. Tijdens je
opleiding werk en leer je vier da-
gen in de praktijk en volg je een

kelijke toekomstperspectief
spreekt mij enorm aan." Directeur
Wim Veerbeek was blij met de gro-
te opkomst. "Met een stuk voor-
lichting kunnen we de belangstel-
ling voor de bouw vergroten. En
daar gaat het ons om."

PRIJSUITREIKING
Tijdens de open dag werden de
prijswinnaars gehuldigd van het
succesvolle basisscholenproject,
dat vorig jaar november op het Op-
leidingsbedrijf plaatsvond. Des-
tijds bezochten ongeveer 950 leer-
lingen van 42 scholen het project.
Tijdens de gezellige prijsuitreiking

Vertegenwoordigers van de winnende scholen voor het bord met de fotocollages.

Cursisten verzorgden demonstra-
ties als timmeren, metselen, voe-
gen en tegelzetten. Het viel in de
smaak bij de belangstellenden, die
zelf ook aan de slag gingen met de
verschillende disciplines. Daar-
naast werd er allerlei informatie
verstrekt over de verschillende op-
leidingen.

De mogelijkheden voor scholing
voor volwassenen en voor school-
verlaters van het voortgezet onder-
wijs kwamen uitgebreid aan bod.
Zo kunnen volwassenen zich laten
omscholen tot een carrière in de
bouw. Werknemers die al in de
bouw actief zijn, kunnen hun vak-

dag in de week theorie op het re
gionaal opleidingscentrum. Je
doet dus in ruime mate theorie- en
praktijkervaring op. Het grote
voordeel van het samenwerkings-
verband is een opleiding, werkga-
rantie en tijdens de opleiding pro-
fessionele ondersteuning en bege-
leiding.
Het betreft een goed betaalde op-
leiding. Je verdient gelijk een sala-
ris volgens de CAO bouwnijver-
heid. Deze voorwaarden velen in
de smaak bij het publiek. "Ik werk
graag met mijn handen. Maar ik
wist niet dat er zoveel mogelijkhe-
den zijn in de bouw", merkte een
jonge bezoeker op. "Het aantrek-

deelde voorzitter Henk Huiskamp
van Opleidingsbedrijf De Achter-
hoek geldprijzen en bossen bloe-
men uit. De fotocollages van de
volgende scholen vielen in de prij-
zen:
Ie plaats:
AOC Oost in Borculo (€ 100,-)
2e plaats:
De Rank in Lochem (€ 75,-)
3e plaats:
De Voshaar in Haarlo (€ 50,-)
4e plaats:
De Marke in Neede (€ 30,-)
5e plaats:
Kisveld in Neede (€ 30,-)
6e plaats:
De Bouwsteen in Neede (€ 30,-)

In het Noorder Dierenpark
zoekt de jonge gibbon A ra i na
na een maandenlang verblijf
aan moeders harige borst nu
steeds vaker zelf het luchtruim.

Niet dat gibbons kunnen vliegen,
maar van alle apen zijn ze mis-
schien wel de behendigste boom-
slingeraars. Araina is het vijfde
kind van moeder Sheeba en vader
Gamber. Ze werd geboren op 12 ja-
nuari 2001. Tot haar vijfde of zesde
jaar zal ze nog wel in het gezin blij-
ven, maar dan is het gebeurd. Gib-
bon kinderen worden door hun
ouders resoluut het bos in ge
stuurd zodra ze volwassen zijn.

Dan moeten ze zelf een territori-
um zien te vinden en natuurlijk
een partner om hun landgoed
mee te delen. De oudste kinderen
van Sheeba en Gamber moesten
daarom verhuizen naar andere
dierentuinen. Alleen Araina's
broertje Khanti maakt verder nog
deel uit van het gezin.

Gibbons zijn echte peuters als ze
ongeveer een jaar oud zijn. Rond
die tijd beginnen ze nog onhandig
maar vastberaden met het oefe
nen van hun klim- en slingertech-
nieken. Araina heeft die leeftijd.

De angst om te vallen is wat naar
de achtergrond verdrongen en de
zucht naar avontuur treedt steeds
meer naar voren. Regelmatig ver-
laat ze dan ook de veilige vacht
van haar moeder om zelfde boom-
takken op het gibboneiland te be
proeven. Eerst nog voorzichtig
klimmen en klauteren en aan
haar armpjes bungelen. Maar

steeds handiger en steeds sneller
totdat ze de ongelooflijke slinger-
bewegingen van de gibbon onder
de knie heeft. Moeiteloos zal ze
toch dan met grote snelheid door
de boomtoppen kunnen slingeren.
Soms vele meters vliegend van de
ene tak naar de andere.

In Zuidoost-Azië worden veel gib-
bons gevangen om te dienen als
huisdier. Alleen de jonkies zijn
daarvoor geschikt. Zodra een
kleintje wat ouder wordt, is hij
niet meer lief en aardig en moet
hij het huis weer uit.

Het gevolg is dat duizenden baby-
gibbons worden gevangen en ver-
handeld om uiteindelijk onder
vreselijke omstandigheden weg te
kwijnen in een kooitje of aan een
ketting. Opvangcentra in onder
andere Thailand en op Borneo zit-
ten letterlijk barstenvol met de
slachtoffers van die verfoeilijke
apenhandel.

Doordat daarnaast ook heel veel
tropisch bos wordt gekapt, komt er
steeds minder ruimte voor gibbons
en andere Aziatische oerwoud-
bewoners. Deze ontwikkeling
moet gestopt worden. Op Borneo
trachten natuurbeschermers nu
om zoveel mogelijk bos te kopen
en te beschermen als natuurgebied.

Het Noorder Dierenpark onder-
steunt dit initiatief van harte. Be
zoekers kunnen eraan deelnemen
door zelf één of meer vierkante
meters bos te kopen. Bij de infor-
matiebalie van het Noorder Die
renpark vertelt men er graag meer
over.

Nieuw van Weleda:

Calendula Babycrèmebad
Voor veel ouders is het iedere
keer weer een heerlijke erva-
ring: je baby te baden in warm
water waaraan een geurige sub-
stantie is toegevoegd. Probleem
is dat een prille babyhuid door
het water flink kan uitdrogen.
Daarom ontwikkelde Weleda
op veler verzoek Calendula Ba-
by Crèmebad, een romige bad-
nielk met een hoog gehalte aan
plantaardige oliën. En bedoeld
als aanvulling op het al be-
staande therapeutische Baby-
en Kinderbad.

Calendula Baby Crèmebad is
roomwit van kleur en ruikt zacht-
fris. Het is bedoeld om de tere ba-
byhuid zacht te verzorgen en mild
te reinigen. Voor dit doel bevat Ca-
lendula Baby Crèmebad een hoog
gehalte aan waardevolle plantaar-
dige oliën die de uitdrogende wer-
king van het badwater tegengaan.
Amandel- en sesamolie voorzien
de huid tijdens het baden van een
olieachtig laagje dat je voelt wan-

neer je je kind uit bad tilt. Dit laag-
je vormt een natuurlijke bescher-
ming, zodat je je baby zelfs iedere
dag zou kunnen baden zonder dat
zijn huid uit balans raakt. Aan Ca-
lendula Baby Crèmebad is boven-
dien een extract van Calendula
toegevoegd dat de gevoelige huid
zuivert en verzacht. Een composi-
tie van natuurlijke etherische
oliën, waaronder lavendel- en ci-
troenolie, geven de romige bad-
melk zijn zacht-frisse geur. Ook ge
schikt voor volwassenen met een
gevoelige huid.

Het is al langer bestaande Baby- en
Kinderbad is bruin van kleur en
ruikt kruidig. Het is niet bedoeld
om de huid te reinigen, maar om
onrustige kinderen te ondersteu-
nen. Hiervoor wordt gebruik ge
maakt van de vitaliserende wer-
king van sleedoornbessen en kal-
moesextract. Daarnaast zitten er
etherische oliën in van lavendel,
rozemarijn en tijm en een extract
van Calendula (goudsbloem).



PvdA
Gemeentelijke Herindeling -
een sterke plattelands-
gemeente
De PvdA Vorden vindt dat een gro-
te plattelandsgemeente beter dan
een kleinere kan opkomen voor de
belangen van haar inwoners. Daar-
om maken wij ons sterk voor het
samengaan van Vorden, Hengelo,
Steenderen, Hummelo/Keppel en
Zelhem.

Volle inzet voor een snelle
overgang naar de nieuwe
gemeente
Na de verkiezingen zal het nog een
jaar of twee duren voor de nieuwe
gemeente er is. De komende zit-
tingsperiode zal dus in het teken
staan van voorbereiding en over-
gang. De PvdA waakt erover dat de
belangen van de inwoners van Vor-
den ook in de nieuwe gemeente
veilig gesteld worden.

Tussen nu en straks:
wat de PvdA Vorden voor de
komende zittingsperiode
van de gemeenteraad wil:

Sociaal Beleid en Sluitende
aanpak
De PvdA rekent het bij uitstek tot
haar verantwoordelijkheid er voor
te zorgen dat alle burgers op een
volwaardige manier kunnen deel-
nemen aan het maatschappelijk
leven. Door het nieuwe minima
beleid van de gemeente Vorden
kunnen mensen die langer dan
drie jaar op een minimuminko-
men zitten, categoriale bijstand
krijgen.
Maar dat is niet genoeg. Zeker nu
het economisch minder goed lijkt
te gaan moet we voorkomen dat
opnieuw mensen langdurig werk-
loos worden. Dit kan door het aan-
bieden van scholingstrajecten en
het stimuleren van resocialisering
en werkaanvaarding.

Onderwijs
Goed en toegankelijk onderwijs is
een belangrijke voorwaarde voor
eerlijk verdeelde kansen. De invul-
ling van het "brede school beleid"
kan leerlingen met uiteenlopende
kwaliteiten optimale ontwikke-
lingskansen geven door deelname

Verkiezingsprogramma's

Op weg naar een sterke plattelandsgemeente

Van links naar rechts: Henk Boogaard, Sjefvan der List, Rinus Langwerden,
Peter Hoogland, Carine Jongbloed en Obe Wempe.

aan sociale, sportieve en culturele
activiteiten.
De PvdA vindt dat de dorpsschool
in het centrum moet blijven, op de
oude locatie of op een andere plek
daar in de buurt.
In het vernieuwde of geheel nieu-
we gebouw kan dan ook een plaats
gevonden worden buitenschoolse
activiteiten in het kader van de
brede school en voor kinderop-
vang.
Ouderenbeleid
De PvdA vindt dat er voor ouderen

betaalbare woningen moeten zijn
die aan de moderne kwaliteitsei-
sen voldoen.
De gemeente moet de mogelijkhe-
den voor voldoende zorg onder-
steunen en scheppen.
Sportbeoefening voor ouderen
moet gestimuleerd worden door
o.a. voldoende faciliteiten daar-
voor in de kernen te bieden.

Diftar en afvalstoffenrecycling
De PvdA Vorden is een voorstander
van de invoering van tariefdiffe-

rentiatie (Diftar). Diftar betekent
dat wie minder, of minder vaak,
afval aanbiedt, minder betaalt. Zo
worden de kosten van de afvalver-
werking teruggedrongen en eerlij-
ker verdeeld.
Wij willen dat er in de kernen
meer mogelijkheden komen om
afval gescheiden aan te bieden. Als
er minder groen in de grijze con-
tainer terechtkomt, worden de
verbrandingskosten lager. En ge-
scheiden aanbieden van glas, pa-
pier en klein wit en bruingoed
maakt recycling mogelijk. De PvdA
wil dat de consument door voor-
lichting gemotiveerd wordt be-
wuster met zijn afval om te gaan.

