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Complete 'Activiteiten Stichting Vorden'gehuldigd in de vorm van 'Lid van Verdienste'!

Jan van Ark Ere-lid voetbalclub *Vorden'

Een aantal jaren geleden werd
Jan van Ark, oud- voorzitter van
de voetbalvereniging "Vorden"
uitvoerig in het zonnetje gezet
en werd het nieuwe clubge-
bouw "De Ark" naar hem ge-
noemd. Dinsdagavond kwam er
in een vol clubgebouw nog een
titel voor hem bij. Onder luid
applaus bood voorzitter Her-
man Vrielink, tot van Ark's gro-
te verrassaing hem het ere- lid-
maatschap van de voetbalclub
aan.

Behalve Jan van Ark werden nog
meer personen onderscheiden.
Het complete bestuur van de "Acti-
viteiten Stichting Vorden" werd
namelijk "Lid van Verdienste". Dit
waren Jeroen Broekman, Jan Meij-
er, Gerard Meijer en Wim Buunk.

De overige medewerkers van de
A.C. te weten Elke en Ab Spies,
Dirkje en Dick de Beus, Nan Rust
en Swennie Buunk kregen een oor-
konde overhandigd. En uiteraard
voor iedereen bloemen.

Deze speciale avond in het clubge-
bouw "De Ark" was door het be-
stuur van de voetbalvereniging
"Vorden" georganiseerd om de
"Activiteiten Stichting Vorden",
die ophoudt te bestaan voor alles
wat zij de afgelopen 23 jaar voor
de vereniging heeft betekend.
Voorzitter Herman Vrielink: "Door
deze leden werd 23 jaar geleden
ooit begonnen onder de naam "Acti-
viteiten Commissie" en door door
velen nog steeds de "AC" genoemd.
Vanwege fiscale redenen werd de
commissie later tot Stichting ge-

vormd. Jullie hebben zeer grote
verdiensten voor de vereniging ge
had. Grote verdiensten in de vorm
van veel geld verdienen voor de
vereniging. Het hele clubgebouw
is door jullie bekostigd, het nieu-
we dak is door jullie betaald en er
zit nog een bedrag in de kas voor
een tribune. Wij zijn daar als be-
stuur druk mee bezig en kijken
daarbij tegelijkertijd ook naar de
behoefte aan extra kleedkamers
en een oefenhoek", aldus Vrielink.

Jan van Ark heeft de "AC" zo rond
1980 opgericht. Onder de zojuist
genoemde naam "Activiteiten
Commissie" werd het plan opgevat
om de voetbalclub "Vorden" met
allerhand acties te ondersteunen,
zoals bazars, reclameborden e.d.

Toen werd ook besloten om weke
lijks een bingo te gaan draaien. De
ze bingo bleef precies 22 jaar (52
weken per jaar) elke dinsdagavond
draaien. (In totaal 1150 keer!!).
Toen de (inmiddels) Stichting
800.000 gulden bijeen had ver-
gaard werd er op het complex van
de club een "splinternieuw" club-
gebouw, inclusief cantine, kleed-
kamers e.d. neergezet.

Nadat al een aantal maanden bij
bingoavonden in de regio, hogere
prijzen gegeven mochten worden,
zag de Activiteiten Stichting de be
langstelling danig terug lopen.

Daardoor kwam men in de "rode
cijfers" terecht en besloot de Stich-
ting er mee op te houden. Dit tot
groot verdriet van de voetbalclub
"Vorden", maar wel een beslissing
die gerespecteerd werd. De nieuwe
leden van "Verdienste" en erelid
Jan van Ark werden nog twee keer
verrast. Eerst door een optreden
van "Concordia" die hen een sere
nade bracht, waarna er speciaal
voor het "elftal" (de complete A.C.)
een rondje bingo werd gespeeld,
waarvoor de "vaste leveranciers"
van de bingo-avonden, slagerij
Vlogman, "De Herberg" en "Super
Wilbert en Yvonne Grotenhuijs"
de prijzen beschikbaar stelden.

De Tuunte is zinloze vernielingen
meer dan zat!
Tuunte Fashion B.V. aan de
Raadhuisstraat 2 staat al ruim
dertien maanden bloot aan
allerlei vernielingen, brand-
stichting e.d. en heeft daardoor
al enkele duizenden euro's
schade geleden. Namens Tuun-
te Fashion vraagt de heer P. Lie-
verdink zich hardop af welke re-
denen hieraan ten grondslag
liggen. "Wij weten dat niet,
maar laat één duidelijk zijn, we
zijn deze zinloze vernielingen
meer dan zat!!

Een opsomming van al de gepleeg-
de vernielingen liegt er niet om.
Om er enkele te noemen: brand-
stichting onder de luifel. Door het
gebruik van zwaar vuurwerk wer-
den de aluminium voordeuren op-

geblazen, terwijl daarbij tevens
een aantal ruiten sneuvelden.
Door dit vuurwerk werd er ook kle
ding beschadigd. "Een geluk bij
een ongeluk dat er geen persoon-
lijke ongelukken zijn gebeurd", al-
dus de Tuunte directie.

En of het al niet genoeg is, in de af-
gelopen maanden is ook het hoge
pannendak vernield, waardoor Ie
vensgevaarlijke situaties zijn ont-
staan. Een stalen fietsrek, eigen-
dom van de gemeente Vorden,
moest het ook ontgelden, waarbij
tevens weer een aantal ruiten aan
diggelen werden gegooid. En dan
als de bekende druppel die de em-
mer helemaal deed overlopen was
daar nog eens de nacht van de jaar-
wisseling toen een lichtbak werd

vernield. Deze lichtbak was amper
door een nieuwe vervangen, of ook
deze onderging binnen twee da-
gen hetzelfde lot!!

