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Van Zeeburg & Visser Makelaardij o.g.
en Assurantiën gefuseerd met
assurantiekantoor Weustenenk uit Zutphen

Dezer dagen is bekend gewor-
den dat 'Van Zeeburg & Visser
Makelaardij o.g. en Assurantie-
kantoor", een fusie is aange-
gaan met het assurantiekan-
toor Weustenenk uit Zutphen.

In verband met de steeds verder
toenemende verkeersopstoppingen
en parkeerproblemen in het centrum
van Zutphen, heeft de directie ge-
kozen voor de vestiging aan de
Zutphenseweg 31 in Vorden, het
pand waar Van Zeeburg & Visser
reeds tal vanjaren zijn gehuisvest.

De achterliggende gedachte is te-
vens dat de clientèle gemakkelij-
ker Vorden kunnen bereiken dan
het centrum van Zutphen. Tevens
is er aan de Zutphenseweg in Vor-
den een eigen ruime ( gratis) par-
keerterrein. Door deze fusie is het
personeelsbestand uitgegroeid naar
13 medewerkers te weten 2 perso-
nen (makelaardij onroerende za-
ken), 6 binnendienstmedewerkers
en 5 buitendienstmedewerkers.
Het pand aan de Zutphenseweg is
de laatste weken her-ingericht,
waardoor er in een prettige omge
ving gewerkt kan worden.

Deze fusie is niet zomaar uit de
lucht komen vallen. De afgelopen
5 jaren bestond er reeds een
samenwerkingsverband. Bert Vis-
ser, mede-directeur 'Van Zeeburg
6 Visser" licht toe: "Zowel Weusten-
enk als wij, zitten nog steeds in
een groeimarkt, Beide bedrijven
hebben nagenoeg dezelfde struc-
tuur, zitten op dezelfde golflengte.
Veel persoonlijke aandacht voor
de klant, echter "Weustenenk" had
geen afdeling makelaardij. Door
meer specialisatie kunnen we de
klanten richting toekomst nog be-
ter bedienen", aldus Visser.

'Van Zeeburg & Visser" beweegt
zich op tal van terreinen. Het ac-
tief zijn in de Makelaardij O.Z. Een
andere hoofdmoot, de hypothe-
ken. Visser hierover: "We werken
met nagenoeg alle banken, verze-
keraars en pensioenfondsen. We
zoeken voor onze klanten kwa-
liteit tegen een zo laag mogelijk
prijs (lees rente). Bij de aflossingen
van hypotheken letten we voor on-
ze klanten scherp op lage kosten".

Wat betreft de pensioenen zegt
Bert Visser dat er door de diverse
wetswijzingen de burger steeds
meer advies nodig heeft. 'Wij ver-
lenen die adviezen. Ik denk daarbij
aan lijfrenteaftrek, tranchebereke-
ning, pensioenvoorzieningen voor
D.GA. en zelfstandigen. Verder
kan men bij ons terecht op het ge-
bied van pensioenaanvulling voor
werknemers, verzorging voor na-
bestaanden e.d. Ook bewegen we
ons op het geven van begeleiding
bij "gouden handdrukken".

Het is simpel gezegd een "gouden
handdruk", maar daar komt heel
wat bijkijken. Een dergelijke hand-
druk kan op heel wat manieren in-
gevuld worden. Het is goed dat de
betrokkenen daarbij deskundig ge
adviseerd worden. En die deskun-
digheid hebben wij in huis", zo
zegt Bert Visser die terloops nog
even de lijfrentepolissen aanstipt.
"Advies geven en zoeken naar de
hoogste bieder".

HISTORIE
'Van Zeeburg & Visser" bestaat al
bijna 50 jaar. Grondlegger was de
oud-politieman Jan van Zeeburg,
de vader van de beide huidige me
de-eigenaren Gerrit en Geert Jan
van Zeeburg. Van Zeeburg Senior,

jarenlang een bekende politie-
functionaris in Vorden, besloot op
gegeven moment de politiepet aan
de wilgen te hangen. Hij nam een
assurantieportefeuille van Natio-
nale Nederlanden (daarna Amef)
over. Tevens behaalde senior het
diploma Makelaardij.

Op gegeven moment traden Gerrit
en Geert Jan bij pa in de zaak. Ger-
rit van Zeeburg meer als buiten-
dienstman op het gebied van ma-
kelaar in onroerend goed en beë-
digd taxateur, het terrein waarop
hij zich thans nog steeds beweegt.

Broer Geert Jan is de man voor alle
schadeverzekeringen en schadebe
handelingen. Zo rond 1980 namen
de beide zonen het bedrijf van pa
over, hoewel senior wel als advi-
seur actief bleef. De broers koch-
ten datzelfde jaar het huidige
pand van dokter Sterringa (die
had daar een dokterspraktijk). In-
middels is het (zoals in de aanhef
omschreven) een ruim en modern
kantoorpand geworden.

In juni 1998 werd de tweemans di-
rectie uitgebreid met een derde di-
rectielid: Bert Visser. Geert Jan van
Zeeburg: " Wij kenden Bert Visser
al een aantal jaren. Hij kwam hier
namelijk al als Amef inspecteur.
(Bert Visser bekleedde bij dit con-
cern de functie van regio-direc-
teur, red.) Wij wisten dat Bert
graag voor zich zelf wilde begin-
nen. Hij wist alles van hypotheken
en pensioenen. Dus met zijn ken-
nis een welkome aanvulling voor
ons bedrijf, zo zegt Geert Jan van
Zeeburg.

Op het visitekaartje van Bert Visser
prijkt:" pensioenen, lijfrentes, alle
verzekeringen, financiële plan-
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ning, hypotheken, sparen en be-
leggen". En om het cirkeltje hele
maal rond te maken: in Zutphen
was assurantiekantoor Weusten-
enk 50 jaar geleden opgericht door
Bertus Weustenenk. Toen deze er-
mee stopte werd de zaak overgeno-
men door zijn schoonzoon Maar-
ten Dierdorp.

Bert Visser kende deze Maarten al
vanuit de "Amef-tijd". Ze waren
vele jaren goeie collega's, met bo-
vendien vriendschappelijke ban-
den. Beiden vonden dat de twee
bedrijven goed bij elkaar pasten en
vandaar dat eind vorige week het
glas geheven werd op de tot stand
gekomen fusie!

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Woensdag 12 maart Biddag 19.30 uur ds. D. Westerneng (ge/., dienst
in gereformeerde kerk).
Zondag 16 maart 10.00 uur ds. D. Bargebos (Gorssel).

Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 12 maart 1930 uur ds. A. Hagooil, Biddag voor gewas en arbeid.
Zondag 16 maart 10.00 uur ds. B. Seelemeijer (Steenderen).

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 12 maart Biddag 19.30 uur ds. D. Westerneng (gez. dienst).
Zondag 16 maart (3e lijdenszondag) 10.00 uur ds. D. Westerneng;
19.00 uur ds. HA. Koolhaas (Geesteren).

R.K. kerk Vorden
Zondag 16maart 10.00 uur Pastor v.d. Meer m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 15 maart 17.00 uur eucharistieviering. Volkszang.
Zondag 16 maart 10.00 uur woord-/communiedienst. Heren.

Weekendwacht pastores
16 en 17 maart G. Zweers (Hengelo), tel. (0575) 46 12 75.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
15-16 maart].], de Kruif, Vorden, telefoon (0575) 55 33 72. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
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 datg; anderen 15,00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11:30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur: wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en 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 9.30-1130 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 tij dverzorging 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.
Hobjjyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.0.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Humankas District Oost, tel. (0575)
54 60 57.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44
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• Nu starten met afslanken?
Een goed voornemen! Bel
Jerna Bruggink, tel. (0575) 46
32 05 en weg gaan uw pro-
blemen.

• Te koop gevraagd: dakpan-
nen, landbouwmachines en
tractoren. Defect geen be-
zwaar. Tel. 06 50433624.

• Oranjecommissie Medlertol
organiseert op zondagmiddag
16 maart a.s. haar traditionele
spelletjesmiddag voor jong
en oud. Met o.a. rad van avon-
tuur, spijkerslaan, schijfschie-
ten, enz. Voor de jeugd o.a. vo-
gelschieten en een grabbelton.
Plaats: „'t Wapen van 't Med-
ler". Aanvang 13.30 uur.

• Koffieconcert Ruurlo's
Kamerkoor op zondag 16
maart in de Antoniuskerk in de
Kranenburg/Vorden, m.m.v.
een harpiste. Aanvang 12.00
uur. Kerk open om 11.30 uur.
Toegangsprijs €8,50 inclusief
een consumptie vooraf.

• Te koop gevraagd: oud ijzer
en metalen. Tel. 06 50433
624.

• Te huur in Frankrijk: gezel-
lig vakantiehuis 2-4 pers.
Vrijstaand op het erf van een
Hollandse familie. Vrijheid en
prachtige natuur om u heen.
En vele mogelijkheden tot ont-
spanning. Tel. (0575) 44 19 74
of 0033563946892.

• Peuterspeelzaal Ot &Sien
organiseert een speelgoed-
en kinderkledingbeurs. Wan-
neer: zaterdag 22 maart a.s.
Waar: Het Jebbink 13a, Vor-
den. Tijd: 10.00 tot 12.00 uur.
U bent van harte welkom!

• Te koop: 10-jarige stam-
boek Haflinger merrie. Lief
voor kinderen. Tel. (0575) 55
3992.

• Gevraagd: ervaren huis-
houdelijke hulp voor ca. hal-
ve dag per week in Hengelo
(Gld.). Tel. (0575) 46 32 05.

• Te koop gevraagd: TV en
wasmachines. Tel. 06 50433
624.

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

• Oranjecommissie Medlertol
organiseert op zondagmiddag
16 maart a.s. haar traditionele
spelletjesmiddag voor jong
en oud. Met o.a. rad van avon-
tuur, spijkerslaan, schijfschie-
ten, enz. Voor de jeugd o.a. vo-
gelschieten en een grabbelton.
Plaats: „'t Wapen van 't Med-
ler". Aanvang 13.30 uur.

• Heeft u oude bromfietsen?
Kapot geen bezwaar. Tel. 06
50433624.

• Grote inboedelverkoop
donderdag, vrijdag en zater-
dag a.s. vanaf 10.00 uur. „De
Jaeger", Stationsstraat 20,
Ruurlo. Bedden, Lockerkasten,
tafels, stoelen, droger, wasma-
chine, koelkast, bureaus, tuin-
meubilair en alles voor uw ba-
by, enz. enz.

• Frankrijk. Te huur in natuur-
gebied de Morvan (Bourgog-
ne), prachtig gelegen vakan-
tiehuis. Uitzicht over vallei.
Natuur, rust, ideaal wandelge-
bied. 2 t/m 8 pers. Van € 350,-
p.w. Telefoon (0575) 52 1681.
E-mail: g.veldhuis@wanadoo.fr

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

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

• We zijn bij de Wereldwinkel
voorlopig nog niet uitgerijst
Deze maand pandan en zilver-
vliesrijst extra goedkoop.

• Kledingbeurs voor vol-
wassenen, lente- en zomer-
kleding. Zaterdag 22 maart
8.30-12.00 uur in „de Spil",
Warnsveld. Maandag 17 maart
verkoopnummer (è €1,-) van
9.00-10.30 uur (max. 125 nrs.)
en van 19.00-20.30 uur (max.
75 nrs.). Kleding inleveren
donderdag 20 maart van 20.00
-21.00 uur en vrijdag 21 maart
van 9.00-11.00 uur. Voor in-
lichtingen: 57 02 60 / 57 44 66
752 96 13.

• Inkomsten ontvangen uit
meerdere bronnen: de meest
veilige en solide manier om fi-
nanciële onafhankelijkheid op
te bouwen. Hoe doe je dit? In-
fodagen: 18, 19, 20 maart a.s.
Tel. (0575) 52 05 43.

• Te koop: antiek. Kast, 4 Bie-
demeier stoelen en tafel. Vaste
prijs €950,- Tel. 06 13635666.

• Mensen in nood. Kleding-
actie. Uw kleding, meer dan
goed! Kledinginzameling zater-
dag 15 maart van 10.00 tot
12.00 uur Christus Kofiingkerk
te Vorden en H. Antonius van
Paduakerk te Kranenburg.

• Gevraagd: ervaren huis-
houdelijke hulp voor 2 halve
dagen per week in Hengelo
(Gld.). Tel. (0575) 55 11 29.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp door ouder echtpaar
zonder kinderen. Buitengebied
Delden, 3x 3 uur in de maand.
Halen/brengen mogelijk. Tel.
55 30 78.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor ca. halve dag per
week in Hengelo (Gld.). Tel.
(0575) 46 1080.

• Maya's en het eind van
hun jaartelling. Stichting
Vriendenkring Klein Axen or-
ganiseert zaterdag 15 maart
a.s. een lezing om 14.00 uur
op 't Beeckland college,
Nieuwstad 49 te Vorden onder
het motto: Hoezo . . . . 2012.
Toegang €8,90. Voor info en
reservering tel. (0575) 55
2044. Zie persbericht.

• Help! Met spoed gezocht:
oppas voor de dinsdagmid-
dag van 15.00 tot 18.00 uur
voor 2 kinderen (41/2 en 8 jaar).
Tot half augustus 2003. Tel.
(0575) 55 32 96.

• Gevraagd: amazone. Tel.
(0575)551662.

• St. CCK heeft genoeg hout
voor het paasvuur. Vanaf he-
den niet meer storten. Eer-
ste Paasdag paasvuur m.m.v.
Juustum, The Vacuumcleaners
en Dogz.

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

• Theater Onder de Molen,
theatershow Jelle Amers-
foort, zondag 16 maart, 15.00
uur. Reserveren (0575) 54 02
70.

• Willem en Wilma Oldenhave
van de smid u't Del'n b'j Vod-
den, 't Was geweldig. Be-
dankt, „de Volendammerkes".

• Te koop: Lagotto Romag-
nolo (soort poedel) pup, reu,
crème/beige oren. Geënt, chip,
stamboom, ouders HD-vrij. In-
fo: l. Voskamp, tel. (0575) 55
6585.

Kwaliteit kent geen tijd ...

FRIS, VERS VAN DE ECHTE GROENTEMAN
Geldig dinsdag 11 t/m zaterdag 15 maart.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Door ons zelf geschrapte...

worteltjes
500 gram € Ui

Vers gekookte...

krielaardappeltjesAQQ
500 gram € Ui

Alleen opwarmen...

stamppot zuurkool
100 gram €

Voor liters sap... sap...

vitaminebaai per zak voi

Mmm... dit is lekker

crispysalade
200 gram 149
Veldverse vitamientjes .

kasspinazie
heel kilo

199
Hollandse ... de lekkerste

per stuk

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617

internet: www.de-echte-groenteman.nl

NIEUW! STOOFPANNETJE EN
KANT EN KLARE AARDAPPELSCHOTEL!

r Vordense vlaai

590 O 90
• groot € OB

Kwarkbolletjes

045
M ^

C ^
Nootelaar

225
•

V J

Aanbiedingen geldig van 12 t/m 18 maart 2003.

Echte Bakker \ljjj\
VAN ASSELTCÖ

De Echte Bakker Dat proef je.

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Trouwen?
Hans Temmink

fotografie

exclusieve
trouwreportages

Meer informatie
tel. (0314) 34 34 47 (Nderland)

tel. 00351 282444 572 (Portugal)
mobiel: 0651117548

Huwelijksreis?
Vakantie naar

Portugal-Algarve
Informatie

www.villavilla.nl



Heel klein, heel lief
en hij is nu al onze hartendief.

Hoera, ons broertje is geboren.

Sam
Comelis Bertus Jan

Hij is geboren op 4 maart 2003.
Hij weegt 3510 gram en is 51 cm lang.

i
l Torn en Bram

Bert en Loecky Weenk-Lakerveld

De Bongerd 1
7251 CC Vorden
Tel. (0575) 55 30 39

Mama en Sam rusten van 13.00 - 15.30 uur.
En wij allemaal na 20.30 uur.

Heel lang verwacht, nooit meer gedacht.
Nu kunnen wij u eindelijk laten horen,

bij ons is er een kindje geboren.

Fleur
Doopnamen Annebel Rianne

Zij is geboren op 6 maart 2003 om 06.47 uur.
Zij weegt 3110 gram en is 48 cm lang.

René en Anita Mullink

Ottenkampweg 12
7256 BG Keijenborg
Tel. (0575) 46 11 95

w

..

Op maandag 17 maart a.s. zijn wij 25 jaar ge-
trouwd.

Gerrit en Frieda Lenselink
Dit willen wij vieren op vrijdag 21 maart a.s.,
samen met onze kinderen Erwin en Riek.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 15.00 tot 17.00 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

7251 DL Vorden, maart 2003
$ Zutphenseweg 68a
l

v . •„ »-S®SS@S®*SS«««««®S«<(a

l
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de
vele kaarten, bloemen en felicitaties die we bij ons
50-jarig huwelijk mochten ontvangen.

Hendrik en Gerda Bogchelman

Ruurloseweg 121
7251 LD Vorden

In memoriam

Hein van Zantvoort

Na een moeilijke periode van afnemende gezondheid
is Hein op 17 februari 2003 op 78-jarige leeftijd over-
leden.

Hij was jarenlang lid van de Wichmondse biljartvereni-
ging K.O.T. waar hij voor zijn verdiensten werd be-
noemd tot Erelid.