Natuur en Plattelands-
ontwikkeling
De PvdA Vorden vindt dat het ag-
rarisch karakter van Vorden be-
houden moet blijven.
Voorkomen moet worden dat de
veranderingen in de agrarische
sector leiden tot achteruitgang en
verarming van het landelijk ge-
bied. De gemeente moet daartoe,
in samenwerking met andere loca-
le overheden, plannen ontwikke-
len waarbij zoveel mogelijk ge-
bruik gemaakt wordt van Europe-
se subsidies en andere regelingen.

Centrumplan
Het centrum van Vorden moet het
kloppend hart van het dorp blij-
ven, waar inwoners en toeristen
zich veilig voelen, met plezier hun
boodschappen doen en andere za-
ken regelen. Dat betekent een cen-
trum met niet alleen winkels,
maar ook een school, kinderop-
vang, een bibliotheek, een combi-
loket. De PvdA wil dat de hiervoor
noodzakelijke passende maatrege-
len getroffen worden.

Verkeersveiligheid
De PvdA Vorden wil minder door-
gaand verkeer in het dorp, dus
snelheidsbeperking (30 km) van de
Boonk tot aan de rotonde en her-
inrichting van de Horsterkamp.
De aanleg van vrijliggende fietspa-
den, onder andere langs de Wil-
denborchseweg, zal fietsen veili-
ger en daardoor ook aantrekkelij-
ker maken.

Toerisme en Recreatie
De PvdA vindt dat toerisme een be-
langrijke bron van inkomsten voor
Vorden moet blijven. Dit kan door
de uitvoering van het plan Poort
tot het Groote Veld, verbetering
van fiets- en wandelroutes en an-
dere bij het gebied passende voor-
zieningen voor recreatieve doel-
einden

Sport
De PvdA vindt dat breedtesport en
in het bijzonder sportbeoefening
voor jongeren en ouderen gesti-
muleerd moet worden. De ge-
meente moet dan ook kansrijke
nieuwe initiatieven zo veel moge
lijk steunen.

Moderne ontwikkelingen
Vooral zij die niet of niet voldoen-
de hebben kunnen delen in de toe
genomen welvaart dreigen ach-
terstanden op te lopen bij de nieu-
we ontwikkelingen die mogelijk
zijn geworden door de informatie
technologie, zoals internet. De Pv-
dA vindt dat deze achterstanden
voorkomen, of waar zij al zijn ont-
staan, weggewerkt moeten wor-
den en dat de gemeente hierop ge
richte initiatieven moet stimule-
ren.

Gemeentelijke service op maat
De PvdA vindt dat een moderne
gemeente haar inwoners op een
nieuwe manier service moet aan-
bieden door middel van een ge-
combineerd loket voor zorg en ge
meentelijke voorzieningen. Ook
moet de gemeente een internet si-
te hebben waar inwoners en ande
ren allerlei informatie kunnen
vinden en op den duur ook, door
middel van een interactieve site,
zelf allerlei vergunningen en aan-
vragen vanachter hun eigen pc
eenvoudig kunnen aanvragen. Wij
willen dat de gemeente zich in-
spant om deze ontwikkelingen tot
stand te brengen.

Henk Boogaard, lijsttrekker
Tel. 55 43 41
internet:
http://www.vorden.pvda.nl

Daarom D66 in de laatste Vordense Gemeenteraad

Kernpunten uit ons twee jaren
programma zijn:
• De plannen m.b.t. de renovatie

van de Wehme hebben de volle
dige instemming van D66

• Ontwikkeling van een Kleine
Kernen beleid

• Zorg, Welzijn en Veiligheid: drie
hoofdzaken

• Betrekken van de burgers bij toe
komstige ontwikkelingen ( lees:
fusie)

• Afhandeling/afwikkeling van de
laatste verkeerstechnische pro-
blemen

• Hierbij denken wij aan de
Zutphenseweg-problematiek, de
Horsterkamp. Verwerking uit-
slag onderzoek: D66 wil nu
maatregelen in samenhang met
de uitslag van dat onderzoek.
Dus: oplossen centrumproble-
matiek

• D66 blijft tegen de bouw van va-
kantiebungalows

• D66 wil het aantal kampeer-
plaatsen handhaven, het liefst
op de Wientjesvoort. Zo niet,
dan verdelen naar de al bestaan-
de campings en kampeerboerde
rijen

• De Dorpsschool op zijn plaats
handhaven. Snel aktie.

• Samenwerking tussen alle (bui-
ten) schoolse vormen van op-
vang

• Snelle uitvoering van de vervui-
ler betaalt: betalen naar de hoe
veelheid afval die men aanbiedt,
(diftar)

• In dit verband strenge controle
op zwerfvuil.

• Op intiniatief van D66 werd de
hondenbelasting afgeschaft en
dit moet na de fusie gehand-
haafd blijven

• Een verantwoord samengaan
van platteland en natuur is voor
D66 van wezenlijk belang.

Na de laatste berichten uit de pro-
vincie, wil D66 zich duidelijk uit-
spreken voor een grote platte-
landsgemeente. Dat wil zeggen,
dat D66 niets voelt voor een fusie
met de gemeente Doesburg.
Wij kozen juist voor een platte-
landsgemeente om een en dezelf-
de problematiek te hebben. Wan-
neer Doesburg bij de plattelands-
gemeenten wordt ingedeeld, krij-
gen wij ook te maken met de ste
delijke problematiek en de verdere
ontwikkeling van de stad.
Als plattelandsgemeente kun je je
dan niet meer richten op de om-

liggende gemeenten en kun je ook
niet meer meedoen aan zaken zo-
als b.v. de muziekschool.
Een tweede zeer belangrijk punt is
dat de provincie de nadrukkelijke
uitspraak van de burgers van de
gemeente Zelhem op flagrante
wijze naast zich heeft neergelegd.
Wij vinden dat je in dit soort dui-
delijke gevallen naar de burger
moet luisteren.
Referenda houd je niet voor niets

Laat de locale verkiezingen niet
een afspiegeling van de landelijke
verkiezingen zijn.

Met uw steun gaan wij de komen-
de twee jaar verder.

Laat de raad van Vorden nog deze
twee jaren een vier partijen raad
zijn.
D66 kiest ervoor dat de ervaring
van het huidige college en de
stuurgroepleden wordt voortge-
zet.
D66 gaat ervan uit dat gebruik van
ervaring voor Vorden een goede
zaak is.

www.d66degraafschap.nl

D66
democraten
GAAN
ERVOOR

Dick Somsen
Dorpsstraat 8c
7234 SN Wichmond
0575 441941
dicknesmos@hetnet.nl

Mattie Bakker
IJselweg 3
7233SJVierakker
0575 526991
mattie.bakker@planet.nl



Damm en

Sterk optreden Hostal 2 Vorden
Het tweede team van Dostal We-
genbouw Vorden zag als een berg
op tegen de moeilijke wedstrijd in
en tegen Wageningen. De gasthe-
ren staan aan de top van de lande-
lijke tweede klasse en konden bij
winst hun promotie naar de eerste
klasse veilig stellen. Voor Dostal 2
stond behalve de eer weinig op het
spel dankzij een solide positie in
de middenmoot.

De Vordense dammers besloten
hun huid zo duur mogelijk te ver-
kopen en dat kwam goed tot ui-
ting in de uitslag. Mario Daamen
troefde deze keer Jan Masselink af
waar het de eerste uitslag betreft.
Jan fungeert als rondeteller en
schept er een duivels genoegen in
zijn naam als eerste op het score-
bord te krijgen. Maar Mario was
hem nu net voor met een degelijke
remise. Harry Graaskamp moest
wat harder werken voor het punt,
hij moest het opnemen de geren-
ommeerde internationaal groot-
meester van Dijk, Harry hield zich
keurig staande onder de grote
druk en behaalde een uitstekende
remise. Na een vierde paaltje van
Gerrit Wassink werd het duurza-
me evenwicht verbroken door out-
sider Erik Oonk.

Als een dief in de nacht trok Erik
het voordeel naar zich toe en pak-
te heimelijk de punten, zijn tegen-
stander droop veelzeggend af met
de staart tussen de benen. Het ve-
nijn zat trouwens toch in de
staart. Na goede remises van Dan-
ny Slotboom, Chris Grevers en Ber-
tus Bosch, was het invaller Jan
Hoenink die na manmoedig verzet
de vlag moest strijken. Onderweg
had Jan een houtje verloren maar
hij wilde niet van wijken weten.
Jan vocht zich een weg naar een 4
om 2 eindspel en moest uiteinde
lijk als minderheidspartij de pun-
ten laten aan de tegenpartij. Johan
Haijtink probeerde nog in zijn een-
tje de wedstrijd te kantelen. Na
verwoede pogingen legde Johan
zich uiteindelijk neer bij de pun-
tendeling. In het spoor van de gro-
te broer een prachtig resultaat van
het tweede team van Dostal Vor-
den: 1-1 en een fraaie zesde plaats
met 10 uit 10.

Een paar treden lager op de dam-
ladder acteren het derde en vierde
team van Dostal Vorden. Het derde
team heeft het zwaar te verduren
in de eerste klasse provinciaal,
maar weet zich uitstekend te
handhaven. Met nog een wedstrijd
voor de boeg staan zij op een keu-
rige achtste plaats met zes punten.
Het achttal drijft vooral op de in-
breng van Martin Boersbroek met
maar liefst 14 punten en routinier
Gert Hulshof met 13 punten. Daar-
bij weten Martin en Gert zich ge
steund door een hecht collectief,
de andere spelers schommelen al-
lemaal zo rond hun gemiddelde.
Onder hen een uitschieter in de
persoon van invaller Henk Esse-
link, die twee belangrijke zeges
boekte in evenzo vele invalsbeur-
ten.

Het vierde team draait lekker mee
in de top van de provinciale derde
klasse. Met twee ronden te gaan
had het viertal nog fraaie uitzich-
ten op de eerste plaats. Dat is leuk
meegenomen want meedoen is
het belangrijkste. Onbetwiste tops-
coorder is Jan Hoenink met 16
punten, ook Henk Lenselink doet
het natuurlijk niet slecht met 12
punten. Niet onbelangrijk was de
sterke invalsbeurt van Fleur Pard-
ijs. Op jeugdige leeftijd debuteren
tussen de oude glorie en direct
met de winst aan de haal tegen
een routinier! Helaas deed Fleur
de voorlaatste wedstrijd niet mee
tegen de reserves van Varsseveld.
En dat hebben de heren geweten.
Tandenknarsend kregen zij met 0-
3 een geweldige draai om de oren!

Voetbal

WVORDEN
Programma 2-3 maart
Holten Dl -Vorden Dl, Steenderen
D2 - Vorden D2, Vorden D3 - Zelos
D3, Warnsveldse Boys E2 - Vorden
El, Almen El - Vorden E2, Vorden
E3 - Drempt vooruit E2, Vorden E4
- Eefde El, Vorden E5 - Be Quick E4,
de Hoven Fl -Vorden Fl, Vorden F2
- Halle F2, Warnsveldse Boys F4 -
Vorden F3, Vorden F4 - Voorst F2,
Pax F6 - Vorden F5.
Vorden Al - Zutphen Al, Vorden
Cl - Zutphania Cl, Vorden C2 - Oe
ken C3.
Vorden l -Viod l, Kilder 2 -Vorden
2, Vorden 5 - Keijenburgse Boys 5.