Lieverdink: "Een ieder zal toch be
grijpen dat dit soort gedrag niet
langer te tolereren is. Het is beang-
stigend dat er zoveel agressie vrij
komt bij al dat soort zinloze ver-
nielingen. Bij alle onderzoeken die
er zijn geweest, bleek dat nooit ie
mand het gedaan had!!. Echter de
maat is bij ons meer dan vol. Van-
af heden wordt het pand zowel
buiten als binnen door diverse ca-
mera's beveiligd. Momenteel lig-
gen opnames van onlangs gepleeg-
de vernielingen bij de politie en
hopen wij dat de dader(s) spoedig
gepakt zullen worden".
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OPEN DAG
OPLEIDINGSBEDRIJF
„DE ACHTERHOEK"

Bosberg 21 - Borculo
0545 - 27 47 77

www.nvob-achterhoek.nl

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest

.̂̂  , , • zalen tot 1000 personen—mr- < . < ! < • - ü*»iuur«B«
.•«niruni . schietkelder
^^"®8 • bowlingbanen

• kegelbanen
Scheggertdijk 10, 7218 NA Almen - Tel. (0575) 43 12 96 - Fax (0575) 43 17 33

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag23 februari 10.00 uur ds. M. Brummelman uit Twello;
19.00 uur ds. D. Westerneng (gez. zangdienst in de Dorpskerk).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 februari 10.00 uur ds. RA. van Oosten - Warnsveld.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 februari 10.00 uur ds. D. Westerneng;
19.00 uur ds. D. Westerneng (gez. zangdienst in de Dorpskerk).

RJC kerk Vorden
Zondag 23 februari 10.00 uur Pastor Wassink, woord- en communie
viering, m.m.v. Inspiration.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 februari 17.00 uur Eucharistieviering, herenkoor.
Zondag 23 februari 10.00 uur Woord-/Communiedienst, dameskoor.

Weekendwacht pastores
23-24 februari G. Zweers, Hengelo, tel. (0575) 46 12 75.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
22-23 februari J.H.H, de Lange, Lochem, telefoon (0573) 25 43 57.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13,00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
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 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 9.30- 17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Kranenburgs Carnaval: 28
febr., playbackavond, 1 maart
carnavalsbal en zondag 2
maart kinder carnaval en in de
tent Kas Bendjen.

• Pure aloë vera-producten.
Jannie Nijkamp, Warnsveld, tel.
(0575) 52 13 16.

• Vorden: Mulderskamp 6.
Ruime 2/1 kap in prachtige
buurt, b.j. 1982, inh. 480 kub,
vrijstaand garage en schuurtje,
€248.000,- k.k. Bel voor af-
spraak. De brochure ligt klaar.
Tel. (0548) 3649 16.

• Maak kennis met moderne
melkveehouderij en bezoek de
open dagen van Proefboer-
derij De Marke op: vrijdag 21
en zaterdag 22 februari van
10.00 tot 16.00 uur. U bent van
harte welkom aan de Roes-
sinkweg 2 in Hengelo (Gld.)
(volg de borden). De toegang
is gratis en de koffie staat
klaar.

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

• Frankrijk: te huur in natuur-
gebied de Morvan (Bourgog-
ne), prachtig gelegen vakan-
tiehuis/uitzicht over vallei. Na-
tuur, rust, ideaal wandelge-
bied, 2 t/m 8 pers. Vanaf
€350,- p.w. Tel. 0033 3 8678
6463. (Voorheen uit Warns-
veld).

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

• Te koop: jonge kippen aan
de leg. Kuikens en kalkoe-
nen. Van Hussel, Leesten, tel.
(0575)52 1237.

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

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

• Wilt u van uw diepvries,
koelkast of TV af? Bel dan:
06 50433624.

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

• Alleen de maand februari:
opruiming (en dan bedoelen
we opruiming). Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/553081 en 55 1673.

• Te koop: gaskachel (model
houtkachel), prijs n.o.tk. Mul-
derskamp 17, tel. (0575) 55 10
78.

• Gezocht: appartement of
woonhuis voor echtpaar. Huur
tot €450,- per maand. Tele-
foon (0593) 56 20 15.

• Zin in een uurtje gym-
nastiek? WIK Wichmond biedt
elke dinsdag gym op recreatie-
ve basis, op eigen niveau van
het kind. We geven les in groe-
pen, met wisselende oefenstof.
Van 20.00 tot 21.00 uur is er
een groep „Beter bewegen
voor volwassenen". Meer info:
J. Hesselink, tel. 44 15 55. Kom
gerust kijken of meedoen!

• Welk meisje (15-18 jaar) dat
in Zutphen naar school gaat, wil
na de les iets doen voor oude-
re dame die woont in Zutphen
centrum beneden. Het betreft:
bus lichten, brieven posten,
krant kopen enz. Meer werk
mogelijk. Alleen of met z'n twee-
en. Kennismaking vooraf. Tij-
den in overleg. Goede beloning.
Tel. 51 06 86 (lang aanhouden).

Adverteren in
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Vraag naar
de vele

mogelijkheden van
doorplaatsing
in meerdere

edities

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Reparatie • in- en verkoop
• radio en tv

• wassen, koelen, drogen.

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24

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

van 10.00 tot 16.00 uur;
overdag telefonisch bereikbaar

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Veel gezondheid van de echte groenteman in ...

VITAMINE-FESTIVAL!
Geldig dinsdag 18 februari t/m zaterdag 22 februari.

Panklare geschrapte...
Wortels
500 gram € O?"
Alleen opwarmen...
Stamppot zuurkool
100 gram t

Wij hebben de lekkerste...
Clementine ^ QQ
Mandarijnen 10 voor € l ir

Moet de boer proberen...
Boer'n salade
200 gram €
Vitamine-bommetjes...
kiwi's
5 voor 125
De allerlekkerste stoofpeer...
Gieser Wildeman
1 kilo € OJ9

De allerlekkerste SPAANSE...

Bloemkool per stuk
De Echte

Groenteman Vorden
Freddie Letink

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

TEVENS DIVERSE SOORTEN SOEPEN
UIT EIGEN KEUKEN!! 'T PROBEREN WAARD!!

De woonwinkel
van Warnsveld

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

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en h aak garens
Borduurpakketten •• Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

V
-4 multivitamintbrood+ •

kor n
Nu bij Vikorn

een gratis Keycord

Kleine kruidkoek
Diverse soorten

12*nu €

Perzik kwarkvlaai

590 090
• groot € W«klein €

Aanbiedingen geldig van 19 t/m 25 februari 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

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



.. ..........l
Op maandag 24 februari a.s. zijn wij 25 jaar $
getrouwd.