Wij wensen de broers en zussen alle sterkte toe om dit
verlies te verwerken.

Wichmond: Biljartvereniging K.O.T.

In plaats van kaarten

Algemene kennisgeving

Wij geven u kennis dat op 28 februari 2003 van ons is
heengegaan onze vader, grootvader en overgrootvader

Johan te Hennepe

in de leeftijd van 93 jaar.

Wij hebben vader op 5 maart 2003 naar zijn laatste
rustplaats gebracht.

Deroche (Canada): Fam. W. te Hennepe

6 maart 2003

Correspondentieadres:
J. Kokkelkorn
Kamperfoeliestraat 5
1431 RL Aalsmeer

Want de genade Gods is verschenen,
heil brengend voor alle mensen.

Tit. 2 : 12

Vertrouwend op de beloften van haar Heer en Heiland
is overleden onze geliefde tante, oud-tante en nicht

Woltera Hendrika Bloemkolk
Riek

* Voorst,
18 oktober 1914

t Vorden,
2 maart 2003

Tiel: M. Kamphuis
l. Goris
Minte
Merijn

Ede: HA Kamphuis
W.A.M. Kop
Jelle
Sjoerd en Inge

Vorden: G.J. Kamphuis
J.G. Kamphuis-van Ooijen
Tijmen en Floortje
Anne en Ronald

neven en nichten

Vorden, De Delle 111

Correspondentieadres:
Pastorieweg 2a
7251 AK Vorden

Overeenkomstig haar wens heeft de begrafenis in
besloten kring plaatsgevonden.

Op de leeftijd van 83 jaar is toch nog onverwacht over-
leden mijn lieve man, onze zorgzame vader, grootvader
en overgrootvader

Jan Oukes
echtgenoot van Jacoba Adolphina Pardijs

* 24 september 1919 13 maart 2003

JA Oukes-Pardijs

Gerrit en Agnes
Jan Willem en Inge

Vera
Jesse
Emma

Merijn
Sietse

Marg en Ron
Sanne en Torn
René

Correspondentieadres:
G. Oukes
Bargerslat 21, 7103 DS Winterswijk

De crematieplechtigheid heeft zaterdag 8 maart in
crematorium Slangenburg te Doetinchem plaatsge-
vonden.

Herinner mij zoals ik was.
Toen ik alles nog kon.

Na een arbeidzaam leven vol liefde en zorg voor allen
en alles om haar heen, is plotseling van ons heen-
gegaan mijn lieve vrouw, onze moeder, groot- en
overgrootmoeder

Johanna Gerritdina
Rietman-Ruiterkamp

*22 oktober 1927 t 6 maart 2003

Vorden: Joh. Rietman

Willemien en Bennie Steenblik-Rietman
Inge en Rob
Karin en Sjoerd
Jorien

Gerrie en Gerrit Harmsen-Rietman
Egbert en Janneke

Gert Jan
Theo

Geert
Hester

Baakseweg 8e
7251 RH Vorden

De begrafenis heeft maandag 10 maart op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden plaatsgevonden.

Bedroefd om het heengaan delen wij u mede dat is
overleden onze lieve zuster, schoonzuster en tante

Johanna Gerritdina
Rietman-Ruiterkamp

op de leeftijd van 75 jaar.

M. Ruiterkamp-Korenblik
H.J. Ruiterkamp

G.H. Bargeman-Ruiterkamp
D. Bargeman

R. Ruiterkamp-Dimmendaal

neven en nichten

Vorden, 6 maart 2003

Na een afnemende gezondheid is nog onverwacht uit
onze familiekring weggenomen onze lieve schoon-
zuster en tante

Johanna Gerritdina
Rietman-Ruiterkamp
echtgenote van Joh. Rietman

op de leeftijd van 75 jaar.

Fam. B. Rietman
Fam. J.W. Rood
Fam. A. Rietman
Fam. L.J. Rietman
Fam. W. Rietman
Fam. J.W. Rietman
neven en nichten

Vorden, 6 maart 2003

Wij hebben kennis genomen van het overlijden van
ons lid, mevrouw

J.G. Rietman-Ruiterkamp

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden
NBvP - Vrouwen van Nu
afdeling Vorden

Vorden, 6 maart 2003

Voor verdere familieadvertenties
zie verderop in dit nummer.



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

Gemeente Vonden
Postbus 9001
7250HAVorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax:(0575)557444
E-mail: gemeente.vorden@vorden.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251AZVorden

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

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

Werken aan de weg
Beeklaan/Baron v.d. Hei jdenlaan
In de periode van 10 maart t/m
11 juli (of zoveel langer of korter
als nodig is) worden de Baron v.d.
Heijdenlaan en de Beeklaan in
Wichmond gereconstrueerd.
Er worden suggestiestroken
aangebracht en op de kruisingen
Beeklaan - Hackforterweg,
Beeklaan - Baron v.d. Heijdenlaan
en Dorpsstraat - Baron v.d.
Heijdenlaan komen plateaus.
Daarnaast wordt een infiltratie-
riolering aangebracht en de
straatverlichting vervangen.
Het verkeer wordt omgeleid

Zutphenseweg
Aan de Zutphenseweg, tussen de
Schoolstraat en de Rondweg,
wordt van 31 maart tot 18 juli
(of zoveel langer of korter als
nodig is) gewerkt. Er komen
plateaus op de kruisingen, rode
fietsstroken worden aangebracht,
alsmede geluiddempende klin-
kers. Het verkeer wordt omgeleid.

Reconstructie-
commissie vergadert
op 27 maart
De Reconstructiecommissie
Achterhoek en Liemers houdt
op 27 maart a.s. een openbare
vergadering in de raadszaal van
het gemeentehuis van Zelhem,
Rijpstrastraat 5 in Zelhem, tel.
(0314) 62 31 41. Tijd: 09.30 tot
12.30 uur.

Op de agenda staan onder meer
de volgende onderwerpen:
• Concept-voorontwerp

Reconstructieplan / concept
Milieueffectrapportage
Achterhoek en Liemers

• Planning en communicatie
(voorontwerp) Reconstructie-
plan / Milieueffectrapportage
Achterhoek en Liemers

De vergaderstukken liggen vanaf
17 maart ter inzage op het ge-
meentehuis van Vorden. De
agenda, het verslag en agenda-
punten zijn ook vanaf die datum
elektronisch opvraagbaar op:
www.gelderland.nl/reconstructie/
achterhoek en liemers

Actie Beter Wonen! van start
Om comfortabel en betaalbaar te wonen

Bent u eigenaar van een woning die gebouwd is vóór l januari 1998
(woningen van na die periode zijn voldoende geïsoleerd) dan wilt u
toch ook weten hoe u energiezuiniger en daarmee goedkoper kunt
wonen? Dat kan nu! De gemeenten Brummen, Lochem, Gorssel, Voorst,
Vorden en Warnsveld starten speciaal voor u de Actie Beter Wonen!

Wat houdt de actie in:

U ontvangt binnenkort een
persoonlijke brief van ons met
alle informatie over de actie en
een bijgesloten formulier waar-
mee u heel gemakkelijk een
zogenaamd EnergiePrestatie-
Advies (EPA) kunt aanvragen.
Wij organiseren de actie in
samenwerking met Nuon en
Planbuilding (die de contacten
met bouwbedrijven verzorgt).

Energie besparen

Hoe u op een voordelige manier
energie kunt besparen, maakt het
EnergiePrestatieAdvies (EPA)
duidelijk. Dit advies geeft een
professioneel overzicht van de

kwaliteit van uw woning, het
energieverbruik en de speciaal
voor uw huis aanbevolen
maatregelen om energiezuiniger
te wonen. Hierbij valt te denken
aan dubbel glas, hoogrendements-
ketel, spouw-of dakisolatie,
zonnepanelen of- boiler. Ook de
kosten van de maatregelen
komen aan de orde, wat ze
besparen aan gas en elektra en
in hoeveel tijd de investeringen
kunnen worden terugverdiend.
Als u het advies laat uitvoeren
door een gecertificeerd bedrijf (in
dit geval Nuon) kost dat € 250,-.
Daarvan krijgt u maximaal € 200,-
terug. Uitgangspunt is dat u de
overgebleven € 50,- ruimschoots
terugverdient als (één van) de
aanbevolen energiebesparende

maatregelen worden getroffen.
Het EPA is een onderdeel van de
energieregeling van het ministe-
rie van VROM die op l januari
2003 opnieuw is vastgesteld.
Als u maatregelen uit het EPA
laat uitvoeren, ontvangt u
van het ministerie naast een
subsidie, ook nog een energie-
premie van 10% van de kosten.
Genoeg interessante voordelen
dus. Belangrijke overweging
voor u is verder dat de regeling
eindig is en vooralsnog geldt tot
l januari 2004. In de toekomst
kan een EPA-advies verplicht
worden bij de vrije verkoop van
een koopwoning en is de subsidie-
mogelijkheid er wellicht niet
meer.

Informatiebus

Tijdens de actie staat op de
markt in Vorden op 21 maart
en 4 april van 09.00 tot 12.00 uur
de speciale Informatiebus Beter
Wonen van Nuon, waar des-
kundige medewerkers van de
gemeente en Nuon u graag te
woord staan. Zij kunnen u (nog
verder) informeren over de actie,
subsidie- en premieregelingen en
de mogelijkheden om energie-
zuiniger te wonen. Ook wet-
houder H. Boogaard (21 maart)
en wethouder W. Chr. Wichers
(4 april) zijn hierbij aanwezig.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de heer
H. Brussen van de afdeling milieu
van de gemeente, tel. 55 75 32.
U kunt ook terecht op de website
van de gemeente: www.vorden.nl.

Geïnteresseerde bewoners van huur-
woningen kunnen contact opnemen
met hun woningbouwcorporatie/
verhuurder.

Rampenoefening in centrum Vorden
Voorbereid zijn op en trainen in
het beheersen van rampsituaties
is van groot belang. Daarom
organiseert de gemeente Vorden
in samenwerking met de EHBO
Vorden, de vrijwillige politie
Vorden en Brandweer Regio
Stedendriehoek op maandag-
avond 24 maart in het centrum
van Vorden een multidisciplinaire
rampenoefening die de naam:
'Samenloop van omstandigheden',
meekreeg. Aan de oefening

ACHTERHOEK EN LIEMERS

nemen ruim 100 mensen deel
van de politie, brandweer, EHBO,
gemeente, Rode Kruis, bergings-
bedrij f Heuting uit Brummen en
anderen (waaronder begeleiders
van de discobussen en ingehuur-
de Lotus-slachtoffers die het
middelpunt van de ramp vormen).
De oefening begint om 18.45 uur
en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Plaats van handeling is de Dorps-
straat, kruising Raadhuisstraat.

Waarom zo'n oefening

De brandweer Vorden en alle
deelnemende organisaties en
medewerkers willen goed voor-
bereid zijn op (zware) ongevallen
die zich zouden kunnen voordoen
en zij willen de onderlinge
samenwerking en communi-
catie optimaliseren. De oefening
in het dorp en betreft een zwaar
ongeval midden in de nacht
waarbij twee discobussen, een
tankauto met gevaarlijke stoffen
en enkele personenauto's betrok-

ken zijn. Het is de bedoeling dat
de betrokken hulpverlenings-
organisaties binnen korte tijd
ter plaatse zijn om hun werk-
zaamheden te verrichten. Voor
praktische informatie over de
oefening (bijvoorbeeld de
verkeerssituatie op de plek
van de ramp) kunt u contact
opnemen met de ambtenaar
openbare veiligheid van de
gemeente, de heer R. Visschers,
tel. 55 74 94.

Over de verdere inhoud van de
oefening willen we echter nog
niet teveel kwijt om zo'n plot-
selinge situatie zo waarheids-
getrouw mogelijk na te kunnen
bootsen. U bent van harte wel-
kom om eens met eigen ogen
te bekijken hoe een dergelijke
oefening in z'n werk gaat.
Vanaf 16.30 uur wordt het oefen-
terrein afgezet. De winkels
blijven bereikbaar. Het verkeer
wordt omgeleid tot na afloop
van de oefening.



Tweede bijeenkomst klankbordgroep Centrumvisie
Afgelopen week is de klankbord-
groep, die meedenkt over de ont-
wikkeling van de Centrumvisie
voor Vorden, voor de tweede keer
bijeen geweest. In deze bijeen-
komst is gesproken over het
bestaande gemeentelijk beleid
en de huidige situatie in het
centrum. Aan de hand van een
schetsmatige analyse van het plan-
gebied heeft projectleider de heer
J. Bruyn van Pouderoyen Compag-
nons via duidelijke thema's de
sterke en zwakke punten van het
centrum toegelicht. De leden van
de klankbordgroep hebben hierop
gereageerd.

Nota van uitgangspunten

Belangrijkste onderwerp tijdens
de avond was de Nota van
uitgangspunten, die Pouderoyen
heeft opgesteld op grond van het
bestaande gemeentelijk beleid, de
centrumsituatie op dit moment
en de inbreng van de klankbord-
groep tijdens de eerste bijeen-
komst. De leden van de klank-

bordgroep konden zich groten-
deels herkennen in de opgestelde
uitgangspunten en hebben nog
een aantal waardevolle zaken
toegevoegd. Naar aanleiding van
de gemaakte opmerkingen past
de heer Bruyn de Nota van uit-
gangspunten aan. Op basis hier-
van maakt hij een schetsstudie,
die zich richt op een mogelijke
toekomstvisie voor het centrum.
De studie levert een streefbeeld
op, waarin in elk geval wordt
ingegaan op de volgende

aspecten: stedenbouwkundige
structuur, verkeer, groen-
structuur en openbare ruimte.
De studie zal uitmonden in
één of meer beeldende kaarten,
voorzien van verschillende
details. Deze worden besproken
tijdens de volgende bijeenkomst
van de klankbordgroep op
22 april. Voor meer informatie
kunt u terecht bij mevrouw
S. Frank van de gemeente,
tel. 55 74 95, e-mailadres:
s.frank@vorden.nl.

Voorlichtingsavond over opslag en gebruik gevaarlijke stoffen
Is in uw bedrijf de opslag en het
gebruik van gevaarlijke stoffen
wel volgens de geldende wet- en
regelgeving geregeld? Over dit
onderwerp organiseert de
gemeente op 20 maart a.s. een
voorlichtingsavond in het
Dorpscentrum. De gemeente
Vorden professionaliseert haar
handhavingsbeleid. De afgelopen
tijd is een groot aantal meer-
milieubelastende bedrijven
gecontroleerd op naleving van de
wetten en regels op milieugebied.
Regelmatig geconstateerde
overtredingen zijn met name de
onjuiste opslag en het gebruik
van gevaarlijke stoffen (zoals
ammonia, terpentine etc).

CPR 15-1 richtlijn

De gemeente hanteert de
landelijke CPR 15-1 richtlijn.

Als een bedrijf meer dan 25 liter
gevaarlijke stoffen opslaat (in de
praktijk hebben de meeste
bedrijven dit al gauw), valt het
onder deze richtlijn. Is uw bedrijf
wel goed op de hoogte van de
inhoud van de richtlijn, waar op
wordt gelet tijdens een controle,
welke maatregelen genomen
moeten worden als bepaalde
zaken niet in orde zijn? Deze
onderwerpen komen tijdens de
bijeenkomst onder meer aan de
orde. Datzelfde geldt voor de
wijzigingen in de richtlijn die
binnenkort doorgevoerd worden.
De heer Van Engelen, directeur
van adviesbureau EMC dat
gespecialiseerd is in het onder-
steunen en adviseren van
bedrijven op het gebied van
milieu, veiligheid en ruimtelijke
ordening, verzorgt een uitge-
breide presentatie. Hij is expert

in gevaarlijke stoffen (CPR-richt-
lijnen), bedrijfsnoodplannen,
risico-inventarisatie en milieuwet-
en regelgeving. Vanzelfsprekend
is deze avond ook een vertegen-
woordiging van de gemeente
aanwezig. U bent van harte
welkom op 20 maart om 20.00
uur in het Dorpscentrum aan de
Raadhuisstraat in Vorden. Voor
meer informatie over de bijeen-
komst of andere vragen kunt u
contact opnemen met de heer
G.A.M. van Dijk van de afdeling
milieu van de gemeente, tel.
(0575) 55 75 36.

MILIEU
Oud ijzer

De heer F. Peppelinkhausen uit
Vorden zamelt wasmachines,
bedspiralen, fietsen, CV-kachels
en oud ijzer in. Hij haalt de

spullen op afroep
op. U kunt
hiervoor contact
met hem opnemen
tel. (0575) 55 29 16.