SOCII
Progrmma zaterdag/zondag
MvR F2 - Socii Fl, Socii El - MVR El,
Socii Dl - WVL Dl, Socii BI - Go
Ahead B2.
SHE - Socii. Steenderen 2 - Socii 2,
Socii 3 - Zutphania 3, EDS 3 - Socii 4,
Oeken 4 - Socii 5.

Paardensport

L.R. DE GRAAFSCHAP
Op zaterdag 24 februari was er een
dressuurwedstrijd voor paarden in
Empe. Hier werden de volgende
prijzen behaald. Marina Gotink
met Odine een eerste prijs in de L2
en Liese te Duis met Leonarda ook
een eerste prijs in de L2.

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 18 februari
A-groep:
De heren Enthoven en Costermans
met 63,9%; De dames Hendriks en
Van Burk met 50,7%; Het echtpaar
Vruggink met 50,7%.
B-groep:
De dames Den Ambtman en Tha-
len met 56,9%; De heer Feij en me
vrouw v/d Ven 56,9%; De dames De
Bruin en Lamers met 56,3%.
C-groep:
Het echtpaar Speulman met 60,4%;
De dames Koerselman én Visser
met 56,3%; Het echtpaar Verwoerd
met 54,2%.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 20-2-02
Groep: A
l Mw. W. Gerichhausen/Mw. A. den
Elzen 55,63%; 2 Dhr. H. Wagen-
voorde/Dhr. J. Holtslag 54,69%; 3
Mw. K. Vruggink/Mw. D. Hoftijzer
53,65%.
Groep: B
l Mw. L. Polstra/Dhr. S. Polstra
58,85%; 2 Dhr. J. Duinkerken/Dhr.
P. den Ambtman 56,77%; 3 Mw.
C.E. Smit/Dhr. B. Bergman 56,25%.
Groep: C
l Mw. J.J. Vreeman/Dhr. G.H. Vree
man 58,33%; 2 Mw. P. van de
Ven/Mw. M. Koekkoek 56,25%; 3
Mw. W. Tolkamp/Dhr. J. Bosboom
52,50%.

Tulpenrit'
De Graafschaprijders
H.J. Cortumme is er zondagmid-
dag in geslaagd om de "Tulpenrit"
(orientatierit) in de A-Klasse op
zijn naam te schrijven. Aan de
wedstrijd die werd georganiseerd
door de VAMC "De Graafschaprij-
ders" werd door 60 personen deel-
genomen. Peter Van Huffelen en
Wim Wisselink hadden een rit uit-
gezet met een lengte van 55,6 kilo-
meter. Start en finish waren bij het
Wapen van Medler, waar Bert Re
gelink na afloop de volgende uit-
slagen bekend maakte:

A- Klasse: l H.J. Cortumme, Toldijk
164 strafpunten; 2 LKolkman, We
zep 172; 3 E. Kleinreesink, Hengelo
193; 4 H. den Dummen, Leerdam

258; 5 J.T. Luiten, Hengelo 279.
B- B- Klasse: l B.v.d. Horst, Harder-
wijk 297; 2 G. Siemens, Zutphen
303; 3 K. Visser, Deventer 316; 4 G.
Mulder, Westerbork 333; 5 G. J. te
Veldhuis. Halle 343.

C- Klasse: l M. Maalderink, Toldijk
97 strafpunten; 2 J. Slagman, Vor-
den 124; 3 W. Hartman, Oldeber-
koop 153; 4 MA Veldhuis, Wij hè; 5
H. Drenth, Gieten 157.

Volleybal

PELGRUM-
MAKELAARS/DASH
Uitslagen heren:
Grol l -PM DASH 1:40
Marvo l - PM DASH 3: 3-1
Dames:
PM DASH l - Side Out l: 4-0
PM DASH 3 - Vios Beltrum l: 04
PM DASH 4- ' t Peeskei: 3-1
Vios Eefde 2 PM DASH 5: 3-1
DVO 7 - PM DASH 7: 3-1
Jeugd:
Meisjes B: PM DASH Bl-Nefit/Orion
BI: 4-0; Meisjes C: PM DASH Cl -
Des Cl: 2-3; Mix C; PM DASH XC1
- Victoria XC1: 1-3; Mix C; Revoc
XC2 - PM DASH XC2: 4-O
Dames Recreanten;
PM DASH l - Dijkman/WSV 1: 3-0

Programma heren:
PM DASH l - Bovo 3
PM DASH 2 - Bovo 5
PM DASH 3 - Gorssel 2
Dames:
Smash '68 l - PM DASH l
Avanti l - PM DASH 2
Longa '59 5 - PM DASH 3
Labyellov 2 - PM DASH 4
PM DASH 5 - Marvo '76 2
PM DASH 6 - Boemerang 7
PM DASH 7-Tornado 3
Jeugd:
Jongens A: Smash '68 Al - PM
DASH Al; Meisjes B: Tornado BI
- PM DASH BI; Meisjes: Sparta Cl
- PM DASH Cl; Mix C: Smash '68
XC1 - PM DASH XC1; Mix C:
PM DASH XC2 - Bovo XCl
Recreanten;
Heren: PM DASH l - Heeten Spor-
tief 2; Dames: Socii 2 - PM DASH l

PELGRUM MAKELAARS
DASH l - SIDE OUT (DAMES)
Zaterdag 23 februari speelde Pelg-
rum Makelaars Dash dames l in
Vorden tegen Side Out. De uitwed-
strijd tegen deze ploeg was zeer
beladen geweest, Pelgrum Make-
laars Dash verloor deze wedstrijd
met 3-2, en de dames waren er dan
ook erg op gebrand om te winnen.
De eerste set begon Pelgrum Ma-
kelaars Dash meteen goed. Het
liep lekker en er werd veel ge-
scoord met de service. Aan de zijde
van Side Out was het rommelig en
de set werd dan ook makkelijk ge
wonnen met 25-14.

De tweede set verliep vrijwel gelijk
aan de eerste. Pelgrum Makelaars
Dash speelde degelijk en er werd
goed gescoord met aanval en op-
slag. Dit resulteerde in een set-
winst met 25-13.

De derde set werden de dames
door hun coach gewaarschuwd, de
aandacht in zo'n derde set wil nog
wel eens verslappen. Dit was bij
Dash het geval in het begin van de
set, maar de dames pakten het
goed op. Nog steeds was de service
een bron van punten, en de set
werd wederom gewonnen met 25-
14.

De vierde en laatste set moest Pelg-
rum Makelaars Dash moeite doen
om alert en enthousiast te blijven.
Side out had het.praktisch opgege
ven, en het kostte Dash weinig
moeite de set uit te maken met 25-
11. Een 4-0 overwinning dus voor
Pelgrum Makelaars Dash dames 1.
Laten we hopen dat deze goede
lijn zich voortzet, want volgende
week speelt Pelgrum Makelaars
Dash tegen de nummer 4 van de
ranglijst, Smash.

Oproep aan Zelhemmers
en supporters van VHS++
Op 27 februari a.s wordt in de
Statenvergadering gestemd over
het laatste herindelingsadvies
van Gedeputeerde Staten. Voor-
gesteld wordt om Zelhem bij
Doetinchem te voegen.

Actiegroep "Wij gaan voor de Vijf'
wil met zoveel mogelijk inwoners
naar Arnhem. Na het insturen van
protestbrieven is dit is uw laatste
kans om blijk te geven van uw af-
keur! Wij zorgen voor vervoer: om

07.30 vertrekt de bus van het Eve
nementenplein (De Brink) naar
Arnhem.

Kom in groten getale en geef u nu
meteen op bij: Wilma Beuzel tel.
641358; Annie Bloemendal tel.
622307; Jan Buunk tel. 621581;
Cees Corts tel. 625227; Annie Ha-
gens tel. 621549; Marietje Vriezen
tel. 631629

Actiegroep "Wij gaan voor de Vijf.

Discussieavond
Vorming en Toerusting
Na de lle september wordt men
overspoeld met berichten over
de Islamitische wereld. Maar ...
weet men wel doeldoende? Hoe
is het leven, denken en geloven
van de moslim? Bestaan er gro-
te verschillen tussen Islam en
Christendom? Veel vragen en
veel vooroordelen!

De commissie Vorming en Toerus-
ting van de kerken uit Vierakker,
Vorden en Wichmond denkt een
actueel onderwerp aan de orde te
stellen.

Professor doctor E. Dorhout Mees,
sinds enige jaren wonend in Vor-
den, heeft acht jaar als hoogleraar
interne geneeskunde in Turkije ge
werkt en geleefd tussen de Mos-
lims. Hij heeft studie gemaakt van
de Islam en de verschillen tussen
Islam en Christendom. Hij zal het
onderwerp inleiden waarna dis-
cussie onder leiding van Rien
Baauw. Men is van harte welkom
op woensdagavond 6 maart in het
Achterhuis, verenigingsgebouw
achter de gereformeerde kerk aan
de Zutphenseweg.

Amnesty en Vrouwenraad
Vorden in actie voor
Wereldvrouwendag
Amnesty International en de
Vrouwenraad in Vorden organi-
seren op donderdag 7 maart
een thema-avond over vrouwen
en mensenrechten. Deze bijeen-
komst wordt s'avonds gehou-
den in het Dorpscentrum. (Zie
advertentie).

Aanleiding is de internationale
vrouwendag op 8 maart. De the
ma-avond bestaat uit verschillen-
de onderdelen, samenhangend
met de internationale vrouwen-
dag. Tijdens de avond zullen er in-
leidingen verzorgd worden door
mevrouw Martine Letterie en me
vrouw Ria Aartsen en wordt er
aandacht besteed aan de actie
"help Amnesty de schendingen
van mensenrechten van vrouwen
te stoppen".

Mevrouw Martine Letterie is een
in Vorden woonachtige schrijfster.
Zij publiceerde reeds vele jeugd-
boeken, waaronder 'Focke en het
geheim van Magnus', en 'Een valk
voor Berend'. Dit laatste boek kent
z'n basis in de Vordense geschiede
nis. Begin 2001 werd een afleve
ring van het televisieprogramma
"Klokhuis"aan haar gewijd.

Mevrouw Ria Aartsen is een in Vor-
den woonachtige politica. Zij is nu
voor het CDA lid van de Provincia-
le Staten. Zij is reeds lang politiek
actief. Vele jaren was zij ook ge-
meenteraadslid en wethouder in
de gemeente Vorden.

In de actie voor vrouwen en men-
senrechten staan de rechten van
de vrouw centraal. Het spreekt
vanzelf dat voor vrouwen de men-
senrechten net zo gelden als voor
mannen. Toch is de praktijk in ve
Ie landen anders. Veel vrouwen
zijn het slachtoffer van schendin-
gen van mensenrechten, enkel en
alleen omdat ze vrouw zijn. Ze zijn
extra kwetsbaar in oorlogssitu-
aties, in naam van de traditie wor-
den ze in veel landen verminkt of
zelfs gedood. Amnesty Interna-
tional zet zich over de hele wereld
in voor vrouwenrechten. Dit jaar
zal Amnesty met name actie voe
ren op Kenia, Egypte, Turkije en
Colombia. Middels kaarten en
brieven wordt de druk op de auto-
riteiten van deze landen zo groot
mogelijk gemaakt, teneinde de
aandacht op de mensenrechten
van vrouwen in deze landen te ves-
tigen.

Thema-avond aanstaande
ouders
Yunio Oost-Gelderland (voor-
heen ZorgGroep Oost-Gelder-
land) organiseert in Vorden de
thema-avond "Een nieuw leven,
een nieuwe gezinssituatie" voor
aanstaande ouders.

