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Asya restaurant in Vorden:
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Belang

Kranenburgs Belang hield de op de Kranenburg om er goed en

Een bokaal zo groot als een we-
reldcup, is het tastbare bewijs
dat het restaurant "Asya" aan
de Dorpsstraat in Vorden is uit-
geroepen tot de beste Pizzabak-
ker van Nederland en wel in de
categorie "De origineelste piz-
za". In de nieuwe folder die mo-
menteel in druk is, wordt de
"Pizza- Light" zoals eigenaar
dhr. Sahin het nieuwe product
noemt, dan ook vanzelfspre-
kend, warm aanbevolen.

De prijs is niet zomaar uit de lucht
komen vallen. Er is veel denkwerk
en "uitproberen" aan vooraf ge-
gaan. De "Pizza- Light" is gebakken
door Urada, bedrijfsleidster van
restaurant Asya. En hoewel be-
scheiden van aard, was Urada, na
veel aandringen van haar "baas"
uiteindelijk bereid met de grote
beker op de kiek te gaan. Eigenaar
dhr. Sahin vertelt enthousiast: "De
wedstrijd "Beste Pizzabakker van
Nederland" wordt jaarlijks georga-
niseerd door Horeca Nederland. Er
zijn 11.000 leden bij aangesloten.

Nadat we ons voor de wedstrijd
hadden ingeschreven, begonnen
we in september met de voorberei-
dingen. Voor ons was het uit-
gangspunt een "originele" pizza te
bakken. Dat betekende dat wij elk
vrij uurtje hebben benut met "uit-
proberen". Uiteindelijk waren we
eruit. Het moest een pizza worden
met zo min mogelijk calorieën. De
pizza zal ook als zodanig op de
menulijst worden aangeduid", zo
zegt dhr. Sahin.

FINALE
Na enkele voorselecties bleven er
uiteindelijk tien pizzabakkers
over, die in Zoetermeer gingen
strijden om de titel "origineelste

pizza van Nederland". Op maan-
dag 7 januari was de grote dag
aangebroken. Voor bedrijfsleidster
en bakster Urada al een dag eer-
der. "Dat moest ook wel, want het
deeg moet 24 uur van tevoren wor-
den klaargemaakt.

Op de wedstrijddag zelf alle "spul-
len" goed verpakken en meene-
men naar Zoetermeer. Urada ken-
de absoluut geen zenuwen", zo
zegt de ape-trotse eigenaar dhr. Sa-
hin. "Ik moet zeggen, ik vond het
al heel mooi dat we bij de beste
tien behoorden".

Toen de wedstrijd begon, werden
de finalisten continu door de jury
op de vingers gekeken. Deze jury-
leden beoordeelden de pizza's op
kwaliteit, originaliteit etc. Toen de
klus was geklaard vertrokken de
deelnemers weer naar huis. De
einduitslag werd niet ter plekke
bekend gemaakt. Dat gebeurde
schriftelijk, een paar weken later.
"De jury gaf als reden dat ze op de
wedstrijddag geen discussies wil-
den", zo zegt dhr. Sahin lachend.

Opvallend detail tijdens deze wed-
strijd, er werd slechts door één
vrouw, Urada, aan deelgenomen.
"Waarom er niet meer vrouwelijk
pizzabaksters zijn is ook mij een
raadsel. Je zou toch zeggen dat
vrouwen handiger met deeg om
kunnen gaan dan mannen", zo
zegt dhr. Sahin. Zelf heeft hij het
vak bij een Italiaanse pizzabakker
geleerd. Zegt hij: "Ik ben daar be-
gonnen als afwashulp. Deze Itali-
aan was een hele goeie en die
heeft mij de kneepjes van het vak
geleerd".

Het leuke van het vak? "Wel, ik
hou van gezelligheid, met mensen
om te gaan, het mensen naar de

zin te maken. Al zeg ik het zelf, ik
ben handig in het koken. Ik kan ei-
genlijk zo "uit de losse pols" alles
koken. Ik moet er wel bij vertellen,
dat als je niet zelf van lekker eten
houdt, je nooit geen goeie kok, of
in dit geval een goeie pizzabakker
kunt worden.

Natuurlijk doe je het om je boter-
ham te verdienen. Niet alleen voor
het geld, want dan ben je een
goudzoeker en geen liefhebber.
Vincent van Gogh is toch ook niet
met schilderen begonnen met de
gedachte om later beroemd te wor-
den", zo filosofeert dhr. Sahin.

VERTROUWEN
"Urada is zo'n goeie pizzabakker,
niet bang dat een groot restaurant
haar "weg zal kopen", meer geld
zal betalen", zo vroegen wij dhr.
Sahin. "Absoluut niet. Ik heb een
blindelings vertrouwen in haar.
Onze families zijn al jarenlang
met elkaar bevriend. Ik heb haar
destijds zelf het vak geleerd. Ze
heeft het bij ons heel goed naar de
zin. Het is een vrouw met een goed
karakter. Nee hoor, die laat ik ab-
soluut niet gaan", zo zegt Sahin.

In 1994 begon hij in Vorden met
het Pizza Shoarma restaurant
"Asya". Driejaar later, in 1997, won
hij al een kwaliteitsgarantie. In ju-
ni 2001 is Sahin ook begonnen
met de bezorging van pizza's,
shoarma en grilgerechten.
Dit alles in thermische verpak-
king, zodat het eten langer warm
blijft. Inmiddels rijden er al twee
bestelbusjes van hem in Vorden en
omgeving rond. Waarom hij het
hier zo goed naar de zin heeft?
"Vordenaren zijn nu eenmaal hele
trouwe klanten", zo zegt hij met
veel gevoel voor understatement.

jaarlijkse ledenvergadering op
dinsdag 5 februari jl. in pan-
nenkoeken restaurant Kranen-
burg.

Voorzitter dhr. Frits Heidema
opende de vergadering. Terugkij-
kend over het afgelopen jaar me-
moreerde hij even de belangrijkste
gebeurtenissen.

Daarna vooruitkijken wat we alle
maal nog graag willen en kunnen

prettig te wonen en leven!

De verslagen werden voorgelezen
en goed gekeurd. Bestuursverkie-
zing: dhr. Bennie Gosselink en Ru-
dy Cornegoor waren aftredend en
herkiesbaar. Zij werden weer her-
kozen.

Na de pauze was er een gezellige
'Achterhoekse-avond' verzorgd door
de Troubadour dhr. i lerman Riet-
horst.

'Muziek in de Kerkdienst'
Op zondagmorgen 17 febr. zal
in de kerdienst van de Her-
vormde Gemeente te Wich-
niond medewerking verleend
worden door het Koper Ensem-
ble van Sursum Corda uit Vor-
den.

Deze zondag is de eerste zondag
van de lijdenstrijd, de 40 dagen
tijd voorafgaande aan Pasen. Cen-

traal in deze dienst staat: De ver-
zoeking in de woestijn uit Lukas 4:
1-13. De duivel zei daar tot Jezus:
indien Gij Gods Zoon bent, zeg
dan tot deze steen, dat hij brood
wordt. En Jezus antwoordde hem:
Er staat geschreven: niet alleen
van brood zal de mens leven.

Voorganger in deze dienst is Ds.
Bochanen uit Dieren.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 17 februari 10.00 uur ds. M. Beitier

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 februari 10.00 uur Viering.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 februari (2e lijdenszondag) 10.00 uur br. Reinders (Neede);
19.00 uur ds. HA Koolhaas (Geesteren).

R.K. kerk Vorden
Woensdag 13 februari 19.00 uur Past. Agterhoek. Aswoensdagviering.
Zondag 17 februari 10.00 uur Eucharistieviering Past. Wassink m.m.v.
Rouw- en trouwkoor.

R.K. kerk Vierakker
Woensdag 13 februari 9.00 uur Eucharistieviering.
Zaterdag 16 februari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 17 februari 10.00 uur Woord/Communiedienst.

Weekendwacht pastores
17-18 februari H.Jacobs (Keyenborg), tel. (0575) 46 13 14.

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 be-
perken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om
medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te
bezoeken dan komt er een "rijdende huisarts" bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsen-
post komt.
De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouwvan zieken-
huis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
16-17 februari G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24. Spreek-
uur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal. Opyerhoekseweg 8, tel (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur, za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
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

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

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033) 46 25 678.

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
55 21 29, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 5412 22.

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

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

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

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur,
vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 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 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel 553405.
Personepalarmpring info/aanvraag bij de SWOV.
Maalrijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vnjw^Dige 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.
Hobbven, op maandag-; woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Lnfo/aanmelden via de SWOV, teL 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.V.Q) 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, biseksu-
ele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculo-
seweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

• CDA Vorden staat voor een
subsidiebeleid met name ge-
richt op activiteiten en voorzie-
ningen voor de jeugd.

• Vatentijnsdag. Leuk cadeautje?
CD Vordens Mannenkoor.

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

• PvdA Vorden wil door
scholingstrajecten en het sti-
muleren van resocialisering
voorkomen dat mensen lang-
durig werkloos zijn.

• Zaterdag 16 febr. in zaal „de
Veldhoen" te Doetinchem dans-
avond m.m.v. The Evening
Stars. Aanvang £0.30 uur. En-
tree € 5,-. Info: Veldhoen, tel.
(0314) 38 12 50.

• PvdA Vorden vindt dat er
voor ouderen betaalbare wo-
ningen moeten zijn die aan de
moderne kwaliteitseisen vol-
doen.

• Wilt u het gemakkelijk heb-
ben met de verzorging van uw
haar? Thuiskapster Hanny
bellen! Tel. (0575) 52 67 84 of
06 15102403.

• CDA Vorden besteedt spe-
cifieke aandacht aan de posi-
tie van de kleine kernen nu,
maar ook in de toekomst.

• Te koop op mooie plek in het
buitengebied: gerenoveerd
(bijna klaar) woongedeelte
van boerderij met hooiberg
en aparte berging. Indeling:
beneden: zitkamer, balken zol-
dering, geschuurde muren,
oorspronkelijke schouw en
plavuizen, 4,60 x 5,10 m, 1
slaapkamer 3,30 x 3,30 m,
badkamer met vaste wastafel,
douche, toilet en bidet 2,20 x
2,60 m, keuken met eethoek
4,75 x 2,80 m. Boven: 1 slaap-
kamer van 6 x 3,30 m en bad-
kamer met wastafel en toilet.
Aangelegde tuin van ± 800 m2,
gepacht € 225,- per jaar. Aan-
vaarding: april a.s. Prijs incl.
vaste horren en rolgordijnen €
300.000,-. Brieven onder nr.
50-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden.

• PvdA Vorden vindt dat toe-
risme een belangrijke bron van
inkomsten voor Vorden moet
blijven.

• Valentijn cadeautip! CD Vor-
dens Mannenkoor!

• Af te halen tegen adv.kosten:
diverse ramen met glas;
raamkozijnen en deuren. Tel.
(0573) 46 12 21.

• Ook in 2002: voor jonge
hennen naar: Ten Hagen,
Winterswijk. Tel. (0543) 51 31
86.

• Roemeense eieren geen
kunst?! Wél in de Wereldwin-
kel.

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

• Vrouw, 48 jaar, zoekt thuis-
werk. Graag uw reactie naar
tel. 06 51094544.

• CD Vordens Mannenkoor:
leuk voor je Valentijn!

• De Wereldwinkel heeft
Roemeense eieren bij elkaar
gescharreld. Geen kunstmati-
ge eieren en ook geen matige
kunst.

• Bazar Hervormde Kerk
Wichmond op donderdag 19
april van 14.00 tot 22.00 uur
met grote verloting, mooie
prijzen. De verkoop van de lo-
ten is gestart.

Kijk voor meer

nieuws op:
www.contact.nl

Op 18 en 23 februari
begint

'Hondenschool
Klein Weetink' te Velswijk
weer met de trainingen.

Ook jacht, fly-ball en
behendigheidsbaan.

Inlichtingen:
Lucia Mullink, (0314) 62 23 61
of Ap Peters, (0314) 64 14 36

Elektramaterialen
schakelaars

stopcontacten
buis - kabel

lampen enz. enz.
batterijen

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

PL VEEVOEDERHANDEL

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

ln-/verkoop en reparatie
• van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

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

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

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

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

Lekker gewoon

GEEN GEDOE WEKEN
geldig maandag 11 t/m zaterdag 16 februari

Versgesneden
rode kool
500 gram 0?9
Nieuw...
bistro wokmix
500 gram

Veldverse:

broccoli
500 gram 149

Heerlijke handappel:

fuji
Hilo 199
Iets bloemige
Santé aardappel
3 kilo € 2PO
Heerlijke franse
kiwi's
6 stuks

150

Rauwkost en salades: f HSSG koolsalade 200 gram €
149

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17

internet: www.de-echte-groenteman.nl

DE ECHTE GROENTEMAN SPRINGT ER UIT IN GROENTE EN FRUIT
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Frambozenvlaai
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Zonnepitten
casinobrood
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Rozijnenbolletjes

6 halen 5 betalen\, >
Aanbiedingen geldig van 13 t/m 15 f

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echl
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (05

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0

ebruari a.s.
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te zijn.
75) 55 13 84
575) 57 15 28

PvoA
Onze Kandidaten
l Henk Boogaard
2. Carine Jongbloed
3. Peter Hoogland
4 Kinus Langwerden
5. Sjefvander List
6. Obe Wemne

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

A. Ruiterkamp
.Almen

Uw uitvaartieiders:
J.B. Eppink

Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21
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Huisje, boompje, beestje,

bij ons is er nu een feestje.
We zijn reuzeblij,

want we hebben er een dochter bij.

Myrthe

Myrthe is geboren op 4 februari 2002.
Zij weegt 3975 gram en is 54 cm lang.

Bert en Marja Langwerden

N ij landweg 3
7251 KK Vorden
Tel. (0575) 55 92 29

Wilt u beschuit met muisjes komen eten,
laat het ons dan even weten!

','. . ..,-v,

Beretrots en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochter en zusje

Kiky

Kiky is geboren op 8 februari 2002.

Dinand en Gesina Bannink-Lammers
Gerwin en Jeanne

Burg. Galleestraat 50
7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 15 12

Gesina en Kiky rusten van 13.00 tot 15.00 uur en
na 22.00 uur.
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We zien je nu voor het eerst en realiseren ons dan
datje niet elke gevoel omschrijven kan.

i Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter
i

Sophie
Josephine Theresa

9 februari 2002.

Dennis en Esther Jansen-Wolbrink

Industrieweg 1
7251 JT Vorden

Op 20 oktober 2001 waren wij 25 jaar
getrouwd.

Henk en Dinie
Robbertsen-Abmhams

Wij willen dit met onze kinderen en u vieren
op vrijdag 22 februari a.s.

U bent welkom op onze receptie van 15.00
tot 16.30 uur in Café-Restaurant „Den Bre-
mer", Zutphen-Emmerikseweg 37 te Tol-
dijk.

Henk en Dinie
Erik Karin
Marcel Rianne
Jacquelien Marleen

Berkenlaan 63
7255 XE Hengelo (Gld.)

Cadeautip:

COSBO-VORDEN
(Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen)

Voorlichtingsmiddag
Het Cosbo organiseert

voor alle Vordense ouderen
op donderdag 14 februari a.s. in het Dorpscentrum

(Deldenzaal) aanvang 14.00 uur een
gratis toegankelijke voorlichtingsmiddag over het

„nieuwe belastingstelsel 2001"
Spreker: de heer B. Bloemendaal
van „Bloemendaal & Wiegerinck"

Wat was jij sterk en arbeidzaam.
Wat heb je voor ons allen klaargestaan.
Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het eind gebleven.
Flink wil je nu dat ook wij zullen zijn
maar afscheid van jou nemen
doet ons zo'n pijn.

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste le-
vensdagen. Het was fijn dit in saamhorigheid voor
je te mogen doen. Vandaag is na een moeilijke
strijd, op 70-jarige leeftijd van ons heengegaan mijn
lieve man en onze lieve vader en opa

Johannes Wilhelmus Hartman
Jan

echtgenoot van M.G.C. Hartman-Lanters

Lochem: M.G.C. Hartman-Lanters

Warnsveld: Ineke en André
Marco, Sander

Ruurlo: Hemmie en Corrie
Maarten, Me/s

Barchem: Angelique en Alex
Lynn, Tess, LUC

5 februari 2002

Heggerank 134
7242 M N Lochem

De begrafenis heeft zaterdag 9 februari plaats-
gevonden.

„Vaste rots van mijn behoud"

Na alle fijne jaren die we met hem mochten bele-
ven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moe-
ten nemen van mijn lieve man, onze vader en opa

Barend Adriaan Eikelenboom
echtgenoot van Hermien Brummelman

* Abcoude,
10 augustus 1924

t Eefde,
11 februari 2002

Hermien Eikelenboom-Brummelman

Jan en Yvonne
Aranka en Yannick

Barend en Silvana
Touscha

Hillie en Piet

Correspondentieadres:
Hillie Piersma-Eikelenboom
De Laegte 16
7251 VM Vorden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condole-
ren donderdag 14 februari van 19.00 tot 19.30 uur
in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vor-
den.

De Dienst van Woord en gebed wordt gehouden op
vrijdag 15 februari om 11.30 uur in de Gerefor-
meerde kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden. Vooraf-
gaand aan de dienst is er van 10.45 tot 11.15 uur
gelegenheid tot afscheid nemen in het „Achter-
huus" bij de kerk.

Aansluitend volgt de begrafenis op de Algemene
Begraafplaats, Kerkhoflaan te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid om samen met
de familie een kop koffie en een broodje te gebrui-
ken in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vor-
den.

• 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 Vorderv ^^^^
Telefoon (0575) 55 29 28

Plezier voor drie!
cso

€ J.

125
€ I.

090
•

115
€ I.

Kip krokant schnitzels, A98
WO gram € W»

3 rookworsten
Crumbfilet,
100 gram

Filet americain,
100 gram

Valentijnsalade,
100 gram

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

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

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



GEMEENTE BULLETIN y ORDEN
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGROTEN WONING LANKHORSTERSTRAAT 24

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te
verlenen van het bestemmingsplan
"Buitengebied 1994" voor het vergroten van een woning op het perceel
Lankhorsterstaat 24.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 14 februari tot en met woensdag 13 maart 2002, ter inza-
ge ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.