B E K E N D M A K I N G E N
Verleende vergunningen

Lic l i te b o u w v e r g u n n i n g e n
• Zuivelweg 2, A.M. Akkerman, voor het vernieuwen en veranderen van vier

kozijnen

K a p v e r g u n n i n g e n
• Galgengoorweg/Vordensebinnenweg/Sekdijk, J.C. Kornegoor, voor het vellen

van 4 eiken, herplantplicht voor: 4 eiken
• Oprit naar de percelen Galgengoorweg 7-7a, WJ. Thate, voor het vellen van

2 eiken, herplantplicht voor: 2 eiken
• Nabij Geurkenweg l, HJ. Hulstijn, voor het vellen van 4 eiken en l els,

herplantplicht voor: 4 eiken
• Hamveldsezijweg 2, MAM. Coobs, voor het vellen van l inlandse eik,

herplantplicht voor: l beuk
• Hilverinkweg, GA Regelink, voor het vellen van l beuk
• Nieuwstad 25, mw. A.G AM. Lippmann-Meulenbroek, voor het vellen van l larix
• Overweg 11, E.K. v.d. Selt, voor het vellen van l larix
• Vierakkersestraatweg 24 in Vierakker, BAW. Mensinck, voor het vellen van

4 wilgen
• Vosheuvelweg 6, G.W. Lenselink, voor het vellen van populieren en het afzetten

van elzen en berken met een totale oppervlakte van 1,50 ha.
• Zelstweg, GAJ.H. Smeenk, voor het vellen van l beuk

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weleen
na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te
dienen bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE.

Wilt u het bevrijdingsvuur helpen verspreiden?

Ieder jaar wordt in Wageningen
op 4 mei om 24.00 uur het
bevrijdingsvuur ontstoken.
Dit gaat vergezeld van een
aantal feestelijke activiteiten.
Het onsteken van het bevrij-
dingsvuur en het vuur ver-
volgens door lopers laten
verspreiden naar andere
plaatsen in Nederland kent
een lang traditie en neemt
ieder jaar grotere vormen aan.
De deelnemers worden ontvan-
gen in het voormalig Hotel
de Wereld, de plek waar de
onderhandelingen over de
capitulatie op 5 mei 1945
gevoerd werden. Het plein
voor het hotel vormt het cen-
trale punt vanaf waar het vuur
elk jaar door verenigingen,
scholieren, en 4 en 5 mei

comité's of andere groepen
opgehaald wordt en via fakkels
verder wordt verspreid in
Nederland. Het is een geza-
menlijke prestatie waarbij
de symboliek van het bevrij-
dingsvuur een grote rol speelt.
Ook vanuit Vorden kunnen
verenigingen, instanties en
scholen deelnemen aan deze
traditie. Wilt u zich opgeven
voor deze bijzondere activiteit?
Dat kan! Bij de sector s^rnen-
leving in de units op het
gemeentehuis kunt u een
aanmeldingsformulier afhalen.
Opgeven kan tot 25 april 2003.
Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met
Comité 4/5 mei Wageningen,
mevr. Y. van Holland, tel. (0317)
49 25 22.

Instellen 60 km per uur en duurzaam veilige
inrichting Wildenborchseweg en Schoneveldsdijk
Burgemeester en wethouders zijn
voornemens een maximumsnel-
heid van 60 kilometer per uur in
te stellen op de Wildenborchseweg
en de Schoneveldsdijk. Deze maat-
regel willen burgemeester en wet-
houders kracht bij zetten door het:

1. Aanleggen van plateaus
(verhoogde kruisingsvlakken)
op de volgende kruisingen:

• Wildenborchseweg - Oude
Zutphenseweg

• Wildenborchseweg - Reeoordweg
• Wildenborchseweg - Galgengoor-

weg
• Wildenborchseweg - Schoolhuis-

weg
• Schoneveldsdijk-Wiersserbroek-

weg
• Galgengoorweg - Enzerinckweg -

Reeoordweg

2. Opheffen van de voorrang op de
Schoneveldsdijk

Inspraak

Burgemeester en wethouders
verlenen inspraak op deze
voornemens. U kunt het
ontwerpplan en -verkeersbesluit
inzien op de afdeling gemeente-
werken in de boerderij. Tot en
met 9 april aanstaande kunt
u uw reactie kenbaar maken
aan burgemeester en wet-
houders, schrif-
telijk (zie
postadres), of
mondeling aan
de medewerkers
van de afdeling
gemeente-
werken.

ZONE

Gedragscode voor bestuurders en Reglement
van orde voor raadsvergaderingen
De gemeenteraad heeft in zijn
vergadering van 27 februari jl.
de 'Gedragscode voor bestuurders'
vastgesteld en het 'Reglement
van orde voor de vergaderingen
van de raad van de gemeente
Vorden', gewijzigd. In het Regle-
ment van orde is het woord
(gemeente)secretaris vervangen
door griffier, omdat door de
invoering van de Wet dualisering
gemeentebestuur, de gemeente-
secretaris geen griffier mag zijn.
De Gedragscode voor bestuurders
moet eveneens op grond van de
Wet dualisering gemeentebestuur

worden vastgesteld. De Gedrags-
code geeft bestuurders houvast bij
het bepalen van normen voor
de integriteit van het bestuur.
Vanaf vandaag kunt u het
gewijzigde Reglement van orde
voor de vergaderingen van de
gemeenteraad en de Gedragscode
voor bestuurders gedurende de
openingstijden inzien in het
gemeentehuis van Vorden.
Tegen betaling van de kosten
kunt u kopieën krijgen. Het
Reglement en de Gedragscode
zijn op de dag na vaststelling
in werking getreden.

Wanneer de vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de
sector grondgebied.

Bouwaanvragen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• De Boonk 27, AJ. Zeijst, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst:

4 maart 2003
• Prins Clauslaan 2, C.W. Winkelman, voor het vergroten van een woning, datum

ontvangst: 27 februari 2003
• Prins Clauslaan 14, H. te Linde, voor het bouwen van een carport, datum

ontvangst: 28 februari 2003
• Het Vaarwerk 20, H. Vriend, voor het vergroten van een woning, datum

ontvangst: 28 februari 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Baakseweg 7, R. Schouten, voor het veranderen van een bijgebouw, datum

ontvangst: 4 maart 2003
• Industrieweg l, Jansen's Exploitatie, voor het vergroten van een woning, datum

ontvangst: 28 februari 2003
• Wiersserbroekweg 5, H.W. Brummelman, voor het inpandig vergroten van een

zendstudio, datum ontvangst: 26 februari 2003
• Wiersserbroekweg 18, A.H. Klein Geltink, voor het bouwen van een

werktuigenberging, datum ontvangst: 3 maart 2003
• Zutphenseweg 123, H.B.M. Peters, voor het veranderen van een woning en het

vernieuwen van een bijgebouw, datum ontvangst: 3 maart 2003

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



U P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N
Bestemmingsplannen

V E R V O L G

V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, met vrijstelling ex artikel
19, lid l van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan
'Buitengebied 1982', medewerking te willen verlenen aan het plan van de
'Vereniging Natuurmonumenten' om de voormalige boerderij te verbouwen tot
(bedrij fs)woning annex kantoorruimte en de schuren ten behoeve van de opslag van
materialen en werktuigen op het perceel Baakseweg l in Vorden.

De op het bouwplan betrekking hebbende tekeningen en de ruimtelijke
onderbouwing voor de vrijstelling liggen met ingang van donderdag 13 maart 2003
tot en met woensdag 10 april 2003 voor een ieder ter inzage in de bibliotheek en op
het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis),
met de mogelijkheid gedurende die periode schriftelijk zienswijzen aan ons
kenbaar te maken.

V o o r b e r e i d i n g s b e s i u i t e n ( a r t . 2 1 W R O )
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat de gemeenteraad in
zijn openbare vergadering van 27 februari 2003 heeft besloten, dat voor de

percelen, kadastraal bekend gemeente Vorden,
a. sectie O nrs. 187,188 (ged.) en 193 (ged.), plaatselijk bekend Hoge Slagdijk 2;
b. sectie L nr. 550 (ged.), plaatselijk bekend Baakseweg 1;
c. sectie L nr. 213 (ged.), plaatselijk bekend Kruisdijk 2;
d. sectie O nrs. 264, 265, 266, 290, 295, 297 (ged.), 398, 406, 407, 416, 422 en 429,

plaatselijk bekend percelen nabij de Zomervreugdweg, de Heldersboomsdijk en
het Stapelbroek,

een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid.

De Voorbereidingsbesiuiten treden in werking op donderdag 13 maart 200$ en
liggen voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage in de openbare bibliotheek
en op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis).

Tot en met woensdag 23 april 2003 kunnen belanghebbenden tegen de besluiten
voor de onderdelen a., b. en c. bezwaar indienen bij de gemeenteraad van
Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden en tegen het besluit voor onderdeel
d. beroep instellen bij de Sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Petitie voor de familie Chettri aan minister Nawijn

In de plaatselijke en regionale
pers is de afgelopen weken de
nodige aandacht besteed aan
de Vordense familie Chettri, die
met uitzetting wordt bedreigd.
Na de demonstratieve optocht
naar het gemeentehuis van ou-
ders en leerlingen van school
het Hoge, zal binnenkort een
brede vervolgactie op touw wor-
den gezet. Een groep inwoners
van Vorden, die zich het lot van
de familie Chettri heeft aange-
trokken, heeft een petitie aan
minister Nawijn opgesteld. In
de komende weken willen de
initiatiefnemers zoveel moge-
lijk handtekeningen onder de
petitie verzamelen van inwo-
ners van Vorden.

De tekst van de petitie luidt:

Het vluchtverhaal van de familie
Chettri is het verhaal van politieke
vluchtelingen uit Nepal. Dit land
wordt verscheurd door een burger-
oorlog. Regeringstroepen en mao-
ïstische rebellen bevechten elkaar
al jaren op leven en dood. De strijd
heeft ook verschillende leden van
de familie Chettri het leven ge-
kost. Omdat zij hun leven niet
meer zeker waren, ontvluchtte het
gezin Chettri destijds hun vader-
land, naar het veilige Europa.
De huidige situatie is echter dat zij
na hun vlucht inmiddels door per-
soonlijke omstandigheden, de
lengte van de asielprocedure en
een dreigende uitzetting tot de ca-
tegorie "schrijnende gevallen" zijn
gaan behoren.

In de eerste plaats heeft zich -
naast het vluchtverhaal van de fa-
milie Chettri - nog een persoonlijk
drama voltrokken. De echtgenoot
van Gita heeft zijn gezin medio
2000 verlaten en is met onbekende
bestemming vertrokken. Zowel Gi-
ta als de kinderen hebben geen
contact meer met hem en weten
niet waar hij is. Gita staat er sinds-
dien alleen voor. Waar moet zij
heen als zij wordt uitgewezen? Zij
heeft in Nepal niets meer, geen
huis, geen werk, geen geld.
In de tweede plaats duurt de totale
asielprocedure nu al zo lang, dat
het inhumaan is om dit gezin na
tien jaar nog uit te zetten. Dat
geldt vooral voor de kinderen Dal-
lu en Kanchu, die respectievelijk

11 en 9 jaar oud zijn. Alleen al van-
wege hun leeftijd kunnen zij hele
maal geen herinneringen hebben
aan het land van hun ouders. Afge-
zien van hun namen en uiterlijke
kenmerken duidt verder niets op
een niet-Nederlandse achtergrond.
Feitelijk hebben we van doen met
gewone Nederlandse kinderen. Zij
spreken vloeiend Nederlands, ze
gedragen zich net als andere
Nederlandse kinderen.
Gita woont met haar gezin al jaren
in Vorden in een woning in de van
Heeckerenstraat en is geheel in de
buurt opgenomen. Iedereen die
het gezin van nabij kent zal bea-
men dat zelfs van een cultuurver-
schil niets te merken is. Gita is een
uitermate zelfstandige vrouw en
haar uitgangspunt is altijd ge-
weest: "Je woont nu in Nederland,
dan pas je je ook aan de Neder-
landse samenleving aan."
De initiatiefnemers voor de petitie
aan minister Nawijn zijn van me-
ning dat naast de wet- en regelge-
ving - waaraan een rechter zich
heeft te houden - het morele han-
delen van de Nederlandse over-
heid ter discussie staat, als de fami-
lie Chettri op louter juridische
gronden een verblijfsvergunning
wordt geweigerd.
Momenteel loopt nog een be-
zwaarprocedure bij de rechtbank
in Rotterdam tegen de uitspraak
dat het gezin hier ook geen ver-
blijfsvergunning op humanitaire
gronden zal krijgen. Als de bezwa-
ren gegrond verklaard worden,
dan krijgt de familie alsnog een
verblijfsvergunning. Voorwaarde
is daarbij wel dat aan een aantal
juridische eisen moet worden vol-
daan. Op dit moment is nog niet
duidelijk of de rechter op grond
van de aan te voeren bezwaren van
oordeel is dat de familie alsnog
mag blijven.

Om die reden willen de initiatief-
nemers zich dan ook direct rich-
ten tot minister Nawijn en hem in
een petitie vragen zijn discretio-
naire bevoegdheid aan te wenden
voor deze mensen. Dat houdt in
dat minister Nawijn zonder raad-
pleging van de Tweede Kamer en
buiten de wet- en regelgeving om,
bevoegd is om in specifieke geval-
len toch een verblijfsvergunning
af te geven.

Het is voor de familie Chettri van
groot belang hiervoor zoveel mo-
gelijk steun te krijgen vanuit de
Vordense bevolking. Daarvoor heb-
ben de initiatiefnemers de hulp
van weekblad Contact ingeroepen.
Aan alle inwoners van de gemeen-
te Vorden wordt dan ook gevraagd
onderstaande petitie mede te
ondertekenen en in te leveren bij
één van de inzameladressen.
De petitie kan ook ondertekend
worden via een website op het
internet: http://petitie-nawijn.tri-
pod.com.

In afwachting van de uitspraak
van de Rotterdamse rechtbank,
verblijft het gezin Chettri momen-
teel zonder financiële middelen in
Vorden. Omdat er geen inkomsten
meer zijn, zijn de gezinsleden ook
niet meer verzekerd - ook niet te
gen ziektekosten. De diaconieën
van de plaatselijke kerken zijn in-
tussen bij gesprongen, maar deze
situatie is op termijn niet houd-
baar. Via school Het Hoge is een in-
zamelingsactie opgezet voor finan-
ciële ondersteuning van het gezin.
Inwoners van Vorden is twee we
ken geleden in weekblad Contact
gevraagd een steentje bij te willen
dragen op bankrekening nummer
3274.77.970 t.n.v. de Vereniging
voor Christelijk Onderwijs te Vor-
den o.v.v. "familie Chettri".

Excellentie,
Ondergetekenden, inwoners van de gemeente Vorden, doen een beroep op u ten behoeve van onze plaatsgenoten Gita Chettri en haar kinderen Dallu en Kanchu. De kinderen zijn 11 en 9
jaar oud en wonen met hun moeder al bijna TIEN jaar in Nederland, waarvan de meeste jaren bij ons in Vorden. Nu onlangs een verzoek voor een verblijfsvergunning op h umanitaire gron-
den, is afgewezen vrezen wij dat zij binnenkort worden uitgewezen naar Nepal. In onze gemeente is hierover grote beroering ontstaan, omdat de familie Chettri volkomen is opgenomen
in onze gemeenschap en goed is geïntegreerd in onze samenleving. Gita en haar kinderen spreken vloeiend Nederlands. Gita is al jaren als vrijwilliger werkzaam in de ouderenzorg en zou
zich hierin graag via een opleiding verder bekwamen. De kinderen spreken hun moedertaal niet of nauwelijks. Beide kinderen kennen Nepal niet eens. De vader heeft enkele jaren gele-
den zijn gezin in de steek gelaten en is met onbekende bestemming vertrokken. Er is sindsdien geen contact meer tussen hem en zijn gezin. Gita Chettri staat er dus helemaal alleen voor.
In Nepal heeft zij niets meer, geen huis, geen geld. Vanwege de politieke situatie in haar land - met de steeds weer oplaaiende burgeroorlog - vreest zij voor haar toekomst en die van haar
kinderen. Wij vragen u hierbij uw ministeriele bevoegdheid aan te willen wenden om de familie Chettri alsnog een verblijfsvergunning te geven, zodat zij bij ons kunnen blijven wonen.

Naam

1.

2.

3.

4.

5.

Adres Postcode Handtekening

Inleveradressen:
Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys, Dorpsstraat 18, Vorden; DA Drogisterij ten Kate, Zutphenseweg 2, Vorden; Basisschool Het Hoge, Het Hoge 36, Vorden; Basisschool de
Vordering, Het Jebbink 5, Vorden; Basisschool de Dorpsschool, Kerkstraat 17, Vorden; Basisschool de Kraanvogel, Eikenlaan 22, Kranenburg; Basisschool de Garve, Dorpsstraat 19, Wichmond



Wij hebben veel hartelijke en warme blijken van be-
langstelling en medeleven ontvangen tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn lieve vrouw en van onze
lieve en zorgzame moeder, oma en overoma

Cecilia Strang-Schoenmakers

Hiervoor willen we u heel hartelijk bedanken.

Uw belangstelling en steun betekent heel veel voor
ons allen, niet alleen nu, maar ook voor de toekomst
Het draagt bij aan onze vele goede herinneringen aan
Cecilia.

Uit aller naam,
H. Strang Jr.

Maart 2003
Prins Clauslaan 4
7251 AS Vorden

Langs deze weg willen we iedereen bedanken die,
op welke manier dan ook, hun medeleven en steun
tijdens en na het overlijden van mijn vrouw, onze
moeder, oma en omi hebben getoond. Met name de
artsen en dr. Haas.
Het was hartverwarmend.

B. Schepers
kinderen en kleinkinderen

U allen willen wij hartelijk dankzeggen voor uw warme
belangstelling, medeleven en voor de vele kaarten en
bloemen die we mochten ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man, pa en opa

Jan Lenselink

Mede namens de kinderen,
Dine Lenselink-Weenk

Vorden, maart 2003

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

Het is bijna een jaar geleden dat wij naar
Duitsland zijn verhuisd.