In de thema-avond "Een nieuw Ie
ven, een nieuwe gezinssituatie",
wordt ingegaan op de verandering
die een geboorte van een kind kan
betekenen voor het gezin.

Er is aandacht voor de emotionele
veranderingen die je kunt beleven
na de bevalling. Een belangrijk
deel van deze bijeenkomst bestaat

uit het discussiëren over ouder-
schap en de rol van de vader. Ook
het onderwerp "kleine kinderen en
huisdieren" komt op deze avond
aan de orde. Het goed begrijpen
van de lichaamstaai van een huis-
dier kan problemen voorkomen.

De avond is op woensdagavond 20
maart in het wijkgebouw aan de
Zutphenseweg l c te Vorden

Heeft men interesse in deze the-
ma-avond, die men alleen of mét
de partner kan volgen, reageer
dan zo snel mogelijk. Men kan in-
schrijven tot uiterlijk 10 maart.



Wim Wichers:
docent

m pleit voor invoering van
algemeen muzikale vor-
ming (AMV) op basisscho-
len

• stimuleert en waardeert
vrijwilligers en hun orga-
nisaties

STEM L IJST 1

CDA
Vochtvreter be-

strijdt
condensvochten
muffe geurtjes

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
• MACHINES

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

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

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

Jouw

beroep,

Ons

beroep!

Op zoek naar
een leuke baan?
Kom werken bij de Agrarische Bedrijfsverzorging,

dé werkgever van Oost-Nederland

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

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

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

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

Ben jij die medewerker die graag de handen uit de mouwen steekt en heb je de juiste mentaliteit? Zie je jezelf werken in
een of meerdere van de onderstaande functies? Neem dan contact met ons op, 0900-9896, of loop even binnen bij
onze vestiging aan de Kerkstraat la inVorden.

Agrarisch
Parttime/fulltime varkens-
houderij medewerker
Parttime melkveehouderij
medewerker

Bouw
Metselaars
Timmerlieden
Opperlieden
Sloper

Grond-, weg- en
waterbouw
Grondwerkers
Kraanmachinisten
Stratenmakers

Groen
Groenmedewerkers
Aankomend hovenier
Vakbekwaam hovenier
Medewerker bosbouw

Metaal
Montagemedewerkers
(hulp) Monteur

Diverse
Medewerker loonbedrijf
Laboratoriummedewerker
Technisch medewerker
(land) Meetassistent

Bel 0900-9896

Voor meer vacatures zie ook onze internetsite
www.bedrijfsverzorging.nl

arische

Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

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

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

Al onze winterkleding moet weg!
Daarom tot en met zaterdag 2 maart

op de gehele wintercollectie jassen,
truien, thermohemden etc.

Stationsweg 16 • Vorden • Tel. (0575) 55 15 83

Is dat de toekomst van een gedeelte van
de Vordense bossen?

Wat betreft D66 echt niet.

o)@lL
HORSTMAN

'MOIVDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 1O 12 • Autotel. O6 5373O183

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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



Zigeunerj azz

Orkest Quatre Tickets de Swing
speelt op zondagmiddag 3 maart
in Theater Onder de Molen.

Liefhebbers van de Hot Club de
France mogen het optreden van
dit jazzorkest niet missen. Quatre
Tickets de Swing staat bekend om
zijn zigeuner)azz zoals wij die ook
kennen van de legendarische gita-

rist Django Reinhardt. Het reper-
toire van het orkest bevat veel
stukken uit de jaren dertig en
veertig waaronder enkele Franse
titels. Ook zijn Amerikaanse
swingnummers toegevoegd die ge
baseerd zijn op de muziek van de
kleine combo's uit de jaren veertig
en vijftig. Bovendien zitten er en-
kele zigeunerwalsen en latinnum-

mers in het programma. Het
orkest wordt gevormd door Peter
Swart (clarinet/sax), Georg Lan-
kester (solo-gitaar), Arthur Siero
(gitaar) en Eric van Buysen (bas).
Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeseweg 29 in Vor-
den. Kaarten kunnen van tevoren
telefonisch worden gereserveerd
(zie ook de advertentie)

Door Thea van Hoof, natuurvoe-
dingswinkelier te Vorden

Over weinig voedingsmiddelen be
staan zoveel misverstanden als
over vet. Sinds slank zijn de mode
is (en nog gezond blijkt te zijn ook)
zijn velen bang om vet te eten. Gro-
te voedselproducenten zijn daar
slim op ingesprongen. De markt is
overspoeld met 'magere' producten
en bijna niemand weet nog hoe
roomboter en volle melk smaken.

Desondanks zijn we met z'n allen
aardig uitgedijd: het aantal men-
sen met overgewicht neemt alleen
maar toe. Ondertussen dreigen bij
fanatieke slankelijners ondervoe-
dingsverschijnselen. Want de ge-
vreesde vetten in onze voeding be
vatten wel essentiïle vitaminen en
sporenelementen, waar we niet
buiten kunnen. Bovendien maken
vetten, op de juiste manier ge-
bruikt, het eten juist smakelijk.
Daarom even wat theoretische in-
formatie over vetten. We onder-
scheiden in de voeding twee soor-
ten vet. Enerzijds hebben we de
vetten die bij kamertemperatuur
hard zijn. Dit zijn dierlijke vetten
die bestaan uit verzadigde vetzu-
ren. Uit de plantenwereld komen
maar heel weinig harde vetten: al-
leen kokosnoten en oliepalmno-
ten bevatten vet met verzadigd vet-
zuur.

Deze verzadigde vetzuren hebben
een nadeel: ook in ons lichaam ge
dragen ze zich als harde vetten die
zich vast zetten in de vaatwanden
en het lichaam aanzetten tot de
vorming van cholesterol. Ze heb-
ben ook een voordeel: ze zijn be-
hoorlijk stabiel, ook als ze verhit
worden. Daarom zijn ze geschikt
voor bereidingen bij hogere tem-
peraturen, zoals braden en fritu-
ren. Ze zijn ook goed te bewaren
en worden niet snel ranzig.

Anderzijds zijn er de vloeibare
oliën. Deze zijn meestal van plant-
aardige afkomst, vrijwel altijd uit
de zaden van planten. Uit de die
renwereld kennen we alleen olie
uit vis (logisch ook: als vissen ver-
zadigde vetten zouden bevatten,
zouden ze stollen in het koude wa-
ter). De vetzuren van olie zijn on-
verzadigd. Chemisch gezien bete
kent dat, dat er in het vetzuurmo-
lecuul een knik zit. Ze zijn dus
niet mooi recht en daardoor moei-
lijk netjes te rangschikken (=stol-
len). Een knik is "enkelvoudig on-
verzadigd" , twee of drie knikken
heet "meervoudig onverzadigd".
Vooral de laatste groep vetzuren
werkt tegengesteld aan de verza-
digde vetzuren: ze zetten het li-
chaam er toe aan cholesterol af te
breken. Helaas zijn ze erg insta-
biel. Zeker als ze verwarmd wor-
den reageren ze met andere stof-
fen en worden daardoor verza-
digd. Hierbij kunnen ook zeer on-
gezonde verbindingen ontstaan
die kankerverwekkend werken. Ze
worden ook sneller ranzig.

De enkelvoudig onverzadigde vet-
zuren combineren de goede eigen-
schappen van allebei: ze stimule
ren de afbraak van cholesterol en
ze zijn behoorlijk bestand tegen
verhitting.

TOT ZOVER DE THEORIE
In de praktijk blijkt het het ge
zondste te zijn als we olie en vet
vooral wel blijven eten. Ons li-
chaam heeft ze nodig. Maar dan
wel het juiste vet op de juiste
plaats.

Gebruik voor bakken, braden of
frituren stabiele vetten zoals reu-
zel, roomboter, olijfolie of een goe
de, niet chemisch bewerkte bak-
en-braadmargarine op basis van
kokos- of palmvet. Verhit ook deze

vetten nooit hoger dan 180 graden
Celsius, dus laat frituurvet niet
walmen. Gebruik liever geen kant-
en-klaar producten met veel vet,
zoals patat, chips, gebak en koek.
Je weet immers nooit welke vetten
hierin gebruikt zijn en hoe zorg-
vuldig ze behandeld zijn. Hetzelf-
de geldt voor margarine: vaak
wordt deze gemaakt van plantaar-
dige olie (en dat staat er dan met
grote letters op), maar door de ver-
harding gaan de goede eigen-
schappen van de oliln verloren.
Als u ze dan ook nog gaat verhit-
ten, degenereren ze nog meer.

Voor op de boterham is en blijft
roomboter het beste alternatief.
Roomboter is weliswaar verzadigd,
maar door de unieke samenstel-
ling van melk is dit vet zeer licht
verteerbaar en kan ons lichaam
het prima verwerken. Wel is het de
moeite waard om te letten op de
herkomst van de boter. Schadelij-
ke stoffen uit het milieu of uit het
veevoer van de koeien, hebben de
neiging zich op te hopen juist in
de vetten. Dit geldt zowel voor
vleesvetten als voor room. Hele-
maal vermijden kun je het na-
tuurlijk niet, maar je kunt wel de
belasting voor je lichaam beper-
ken door te kiezen voor producten
met eko-keurmerk. Dan weetje ze
ker dat de dieren natuurlijk voer
gekregen hebben.

Voor de bereiding van groente,
waarbij de temperatuur nooit erg
hoog kan worden, kan plantaardi-
ge olie worden gebruikt. Bij voor-
keur olijfolie. In slasauzen of om
na het koken over het gerecht te
druppelen (zoals bij macaroni om
het kleven te voorkomen) zijn
koudgeperste plantaardige oliln
heel geschikt. Deze zitten bomvol
vitaminen en mineralen die vrij-
wel nergens anders te vinden zijn.
Ook is het goed om regelmatig

(liefst ongebrande) noten te eten;
een gezonder borrelhapje dan een
blokje kaas of plakje worst. Noten
kunnen ook in de vorm van pasta
op de boterham. Zoals het voor de
meeste voedingsmiddelen geldt, is
het ook hier: in de natuurlijke ver-
pakking van noten, zaden of
vruchten zitten ook de hulpstof-
fen die het lichaam nodig heeft,
om de vertering van de oliïn te ver-
gemakkelijken.

Het beste is het om twee keer zo-
veel onverzadigde als verzadigde
vetten te gebruiken. Hoeveel je per
dag gebruikt blijkt niet zoveel uit
te maken. Het gaat om de verhou-
ding. Zelfs voor de lijn blijkt de ver-
houding van het soort vet belang-
rijker te zijn dan de hoeveelheid!
En de nadruk zou moeten liggen
op de enkelvoudig verzadigde vet-
zuren: olijfolie en vis. Niet voor

niets komen in Italiï (olijfolieland
bij uitstek) en Japan (vis) nauwe
lijks hart- en vaatziekten voor.

Recept: pesto

Handvol verse fïjngehakte basili-
cum - 100 gram gehakte pistache
noten (hieraan dankt de pesto zijn
naam) - 6 ontvelde tomaten - 4 dl.
koudgeperste olijfolie - zout en pe
per.

Meng alle ingrediënten grondig
door elkaar. Dit kan door het
mengsel krachtig te schudden in
een goedgesloten beker, heftig te
kloppen met een garde of, het ge
makkelijkste: in een elektrische
bekermixer of keukenmachine
(die kan ook het hakwerk van u
overnemen. In een schone glazen
pot in de koelkast te bewaren.
Heerlijk bij deegwaren en salades.

Scouting Vorden
Scouting Vorden is momenteel
druk bezig met het realiseren
van een nieuwe blokhut. De
huidige blokhut die al dateert
uit 1946 voldoet niet meer aan
de eisen van deze tijd.