(f)
f

Geruit en Gerdien Wunderink-Gotink

U bent van harte welkom op onze receptie
van 16.00 tot 18.00 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Februari 2003
„'t Addink"
Strodijk 23, 7251 RS Vorden

v-, . ... . . ... . .'..̂ ««SSS ë̂SSSS:.

Wij willen een ieder bedanken voor uw belangstelling,
U cadeaus, bloemen en kaarten die wij bij ons 50-jarig t

huwelijk van u mochten ontvangen.

| Het was voor ons een onvergetelijke dag.

Anton en Jo Bargeman

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden,
en wie kan voelen watje hebt doorstaan.

Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis Villa
Nuova is op 10 februari 2003 in volle vrede overleden
onze moeder

Johanna Elisabeth
Hissink-van der Laan

weduwe van Garrit Jan Hissink

op 84-jarige leeftijd.

Amsterdam: Gerard van der Kroon

Vorden: Leen van der Kroon

Correspondentieadres:
De Hanekamp 18
7251 CJ Vorden

De crematieplechtigheid heeft donderdag 13 februari
jl. in Dieren plaatsgevonden.

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
broer en zwager

Derk Jan Regelink
echtgenoot van A.J. Regelink-Groot Roessink

op de leeftijd van 79 jaar.

Hengelo (Gld.): R. Burghardt-Regelink

Vorden: G. Flamma-Regelink
A.H. Flamma

Vorden: H. Groot Roessink

Halle: W.L Bosman-Groot Roessink

Neven en nichten

Hengelo (Gld.), 12 februari 2003

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Enige en algemene kennisgeving

Op 15 februari overleed mijn lieve echtgenoot onze
dierbare vader, schoonvader, grootvader en over-
grootvader

Mr Rudolph Alexander
van den Wall Bake

Geboren te Bloemendaal
17 november 1912

Kamerheer Honorair van Hare Majesteit de Koningin
Ridder van de Order van de Nederlandse Leeuw

Officier van de Orde van Oranje Nassau

's-Gravenhage: D. van den Wall Bake-
Snouck Hurgronje

's-Gravenhage: WA. van den Wall Bake

Lochem: Th.H. van Weede-van den Wall Bake
R.E.W. van Weede

Blaricum: HA van Meeuwen-van den Wall Bake
T.W.M, van Meeuwen

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Waalsdorperweg 423
2597 KP 's-Gravenhage

De overledene is overgebracht naar het rouwcentrum
Monuta Innemee, Hooikade 46 te 's-Gravenhage, al-
waar geen bezoek.

De herdenkingsdienst zal worden gehouden in de
Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 te 's-Gravenhage, op
woensdag 19 februari om 10.00 uur.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot condo-
leren in de kerk.

De teraardebestelling zal in besloten kring
plaatsvinden.

Op zondag 23 maart houdt
Rabo/DASH weer haar

jaarlijkse
recreantentoernooi

Opgave voor 1 maart bij
Ria Pasman (0575) 55 34 15

TinyLuttikhuis(0575)5531 24
Bert Hissink (0575) 55 13 68

Bellen liefst na 17.00 uur.

Tennissen?
Proef lidmaatschap
voor jeugd en senioren.

Jeugd
Vordens Tennis Park biedt nu een
proeflidmaatschap aan:
Voor € 7,50 kun je de hele
maand maart vrij tennissen,
bovendien krijg je 2 proef-
lessen (3 en 17 maart).

Voor een racket wordt gezorgd.

Senioren
gratis hele maand maart
(excl. lessen en rackets).

G e e f je op!
Informatie en opgave
Wilma Korenblik, tel. 55 24 42

Vordens Tennis Park
Overweg 20

ZONDAG 16 MAART:
OPEN DAG

Super verrassing

uperkipje
100 gram

4 Houthakkers-
steaks

Riblappen
500 gram

Gebr. Varkensrollade
100 gram

Ei-bieslooksalade
100 gram

o 5

4?5

1?"
O!9

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

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: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijencamp)

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

TE KOOP:

aardappelen en
diverse groenten ook gesneden

Biologisch geteeld (in omschakeling).

M. ABBINK
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 00 59

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vordep é;
Telefoon (0575) 55 29 28



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

Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax: (0575) 55 74 44
E-mail: gemeente.vordcn@vordcn.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251 AZ Vorden

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

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

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

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

Mculenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Raadhuisstraat 5
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

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

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

Wilt u
Nederlander
worden?
Op l april 2003 treedt de her-
ziene Rijkswet op het Nederlan-
derschap in werking. Er veran-
dert dan een aantal regels bij het
indienen en beoordelen van
verzoeken om Nederlander te
worden. De folder 'Nederlander
worden. Veranderingen in de regels
vanaf l april 2003' informeert
belanghebbenden over de
belangrijkste wijzigingen in
deze wet. De folder geeft aan
wat de gevolgen zijn voor
mensen die een verzoek hebben
ingediend vóór l april 2003,
maar pas na l april 2003 een
beslissing ontvangen en mensen
die hun verzoek na l april 2003
indienen. De folder is te ver-
krijgen bij de afdeling burger-
zaken. Voor meer informatie
kunt u ook bellen met publieks-
voorlichting van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst (IND),
tel. (070) 370 31 24, of de website
van de organisatie raadplegen:
www.ind.nl.

Wat houdt de Wet voorzieningen
gehandicapten in?
Mensen met een handicap moeten zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen wonen. Dat is het uitgangspunt van de Wet voorzieningen
gehandicapten (Wvg). Om dat te bereiken kunnen aanpassingen
in of aan de woning of andere voorzieningen zoals een rolstoel of
aangepast vervoer noodzakelijk zijn. In de Wvg is vastgelegd dat
de gemeente verantwoordelijk is voor een aantal van deze
voorzieningen:

Met rolstoel in de bus.