OUWAANVRAGEN

Plaats aanvrager

Stationsweg 23
Stationsweg 5

MA Timmerije
A Snellink

inhoud datum
ontvangst

bouwen dakkapel 31-01-2002
vergroten woning 01-02-2002

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

plaats aanvrager
Broekweg 15 en P. Vaartjes
15a, Wichmond

Ruurloseweg 79 J.X.M. van Laake

Ruurloseweg 88
Kerkweide 29
hetWiemelink9

Kappen

Plaats

Oude Zutphense
weg
Het Enzerinck,
Almenseweg 60

Wildenborchse
weg, nabij
gemeentegrens
Lochem
Oude Zutphense
weg 8

H.D. Melchers
M.J.J.T. Sueters
J.F.M. Jongbloets

aanvrager

BA Heijenk

ACJ. Viersen

GJ. Bijenhof

RJ. Schrok

monumenten

plaats
Ruurloseweg 88

aanvrager
H.D. Melchers

inhoud
veranderen en
vergroten twee
woningen

veranderen
bergruimte
verbouwen woning
vergroten woning
veranderen woning

inhoud

vellen 3 berken

vellen l esdoorn
en l linde

3 linden

17 berken,
10 Amerikaanse
vogelkersen,
4 grove dennen en
4 inlandse eiken

inhoud
verbouwen woning

vrijstelling
geluid-
isolatie
woning-
scheiding

herplant-
plicht

2 stuks;
linde, eik
of beuk
3 linden

bos-
plantsoen

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

•

TEM VERKEERSVEILIG

In vier jaar tijd, in de periode 1997 tot en met 2000, vielen er in de ge
meente Vorden 140 verkeersslachtoffers, waarvan 2 dodelijke. 29 perso-
nen moesten voor hun verwondingen naar het ziekenhuis. Dit zijn gere
gistreerde aantallen. Dit betekent dat er in werkelijkheid beduidend
meer slachtoffers zijn gevallen, want gewonde verkeersslachtoffers wor-
den niet altijd even goed geregistreerd.
Met de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart in het verschiet, richt het
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) zich dan ook tot
de kiezer met de vraag:
"Aanvaardt u al die gewonden en mogelijk zelfs doden in het verkeer?"

Verkeersonveiligheid geen natuurramp
Verkeersonveiligheid, zo stelt het ROVG, is geen natuurramp, waar u
niets aan kunt doen. Uw stem op 6 maart voor een nieuwe gemeenteraad
in Vorden kan verkeersslachtoffers sparen.
Onder het motto 'Stem verkeersveilig' voert het ROVG dan ook actie om

te bereiken dat de inwoners van Gelderland bij het uitbrengen van hun
stem de verkeersveiligheid zwaar laten meewegen. Want ook voor de ver-
keersveiligheid geldt: Alle stemmen gelden. Daarnaast is het natuurlijk
van belang, aldus het ROVG, om ook het eigen gedrag in het verkeer niet
te vergeten.

Wat doet de partij van mijn keuze
Wat doet de politieke partij van mijn keuze de komende vier jaar voor de
verbetering van de verkeersveiligheid in mijn gemeente? Het ROVG wil
dat alle kiezers in Gelderland zich die vraag stellen. Daarmee oefenen zij
druk uit op de plaatselijke politieke partijen om de komende vier jaar de
strijd tegen verkeersonveiligheid voorrang te geven.

'N,OG MEER PLEZIER IN TUINIEREN!

De provincie Gelderland, Waterbedrijf Gelderland en NUON-Water bie-
den in het kader van een goede bodem- en grondwaterbescherming in
hun grondwaterbeschermingsgebieden, een gratis cursus biologisch tui-
nieren in de moestuin aan. Dit organiseren zij om te laten zien dat er al-
ternatieven zijn voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
en kunstmest Deze twee producten zijn een serieuze bedreiging voor de
goede kwaliteit van ons drinkwater.
De cursus is in eerste instantie bedoeld voor iedereen die in een grond-
waterbeschermingsgebied een tuin heeft. Cursusleider is Joop Kiers van
DLV Adviesgroep nv. De gemeente verzorgt de accommodatie.

Het programma van deze cursus ziet er als volgt uit:

• Bodemleven en bemesting
Het eerste lesonderdeel gaat over de bodem. Bodemleven en een zo effi-
ciënt mogelijk mestgebruik zijn zeer belangrijk voor de bescherming van
de bodem en voor de groei van de gewassen. U krijgt antwoord op vragen
als: hoe kan ik met een evenwichtige bemesting van organische mest een
goede oogst krijgen?

• Vruchtwisseling en combinatieteelt
In het tweede lesonderdeel wordt uitgebreid aandacht besteed aan de
vruchtwisseling. Het is op veel tuinen moeilijk om bepaalde gewassen te
telen. Bijvoorbeeld koolsoorten maar ook aardappelen kunnen proble-
men krijgen. De oorzaak is in veel gevallen een verkeerde vruchtwisse
ling.

• Ziekten en plagen
Het laatste lesonderdeel staat het onderwerp ziekten en plagen centraal.
U krijgt antwoord op de volgende vragen: hoe kan ik ziekten en plagen
voorkomen en als ze toch toeslaan welke milieu-verantwoorde wijze kan
ik toepassen om dit tegen te gaan?

Natuurlijk krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen.

Wanneer is de cursus

Tijd
Lokatie
Opgave voor deelname

: maandagavond 4 maart,
11 maart en 18 maart 2002

: 1930 tot 2130 uur
: Basisschool De Vordering
: Bureau milieu.
Mevr. W. Hooglugt,
0570-557535 of via email:
stagpniilienravorden.nl
of m.arink(a?vorden.nl

afval apart fu
MOOIMEEGENOMENv*
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IN T U I N A F V A L
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Haal de
milieuwinst
uitje
glasafval
Wist u dat:
Glas in de glasbak hoort? Uit onderzoek van de Stichting Promotie Glasbak
blijkt dat het overgrote deel van de consumenten regelmatig gebruik maakt
van de glasbak. 84 procent van het eenmalige glas wordt weer omgesmolten
tot nieuw, schoon en bruikbaar glas. De overheid streeft naar 90 procent. In
Vorden ging in 2000 84,2 procent van het glas in de glasbak. Dus we zijn er
nog niet. Daarom nog even een paar concrete tips. Doe er uw voordeel mee!

Tips
• Klein glas is ook glas. Denk bijvoorbeeld aan potjes babyvoeding, parfum-

en deodorantflesjes, sambal- en kruidenpotjes en kleine koffiemelkflesjes.
• Gebruik ook op uw vakantieadres de glasbak.
• Gooi alleen verpakkingsglas in de glasbak. Dus geen plastic, porselein,

aardewerk, kristal, vuurvaste ovenschalen, lampen en spiegels.
• Kurken, deksels, en doppen verwijderen.'
• Gooi 's avonds en 's ochtends vroeg geen glas in de glasbak.

Verwerking
ledere kleur glas is geschikt voor recycling. Dankzij speciale containers op de
vrachtwagens blijft kleur bij kleur, ook wanneer de glasbak wordt geleegd. Al
het op kleur gescheiden glas gaat eerst naar Glasverwerking Noord-Oost
Nederland in Emmert.

Nadat de inhoud van de containers gecheckt is, wordt het gezuiverde glas
vermalen en gaat het naar de Verenigde Glasfabrieken in Leerdam. Voor
nieuw wit glas wordt zestig procent oud wit glas gebruikt. Voor groen en
bruin glas gebruikt men zelfs tachtig procent oud glas. En dat bespaart
natuurlijk nieuwe grondstoffen en geld.

Inzameling
In de gemeente Vorden staan op veel plaatsen glasbakken. Waarschijnlijk weet
u de glasbak bij u in de buurt wel te staan, maar voor de zekerheid toch nog
even de locaties op een rij: Zutphenseweg-Smidsstraat (bij de tegeltoko),
Super De Boer, A&P, Burgemeester Galleestrddt-Molenweg (bij vooimalige
wijnhuis), Ratti-terrein Kranenburg en Supermarkt Besselink in Wichmond.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afval-lnformatie-
Lijn, telefoon (0575) 54 56 46. Geopend op werkdagen
van 9.00 tot 12.30 en 13.00 tot 16.00 uur.

berkel milieu

Biej ons in
d'n Achterhook
"Ze zeggen altijd dat Vorden heel oranjegezind is. Maar in de praktijk
valt dat heel erg tegen. De meeste mensen houden wel van een feestje
maar als het op organiseren aankomt, dan zijn ze niet thuis". Weurde
van de veurzitter van de Oranjevereniging.

A'k mien dat gehekkel oaver 2-2-2002 's naoleaze in "Contact" van
veurugge wekke vraog ik mien wel af of 't boavenstaonde stuksken
Algemeen Beschaafd ok neet op 't Oranjebestuur zelf slot. Organi-
seern kost wat tied, soms zogaar vuile tied. Maor as veurzitter he'j zo
ow veplichtingen tegenoaver de leden van de vereniging. En a'j dan
zelf gin tied hebt, wa'k mien in ';t geval van de veurzitter wel veur
kan stelln, mo'j an 't delegeern. Daor is een veurzitter veur. In 't Oranje
bestuur zit meer luu die wat op peute kunt zetn buutn de veurzitter.
Dan mo'j neet zeggen "Wiej bunt t'r met tegange"en doen wieter niks.

En wat de meugelijkneden of onmeugelijkheden bunt umme de bus
vol te kriegn, 25 man is duch mien neet zo'n groot antal da'j die neet
biej mekare zoln können kriegn. Zeker neet at de gemeente de kosten
wil dragen.

Zo ha'j 's een keer an de vri'jwillegers können denken die op Kone
ginnedag zórgt dat alles gladjes velöp. Dan waa'j al een aadig endjen
op weg ewes nao die 25 man. Dan ha'j meschien wat kritiek ekreegn
dat neet iederene de kans had ehad umme met te gaon. Maor dan
waarn wel diegene metegaon die 't 't meeste vedienen. En he'j veur
owzelf't gevuul ehad da'j ow beste hadn edaon.

Zoat 't now is egaon kriegt de luu de indruk dat 't Oranjebestuur zelf
neet zo oranjegezind is En in zo'n geval hoef iej zeker de deure neet
langs te gaon (a'j dat al edaon hebt) umme nieje lejen te werven.
Want oaver zo'n bestuur denkt de luu 't eure , biej ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman

Door Thea van Hoof, natuurvoe-
dingswinkelier van de Vijfsprong
te Vorden.

In deze tijd van het jaar, zeker als
de winter tegen zijn einde loopt,
zijn de groenten erg duur. Toch
zijn juist nu deze vitamineleveran-
ciers van groot belang. Hoe kun-
nen we onszelf van voldoende en
gevarieerde groente voorzien en
toch onze beurs een beetje sparen?
Dat kan door die groenten te kie-
zen die bij het seizoen passen.
Courgettes, komkommers, toma-
ten en paprika zijn vruchten, die
alleen groeien en evenwichtig af-
rijpen als het warm en zonnig is.
Wilt u die in de winter toch eten,
dan moeten ze ofwel van heel ver
met het vliegtuig hierheen ge-
bracht worden, wat een enorme
hoeveelheid brandstof kost; ofwel
ze worden dichter bij huis geteeld
in kunstmatig verwarmde en ver-
lichte kassen, wat ook een enorme
hoeveelheid energie kost. Boven-
dien is kunstlicht nooit zo goed als
echt zonlicht en dat is te merken
aan de kwaliteit: een tomaat uit de
kas haalt het qua smaak niet bij
een tomaat in de zomer. Boven-
dien bevatten de kunstmatig opge-
groeide kasgroenten veel meer
schadelijke stoffen als nitriet en
nitraat dan groenten die in hun ei-
gen tijd groeien.

Leve de wintergroenten dus! En er
is variatie genoeg.

Er zijn eigenlijk twee soorten win-
tergroenten. Enerzijds heb je de
groenten die laat in het najaar,
maar voor de eerste serieuze vorst,
geoogst worden en vervolgens op-
geslagen in opslagruimten met de
optimale temperatuur en lucht-
vochtigheid voor die speciale
groente. Zo zijn ze tot in het voor-
jaar vers te houden. Tot deze groep
van bewaargroenten horen alle zo-
genaamde sluitkolen, zoals witte

en rode kool en (in mindere mate)
savooie kool, en verder allerlei
wortelgroenten als peen, knolsel-
der, koolraap, rode biet, pastinaak,
wortelpeterselie. Een bijzondere
bewaargroente is de pompoen, de
enige vrucht in het rijtje. Deze
moet het, net als alle soorten uien,
vooral hebben van droogte om het
voorjaar te halen. Maar hierover
heb ik eerder al voldoende uitge-
weid.

Een bijzondere vermelding in het
rijtje bewaargroenten verdient de
zuurkool. Dit is in feite witte kool,
die volgens een speciaal procédé is
ingemaakt, waardoor de kool lan-
ger houdbaar wordt. Tijdens de be-
reiding van zuurkool worden sui-
kers uit de kool omgezet in zuren.
Dit proces wordt mogelijk ge-
maakt door melkzuurbacteriën,
zoals die ook in ons eigen lichaam
voorkomen. Het zijn eigenlijk de
sterkste bondgenoten die we heb-
ben voor het in stand houden van
onze gezondheid. De melkzuur-
bacteriën houden alle andere,
schadelijke micro-organismen in
bedwang en bevorderen onze
spijsvertering. Daar doen ze name-
lijk precies hetzelfde als in het
zuurkoolvat. Zuurkool is daarom
ook lichter verteerbaar dan witte
kool: een deel van de vertering
heeft al plaatsgevonden. Boven-
dien zijn tijdens de zuring van de
kool nog meer vitamines ontstaan.
Een klein hapje rauwe zuurkool
per dag is daarom, voor wie het
kan verdragen, een eerste klas
vitaminepil. Erg lekker in salades
met veldsla of winterpostelein.

Daarmee komen we bij de "echte"
wintergroenten. Dit zijn groenten
die daadwerkelijk de winter door
geoogst kunnen worden omdat ze
bestand zijn tegen vorst. Boven-
gronds zien we de hele winter
door nog boerenkolen, prei en
spruitkolen in de tuinen staan.

Dat wil niet zeggen dat deze
groenten zomaar alles verdragen.
Strenge vorst, snelle afwisseling
van vorst en dooi en veel nattig-
heid komen de kwaliteit niet ten
goede. Hierdoor is het erg afhan-
kelijk van het weer hoelang deze
groenten de winter door komen.
Tegen het voorjaar raken ze vaak
toch op, omdat ze te veel geleden
hebben van het slechte weer. De
winter-wortelgroenten verdragen
het weer beter, omdat ze in, in
plaats van boven de grond over-
winteren. Voorbeelden hiervan
zijn schorseneren en aardperen
(ook wel artisjok van Jeruzalem ge
noemd). Tenslotte zijn er nog en-
kele groenten die juist in de win-
ter gezaaid en geoogst worden,
omdat ze de kracht hebben ook bij
lage temperaturen nog te groeien.
Vaak worden deze groenten wel
onder glas geteeld, maar dan on-
verwarmd. Dit zijn de fijne blad-
groenten als veldsla en winterpos-
telein, en in mindere mate geldt
dit ook voor andijvie (al heeft die
meer warmte nodig en is daardoor
vaak rijker aan het schadelijke ni-

' traat).

Het is belangrijk om te weten dat
de meeste wintergroente bijzon-
der rijk zijn aan vitamine C. Voor
onze weerstand tegen infecties
hoeven we dus niet perse te grij-
pen naar de uitheemse citrus-
vruchten; een maaltijd met kool is
zeker zo waardevol. Bovendien
hebben veel van deze groenten
iets verwarmends. Kolen zijn rijk
aan zwavel, wat we ook daadwer-
kelijk als verwarmend ervaren in
de zin dat het enigszins "heet"
smaakt. Nog sterker geldt dit voor
radijsachtige groenten als ram-
menas en daikon. Veel andere win-
tergroenten bevatten veel natuur-
lijke suikers waardoor ze extra
snelle energie verschaffen. De sui-
kers beschermen de groenten zelf
ook juist tegen bevriezing. Denk

aan wortelen, pastinaak (een zoe
te, witte wortel, zie het recept voor
Leidse Hutspot eerder op deze pa-
gina), pompoen en rode biet. Ook
aard peren en schorseneren zijn
opvallend zoet van smaak.

Veel van de groenten die ik hier ge
noemd heb zult u misschien niet
kennen. Daarom volgen hier, in
plaats van een recept, enkele kook-
tips, in alfabetische volgorde:

Aard peren: kunnen worden ge
bruikt in plaats van artisjokken-
harten. Ook lekker in soep, of in
aardappelpuree: enkele aardpeer-
tjes met de aardappelen meeko-
ken geeft de puree een zoete
smaak. Of gewoon in dunne plak-
jes snijden en bakken in de koe
kenpan.

Rammenas: een zwarte radijs-
achtige. Zeer scherp van smaak.
Geraspt of in dunne plakjes in
salades of op de boterham.

Schorseneren: ook winterasperges
genoemd. Belangrijk is om ze even
(twee minuten) te koken voordat u
ze schilt. Het kleverige melksap is
dan verdwenen waardoor het
schillen veel gemakkelijker gaat
en niet zulke vieze handen ople
vert. Daarna verder gaar koken in
schoon, kokend water met eventu-
eel een scheutje melk.

Veldsla: zeer gezonde salade en
smakelijker dan kropsla in de
winter. Donkergroen, dus rijk aan
ijzer.

Winterpostelein: lekker als salade,
of rauw in een stamppot. Het hele
blad inclusief steeltje gebruiken.

Wortelpeterselie: de wortel van de
peterselieplant. Rauw fijngeraspt
te gebruiken als toekruid, gekookt
als worteltjes een heerlijke groente.

Ook lekker in dunne plakjes ge
bakken in de koekenpan.

GENDA V O R D E N
Iedere dag:

SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.

Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

FEBRUARI
11 NBvPlattelandsvrouwen excur-

sie fam. Wagenvoort.
11 Bridgeclub Vorden.
13 NBvPlattelandsvrouwen Binnen-

huis architecte in de Herberg.
13 Bridgeclub BZR Vorden.
13 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.