Bovendien is het gebouw te klein
om de circa 65 leden onder te kun-
nen brengen. Dankzij de mede-
werking van het Geldersch land-
schap, de gemeente Vorden en
niet te vergeten de inzet van de ve-
le vrijwilligers van scouting Vor-
den, is de bouwvergunning al een
poos geleden verleend.
Zo verstrekte de gemeente Vorden
bovendien een subsidie van ca.
15.882 Euro (35.500 gulden).

De totale bouwkosten gaan circa
181.512 Euro (ca. 400.000 gulden)
bedragen. Op dit moment staat 'de

teller' op 113.445 Euro (250.000
gulden) Piet Kramer, voorzitter
van de bouwcommissie liet ons
weten dat er nog bij twee instan-
ties een aanvraag loopt voor een fi-
nanciële bijdrage te weten bij de
provincie en bij "Jantje Beton". Los
van deze aanvragen doet Scouting
Vorden middels acties er alles aan
om te proberen de nog ontbreken-
de gelden bijeen te krijgen.

Zo werd er afgelopen zaterdag een
"potgrondactie" gehouden. De in-
woners van Vorden ontvingen on-
langs een bestelformulier in de
bus waarop men bijvoorbeeld zak-
ken potgrond, koemestkorrels,
tuincompost e.d. kan bestellen. De
scouts hebben deze formulieren
zaterdag opgehaald waarna de be-
stelling op zaterdag 16 maart aan
huis wordt afgeleverd.

o l i tie varia GROEP

Vrijdag 15 februari
Op de kruising Deldenseweg/
Rondweg heeft zich een aanrij-
ding voorgedaan. De bestuurder
van de personenauto wilde de
Rondweg recht oversteken. Hier-
voor stopte hij voor de kruising,
keek en trok op. Hierbij zag hij de
auto die naderde over de Rondweg
over het hoofd. De bestuurder van
deze auto heeft nog geprobeerd
uit te wijken, maar heeft de eerste
auto in de linkerflank geraakt. Bei-
de auto's raakten zwaar bescha-
digd en moesten worden afge
sleept. Gelukkig raakte er nie-
mand gewond.

Zondag 17 februari
Tijdens de nachtdienst is er gecon-
troleerd op het gebruik van alco-
hol. Geen van de gecontroleerde
bestuurders had gedronken.

Maandag 18 februari
Tijdens de motorsurveillance is
een algemene verkeerscontrole ge
houden. Er zijn diverse verbaaltjes
opgemaakt, o.a. voor het rijden
zonder gordel, rijden op de brom-
fiets zonder helm, vervallen APK
en verkeerde kentekenplaten op
de aanhangwagen. Ook is er diver-
se malen gewaarschuwd.

Dinsdag 19 februari
Er is gecontroleerd op snelheid.
Op de Horsterkamp geldt een
maximum snelheid van 50
km/uur. Er zijn in totaal 255 voer-
tuigen gecontroleerd. Hiervan re
den er 35 te hard. De hoogst geme
ten snelheid bedroeg 79 km/uur.

Woensdag 20 februari
Er is een bromfietscontrole gehou-
den. Tijdens deze controle wordt
er o.a. gelet op het vermogen van
de bromfiets, of het voertuig ver-
zekerd is, het dragen van de helm
en natuurlijk de technische staat.

Er zijn 12 bromfietsen gecontro-
leerd. Hiervan hebben er 6 een
proces verbaal gekregen voor een
te hoog vermogen.

Donderdag 21 februari
Tijdens het toezicht op de jeugd
werden door de politie drie jon-
gens opgeschreven voor het zon-
der redelijk doel ophouden in het
wachtlokaal van de NS.

Werd er een snelheidscontrole ge
houden te Vorden. Op de Ruurlo-
seweg 60 km weg van 13.20 tot
15.20 uur. Er zijn 1074 voertuigen
gecontroleerd. Hiervan reden er
44 te hard. Hoogste snelheid 84
km/uur.

Op de Wildenborchseweg, 80 km
weg van 15.30 tot 17.30 uur. Er zijn
466 voertuigen gecontroleerd.
Hiervan reden er 21 te hard. Hoog-
ste snelheid 126 km/uur.

Op de Burgemeester Galleestraat
heeft zich een aanrijding voorge
daan. Een bestuurder van een per-
sonenauto reed komende vanaf de
Zutphenseweg de Burgemeester
Galleestraat in. Hij had zijn voer-
tuig niet voortdurend onder con-
trole. Hierdoor botste hij tegen een
boom. Volgens de bestuurder was
hij uitgeweken voor een tegenlig-
ger.

Gevonden/erloren voorwerpen,
met ingang van 13 februari:
Gevonden:
- geen
Verloren:
- een zwarte schoudertas, inhoud

mobiele telefoon en fotolenzen.

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.



Speciale aanbieding

uw trap bekleed
met een oersterk tapijt

keuze uit meer dan W kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts 185 euro
Wi'i komen vrifbfi/vend met stalen bij u aan huis.

Voor infichf/ngen en/of bestellingen:

JRK PRODUCTS
tel. (0546) 45 86 97 / 06 51618006 J. Buisman

Helmink Meubelen in Vorden is ruim 40 jaar in de regio toonaangevend
interieurspecialist waar klanten goed terecht kunnen voor complete wo-
ninginrichting. Naast Vorden heeft Helmink ook een filiaal in Eibergen.
De collectie meubelen is sterk variërend, van modern tot klassiek. Ook
het assortiment in slaapcomfort, woningtextiel en woondecoraties is af-
gestemd op een breed publiek. Ter versterking van ons team in Vorden
zoeken wij een

Parttime

verkoopster
(± 15-20 uur per week)

voor de verkoop van meubelen en woningtextiel. Ervaring in de
branche geniet de voorkeur.

U leert omgaan met de kwaliteitscollecties in meubelen, tapijt en par-
ket en leert tevens om op accurate wijze voorkomende administratie-
ve werkzaamheden te verrichten, ter ondersteuning van de verkoop.

Ambieert u een baan met perspectief en wilt u werken in een hecht
team, dan nodigen wij u uit te solliciteren.

Schriftelijke sollicitaties met c.v. graag binnen 2 weken versturen naar:
Helmink B.V. Postbus 40 7250 AA Vorden.

m/v

meubelen
HELMINK M A A KT H ET M O O IER BIJ U THUIS

Raadhuisstraat 22
Vorden

Postbus 97
7250 AB Vorden

Telefoon
(0575) 55 1455

Fax
(0575) 55 17 09

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
2001
kunt u buiten kantooruren bij ons terecht op
woensdag 6 - 13 - 20 - 27 maart
van 17.30 tot 19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

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

Contactjes?

Het cement
tussen vraag
en aanbod!

Modeshows

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451438

a.s. vrijdag l maart en zaterdag 2 maart
kunt u weer genieten van onze modeshows voor dames en heren.

Showtijden:

vrijdag l maart 10.00 uur en 14.00 uur
zaterdag 2 maart 10.00 uur en 14.00 uur

U kunt het beste even reserveren: (0573) 45 14 38

Kef voo^jaa^sgevoel

Ideeën voor Paasbloemwerk en
voorjaarsdecoraties kunt u zien

op zondag 3 maart a.s. tijdens de

open
bij bloembinderij

T) e.
van 10.00 - 17.00 uur.

Er zijn kraampjes met bloemschik
materialen en woondecoraties.

Graag tot ziens.

Gerda Kamperman-ten Arve
Ruurloseweg 116 • Vorden
Telefoon (0575) 55 68 04

FAMILIE-
DRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW. TROUW, GEBOORTE /
JUBILEUM - VERHUIZING? /
VRAAG NAAR ON2C MOGELIJKHEDEN

drukker i j Weevers

Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax(0575) 551086
info@weevers.nl
www.weevers.nl



Wisseling van de wacht drectie
Wegenbouw Dostal Vorden

Wanneer je het kantoorgebouw
van Wegenbouw Dostal aan de
Onsteinseweg binnenkomt,
dan loop je regelrecht tegen
een koperen olifant aan. Op de
sokkel is een bordje bevestigd
met de tekst: "Met zijn allen
sterk". Aangeboden door Rob
en Serge. Een cadeau dat de zo-
nen van Jos Dostal, Rob en Ser-
ge" in september 1997 bij de in-
gebruikneming van het kan-
toorpand hebben aangeboden.

De beide zonen Dostal zouden
t.z.t. het bedrijf van hun vader
overnemen. Ondanks het feit dat
pa zijn jongens altijd voor heeft
gehouden" kijk zelf maar wat jul-
lie later willen worden, maar ga
maar niet in dit (familie) bedrijf
werken"! Toch kozen de beide zo-
nen, net als hun vader, voor het
vak van wegenbouwer.

Soms kan het leven heel grillig en
onrechtvaardig zijn. Een tragisch
omgeval maakte een eind aan het
leven van de toen 30 jarige Rob.
Voor de familie Dostal stortte de
wereld in.

Toch moest men verder. Niet in de
laatste plaats, het verantwoorde-
lijkheidsgevoel voor de 60 mede

werkers. Inmiddels heeft Dostal se
nior (Jos) het directiestokje aan
zijn zoon Serge (28) overgedragen.

Op zijn jonge schouders rust
straks de taak om het bedrijf We
genbouw Dostal voort te zetten.
Dostal senior is ervan overtuigd
dat zoon Serge het kan. "Ik heb er
een goed gevoel bij", aldus Jos Do-
stal. Voorlopig hoeft Serge Dostal
de "kar" nog niet alleen te trek-
ken. Pa Dostal zal, in de rol van
commissaris, nog een belangrijke
stem in het kapittel hebben. Met
zijn 35 jarige ervaring kent hij na-
tuurlijk als geen ander het klap-
pen van de zweep in de wereld van
de wegenbouw.

"Toch wil ik het wat kalmer aan
gaan doen. Een beetje afbouwen,
ik wil de jongeren natuurlijk niet
voor de voeten lopen", zo zegt de
59 jarige Jos Dostal. Na de HTS ge
volgd te hebben (ook zoon Serge
trad qua opleiding in de voetspo-
ren van zijn vader) nam senior
reeds op 25 jarige leeftijd het be
drijf van zijn vader over.

BEDRIJFSGEK
"Eigenlijk ben je een beetje be
drijfsgek wanneer je zo'n bedrijf
wilt runnen. Je werkt je te pleuris.

Weken van 80 werkuren zijn meer
regel dan uitzondering. Eigenlijk
is iedere ondernemer een beetje
gek. In mijn geval kan ik gerust
stellen dat ik besmet ben met het
virus van de aannemer. Toch ben
ik blij dat ik voor dit vak heb geko-
zen. Het leuke is dat je met heel
veel mensen, uit alle rangen en
standen van de maatschappij, in
aanraking komt. Erg boeiend", zo
zegt Jos Dostal.

Tijdens ons gesprek waren vader
en zoon Dostal aanvankelijk zeer
op hun hoede. Zeer voorzichtig
met het formuleren van hun ant-
woorden, want je weet immers
nooit of je ook iemand door een
bepaalde uitspraak te doen tegen
de benen schopt. Toch, naarmate
het gesprek vorderde, gaf met na-
me Dostal senior ons een ruime
blik in de "keuken" van de wegen-
bouwwereld.

KEIHARDE WERELD
Een wereld, zo konden we conclu-
deren, waar het soms hard naar
toe gaat. Een wereld waarbij je als
ondernemer.gezien de vaak lang-
lopende projecten een eindeloos
geduld moet hebben. Een wereld
waarin je een groot incasserings-
vermogen aan de dag moet leggen.