Woonvoorzieningen

De gemeente kan voor aanpas-
singen in uw woning zorgen tot
een bedrag van maximaal
€ 45.000,-. Te denken valt aan
kleine aanpassingen aan
bijvoorbeeld vloeren, deuren
of ramen, maar ook aan
ingrijpender verbouwingen zoals
het aanpassen van het toilet of
badkamer of het plaatsen van een
traplift. Zijn de aanpassings-
kosten hoger dan het maximum-
bedrag, dan beslist de ziekte-
kostenverzekeraar of de woning
aangepast mag worden.

Vervoersvoorzieningen

In het kader van de Wvg kunt u
in aanmerking komen voor de
volgende vervoersvoorzieningen:
• WVG-vervoerspas, dit is een

voorziening waarmee u tegen
een gereduceerd tarief met de
Regiotaxi IJsselstreek van deur
tot deur kunt reizen. U kunt
hiervoor in aanmerking komen
als u om medische redenen
lange tijd onvoldoende gebruik
kunt maken van het gewone
openbaar vervoer.

• Vervoerskostenvergoeding, 'als
blijkt dat u om medische

redenen geen gebruik kunt
maken van de Regiotaxi, dan
kunt u in aanmerking komen
voor een Vervoerskosten-
vergoeding. Dit is een vast
bedrag dat u iedere maand
op uw bank- of girorekening
krijgt.

Rolstoelen of aangepast
vervoer

Als u niet in staat bent uzelf
zelfstandig binnenshuis of
buitenshuis te verplaatsen kunt
u een rolstoel of een aangepast
vervoersmiddel aanvragen.
Het moet wel gaan om een
voorziening die langdurig
noodzakelijk is.

Tot slot

Voor meer informatie over de
Wvg of het maken van een
afspraak kunt u terecht bij
mevrouw A.M. Veenstra, Wvg-
consulent van de gemeente,
tel. 55 74 97. Zij doet ook huis-
bezoeken. Verder is in Vorden
een Cliëntenraad Wvg actief.
Dit onafhankelijke orgaan heeft
als doel het bevorderen van een
goed gehandicaptenbeleid
binnen de gemeente om zo de
mogelijkheden van gehandi-
capten te verbeteren. In de
Cliëntenraad zitten direct
betrokkenen zoals vertegen-
woordigers van ouderenbonden,
Wvg-cliënten en familieleden.
Zij bekijkt hoe de gemeente
functioneert bij de uitvoering
van de Wvg en adviseert en
informeert ambtenaren vanuit
de eigen situatie. Voor meer
informatie over de Cliënten-
raad kunt u contact opnemen
met de heer C. van de Pol,
tel. 55 41 68.

Fietsstroken en suggestiestroken
Je ziet ze steeds vaker. Ook in de
gemeente Vorden. Die stroken
langs de rijbaan, waarvan vooral
fietsers gebruikmaken. Je hebt ze
in allerlei soorten en maten.
Breed, smal, rood, grijs,
geasfalteerd, bestraat, met
doorgetrokken of onderbroken
streep kortom: je komt op
straat heel wat tegen. De meeste
weggebruikers spreken - vaak
onterecht - van fietsstroken. Dit is
lang niet altijd het geval. Er is
alleen sprake van een fietsstrook
wanneer op de strook het
fietssymbool is geschilderd.
Stroken zonder dat symbool
hebben, ook al zijn ze rood of
pimpelpaars geschilderd, geen
enkele status. Autoverkeer mag
erop rijden, stilstaan en parkeren.
De strook biedt niet meer dan de
'suggestie' van een fietsstrook.
Waarschijnlijk komt daar de
benaming suggestiestrook
vandaan. Als het symbool wel is
aangebracht, verandert de status

van de strook drastisch. Auto's
mogen niet op de strook parkeren
of stilstaan. Is de scheidingsstreep
tussen de rijbaan en de strook
doorgetrokken, dan mogen auto's
ook niet op de strook rijden.
Wanneer de scheidingsstreep
onderbroken is, mag dat alleen
als ze de fietsers niet hinderen.
De vroegere medegebruiker van
de fietsstrook, de bromfietser,
mag na de invoering van de
maatregel 'bromfiets op de
rijbaan' niet langer van de strook
gebruik maken. De snorfietser
mag (of eigenlijk moet) dat wel.
Veel wegbeheerders geven de
fietsstrook een kleur, meestal
rood. Daarmee attenderen ze de
weggebruikers extra op de
aanwezigheid van de strook. Maar
zoals eerder vermeld, de status
wordt niet door de kleur bepaald,
het gaat om het symbool: een
fietsstrook is alleen een
fietsstrook als er een fiets op
staat! Op de fiets door Vorden kom je verschillende fiets- en suggestiestroken tegen.



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

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• De Banenkamp 6, FA Atema, voor het vergroten yan een woning, vrijstelling:

(gedeeltelijk) bodemonderzoek
• Handelsweg 11, Woertman Holding B.V., voor het bouwen van een bedrijfshal

met kantoor, vrijstelling: rooilijn
• Koekoekstraat 5 in Vierakker, Timmerfabriek J. Besselink B.V., voor het bouwen

van een bedrijfsruimte, vrijstelling: bebouwde oppervlakte

G e b r u i k s v e r g u n n i n g e n ( b r a n d v e i l i g h e i d )
• Eikenlaan 15a, Stichting Kranenburgs Carnaval, voor het gebruiken van twee

tenten als feestruimte van 28 februari tot en met 2 maart 2003

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

Bouwaanvragen
L i c h t e bouw v e r g u n n i n g e n
• Beeklaan 3 in Wichmond, J .L. de Ronde, voor het vergroten van een woning,

datum ontvangst: 11 februari 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Kapelweg lOa in Vierakker, H. Derksen, voor het vergroten van een woning,

datum ontvangst: 5 februari 2003
• Lankhorsterstraat 9 in Wichmond, Th.B.M. Wissink, voor het inpandig verbouwen

van een boerderij, datum ontvangst: 6 februari 2003

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

inspraak
V r i j s t e l l i n g v e r g r o t e n w o n i n g B e e k l a a n 3 . W i c h m o n d
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van art. 5,
lid 5.7. sub d van het bestemmingsplan 'Wichmond 1994' vrijstelling te verlenen
voor het vergroten van een woning op het perceel Beeklaan 3 in Wichmond.
Deze vrijstelling maakt de bouw van een erker voor de gevel van het hoofdgebouw
mogelijk. De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
20 februari tot en met woensdag 19 maart 2003 ter inzage op het gemeentehuis,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden
kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan heVcollege kenbaar maken.