De bouw van de stal is klaar en nu geven wij een
open dag op zaterdag 19 april a.s.

Wanneer u wilt komen, geeft u dan op
voor 10 april bij:

familie Regelink, tel. (0575) 52 19 60 of
familie Rietman, tel. (0575) 44 19 99.

Is er genoeg belangstelling voor een bus,
dan wordt deze geregeld.

Martin en Karin Rietman
Rockersweg 2, D 26487 Neuschoo

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
* TUINONTWERP #

* TUINAANLEG (RENOVATIE) *
-:•:- TUINONDERHOUD *
# (SIER)BESTRATING #

X VIJVERS *
# TE KOOP HAAGCONIFEREN *

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Fax: (0575)4417 15

De tuinzaden
staan weer klaar!
En de zadengids
ligt voor u klaar!

Zaden van Jansen Dinxperlo. Topkwaliteit.

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEb-v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

De mooiste tuinen
hebben sierbestratin^

van Apart in 'Baalc
In alle soorten en maten: • Oude gebakken stenen
• Getrommelde stenen • Betonklinkers "Tegels te kust
en te keur • Siergrind in zakjes en bigbags • Sier-
elementen "Tuinhuisjes en tuinpriëlen, etc. etc.
Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wij ook.

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

email: bijenhof@tref.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag

10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag's-van 8.00-16.00 uur

part
SIERBESTRATINCEN

3+3 = 5
3 filetlapjes +
3 gehaktballen c

WOgram

Filet American
WOgram

Kalfsschnitzel
1 00 gram

Pastasalade
1 00 gram

5?°
2ï°
OJ5

1?9

OJ9

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

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

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

f Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVtt

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

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A Ruiterkamp
Almen

J.B. Eppink
Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fa* (0575) 45 16 21



Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curi-
osa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315)2411 69,
www.tcrenovatie.com

Adverteren

in Contact?

Vraag naar de vele
mogelijkheden van

doorplaatsing
in meerdere edities

Wees en vleeswaren

Runderriblappen 1 KNO c 4."

Speklappen 1 kilo €3."

95500 gram Nasi/Bami culinair
met saté en gehaktballetje

Verse, Droge of Rookworst
per stuk € 1,75 3 voor € 5.

Elke week op de marktin Vorden

Weekoakket vleeswaren

100 gr JAGERROLLADE

100 gr BOERENSCHOUDERHAM

100 gr KATENSPEK

NU VOOR

1.60
l.60

2 bossen bloemen

bos rozen a 20 st. 4."

Azalea 2."

2 bossen tulpen

Bloemen en planten

SUPER DE BOER
YVONNEENWILBERTGROTENHUYS

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

BOEKENWEEK 2003 - 12-22 MAART

De twee verrassingen
van de Boekenweek 2003

Boekenweekgeschenk:
Een verhaal over de liefde
en de dood. Bij ten minste

€11,11 aan boeken,
zolang de voorraad strekt.

Box met vier essays:
Leven en dood volgens vier

vooraanstaande auteurs.
Prijs per box € 6,-,
per essay €1,95

zolang de voorraad strekt.

bruna
www.bruna.nl • altijd actueel

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel (0575) 55 31 00

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

VLAAI VAN DE WEEK:

Bitterkoekjesvlaai € 5,50
NIEUW:

Pistache-chocolade cake € 3/25

Appelroomrol € 1,00

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Weekendtaartje € 4/00

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Kijk voor
meer nieuws op:
www.contact.nl

Uitslag verloting
Stichting
Kranenburgs Carnaval
De 20 verrassingspakketten zijn gevallen op de
volgende nummers:
451 641 138 117 334 63
528 856 181 274 556 825
76 691 869 470 255 253

351 564

Alle prijswinnaars hebben intussen hun prijs
thuis bezorgd gekregen.

Uitslag kleurplaten:
Niels Langwerden 3 jaar, Joske Uben, 7 jaar,
Sharon Roelvink 10 jaar.

Stichting Kranenburgs Carnaval wil alle vrijwilli-
gers en sponsoren hartelijk bedanken voor hun
bijdrage van het geslaagde Carnaval op de Kra-
nenburg en we hopen dat we de volgende keer
weer op u kunnen rekenen.

LEEFLANG ARCHITECTUUR is een architectenbu-
ro in Vorden dat zich bezighoudt met zowel parti-
culiere als utiliteitsbouw door heel Nederland.
Wij zoeken een enthousiaste
tijdelijke secretaresse/
administratief medewerker (m/v)
die zin heeft om gedurende de verlofperiode van
onze secretaresse in te vallen,.
We hebben je nodig voor eenvperiode van onge-
veer een half jaar, week 22 t/m week 44 waarvan
aan het begin en aan het eind een maand partti-
me en daartussen fulltime. In deze periode heb-
ben we gedurende de bouwvak vakantie.

Kun je functioneren in een klein team en zelfstan-
dig diverse veelzijdige taken en werkzaamheden
binnen het kantoor verzorgen, dan zoeken we
jou.

Functieomschrijving
• het onderhouden van telefonische contacten
• het verzorgen van correspondentie
• agendabeheer
• lichte administratieve werkzaamheden
• het verzorgen van representatieve taken

(bijv. ontvangst, koffieverzorging etc.).

Functie-eisen
• een opleiding op MBO-niveau
• enige ervaring met de werkzaamheden
• flexibele instelling en goede communcatieve

vaardigheden.

Ben je geïnteresseerd in deze tijdelijke functie?
Stuur dan binnen veertien dagen na het verschij-
nen van de advertentie je schriftelijke reactie
vergezeld van je curriculum vitae naar:

LEEFLANG ARCHITECTUUR
t.a.v. Henk Leeflang, Raadhuisstraat la,
7251 AA Vorden, tel. (0575) 55 27 37.

Maak kennis
met tennis!
Onder begeleiding, voor jong en oud.
Leuke activiteiten, waaronder:
• Prijsjestennis voor de jeugd
• Ballenkanon.

Open dag
Vordens Tennis Park
zondag 16 maart
van 14.00 tot 16.30 uur.

Rackets en ballen zijn aanwezig.
Neem wel sportkleding en
sportschoenen mee.

Informatie: telefoon 55 24 42.

Overweg 20

v. Kouswijk-Jansen
voor al uw tuin- en straataanleg

Tevens het adres voor:

Alle soorten (sier)bestrating
• Natuursteenkeien tot ± i ton
Brievenbussen/Tuinlantaarns
• Beelden: beton en brons

Actie:
Fietsenrekken

Veur weinig!
Zutphenseweg 4b • Klarenbeek (de Kar) • Tel. (055) 30 12 365

Gezocht:

flinke medewerkers
voor alle voorkomende werkzaamheden.

Vast dienstverband.



Lekker betaalbaar bij de groenteman!

& fruit

Je koopt 't lekkerst bij de groenteman!

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

ZATERDAG 15 MAART *
INFODAG CAVOM HONDENVOER

BRENG UW HOND MEE,
EN KOM ALLES TE UUErtP
OVER DE

* Aktie: 20 kgJJawoni nu
met 5 kg GRATIS

* Doe ook mee met onze
Ideurplaten aköe

——^—

DOP
^leef het fruiten\e«*

*van 10.00 tot 16.00 uur

Stationsweg 16,
tel. (0575)55 15 83

Schoonmaakbedrijf

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

www.compusystem.nl
Internet/Office PC
AMD Duron 1300 MHz,, 128 MBvSDRAM, 64 M8'
AMD XP 2000+, 256 MB SDRAM. GF2 64 M8 AG# W^Out, 40 GB HDD
AMD XP 2400+, 256 M8 SDRAM, GF2 64 MB AGP TV-Cut, 60 GB HDD

TopPC
AMD XP 2000+, 256 MB, DDR, GF4 64 MS DDR TV-Out. 40 GB 7200 H[
AMD XP 2000+, 256 MB DDR, GF4 64 MB DDR TV-
AMD XP 2400+, 512 MB DDR, GF4 64 MB DDR TV-Out, 60 GB 7200 HC

Luxe Miditower ATX, Sound, 52 x CDRom, 100 Mbit Ethernet, Ge
2 x USB 2.0, 1,44 MB Diskdrive, Trust Internet Keyboard, Loqite<

a. € 599,-
€ 599,-

II €699,-
€799,-

v,a. € 729,-
i €729,-

€ 749,-
€ 899,-

•oeler,
Muis.

(prijs is gebaseerd op afhalen)

Opties:
• Windows XP Home € 109,- • 48x12x48 CD-ReWritef € 69,- • 17 Inch monitor € lf5D,

• HP DeskJet 3325 Printer € 66,- • 600W 2.1 Subwoofer € 29,- • Flatbed Scanner € 59,
• De systemen worden gratis bij u thuis aangesloten. • Andere onderdelen op aanvraag.

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 1 6 Vorden • Bezoek op afspraak

VAN^F ̂ B^ ^VHl^^B
VERBOUW - RESTAURATIE . ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

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

-mail: info@vanderwal-vorden.nl



VANAF WOENSDAG A.S. IN WARNSVELD

BOEKENWEEK 2003
-WSSSSsSsS-_i_u.rti-» e»r flG di\\4^l^Jr' i._—,«!-» /nOc l U öw**1

rond

GRATO
tofi Ja!, Kh

enweek3eschenk
hema "De "9ehouden

draai
mag je 2jj-n

relatie
een even

LEVEN OM HET TE VERTELLEN

GABRIEL GARCIA MARQUEZ

De schrijver van dit schitterende boek was in
1982 winnaar van de Nobelprijs voor de Lite-
ratuur. Van zijn hand komt nu een nieuw
meesterwerk.
In "Leven om het te vertellen" verhaalt hij
over zijn grootvader, zijn tantes en zijn eigen
bewogen leven als journalist in Colombia.
Een kleurrijk dorpsleven wordt in beeld ge-
bracht in dit boek dat wordt omschreven als
"een feest voor de ware liefhebber".

READSHOPPRIJS € 24,50

Krielen
Hemmereéhts

Eenjaar
als (g)een ander

EEN JAAR ALS (G)EEN ANDER

KRISTIEN HEMMERECHTS

Dit dagboek beschrijft het leven van de auteur
in de periode 5 februari 2001 tot 15 februari
2002. Dagelijks beschreef ze in 30 minuten
haar belevenissen en haar waarheid van die
dag.
Ze bracht veel tijd door aan haar werktafel,
maar gaf ook lezingen in verschillende lan-
den, fietste met haar vriend op de tandem
door Madagaskar, volgde vol verbijstering de
terroristische aanslagen in New York en de
bombardementen in Afghanistan.
Een roerig jaar waarin haar dagboek langza-
merhand haar geheugenboek werd.

READSHOPPRIJS €19,50

HET GEHEIM VAN EBERWEIN

BOUDEWIJN BUCH

Het boek waar velen op hoopten is nu ver-
schenen: Het vervolg op "De kleine blonde
dood".
De nieuwe roman pakt de draad weer op van
het geknakte leven van de vader uit het vori-
ge boek en beschrijft het wederervaren van
de jongen zonder identiteit. Een schrijnend
verhaal over mislukkingen, onverwerkt ver-
driet en een destrateuze vaderbinding.

READSHOPPRIJS €15,95

IK HIELD VAN HEM,
IK HIELD VAN HAAR

ANNA GAVALDA

Chloé is verlaten door haar man en blijft met
haar twee dochters in onmetelijk verdriet
achter.
Om haar tot rust te komen besluit schoonva-
der Pierre haar en haar kinderen mee te ne-
men naar een plaats buiten de stad. Langza-
merhand verandert het beeld van de stugge
Pierre. Het masker valt van zijn gezicht en hij
vertelt over zijn leven. Of eigenlijk: over het
leven dat hij niet geleefd heeft.

READSHOPPRIJS € 14,95

DE ONDERSTROOM

NICCI GERRARD

Samen met haar echtgenoot scheef Nicci
Gerrard een reeks absolute bestsellers onder
de auteursnaam Nicci French. In maart ver-
schijnt haar eerste soloboek.
Edie Jennings groeit op in de schaduw van
haar knappe moeder, haar oudere zus en
haar intellectuele zusje. Ze voelt zicht zowel
thuis als op school niet geheel op haar plek.
Dan ontmoet ze Rickey en voelt ze hoe het is
om verliefd te zijn.
Jaren later als Edie zelf kinderen heeft komen
de zussen weer bij elkaar. Alle drie hebben ze
hun eigen versie van het leven verborgen ge-
houden...

READSHOPPRIJS € 17,50 / 22,95

flfj «en
ALS EEN GELIEFDE STERFT

HANS STOLP

Na het overlijden van een geliefde begint de
lange weg van verdriet en eenzaamheid. De
grote vraag wordt gesteld: wat is de dood ei-
genlijk? Vaak begint voorbij het donkerste
punt in het leven weer licht te dagen. Want
elk rouwproces is ook een transformatiepro-
ces.

READSHOPPRIJS €13,50

stert

THE READ SHOP
Winkelcentrum Dreiumme 55 Warnsveld (0575) 52 75 79

Dagelijks geopend vanaf 8.30 uur. Vrijdag koopavond tot 21.00 uur



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

VLEES:

RIBLAPPEN

569
•

nu met 5 gratis
Hartman tuinmeubel-

zegels

GROENTE:

Oh PITLOZE
DRUIVEN

14.9bakje 500 gram nu

Oh
KNAKWORST

blik a 0.99

nu 3 blikken halen

2 bukken betalen

Gratis sparen
voor Hartman
tuinmeubelen

DOUWE

4 pakken a 250 gram van 6.28

471
•

IGLO PIZZA
CROSSA

doos a 2.49

nu 3 dozen voor 5.c00

PEPSI, SISI,
7-UP

1,5 liter a 1.11

nu 3 flessen halen

2 flessen betalen

GALL^GALL

WEDUWE EELAART
DRIE STERREN

JONGE JENEVER

fles 1 liter nu10.'49

WIPE & CLEAN
2 pakken a 3 rollen van 5.58

399
•

Altijdxdagvers
Bestelling per tel./fax

Bezorgen aan huis
Riant en gratis parkeren
Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

GALL^GALL

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

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

Afslanken!
«ï>p gewicht blijven!

Aankomen!

©HEMBALIFE
werkt!

Gratis advies en pers.
begeleiding.

30 dgn.-geld-terug-
garantie.

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

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities. Telefoon (0575) 55 1O 1O

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

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

€115.-.
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

Geboorte!les 4 meter
€ 25.- per dag
min. 3 dagen.

Springkussen 4x 4 m
€ 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

0620438118

Zaterdag 15 maart 10.00 uur en 14.30 uur

Zondag 16 maart 14.30 uur special
Dinsdag 18 maart 10.00 uur en 14.30 uur

Woensdag 19 maart 10.00 uur en 14.30 uur

Donderdag 20 maart 10.00 uur en 14.30 uur

(Maandag 17 maart géén show).

* Reserveren is mogelijk. Bij reservering houden wij uw stoel
vrij tot 10 minuten voor aanvang.

• Traditioneel gezellig

• Het laatste modenieuws

• Nieuwe voorjaarscollecties

• Genieten van een

gezellig uurtje

uthler,mode
z u t p h e n

Troelstralaan 39-43, Zutphen, Tel. (0575) 526 080
Maandagmorgen gesloten / Vrijdag koopavond tot 20.30 uur

Ziekenhuis ri. de Stoven / rotonde rechts/ 2e str. links



Amuseer Je Slank Bij
Strada Sports Vorden

I.V.M. VOGELPESTPRAKTIJK

Met de zomer weer in aantocht,
begint Strada Sports Vorden
dinsdag 18 maart a.s. weer met
een cursus Amuseer Je Slank.
Tijdens deze 8-weekse cursus
gaat men in groepsverband of
individueel onder begeleiding
aan de slag o.b.v. een voedings-
en trainingsplan.

Men wordt begeleid door een erva-
ren instructeur die samen reële
doelstellingen stelt. Op basis hier-
van wordt u elke week gewogen en
aan het begin, halverwege en aan
het einde van de cursus wordt het
vetpercentage opgemeten. Aan de
hand van de uitkomsten kunnen
de doelstellingen eventueel wor-
den aangepast. Als de cursus is af-
gelopen krijgt men een nieuw trai-
ningsschema en kunt u verder
trainen om het uiteindelijke resul-
taat te behouden. Natuurlijk krijgt
men ook hierbij weer begeleiding
van één van onze instructeurs.
Uit vele onderzoeken is gebleken
dat het op langere termijn veel ef-
fectiever is om uw voedingspa-
troon aan te passen en regelmatig
te bewegen en te sporten in plaats
van allerlei poedertjes en shake-jes

te proberen. Deze hebben vaak op
korte termijn "effect", maar zodra
men stopt met deze middelen is
men vaak snel weer op het oude
gewicht. Door het voedingspa-
troon te analyseren en waar nodig
aan te passen én door regelmatig
te bewegen en te sporten, zal het
effect op langere termijn veel gro-
ter zijn.