Jos Dostal: " Bij een miljoenenpro-
ject bijvoorbeeld op duizend gul-
den na, een opdracht missen komt
keihard aan. Wekenlang heb je
aan de "rekentafel"'gezeten. Bij
offertes wordt kwaliteit verwacht,
maar je moet wel altijd de laagste
in prijs zijn.

En dan kan zomaar een ander met
de opdracht gaan strijken. Je
vloekt een keer, je zegt bij je zelf
"all in the game" en je gaat weer
over tot de orde van de dag. De
concurrentie is hevig en je weet
van te voren dat er bij onderhand-
se cq. openbare aanbestedingen,
meer kapers op de kust zijn".

De toekomstige gemeentelijke her-
indelingen ziet Jos Dostal nu niet
bepaald als een voordeel voor een
wegenbouwbedrijf. In tegendeel
zelfs. Zegt hij: "Wij zijn voor het
merendeel van onze projecten af-
hankelijk van de overheid. Als
straks gemeentes fuseren, bete
kent dat onherroepelijk dat in eer-
ste instantie achterstand in de nog
uit te voeren plannen zal ontstaan.
Dus vertraging!"

In dit verband wijst Dostal senior
op een ander gevaar dat altijd bij
een wegenbouwer op de loer ligt.
"De bezuinigingen, de overheid
die de kraan dichtdraait, we heb-
ben er altijd mee te maken. Denk
maar eens terug aan de beste-
dingsbeperking in de tachtiger ja-
ren", zo merkt hij op.

GEVAAR
Het werken langs Neerlands we
gen is voor een wegenbouwer en
zijn medewerkers niet van gevaar
ontbloot. Dostal:" Ik heb het wel
meegemaakt dat passerende au-
to's je bijna de vouwen uit de
broek reden, zo dicht kwamen ze
langs je heen. De automobilist is
soms verre van tolerant. Wat te
denken van een automobilist die
zomaar de nog "warme" asfaltweg
opreed met de woorden "laat me
erdoor ik betaal toch ook wegen-
belasting". Gelukkig worden er te
genwoordig wegen afgesloten, zo-
dat wij ongestoord ons werk kun-
nen doen".

Bij Dostal kennen ze een relatief
gering personeelsverloop. Serge
Dostal: "Heeft ook te maken met
het feit dat we veelal in de regio
werken (een straal van circa 80 ki-
lometer rondom Vorden) en onze
medewerkers ook uit de buurt ko-
men. Bovendien doen we ook veel
aan opleiding.

Gaat er echter toch iemand weg,
dan is het wel moeilijk een vervan-
ger te vinden, want er is in ons vak
nog steeds schaarste aan perso-
neel. Zo komt het veelvuldig voor

dat met bepaalde (grote) projecten
elders personeel "geleend" wordt",
zo zegt hij.

In een folder van het bedrijf staat:
"Met wegenbouw Dostal Vorden
neemt U alle horden". Dat bete
kent in de praktijk dat het bedrijf
zich bezig houdt met asfaltverhar-
dingen, straatwerk, grondwerk en
funderingen, rioleringswerkzaam-
heden, onderhoud van wegen, op-
pervlaktebehandelingen en turn-
keyprojecten. Dat laatste wil zeg-
gen het verzorgen van een heel
traject van de ontwerpfase tot en
met de oplevering en nazorg.

Dostal Wegenbouw heeft al vanaf
1987 aan het Twentekanaal in Lo-
chem een asfaltcentrale. Door de
ze eigen centrale is het bedrijf niet
meer afhankelijk van derden en is
de marktpositie daardoor aanzien-
lijk verbeterd. Het bedrijf is sinds
1995 in het bezit van het kwa-
liteitscertificaat NEN-ISO-9001.
(VGA**, erkend leerbedrijf). Het
asfalt wordt geproduceerd onder
NEN-ISO-9002/BRL 5003.

HISTORIE
Het bedrijf "Dostal" werd in 1937
opgericht door de heer V.J. Dostal.
Vanuit de boerderij van zijn
schoonvader had hij een eigen
stratenmakersbedrij f. Dostal had
slechts de beschikking over een
kruiwagen en een stratenmakers-
hamer. De grondwerkzaamheden
werden handmatig uitgevoerd! In
de vijftiger jaren werd de eerste
trilplaat en vrachtauto gekocht. In
1960 werd een rupslaadschop aan-
gekocht. Het bedrijf groeide uit
naar 150 medewerkers.

In 1965 werd het bedrijf versterkt
met JJ. Dostal (Jos). Er volgt een pe
riode dat het bedrijf in een stroom-
versnelling geraakt. Eind jaren ze
ventig is Dostal uitgegroeid tot
een wegenbouwer van formaat. Zij
is thuis in iedere discipline binnen
de civiele techniek en voert het be
drijf projecten uit voor het Rijk, de
provincie, gemeenten, semi-over-
heid en particulieren.

Toen het gesprek met vader en
zoon Dostal was beëindigd werd
nog even een tekening voor de dag
gehaald. Een tekening met daarop
de "Nettelhorsterbrug". De toe
komstige brug over het Twenteka-
naal bij Lochem. Een totaalimpres-
sie van de herontwikkeling van
het stationsgebied in Lochem. Sa-
men met "Ballast Nedam" en "Ar-
cadis" is ook "Wegenbouw Dostal"
bij de voorbereiding van het plan
betrokken. "Alvorens de plannen
gerealiseerd zijn, zijn we wel enkele
jaren verder", aldus Dostal senior.
Over "kalm-aan-doen" gesproken!!

Dynamische sferen creëren met bijzondere coniferen
Tuinbezitters verslijten de co-
nifeer nogal eens voor 'saai'.
Meerdere coniferen bij elkaar
zou dus saaiheid in het kwa-
draat betekenen. Niets is min-
der waar.

Juist omdat coniferen vaak zo'n
uitgesproken groeivorm of opval-
lende kleur hebben, zijn daar in
een tuin hele spannende dingen
mee te doen.

Goed toegepast geven ze zelfs een
dynamische sfeer aan uw tuin.
Wie de ei pressen uit zuidelijke lan-
den kent, zal het niet over saaie bo-
men hebben. Hun ranke zuilvor-
men domineren het landschap. De
beelden die ze oproepen zijn
uniek. Toeristen laten het thuis-
front hiervan maar al te graag
meegenieten.

Er worden veel ansichtkaarten ver-
stuurd waarop juist die indruk-
wekkende cipressen staan afge
beeld.

CIPRESSEN IN EIGEN TUIN
Dat beeld van die rank omhoog
groeiende cipressen is ook in de
Nederlandse tuin na te bootsen,
maar dan natuurlijk op veel klei-
nere schaal.

Op het tuincentrum zijn hele slan-
ke, zuilvormige coniferen te vin-
den, die bovendien vaak vrij lang-
zaam groeien. De dwergcipres
Chamaecyparis lawsoniana 'Ell-
woodii' is een bekend voorbeeld.
Deze conifeer is bekender dan u
zou denken. In december wordt
'Ellwoodii' heel vaak als mini-
kerstboompje aangeboden. Vol
glittertjes of kunstsneeuw moet
die de kerstsfeer oproepen. Zonder
versiering is 'Ellwoodii' in de tuin
minstens zo mooi.

De kleur van het loof is blauwgrijs.
Dat alleen maakt 'm al tot een op-
vallende verschijning. Juniperus
scopulorum 'Sky Rocket' is een
zuilvormige jeneverbes met even-
eens zo'n aandachttrekkende

blauwgrijze kleur. Zoals de naam
al doet vermoeden, schiet deze je
neverbes als een raket de lucht in,
smal en vol dynamiek.

Onder de zuilvormen zijn behalve
blauwgrijze coniferen ook fris-
groene, of bijna lichtgevende gele
soorten. Zet er eens een paar in uw
tuin bij elkaar en laat ze samen
zorgen voor een dynamisch ge
heel.

COMBINEER HOOG EN LAAG
De ranke gedaante van die zuilvor-
mige coniferen komt alleen tot ui-
ting wanneer we er in z'n volle glo-
rie van kunnen genieten. Pas daar-
om zuilvormen toe in combinatie
met een heel lage, bodembedek-
kende beplanting.

Het toeval wil, dat we voor die bo-
dembedekkers ook terecht kun-
nen bij de coniferen. Sommige
soorten maken echt een prachtig
dicht tapijt. De meeste behoren tot

de jeneverbessen (Juniperus). Een
naam als Juniperus communis
'Green Carpet' zegt al genoeg. 'Gr-
een Carpet' vormt als tapijt de
ideale ondergrond voor bijvoor-
beeld blauwgrijze, zuilvormige
dwergcipressen of jeneverbessen.
Net als bij de zuilconiferen zijn er-
in de bodembedekkende conife
ren tal van kleurnuances.

Die variëren van blauwgrijs, geel,
brons tot donkergroen. Microbiota
decussata neemt in het rijtje wel
een heel bijzondere plaats in. Zo-
mers frisgroen. Naar de winter toe
verkleurend tot chocoladebruin.

ONGESCHOREN MOOI
Coniferen laten zich gemakkelijk
in allerlei vormen snoeien. Ge-
schoren bollen, blokken en kegels
zijn bijna het summum voor een
dynamische tuin. Maar laten we
alsjeblieft niet vergeten dat er ook
tal van coniferen zijn, die zonder
snoeien de show stelen. Het aantal

coniferen dat van nature een bol-
vormige groeiwijze kent, is groot.
Een goed voorbeeld is de frisgroe
ne Thuja occidentalis 'Globosa'. Bij
'Golden Globe' is het loof zwavel-
geel.

Ook dat biedt weer tal van span-
nende combinatiemogelijkheden
met andere coniferen. Bovendien
is een conifeer met zo'n opvallen-
de kleur een aanwinst in de win-
ter. Juist dan springt geel in het
oog.

Al met al is de conifeer een stuk
minder saai, dan waarvoor hij
vaak wordt versleten. Met conife-
ren is in de tuin juist een sfeer op
te roepen die met geen enkele
andere plantensoort kan worden
bewerkstelligd.

Op een spannende manier toege
past, ontstaat er een enorme dyna-
miek in de tuin. Het wordt daar-
om toch tijd om weer eens anders
tegen de conifeer aan te kijken.



Zaterdag 2 maart a.s. om 14.00 uur
starten wij met de

laatste
gehoorzaamheidscursus

(A en B) voor huishonden.

Voor inlichtingen: Hans Lichtenberg.
Tel. (0575) 46 20 42 ('s avonds na 19.00 uur)

Locatie: Banninkstraat 28, Hengelo (Gld.)

De planken-vloer is 'in'.
Daarom biedt "Europa Parket" u een keur aan deze
vloeren, voor lage. 20 niet abnormaal lage prijzen.

Overtuig uzelf.!

planken-vloeren
Grenen v.a.: v/ <**, pjn>
22 mm. dik, tot 17 cm. breed, 2 meter lang:

planken-vloeren
rustiek Eiken v.a: ^ *f»iP*.'
H mm. dik, breedtes tof 22 cm.

lamelparketToplaag4mm. v.a.: ^/O ?5-

massieve stroken 14 mm. messing £4A 95
en groet diverse houtsoorten, v.a.: v» l v» P^

-^d JP<ï/->
Bremstraat 23
Ncede
Tel 0545-292907

ximls 1967

Geopend: dl t/m vrij van 9.00 -17.00 uur
zaterdag van 10.00 -16.00 uur

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de vele mogelijkheden
van doorplaatsing in meerdere edities

Bezit of huurt u
een woning van
15 jaar of ouder?
Laat dan nog dit jaar binnen- en/of buiten-
onderhoudsschilderwerk door de schilders
van Boerstoel uitvoeren tegen het lage btw-
tarief van

slechts 6%
l.p.v. 19%.