14 HVG Wildenborch, Marinus
Kaemingh.

14 COSBO middag Bijeenkomst
Belastingmaatregelen door B.
Bloemendaal in 't Stampertje

16 Vriendenkring Klein Axen,
Nieuwstad 10. Lezing/workshop
Nico Vogel.

18 Bridgeclub Vorden.
20 Bridgeclub BZR Vorden.
20 Handwerkmiddag en kraam-

verkoop Welfare in de Wehme.
20 HVG Wichmond/Vierakker. Ij-

zing Eefdese tehuizen.
20 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
21 Bejaardenkring Dorpscentrum.
25 Bridgeclub Vorden.
26 Passage, jaarvergadering en

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

ne Steege.
28 HVG dorp Vorden, dhr. Teeuwen

(Lochem), dia's en verhalen.



Lijsttrekker Henk Boogaard van de PvdA:
'Ik wil mijn karwei afmaken'
PvdA
Vier jaar geleden was hij een
nieuwkomer in de Vordense po-
litiek. Toch schoof de PvdA de
heer Henk Boogaard bewust
naar voren toen de partij in
1998 samen met de WD het col-
lege vormde. In zijn vorige
woonplaats Delft zat Boogaard
namelijk al twaalf jaar in de ge-
meenteraad waarvan vier jaar
als wethouder. Aan ervaring
ontbrak het hem dus niet toen
hij wethouder werd. Terugkij-
kend op de afgelopen vier jaar
vindt de heer Boogaard dat hij
het goed heeft gedaan. "Het
kan op punten best wel beter
hoor, maar slecht is het niet ge-
gaan", zegt hij. Boogaard (52)
heeft zich de afgelopen vier
jaar met name bezig gehouden
met de herindeling en wil dit
karwei de komende twee jaar
graag afmaken. "We moeten
zorgen dat de samenwerking
op een juiste wijze tot stand
komt en dat de belangen van de
Vordenaren op een goede ma-
nier worden behartigd." Jour-
nalist Peter Besselink blikte sa-
men met de lijsttrekker van de
PvdA vooruit naar de gemeente-
raadsverkiezingen van woens-
dag 6 maart. Deel 2 - de PvdA wil
het karwei afmaken.

U bent nu vier jaar wethouder.
Geef uzelf eens een rapportcijfer...
"Ik denk dat het vrij aardig gegaan

Nee, ik vroeg om een rapportcijfer!
"Dat is altijd heel erg moeilijk. Dat
moeten anderen eigenlijk doen!"

Maar ik vraag er nu om...
"Ik denk dat het ergens tussen de
zeven en de acht zit. Het kan op
punten best wel beter hoor, maar
slecht is het niet gegaan. Als je ziet
hoe we als college die samenwer-
king hebben opgepakt met Henge-
lo en Steenderen en hoe we ons nu
gezamenlijk sterk maken voor een
grote plattelandsgemeente, dan is
er toch heel veel goed werk ver-
richt. Maar ook op andere terrei-
nen verliep die samenwerking bin-
nen het college erg goed. De pro-
blemen die wij voor de kiezen kre-
gen, hebben we allemaal weten op
te lossen. We zijn er dus altijd uit-
gekomen. Soms in een paar ses-
sies, maar het lukte altijd wel."

U bent het dus niet eens met de
kritiek van het CDA die het beleid
van het college vergelijkt met die
van een slak.
"Ach, als oppositie moet je wat
zeggen. Maar het is niet terecht.
Als de heer Boers van het CDA
zoiets roept dan moet hij ook met
voorbeelden komen. En dat dan
ook onderbouwen. Ze moeten niet
zomaar wat roepen..."

Wat dacht u van de privatisering
van de sporthal. Daar zijn jullie al
jaren mee bezig en dat schiet
maar niets op!
"Daar ben ik het niet mee eens.
Zo'n privatisering heeft gewoon
z'n tijd nodig. Zoiets doe je niet in
een halfjaar. En wat dat betreft
liggen we nu gewoon op koers. We
zijn met één partij nu zover dat ik
verwacht dat we over een niet al te
lange tijd de eindstreep kunnen
halen. Met de zomer moet het ge-
woon rond zijn, tenzij er zich on-
verwachte zaken voordoen. Maar
dat verwacht ik niet. Ik denk dat
we er binnen een aantal maanden
uitkomen."

Lijsttrekker Mattie Bakker van
D66 pleitte vorige week in Week-
blad Contact voor een voorzetting
van het huidige college. Ik neem
aan dat u het daarmee eens bent?
"Ja, ik denk dat het heel slecht
voor Vorden zou zijn als we met
het oog op de gemeentelijke herin-
deling de komende twee jaar nog
een ander college krijgen. De afge-
lopen vier jaar zijn we gewoon
heel druk geweest met die ge-
meentelijke herindeling. Goede
contacten en relaties met de fusie
partners zijn daarbij erg belang-
rijk. Er moet na-
tuurlijk wel een
goede verstand-
houding over en
weer zijn. Zoiets
bouwje in een aan-
tal jaren op. Als je
dan weer een
nieuw college
krijgt, dan heb je
wat dat betreft dus
een achterstand.
Het duurt gewoon
één tot twee jaar
voordat je er hele-
maal inzit. En die
tijd hebben we
niet, want over
twee jaar moet die
fusie al een feit
zijn. Nee, ook wij
pleiten voor een
voortzetting van
het huidige colle-
ge."

D66 is op dit mo-
ment een college-
dragende partij.
Oftewel ze onder-
steunen het huidi-
ge collegeprogram-
ma van de WD en
de PvdA. Gezien de
peilingen bestaat
de kans da t D66 uit
de Vordense ge-
meenteraad ver-
dwijnt. Zou u dat
jammer vinden?
"Absoluut. Ik denk
dat D66 net een
beetje extra kleur
kan geven aan de Vordense ge-
meenteraad. Anders val je terug
op slechts drie partijen en dat lijkt
me geen goede zaak voor de Vor-
dense politiek. D66 vult toch een
bepaald gat op tussen de partijen
die er zijn. Nee, ik zou het betreu-
ren als ze na de verkiezingen niet
meer terugkomen."

Als u dus een objectief stemadvies
zou mogen geven, dan moeten de
mensen dus D66 stemmen...
"Ha, ha, ha. Nee, dat zeg ik niet. Ik
heb natuurlijk liever dat de inwo-
ners van Vorden op de PvdA stem-
men. Maar als ze dat niet doen en
de mensen willen toch progressief
stemmen, dan heb ik natuurlijk
liever dat ze hun stem uitbrengen
op D66 dan op het CDA.
Als de PvdA hun partij niet is dan
zou D66 voor hen dus een prima
alternatief kunnen zijn."

In jullie verkiezingsprogramma
lees ik dat jullie het centrum
autoluw willen maken. Hoe pak je
dat aan?.
"We zijn van mening dat het door-
gaande verkeer uit het centrum
moet. Aan de andere kant moeten
potentiële klanten wel makkelijk
bij de winkels kunnen komen. Je
moet het dorp dus niet afsluiten,
maar je moet het de mensen die
vanuit Ruurlo of Zutphen komen
ook niet aantrekkelijk maken om
even snel dwars door het centrum
te rijden. De huidige rondweg
moet gewoon een vanzelfspre-
kendheid zijn voor het doorgaan-
de verkeer."

En moet er nog een extra rondweg
komen aan de noordkant van Vor-
den?
"De noordelijke rondweg is - ook al
zou je het willen - de eerst tien jaar
gewoon nog helemaal niet aan de
orde. Dat kost heel veel overleg en
het is ook maar de vraag of het ook
echt noodzakelijk is. Even hele-
maal los van het feit dat je door
een heel fraai gebied moet. In mijn
ogen moetje pas gaan praten over
een noordelijke rondweg als het te
druk wordt op de huidige rond-
weg. En daar is op dit moment nog

Lijsttrekker Henk Boogaard van de PvdA: "We zijn
het doorgaande verkeer uit het centrum moet."

geen sprake van en ik verwacht
dat het aantal automobilisten en
vrachtwagens in de toekomst in
deze regio ook niet zo schrikba-
rend zal toenemen. Nee, ik denk
dat we de komende tijd heel goed
het verkeer via de huidige rond-
weg om Vorden heen kunnen lei-
den."

Maar hoe maak je het centrum
van Vorden onaantrekkelijk voor
het doorgaande verkeer?
"Je zou er hier en daar wat drem-
pels in kunnen leggen. Op die ma-
nier breng je automatisch de snel-
heid terug. En wat dacht je van de
invoering van een dertig kilome-
ter zone. Zeg maar vanaf de
Zutphenseweg ter hoogte van De
Boonk tot en met de rotonde aan-
de andere kant van het dorp. De
automobilist moet in het centrum
het gevoel hebben dat hij daar te
gast is. Verder moet je natuurlijk
ook zorgen voor voldoende par-
keerplaatsen. En dat zou heel goed
aan de achterkant bij De Bleek
kunnen. De mensen hoeven dan
ook niet allemaal meer met hun
auto aan de voorkant terecht. Dat
scheelt behoorlijk wat autoverkeer
in de Dorpsstraat zelf. Verder zou
je het centrum wat aantrekkelij-
ker moeten maken. Zo zou De Her-
berg - als er wat minder auto's
door het centrum rijden - straks
heel goed een terras kunnen in-
richten aan de overkant bij de
kerk. Want op dit moment hebben
we gewoon helemaal geen terras
aan de zonkant. Zoiets gaat dan
wel ten koste van parkeerplaatsen

in het directe centrum maar als je
die dan in een veel groter aantal
weer terugkrijgt aan de achter-
kant bij De Bleek dan ga je er per
saldo dus op vooruit. En het zorgt
natuurlijk wel voor een stuk leven-
digheid in het dorp."

En wat moet er met de Dorps-
school gebeuren? Nieuwbouw op
de huidige locatie?
"Wij zijn het ermee eens dat er zo
snel mogelijk gebouwd moet wor-
den..."

£"11 op welke loca-
tie?
"Ja, dat is vraag
twee. Onze voor-
keur gaat uit naar
het centrum. En
dan denk ik dat de
huidige plek de
enige mogelijk-
heid is. Er kan na-
tuurlijk altijd iets
gebeuren waar-
door er elders aan
de rand van het
centrum een loca-
tie beschikbaar
komt, maar dat zie
ik op dit moment
niet zo snel gebeu-
ren. Vandaar dat
wij als college ook
gezegd hebben dat
het nu tijd is om
met de school
maar ook met an-
dere partijen te
gaan praten over
een programma
van eisen. Wij zijn
wat dat betreft
voorstander van
een bredere school
waar je ook de bui-
tenschoolse op-
vang en kinderop-
vang bij betrekt.
En eventueel de bi-
bliotheek.
Als straks het pro-

van mening dat gramma van eisen
klaar is en we pre
cies weten wat we
willen dan moet

er dus een definitieve locatiekeus
worden gemaakt. Maar zover zijn
we nog niet. Ook binnen het hui-
dige college niet."

Wat is nu het verkiezingsitem
waar jullie als PvdA mee willen
gaan scoren?
"Dat is toch wel die gemeentelijke
herindeling. We moeten gewoon
zorgen dat de samenwerking op
een juiste wijze tot stand komt en
dat de belangen van de Vordena-
ren op een goede manier worden
behartigd."

Maar dat roepen de andere partij-
en ook. Je onderscheidt je daar-
mee dus niet echt.
"Nee, dat klopt. Maar het zou ook
niet goed zijn als we alle vier op
dat punt wat anders zouden roe-
pen. Het mooiste is ook een voort-
zetting van het huidige college
gesteund door alle vier partijen.
Maar ik kan me voorstellen dat het
CDA daar anders over denkt. Aan
de andere kant vind ik het niet ver-
standig om nu een politieke strijd
met elkaar aan te gaan. We moe
ten de komende twee jaar gewoon
goed op de winkel passen en zor-
gen dat we die herindeling op een
goede wijze ingaan."

Tot slot het ouderenbeleid in de
gemeente Vorden. Hoe kijken jul-
lie aan tegen de patstelling die
ontstaan is bij de uitbreiding van
De Wehme. De gemeente Vorden
dreigt daardoor 24 verpleegh uis-
plaatsen mis te lopen.
"Wij vinden het heel essentieel dat

die verpleeghuisplaatsen er ko-
men. Voor ouderen die zijn aange
wezen op een verpleeghuis is het
erg belangrijk dat ze hun familie,
vrienden en bekenden in de buurt
hebben wonen. Ik vind het dan
ook jammer dat de bewoners van
de seniorenwoningen achter De
Wehme niet mee willen werken
aan de plannen van De Stiepel en
dat het hele project vertraging op-
loopt. Met in het ergste geval dat
wij die 24 verpleeghuisplaatsen
kwijtraken omdat het binnen nu
en zes maanden geregeld moet
zijn. Natuurlijk is het goed dat de
bewoners van de seniorenwonin-
gen op het gebied van huren be-
paalde rechten hebben, maar aan
de andere kant denk ik dat De Stie
pel er alles aan gedaan heeft om
met een goed alternatief te ko-
men. Financieel gaan de mensen
er sowieso niet op achteruit. Daar-
naast kunnen ze binnen het ge-
bouw van De Wehme tijdelijk een
prima andere huisvesting krijgen.
En als het nieuwe gebouw aan de
achterkant van De Wehme klaar
is, mogen ze weer terug naar hun
oude plek als ze dat willen. En dat
allemaal zonder huurverhoging.
Ik vond dat een prima aanbod van
De Stiepel. Vorige maand hebben
we in de gemeenteraad nog weer
eens uitgebreid over deze zaak ge
sproken. De raad heeft zelfs een
motie aangenomen waarbij zij er
bij het college op aandringt alle
mogelijk medewerking te verle-
nen bij het realiseren van een
zorgappartementengebouw van
De Wehme. En daar zullen we ons
dus ook sterk voor maken."

Op dit moment ligt er alleen wel
een uitspraak van de kantonrech-
ter die de bewoners van de Pasto-
rieweg in het gelijk stelt...
"Maar het zal niet de eerste keer
zijn dat een hogere rechter tot een
andere uitspraak komt. De Stiepel
is niet voor niets in hoger beroep
gegaan..."

Het ziet er alleen niet naar uit dat
de bewoners van de Pastorieweg
vroegtijdig de strijdbijl zullen be-
graven.
"Het is gewoon een heel vervelen-
de situatie. Ze duperen daarmee
namelijk een hele grote groep an-
dere ouderen in Vorden. Want het
is nu dus nog maar de vraag of die
24 verpleeghuisplaatsen gereali-
seerd kunnen worden omdat dat
binnen zes maanden geregeld
moet zijn. Anders komen die ver-
pleeghuisplaatsen te vervallen. En
datzelfde geldt voor de extra con-
tingenten die wij als gemeente in
de wacht hebben gesleept voor een
verdere uitbreiding van De Weh-
me. In totaal gaat het hier om 42
nieuwe appartementen. Ook daar
heeft de provincie een deadline ge
steld. Ik geloof dat die deadline op
8 september afloopt. Voor die tijd
moet er dus begonnen zijn met de
bouw. Het is niet zo dat het na de
datum helemaal definitief afgelo-
pen is, maar je moet dan wel op-
nieuw gaan praten met de provin-
cie. Er bestaat dus een kans dat we
die extra contingenten kwijt ra-
ken. En dan sta je dus wel met lege
handen."



BRUIDSBEURS
ZONDAG 17 FEBRUARI 2002

in
DE NIEUWE AANLEG

Scheggertdijk 10, A l me n

Beursopening van 11.00 - 17.00 uur
Shows om 12.00, 1.3.30, 15.00 , 16.00 uur. verzorgd door g- fas h i on promotion

Entree: 5 f'. incl. koffie en gebak

Deelnemende bedrijven:
Bruidshuis Beijer Besselink, VVillyS mode vanaf maat 42,
Café-Rest. Zalencentrum De Nieuwe Aanleg.
Bloemsierkunst Liesbeth, I lans Makkink fotografie.
Albert Bakker Video, Garage Groenouwe, Schoonheidssalon Agncs
Banketbakkerij Klaassen, Artiestenbureau New Entertainment.
Kapsalon IJsseldijk. Kleuranaliste Marta v. Oene, Pearle opticiens.
Nagelstudio g-styling. Edelsmid Anton Sikkes

Openingstijden:
Donderdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-10.00 uur

Vrijdag:
10.00-12.00 uur en

13.30-21.00 uur
Zaterdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

Antiek-Curiosa-Ruitersport Het Pakhuiö 2o°°™meut>el
Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22401510

Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

AFHAALMAANDMENU'S FEBRUARI

Pizza
Shoarma

Zutphenseweg 1 - Vorden
bezorg/bestellijn (0575) 55 42 22
fax (0575) 55 51 18

37 Willem Alexander Menu 33a, Maxima Menu
Shoarmavlees, kebap, kipfilet met
uiensaus, paprika, geb. aard. of friet
en saus naar keuze

Kipfilet met ham en kaas, aardappel
ties of friet en saus naar keu/e

Tonijn salade
verse salade met tonijn in
cocktailsaus

8a. Pizza Asya-kip
tomatensaus, kaas, kipfilet,
uien, champignons, paprika en
saus naar keuze

€ 6

Pizza Viballi
tomaten, kaas, ham, salami,
paprika, cham-pignons, shoarma,
uien en saus naar keuze

€ 7

Dinsdag's
Pizza Day
2 euro korting
op alle pizza's

Woensdag's
Grill Day
2 euro korting

op alle schotei's

Donderdag's
Pizza Day
2 euro korting
op alle pizza's

Onze pizza-bakker «s gekozen tot de beste pizza-bakker van Nederland!