De eerste cursusweek wordt men
gewogen, wordt het vetpercentage
opgemeten en wordt het voedings-
plan uitgereikt. Elke week zal u
voor de TWO-les worden gewogen
en in week 4 en 8 wordt uw vetper-
centage opgemeten. Als u liever in-
dividueel traint aan de hand van
uw trainingsschema, kan dat na-
tuurlijk ook. Men is niet verplicht
om deel te nemen aan de groeps-
les! In de laatste cursusweek zal de
eindevaluatie plaatsvinden en zal
er in overleg een nieuw trainings-
schema worden samengesteld.
Naast de vaste cursusavond, elke
dinsdag, kan men elk gewenst tijd-
stip komen trainen.
Voor verdere vragen en informatie
kan men contact opnemen met
één van de instructeurs.

Op zoek
naar de beste bijverdienste?

Begin een krantenwijk!

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

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

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

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

't Komt in de bus met Koplopers!

Utrechts Kamerkoor
in St. Janskerk
Op zondag 23 maart staat er
een bijzonder concert op het
programma van de Restauratie-
concerten in de eeuwenoude
Zutphense St. Janskerk.

De solisten zijn afkomstig uit de
gelederen van het Amsterdam Ba-

roque Choir en het Nederlands
Kamerkoor, de instrumentalisten
uit het internationaal vermaarde
Lock Consort en het gamba-con-
sort Diapen te.
Het geheel staat onder leiding van
dirigent en musicoloog Paul de
Kok.

*• Zondag 16 maart

Mega Après Ski Party
met de Gebroeders Ko en de beste Dfs
Vanavond gaat het loos in Wit-
kamp met de tweede Mega
Après Ski Party van 2003. Naast
vette Dfs die alle après ski kra-
kers op de meute af zullen vu-
ren ook weer een topact op het
podium, de Gebroeders Ko.

De Gebroeders Ko hebben momen-
teel een dikke hit met het feest-
nummer 'Ik Heb een Toeter op
m'n Waterscooter', een nummer
wat op geen enkel fatsoenlijk feest
mag ontbreken. Al sinds '97 zijn
de broers Ton en Gerard Koop-
mans bezig in de muziek. Naast
het nummer 'Waterscooter' en an-
dere meezingers zal er ook een
stampende medley van andere be
kende hits voorbij komen. En deze

jongens weten wel hoe ze een
feestje moeten bouwen. Naast de
Gebroeders Ko zullen verschillen-
de 'coole' DJ's zorgen voor de beste
après ski krakers vanuit de bergen.
Flügel zorgt weer voor de heerlijk-
ste drankjes op deze tweede Mega
Après Ski Party. De zaal zal in ski-
hutstijl aangekleed worden om hè
lemaal in de sfeer te komen. Dus
oorwarmers mee en gaan met die
banaan! Voorverkoop via Witkamp
Laren en Haarsalon Figaro in Lo-
chem.

Witkamp Verwacht:
Zondag 6 april: Fragment
Meer info via: 0900 - WITKAMP of
via onze website:
www. wi tkamp .com.

Mededelingen van de
Graafschapdierenartsen
Weer een ramp voor agrarisch
Nederland. Hoewel de Graaf-
schapdierenartsenj nauwelijks
professionele puimveehouders
in huns klantenbestand heb-
ben, hebben veel mensen wel
kippen of ander pluimvee. Ook
deze dieren lopen besmettings-
gevaar en vormen daarmee een
gevaar voor de professionele
pluimveehouderij. Waakzaam-
heid en aandacht is dus gebo-
den.

DE ZIEKTE
Klassieke vogelpest wordt ook wel
'vogelpest' of 'aviaire influenza'
genoemd. Dit is een andere ziekte
dan 'pseudovogelpest', ofwel NCD.
Tegen NCD wordt veel gevacci-
neerd en de kans op een uitbraak
van deze ziekte is dan ook gering.
Klassieke vogelpest wordt veroor-
zaakt door het influenza virus.
Van dit virus bestaan veel verschil-
lende stammen (serotypen). De
meest agressieve varianten betref-
fen de serotypen H7 en H5. De ge
voeligheid van verschillende soor-
ten pluimvee is niet gelijk. Water-
vogels (met name eenden) zijn vrij
ongevoelig voor de ziekte en vor-
men een soort 'natuurlijk reser-
voir'. De dieren hebben de infectie
wel, maar worden niet ziek en
kunnen wel ander pluimvee be-
smetten.

BRON VAN INFECTIE
Het is op dit moment nog onduide-
lijk waar de ziekte vandaan komt.
Bekend is dat sinds 1999 klassieke
vogelpest in Noord Italië voor-
komt. Of er een relatie is tussen de
uitbraak in Nederland en die in
Italië is nog niet bekend.

VERSCHIJNSELEN
Eén tot vijf dagen na infectie tre-
den symptomen op. Deze zijn af-
hankelijk van de stam waarmee
het dier geïnfecteerd is. In ernstige
gevallen is acute sterfte het enige
verschijnsel. Andere symptomen
die optreden zijn: sufheid, proest,
neusuitvloeiing, ademhalingspro-
blemen, verminderde voeropna-
me, zwelling van oogleden, kop en
hals. Daarnaast komen diarree en
nevenverschijnselen voor.

BESTRIJDING
Helaas behoort vaccinatie tegen
klassiek vogelpest op dit moment
niet tot de mogelijkheden. Om de
verspreiding van de ziekte zo veel
mogelijk tegen te gaan worden be-
smette bedrijven en bedrijven in
de omgeving daarvan geruimd. Te
vens worden weer 'screenings acti-
viteiten' opgestart om eventuele
nieuwe gevallen in een zo vroeg
mogelijk stadium op te sporen. Bij
deze werkzaamheden worden
door de overheid ook practici uit
het veld ingezet. De Graafschap-
dierenartsen zullen de komende
tijd zo veel mogelijk mensen vrij
maken om bij deze werkzaamhe
den te helpen

WAT KAN MEN ZELF DOEN
Het virus is zeer besmettelijk. Het
wordt vooral overgebracht via
pluimvee, mest(transport) of vlie
gende vogels. Hygiënische maatre
gelen zijn dan ook van het groot-
ste belang. Wees terughoudend
met het bezoek van mensen aan
uw pluimvee. Op dit moment
heeft niemand daar iets te zoeken.
Het is aan te raden een desinfectie
mat te gebruiken voor het kippen-

hok. Als ontsmettingsmiddel
wordt een oplossing van 2% na-
tronloog of van citroenzuur aange
raden.

WAT MOET MEN ZELF DOEN
Een deel van het praktijkgebied,
aan de noord-west kant van Vor-
den, ligt in het 10 km toezichtsge
bied rond het verdachte bedrijf in
Laren. De exacte grenzen van dit
gebied zijn aangegeven op de
internetsite van het ministerie:
www.minlnv.nl onder het kopje
Actueel. Om grofweg, een idee te
geven: vanuit Lochem de Vorden-
seweg naar het zuiden, de Wilden-
borchseweg tot aan de Ruurlose
weg. Dan in westelijke richting
naar Vorden, door het dorp, de
Zutphenseweg (N316) overgaand
in de Vordenseweg richting Zut-
phen. Binnen dit gebied is het ver-
voer van pluimvee, strooisel,
pluimveemest en eieren verboden,
men dient al het pluimvee waar-
van men eigenaar is op te hokken.
De dieren mogen hun verblijf-
plaats niet verlaten.

Voor de rest van Nederland geldt
dat men verplicht is het pluimvee
op te sluiten. De dieren mogen
niet vrij rondlopen maar mogen,
in een ren, nog wel buiten ko-
men.Voor iedereen geldt dat bij
verdenking van klassieke vogel-
pest zo spoedig mogelijk mogelijk
materiaal onderzocht moet wor-
den in Lelystad.

Bij verdenkingen dient men con-
tact op te nemen net het Centraal
Meldpunt voor lijst A-ziekten van
het Ministerie van LNV: 045 - 535
4232.

Vlooienmarkt
Zondag 16 maart is er weer een
gezellige vlooienmarkt in sport-
hal t Timpke in Borculo.

Men kan weer heerlijk snuffelen
langs de vele kramen met 2e
hands spullen, en wie weet vindt
men datgene waar men al zolang
naar op zoek was. De kantine is

open en men kan gratis parkeren.
Ook is er livemuziek in de hal.
Het adres is Haarloseweg 10 in Bor-
culo.
(Zie ook de advertentie).

Spelletjes-
middag
Medler
Op zondagmiddag 16 maart a.s.
organiseert Oranjecommissie
Medlertol haar jaarlijkse, tradi-
tionele spelletjesmiddag.

Deze middag kan men o.a. een
gokje wagen met het rad van avon-
tuur, kan men zich uitleven met
het spijkerslaan, en komen de
echte schutters naar voren met
het schijfschieten.

Verder zijn er nog tal van oud-Hol-
landse spelen. Nieuw op deze mid-
dag is de competitie armdrukken,
voor de echte kerels.

Met deze traditionele spelletjes
zijn weer leuke traditionele prij-
zen te winnen, zoals; zuivelman-
den, krentenbroden, koeken en ve
Ie meters worst!

Ook voor de jeugd is er van alles te
doen!

Zo kunnen de leerlingen van
groep 3 tot en met 8 onder andere
deelnemen aan het vogelschieten,
en is er voor de kleinsten een
lopende grabbelton!

Deze middag zal plaats vinden in
de zaal van café restaurant 't Wa-
pen van het Medler, en is voor
iedereen toegankelijk.
(Zie ook advertentie)

Anbo Vorden naarstig op zoek
naar nieuwe voorzitter
Mevrouw L.C. Lassche heeft dit
weekend afscheid genomen als
voorzitter van de Anbo-afdeling
Vorden. Zij bekleedde deze
functie zeven jaar. Zij zal nog
wel tot aan het eind van het
seizoen ( april) een aantal "lo-
pende zaken" afhandelen.

Tot dusver is het bestuur er nog
niet in geslaagd een opvolger (ster)
voor haar te vinden. Secretaris J.
Brandenburg:" Wij zijn daar volop
mee bezig. We hebben ook al wel
een aantal eventuele candidaten
benaderd. Die haakten echter om
diverse redenen af. Het is eigenlijk
een probleem voor veel verenigin-
gen, het wordt steeds moeilijker
om bestuursleden te vinden", al-
dus Brandenburg. In de vacature
H. Maalderink is inmiddels voor-
zien in de persoon van mevrouw
N. Aerends- Cloo.
Tijdens de vergadering kreeg het
bestuur plotsklaps de informatie
dat oud- bestuurslid en mede op-
richter van de Vordense Anbo- af-
deling de heer D. Krol was overle
den. De heer Krol was "Lid van Ver-
dienste" van de afdeling. Ook
maakte hij een aantal jaren deel
uit van de P.v.d A fractie in de Vor-
dense gemeenteraad.Staande
werd een minuut stilte in acht ge-
nomen.

Nieuw in het afgelopen vereni-
gingsjaar was de introductie van
hulp bij belastingaangelegenhe-
den. Leden van de afdeling Vorden
konden nl. een beroep doen op een

mede-lid, die een door de landelijke
ouderenbonden georganiseerde
opleiding voor consulent heeft
gevolgd. Ook vermeldenswaard de
drie voorlichtingsbijeenkomsten,
waarbij met de politieke partijen
gesproken werd over het gemeente
lijk beleid ten aanzien van senioren
en mensen met een functiebeper-
king.

Uit het uitvoerig jaarverslag van
secretaris J. Brandenburg bleek dat
de Anbo- afdeling Vorden momen-
teel 283 leden telt. Opvallend daar-
bij 16 leden tussen de 85 en 94
jaar; 92 in de leeftijdsgroep 75 en
84 jaar. De meeste leden (135) zijn
te vinden in de leeftijdsgroep 65
tot en met 74 jaar.
De fietscommissie organiseerde 5
fietstochten met een gemiddelde
deelname van 24 personen. Onge
veer eenzelfde aantal dat het gehe
Ie jaar door deelneemt aan het
klootschieten. Kaarten en bingo's
zijn ook evenementen met een
goeie deelname.

Tijdens de Anbo- bijeenkomst van
afgelopen vrijdag gaf de heer J.v.d.
Broek een dialezing over zijn bij-
zondere ervaringen als militair in
voormalig Nederlands- Indië. Hij
vertoefde daar in de periode 1948-
1950. In de dialezing liet v.d. Broek
tevens beelden zien over de perio-
de toen hij Indonesië ( 30 jaar la-
ter!) als toerist bezocht. Om in stijl
te blijven kregen de aanwezigen
tijdens de pauze een "Indisch" tus-
sengerecht aangeboden.



R E l J RIN K
HOTEL R E S T A U R A N T Z A A L

Lievelderweg 118 - Lievelde - 0544-371287
www.reijrink.nl info@reijrink.nl

16.00
tot
19.00 uur

€17,50
inclusief
dessert

<JRüC uw tapijtspecialist
uw frop bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

W/'/ leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

cTRüC PRODUCTS

DANCING S DISCOTHEEK

Showroom-aanbiedingen!
H2Ü meubel
beuken, 120 cm van €

QQQ
*J *J ** F

«-
l

Alke wastafelmeubel
wit kersen, 1 10 cm van € 3*02^ voor

Detremmerie meubel/dubbel
jasmijn-wilde perelaar
140 cm van € "2303734 voor

Detremmerie meubel
beuken, incl. kasten
150 cm van €^33ü>S^3 voor

Huppe douchedeur
kwartrond, 80 cm, helder glas
aluminium profiel ddd
incl. douchebak wit van €"T973rO/oor 7 ̂  ̂ * F

Kraus
• Dakwerk • Installatie • 5anitair

Pollaan 46 - 7202 BX Zutphen - Tel. (0575) 51 39 31 - WWW.baderiekraus.nl

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
f Illf accountants en belastingadviseurs

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

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

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2002 kunt u bij ons terecht
op één van de volgende avonden:
woensdag 12 en 19 maart a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur.

Ruurloseweg21,7251 LA Vorden-Telefoon (0575) 55 14 85/Telefax (0575) 55 16 89 - Email: B_en_W@tref.nl

3 ARE A S 100% FUN' •i \ \\,

Vorden, Herberg 27.-4O * Warnsveld, de Kap 21.5O • Eefde,
pand Uitrusting 21.55 * /Urnen, Kazerne 22:O5 *#OIXM/O,
busstation 21:45 • geesteren, gaan 21.55 ' gelselaar, Jlorun
22.OO * Cochem 1, Oude technische school 22.10 * Kuurlo,
tapperij 22.3O * &archem, Kerk 22AO * Cochem 2, oude
technische school 22.5O * tjathmen, &rink 22.3O * gorssel,
Koskamp 22:45 * Harfsen Quitenlust 22:55 uur .
Meer info ? Kei O9OO-Witkamp of kijk op www.witkamp.com

\VCtkcwVp op Zondag^
* ZONDAG 16 MAART^
* Flugel Mega Apres Ski Party

M.m.v: Gebroeders Ko
18:45 UUR T/M 23:00 UUR

V.VERKOOP € 6,00 A/D ZAAL 8,00

*
V.VERKOOP : WITKAMP LAREN, A *
HAARSALON FIGARO LOCHEM

Contactjes?
Het cement

tussen vraag en aanbod!

Meer info ? : WITKAMP.COM

De nieuwe
Bizz-kids is uit

verkrijgbaar bij:

de
°o,

Stationsstraat 30 • 7021 CK Zelhem
Telefoon (0314) 62 07 20 • Maandags gesloten

• Administratief • Landbouwtechniek

• Automatisering • Magazijn en logistiek

• Constructie / lastechniek • Metaalbewerking

• Engineering • Montage / assemblage

• Inkoop / verkoop • Onderhoudstechniek

• Installatietechniek • Produktiepersoneel

p«rsone«lorganlsat i«

S palstraat 31 Hengelo Gi
Telefoon (0575) 46 46 01



Is weven een ambacht,
of is weven een kunst?

Weven is een ambacht waarmee
je kunst kunt creëren, is de
mening van de Weefgroep Vor-
den e.o.

Omdat te demonstreren heeft zij
in samenwerking met de Vordense
bibliotheek, Riek Bruggink uit
Doetinchem uigenodigd om haar
werk te exposeren. Zaterdagmid-
dag was de opening van deze expo-
sitie. Vanaf dinsdag 11 maart tot
en met dinsdag 8 april kan deze
expositie tijdens de openingsuren
van de Vordense biblioteek in de

galerie van de bibliotheek bezich-
tigd worden.

Het werk van Riek Bruggink is zeer
veelzijdig, zij weeft jassen en
shawls, maar ook het "boekdoos-
je", waarmee zij de eerste prijs
won in de wedstrijd, die het blad
"Handwerken zonder Grenzen"
had uitgeschreven. Het is een voor-
loper van het tegenwoordige
poëalbum. Tegenwoordig neigt zij
naar verfijning. Dit komt duidelijk
tot uitdrukking in haar wandver-
sieringen.

Omdat de expositieruimte in de
galerie beperkt is, heeft Riek Brug-
gink een keuze uit haar werk ge
maakt om hier te laten zien.

De door de Weefgroep Vorden e.o.
ingerichte hoek toont meer wat er
zoal door de hobbywever gemaakt
wordt: kleding, gebruikstextiel en
wandversieringen.

Er staat een weefgetouwtje, zodat
leden van de weefgroep kunnen
demonstreren welke mogelijkheden
het weven biedt.