Met ingang van volgend jaar wordt deze re-
geling door de overheid misschien weer inge-
trokken.

Tevens ontvangt u bij binnenschilderwerk-
zaamheden tot 15 maart a.e. ook nog de
bekende

winterschilderkorting*
Profiteer dus van dit voordeel en maak snel
een afspraak.
* minimaal werkomvang 3 mandagen.

schildersbedrijf

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9 - Vorden
Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67
e-mail: info@boerstoel.nl

Bouw aan je eigen toekomst
BouwCenter HCI is een dynamische onderneming met vestigingen in Hengelo (Gld), Ulft en Zevenaar.

We houden ons bezig met de levering van een uiteenlopend assortiment producten aan de bouwsector.

Bovendien hebben wij een breed aanbod keukens, badkamers, tegels, natuursteen, sierbestrating

en een bouwmarkt.

Wegens de sterke groei van onze activiteiten zijn we op zoek naar nieuwe collega's.

Technisch commercieel medewerkers binnendienst m/v J
afdeling bouwmaterialen, voor de vestigingen Hengelo (Gld), Ulft en Zevenaar

Wij vragen van u:
- commerciële en klantgerichte instelling
- opleiding op MBO-niveau
- goede onderhandelingsvaardigheden
- kennis van bouwmaterialen
- zowel zelfstandig als in teamverband te

kunnen functioneren
- flexibele en collegiale werkhouding
- kennis van de Duitse taal is een pré

Gastvrouw/telefoniste

Wij vragen van u:
- representativiteit
- goede beheersing van de Nederlandse taal
- flexibele instelling
- gastvrijheid en attente instelling
- beschikbaarheid op vrijdagmiddag,

vrijdagavond en zaterdag (ca. 14 uur)

Wij bieden u:
Een prettige en collegiale werksfeer in een uitdagende en zelfstandige functie. Salaris en overige arbeids-
voorwaarden worden in overeenstemming met de functie en het niveau bepaald.

Heeft u interesse?
Indien u meer wilt weten over een van de genoemde vacatures kunt u telefonisch contact opnemen met de
heer P. van Mourik, telefoon 0575 46 81 81. Uw schriftelijke sollicitatie met bijbehorende CV ontvangen wij
graag binnen 14 dagen en kunt u richten aan:
BouwCenter HCI, afdeling Personeelszaken, Postbus 27, 7255 ZG Hengelo (Gld)

f HCI. Helemaal mijn idee.

BouwCentenHCI

Bij Ambiance Zonwering
heeft u een streepje voor!
Tot en met 16 maart 2002 koopt u vrijwel al onze streepdessins
voor de prijs van uni oftewel effen stoffen. En dat kan u bijzonder
veel euro's schelen. Kom snel naar onze showroom!

AMBIANCE
Z O N W E R I N G w w w . a m b i a n c e - z o n w e r i n g . n l

Disbergen Varsselseweg 25, HENGELO (Gld.), tel.: (0575) 46 14 25

Binnenkort een evenement? Meldt deze aan
onder: www.evenementen-agenda.nl
en wij zorgen dat iedereen op de hoogte blijft

We e vers Net

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

v.o.f.
o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

em
Tel. (0314) 62 22 67

s c h oo

Zei h
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67
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UB»
HET BESTEMMINGSPLAN (3)
DoorMartijn Nieuwenhuis en
Benno Klein Goldewijk

é- Recentelijk hebben wij in deze ru-
briek een tweetal artikelen over de
verschillende facetten van het be-
stemmingsplan gepubliceerd. De
eerste handelde over het bestem-
mingsplan als zodanig en de twee
de ging over de manier waarop
een dergelijk plan tot stand komt.

In dit laatste artikel over het be-
stemmingsplan staan wij stil bij de
rechtsbescherming die burgers
hebben. Voor alle duidelijkheid
vermelden wij dat de indiening

_* van bedenkingen, bezwaren en
dergelijke reeds in de totstandko-
mingsprocedure aan de orde zijn
geweest. Juridisch bekeken han-
delt het daarbij.niet zozeer over
rechtsbescherming, maar gaat het
dan om een vorm van inspraak. De
fase van rechtsbescherming gaat
namelijk pas in op het moment
dat Gedeputeerde Staten het goed-
keuringsbesluit hebben genomen.
Als een besluit van GS strekt tot
goedkeuring van het door de ge-
meenteraad vastgestelde bestem-

f mingsplan kan beroep worden in-
gesteld. Dit kan echter niet door ie-
dereen. Dit kan slechts gebeuren
door diegenen die in het voortra-
ject op tijd bedenkingen bij GS
hebben ingebracht. Verder bestaat
deze mogelijkheid voor personen
die belanghebbende zijn en tevens
kunnen aantonen niet redelijker-
wijs bedenkingen te hebben kun-
nen ingebracht. Dit kan bijvoor-
beeld als gevolg van een langdurig
verblijf in het buitenland. Als er
een situatie is waarin GS geen
goedkeuring verleent kan ieder-
een beroep instellen.

De beroepstermijn begint als ge-
volg van relevante bepalingen in
de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning (WRO) op de dag dat het be-
sluit van GS ter inzage wordt ge-
legd. Beroep kan worden ingesteld
bij de Raad van State, en wel bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak
(ABRS). De WRO bepaalt dat deze
afdeling binnen 12 maanden een
beslissing dient te nemen.

Normaal gesproken kent het Ne-
derlandse bestuursrecht een be
zwarenprocedure voorafgaande

aan een beroepstermijn. In het
omschreven geval lijkt daar nu
geen sprake van te zijn. Dit is ech-
ter schijn, omdat hetgeen waar-
over GS beslist een besluit van de
gemeenteraad is. Dit besluit is na-
melijk reeds onderworpen ge-
weest aan een zienswijzen- en be-
denkingenprocedure, zoals be-
schreven in het vorige artikel.

Op de dag dat de beroepstermijn is
verstreken treedt het besluit van
GS in werking. Hierin ligt een
groot verschil met de situatie zo-
als die bestond voor de wetwijzi-
ging van 1994. Voor 1994 werd het
besluit opgeschort indien beroep
werd ingesteld bij de ABRS (ook
wel: Kroon). Tegenwoordig moet
men een apart verzoek om voorlo-
pige voorziening (lees: opschor-
ting) richten aan de voorzitter van
de ABRS. De WRO bepaalt dat het
bestemmingsplan in ieder geval
niet in werking treedt zolang nog
niet op dit verzoek is beslist. Na
een eventuele toewijzing van het
verzoek geeft de voorzitter aan
welke delen van het bestemmings-
plan al dan niet buiten werking
blijven.

Voordeel van deze nieuwe situatie
sinds 1994 is dat er op een korte
termijn duidelijkheid bestaat over
de bruikbaarheid van het bestem-
mingsplan. Het nadeel is echter
dat bij afwijzing van het verzoek
om voorlopige voorzieningen aan
de voorzitter van de ABRS een ver-
dere behandeling van de eigenlij-
ke beroepsprocedure in feite over-
bodig maakt; het bestemmings-
plan treedt namelijk in werking
en vele daaruit voortvloeiende ge-
volgen zijn niet meer omkeerbaar.

Het komt regelmatig voor dat ie
mand als gevolg van zogenaamde
planologische beslissingen schade
ondervindt. Indien het handelt
om schade als gevolg van een
nieuw bestemmingsplan spreekt
men van "planschade". Dit komt
bijvoorbeeld voor als iemand een
stuk grond bezit met daarop de be
stemming woningbouw dat als ge
volg van het in werking treden van
een nieuw bestemmingsplan de
bestemming groenvoorziening
verkrijgt. De waarde van de grond
zal hierdoor dalen. Voor de vergoe
ding van dit soort schade kent de

WRO een artikel waarin de ge
meenteraad wordt belast met het
beoordelen van de aanvragen voor
schadevergoeding.
Van groot belang bij het onder-
werp planschade zijn een drietal
uitgangspunten:
*1 er dient sprake te zijn van aan-

toonbare schade,
*2 het schadeverzoek dient te wor-

den ingediend door een belang-
hebbende,

*3 er dient sprake te zijn van zoge
naamde causaliteit.

Met betrekking tot punt l kan
worden gesteld dat de het hiervoor
omschreven voorbeeld van een
veranderende bestemming kan
worden aangetoond door middel
van bijvoorbeeld een taxatierap-
port van een ter zake deskundige,
zoals een makelaar of rentmeester.
Een belanghebbende (punt 2) is
volgens de Algemene wet be
stuursrecht (Awb) als degene
wiens belang rechtstreeks bij een
besluit betrokken is. In het voor-
beeld is de eigenaar duidelijk een
belanghebbende.

Onder punt 3 wordt de causaliteit
aangehaald, hetgeen betrekking
heeft op het noodzakelijk aan we
zige verband tussen een planologi-
sche beslissing en het gevolg voor
een bepaalde eigendom. Het gaat
dan in feite om het vergelijken van
de geldende planologische om-
standigheid met de planologische
situatie indien dat overheidshan-
delen niet zou hebben plaatsge
had. Vooral deze causaliteit blijkt
voer voor juristen, omdat dit be
grip behoorlijk is op te rekken.

Dit wordt onder andere versterkt
doordat met betrekking tot dit
specifieke onderwerp ook hetgeen
"in de lijn der verwachtingen zou
hebben gelegen" indien van het
planologische besluit geen sprake
zou zijn geweest, betrokken kan
worden. Het zal duidelijk dat een
en ander kan leiden tot een tijdro-
vend en bovenal onoverzichtelijk
discussies over inhoudelijke de
tails, waarin veel gevallen nie
mand bij gebaat is.

Beide auteurs zijn werkzaam bij:
De Bos Makelaardij o.g. b.v. te
Zutphen. Bezoek ook eens onze
website: www.debos.nl

Nieuwe tentoonstelling bij
architectenbureau Wolbert
Op 18 januari jl. is er weer een
nieuwe tentoonstelling bij ar-
chitectenbureau Alfonso Wol-
bert aan de Rozenstraat 16 in
Hengelo Gld. van start gegaan.
Het vertrouwde beeld in de tra-
ditie van wisseltentoonstellin-
gen wordt voortgezet met een
dubbele tentoonstelling met
het werk van de maritiem schil-
der Dio Konijnenberg en met
beelden van Annemarie Wil-
lemsen.

Dio Konijnenberg, die met zijn
aquarellen met maritieme onder-
werpen een zekere bekendheid
heeft opgebouwd heeft zijn inte
ressegebied wat verlegd en is de
laatste jaren, in toenemende ma-
te, architectonische onderwerpen
gaan schilderen. Vooral oude
grachtenpanden of oude pakhui-
zen aan pittoreske haventjes heb-
ben zijn aandacht.

Ook zijn evenzo bekende Diogrijs
heeft een gedaante verwisseling
ondergaan, want hij is veel kleur-

rijker en losser gaan schilderen.
Op vrij grote formaten weet hij
met rake penseelstreken treffende
sfeerbeelden op te roepen.

Hij werd in 1942 geboren en kreeg
zijn eerste teken- en schilderlessen
van een Delftse kunstenaar. Van
hem leerde hij o.a. de penteken-
techniek. Daarin heeft hij menig
jaar getekend.