Chipknip

- deco -
HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21 (bedrijventerrein 'Hengelo')
7255 PS Hengelo
Tel.: (0575) 46 40 00

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

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

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

Henk Boogaard
Lijsttrekker

Kandidaten
1. l lenk Boogaard
2. Carine Jongbloed
3 Peter Hoogland
4. Rinus Langwcrden
5. Sjef van der List
6. Obc Wempe

PvoA

Bistro
de Rotonde
Kerkstraat 3
Vorden
Tel. (0575) 55 15 19

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

Iedere dinsdag t/m vrijdag een dagmenu voor € 6,00

Dagmenu van 12 februari t/m 15 februari 2002
Prijs: 6 EURO

Dinsdag 12/02/02 rundervink met aardappels en salade/ijs met slagroom
Woensdag 13/02/02 preisoep/karbonade met gebakken aardappels en groente
Donderdag 14/02/02 spaghetti bolognaise met parmezaanse kaas en sla/bavarois
Vrijdag 13/02/02 groentesoep/gepaneerde vis met aardappelsalade

Dagmenu van 19 februari t/m 22 februari 2002
Prijs: 6 EURO

Dinsdag 19/02/02 verse worst met boerenkool en jus/pudding met slagroom
Woensdag 20/02/02 tomatensoep/gehaktbal met gekookte aardappels en groente
Donderdag 21/02/02 schnitzel met gebakken aardappels/ijs en fruitsalade
Vrijdag 22/02/02 uiensoep/sukadelapje met gekookte aardappelen en groente

Dagmenu van 26 februari t/m l maart 2002
Prijs: 6 EURO

Dinsdag 26/02/02 Italiaanse lasagne met rauwkostsalade/ijs met slagroom
Woensdag 27/02/02 aardappelsoep/kipfilet met roerbakgroente en rijst
Donderdag 28/02/02 rundvlees met spinazie, spiegelei en rösti aardappels/vla ilip
Vrijdag 01/03/02 ehampignonsoep/raapstelenstamppot met verse worst

Bent U geïnteresseerd dan kunt u dit iedere dag doorbellen voor 16.00 uur.
Telefoonnummer 55 15 19

Ophalen is tussen 17.00 en 18.30 uur maar U mag het ook bij ons opeten!



Sloop Sorbo panden van start Klein Axen workshops

Aan de Nieuwstad zijn slopers
volop in de weer de voormalige
Sorbo panden met de grond

gelijk te maken. Eind maart
denkt men de klus geklaard te
hebben.

Het terrein is dan schoon om met
de woningbouw een aanvang te
nemen

De Vriendenkring Klein Axen
aan de Nieuwstad 10 organi-
seert 16 februari een spirituele
bijeenkomst met als thema:
'Ogen, spiegels van de ziel'.

Dhr. Vogel houdt een lezing-work-
shop over open communicatie en
contact maken.

Heb jij weieens een masker op?
Kun jij makkelijk relaties aangaan?
Weet jij, wat er in jouw ogen te Ie
zen staat? Over contact maken en
communicatie gaat deze work-
shop. Dhr. Vogel stelt dat er op dit
gebied veel meer mogelijk is. Als
we zicht durven krijgen op onze
blinde vlekken en weten hoe we
onszelf WEZENloos projecteren,
kunnen we achter onze spiegels
komen. Vanuit de 'gestalt-benade
ring' wil Nico ons handvaten aan-
reiken hoe hiermee om te gaan.
Om niet voor een teleurstelling te
komen staan is het verstandig om
je uiterlijk voor donderdag 14 fe
bruari op te geven bij het secreta-
riaat.

Op 2 maart is er een Workshop:
'Wol vervilten' door Wilma van
Dijk - Weenk.

In deze workshop gaat men kleine
wollen objecten maken, gericht op
Pasen. In deze workshop eens geen
denkwerk, maar doewerk.

Door met je handen bezig te zijn
kom je als vanzelf in een medita-
tie. Bovendien geeft dit een leuk
resultaat. Men gaat deze dag wat
met wol doen, wat normaal nooit
mag.

Wol heeft de eigenschap om on-
der bepaalde omstandigheden te
krimpen. Het wordt gemaakt van
wolvezels, die niet gesponnen
worden, maar als een dun vlies
worden uitgespreid en met sop
wordt bewerkt, waardoor onder
druk een stof ontstaat.

In verband met de organisatie is
het belangrijk je minimaal 2 we-
ken van tevoren op te geven bij het
secretariaat.

Baby verzorging
Yunio (voorheen ZorgGroep
Oost-Gelderland) organiseert in
Vorden de thema-avond 'Baby-
verzorging' voor aanstaande
ouders.

In de thema-avond 'Babyverzorging'
krijgt men zelfde gelegenheid om
te oefenen in verzorgen van een
baby. Hierbij komen onderdelen
aan bod zoals het baden van de ba-
by, de navelverzorging en het aan-
kleden van de baby. Ook krijgt
men in deze bijeenkomst prakti-

sche adviezen over veilig- slapen
van de baby, de veiligheid van
speelgoed, vervoer en gebruiks-
voorwerpen.

De avond is in het wijkgebouw
Yunio Oost Gelderland, Zutphen-
seweg Ic-d. Heeft men interesse in
deze thema-avond, die men alleen
of mét de partner kan volgen,
reageer dan zo snel mogelijk.

Men kan inschrijven tot uiterlijk
22 februari.

o l i ti e varia
AANDACHTSVESTIGING
Boetes voor het 'hangen, zich
bevinden' onder overkappingen.
De politie wil u laten weten dat er
in overleg met de gemeente is be-
sloten boetes te gaan uitdelen op
grond van de Algemene Politie
Verordening Vorden voor het zich
zonder redelijk doel ophouden in
portieken en overkappingen. Dit is
gedaan omdat er de laatste tijd
veel overlast is van jeugd. Onder
de overkappingen van o.a. de
Tuunte, de Rabobank en het sta-
tion. Zo wordt er onder deze over-
kappingen geürineerd, tegen rui-
ten gespuugd en worden er vernie-
lingen gepleegd.

In eerste instantie zijn diverse jon-
geren aangesproken en is meege
deeld dat men daar niet mag zijn.
Vanaf afgelopen week wordt er
niet meer gewaarschuwd, maar
worden er daadwerkelijk boetes
uitgedeeld. De kosten zijn € 40.

Vrijdag l februari
Tijdens de nachtdienst zijn een 8-
tal bestuurders gecontroleerd op
het gebruik van alcohol. Geen van
hen had teveel gedronken.

Een bewoonster van de Burge-
meester Galleestraat was even in
de tuin achter haar woning aan
het werk geweest. Toen ze via de
achterdeur de bijkeuken inliep
zag ze dat de slaapkamerdeur
openstond. Dit vond ze vreemd en
toen ze ging kijken kwam haar
een kleine vrouw tegemoet. Deze
vrouw maakte haar duidelijk dat
ze kleren wilde verkopen. De
bewoonster deelde haar mee hier
geen belangstelling voor te heb-
ben en belde de politie. Het gaat
om een vrouw van tussen de 60 -
65 jaar, lengte ongeveer 1,55 m,
zigeuneruiterlijk. Uit de woning
wordt niets vermist.

Zaterdag 2 februari
Tijdens de nachtdienst is er een
verlichtingscontrole gehouden. Zo
zijn er een aantal fietsers beboet
voor het fietsen zonder licht. Ook
zijn er boetes uitgedeeld voor het
voeren van het mistlicht terwijl
dit op dat moment niet was toege
staan.

Dinsdag 5 februari
Tijdens de nachtdienst zijn 4 be-
stuurders gecontroleerd op het ge
bruik van alcohol. Een persoon
bleek teveel te hebben gedronken
en heeft tijdelijke rij-ontzegging
en een transactie aangeboden ge
kregen van € 90.

Tijdens een algemene verkeerscon-
trole zijn ongeveer 150 bestuur-
ders gecontroleerd op het dragen
van de autogordel. Negen perso-
nen droegen de gordel niet en heb-
ben hiervoor een boete gekregen.

Donderdag 7 februari
Vier jongeren hebben een boete
gekregen omdat ze zich ophielden
onder de overkapping bij 'de
Tuunte'. Zie de aandachtsvesti-
ging aan het begin van deze poli-
tievaria.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van l februari
Gevonden:
- geen.

Verloren:
- een fïetssleutel aan hanger van

Harry Potter.

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.



Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

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

Pizzeria - Shoarma

=KING=
bezorg- en afhaalcentrum

Dorpsstraat 32 • Vorden

Telefoon (0575) 55 35 35

Elke dinsdag en donderdag

pizzadag
elke pizza kost 6 Euro

Deze aanbieding is niet geldig op feestdagen en

geldt niet voor de Margherita en de kinderpizza's.

!! alleen bij zelf afhalen !!

openingstijden

maandag t/m zaterdag van 14.00 tot 22.00 uur

op zondag van 12.00 tot 22.00 uur

(in juli en augustus dagelijks van 12.00 tot 22.00 uur)

bezorgtijden

dagelijks van 17.00 tot 22.00 uur

bezorging in: bestel-
bedrag v.a.

Vorden 6,80

Wichmond/
Kranenburg 11,35

Hengelo 11,35

bezorgkosten

bezorg- bestel- bezorg-
kosten bedrag v.a. kosten

1,60 15,90 GRATIS

1,60
1,80

20,40

20,40

GRATIS

GRATIS

Hé verplegende!

Zin in een
werkvakantie?

Wil jij de Zonnebloem in 2002 helpen

om ruim 6400 langdurig zieken en

(zwaar) lichamelijk gehandicapten een

onvergetelijke vakantie te bezorgen?

Sluit je dan aan bij ons enthousiaste

en supergemotlveerde team van meer

dan 6700 vrijwilligers, waaronder een

groot aantal verpleegkundigen en

ziekenverzorgenden. Het kost je een

weekje van je vrije tijd, maar je krijgt

er dan ook heel wat voor terug.

Meer informatie?
Bel (076) 564 63 62 of kijk
op www.zonnebloem.nl

de Zonnebloem*

Postbus 2100 4800 CC Breda Postbank 1096510

b-miil info4Vzonnebloem n! Internet wwwzonnebloem.nl

ADVI ES

DRUKWERK

WORDT U

GEGEVEN DOOR

drukker i j We e ver s

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Aanbiedingen deze week:

Magere runderlappen K c4.9ï

Malse bief lapjes kiio c 5."
Varkensrollade oqq
heerlijk gekruid kilo €O.

4 gelderse schijven €2.°°
Specialiteit deze week:

GyrOSVleeS 500 gram

met saus en _ gg

gratis broodjes samen voor € «J.

al ons vlees is puur nederlandse

kwaliteit voor een lage prijs

Weekpakket vleeswaren:

100 gr GEBRADEN GEHAKT € O.7'

100 gr RAUWE HAM € 1.50

100 gr SCHOUDERHAM cl.10

NU VOOR

c3.35

2?5

Elke week op de markt in Vorden uw vakslager DIJKGRAAF

VOORJAARSBAKJE v.a.

~ O QQ
2 BOSSEN TULPEN €O.ay

Bloemen en planten

3 PRIMULA'S

2 BOSSEN BLOEMEN € 5PO

DE MARKT.

VAN ALLE MARKTEN THUIS.

UW HOND LEVENSLANG IN TOPCONDITIE

SM0LKE TOPVOEDING
Standaard met Lam & Rijst brokken om

allergieën te voorkomen.

Haai nu een GRATIS proefverpakking SM0UCE en

ontvang een kortingsbon van € 2,27

UVfNSUUKTOfVOiDING.

Kerkstraat 3, Vorden

Tel. (0575) 55 15 19

Verras uw partner
met Valentijn
met een gezellig
diner voor 2!!!

€26,50

Welkomstcocktail

*
Hors d'oeuvre de Rotonde

*
Mix grill van verschillende
soorten vlees
of
Vis trio van zeewolf,
zalmfilet en victoriabaars,
hierbij een witte wijn saus
É

Coupe d'amour,
vanille ijs met warme kersen

Tot ziens! Bistro de Rotonde



CDA kandidatenlij st
Gemeenteraadsverkiezingen

De kandidaten van de CDA voor
de Gemeenteraadsverkiezingen
2002 zijn:

Van links naar rechts. Bovenste rij:

Arie van Voskuilen, Ab Boers, Wim
Wichers, Bart Hartelman; 2e rij:
Hendrik Weenk, Wim Regelink,
Chris Voerman, Ton Rutting; 3e rij:
Jan KI. Lenderink, Marietje Vaags,

Alie Bink, Arno Spekschoor.
Onderste rij: Gert Harmsen, Jo
Bouwmeister, Ria Aartsen, Joanne
Lam, Ben Rogmans, Cees Voskui-
len.

Visie projectgroep over centrum Vorden:

Doorgaande verkeer uit dorp
Het doorgaande verkeer afkom-
stig uit Zutphen en Ruurlo
moet uit het centrum worden
gehaald. Dit is mogelijk door de
infrastructuur op Zutphense-
weg en Dorpsstraat zodanig
aan te passen dat het de auto-
mobilist zo onaantrekkelijk
wordt gemaakt dat hij voortaan
de Rondweg als doorgaande
route neemt.

Dit is de meest opvallende conclu-
sie van de projectgroep de het af-
gelopen jaar het centrum van Vor-
den onder de loep heeft genomen.
De groep bestond uit vertegen-
woordigers van de gemeente Vor-
den en de Vordense Ondernemers
Vereniging. Het afgelopen jaar
kwamen de leden van de project-
groep zeven keer bij elkaar om te
komen tot een totaalvisie over het
centrum van het dorp.

"Het uitgangspunt daarbij was het
rapport van MKB Reva dat ander-
halfjaar geleden door de gemeen-
teraad werd onderschreven", zegt
wethouder D. Mulderije die als
voorzitter van de projectgroep op-
trad. MKB Reva ging in haar rap-
port uit van een compact, com-
pleet en comfortabel centrum. De
projectgroep heeft gekeken in hoe-
verre Vorden hieraan voldoet en
wat er allemaal nog verbeterd kan
worden. "Daarbij komen wij dus
nog niet direct met oplossingen",
zegt Mulderije. "Onze opdracht
was om voor de komende decen-
nia een totaalvisie te ontwikkelen
en daarna is het dus aan de poli-
tiek om daar wat mee te doen."
Het rapport van de projectgroep is
naar de gemeenteraad gestuurd
en het is de bedoeling dat het bin-
nenkort door het college van B en
W wordt behandeld.

DOORGAAND VERKEER
Als het om een comfortabel cen-
trum gaat is de projectgroep van
mening dat het doorgaande ver-
keer uit het centrum moet. "Dit
kun je bereiken door bestaande in-

frastructuur aan te passen", zegt
Mulderije. Ze legt uit datje dat op
verschillende manieren kunt
doen. "In de eerste plaats moet het
verkeer dat vanuit Zutphen of
Ruurlo komt onaantrekkelijk wor-
den gemaakt om het centrum in
te gaan. Er zijn meerdere varian-
ten denkbaar om dit te realise-
ren." Het is opvallend dat ook de
leden van de Vordense Onderne-
mers Vereniging het doorgaande
verkeer uit het centrum willen
hebben. "Samen met een verkeers-
deskundige van het bureau BVA
hebben we vorig jaar een speciale
verkeersavond gehouden voor de
leden van de VOV", zegt voorzitter
H. Kettelerij van de Vordense On-
dernemers Vereniging. "Belang-
rijkste conclusie was dat iedereen
het er eigenlijk wel over eens is dat
er iets aan de verkeersdrukte en
het steeds groter wordende gevoel
van onveiligheid moét worden ge
daan."

Dhr. Kettelerij benadrukt daarbij
wel dat het winkelende publiek
wel gemakkelijk de winkels moet
kunnen bereiken. "We willen het
centrum dus niet afsluiten maar
het voor het doorgaande verkeer
wel onaantrekkelijker maken om
telkens dwars door het dorp te rij-
den. Het moet eigenlijk zo zijn dat
automobilist het gevoel heeft dat
hij te gast is in het centrum. En
daar moet hij zich dus ook naar ge
dragen.
Op die manier maak je het cen-
trum weer aantrekkelijker voor de
winkelende bezoeker en bevorder
je de verkeersveiligheid voor fiet-
ser en voetganger", zo zegt hij.
Ook over het parkeren heeft de
projectgroep een heel duidelijke
visie. "Er moeten meer parkeer-
plaatsen komen. Wij pleiten daar-
bij met name voor een parkeer-
plaats aan de rand van het cen-
trum voor langparkeerders en het
personeel van de winkels in het
dorp. Als je die uit het directe cen-
trum weghaalt dan scheelt dat al
een heleboel", zegt mevrouw Mul-
derije.

VERPLAATSING
DORPSSCHOOL
Verder is er gekeken hoe je van
Vorden een compact en levendig
centrum kunt maken. De project-
groep is van mening dat de functie
van de Dorpsschool niet bijdraagt
aan een levendig centrum en dus
niet past binnen deze visie. Vol-
gens de projectgroep zou het daar-
om een goede keuze zijn om de
school naar de rand van het cen-
trum te verplaatsen en een andere
invulling te geven aan de vrijgeko-
men plek. Dit zal de levendigheid
van de plek ten goede komen, zo
valt te lezen in het eindrapport
van de projectgroep.

Projectgroeplid G. Limpers daar-
over: "Een school brengt natuur-
lijk altijd heel veel levendigheid
met zich mee maar het beperkt
zich dan altijd wel tot de normale
schooltijden. Daarbuiten en tij-
dens vakanties is het daar gewoon
heel rustig. En dat is jammer voor
een locatie midden in het cen-
trum." Mevrouw Mulderije voegt
toe: "Het is dus niet zo dat de
school daar van vandaag op mor-
gen weg moet, maar bij nieuw-
bouwplannen van de Dorpsschool
op de huidige locatie moet dit wel
worden afgewogen."

De projectgroep vindt het weer
iets anders als op deze plek in de
toekomst een brede school komt.
"Maar dan praten we dus over een
nieuw gebouw waar naast een
openbare school ook andere instel-
lingen worden gehuisvest zoals
een buitenschoolse opvang, een
kinderdagverblijf of een biblio-
theek. De activiteiten worden dan
veel breder en het zorgt dan ook
de hele dag voor levendigheid in
het dorp."

COMPACTHEID
De projectgroep vindt verder dat
Vorden een compacter centrum
moet krijgen. Het winkelgebied
moet zich daarbij beperken tot de
Dorpsstraat, de Raadhuisstraat (tot
de kruising met Het Hoge), Burge

meester Galleestraat (tot de krui-
sing met Het Jebbink en de Molen-
weg) en de Zutphensweg (tot de
kruising met de Smidsstraat).

Mevrouw Mulderije: "Dit betekent
dus niet dat de winkels die hier
buiten vallen weg moeten, maar je
kunt daar bij de plannen in de toe
komst wel rekening mee houden.

Zo vinden wij het bijvoorbeeld een
goede zaak dat de videotheek zich
nu van buiten het centrum ver-
plaatst heeft naar de Dorpsstraat.