V r i j s t e l l i n g v e r g r o t e n w o n i n g K a p e l w e g 1 O a i n V i e r a k k e r
Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend van het
verzoek van de heer H. Derksen om vrijstelling ex art. 19.1 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan 'Vorden buitengebied 1994' voor
het vergroten van een woning op het perceel Kapelweg lOa in Vierakker.

Ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vorden verlenen
burgemeester en wethouders inspraak en leggen het verzoek met ingang van
20 februari tot en met 19 maart 2003 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), en in de bibliotheek,
gedurende de openingstijden. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen
belanghebbenden hun zienswijze (schriftelijk) aan hun college kenbaar maken.
U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (ma. t/m vr. van 8.30 tot
12.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur) over het verzoek van
gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening.

Na afloop van de inspraaktermijn beslissen burgemeester en wethouders over
eventuele medewerking aan deze vrijstellingsprocedure. Bij een positieve beslissing
zullen zij hun voornemen dan met een ruimtelijke onderbouwing publiceren,
waarbij een ieder opnieuw in de gelegenheid wordt gesteld zijn/haar
zienswijze kenbaar te maken.

"Zilveren" dubtrainer
Jan Broeldlof aangenaam verrast

Laatste wandelweek
door Oud Vorden

Zodra het motorsportseizoen
(enduro/cross) ten einde is, trek-
ken de coureurs van de VAMC
"De Graafschaprijders" vanaf
begin december t/m eind febru-
ari elke zaterdagmiddag de bos-
sen in om zodoende de conditie
op peil te houden. De training
wordt professioneel begeleid
door Jan Broekhof en met "pro-
fessioneel" wordt bedoeld een
training specifiek afgestemd op
het beoefenen van de motor-
sport.

Jan Broekhof, fysiotherapeut van
beroep en die bijvoorbeeld ook de

zesdaagse coureurs als trainer en
met fysiotherapie terzijde staat,
verzorgt ook in opdracht van de
KNMV diverse cursussen. Hij is ook
lid van de motorclub en verzorgt
de wekelijkse training derhalve be-
langeloos.

Zaterdagmiddag toen de groep na
een pittige training in de bossen
rond het Medler, weer terug wa-
ren in het clubhuis aan de Eiken-
laan werd Jan Broekhof tot zijn ei-
gen complete verrassing plotse
ling door voorzitter Gerben Vrug-
gink in het zonnetje gezet. Vrug-
gink: "Jan Broekhof verzorgt bij

ons al 25 jaar lang, onafgebroken
de training. Slechts één keer moest
hij vanwege een beenbreuk ver-
stek laten gaan, maar toen nog
voorzag hij ons van de nodige trai-
ningsadviezen", aldus de VAMC
voorzitter.

Hij bood Jan Broekhof vervolgens
een taart aan die vrij snel onder
het genot van een kop koffie door
het aanwezige gezelschap "sol-
daat" werd gemaakt. Toch kwam
de trainer zaterdagmiddag niet
met lege handen thuis, want voor
echtgenote Marieke kreeg hij een
boeket bloemen mee!

Bijna een maand lang hebben
de reuzenfoto's van Oud Vorden
in de etalages gestaan van zo'n
20 winkeliers. Foto's van bijna
een meter groot die lieten zien
hoe ons dorp er vroeger uit
heeft gezien. Er was een leuke
wedstrijd aan verbonden: wie
herkent de meeste oude foto's?

Eerlijk gezegd had het bestuur van
de Stichting Vrienden van de
Openbare Bibliotheek' niet ver-
wacht dat er zoveel belangstelling
zou bestaan voor die oude foto's en
deze wedstrijd. Het bleek dat ze in
veel winkels door klanten werden
besproken, dat een groot aantal
mensen bij de bibliotheek het wed-
strijdformulier hebben opgehaald
en de 'wandeling door het dorp
van vroeger' hebben gemaakt. En
dat zelfs een hele schoolklas op
pad is geweest om de foto's thuis te
brengen. En intussen komen nu
bij de bibliotheek de ingevulde
wedstrijdformulieren binnen.

Niet allemaal compleet ingevuld
want het was, vooral voor de wat
jongere inwoners van Vorden,
geen gemakkelijke opgave. Maar
er blijkt uit deze formulieren wel
dat erg veel mensen met plezier
aan deze wedstrijd hebben meege-
daan.

Deze week is de laatste mogelijk-
heid om nog op pad te gaan door
Oud Vorden en ook de laatste
week om uw prijsvraagformulier
in te leveren bij de bibliotheek of
deze daar (Dorpsstraat 3) in de bus
te doen. De uiterste datum van in-
levering is zaterdag 22 februari
2003. Daarna zal de jury de beste
inzendingen beoordelen en de uit-
geloofde prijzen toekennen. En ui-
teraard worden de namen van die
prijswinnaars binnenkort vermeld
in 'Contact'.

Deze fotowedstrijd was een origi-
nele actie van de Stichting Vrien-
den van de Openbare Bibliotheek'
die hiermee de bibliotheek heeft
willen feliciteren met het 125-jarig
jubileum van deze voor onze ge-
meente zo waardevolle instelling.

Vorden mag zich gelukkig prijzen
dat zo lang al een goed geoutilleer-
de bibliotheek, bemand door ge-
motiveerde medewerksters, zorgt
voor de informatie en ontspan-
ning van velen, waaronder ook de
jeugd die zelfs gratis boeken kan
lenen. Een instelling die meegaat
met zijn tijd en mogelijkheden
biedt om bijv. door voorzieningen
voor Internet kennis en actuele in-
formatie uit de hele wereld te ver-
krijgen.