Later ging hij in Ugchelen wonen
en ontdekte daar de charme en de
vele mogelijkheden van de aqua-
reltechniek. Daardoor kwam hij
op de tekenschool van de bekende
Ugchelense kunstenaar Jacques
Willem Maris terecht. (Een telg uit
een beroemd schildersgeslacht).

Hij bleef 10 jaren onder zijn artis-
tieke hoede en ontwikkelde zich
tot maritiem schilder. Later ging
die ontwikkeling gewoon door,
compleet met een geheel eigen
kleuren- en vormentaal. Impressio-
nist van huis uit is zijn stijl de laat-
ste jaren veel expressiever gewor-

den. Ook heeft hij een groot deel
van de tekenschool van Jacques
Willem Maris overgenomen en er
is nog steeds een wachtlijst voor
degene, die zich daarbij aan wil
sluiten.

Naast het 'lesgeven' houdt hij nog
voldoende tijd over om zich aan
zijn vrije werk te kunnen wijden.
Ondanks dat hij al een lange rij
aan tentoonstellingen op zijn
naam heeft staan, zowel in bin-
nen- als buitenland, staat er nog
een aantal op stapel, zoals een gro-
te tentoonstelling in Brussel.

Annemarie Willemsen is in 1960
geboren en werkt al een aantal ja-
ren als beeldhouwster. Eerst naast
een beroep in de gezondheidszorg
en later helemaal professioneel.
Haar opleiding deed zij door mid-
del van cursussen en privélessen
bij diverse beeldhouwers met na-
men als Frans de Folter, Ole Lan-
gerhorst en Feico Hajonides. Bij
Frans de Folter leerde deze
Zutphense beeldhouwster het ma-

ken van torso's. Vooral aan de les-
sen modeltekenen heeft zij veel ge
had. Bij de cursussen van Ole Lan-
gerhorst was de vorm van hout het
uitgangspunt en het doel van de
cursus bij Feico Hajonides was het
organisch beeldhouwen en vorm-
geven.

In haar werk is de menselijke ge
stalte een belangrijk gegeven ge
bleken. Annemarie zoekt naar de
verdieping hiervan door vanuit
stemmingen zoals vreugde, een-
zaamheid e.d. die vormen te bena-
deren, te bekijken en in steen,
hout of brons te realiseren. Behal-
ve dat hieruit vrij naturalistische
beelden ontstaan is er ook een nei-
ging tot abstrahering. Dit ervaart
zij als een waardevolle aanvulling.
In het begin van haar carrière
werkte zij voornamelijk in hout.

Doch de laatste jaren gaat haar be
langstelling meer naar steen uit.
Vooral het doorschijnende karak-
ter van het wat zachtere albast
spreekt haar erg aan. Ook hardere
steensoorten, zoals het weerbarsti-
ge marmer, laten zich door haar
bewerken.
Soms is het goed om eerst de vor-
men in klei of was te modelleren,
waarna zij in brons gegoten kun-
nen worden. Weer een andere be
naderwij ze met een heel eigen ka-
rakter. Ook Annemarie heeft al
een lijst van tentoonstellingen
achter haar naam staan.
Deze dubbele tentoonstelling bij
architectenbureau Alfonso Wol-
bert is op werkdagen en tijdens
kantooruren gratis te bezichtigen.
Even aanbellen is noodzakelijk. De
duur van deze tentoonstelling is
tot half april 2002.

In de Loodse workshops

Workshops wilgentenenvlechten

Op zaterdag 2 en zondag 3
maart houden ze bij In de Lood-
se workshops open dagen.

Aan de Lage Lochemseweg 5 in
Warnsveld kan men komen kijken
naar allerlei (nieuwe) decoraties.
In de Loodse geeft workshops wil-
gentenenvlechten, gaas en mos en
groendecoraties. Rond de feestda-
gen en in de verschillende seizoe
nen zijn er aangepaste workshops.
De workshops worden gegeven
door de schoonzussen Rianne en
Aletta Kappert. Op zo'n workshop
kan men zelf een keuze maken uit
verschillende werkstukken, het is
dus niet zo dat iedereen hetzelfde
hoeft te maken. Tijdens de work-

shop zijn de groepen niet groter
dan acht personen, zodat er voor
iedereen voldoende aandacht is.

Natuurlijk is er tijd voor koffie,
thee en een uitgebreide lunch (hè
Ie dag), het gaat tenslotte om de
gezelligheid. Het is dan mogelijk
om in overleg een datum vast te
stellen. Het minimum aantal is
dan 6 personen. Wil men meer we
ten over de workshops, de vele de
coraties bekijken, of gewoon voor
de gezelligheid: kom dan op de
open dagen 2 en 3 maart aan de
Lage Lochemseweg 5 te Warnsveld.
De koffie staat klaar! Zie voor de
openingstijden de advertentie el-
ders in deze krant.

Opening van modeseizoen
voorjaar bij Teunissen Mode
Aanstaande vrijdag en zaterdag
worden er bij Teunissen Mode
modeshows gehouden. Manne-
quins en dressman geven een
impressie van de komende
voorj aarsmode.

Het komende modebeeld laat
vooral veel kleur zien. In de eerste
aanzet van het seizoen zal de na-
druk komen te liggen op marine
rood en wit of zwart-rood en wit.
Bleu zal een belangrijke steun-
kleur blijken.

Waren de afgelopen jaren vooral
de uni-kleuren veel te zien, dit sei-
zoen zal veel grafische dessins
hebben. U zult veel strepen tegen-
komen in vrolijke kleuren. De
krijtstreep zal flink opzetten en in
de vrouwenmode vindt u deze in
soepel vallende broekpakken. Pan-
talons zijn vaak uitgevoerd in
streepdessins en laten zich goed
kombineren met kleurige truien
en vesten.

De bijpassende jasjes zijn kort of
juist extra lang, maar vooral erg
vrouwelijk. Hoewel de pantalon
nog steeds het belangrijkste on-

derstuk zal zijn komt de rok in het
beeld duidelijk terug. Ook in de
meer feestelijke combinaties.

Merken als Gerry Weber, Fran-
kenwalder en Markwald laten een
kleurrijk beeld zien voor die mo-
menten die belangrijk zijn in uw
leven. Prachtige kombinaties voor
een huwelijk of een receptie. In de
meer casualsfeer zijn de ingre
dienten van Rosner, Zerres en Ol-
sen en H.S. Fashion absolute top-
pers. Nieuw in het broekenbeeld
zijn de langere pijpen die ook wat
wijder zullen zijn.

Voor de mannenmode heeft Teu-
nissen Mode merken als McGre
gor, New Bondstreet en For Fellows
in huis. Ook voor de mannen gel-
den veel nieuwe kleuren. Rood,
bleu en lila zijn belangrijke steun-
kleuren die het modebeeld voor
de man extra vernieuwing brengen.

Natuurlijk vindt u bij Teunissen
Mode kostuums en mooie kolberts
van o.a. Peter van Holland, Oxford
en Frans Molenaar. Als u de mode
shows wilt zien kunt u het beste
even reserveren: (0573) 45 14 38.



Wij zoeken

mede-
werker

op bestelbus
voor fijnmazige distributie

van diervoeders.

Voor 3-4 dagen per week.
Rijbewijs B-E.

Inlichtingen:

uutamtitom VKKVOBDBUS

VEEVOEDER- EN
KUNSTMESTHANDEL

Hazenhutweg 2,
7255 MN Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Borculo (OU.)

T»/. 0545-272795

Tel. 0314-683319

"Niks inleveren van mijn keuken.
Maar wel een enorm stuk van de prijs!"

Tijdelijk:
Complete showroom-

keukens inclusief

apparatuur

vanaf € 4.425,-

Prachtige

hoekkeuken

'Meer voor Minder!')

voor € 7.258,""

Ata g koelkast:
va î̂ 689^voor € 425,-

Miele vaatwasser met besteklade:
van £427u> voor € 725,-

Atag inductiekookplaat:
van .£4£9J,- voor € 1.298,-

Luxe Atag combitron:
van £4^36£- voor € 927,-

-, ««t* _ |«

HCL Helemaal mijn idee.
—^ : . : -_• ^t '"''J^^fc. ME

ouwCenteriHCI „ Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81
Zevenaar - Ampèrcstraat 3 - t e l . 0 3 1 6 5 2 3 2 0 1
openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

Onze agrarische relatiebeheerders
heten u van harte welkom op de AgraDo.

prolink.nl
et profeaaionala

Zutphen - Do«tinch«m - Winterswijk

Computer
cursus

voor beginners
Schrijf nu inl

Deze cursus leert u in 6 maandag-avonden met
de computer om te gaan. Niet te Ingewikkeld en
niet te veel maar precies wat u nodig hebt. Met
veel uitleg en oefeningen. Het belangrijkste is
dat u vertrouwd raakt met het apparaat. Als u
de beginselen onder de knie heeft dan gaat de
rest een stuk makkelijker. Een echte
basiscursus voor beginners. Ook geschikt voor
mensen die aan een pc-privéproject hebben
meegedaan en ouders die door hun kinderen
voorbij worden gerend.

Schrijf nu in voor de cursus!
Start op: 4 maart

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nodorl.nd b.v.

Zutphen-Emmerlkseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

WIE GAAT ER MEE
NAARDE

HUISHOUD
BEURS?

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Creatief
Vaakgericht

Vernieuwend
Rabobank

Houtkamphal

Stand

207

De AgraDo is Nederlands oudste regionale tweejaarlijkse agrarische vakbeurs. Voor inmiddels de veertigste

keer opent zij haar deuren. Deze jubileumbeurs mag u zien als hét trefpunt voor het agrarisch bedrijfsleven en

haar markt van morgen.

Natuurlijk zijn ook de Achterhoekse Rabobanken aanwezig. Immers, wij hebben stevige wortels in de agra-

rische sector. Dus we weten hoeveel energie, kennis en vakmanschap u investeert in uw bedrijf. Dat verwacht u

ook van ons. Terecht. Gewoon is niet genoeg. U heeft recht op het beste. Daarom ook bent u bij ons aan het goede adres.

Van harte welkom in onze stand!

5, 6, 7 en 8 maart van 13.00 - 22.00 uur.

Rabobanken in de Achterhoek en Liemers

OPEN DAGEN
„In de loodse" Workshops

Ook dit jaar organiseert „In de loodse" weer open dagen.
Op zaterdag 2 en zondag 3 maart van 11.00 tot 16.00 uur.

Wij laten u dan weer allerlei nieuwe werkstukken
zien, waaronder de paasdecoraties.

„In de loodse" Workshops
Lage Lochemseweg 5 - Warnsveld - Telefoon (0575) 43 16 62

BOEDELVERKOOP:
op zaterdag 2 maart 2002 en

zondag 3 maart van 10.00 tot 16.00 uur bij

KLEIN KRANENBARG
Hackforterweg 31 - Wichmond

Telefoon (0575) 44 12 69

Boedel bestaat uit: antiek (meubilair, servies),
curiosa, spulletjes uit grootmoeders tijd, etc.

Contactjes?
Het cement

tussen vraag
en aanbod!



JONG

'N BEETJE DOM.

ZORG DAAROM DAT JE
ER BIJ BENT OP

WOENSDAG 6 MAART.
OM TE KIEZEN!

Maak gebruik van je democratisch recht om te stemmen.
De WD vindt dat je niet weg mag lopen voor de verantwoordelijkheid

om samen te werken aan de verdere ontwikkeling van een samenleving
met daarin ruimte voor jezelf en respect voor de ander.

Dat doen we als het aan ons ligt samen!


	CVO09-27-02-2002
	CVO09-27-02-20021
	CVO09-27-02-20022