Pasfoto nodig voor zwemabonnement
Er is in het bestuur van het
Zwem- en Recreatiebad 'In de
Dennen' te Vorden echt lang
over gepraat want je moet het je
klanten immers altijd zo mak-
kelijk mogelijk maken. Maar
het blijkt toch nodig méér aan-
dacht te besteden aan het ge-
bruik van de z.g. seizoenkaar-
ten die recht geven op gratis
toegang tot het zwembad. Daar-
om zullen vanaf het komende
seizoen alleen abonnementen
worden verstrekt die voorzien
zijn van een pasfoto. Op die ma-
nier kan bij de ingang gecon-
troleerd worden of de seizoen-
kaart wel op naam staat van de
bezoeker en of hij niet door een
ander wordt gebruikt.

Voor de meeste zwembaden in het
land is het al een vanzelfspreken-
de zaak. Wie een seizoenkaart
neemt, moet kunnen aantonen
dat het abonnement inderdaad op
zijn of haar naam staat. En dat kan

9 alleen met een seizoenkaart die
voorzien is van een foto van de
abonnee. Tot nu toe was dit in Vor-
den geen gewoonte maar het
blijkt dat in de afgelopen jaren het
dubbelgebruik van seizoenkaarten
te vaak voorkomt en een deel van
de bezoekers dus eigenlijk gratis

gebruik maakt van ons zwembad.
De enige mogelijkheid om dit mis-
bruik tegen te gaan is de kaart te
voorzien van een pasfoto van de
houder.

VOORVERKOOP MOGELIJK
De bedoeling is dat op vijf data
rond l april de mogelijkheid
wordt geboden om een abonne
ment te bestellen tegen de specia-
le lage voorverkoop-prijs. Op die
data kunnen in het Dorpscentrum
seizoenkaarten worden besteld en
bij de aanmelding moet een pasfo-
to worden ingeleverd die daarna
op het abonnement wordt inges-
cand. Dat geldt voor alle leden van
het gezin die als het seizoen begint
dus allen een individuele, van een
foto voorziene toegangskaart krij-
gen.

Dat betekent vaak wel extra kos-
ten voor wie een abonnement
neemt maar dat is een eenmalige
uitgave voor vijfjaar. Want dezelf-
de pasfoto kan ook weer gebruikt
worden in de abonnementen van
de komende jaren. Zo blijven de
kosten voor de abonnementshou-
ders zo laag mogelijk. Omdat de
foto in het archief wordt bewaard
moet het wel een losse pasfoto
zijn. Ook na de laatste zittingsdag

(waarschijnlijk op woensdag 9
april) kan nog een seizoenkaart
worden besteld maar dan is dit
niet meer mogelijk tegen de lage
voorverkoopprij s.

PAGINA 'PLONS' VERTELT
STRAKS ALLES
In de laatste week van maart ver-
schijnt weer de bekende 'Plons'-pa-
gina in 'Contact', waarin alle gege
vens staan over tijd en plaats van
voorverkoop, de tarieven en het
aanmeldingsformulier. Toch is het
goed nu al rekening te houden
met de nieuwe regeling en tijdig
te zorgen voor de pasfoto van alle
personen voor wie een abonne
ment wordt aangevraagd.

Het bestuur van 'In de Dennen' is
ervan overtuigd dat deze maatre
gel in enkele gevallen wat extra
kosten met zich mee zal brengen
door de aanschaf van een foto.
Maar een strenger beleid voor wat
betreft het voorkomen van mis-
bruik is in het belang van alle be
zoekers. Als iedereen de kosten be
taalt voor een bezoek wordt name
lijk voorkomen dat de toegangs-
prijzen meer stijgen dan nodig is.
En is de kans dat we ons mooie bad
in de toekomst in stand kunnen
houden ook groter.

Peter Faber in het Theater onder de Molen'
Het tienjarig bestaan van het
Theater onder de Molen in linde
(Vorden) heeft een bijzonder
aantrekkelijke programmering
voor de zondagmiddagen op-
geleverd.

Op 30 maart de droge ironie van
de schrijver AL. Snijders, afgewis-
seld door het welluidende theater-
orkest The Mills Fathers, op 13
april a.s. het levenswerk van een
Amsterdamse kunsthistoricus die
ook alle kerken van de Achterhoek

kent en zal laten zien, afgewisseld
door het subtiele Brameth Brass
koperkwintet en als klap na de
vuurpijl op tweede paasdag (21
april) de fameuze Mills Brothers
met hun prachtige jazz-vertol-
kingen. En hoe lukte het Theater
onder de Molen om zondagmid-
dag 23 maart Peter Faber in het
Theater te krijgen?

'Heel eenvoudig', zegt artistiek
leider Peter Hoefnagels. Vriend-
schap. Peter en ik kennen elkaar

nu bijna dertig jaar, toen ik voor
het Amsterdams Werktheater
schreef en enkele jaren met die
heerlijke acteurs samenwerkte.
Faber heeft mij tien jaar geleden
geadviseerd bij de inrichting van
ons theater. Ik vroeg Peter of hij
dit voorjaar nog een vrije zondag
had voor ons.

Reserveren tel. (0575) 55 69 87 of
info@theateronderdemolen.nl
Voor programma's zie:
www.theateronderdemolen.nl

Kennismakings-/
gemeenteavond
De Hervormde gemeente houdt
op vrijdagavond 14 maart a.s.
een kenninsmakings-/gemeente
avond in het Dorpscentrum.

Men kan dan kennis maken met
de nieuwe predikant, dominee
Kool en echtgenote. Op 25 mei is
de dienst van bevestiging en in-

trede van ds. J. Kool. Dit wordt de
eerste ontmoeting met de gemeente
a.s. vrijdag.

De organisatie hoopt dat heel veel
mensen van de gelegenheid ge-
bruik zullen maken om een eerste
contact te leggen. Het^belooft een
goede, fijne avond te worden.

Verheugde gezichten bij
Vrouwenraad en Amnesty
Het gebeurt niet al te vaak,
maar zaterdagavond alleen
maar verheugde gezichten bij
het bestuur van de Vrouwen-
raad in Vorden en bij de dames
van de werkgroep van Amnesty
International.

Samen hadden ze in het kader van
de Wereld Vrouwendag ( die elk
jaar op 8 maart wordt gehouden)
in zaal t' Stampertje van het
Dorpscentrum een bijeenkomst
georganiseerd.

Vaak wordt een dergelijke avond
slechts door een handjevol toe-
schouwers bijgewoond. Ondanks
"Idols" op T.V. een volle zaal en
wat opviel, diverse dames hadden
hun partner meegebracht!

Joke Buunk, voorzitter van de
Vrouwenraad legde de aanwezigen
uit waarom er jaarlijks wereldwijd
een vrouwendag wordt georgani-
seerd. Slechte werkomstandig-
heden voor vrouwen, ongelijkheid
t.o.v. de mannen, onderdrukking,
noem maar op. Wie de afgelopen

dagen naar het journaal heeft ge
keken, kon constateren dat er in
veel landen in de wereld vrouwen
nog steeds onderdrukt worden!

In Vorden zaterdagavond een
spetterend optreden van de caba-
retgroep "Jeetje Mina", een groep
uit Haaksbergen, deze avond be-
staande uit drie dames (eentje was
er ziek!) en drie technici, achter de
bühne.

Het werd een aaneenschakeling
van liedjes, schetsjes waarbij on-
derwerpen als klonen, intergratie,
ouder worden in een bejaardente-
huis, samen met je man "heerlijk
in de auto" naar Parijs en alle
daagse dingen in een vlot tempo
de revue passeerden.

Uiteraard wel met een boodschap:
"lieve mensen wees ten opzichte van
elkaar toch eens wat toleranter".

Na afloop kreeg het cabaretgezel-
schap uit handen van Janny Wes-
terveld en Dinie Velhorst bloemen
aangeboden.

Dagboottocht Zonnebloem
Op dinsdag l april gaat de Zon-
nebloem weer varen. De opstap-
plaats is ook ditmaal Rheden.
Men vertrekt vandaar en meren
er weer af. Waarschijnlijk vaart
men via de IJssel en Rijn rich-
ting Emmerich.

Deze dagboottocht is in de eerste
plaats bedoeld voor ouderen en
hulpbehoevenden; kortom voor
degenen, die niet meer zo gemak-
kelijk een dagje zelfstandig uit
kunnen gaan.

Er is muziek aan boord, er wordt
een verloting gehouden en de gas-

ten worden door de vrijwilligers
van eten en drinken voorzien. Er
varen ook de nodige verpleegkun-
digen mee.

Voor de gasten uit Vorden zal er
een bus rijden vanaf het Dorps-
plein naar de aanlegsteiger van de
Eureka V in Rheden.

Voor nadere informatie kan men
zich wenden tot een van de vrij-
willigers van de Zonnebloem of
contact opnemen met: Vorden
mevr. T. Klein Kranenbarg, Molen-
weg 4 en mevr. R. Klein Kranen-
burg, Hackforterweg 31.

Op zaterdagmorgen 15 maart

Vorden buitengewoon schoon'
Onder dit motto zullen meer
dan 100 vrijwilligers van ver-
schillende buurt- en andere ver-
enigingen zoals Hackfort, de
Wildenborch, Wildbeheer Een-
heid IJssel Oost, Wichmond/
Vierakker, Leefbaarheid Vor-
den, Kranenburgs Belang, hen-
gelsportvereniging 'De Snoek-
baars', alsmede particulieren
die niet gebonden zijn aan een
club of vereniging gewapend
met vuilniszakken het zwerf-
vuil verwijderen uit bermen en
sloten ui het buitengebied van
Vorden.

Verleden jaar werd er, na een on-
derbreking van een jaar vanwege
de MKZ-crisis, 1400 kg zwerfvuil
verzameld. Een dergelijk karwei
vereist veel menskracht; vrijwil-
ligers zijn dan ook nog steeds van
harte welkom. Speciaal op de leef-
tijdscategorie 30+ en 40+ doen wij
een beroep. De ervaring heeft ge

leerd dat het niet alleen een nutti-
ge maar ook een gezellige aktivi-
teit is.

Men kan zich aanmelden voor
Wichmond/Vierakker bij de heer
J. Rietman, tel. 44 19 99. Voor de
overige gebieden bij mevr. R. van
Vleuten, tel. 55 33 57 en bij de heer
B. v.d. Houwen, tel. 55 66 84.

Wethouder van Milieu, de heer
Chr. Wichers, zal die zaterdag om
12.30 uur de aktie officieel afslui-
ten op de Gemeentewerf aan de
Enkweg te Vorden, waarbij zoveel
mogelijk, de vrijwilligers die de
morgen het zwerfvuil raapten,
aanwezig zullen zijn.

Naast, -ongetwijfeld, woorden van
waardering zorgt het Gemeente
bestuur van Vorden voor een
drankje en een boerenkoolmaal-
tijd. Enkele leden van Wildbeheer
zullen de aktie afblazen.



T: 0644-352294

F: 0544-467420
E: gewolters@zonnet.nl

* Exclusief op de nederlandse markt
* Duurzame, vormvaste constructie
* Tochtdichte afsluiting
* Lagere stookkosten
* Geluidswerend
* Bestand tegen weer en wind |<^
* Onderhoudsami ^*
* Eenvoudig schoon te houden C»
* Inbraakvertragend volgens Veilig wonen'
* Komo gecertificeerd

e*

HEB JIJ AL VAKANTIEWERK?

Wij zoeken enthousiaste

MEDEWERKERS
voor de keuken en bediening in de
VAKANTIES EN WEEKENDEN.

Ben jij:
• Minimaal 15 jaar
• Per direct beschikbaar
• In de maanden juli/augustus max. 2 weken met

vakantie

Bel/schrijf/E-mail dan naar:
Pannekoekboerderij „De Heikamp"

Hengeloseweg 2, 7261 LVRuurlo, tel (0573) 45 20 90
E-mail: info@heikamp.nl

Zelfstandig en hart voor beton?

HCI Betonindustrie is een dynamisch productiebedrijf voor prefabbetonelementen voor de

woningbouw, agrarische sector en weg- en waterbouw. Uiteenlopende projecten worden

door ons in het hele land gerealiseerd. Naast een aantal standaard-producten worden er

prefabelementen op maat gemaakt, exact conform de wensen van onze opdrachtgevers.

Momenteel zijn we op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de functies van:

Voorman Timmerwerkplaats m/v

Functieomschrijving:

- het leiding geven aan een groep van ongeveer 10

medewerkers

- samen met de werkvoorbereider en de halchef er zorg

voor dragen dat de benodigde mallen op tijd klaar zijn

om de productie in te gaan

Functie-eisen:

- een bouwkundige opleiding op MBO niveau

- leidinggevende ervaring en/of capaciteiten

- bij voorkeur ervaring op het gebied van de mallenmakerij

Vlechter m/v

Functie-eisen:

- ervaring met C02 lassen

- tekening lezen

- zelfstandig kunnen werken

Onze nieuwe medewerkers bieden we een prettige en collegiale werksfeer en een bij

de functie passend salaris.

Heeft u interesse en wilt u eerst meer weten over één van deze vacatures, neem dan

contact op met de heer P. van Mourik, telefoon (0575) 46 81 81.

Uw schriftelijke sollicitatie met bijbehorende CV kunt u binnen 14 dagen na verschij-

nen van deze advertentie sturen naar:

HCI Betonindustrie, afdeling Personeelszaken, Postbus 98, 7255 Hengelo Gld.

Betonindustrie-HCI HCI Betonindustrie B.V.

Kruisbergseweg 13, Postbus 98, 7255 ZH Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 81 81 Fax (0575) 46 11 74, www.hcibeton.nl

KAARTEN: vverkoop € 6,00 a/d deur € 8,

• 10 RJAAR!
Wilt u met uw terras, oprit of tuin aan de slag?
Koop dan de materialen bij de man die het eventueel
voor u maken kan.

Levering: div. bestratingsmaterialen, zand, grind,
puin 0/40.
Verhuur: trilplaten en knippers.
Ook is het mogelijk de tuin voor u om te spitten.

PfTEDl

;, Tel. (0573) 45 25 60 - 45 10 02

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

Harmsen Vakschilders geeft
meer kleur aan wonen en werken

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Binnenzonwering

Accessoires

Verkoop
Showroom

HOME

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 46 40 oo
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

IHARMSEN
VAKSCHILDERS

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

Een sterk team voor al uw schilderwerk



Verloting Kranenburgs
Carnaval 2003

!e prijs Reischeque twv € 250,- dhr. Willie Bos

2e prijs Luxe gereedschap set dhr. Besselink (prijs in ontvangst genomen
door dhr. van Bergenhenegouwen)

3e en 4e prijs een radio cd speler gewonnen door mevr. Heutink en dhr.
Bloemendaal.

Op de foto's worden de prijzen overhandigd door de prins en zijn adjudant.

Volleybaltoernooi voor
families, buurten, bedrijven etc.
Van 2 mei tot 13 juni a.s wordt
in de sporthal aan het Jebbink
het Rabo-Dash Volleybaltoernooi
gehouden.

Een mooie manier om kennis te
maken met de volleybalsport, of
gewoon om met vrienden, familie,
buurt of collega's gezellig en spor-
tief bezig te zijn. Alle wedstrijden
worden op de vrijdagavond ge-
speeld. Er kan worden ingeschre
ven in twee categorieën: Recreatief
en Prestatief. In de recreatieve pou-
le mag één competitie spelende
volleyballer worden opgesteld en

is alleen een onderhandse opslag
toegestaan. In de poule prestatief
mogen maximaal drie competitie
spelende volleyballers gelijkertijd
opgesteld staan en is ook de boven-
handse opslag toegestaan.

De inschrijving staat open tot 10
april aanstaande. Inschrijfformu-
lieren zijn verkrijgbaar bij Reinier
Klein Brinke, tel. (0575) 55 65 12
en in de kantine van de sporthal.

Teams die in de afgelopen jaren
hebben deelgenomen ontvangen
een inschrijfformulier per post.

Open dag
Vordens tennispark
V.T.P. Vorden houdt op zondag-
middag 16 maart haar Open
Dag op het eigen tenniscom-
plex aan de Overweg 20.

Voor de jeugd is er prijsjestennis
en de mogelijkheid om spelender-
wijs de balvaardigheid te testen.
Ook kan jong en oud gebruik maken
van een ballenkanon. Er zullen
enkele demonstratiewedstrijden
gespeeld worden door jeugdleden
van verschillende leeftijden op
verschillende niveaus. Heb je zin
om eens te gaan tennissen dit jaar,
kom dan op zondagmiddag 16
maart naar de tennisbaan. Je bent
van harte welkom (ouders uiter-
aard ook). Trek wel even sport-
schoenen aan! Wij hebben zono-
dig een racket voor je.
Als het goed bevalt, kun je lid
worden en krijg je vanaf half april
tennisles in een groep van on-
geveer 8 kinderen. Daarnaast kun
je natuurlijk zo vaak je wilt vrij
tennissen.