Dat is nou precies zo'n ontwikkeling
die past binnen onze visie. We moe
ten de winkels meer concentreren
waardoor we weer een aantrekkelij-
ker winkelcentrum krijgen."

Schrijfactie Amnesty International
Deze week worden de brieven
voor de thuisschrijvers weer be-
zorgd. Een van de brieven
wordt geschreven aan de presi-
dent van Syrië, Bashar al-Assad.
Het betreft mensen in Syrië die
vanwege het uiten van hun me-
ning, gevangen gezet zijn.

In augustus en september pakten
de Syrische autoriteiten tien men-
sen op, uitsluitend vanwege het
vreedzaam uitoefenen van hun
recht op vrijheid van meningsui-
ting en vrijheid van vereniging. Op
6 september werd Riad Seif gear-
resteerd, een onafhankelijk lid van
het Syrische parlement en leider
van het Forum voor Nationale
Dialoog. Op 5 september had hij
een politieke bijeenkomst georga-
niseerd waarbij de gastspreker op-
riep tot hervorming en verkiezin-
gen. Op l september was de 71-
jarige jurist en oppositie-activist
Riad al-Turk gearresteerd, terwijl
hij net een spoedbehandeling on-
derging voor een hartkwaal.

In augustus werd parlementariër
Mamun al-Humsi opgepakt, in
september gevolgd door zeven an-
deren. Allen zitten in eenzame op-
sluiting en lopen het risico op
marteling of mishandeling. De
rechtszaken tegen Riad Seif en Ma-
mun al-Humsi begonnen vorige
maand in Damascus.

De aanklacht luidt onder meer
'poging tot het op illegale wijze
veranderen van de grondwet'.
Riad al-Turk en de acht andere ge-
wetensgevangenen wachten nog
op hun proces. In februari 2001
legde de overheid al beperkingen
op aan maatschappelijke organi-
saties. Daarna volgde een golf van
arrestaties, die voornamelijk men-
senrechten- en burgerrechtenacti-
visten trof.

In de brief wordt verzocht om vrij-
lating van Riad Seif, Riad al-Turk,
Mamun al-Humsi en anderen die
gearresteerd zijn voor vreedzaam
activisme.

De Snoekbaars huldigde kampioenen
De hengelaarsvereniging 'De
Snoekbaars' heeft deze week
tijdens de jaarvergadering de
prijswinnaars van de onderlinge
competitie in het zonnetje ge-
zet.

De eerste plaats (dus kampioen)
werd ingenomen door W. Vree-
man. Hij behaalde 882 punten; 2 J.
Groot Jebbink 880; 3 D. Weusten-
enk 866; 4 R. Golstein 864; 5 D.
Huetink 860. (in totaal konden er
900 punten verdiend worden)

Tijdens deze bijeenkomst werden
tevens de overleden leden W. Aal-
dering, H. Arendsen en F.J. Meijer-
man herdacht. In tegenstelling tot
vele sportverenigingen gaat het
met "De Snoekbaars" qua ledental
cresendo. Inmiddels kent de club
367 seniorleden en 87 jeugdleden
en is daarmee de grooste vereni-
ging in Vorden. A. Golstein, die be
sloot om met zijn werkzaamhe-
den in de jeugdcommissie te stop-

pen, werd door voorzitter Weusten-
enk als blijk van waardering een
geschenk onder couvert aange-
boden. Golstein wordt opgevolgd
door H. Waenink.

De aftredende bestuursleden J.
Groot Jebbink en W. Vreeman wer-
den bij acclamatie herkozen. W.
Althusius stelde zich niet herkies-
baar. Ook hij werd door voorzitter
Weustenenk dank gebracht, waar-
bij hem eveneens een enveloppe
met inhoud werd overhandigd. M.
Ilbrink zal de opengevallen plaats
innemen.

"De Snoekbaars" zal het komend
seizoen, op een donderdagmiddag
enkele viswedstrijden voor 55 plus-
sers organiseren. Overigens start
het nieuwe visseizoen met een on-
derlinge wedstrijd op zondag 28
april.Voor de jeugd is de eerste
wedstrijd op 2 mei gepland. Vol-
gend jaar bestaat "De Snoekbaars"
55 j aar.

Jaarlijkse volleybaltraining voor sponsors
De Vordense volleybalvereni-
ging Pelgrum Makelaars/DASH
houdt ook dit jaar weer een
training voor alle sponsors en
adverteerders. Een uitgelezen
kans om eens op een actieve
manier kennis te maken met de
volleybalsport, de enthousiaste
vereniging en collega sponsors
en adverteerders.

Ook bedrijven die nog nadenken

over sponsering van Pelgrum
Makelaars/DASH zijn van harte
welkom om op deze vrijblijvende
manier eens met de vereniging
kennis te maken.

De sponsortraining op woensdag-
avond 27 februari in sporthal 't
Jebbink wordt verzorgd door de
trainers Henri Geerdink en Gerrit
Limpers. Geïnteresseerden kunnen
zich opgeven bij Lobke Meekes.

RT.V.ers succesvol
in Pijnacker
De R.T.V. crossers reden zaterdag
hun laatste veldrit voor dit cross-
seizoen, ze vertrokken s'morgens
richting Pijnacker.

Op een supperzwaar parcour reed
de Hengelose sportklasser Martin
Weijers naar een 3e plaats, ook de
Wichmondse veteraan Rudi Peters
behaalde een 3e plaats in zijn laat-
ste veldrit dit seizoen. De Vordense
veldrijdster Gretha kl Brinke be
haalde in deze cross een 9e plaats,

deze veldrit die verreden werd on-
der zeer zware weersomstandighe-
den (veel hemelwater en harde
wind) maakte het de veldrijders
extra zwaar.

De R.T.V.ers beginnen op zondag
17 Februari aan hun voorjaarstrai-
ningen op de weg, dan worden er
door de wegrenners de eerste kilo-
meters gemaakt. Dit is een kans
voor de geinterresseerde renner
om mee te rijden. Heb je interresse
kom dan een keer kijken, tijdens
de R.T.V.clubtraining is het dragen
van een valhelm verplicht.



LUBBERS WONEN & SLAPEN GAAT VERHUIZEN
NAAR WOONBOULEVARD DOETINCHEM

MEUBELEN VOOR DE

PKAM

ZONDAé 17 FEBRUARI

KOO PZON DA6
KIES UIT ONZE VOORRAAD
SHOWROOMMODELLEN:

• Bankstellen
• Slaapkamers
• Auping bedden
• Linnenkasten
• Eethoeken
• Salontafels
• Kleinmeubelen
• Karpetten
• Bedtextiel
• Kersen meubelen

tasten

L
' ppp> • • :|HĤ ^̂
ubbers

ijuonen &* slapen
vHp"̂ ^

Raadhuisstraat 45 Hengelo GId (0575) 46 46 00



COSBO en Gehandicaptenplatform
boden Vordense politiek pakket
met wensen aan

Buenos Dias Beeckland

Ans Roelofs secretaresse gehandicapten Platvoet overhandigt aan wethouder dhr. Henk Bogaard de wensenlijst.
Namens de ouderenbonden overhandigde dhr. Jan Olthofde wensenlijst aan wethouder mevr. Dorien Mulderije.

Donderdagavond organiseerde
de gezamenlijke ouderenbon-
den (COSBO) in samenwerking
met het Gehandicaptenplat-
form Vorden in het Dorpscen-
trum een bijeenkomst waarbij
aan de plaatselijke politieke
partijen een lijst met wensen
kenbaar werd gemaakt. Een
lijst met wensen op het gebied
van wonen, verkeer en vervoer,
voorzieningen voor ouderen en
gehandicapten, veiligheid en
het ouderenbeleid door de ge-
meente.

Wat betreft het thema "wonen"
werd gevraagd om prioriteit te
geven aan het bouwen van wonin-
gen voor senioren; woningen
geschikt maken voor ouderen
(woonkeur, woontoets, opplussen)
en het stimuleren van subsidie
maatregelen voor het verbeteren
van woningen.

De wensen ten aanzien van het
"verkeer en vervoer", prioriteit ge
ven aan goede bereikbaarheid
door ouderen; openbaar vervoer
hierop aanpassen; CW (regiotax)
meer toespitsen op Vorden.

Meer ruimte voor fietsen in de
Dorpsstraat en Zutphenseweg. De
ouderen en gehandicapten wor-

den nu vaak gehinderd door fout
geparkeerde auto's.

Wat betreft "voorzieningen voor
gehandicapten en ouderen" werd
gepleit voor een betere toeganke-
lijkheid en bruikbaarheid van
openbare gebouwen en restau-
rants voor rolstoelgebruikers. Bete
re geschiktheid van geldautoma-
ten voor rolstoelgebruikers.

Trottoirs beter geschikt maken en
verwijderen van obstakels voor rol-
stoelgebruikers, rollators en kin-
derwagens.

Op het gebied van "veiligheid"
wensen ouderen en gehandicap-
ten een goeie verlichting van we
gen. Een slecht voorbeeld is wel de
Burgemeester Galleestraat. Uit het
oogpunt van brandveiligheid, zor-
gen voor vluchtwegen in de ver-
schillende openbare gebouwen.

Daarbij dient de brandweer erop
toe te zien dat alles ook functio-
neert. Meer aandacht voor het
sneeuwvrij maken van de trottoirs
in Vorden.

Ten aanzien van het ouderen-
beleid zoals de gemeente Vorden
dat voert bepleit de Cosbo en het
Gehandicaptenplatform de sa-

menstelling van een nota Oude-
renbeleid met daarbij aandacht
voor aspecten als zorg, welzijn,
wonen, inkomen en bereikbaar-
heid.

Susidiering ouderenbonden/oude
renwerk bijvoorbeeld via regelin-
gen voor sociale uitsluiting en vrij-
willigerswerk.

Het inschakelen van de Cosbo en
platform door gemeente en poli-
tieke partijen m.b.t. ouderenvraag-
stukken. Ook werd bepleit om een
ouderenadviseur aan te stellen.

De plaatselijke politieke partijen
kregen bij monde van M. Bakker
(D'66); mevrouw Mulderije (WD);
A. Boers (CDA) en H. Bogaard
(P.v.dA) gelegenheid om de aanwe
zigen een toelichting te geven op
het verkiezingsprogramma en dan
met name op het onderdeel "ou-
derenbeleid".

Daarbij bleek alle partijen aan het
ouderenbeleid een hoge prioriteit
toekennen met hier en daar wat
"nuanceverschillen".

Welke partij daarbij het beste de
"oudere c.q. de gehandicapte tóe
zer" raakt zal blijken bij de ko-
mende gemeen teraadsverkiezing!

GS ruilen Zelhem in voor Doesburg:

Onzekerheid over VHS++
Het is nog maar de vraag of
VHS++ doorgaat. Afgelopen vrij-
dag maakte het college van Ge-
deputeerde Staten haar defini-
tieve standpunt bekend ten
aanzien van de gemeentelijke
herindeling en verruilde Zel-
hem voor Doesburg.

Voor de VHS++ gemeenten is dit
een onbegrijpelijke stap.

"VHS++ moet een robuuste lande
lijke gemeente worden waar Zel-
hem uitstekend in past", zegt wet-
houder H. Boogaard van de ge-
meente Vorden.

"Doesburg daarentegen heeft wei-
nig tot niets met dat gebied. Bo-
vendien ligt het stadje dermate

buiten het centrum van het ge
bied dat het geen centrumplaats
kan worden."

Ook burgemeester E.J.C. Kamer-
ling was onthutst door het gewij-
zigde standpunt van Gedeputeer-
de Staten.

"Doesburg is met elfduizend inwo-
ners weliswaar geen grote stad,
maar het kent wel een stedelijke
problematiek. Het past dus hele
maal niet bij de grote plattelands-
gemeente die wij nastreven", al-
dus burgemeester Kamerling.

Het college van Gedeputeerde Sta-
ten gaat met haar nieuwe voorstel
ook volledig voorbij aan het refe
rendum dat half oktober in de ge

meente Zelhem werd gehouden.
Maar liefst 86 procent van de in-
woners stemde op die dag voor een
fusie met Vorden, Hengelo, Steen-
deren en Hummelo & Keppel.

De hoop van de gemeente Vorden
is nu gevestigd op de Provinciale
Staten.

Deze behandelt op woensdag 27 fe
bruari het nieuwe voorstel van het
college van Gedeputeerde Staten.

"We moeten de Provinciale Staten
zien te overtuigen dat dit voorstel
van tafel moet", zegt wethouder
Boogaard.

"Er is dus weer voldoende werk
aan de winkel."

Jawel, dit jaar gaan ongeveer
vijftien bovenbouwleerlingen
van het VMBO heel veel erva-
ring opdoen met Europa. En
wel met Spaanse leerlingen van
het Spaanse Baleareneiland
Menorca. Nee, Menorca is geen
typefout, dit eiland ligt naast
het beroemde eiland Mallorca
dat weer naast het beroemde
eiland Ibiza ligt in die oh zo
mooie blauwe Middellandse
Zee waar zoveel invloedrijke
culturen zich hebben ontwik-
keld in de loop van duizenden
jaren.

Vijftien Spaanse (Menorcaanse)
leerlingen komen op 16 februari
aan op Schiphol en willen graag
ongeveer tien dagen bij onze gast-
gezinnen verblijven om vandaar
uit de Achterhoek en een klein
stukje van de rest van Nederland
te leren kennen.

Wij, vijftien bovenbouwleerlingen
en twee begeleiders, gaan begin ju-
ni naar hun eiland om eens te kij-
ken en te proeven hoe ze daar om-
gaan met de internationalisering
van de wereld. Wat doen ze met de
Engelse taal, hebben ze veel al-
lochtone leerlingen (Noord-Afrika
ligt vlakbij, veel West- en Noord-
Europeanen willen graag wonen
op de lekker warme en afgelegen
Spaanse eilanden), hebben ze spe
ciale gewoontes, enz, enz.

Spaanse gewoontes of niet, we heb-
ben in ieder geval het gemak van
de euro op Menorca. Geen ingewik-
keld gewissel, omrekeningsgedoe,
enz. Menorca is een euro-eiland.

We zijn natuurlijk bijzonder blij
met de gastvrijheid die de ouders
van onze leerlingen de Spaanse
gasten bieden als ze hier zijn. Al
onze leerlingen die naar Menorca
gaan krijgen ook onderdak bij
Spaanse ouders van leerlingen die
naar ons toekomen. De Menorca-
nen "wonen" in Almen, Hengelo,
Vorden, Zutphen, en diverse an-
dere typisch Achterhoekse neder-
zettingen.

Zo'n internationale uitwisseling
kost natuurlijk veel geld. Wij wil-
len de Spaanse gasten een fraai
programma bieden met de nodige
culturele en ontspannende mo-
menten.

De school "Ulenhofcollege, locatie
VMBO het Beeckland" zorgt voor
al het in- en uitgaande postver-
keer, E-mails en faxen. Daarnaast
zorgt de de afdeling 'Zorg en Wel-
zijn' voor een aantal goede maal-
tijden na de diverse excursies.
Daarnaast moet er natuurlijk geld
zijn voor de diverse activiteiten.
We bezoeken onder andere Am-
sterdam en Rotterdam maar na-
tuurlijk ook het tentoonstellings-
centrum "Neeltje Jans" in Zeeland,
om de Spanjaarden te laten zien
hoe wij vechten tegen het zee
water.

Daarom is er onder andere een
cateringcommissie die iedere dins-
dag- en donderdagmiddag lekkere
hapjes verkoopt aan de leerlingen
en het personeel. Iedere euro is
mooi meegenomen!

Als wij op Menorca zijn bieden zij,
onze Menorcaanse gastheren en
gastvrouwen, ons immers ook een
compleet programma aan. In dat
programma zit een grote variatie;
we gaan naar musea, een zonne
cellencentrale, paardrijden op het
strand, fietsen door unieke na-
tuurgebieden, ploeteren in een
kano, kortom, aan uitdagingen
geen gebrek. Onze leerlingen beta-
len in principe alleen de prijs van
de reis naar Menorca en terug.

Er zijn al mensen die ons willen
sponsoren om deze interculturele
uitwisseling zo waardevol moge
lijk te maken.

Zo is ons bezoek aan Amsterdam
en de daarbijbehorende rondvaart
en museabezoek mogelijk ge-
maakt door VOORINK VAN DEN
TOOREN VAN AANHOLD VAN DE
VENNE, ADVOCATEN, Zaadmarkt
84a in Zutphen. Bovendien zal de
EU ons waarschijnlijk ook finan-
cieel ondersteunen. Immers, de
EU streeft naar meer begrip voor
de vele volkeren en culturen die
binnen haar gebied wonen en wer-
ken. Want hoe meer je van elkaar
weet, hoe minder groot de misver-
standen zullen zijn. Of het nu gaat
om Grieken, Friezen, Achterhoe
kers, Ieren of Fransen, ieder volk
heeft een meerwaarde te bieden
die je pas ontdekt als je met dat
volk "leeft".

De Spaanse leerlingen zullen ook
lessen volgen op onze school, En-
gelstalig, zodat ze inzicht krijgen
in onze Nederlandse onderwijs-
cultuur. Op dit moment is^een
aantal derde klassers ook al l^Jïg
om de vierde klassers te helpen
met de uitwisseling. Zo proberen
ze een sponsorloop op te zetten.
Een mooie solidariteitsactie. Bo-
vendien kan een aantal derde klas-
sers hun activiteiten voor dit pro-
ject waarschijnlijk gebruiken voor
hun CKV-lessen.

Helaas is het een beetje moeilijk
voor hen om mee te gaan naar
Menorca, immers, zij reizen dit
jaar af naar Tjechie. Twee reizen
per jaar is wel een beetje veel van
het goede
Wie weet, is er voor hen volgend
jaar een kans!

Heeft u een zinvol idee om te
sponsoren, of heeft u misschien
een typisch Nederlands bedrijf of
Nederlandse bezigheid waarvan u
denkt; dat moeten die Spanjaar-
den zien bel ons! I.v.m. de Krokus-
vakantie kunt u dan bellen met de
projectleider, dhr. Van den Heuvel,
tel. (024) 677 80 87. Vanaf 18 febru-
ari kunt u weer gewoon de school
bellen via het nummer 55 11 55.

Dance Planet,
New Season kick off
Op vrijdag 8 maart trilt het City
Lido te Groenlo weer op haar
grondvesten. Dan nemen 's
lands beste DJ*s weer plaats ach-
ter de draaitafels van het suc-
cesvolste dance concept van het
oosten: Dance Planet.