Ledenvergadering
Kranenburgs Belang
De algemene ledenvergadering
werd gehouden op 11 februari
jl. in Pannenkoekrestaurant
Kranenburg.

Voorzitter Frits Heidema kan een
flink aantal leden welkom heten
en opende de vergadering. Terug-
kijkend naar het afgelopen jaar
even de belangrijkste onderwerpen
waar Kranenburgs Belang al zo
mee bezig was.
Daarna de activiteiten voor dit
jaar. Vervolgens jaarverslag van de
secretaris. Verslag kascommissie
en jaarverslag penningmeester.
Bestuursverkiezing, aftredend en

niet herkiesbaar Bennie Gosselink
en Coby Ruisch. Voor hen werden
benoemd Foppe Atema en Marietje
Schmitz. Bennie Gosselink werd
bedankt voor 28 jaar penningmees-
ter voor de belangenvereniging,
hij kreeg een envelop aangeboden,
ook zijn vouw Jo werd bedankt en
kreeg bloemen. Coby Ruisch kon
helaas niet aanwezig zijn, ook zij
werd bedankt met een envelop en
kreeg bloemen.

Na de pauze werden de leden
kostelijk vermaakt met een optre-
den door Erik en Andre Knoef 2 Ie
den van de groep HOE? ZO!



Griezelen en 'Volle bak" bij de
heksen van school t' Beeddand!

De 160 toeschouwers (volle bak)
die in de aula van school 't
Beeckland de voorstelling "De
Heksen" hebben bijgewoond,
hebben naar hartelust kunnen
griezelen. Heksen op bezems en
met krijsende stemmen verbra-
ken de stilte in de aula. Heksen
die veel gekke dingen deden en
duidelijk lieten merken dat ze
zwaar de pest hebben aan kin-
deren. In het door Roald Dahl
geschreven toneelstuk, dat in
drie voorstellingen (vrijdag-
avond was de laatste keer) door
de leerlingen van school 't Beek-
eland werd opgevoerd, was het
al niet anders.

De heksen hadden verschrikkelij-
ke plannen, zij wilden alle kinde-
ren in Engeland in muizen veran-
deren. Dat gegeven liep dan ook
als een rode draad door het toneel-
stuk. Gelukkig voor de kinderen
waren Boy en zijn oma net op tijd
om het "duistere complot" te ont-
rafelen en kregen de heksen uit-
eindelijk een koekje van eigen
deeg. Oftewel "de macht van de
liefde overwon het kwade"!

De zes heksen hadden een tover-
drankje gemaakt en proeven van

dat drankje betekende dat je in
een muis werd veranderd met alle
gevolgen van dien. Boy een bijzon-
der kien ventje kwam op het idee
om het toverdrankje in de soep
van de heksen te doen. En zie de
heksen werden muizen en door
toedoen van een toverfee werd Boy
weer gewoon Boy!

Aan het toneelstuk, onder regie
van Jolanda van Sommeren deden
40 kinderen in de leeftijd 12 t/m 16
jaar mee. Zij speelden hun rol met
verve. Neem bijvoorbeeld "De Hek-
sendans", een dans met bezems
door de "heksen" zelfbedacht.

Ook veel muziek tijdens de voor-
stelling. Daarvoor tekende de
schoolband, bestaande uit zes do-
centen te weten: Ron Bastiaan Net,
basgitaar; Gertjan ten Wolde, gi-
taar; Maria Westervoorde, key-
board; Floor Kraayvanger, zang;
Edwin Meyers, gitaar en Tim
Geurtzen drum.

Speciaal voor deze gelegenheid
werd de band versterkt door een
viertal scholieren, Gerdien Peppel-
man en Niels Roessink op trompet
en Timmy van Lingen en Berdi His-
sink zang. De liedjes die gespeeld

en gezongen werden zijn door de
handleden zelf geschreven. (Overi-
gens treedt deze schoolband ook
tijdens Pasen, Kerst e.d. voor de
schooljeugd op.)

Coördinator van het hele gebeu-
ren is Ron Bastiaan Net die als een
soort "duizendpoot" bij alles be-
trokken was. Zo ook bijvoorbeeld
bij het maken van de decors. Deze
decorgroep sleutelde gedurende
tien zaterdagen aan decors en al-
lerhand technische snufjes. Zo
leek het net alsof er vele muizen
door de aula liepen! Overigens
hoopt de organisatie de komende
jaren een "potje" te kweken waar-
uit allerlei dingen zoals b.v. lam-
pen, microfoons, electrische voor-
zieningen (die nu nog moesten
worden geleend) gefinancierd
kunnen worden.

Een oproep om sponsors te vinden
heeft al resultaat gehad. Ron Basti-
aan Net: "Er kwam zomaar opeens
een oud- leerling langs met heel
veel euro's. Een enorme welkome
verrassing, wij stonden verbaasd
over de hoogte van het bedrag en
wat ons betreft mogen er meer van
dergelijke "sponsors" voorbij ko-
men", aldus de toneelcoördinator.

Deelnemersveld Internationaal
<Wim Kuijper Jeugdvoetbaltoemooi' vrijwel compleet
De organisatie van het interna-
tionale "Wim Kuijper Jeugd-
voetbaltoemooi" voor D-teams,
heeft het deelnemersveld al bij-
na compleet. De volgende clubs
hebben inmiddels al toegezegd
om op 16 en 17 augustus aan-
staande dolgraag in Vorden van
de partij te willen zijn. Dit zijn
uit Nederland: Ajax, Feyenoord,
PSV, Willem II en uiteraard Vor-
den' zelf. Uit België Lierse SK;
uit Engeland Middlesbrough
FC; uit Duitsland Bayer 04 Lever-
kusen en uit de Oekraïne het
team van Dynamo Kiev.

Momenteel is de toernooicommis-
sie nog in onderhandeling met

een Europese topploeg. In tegen-
stelling tot eerdere toernooien,
kent de organisatie steeds minder
problemen met het vastleggen van
kwalitatief sterke deelnemers.