Ook senioren zijn van harte wel-
kom. Men kan kennismaken met
het park en in de kantine een kop-
je koffie nuttigen. VTP VORDEN
zal u voorzien van informatie.
Natuurlijk kan men ook een partij
tennissen. Voor uitleg, tegenstan-
ders en eventueel een racket
wordt gezorgd. Denk wel even aan
sportschoenen! •
V.T.P. Vorden beschikt over zes ver-
lichte kunstgrasbanen, zodat er in
principe het gehele jaar door ge
tennist kan worden.
Wij organiseren diverse activiteiten
op recreatief niveau (o.a. buurt-
competitie, dubbelcompetitie, club-
kampioenschappen, hutspottoer-
nooi, familiedag) en op competitie
niveau (o.a. Open Jeugdtoernooi
K5, 35+ toernooi).
Voor de jeugd is de jeugdcommis-
sie en jeugdraad actief met diverse
activiteiten (zie ook onze adverten-
tie elders in dit contact).

liverpool
De toernooicommissie van het
internationale "Wim Kuijper
Jeugdvoetbaltoernooi" voor D-
teams is er in geslaagd om
ook de D-jeugd van het Engelse
Liverpool voor het toernooi in
Vorden te "strikken".

Een tegenstander waar ongetwij-
feld onze nationale top Ajax, Feye
noord en PSV blij mee zal zijn,
want het feit dat deze drie clubs
elk jaar naar Vorden komen heeft
alles te maken met de sterkte van
het toernooi.
Al zijn het de D'tjes, in Amster-
dam, Rotterdam en Eindhoven
willen ze dolgraag weten hoe de
krachtsverhoudingen zijn. Overi-
gens is PSV, in tegenstelling tot
Feyenoord en Ajax, er nog nooit
in geslaagd het internationale
toernooi in Vorden winnend af te
sluiten. Vorig jaar was het zelfs
een buitenlandse finale: Bayer
Leverkusen tegen Dynamo Kiev.
De Duitsers wonnen.

Het internationale "Wim Kuijper
Jeugdvoetbaltoernooi" wordt dit
jaar gehouden in het weekend van
16 en 17 augustus. Plaats van han-
deling: het sportcomplex van de
voetbalvereniging "Vorden". Met
de toezegging van Liverpool is het
deelnemersveld thans compleet.
De deelnemende clubs zijn: Bayer
04 Leverkusen uit Duitsland;
Dynamo Kiev uit de Oekraine;
Middlesborough en Liverpool uit
Engeland; Lierse SK uit België.
De Nederlandse toppers Ajax,
Feyenoord PSV en Willem II en
uiteraard de organiserende vereni-
ging "Vorden". De ploegen worden
in twee poules van vijf onder-
gebracht en spelen een halve com-
petitie.

Nationale collecte Simavi 16-22 maart

Geef schoon water
In de derde week van maart
gaan ca. 15.000 vrijwilligers op
pad om te collecteren voor
Simavi. Met de opbrengst van
de jaarlijkse collecte financiert
Simavi projecten in Afrika en
Azië ter verbetering van de ge-
zondheid.

Naast de basisgezondheidszorg
speelt de aanleg van water- en sa-
nitaire voorzieningen een belang-
rijke rol. Schoon drinkwater is de
grootste zorg van het overgrote
deel van de bevolking in Afrika en
Azië. Elke dag draait om het halen
van water in vergelegen meren en
rivieren. Dit water is vaak vervuild
en veroorzaakt samen met de
slechte sanitaire voorzieningen
80% van de ziekten. Met als gevolg

dat elk jaar drie miljoen mensen
sterven aan onder meer diarree,
cholera, wormziekten en tyfus. Sa-
men met de lokale bevolking
streeft Simavi daarom naar duur-
zame oplossingen voor een nieu-
we en gezonde toekomst. Zodat de
inwoners weer tijd krijgen voor
werk, huishouden, school en spe-
len en een beter bestaan kunnen
opbouwen.

HOE KAN MEN SIMAVI STEUNEN?
Men kan Simavi helpen. Tijdens de
collecteweek van 16 t/m 22 maart
komt de Simavi-collectant aan de
deur voor een bijdrage. Men kan
ook een donatie overmaken op gi-
ro 300100 ten name van Simavi in
Haarlem. Mogen wij rekenen op
uw steun?

Ter nagedachtenis aan
Douwe Krol

AMBO
Vlak voor de aanvang van de
jaarvergadering van de ANBO
op 7 maart j L, werd het bestuur
op de hoogte gesteld van het
overlijden van oud-bestuurder
en Lid van Verdienste, de heer
Douwe Krol.

De heer Krol was 19 december
1986 nauw betrokken bij de op-
richting van de ANBO-afdeling
Vorden. Vanaf het beginstadium
t/m maart 1997 vervulde hij de
functie van penningmeester en Ie
denadministrateur. Tevens ver-
zorgde hij gedurende die periode,
en ook nog een aantal jaren daar-
na, maandelijks de distributie van
het afdelingsnieuws en het lande
lijk informatie- en voorlichtings-

magazine ANBO Vizier onder de
bezorgers. Door ook zelf een deel
van deze schriftelijke informatie
bij de leden thuis te bezorgen on-
derhield hij vele contacten in het
veld. De heer Krol toonde zich tij-
dens zijn actieve jaren een ambiti-
eus ledenwerver en pleitbezorger
voor een sterke organisatie van en
voor 50-plussers.
Door zijn niet aflatende inzet
heeft hij in het afsluitende decen-
nium van de vorige eeuw een be
langrijke bijdrage geleverd aan de
ledenaanwas en het reilen en zei-
len van ANBO-afdeling Vorden.
Als blijk van waardering voor zijn
vele werk is hieraan in 1997 zicht-
baar gestalte gegeven door de uit-
reiking van de gouden ANBO-
speld, behorende bij het predikaat:
"Lid van Verdienste".

Met oud-bestuurder Krol (79) is een
zeer gewaardeerd lid en sociaal
voelend mens heengegaan.

olitievaria GROEP VORDEN

VRIJDAG 28 FEBRUARI
Op de kruising Insulindelaan/Molen-,
weg vond een aanrijding plaats.
Een bestuurder verleende geen voor-
rang aan de voor hem van rechts
komende bestuurder. Beide personen-
auto's hadden materiele schade.

Op de Dorpsstraat raakte een per-
sonenauto beschadigd. De veroor-
zaker is onbekend gebleven.

Op de kruising Burgemeester
Galleestraat/Zutphenseweg vond
een ongeval plaats. Een fietser ver-
leende geen voorrang aan de be-
stuurder van een personenauto.
Een aanrijding was niet te voor-
komen, waardoor de fietser viel.
Zij werd met een hoofdwond door
een ambulance overgebracht naar
het ziekenhuis.

Er werd een alcoholcontrole ge-
houden. Een 6-tal bestuurders
hebben geblazen, geen van hen
had teveel gedronken.

ZATERDAG l MAART
Bij een bedrijf aan de Industrieweg
werd een inbraak gepleegd. Uit het
bedrijf werd ongeveer 10/15 ton
aan roestvrijstalen platen en een
trekker met oplegger ontvreemd.

ZONDAG 2 MAART
Op de Schoneveldsdijk vond een
eenzijdig ongeval plaats. Een be-
stuurder had in een bocht zijn per-
sonenauto niet volledig onder con-
trole waardoor hij tegen een boom
botste. Slachtoffer is met ernstig
letsel met een ambulance overge
bracht naar het ziekenhuis.

Er werd wederom gecontroleerd
op alcohol. Een 22-tal bestuurders
hebben geblazen, geen van hen
had teveel gedronken.

DINSDAG 4 MAART
Op de Zutphenseweg werd gecon-
troleerd op het dragen van auto-
gordels. Er werd 6x proces-verbaal
opgemaakt voor het niet dragen
van een autogordel.

WOENSDAG 5 MAART
Op de kruising Rondweg/Strodijk
vond een ernstig ongeval plaats.
Twee meisjes wilden de Rondweg
oversteken, maar de bestuurster
zag blijkbaar een vrachtwagen
niet. De bestuurder van de vracht-
wagen kon nog enigzins uitwijken,
maar wist niet te voorkomen dat
hij de twee meisjes raakte. Beide
meisjes raakten gewond en werden
afgevoerd naar het ziekenhuis.

Op de Hengeloseweg werd een al-
coholcontrole gehouden. Een be
stuurder bleek te veel te hebben
gedronken. Tegen hem wordt een
proces-verbaal opgemaakt en het
rijbewijs werd ingevorderd.

Aan de Bergkappeweg werd een
herenfiets ontvreemd. Deze fiets
lag afgesloten in de berm.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 15 februari
Gevonden:
Bril (klein model bronskleurig) en
sleutel (sleutelhanger van een lie
veheersbeestje).
Verloren:
Bril (in rode koker); verzekerings-
plaatje ZTR 238; autosleutel (merk
Opel); sleutel (met bruin hoesje);
sporttas (groen met schoenen en
handdoek en sleutelbos.

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



Keukenprinsessen
zijn bij ons

de koning te rijk
Een keukenprinses verwen je vorstelijk met een keuken van Holtslag. Want
met een Holtslag keuken ben je de koning te rijk. Wij hebben keukens voor
iedere smaak en voor ieder budget. Neem de proef op de som: breng een
bezoek aan onze showroom. Spoorstraat 28 in Ruurlo. Telefoon (0573) 45 20 00

De beste keus !

www.financial-freedom.nl

de Bos Makelaardij 09
De andere makelaar

voor uw regio!

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

Zondag 16 maart
VLOOIENMARKT

Sporthal 't Timpke, Borculo
Adr.: Haarloseweg 10

van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,- elke volgende € 15,-

REAN EVENEMENTEN
Tel. (010) 43 28 696

tuinplanten,
bomen,
vaste planten
en graszoden

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 * Hengelo (Gld.)

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

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

Telefoon
(0575) 55 14 55

Fax
(0575) 55 f 7 09

E-mail
vorden@rot>bersgroep;

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

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

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

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

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

Toneelvereniging T.A.O. Wildenborch

Uitvoering
op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 2003

Gespeeld wordt het blijspel in dialect:

De Nachtoel van Weering
geschreven door Ulla Kling

Locatie: Kapel Wildenborch
Entree € 4,--, t/m 12 jaar € 2,50

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Voorverkoop kaarten op maandag 17 maart
van 19.30 uur tot 20.00 uur in de Kapel,

Kapelweg 1, Wildenborch-Vorden.

Telefonisch reserveren vanaf 18 maart bij
Frieda te Lindert: 0575 - 55 67 26

ROBBERS & PARTNERS
administratie- en belastingadvieskantoor

Uw adres voor
een totaalpakket
administratieve en fiscale
dienstverlening.

Voor het verzorgen van uw

Belastingaangifte
2002
kunt u buiten kantooruren
bij ons terecht op
woensdag 12 - 1 9 - 2 6 maart
van 17.30 tot 19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

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

Nieuw in Vorden:

„de Achterhoekse tuinmachinespecialist"

Voor:

l Reparatie en onderhoud van alle merken
Bos-, Tuin- en Parkmachines .
| Slijpservice van alle gereedschappen.
t Zeer voordelige reparatietarieven.
t Het halen en brengen van uw machine
(indien gewenst) !

Bel nu voor een onderhoudsbeurt
aan uw loop- en/of zitmaaier,

zodat deze het hele seizoen weer
storingsvrij kan functioneren.

WesTech; p/a B. van Hackfortweg 44,
7251 XD Vorden.

Mobiel: 06 22 57 85 57.
Privé: (0575) 551523 (na 18.00 uur.)

Voorjaar-Zötnershow 2003
voor dames en heren

op woensdag 19 maart a.s.
eerste show 10.00 uur
tweede show 14.00 uur

Graag laten ..wij u dan de nieuwe trend in mode zien
onder het genot van een kopje koffie niet iets lekkers.

2O ~ 21 ~ 22 maart mode-dagen
23 maart koopzondag

Dames- en Herenmode
11 •• Hengelo GId. - (0575)461235

Huis-
houdbeurs

28 maart t/m 6 april.

Vertrek vanaf Ruurlo,
Vorden, Zutphen,

Brummen etc.
Kosten € 20,-

(incl. bus- en entreekosten).

Inlichtingen:
HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 -VOORST

Tel . (0575)501334

Contactjes?

Het cement
tussen

vraag en aanbod!



Bridgen

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 5 maart
Groep: A
l Mw. N. Hendriks/Dhr. G.G. Berg-
man 57,88%; 2 Mw. R. den Ambt-
man/Mw. R. Thalen 56,00%; 3 Mw.
A. van Burk/Mw. A.W. van Gastel
53,75%

Groep: B
> l Mw. C.E. Smit/Dhr. B. Klooster-

man 55,83%; 2 Mw. E.M. Collen-
teur/Dhr. HA.P. Collenteur 55,71%
3 Dhr. J.W. Costermans/Dhr. H.
Enthoven 52,54%.

Groep: C
l Mw. G. Bouman/Mw. A.W. van
Manen 67,71%; 2 Mw. JJ. Vreeman/
Dhr. G.H. Vreeman 60,94%; 3 Mw.
J. Machiels/Mw. E. Kamp 56,25%.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 3 maart
A groep:
1. De echtpaar Vruggink met
59,6%; 2. De echtpaar Hoftijzer
met 59,6%; 3. De dames den
Ambtman en Thalen met 59,2%

B groep:
1. mevrouw de Vries en de heer
Groot Bramel met 68,8%; 2. De he-
ren den Ambtman en Kip met
60,0%; 2. Het echtpaar Vreeman
met 56,3%.

Voetbal

WVORDEN
Vorden - RKZVC1-0
Vorden heeft afgelopen zondag
RKZVC met lege handen naar Zieu-
went teruggestuurd. Het won nipt
met 1-0, maar voegde wel drie
punten aan het klassement toe.
RKZVC had wat meer balbezit en
had ook beter positiespel dan Vor-
den. De Vordense ploeg speelt naar
de mogelijkheden van het team en
doet dat heel bekwaam. In de eer-
ste helft van de competitie speelde
het opportunistisch voetbal en
daar heeft het menig punt mee ge
morst.

De verdediging speelt simpel,
maar heel solide en wist ook deze
wedstrijd de nul te houden. Erik
Oldenhave vierde in de tweede
helft zijn rentree na een lange'pe
riode van afwezigheid.

Vorden begon voorzichtig aan de
wedstrijd en liet de tegenstander
komen. RKZVC legde meer druk
dan Vorden naar voren, maar het
creëerde zich geen echte kansen.
Vorden daar en tegen kreeg in de
openingsfase al een paar aardige
mogelijkheden. Op een dieptepass
van Rob Enzerink passeerde Niels
Siemerink de keeper en hij stelde
Sandor Verkijk de gelegenheid de
1-0 binnen te koppen. Enkele mi-
nuten later had Joris Plateeuw een
uitgelezen mogelijkheid om de
stand te vergroten. Andre Kamper-
man trok de bal scherp voor het
doel, maar Joris had het vizier te
hoog gericht.

Niels Siemerink creëerde even la-
ter opnieuw een kans voor Joris
Plateeuw, maar hij kon de keeper
met zijn schot niet verrassen.
RKZVC was niet in staat om echt
gevaarlijk te worden, hoewel keep-
er Mark Borgonjen alle zeilen bij
moest zetten bij een afstands-
schot.

In de tweede helft zette RKZVC
nog wat meer druk naar voren,
maar de Vordense verdediging
stak goed in elkaar. Het beperkte
zich echter puur tot verdedigen en
aan opbouw kwam men niet toe.
Dat kwam de aantrekkelijkheid
van de wedstrijd niet ten goede,
maar het bleek bij het eindsignaal
wel effectief te zijn geweest. Overi-
gens mocht Vorden tien minuten
voor tiid van geluk soreken. toen

de goalie de bal voor de voeten tik-
te van de spits en deze de bal voor
het intikken had.
Hij wilde kennelijk het net laten
bollen, maar hij loeide snoeihard
de bal over het lege doel. Vorden is
door deze overwinning weer enke
Ie plaatsjes op de ranglijst geste
gen. Komende zondag speelt het
uit tegen Ajax (Ajax Bredenbroek
wel te verstaan).

Uitslagen 8 en 9 maart
Brummen Fl - Vorden Fl: 1-0
Vorden F2 - Steenderen F3: 3-0
Vorden F3 - Kilder F2: 5-1
WHCZ F4 - Vorden F4: 9-0
Vorden F5 - WHCZ F5:0-13
Doesburg E2 - Vorden El: 2-2
Vorden E2 - HenK E2: 6-1
Drempt Vooruit E3 -Vorden E3:5-5
DCS Dl-Vorden Dl: 0-2
HenK D2 - Vorden D2: 3-10
Vorden D3 - DZC '68 D7:18-0
Steenderen D2 - Vorden D4: 6-0
Vorden Cl - Klein Docht. Cl: 0-2
Vorden C2 - Brummen C2: 0-6
Vorden/ Ratti BI - Harfsen BI: 3-3
Ulftse B. Al - Ratti/Vorden Al: 1-0
Vorden l-RKZVC 1:1-0
Pax 3-Vorden 2:0-2
Vorden 3 - Steenderen 2:1-0
Vorden 4 - Eibergen 5: 5-1
Vorden 5 - Pax 8: 2-10

Programma 15 en 16 maart
Vorden Fl - Keijenburgse Boys Fl;
Zelos F2 - Vorden F2; Vorden F3 -
Doetinchem F2; Steenderen F4 -
Vorden F4; Vorden F5 - Gazelle
Nieuwland F5; Vorden El - Zelhem
E1D; Zelhem E2 -Vorden E2; Doe
tinchem E6 - Vorden E3; Vorden Dl -
Grol Dl; Doesburg D2 -Vorden D2;
Vorden D3 - Pax D4; Vorden D4 -
WHCZ D6D; WHCZ C2 - Vorden Cl;
WHCZ C4 - Vorden C2; Ajax B. l -
Vorden 1; Vorden 2 - Longa '30 3;
Ruurlo 2 -Vorden 3; Wolfersveen 2
- Vorden 4; DEO 3 - Vorden 5.