Met de top dj's Barthezz en Calvin
hebben Steam Entertainment en
City Lido weer twee knallers in
huis met een behoorlijke staat van
dienst.
Zo scoorde Hogeschool-voor-de
kunsten-student Barthezz wereld-
wijd een hit met 'On the move' en
stond Calvin garant voor spette
rende optredens in onder andere

Marcanti Plaza en de vorig jaar
door brand verwoeste Lexion.
Naast de resident DJ's van het City
Lido, Oliver en Lammerz, zullen
ook DJ Ruud in de Clubzaal en Dr
Bob vs. Base en Pure in de Techno
area zich van hun beste kant laten
zien. DJ Pure kennen we onder an-
dere van de zeer succesvolle Tresor
feesten in de Nijmeegse Club
Doornroosje.
Natuurlijk zijn er ook dansers(es-
sen), een cocktailbar en een loun-
ge. Entreevouchers zijn naast City
Lido te Groenlo en "de Radstake"
te Heelweg (Varsseveld) verkrijg-
baar bij alle Focus Fashion kle-
dingzaken.
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Computer
cursus

voor beginners
Schrijf nu in!

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

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

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

v.o.f.

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

em
Tel. (0314) 62 22 67

^^^ s c oo

Zei h
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Contact/es?

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

Overtuig uzehl! =

planken-vloeren
Grenen v.a.:
22 mm. dik, tot 17 om. breed. 2 meter lang:

planken-vloeren
rustiek Eiken v.a.:
22 mm. dik, breedtes tot 22 cm.

Speciale aanbieding

uw frap bekleed
met een oersterk tapijt

keuze uit meer dan W kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts 185 euro
Wi'i komen vri/bfi'/Vencf mef stalen bij u aan hu/s.

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

JRK PRODUCTS
te/. (0546) 45 86 97 / 0651678006 J. Buisman

A A G D E G R A Ï I S C A T A L O G U S A /

Hoofdkantoor: Luiten (Ov.) 0523-682099
• Bonvlo (OU.)

lol. O543-272795
• WoM (OU.)

lol. 0314-683319
www. wildkamp.nl

lamelparket Toplaag 4 mm. v.a.: €20®
massieve stroken 14 mm. messing £1A 9$
en groei diverse houtsoorten, v.a.: v* (\J, P.m

.̂ d *****

Advertentie in kleur?
Vraag eens naar de mogelijkheden

Bremstraat 23
Neede
tel. 0545-292907

sinds (967

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

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

Weevers Net

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

Stoep verkoop bij Duthler
ZUTPHEN - Op zaterdag 16februari a.s. vindt er een happening plaats
aan de Troelstralaan te Zutphen. Deze dag worden de laatste restanten
voor te gekke prijzen aangeboden. De zogenaamde STOEPVERKOOP
vindt traditioneel plaats op de stoep onder de luifel hij Duthler Mode in
Zutphen. Dat deze 'stoepverkoop' grote bekendheid geniet, blijkt wel uit
de grote drukte die deze dag jaarlijks kenmerkt bij dit modehuis aan de
Troelstralaan.
Dus zaterdag 16 februari bent u van harte welkom van 10.00 tot 16.00
uur tijdens de stoepverkoop. Tot ziens bij:

uthlermode
z u t p h e n

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

KLEDING VOOR DAMES EN HEREN

SPANNEVOGEL

De Spannevogel ruimt op! Showroommodellen
van diverse meubelen voor uw huiskamer,

slaapkamer en keuken gaan weg met

fikse kortingen!
Dat geldt ook voor tapijt- en gordijncoupons.

Kom eens kijken in onze showroom
in Hengelo Gld en overtuig uzelf!

3000 m2 gezellig wonen.

Typisch De Spannevogel

Naar De Spannevogel gaat u voor:
meubelen - slaapsystemen
tapijten - parket - laminaat

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84
www.spannevogel.nl

1 1 mKUAKl
11.00-1 7.00 uur:

WOVZOWAGl.

Gezocht voor vijf ochtenden per week

schoonmaakhulp
Informatie bij

Indoor Sport Vorden
Overweg 16, 7251 JS Vorden

Telefoon (0575) 55 34 33

Jonge Jeans vrijetijdsmodezaak
(Jeans Centre Zutphen)

is op zoek naar enthousiaste

parttime verko(o)p(st)ers
(ongeveer 20 uur per week)

en weekendhulpen.
Nieuwsgierig?

Bel dan (0575) 51 15 19 voor meer informatie.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



., Visie projectgroep over centrum Vorden:

Doorgaande verkeer uit dorp
Het doorgaande verkeer afkom-
stig uit Zutphen en Ruurlo
moet uit het centrum worden
gehaald. Dit is mogelijk door de
infrastructuur op Zutphense-
weg en Dorpsstraat zodanig
aan te passen dat het de auto-
mobilist zo onaantrekkelijk
wordt gemaakt dat hij voortaan
de Rondweg als doorgaande
route neemt.

Dit is de meest opvallende conclu-
sie van de projectgroep de het af-
gelopen jaar het centrum van Vor-
den onder de loep heeft genomen.
De groep bestond uit vertegen-
woordigers van de gemeente Vor-
den en de Vordense Ondernemers
Vereniging. Het afgelopen jaar
kwamen de leden van de project-
groep zeven keer bij elkaar om te
komen tot een totaalvisie over het
centrum van het dorp.

"Het uitgangspunt daarbij was het
rapport van MKB Reva dat ander-
halfjaar geleden door de gemeen-
teraad werd onderschreven", zegt
wethouder D. Mulderije die als
voorzitter van de projectgroep op-
trad. MKB Reva ging in haar rap-
port uit van een compact, com-
pleet en comfortabel centrum. De
projectgroep heeft gekeken in hoe-
verre Vorden hieraan voldoet en
wat er allemaal nog verbeterd kan
worden. "Daarbij komen wij dus
nog niet direct met oplossingen",
zegt Mulderije. "Onze opdracht
was om voor de komende decen-
nia een totaalvisie te ontwikkelen
en daarna is het dus aan de poli-
tiek om daar wat mee te doen."
Het rapport van de projectgroep is
naar de gemeenteraad gestuurd
en het is de bedoeling dat het bin-
nenkort door het college van B en
W wordt behandeld.

DOORGAAND VERKEER
Als het om een comfortabel cen-
trum gaat is de projectgroep van
mening dat het doorgaande ver-
keer uit het centrum moet. "Dit
kun je bereiken door bestaande in-
frastructuur aan te passen", zegt
Mulderije. Ze legt uit dat je dat op
verschillende manieren kunt
doen. "In de eerste plaats moet het
verkeer dat vanuit Zutphen of
Ruurlo komt onaantrekkelijk wor-
den gemaakt om het centrum in

te gaan. Er zijn meerdere varian-
ten denkbaar om dit te realise-
ren." Het is opvallend dat ook de
leden van de Vordense Onderne-
mers Vereniging het doorgaande
verkeer uit het centrum willen
hebben. "Samen met een verkeers-
deskundige van het bureau BVA
hebben we vorig jaar een speciale
verkeersavond gehouden voor de
leden van de VOV", zegt voorzitter
H. Kettelerij van de Vordense On-
dernemers Vereniging. "Belang-
rijkste conclusie was dat iedereen
het er eigenlijk wel over eens is dat
er iets aan de verkeersdrukte en
het steeds groter wordende gevoel
van onveiligheid moet worden ge
daan."

Dhr. Kettelerij benadrukt daarbij
wel dat het winkelende publiek
wel gemakkelijk de winkels moet
kunnen bereiken. "We willen het
centrum dus niet afsluiten maar
het voor het doorgaande verkeer
wel onaantrekkelijker maken om
telkens dwars door het dorp te rij-
den. Het moet eigenlijk zo zijn dat
automobilist het gevoel heeft dat
hij te gast is in het centrum. En
daar moet hij zich dus ook naar ge-
dragen. Op die manier maak je het
centrum weer aantrekkelijker
voor de winkelende bezoeker en
bevorder je de verkeersveiligheid
voor fietser en voetganger", zo
zegt hij. Ook over het parkeren
heeft de projectgroep een heel dui-
delijke visie. "Er moeten meer par-
keerplaatsen komen. Wij pleiten
daarbij met name voor een par-
keerplaats aan de rand van het
centrum voor langparkeerders en
het personeel van de winkels in
het dorp. Als je die uit het directe
centrum weghaalt dan scheelt dat
al een heleboel", zegt mevrouw
Mulderije.

VERPLAATSING
DORPSSCHOOL
Verder is er gekeken hoe je van
Vorden een compact en levendig
centrum kunt maken. De project-
groep is van mening dat de functie
van de Dorpsschool niet bijdraagt
aan een levendig centrum en dus
niet past binnen deze visie. Vol-
gens de projectgroep zou het daar-
om een goede keuze zijn om de
school naar de rand van het cen-
trum te verplaatsen en een andere
invulling te geven aan de vrijgeko-

men plek. Dit zal de levendigheid
van de plek ten goede komen, zo
valt te lezen in het eindrapport
van de projectgroep.

Projectgroeplid G. Limpers daar-
over: "Een school brengt natuur-
lijk altijd heel veel levendigheid
met zich mee maar het beperkt
zich dan altijd wel tot de normale
schooltijden. Daarbuiten en tij-
dens vakanties is het daar gewoon
heel rustig. En dat is jammer voor
een locatie midden in het cen-
trum." Mevrouw Mulderije voegt
toe: "Het is dus niet zo dat de
school daar van vandaag op mor-
gen weg moet, maar bij nieuw-
bouwplannen van de Dorpsschool
op de huidige locatie moet dit wel
worden afgewogen."

De projectgroep vindt het weer
iets anders als op deze plek in de
toekomst een brede school komt
"Maar dan praten we dus over een
nieuw gebouw waar naast een
openbare school ook andere instel-
lingen worden gehuisvest zoals
een buitenschoolse opvang, een
kinderdagverblijf of een biblio-
theek. De activiteiten worden dan
veel breder en het zorgt dan ook
de hele dag voor levendigheid in
het dorp."

COMPACTHEID
De projectgroep vindt verder dat
Vorden een compacter centrum
moet krijgen. Het winkelgebied
moet zich daarbij beperken tot de
Dorpsstraat, de Raadhuisstraat (tot
de kruising met Het Hoge), Burge-
meester Galleestraat (tot de krui-
sing met Het Jebbink en de Molen-
weg) en de Zutphensweg (tot de
kruising met de Smidsstraat).

Mevrouw Mulderije: "Dit betekent
dus niet dat de winkels die hier
buiten vallen weg moeten, maar je
kunt daar bij de plannen in de toe-
komst wel rekening mee houden.
Zo vinden wij het bijvoorbeeld een
goede zaak dat de videotheek zich
nu van buiten het centrum ver-
plaatst heeft naar de Dorpsstraat.

Dat is nou precies zo'n ontwik-
keling die past binnen onze visie.
We moeten de winkels meer con-
centreren waardoor we weer een
aantrekkelijker winkelcentrum
krijgen."

Oranje baby

Op zaterdag 2 februari jl. werd
op de Hengeloseweg 6 bij de

fam. Sloot dochter Pia geboren.
Alle reden om op deze heugelijke

dag 'n extra oranje versiering aan
te brengen.

Bridgen

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 6 februari
Groep: A
1) Dhr. H. Wagenvoorde/Dhr. J.
Holtslag 56,25%; 2) Dhr. J.W. Cos-
termans/Dhr. H. Enthoven 54,69%;
3) Mw. A. van Burk/Mw. N. Hen-
driks 54,17%.
Groep: B
1) Mw. I. van Alphen/Mw. W. War-
naar 62,50%; 2) Mw. C.E. Smit/Dhr.
B. Bergman 56,77%; 3) Mw. MJ.T.
Steenbeek/Dhr. J. Post 54,69%.
Groep: C
1) Mw. J. de Vries/Dhr. H. Lenderink
64,95%; 2) Mw. J. Machiels/Mw. E.
Kamp 59,84%; 3) Dhr. J. Bosboom/
Mw. G. Nulden 51,88%.

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen 4 februari
A-groep:
De heren Weijers en Thalen met
66,7%. Het echtpaar Vruggink met
66%. De dames Walter Kilian en
van Gastel met 51,4%.
B-groep:
De heer Feij en mevrouw v/d Ven
58,9%. De dames Gerichhausen en
den Elzen met 57,3%. De dames
Warringa en Rossel met 53,6%.
C-Groep:
De dames Jansen en Reindsen met
66%. De dames Brandenburg en
Eijerkamp met 56,3%. De heer de
Niet en mevr. Lassche met 54,2%.

Voetbal

S.V. RATTI
Programma 16 februari
Holten BI - Ratti BI
Ratti Cl - Be Quick C2
Programma 17 februari
SHE l - Ratti l (dames)
Ratti l - Westendorp l

Dansavond
in Doetinchem
Zaterdag 16 februari a.s. is er in
zaal "de Veldhoen" te Doetinchem
een dansavond. Zie voor verdere
informatie de Contactjes.

Voetbal

WVORDEN
Programma 16-17 februari
AGOWD2-Vorden Dl
Vorden Cl - Klein Dochteren Cl
Vorden C2 - Lochem C3
Vorden l - Rijnland l
Vorden 2 - Vios Beltrum 2
Vorden 3 - Zutphania 2

Paardensport

L.R EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Zondag 3 februari was er een dres-
suurwedstrijd in Laag-Soeren daar
behaalde Anita Berenpas met Lai-
ka een 3e prijs in de klasse Ml met
163 punten. Springwedstrijd voor
pony's in Gorssel daar behaalde
Anique Carna een 3e prijs in de
klasse B. Zaterdag 9 februari waren
de Gelderse kampioenschappen
dressuur voor paarden in Ermelo
daar behaalde Martien Brunshorst
een 3e prijs in de klasse M2. In
Brummen voor de pony's werd Fre-
derike Gotink Gelders kampioen
in de klasse Ml cat. C.

Volleybal

PELGRIM MAKELAARS/DASH
Uitslagen Dames
pm dash l - bad./dynamo: 3 -1
pm dash 2 - reflex 1:4-0
sparta 2 - pm dash 3: 2 - 3
meisjes B
dvo mb l - pm dash mb 1:0-4
meisjes C:
pm dash mcl - dijk./wsv me 1:4 - O
jongens A:
dash/wik al - labyellow: l - 3

Progr. Pelgrum Makelaars Dash
Heren:
tornado laren 2 - pelgrum dash 3
Dames:
longa '59 3 - pelgrum/dash 2
volga l - pelgrum/dash 4

Er zijn 16 februari geen thuiswed-
strijden.

Dames Pelgrum Makelaars/
Dash - Baderie Dynamo
Zaterdag 9 februari. De wedstrijd
tussen Pelgrum Makelaars Dash
en Baderie Dynamo uit Neede
staat op het programma. Een wed-
strijd die zowel voor het eerste
team als het tweede team van
Dash consequenties heeft met be-
trekking tot de stand in de compe-
titie. Aangezien Dames 2 eerste op
de ranglijst staat en Dynamo kort
daarachter, zou het natuurlijk
mooi zijn als Dames l wat puntjes
van Dynamo zou kunnen afsnoe-
pen. Met deze missie en verster-
king vanuit het tweede team door
afwezigheid van enkele speelsters
van Dames l gingen de volley-
balsters het veld in. De eerste set
begon Pelgrum Makelaars Dash
rustig en geconcentreerd. Maar
Dynamo bood goed tegenstand
waardoor de strijd gelijk op ging.
Toch won Dash deze set en was het
eerste puntje alvast binnen.

In de tweede set verliep het voor
Pelgrum Makelaars Dash niet veel
anders dan in de vorige set. De
pass lag redelijk goed waardoor de
midspeelsters vaak aangespeeld
konden worden en er een snel
spelletje ontstond. Dynamo kon
daar met haar aanvalsters vanaf
de buitenkant niet zoveel tegenin
brengen. De set werd gewonnen
door Dash.

Door deze 2-0 voorsprong in sets
werden de dames van Pelgrum
Makelaars Dash ietwat overmoe-
dig. Ze begonnen wat laconiek aan
de derde set waardoor ze meteen
aan het begin van de set op een
paar punten achterstand kwamen.
Geen goed begin dus. De Dash da-
mes deden er vervolgens alles aan
om weer op Dynamo in te lopen,
maar deze versnelling kwam te
laat De setwinst ging naar Dyna-
mo.

Om toch zoveel mogeüjk punten
in de wacht te slepen, wilden de
dames uit Vorden toch ook de vier-
de set winnen. Met spel zoals in de
tweede set werd gespeeld gingen
beide teams gelijk op. Er kwamen
een paar mooie rally's uit en voor
het publiek was het aantrekkelijk
spel om te zien. Helaas ging tegen
het einde van de set de spelver-
deelster van Dynamo door haar
enkel Hierdoor moest een aanval-
ster deze taak overnemen wat het
snelle spel van Dynamo niet ten
goede kwam. Pelgrum Makelaars
Dash won daardoor de set vrij ge-
makkelijk. Dit betekende een 3-1
overwinning en een punten verde-
ling van 4 tegen 1. Voor Pelgrum
Makelaars Dash een goede uitslag
waar zowel het eerste team als het
tweede tevreden mee mogen zijn.

De volgende wedstrijd van Pel-
grum Makelaars Dash Dames l zal
zijn op 23 februari. Dan nemen de
dames het op tegen Side-out uit
Zutphen.

Turnen

2e voorronde 9 februari 2002
Jitske Winkels nam deel aan de
tweede voorronde rayonkam-
pioenschappen LOS niveau 6 tot
en met 9 van het rayon Hanze-
streek in sporthal De Kei in Warns-
veld. Jitske kwam uit bij de jeugd,
niveau 6. Er werd geturnd op vier
toestellen. Haar punten waren
sprong 9.45; brug 9.20; balk 7.60
en mat 8.20 in totaal 34,45 pun-
ten, goed voor een 6e plaajs. De
derde voorronde vindt plaats op 2
maart a.s. in Harfsen. De finale
wordt gehouden op 6 april 2002.



Prins Peter de Eerste de nieuwe
carnvalsprins in de Kranenburg

Zaterdagavond is in de feest-
tent op het Ratti-terrein waar
het carnavalsbal van 'Kranen-
burgs Carnaval' werd gehouden
de nieuwe Prins bekend ge-
maakt.