Dat is volgens de beide toernooi-
voorzitters Gerard Greven en Wil-
liam van de Veen ook een "must",
want de reden dat ploegen als
Ajax, Feyenoord en PSV naar Vor-
den komen, heeft met name met
de sterkte van het deelnemersveld
te maken. Uiteraard speelt de ge
hele organisatie op zich, de top-
clubs evenzeer aan.

De Wim Kuijper toernooicommis-
sie blijft zich jaarlijks (het toernooi

wordt voor de dertiende keer ge
houden!) inzetten om het toernooi
op peil te houden c.q. verder uit te
bouwen. Daartoe hebben enkele
leden van de commissie onlangs
nog een bezoek gebracht aan het
internationaal indoor Jeugdvoet-
baltoemooi, "Euro Kids Soccer", te
Rotterdam.
Bekeken wordt of er een koppeling
kan plaatsvinden tussen het "in-
door" toernooi in Rotterdam en
het "outdoor" toernooi dat dus in
augustus in Vorden wordt gehou-
den, temeer daar in beide toer-
nooien vrijwel dezelfde teams
meespelen. Inmiddels zijn de eer-
ste contacten tussen de beide orga-
nisaties gelegd.

D66 organiseert een week voor de
verkiezing van Provinciale Staten,
op maandag 3 maart, een bijeen-
komst in zaal Langeler in Hengelo.
Jan Terlouw, de vroegere leider
van D66, voormalig commissa-
ris van de koningin in Gelder-
land en nu senator, spreekt
over D66 en de landelijke poli-
tiek.

Ook Pierre Cuypers is van de partij.
Hij leidt de D66 fractie in Provin-
ciale Staten en belicht de provin-
ciale politiek.
Verder is er gelegenheid om ken-
nis te maken met de fractievoorzit-
ters uit Hummelo en Keppel en
Vorden, Anneke Hacquebard en
Mattie Bakker.
In de vijf gemeenten die na de her-
indeling Bronckhorst gaan vor-

men, zijn tot nu toe twee afdelin-
gen van D66 actief, in Vorden en
Hummelo-Keppel. In beide ge
meenten is D66 vertegenwoordigd
in de gemeenteraad en de partij
wil die vertegenwoordiging voort-
zetten in de raad van Bronckhorst.
D66-ers in de gemeenten Steende
ren, Hengelo en Zelhem kunnen
nu dus ook aan de slag door mee te
gaan werken aan de voorbereiding
voor de^nieuwe gemeente. D66 wil
mensenMnteresseren voor de ge
meentepolitiek.
Leden en belangstellenden zijn
van harte welkom op 3 maart.
Het belooft een uiterst gevarieerde
en interessante avond te worden
die de politieke belangstelling on-
getwijfeld zal aanwakkeren. Ver-
dere informatie is te vinden op de
website d66bronckhorst.nl

Prijswinnaars The Read
Shop Warnsveld
Boekhandel The Read Shop in
Warnsveld heeft gedurende de
eerste weken na de heropening
een prijsvraag onder haar klan-
ten gehouden.

Puzzelaars die de rebus wisten op
te lossen maakten kans op één van
de tientallen boekenbonnen of
slagroomtaarten. Al halverwege de
actieperiode moest de actiebus ex-
tra worden geleegd omdat deze
stampvol zat. Uiteindelijk lever-
den 1346 mensen een kaartje in en
bijna alle oplossingen waren goed.
De jury heeft in totaal 30 prijswin-
naars getrokken. Zij kunnen kie-
zen uit een slagroomtaart, gaarne
een dag voor afhalen bestellen, of
een boekenbon van € 7,50.
Brink, v.d., J., Dreiumme 26, Warns-
veld; Korevar-Nagel, N., Garsenshof
44, Warnsveld; Theloesen, A., I.
Boudier-Bakkerlaan 37, Zutphen;
Kroezen, M., Z.E.weg 76, Baak;
Meurs, E., De Voornekamp 47, Vor-
den; Groeneveld, H.W., Theodora
Bouwmeesterstr. 8, Zutphen;
Heusen, van, S., Dorpsstraat 16A,
Almen; Langen, v. M., Het Boschloo
9, Warnsveld; Homans, G.H., De
Bongerd 10, Steenderen; Koeslag,

Holthusenstraat 3, Zutphen; Klein
Heerenbrink, GA, De Gaikhorst
43, Warnsveld; Berendsen-Ooyen,
J., Singelweg 11, Eefde; Stijl-Brink-
man, C., H. v. Bramerenstraat 13,
Vorden; Boot, V., St. Martinus-
straat l, Warnsveld; Temming, R.
v. Guliklaan 18, Zutphen; Verkes-
Poel, MA, Stokebrand 405,
Zutphen; Aartsen, M., De Pothof
81, Brummen; Heimgartner, J., Het
Prieel 9, Zutphen; Lodewijks, St.
Anthoniehof 49, Warnsveld; Otter-
loo, G., de Lange Garde 19, Warns-
veld; Mulders, E., Laakse Tuin 21,
Zutphen; Gansner, N., B. v.d. He-
ijdenlaan 12, Wichmond; Eskes, E.,
Lammerhof 64, Warnsveld; Molen-
dijk, Het Ham 29, Warnsveld;
Wichgers, Kloetschup 22, Warns-
veld; Harmsen, L., Polweg l, Wich-
mond; Denekamp, Desirée, Kloet-
schup 82, Warnsveld; Hageman,
Rita, Henriëtte Polaklaan 100,
Zutphen; Bekken, Natasja, Slag-
boom 21, Warnsveld; Westerik,
Ans, Het Prieel 51, Zutphen. De
prijswinnaars kunnen hun prijzen
afhalen bij The Read Shop op het
winkelcentrum Dreiumme 55 in
Warnsveld. Vergeet uw legitima-
tiebewijs niet.

Nieuw in Vorden

Shiatsu als geneeskunst bestaat
al meer dan 3000 jaar en is on-
derdeel van de Chinese genees-
kunst.