RATTI
Programma 15 en 16 maart
Ratti Fl - Zelos F3; St. Joris El - Ratti
El; Doetinchem D3 - Ratti Dl; Wit-
kampers C2 - Ratti Cl; Ratti 5 - DZC
'68 6; Warnsveldse Boys l - Ratti 1;
Ratti 2 - Reuni 5; Witkampers 6 -
Ratti 3; Ratti 4 - Pax 10; Voorwaarts
Twello l - Ratti l (dames).

SOCH
In de eerste thuiswedstrijd na de
winterstop deed Socii goede zaken
door de drie kostbare punten thuis
te houden. De wedstrijd tegen SHE
speelde zich in het begin af op het
middenveld. Er werd op scherp
van de snede gestreden en soms er
over heen met name van de gas-
ten. Na een dik half uur kwam de
1-0 op het scorebord te staan. Ro-
bert Kornegoor passeerde zijn
man en uit zijn strakke voorzet
schoot Bert Kranenbarg in. Reint
Krijt viel met een knieblessure uit
en werd uitstekend vervangen
door Wilco Jansen. Ver in de twee
de helft was het weer Kranenbarg
die 2-0 aantekende na goed voorbe
reidend werk van de hard werken-
de Jeroen Arends. Dat de gasten op
het eind nog tegen scoorde maak-
te voor Socii niet veel uit men
speelde de wedstrijd gecontro-
leerd uit.

Verdere uitslagen
Socii Fl - DZC F4: \A
Keijenburgse Boys - Socii F2: 5-1
Socii El-ViodE4: 2-1
HalleDl-SociiDl:l-3
Socii Cl - Steenderen C2: 3-1
WHCZ B3 - Baakse Boys BI: 1-1
Be Quick 3 - Socii 2: 2-3
Steenderen 4 - Socii 3:1-1
Socii4-SHE4:12-1
Socii 5 - Warnsveldse Boys 5:1-0
SHE 5 - Socii 6: 9-1

Programma 15 en 16 maart
Steenderen F2 - Socii Fl; Socii F2 -
Warnsveldse Boys F6; Be Quick E2 -
Socii E2; Socii Dl - Marienveld Dl;
AZC C2 - Socii Cl; Baakse Boys BI -
Colmschate B2; IJseloord - Socii;
Socii 2 - Dierense Boys 2; Socii 3 -
Brummen 4; HenK - Socii 4; Loe-
nenmark 7 - Socii 5: SHE 5 - Socii 6.

Paarden sport

PC DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 8 en zondag 9 maart
waren er dressuurwedstrijden in
Empe, daar behaalde Lian Nijen-
huis met Aldith een 2e en 4e prijs
in de klasse B, cat. C met 156 en
149 punten. Frederike Gotink met
Spetter 2 maal een Ie prijs in de
klasse B, cat. E met 167 en 166 pun-
ten, üsette Bijenhof met Survivor
2 maal een Ie prijs in de klasse Ml
met 171 en 167 punten.

Tennis

Martine Dijkman wint het K3
jeugdranglijsttoernooi Zutphen
De jeugd van tennisvereniging
V.T.P. Vorden heeft de afgelopen
weken goede resultaten behaald.
Afgelopen weekend heeft Martine
Dijkman het jeugdranglijsttoer-
nooi K3 t/m 14 jaar, in Hotel Intell
te Zutphen gewonnen. Het K3-toer-
nooi, waaraan alleen jeugdspelers
met een bepaalde notering op de
jeugdranglijst mee mogen doen,
werd dit jaar voor het eerst in
Zutphen georganiseerd. De 13-jari-
ge Martine (tot afgelopen weekend
nummer 44 van de ranglijst t/m 14
jaar) heeft in de finale met 6-4, 7-5
gewonnen van Lisette Wegh (Gel-
ders kampioene 2002 t/m 12 jaar).
Een week eerder al won Annema-
rie Meddens de finale van het
jeugdranglijsttoernooi K4 t/m 16
jaar te Enschede. Ze won met 6-2,
6-3 van Marjolijn Lunter uit En-
schede. Beide dames zullen a.s.
zondag op de open dag van het
Vordens Tennispark een demon-
stratiewedstrijd spelen.

Collecteren voor vluchte-
lingen wereldwijd!

Vluchtelingen
reizen altijd
last minute'
Vluchtelingen reizen altijd 'last
minute' is opnieuw de slogan
voor de a.s. collecteweek van
ZOA- Vluchtelingenzorg.

Het afgelopen jaar konden vele
vluchtelingen uit Afghanistan,
Angola en Sri Lanka, landen waar
ZOA werkt, gelukkig ook weer te
rugreizen naar huis, omdat het
weer veilig was. Ditmaal verliep de
reis minder gehaast. De vrede in
deze landen is broos. Hulp en geld
zijn nodig voor de wederopbouw.

Daarom worden collectanten ge
zocht voor de campagneweek van
23 tot en met 29 maart 2003.

Een directeur van een internatio-
nale hulporganisatie in Sri Lanka
zei onlangs: "Nu het vredesproces
wortel lijkt te schieten, denken veel
donoren dat de geldkraan lang-
zaam dichtgedraaid kan worden.
Alsof oorlog wel geld kost en vrede
niet". Vrede kost ook geld. Een goe
de noodopvang van gerepatrieerde
mensen en het opzetten van door-
dachte wederopbouwprojecten,
bevorderen de stabiliteit in deze
landen en duurzame vrede.

Samen met de recent teruggekeer-
de vluchtelingen wordt gewerkt
aan herstel van het gewone leven.
Aan werk, scholing, herstel van de
infrastructuur en gezondheids-
zorg. Werk heel practisch mee!
Door U op te geven als collectant
voor een paar uur.

Collecteren is toegestaan vanaf 16
jaar. U kunt zich aanmelden bij
onderstaande collectecontactper-
soon. Kijk voor meer informatie
over ZOA op www.zoaweb.org of
neem contact op met mevrouw
Brouwer, Clauslaan 3 te Vorden
teU0575H6 32 05.

Knap werk van
Oud-Vordenkenners
'Een moeilijke puzzeltocht'! Dat
was de mening van enkele
mensen die de wandeling door
Oud-Vorden hebben voorbereid.

Die wandeling lang circa twintig
reuzefoto's van ons dorp in vroe
ger tijden was georganiseerd door
de Vrienden van de Openbare Bi-
bliotheek' om daarmee de Open-
bare Bibliotheek te eren die begin
dit jaar 125 jaar bestond. Het was
inderdaad een moeilijke puzzel-
tocht want je moest behoorlijk
wat weten van allerlei straten en
mensen uit de Vordense geschie
denis.

De deelname aan deze historische
puzzeltocht was op zich al verras-
send groot want rond del50 men-
sen haalden het vragenformulier
op bij de bibliotheek en velen van
hen maakten de wandeling. Dat Ie
verde veel gesprekken op en boei-
ende onderlinge discussis. Met an-
dere woorden: de puzzeltocht
heeft precies aan zijn doel beant-
woord: aandacht voor een stuk ge-
schiedenis van ons dorp en waar-
dering voor het werk van de Open-
bare Bibliotheek.

DE UITSLAG
De heer Jaap van den Broek, voor-
heen gemeentearchitect en bij uit-
stek kenner van Vorden in oude
tijden, had deze 'speurtocht' uitge
zet en was met de organisatoren
verrast over de uitslag. Er was de

verwachting dat misschien een en-
keling kans zou zien alle foto's
goed te benoemen. Maar het bleek
dat niet minder dan 17 personen
alle vragen goed hebben beant-
woord. Daar was heel wat kennis
en onderzoekwerk voor nodig en
die 17 speurders hebben een knap
stuk werk geleverd.

Zoals bekend waren er vier prijzen
en die moesten dus door trekking
worden toegewezen. De eerste prijs
(een driejaarlijks gratis basisabon-
nement op de bibliotheek) werd
gewonnen door Mevrouw W.B.
Gunnewijk-Huitink, Julianalaan 23.

De drie basisabonnementen voor
een heel jaar zijn terecht gekomen
bij Mevr. of de Heer M.W. Kalfster-
man, Christinalaan 15, Marieke
Hoek, Oude Zutphenseweg 5 en Jo-
ke Broekgaarden, Tolweg 2. Deze
personen kunnen zich melden bij
de bibliotheek voor de verdere af-
wikkeling van hun abonnement.

Al met al hebben de deelnemers
veel plezier beleefd aan deze origi-
nele wedstrijd. Dank aan de heer
van den Broek voor zijn medewer-
king en dank ook aan de winke-
liers die hebben meegewerkt aan
het plaatsen van de grote foto's in
hun zaak.

Voor wie nog even wil checken wat
er op de foto's stond afgebeeld vol-
gen hier de juiste antwoorden:

1 De 'Klokkenhof staat aan de Wildenborgseweg.
2 Dit is kasteel Onstein.
3 Dit is een oude tekening van het Hackfort.
4 De molen van Kluvers heet eigenlijk 'de Hoop'.
5 De naam van de boerderij is "t Schimmel'.
6 De bekendste bewoner van de Wildenborch was de dichter Staring.
7 De 'nieuwe weg1 is de vroegere naam voor de Burg. Galleestraat.
8 Deze weg heet nu de Molenweg.
9 Dit huis stond aan de Stationsweg.

10 De tramrails links liepen vroeger naar het station Vorden.
11 Het pand links is nu Caférest. de Herberg.
12 Het gebouw links vooraan was het Nutsgebouw.
13 Dit pand was vroeger in gebruik als burgemeesterswoning (trouwens

ook als Herstellingsoord - beide antwoorden waren juist).
14 Hoe heet de brug op de voorgrond? De Peppelenbrug.
15 Deze foto is genomen aan de Nieuwstad.
16 Het pand links heet Huize Midwijck.
17 Een voorheen bekende fabriek in Vorden: de looierij van Albers.
18 De smederij links was van de firma Barendsen.
19 Welk gebouw was dit vroeger?: Hotel de Konijnenbult.
20 Rechts is 't begin van een pad. Dat heet 't Kerkepad.
21 In de woning links heeft vroeger gewoond de godsdienstonderwijzer.
22 Hoe heette het vroegere notarishuis?: 't Wiemelink.

Nationale grondtestdag
bij Welkoop
Op 15 maart a.s. wordt er in
de Welkoop winkel een grond-
testdag georganiseerd, met als
thema "een mosvrij gazon in
7-stappen".

Met behulp van de ECO-style
grondtest, kan men op deze dag
gratis laten testen, hoe hoog de
zuurgraad van de bodem, de zoge
naamde pH-waarde, is.

De zuurgraad van de bodem wordt
door biologische afbraakprocessen
en de licht verzuurde regen elk
jaar iets hoger. En hoe hoger de
zuurgraad, hoe hoger de kans is
op mos in het gazon. Iets dat de
meeste tuinliefhebbers niet pret-
tig vinden.

Wat moet men doen: Om de grond
te kunnen laten testen, neemt
men een grondmonster. Hiervoor
neemt men op ± 5 verschillende
plaatsen in het gazon een beetje
grond, van verschillende diepte,
maximaal 10 cm. Deze grond
mengt men goed door elkaar en
het grondmonster is klaar voor de
test. Tijdens de grondtestdag zijn
er in de Welkoop winkel een aan-

tal deskundige medewerkers aan-
wezig, om na het bepalen van de
zuurgraad van de grond, juist te
adviseren omtrent het mosvrij
maken en/of houden van het gazon.

ECO-style heeft hiertoe een com-
plete lijn producten en een 7-stap-
pen plan ontwikkelt, welke er voor
zorgen dat men met minimale
werkzaamheden een gazon krijgt
dat het hele jaar door in een per-
fecte conditie verkeert.

Nieuw in het Welkoop assorti-
ment is Cavom, een volledig en
hoogwaardig hondenvoer op na-
tuurlijke basis. Cavom bevat geen
synthetische smaak-, kleur- en
reukstoffen, maar is gemaakt
van puur vlees en bevat alle nood-
zakelijke vitaminen, mineralen en
sporenelementen.

Ook op 15 maart besteedt men
aandacht aan de introductie van
Cavom. Hiervoor is een mede
werker van Cavom in de winkel
aanwezig om uw vragen te beant-
woorden. De Welkoop winkel aan
de Stationsweg 16 is op zaterdag
geopend.



Keijenborg: Hengelosestraat 39
Aan de rand van het dorp gelegen, een goed onderhouden

uitgebouwd vrijstaand
woonhuis
met garage en diepe, zonnige achtertuin.
Verwarming d.m.v. CV-gas. De woning is voorzien van
gedeeltelijk dubbel glas (bgg). Bouwjaar 1955/aan-
bouw 1977. Inh. ± 380 m3. Opp. 513 m2. Ind. bgg: hal,
trapkast, L-vormige woonkamer, keuken met aanrecht-
blok, bijkeuken, toilet. 1e Verd.: overloop, 3 slaapka-
mers, balkon, moderne badkamer (1997) met bad, 2e
toilet en v.w., aparte douche. 2e Verd.: vliering.
* De hal, woonkamer en keuken zijn voorzien van een
laminaatvloer.

.uimes Rimass
Makelaars o.z.

Hengeloseweg 2
7021 ZT Zelhem
Telefoon 0314-624215

Assurantie-adviseurs

Wïchmondseweg 16
7255 KZ Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-462359 NVM

Inl. vla ons kantoor of uw eigen NVM-makelaar.

v.o.f.
s ch o o r s te e n ve e g bed r i jf_

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JW Zelhem, tel. (0314) 62 22 67

Motormaaierspecialist

BARGNDSGN

Dealer van o.a.
• Toro • Husqvarna
• Wolf • Sabo

Ook voor service en onderhoud
bent u bij ons aan het juiste adres.

Wordt gehaald en gebracht.

BARGNDSGN
ZUTPHENSEWEG 15-VORDEN

TELEFOON 0575-552159 / 551261

Installatie
computernetwerken

Weevers Net

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

Dijkman Bouwgroep
Dijkman Bouwgroep is
een middelgroot bouwbedrijf
met vestigingen in Warnsveld,
Vorden en Brummen.

Dijkman Bouwgroep met
ruim 70 medewerkers
heeft een breed scala aan
opdrachten. Van verbouw,
aanbouw en restauratie tot
kantoorpanden, garage-
bedrijven, luxe woningbouw
en landhuizen.

Dus voor elke vakman,
met liefde voor het vak,
wat wils.

Voor onze vestiging in Warnsveld zoeken wij:

• uitvoerder verbouw onderhoud
• ervaren calculator/werkvoorbereider
• voorman timmeren
• vakbekwame timmerlieden
• vakbekwame metselaar

Kwaliteit, vakmanschap, motivatie en teamwork staan bij ons
hoog in het vaandel.

Geïnteresseerde kandidaten die denken door hun instelling en
vakmanschap voor één van deze functies in aanmerking
te komen, verzoeken wij contact met ons bedrijf op te nemen.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan dhr. J. Dijkman.

Bouwbedrijf Dijkman
Lage Weide 29 • 7231 NN Warnsveld • Tel.: (0575) 52 25 77 • Fax: (0575) 52 10 20 • www.dijkmanbouwgroep.nl

CITY LIFE
blouses
mt. 38 - 44
norm. 15,00
nu voor:

CITY LIFE
pantalon
mt. 36 - 46
norm. 15,00
nu voor:

week 11 -03
aanbiedingen geldig van
12 maart t/m 22 maart

mode voor het héle

THuntc



BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGEN

Abrikozenflap,
appelflap of kersenf lap
Per stuk 0.69

BESTSELLER l

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Warsteiner
Premium pils
Krat 24 flesjes a 30 cl

29
Pepsi Cola
Regular, light,

max of twist
Fles 150 cl.

Lay's
Mediterraneas

Tzatziki, feta of tomaat/basilicum
Zak 150 gram

Persil
Megaperls
of color
Pak 1350 gram
Gel, colorgel
of natura!
Flacon
1500 ml.

Edet
Toiletpapier soft

Pak 6 rollen
3.39

1 + 1
gratis

Speciaal voor u
geselecteerd."

BESTSELLER!

Rikkert Visser, Tamara van Drunen en Ismay Bluijs
medewerkers PLUS Bluijs te Genderen

Oerbroden
Keuze uit: oermaïs,

oerdonker of oerkoren
Heel ca. 800 gram

Sperziebonen
500 gram

I CËGAKANOtiHO^V
l NERGENS l
\|gDEDKOPERj

25

Almhof Biogarde
roer of biogarde

Diverse smaken
Beker 500 gram

69

Boeren-
schouderham

150 gram

99

Vis Marine
Kabeljauwfilets

Pak 2 stuks
200 gram 3*3^

'cos 59

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

GEGARANDEERD^

NERGENS l
YGOEDKOPERJ

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

wordt direct aan u terugbetaald.

PLUS Pizza's
Ham/champignon,

salami of boiognese
Per stuk 300 gram l*tt

Ol79

Mager
rundergehakt

Kilo

2'.49

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-17.00

www.plussupermarkt.nl
11/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 13 t/m zaterdag 15 maart 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

200 artikelen blijvend in prijs verlaagd!
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