Om precies 21.11 werd Prins Peter
de Eerste (Peter Hummelink) en

licht ook te maken met de Olym-
pische Spelen in Amerika, waar
onze Jochem goud pakte. Toen dat
ook in de carnavalstent bekend
werd, werd het glas nogeens extra
geheven. Willem Duyn voegde,
daar nog een extra dimensie aan
toe door over zijn "grote handen
en zijn bek met gouden tanden te

ting. Prins Roald deed ook de trek-
king van de verloting, die was op-
gezet om het kindercarnaval op de
zondagmiddag te kunnen bekosti-
gen. De hoofdprijs, een fiets, werd
gewonnen door Willy Homma.

Vrijdagavond vond er in de feest-
tent een playbackshow plaats. En-

zijn adjudant Alfons (Alfons Nijen-
huis) aan het publiek voorgesteld.
Tussen twee haakjes, op de Kra-
nenburg wordt de nieuwe prins al-
tijd tijdens het carnaval zelf be-
kend gemaakt. Dit keer gebeurde
dat op wel zeer ludieke wijze.

Op gegeven moment werden met
veel "kabaal" door tovenaar Her-
bert Rutgers vijf personen te voor-
schijn getoverd en kon het spel
"De zwakste schakel" beginnen.
En U raadt het al, er bleven uitein-
delijk twee winnaars over: de nieu-
we Prins en zijn adjudant!

Dus kon het feest beginnen. Niet
zoveel bezoekers als mocht wor-
den verwacht. Maar dat had wei-

zingen", terwijl de medley van
Normaal succesnummers er ook
als koek ingingen. Kabouter Plop
en zijn Kwebbel wonnen de eerste
prijs bij het onderdeel "mooiste
kostuums".

Deze avond tevens de taakbeëin-
diging van Prins Roald en zijn ad-
judant Ingmar.

Vrijdagmorgen waren deze "hoog-
heden" nog druk in de weer bij de
carnavalsviering op de school "De
Kraanvogel". Naar schatting 130
leerlingen en leerkrachten maak-
ten er deze ochtend een dolle boel
van. De school was voor deze gele-
genheid prachtig versierd en de
kinderen in volle carnavalsuitdos-

thousiast ondersteund door een
bomvolle tent deden maar liefst
34 groepen mee dat wil zeggen 18
groepen in de leeftijdsklasse tot 12
jaar; 8 in de leeftijd 12 t/m 16 jaar
en 8 groepen volwassenen. Voor de
jury bestaande uit Erik Knoef, Ri-
chard Oldenhave en Ellis ten Have
beslist geen gemakkelijke opgave
om de juiste keuzes te maken. De
deelnemers hadden veel tijd in het
oefenen en in de kleding gestoken.
Het programma begon exact om
19.00 uur en duurde maar tot
liefst vijf minuten na twaalven!
Om dorst van te krijgen!

In de leeftijdsgroep tot 12 jaar wer-
den Ariët, Loes en Sharon winnaar
met André van Duyn's "Als de

klokken luiden". Zij kwamen daar-
bij tevens in het bezit van het "Kas-
bendjen Wisselbokaal"; 2 Jeroen
en Vera (Marco Borsato); 3 Luuk,
Niek, Raziel, Jorik en Koen (Linkin
park).

Rinus); 3 Gerard Smeenk en Jan
Groot Jebbink (Astrid Nijgh) Tij-
dens de playback-show werden de
verschillende onderdelen op gezel-
lige wijze door Hans Krabbenborg
aan elkaar gepraat.

In de leeftijdsklasse 12-16 jaar ging
de eerste prijs naar Liz, Tess en
Fioena (The three Degrees). Zij
wonnen tevens de "Sueters Bo-
kaal"; 2 Sanne (Within Tempta-
tion); 3 Marije en Laura (Hermes
House band).

Bij de volwassenen ging de eerste
prijs en "De Kranenburgs Carna-
valsbokaal" naar de groep "Kra-
nenburgs Belang" (Brigit Kaan-
dorp); 2 Richard Ooms en Herbert
Rutgers (P. Pedaalemmer en Rooie

Het Kranenburgs Carnaval werd
zondagmiddag besloten met het
kindercarnaval dat begon met een
optocht door de Kranenburg.

Daaraan werd medegewerkt door
"De Schaddenstekkers" uit Ruurlo.
Aansluitend was er Kindertheater
verzorgd door "Opsekop", een fes-
tijn waar de jeugd met volle teu-
gen van genoot.
In de feesttent ging het er onder
leiding van "Kasbendjen" ouder-
wets naar toe!

Foto's van Oud burgemeester
v. Arkel nu in 'De Wehme'
De fotoreportage in de biblio-
theek van Vorden was een gran-
dioos succes.

Daarom komt er nu vanaf 15 fe-
bruari een groot gedeelte van de

expositie in het woonzorgcen-
trum De Wehme te Langen.

Hierdoor kunnen bewoners en
Vordenaren nog wat langer genie-
ten van deze collectie.

Love is in the air!
Dierenbescherming af d. Zutphen
e.o. organiseert samen met de
dierenartsen in haar werkge-
bied een kortingsactie voor cas-
tratie en sterilisatie van katten.

Deze actie loopt van Valentijnsdag
14 februari t/m 7 maart. Men kan
bij de eigen dierenarts terecht. Dit
zijn de dierenartsen in de plaatsen
Brummen, Eerbeek, Voorst, Zut-
phen, Leesten, Gorssel, Warnsveld,
Lochem, Vorden, Hengelo (Gld.) en
Steenderen.

Na de sterilisatie of castratie kan
men de rekening of een copy hier-

van met vermelding van bank- of
gironummer opsturen naar: Die-
renbescherming afd. Zutphen,
Beatrixlaan l, 7251 AM Vorden.

Dan geeft de Dierenbescherming
nog extra korting. Met deze actie
benadrukt de Dierenbescherming
nog eens hoe belangrijk het is. dat
katteneigenaren er tijdig voor kie-
zen hun dieren te laten 'helpen'.

Alleen zo kunnen de gevolgen van
de kortstondige liefde tussen de
dieren worden vermeden, onge-
wenste nesten jonge dieren en nog
meer katten in Nederland.



Gezond onder zeil

Goede matras voorkomt
slaapproblemen

We brengen een derde deel van ons leven slapend door. Dat verblijf
in bed gaat niet a l t i j d over rozen. Vaak ligt dal aan een verkeerde
of verouderde matras. De Stichting Promotie Mal rassen probeert
consumenten bewust te maken van het belang van een goede en
passende matras. Ruim vierhonderd aangesloten d e t a i l l i s t e n
steunen de Stichting daarbij in de rug.

Slaapproblemen en pijn in de onder-

rug komen bij acht op de tien West-

Europeanen regelmatig voor. Vaak

wordt dan gekozen voor een glas

warme melk, een slaappil of een

bezoek aan de fysiotherapeut om de

(soms vage) klachten te lijf te gaan.

Dat is wat doktoren symptoombe-

strijding noemen, want aan tic oor-

zaken van het probleem wordt niets

gedaan. En dus kunnen de klachten

ieder moment terugkomen.

Hoge eisen
In het krijgen van een goede nach-

trust speelt de matras ecu hoofdrol.

Wie niet lekker ligt, voelt zich de

volgende dag slaperig. En wie nacht

in nacht uit niet in slaap kan komen,

voelt zich op een goed moment

gesloopt. Bovendien kan een te

/acht slaapsysteem rugklachten ver-

oor/.aken. Vandaar dat het van

belang is dat u bij de aanschaf van

een nieuwe matras niet over één nacht

ijs gaat en u goed laat adviseren.

De bij de S PM aangesloten detaillis-

ten zijn bij uitstek in staat om u de

weg te wijzen in de wereld van de

matras. Door gedegen opleiding van

het personeel en het stellen van hoge

eisen aan slaapsystemen weten de

d e t a i l l i s t e n in iedere slaapbehoefte

van de consument te voorzien. Ook

kunnen zij u vertellen dat een matras

door transpiratie-opname en slijtage

echt niet langer dan tien jaar mee

kan. De SPM speelt bij het voorlich-

ten van de consument een ondejsteu-

nende rol. Men heeft daartoe een bro-

chure gemaakt, die gratis aan de

deta i l l i s ten verstrekt wordt ten

behoeve van de consumenten.

Goede voorlichting
Steeds meer detaillisten raken over-

tuigd van de noodzaak van het geven

van goede voorlichting aan de consu-

ment en het bewust bezig zijn met de

kwaliteit van de matras. Onlangs

sloot bijvoorbeeld een grote winkel-

keten zich met dertig winkels aan bij

de SPM. Daarmee kwam het ledental

op ruim vierhonderd zaken. De SPM

is dankzij de steun van de aangesloten

detaillisten in staat om in de media

onder de slogan "Echt slapen doe je

pas op een nieuwe matras" regelmatig

publiekscampagnes te organiseren.

U leest alles over matrassen en de aan-

gesloten detaillisten op onze website:

http://www.verantwoordslapen.nl

ECHT SLAPEN DOE JE PAS
OP EEN NIEUWE MATRAS

FOUT

FOUT

Matras op maat

'Vertel me wie je
bent, dan weet
ik hoe je slaapt'
Ieder mens is anders. De een is lang, de ander kort en weer iemand

anders heeft een zwakke rug. Zo hebben we allemaal wel iets dat ons

uniek maakt. Prettig natuurlijk, maar lastig tegelijk. Net zoals we

kleding en schoenen op maat kopen, zal ook de nieuwe matras op ons

lijf gesneden moeten zijn. Gelukkig komt er hulp uit deskundige hoek.

I)c sK'iiipkamer. We brengen er een

hoop lijd door en we gebruiken

hem lang niet alleen meer om te

slapen. De slaapkamer werd dan

ook een tweede leefverlrek, waar

we Ie/en, televisie kijken en stude-

ren. Juist de/e nieuwe fnnelies

.van hel slaapvertrek stellen hoge

eisen aan hel slaapmeubilair. De
slaapkamer wordt immers inten-

siever gebruikt.

Onafscheidelijk koppel
l i\v slaapspeeialist begrijpt als

geen ander dat n en uw matras

een onafscheidelijk koppel moeten

gaan \ormen. Hij /al dan ook de

tijd voor u nemen op de winkel-

vloer. Kerst /al hij /iel) een goed

beeld proberen te vormen van nw

slaapgedrag, voorkeuren en

lichaamsbouw Ook in nw leefti jd

en ge/oudheid is de winkelier

geïnteresseerd. Aan de hand

van al de/e gegevens kan dan

gekeken worden welk slaapsys-

leem het beste bij n past.

Wellicht heelt u veel steun

nodig in de rn^. Ol' misschien

bent n op/oek naar de rustge-

vende golfslag van een water-

bed. Hoe het ook /ij, in de prak-

t i jk zal blijken dat er

tallo/e mogelijkheden /ijn.

Van de la tex matras to t de

boxspring, van kondselmim

tot bonellivering: alles is tegen-

woordig mogelijk in slaapka-

mer, (lelnkkig dus maar dat n\v

slaapspecialisl n door het aan-

bod helpt navigeren.

Hij kan dan ook met recht mag

/eggen: 'Vertel me wie je bent.

dan weet ik hoe je slaapt.'

Stoppen of landelijk doorgaan?

Nederland is een consumptiemaat-

schappij met een wegwerp

cultuur. Als het aan de

Nederlandse M a t rassen industrie

ligt, komt daar verandering in.

Een eerste stap op het gebied

van milieubewust handelen van

de matrasindustrie was in 2000

het opzetten in Groningen en

Drenthe van een recyclingproject

matrassen. Aan het eind van dit

jaar wordt de balans opgemaakt:

stoppen of landelijk doorgaan.

Herman Jurrius speelde als aanjager

een belangrijke rol bij de Stichting

Matrassen Recycling Nederland

( M R N ) . Hoe zat het in elkaar?

Jurrius: "'Het draaide allemaal om het

hergebruiken van nuttige materialen

uit de matras. Maar lux; realiseer je

zoiets? We hebben het zo georgani-

seerd dat bij de aankoop van een

nieuwe matras de oude matras kon

worden opgehaald door.de detaillist.

Het 'nieuw voor oud' principe

noemen we dat. De medewerkers van

Alescon Assen kwamen vervolgens

bij de detaillist aan de deur om de

oude matrassen mee te nemen. Zij

droegen voor de verdere verwerking

zorg. Zowel de consument als de

winkel iers namen deel op v r i jw i l l i ge

basis."

Staartje?
Die vrijwilligheid zorgde wel dat het

a a n t a l gerecyclede matrassen een

klein beetje tegenviel. Is Jurrius toch

tevreden over het verloop van de

proef? "Ja en nee. Positief was dat

we van iedere matras zo'n 85 pro-

cent opnieuw hebben kunnen

gebruiken. In die zin zit er toe-

komst in de methode. Wel loopt de

bewustwording van consument en

detaillist nog wat achter. Men is er

nog niet zo mee bezig. Maar wel-

licht heeft dat proces gewoon wat

tijd nodig." Wat in ieder geval

positief stemde was de interesse

vanuit de markt voor de vrijko-

mende materiaalstromen. Reden

genoeg om een staartje te knopen

aan de p i lot? J urn u s: "Dat durf ik

nog niet te zeggen. Binnenkort

loopt het project af. Daarna zullen

we - eind december of in januar i -

gaan kijken of het zin heeft om

landelijk door te gaan."
littrr MRN.



Helmink heeft

een zeer uitge-

breide collectie

tapijt, gordijnen

en binnenzonwe-

ring en is specialist

in het aankleden

van uw woning.

Tapijt wordt door

eigen medewerkers

gelegd en gordijnen in

ons eigen naaiatelier

gemaakt. Wij voeren de

meest bekende merken

en kunnen zo met u tot

een kleurrijke inrichting

van uw woning komen.

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-557SM

Eïbercpen
J. W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190 meubelen www.helminkmeubelen.nl

f f f f f f t K m a a k t h e t m o o i e b ij t h u i s .

Showroom verkoop!!
a.s. zaterdag

16 februari 2002
van 9.00 -12.30 uur

SPOTPRIJZEN SHOWROOM
ARTIKELEN SPOTPRIJZEN!
Diverse knikarm-terrasschermen vanaf € 1100,-
5000 breed x 2500 uitval, elektrisch bediend, terra streepdessin
Parel model 2001
Draviet 870 model 2001
Opal lux model 2001 met ingebouwde verlichting!

Garage sectionaal deur
2520 breed x 2500 hoog
Elektrisch bediend met diverse handzenders & code schakelaar
Kleur: dennengroen ral 6009

vanaf € 1200,-

Diverse kozijnen en elementen
Schuifpui 2200 x 2200 van € 2808,- voor € 1500,-

Voordeur 1000 x 2100 van € 1509,- voor € 750,•

Diverse draaikiepramen e.d. vanaf € 250,-

Diverse rolluiken

Diverse jaloezieën 25 mm

vanaf € 58,-

vanaf € 25,-

EUG INK
ZONWERING
KUNSTSTOFTECHNI IK
Bleekstraat 12, 7255 XZ Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 10

LEVERANCIER VAN ZONWERING, ROLLUIKEN, SERRES & KOZIJNEN

I3ezit of huurt u
een woning van
15 jaar of ouder?
Laat dan nog dit jaar binnen- en/of buiten-
onderhoudöschilderwerk door de schilders
van Boerstoel uitvoeren tegen het lage btvv-
tarief van

slechts 6%
i.p.v. 19%.

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

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

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

schildersbedrijf

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

15 t/m 24 maart en

(20 t/m 24 maart)
irtrek vanaf Ruurlo 8.00 uur, opstapplaatsen Vorden, Zutphen, Brummen,

Eerbeek en Loenen. Alleen bij voldoende deelname.

€25,- (inbegrepen toegang -f busreis)

inlichtingen: HAVI Reizen J.L Harren
Warenbeekseweg 14 - Voorst - Telefoon (0575) 50 13 34

rouweier
i n s t a l l a t i e t e c h n i e k

STIKKENWEG 19 702! BN ZELHEM
TEL.: (0314) 626364 FAX: (0314) 626360
VESTIGING LOCHEM TEL.: (0573)25 1791

Rouweier Installatietechniek
is een erkend waarborginstallateur
die gespecialiseerd is in de aanleg, renovatie en onderhoud van:
elektrotechnische-, sanitaire-, c.v.- en ventilatie-installaties
in zowel de woning- als utiliteitsbouw.

Door een toename in het aantal opdrachten zijn wij op zoek naar:

elektromonteur
• zelfstandig kunnen werken
• gedegen opleiding
• in bezit van rijbewijs

Wij vragen veel, maar stellen daar ook wat tegenover.

Heeft u interesse?
Bel dan met Jacob Rouweier (0314) 62 63 64
of stuur uw sollicitatiebrief naar:

Rouweier Installatietechniek
t.a.v. de heer J.J.W. Rouweier
Stikkenweg 19
7021 BN Zelhem



Gevoerde nylon paar dendeken extra sterk, alle maten nu € 4 w •

Leren hoof dstel met teugel, zwart of bruin nu € 5r •

Schrikdraadapparaat met batterij nu vanaf € II J*

Schrikdraadapparaat 220V lichtnet nu vanaf € 5r !!•

Poortgrepen, extra zwaar 5 stuks € **•

IndraaMsolatOren, met doorgaande draad 100 Stuks € III»

Rantsoenpalen, lang en kort, 25 stuks nu vanaf € AJL*

cmAfrasteringschriklint, 200 meter 4

Afrasteringskoord, 0 mm, 200 meter

Leren rijzadels, diverse maten, compleet

Sterke voeremmer, 12 liter, s stuks

Wax-jassen 3/4 met capuchon

Fleece-jack met bont

Jodhpur-laarsjes, bruin

* Alle prijzen zijn exclusief l9% BTW.

nu vanaf € f d«

nu vanaf € f O • *

nu vanaf €

nu vanaf € J5*

— ,̂

'aufüf
RUITERSPORTGROOTHANDEL
Morsdijk 6 • 7261 RX Ruurlo
Tel. (0573) 49 14 60 • Fax (0573) 49 15 29

VERENIGINGS-DRUKWERK /
CLUBBLADEN - LOTEN - AFFICHES - DONATEURSKAARTEN /
BRIEFPAPIER - ENVELOPPEN d rukke r i j

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

info@weevers.nl

www.weevers.nl

Bakkers leveren bijdrage aan oranjegekte

De Nationale Wittebroods Weken: Koninklijke broodpromotie
De bakkers van Bake Five orga-
niseren de hele maand februari
2002 een nationale broodpro-
motie onder de noemer De Na-
tionale Wittebroods Weken.

Daarmee zal de oranjegekte die
Nederland nu overspoelt, ook na
het koninklijk huwelijk van Prins
Willem-Alexander en Maxima Zor-
requieta voortduren. Tijdens De
Nationale Wittebroods Weken, die
van 2 februari t/m 2 maart 2002
duren, staat wekelijks een brood-
soort in het middelpunt van de be-
langstelling. En uiteraard blijken
deze broodsoorten een sterke rela-
tie te hebben met het prinselijk
paar.

Een van de hoogtepunten van de
actie is de introductie van een
nieuwe luxe broodsoort, genaamd
D'roombrood. D'roombrood is spe-
ciaal naar aanleiding van het voor-
genomen huwelijk ontwikkeld.

Het brood is bereid met Neder-
landse roomboter en Zuid-Ameri-
kaanse honing. 'Daarmee symboli-
seert het brood enerzijds het ver-
bond tussen onze kroonprins en
zijn geliefde en anderzijds de ver-
bondenheid van het Nederlandse
volk met het koninklijke paar', al-

dus Dick Roele, algemeen direc-
teur van Bake Five. D'roombrood
wordt op de huwelij ksdatum aan
het grote publiek gepresenteerd.
Het is de bedoeling dat het brood
daarna in de winkel blijft en zo
een blijvende herinnering vormt
aan deze bijzondere gebeurtenis.

Met de Nationale Wittebroods We-
ken haken de bakkers van Bake Fi-
ve aan bij een eeuwenoude tradi-
tie. "Vroeger was het de gewoonte
om een bruidspaar bij een huwe-
lijk luxe witbrood te geven, als een
symbool van voorspoed en vrucht-
baarheid', aldus Dick Roele.

'Dit witbrood werd in de weken na
het huwelijk door het gelukkige
paar geconsumeerd. Hieruit is de
traditie ontstaan om na het huwe-
lijk zes weken lang de witte-
broodsweken te vieren'. Volgens
Roele biedt Bake Five met De Na-
tionale Wittebroodsweken heel
Nederland de gelegenheid om de
Wittebroods Weken van het ko-
ninklijk paar mee te vieren: 'ten-
slotte trouwen we eigenlijk alle
maal een beetje met Maxima'.

Aan deze nationale actie nemen
circa duizend broodafdelingen
van supermarkten deel.



Vos Industriële laJbenmi%
; Ihdusfrteweö 5

7251 JT Vorden
Tel. (0575) 47 66 (K)
Fax (0575)47 66:0!

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

Spuiten van o.a. Meubels
Kasten
Keukens
Deuren
Radiatoren

Ook het adres voor Ontlttkken
Stralen
Beitsen

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

DONDERDAG 14 FEBRUARI
VALENTIJNSDAG

DE HELE WEEK DAAROM:

Hartenvlaai € 7,00

WITTEBROODSWEKEN

6 witte bolletjes halen 5 betalen

NIEUW NIEUW NIEUW

Bierstangen € 0,36
Cake café coretto € 3,06

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

(••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l

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

4
4^ JP*
m

in

r\y

Oh veldnarcissen
bos a 0.99 nu 4 bos voor

Zuivelhoeve boer'nyoghurt
emmertje 800 ml a 1.81 nu 2 emmers v

Canei 0.75 liter
3 i\

flessen halen - £, flessen betalen

voor

249

2.75

fles a 2.81 nu

Pampers luiers
pak a 17.92 mm ' pak

Coca Cola
Pf j/S

fles 1.5 liter a 1.22 mL ' tteS - ItStiwG jjllijS

Oetker Big Americans pizza
doos 450 gram a 2.72 £ ' pak ^ flclf 1AG J3f*fJ S

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur

vrijdag van 8.00 - 21.00 uur / zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

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

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

1ÜMAN DER WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7Z50 AA Vorden
Het Hoge 3 7251 XT Vorden

tel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
e-mail: info@vanderwaUvorden.nl

Gratis ketelinspectie bij
Kraus Installatietechniek!

Heeft u een cv-ketel die behoorlijk op leeftijd is' l ),m vraagt u /ich misschien ,it ot hij

de winter nog doorkomt. In dat geval kunnen wij u van dienst zijn met een gratis

ketelinspectie. We beoordelen de conditie van uw cv-ketel en kijken ook of er andere

redenen zijn om uw ketel te vervangen. Bijvoorbeeld een fors lagere energie-rekening.

Bent u geïnteresseerd in de voordelen van een nieuwe HR-ketel? Vraag ons dan meteen

om de gratis video over Nefit, de meest verkochte HR-ketel. i

Bel voor een afspraak (0575) 51 39 31. Wij »dviseren:

NEFITP1"'Kraus Installatietechniek, Pollaan 46, 7202 BX Zutphen.

Nefit houdt Nederland warm



KI service Ferti-Plus maakt
onstuimige groei door

Welke bruidsjapon draagt Maxima?

De voordelen en specifieke ken-
merken van hun werkwijze
worden telkens als belangrijk-
ste argumenten naar voren ge-
schoven voor hun succes. Want
het aantal rundveebedrijven
dat inmiddels gebruik maken
van hun dienstverlening op
kunstmatige inseminatiege-
bied en doe-het-zelf bevoorra-
dingen en begeleiding is uitge-
groeid tot een bestand van
ruim zeshonderdvijftig bedrij-
ven. Rundvee inseminatoren
Max van de Kerkhof uit Ruurlo
en Gerrit Ruiterkamp uit Hen-
gelo (G) begonnen in september
1999 als zelfstandige insemina-
toren hun beroep onder de
naam KI service Ferti-Plus uit te
oefenen. Het tweetal startte
hun kunstmatige inseminatie
service in het de driehoek Hen-
gelo-Ruurlo-Vorden. En niet
zonder succes. Want ruim twee
jaar later is het bedrijf uitge-
groeid tot een werknemersbe-
stand van tien personen. En de
formule van een zelfstandige KI
service die het tweetal in Neder-
land introduceerde heeft in-
middels een vervolg gekregen
in den lande. Want Ferti-Plus
fungeert namelijk als voor-
beeld voor diverse zelfstandige
nieuwkomers op rundvee inse-
minatie in Nederland.

Het directe contact dat Ruiter-
kamp en Van de Kerkhof en hun
medewerkers onderhouden met
de rundveehouders staat centraal
in de werkwijze van Ferti-Plus. Het
bedrijf heeft inmiddels haar vleu-
gels uitgeslagen in een werkgebied
dat ten oosten van de IJssel tot aan
het grensgebied van Duitsland ligt.

"Het aantal bedrijven dat gebruik
maakt van onze diensten is bijna

verdubbeld in het afgelopen jaar",
zo constateert Gerrit Ruiterkamp.
Ferti-Plus opereert vanuit de boer-
derij van Ruiterkamp aan de Sa-
rinkdijk in de Hengelose buurt-
schap Varssel.

De opstart van Ferti-Plus was dui-
delijk geen sprong in het diepe van
het tweetal. Daar was het tweetal
dat in een later stadium met com-
pagnon Wim Luiten uit Aalten
werd uitgebreid direct vanaf de
opstart van overtuigd.

"Maar dat de groei zo onstuimig
zou zijn hadden we vooraf niet
kunnen voorzien. Zeker als je de
ontwikkelingen in de agrarische
sector afzet tegen onze groei.
Want bedrijfsbeëindigingen zijn
aan de orde van de dag en als dat
afzet tegen onze groei dan mag
dat wel opvallend worden genoemd.
Onze werkwijze spreekt blijkbaar
de rundveehouder sterk aan", al-
dus Max van de Kerkhof. Naast de
primaire inseminatie werkzaam-
heden gaat de dienstverlening van
Ferti-Plus veel verder. Ook drach-
tigheids controle door middel van
scannen en het 'opvoelen' van
koeien behoorden vanaf de opstart
al tot het dienstenpakket van het
bedrijf. De ontwikkeling van doe-
het-zelf ziet men niet als een be-
dreiging. "In tegendeel we zien het
als een uitdaging en een nieuwe
vorm van dienstverlening om vee
houders onafhankelijk te advise-
ren in hun stierenkeuze.

Tevens voorzien we de DHZ-ers van
materialen en gratis stikstof bij af-
name van sperma van stieren uit
de hele wereld", aldus Van de Kerk-
hof. Ferti-Plus streeft er naar om
zoveel mogelijk dezelfde insemi-
natoren op de bedrijven de ver-
richtingen te laten voldoen. "Onze

medewerkers zijn woonachtig in
het gehele werkgebied van Ferti-
Plus. Daardoor kunnen we telkens
een goede planning maken en
kunnen we de spreiding in het
werkgebied ten aanzien van een
vroege en een tweede late route
naar de toekomst ook blijven ga-
randeren naar onze veehouders
toe. Want dat is een duidelijk ver-
schil met de reguliere KI organisa-
tie", aldus Ruiterkamp. "We wer-
ken namelijk in blokuren.

De vroege route wordt 's morgens
afgewerkt terwijl in de tweede rou-
te de inseminatoren 's middags op
pad gaan.

De eveneens daaraan gekoppelde
ruime opgave tijd werkt ook dui-
delijk in ons voordeel", zo ervaren
Van de Kerkhof en Ruiterkamp
evenals de werkzaamheden en
voorij kosten die niet in rekening
worden gebracht bij een her-inse-
minatie. Want die worden door
Ferti-Plus gratis uitgevoerd.

"Na de mond- en klauwzeer uit-
braak van vorig jaar zijn wel enke
Ie bedrijven om hobby- of veteri-
naire redenen overgestapt op doe
het-zelf inseminatie. Maar de
meeste bedrijven laten hun koeien
toch het liefst door een ervaren in-
seminator bevruchten. Veelal past
het niet om arbeidstechnische re
denen in de bedrijfsvoering", al-
dus het tweetal.

"Middels goede service breidt ons
werkgebied nog steeds uit. Want
naast een actieve werving van
nieuwe bedrijven gaan onze werk-
zaamheden ook van mond tot
mond in de sector. En die worden
naar ons weten als zeer positief er-
varen", (zie verder advertentie van
Ferti-Plus volgende week).

Cursus 'beter slapen'
Slecht kunnen inslapen, steeds

^ wakker worden, 's nachts of 's
morgens vroeg al klaarwakker
zijn, liggen piekeren en 's mor-
gens onuitgerust opstaan zijn
een paar voorbeelden van
slaapproblemen. Zeker een op
de acht Nederlanders heeft er
last van. Gelukkig kunt u er zelf
veel aan doen.

Vereniging Kruiswerk Oost-Gelder-
land organiseert dit voorjaar weer
een cursus 'Beter Slapen'. Tijdens
de cursus wordt er informatie ge

geven over slapen, slapeloosheid
en de zin en onzin van slaapmid-
delen. Gemiddeld 86% van alle
deelnemers die gemotiveerd de
cursus volgden, bereikten hun
doel: uitgerust 's morgens opstaan
na een, voor ieder persoonlijk, vol-
doende aantal uren slaap. In de
cursus 'Beter Slapen' leert u met
ontspannings- en ademhalingsoe
feningen uw nachtrust te verbete
ren. Daarnaast leert u een 'denk-
stop-methode' te hanteren en u
leert omgaan met spanningen die
uw nachtrust verstoren.

De cursus is voor mensen die al
langere tijd slecht slapen. De cur-
sus bestaat uit een informatiebij-
eenkomst en tien cursusbijeen-
komsten van twee uur. Aanmel-
den voor de informatiebijeen-
komst kan tot 21 februari.

Voor aanmelding en nadere in-
formatie over de cursus en het
lidmaatschap kan men contact op-
nemen met Vereniging Kruiswerk
Oost-Gelderland. Telefoonnummer
0314-36 81 81. Op werkdagen is
men 's morgens bereikbaar.

Op woensdag 6 februari werd in
Het Museum Hotel te Zutphen
de prijs een gratis bruidsjapon
aan de winnares van de prijs-
vraag "welke bruidsjapon draagt
Maima' overhandigd.

De winnares mej. M. Lammersen
trouwt op 11-10-2002 en had nog
geen bruidsjapon. Zij mag uit de
collectie van Bruidsmode Covers

Zutphen gratis voor haar een
bruidsjapon kiezen tot een waarde
van 1000 euro.

Zij had tijdens de show van Bruids-
mode Covers Zutphen op 28 janu-
ari haar keuze voor Maxima be
paald op een slanke japon met af-
staande halslijn hoog gesloten
met een lange sleep en een kanten
sluier.

De heer Oostlander voor PCOB regio
De PCOB regio Vorden, Warns-
veld en Zutphen houdt op vrij-
dag 22 februari in het Nutsge-
bouw, Breegraven l te Warns-
veld een bijeenkomst. De spre-
ker is de heer A. Oostlander, Eu-
roparlementariër.

De titel van zijn voordracht is: 'wat
voor een Europa ligt voor ons?' Hij
wil helder en duidelijk aangeven
wat de Europese samenwerking voor
mensen van 60+ concreet betekent.

Voor veel mensen, met name voor
de ouderen, is het gebied van de
Europese Unie toch wel ver van
hun bed.

Vandaar dat velen zich afvragen:
'wat levert het in feite op?' (Deze
samenwerking kost de gemeen-
schap handen vol geld).
Het is dus heel interessant van
hem te horen wat zijn motief is
om met de Europese Unie verder
te gaan.

Wie wordt de voorlees-

Op zaterdagmiddag 23 februari
organiseert de Openbare Bibli-
otheek Zutphen de kwartfinale
van de Nationale Voorleeswed-
strijd. De voorleeskampioen
van 14 scholen uit Zutphen en
omstreken treden van voor het
voetlicht. Ze lezen een frag-
ment voor uit hun favoriete
kinderboek. Schrijvers als Jac-
ques Vriens en Carry Slee staan
bij de leerlingen hoog aange-
schreven.

De kinderen zijn afkomstig uit de
groepen 7 en 8. Bij de voorrondes
die plaatsvonden op de scholen,
kwamen zij als beste voorlezer van
hun school uit de bus. In 1994
nam de Stichting Lezen, onder
voorzitterschap van Jan Terlouw,
voor het eerst het initiatief hier-
toe. Het enthousiasme in Gelder-
land groeit nog steeds. Het aantal
deelnemende scholen groeide van
80 in 1994 tot ruim 330 dit jaar.

De winnaar van de Zutphense
kwartfinale gaat als voorleeskam-

pioen van Zutphen door naar de
vervolgronde. Als alles goed blijft
gaan, wordt hij/zij zelfs voorlees-
kampioen van Gelderland! De
voorleeskampioen van alle provin-
cies treffen elkaar tenslotte op
woensdag 15 mei 2002 in Muziek-
centrum Vredenburg te Utrecht
voor de Landelijke Finale.

De Zutphense Kwartfinale vindt
plaats in de Openbare Bibliotheek,
Broederenkerkplein 2 te Zutphen.
In de jury zullen mensen uit het
onderwijs en de bibliotheek
plaatsnemen. Entertainment en
presentatie worden verzorgd door
Riemer van der Meulen en Ronald
Wisselo. De voorlezers worden aan-
gemoedigd door hun leerkracht,
ouders en andere supporters.

Uit het verspreidingsgebied
van Contact doen mee:
Pim Coenen Steenderen, Tessa
Rammers (Warnsveld), Angela van
Laar (Warnsveld), Karin Willemsen
(Steenderen) en Debora Palsenberg
(Warnsveld).

Laat compliment
voor Antoniuskerk
Pas in de afgelopen week ont-
ving secretaresse Ria Veldkamp
van de Stichting VKK het jury-
rapport over de toekenning van
de derde prijs van 'Het Natio-
naal Compliment', die al op 15
december j J. werd uitgereikt.
Toch is dit door Maartje van
Weegen, de voorzitter van de
jury, ondertekende rapport zo
treffend dat het best even ge-
citeerd mag worden.

DE TEKST LUIDT:
'Op een wel heel originele manier
is in de gemeente Vorden het ini-
tiatief genomen een kerk van de
dreigende ondergang te redden.
Katholieken, protestanten, kunst-
liefhebbers, een wel heel bijzonder
samengestelde en ondernemende
werkgroep uit de gemeente signa-
leerde het probleem, kwam in actie
en legde het vraagstuk voor aan
andere bewoners, die direct hun
steun toezegden. Zo konden ze be
ginnen met de inrichting van een
museum voor heiligenbeelden.

Het project Vrienden van de Kerk'
laat duidelijk zien waar een eigen
initiatief toe kan leiden als ieder-
een zijn steentje bijdraagt. De jury
prijst de uitzonderlijke gemeen-
schapszin van de tachtig vrijwilli-
gers. Van je kerk een goedlopend

museum maken, zo een rijke
volkstraditie levend houden, het
oecumenisch gedachtegoed stimu-
leren en dan ook nog een monu-
mentaal kerkgebouw behoeden
voor de sloop. Een compliment
meer dan waard.'

Intussen gebeurt er al van alles
rond de Antoniuskerk. De eerste
afspraken voor groepsbezoeken
komen alweer binnen. Er wordt
hard gewerkt aan de opbouw van
de tijdelijke expositie van oude en
nieuwe ikonen die op l april van
start gaat als het nieuwe seizoen
voor het 'Museum voor Heiligen-
beelden' weer begint.

Intussen kan, dank zij de aanmoe
digingsbijdrage van de gemeente
Vorden en van de Kamer van Koop-
handel, de apparatuur voor de pro-
jectie van de klankbeelden geper-
fectioneerd worden en zijn er en-
kele aankopen van beelden van
nog niet in de kerk aanwezige hei-
ligen in voorbereiding. Dit laatste
is mogelijk o.a. als gevolg van de
gewonnen geldprijs in het kader
van 'Het Nationaal Compliment'.
Het ziet er dus naar uit dat het
'Museum voor Heiligenbeelden'
weer een stralend seizoen gaat be
leven! Dank zij de hulp van de do-
nateurs en de vrijwilligers.
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