Shiatsu is een vorm van acupres-
suur die bestaat uit het geven van
druk met behulp van de duimen,
vingers en handpalmen, rotaties
en strekkingen als doel een slecht
functioneren van de inwendige or-
ganen te corrigeren en de gezond-
heid te bevorderen/handhaven en
een groot aantal ziekten te behan-
delen.
Een Shiatsu behandeling werkt bij
veel klachten zoals: orgaanklach-
ten, depressie, hoofdpijn, alle soor-

ten nek- en rugklachten, slapeloos-
heid, menstruatieklachten, chro-
nische vermoeidheid, klachten ar-
men/benen, stress en andere gees-
telijke ongemakken.

Het mooie is dat je het effect van
de behandeling al snel kunt mer-
ken b.v. omdat de spijsvertering
verbetert of omdat slaap- en con-
centratiestoornissen verdwijnen.
Tevens geeft Jet Scholtz anti-rook-
behandelingen d.m. ooracupunc-
tuur.

Voor meer informatie of een be
handeling op afspraak mevrouw
Scholtz, Ruurloseweg 95, Vorden.

Vorden zingt verzoeldiederen
Op zondagavond 23 februari
wordt er in de Dorpskerk een
zangdienst gehouden onder
het motto 'Vorden zingt".

De liederen die op het programma
staan zijn de afgelopen tijd op ver-
zoek aangevraagd en zijn bekende
en geliefde liederen uit diverse
bundels zoals het Liedboek voor de
kerken, Joh. de Heer en Opwek-
king. Het belooft dus een mooie
zaneavond te worden.

Er zal een korte overdenking worden
gehouden door dominee D. Wes-
terneng over het thema: "Dichtbij
God". Verder zal de muzikale bege
leiding in handen zijn van orga-
nist Dhr. G. Hovius uit Barchem.
Hij zal vooraf al een aantal fraaie
liederen ten gehore brengen.
Na afloop is er gelegenheid om
onder het genot van een kopje kof-
fie elkaar te ontmoeten en na te
praten in het kerkelijk centrum
"de Voorde".



Restaureren voormalige pastorie
Ruurloseweg 103

Burgemeester en wethouders van Vorden ma-
ken bekend, dat met ingang van donderdag 20
februari tot en met 2 april 2003 op het gemeen-
tehuis, sector grondgebied (koetshuis), voor een
ieder ter inzage ligt de vergunning op grond
van artikel 11 van de Monumentenwet 1988
voor het restaureren van de voormalige pasto-
rie in Kranenburg, Ruurloseweg 103.

Gedurende de termijn van terinzagelegging
kunnen belanghebbenden tegen deze beschik-
king bij het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift indienen.

Vorden, 19 februari 2003,

burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,

mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

HET PAKHUIS
ANTIEK

CURIOSA
RUITERSPORT
Varsseveldseweg 25,

Lichtenvoorde
tel. 0544-37 51 96 privé 0543-45 20 32

mobiel 06-22 48 1510

Openingstijden:
Donderdag van 10.00 - 12.00 en van 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag van 10.00 -12.00 en van 13.30 - 21.00 uur

Reparatie en verkoop van alle merken tuin- en
parkmachines en zagen. Ook voor winterbeurten.
Tevens slijpen van veescheermessen.

Zaterdags geopend van 9.00 tot 16.00 uur
of na telefonische afspraak.

Tel. 06-50 67 60 24
Olde Kaste 6a - Keijenborg

Op zoek
naar de beste bijverdienste?

Begin een
kranten wij k nu met
€45,-startpremie!
Word bezorger van Algemeen
Dagblad, Trouw en de Volkskrant.

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

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

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

't Komt in de bus met Koplopers!

A c t i e w e k e n

VAKKENDOOS
Afmeting: 460 x: 350 x 81 mm

CONTIMAC TAFELKOLOM
BOORMACHINES

08'; mn
totaal 1«? rnannden garant»

Zie ook de folder.

UZERWAflEN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Bannlnkstraat 4 • 7255 AW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 461220

HELP KINDEREN MET
HERSENLETSEL!
"Door die val met de scooter kan hij
zijn school niet afmaken"

Kinderen hebben de toekomst. Maar... hoe zit het als uw kind te

maken krijgt met hersenvliesontsteking of een hersenbloeding,

een hersentumor of hersenletsel door een ongeval? Dan wordt het

écht duidelijk: er is nog heel veel wetenschappelijk hersenonder-

zoek noodzakelijk, ook voor betere preventie en behandeling.

Helpt u de Hersenstichting Nederland? Word dan donateur. Kijk

ook op www.hersenstichting.nl

HERSENSTICHTING NEDERLAND
Korte Houtstraat 10, 2511 CD Den Haag

telefoon 070-360 48 16

infoOhersenstichting.nl

www.hersenstichting.nl giro 860



Jubilaris Bosman Groenspecialist
verricht werk in De 'ARENA'

(Advertorial)

Op 2 Januari was Ronnie Nij-
land 121/2 jaar in dienst bij Bos-
man Groenspecialist. Ronnie
verzorgt samen met een collega
al jaren het maaiwerk bij heel
veel klanten in de gehele Ach-
terhoek.

Een grote wens van Ronnie was
om het gras in de Arena te mogen
maaien.
Een mooie gelegenheid hiervoor
was zijn 121/2 jarig jubileum. In
het diepste geheim werd dit achter
de schermen met de Arena gere-

geld. Op 23 januari jl. was het zo-
ver en stond de jubilaris samen
met zijn vrouw klaar voor vertrek.
Per bus ging het richting Amster-
dam waarbij hij vergezeld werd
door alle collega's, die Ronnie
graag aan het werk wilden zien.

Op deze dag waren ze in de Arena
ook bezig om een nieuwe grasmat
te leggen, hierover werd deskundi-
ge uitleg gegeven. Op het moment
suprème was de spiksplinternieu-
we grasmat net gelegd en Ronnie
had de eer om deze keurig glad te

rollen (met perfect resultaat na-
tuurlijk). Hierna werd de rondlei-
ding door het stadion voltooid en
ging het weer richting de Achter-
hoek. Aangekomen in Hengelo
stopte de bus bij de Chinees waar
deze dag goed afgesloten werd
met een uitgebreide rijsttafel.

Al met al een zeer geslaagd 121/2
jubileum en wat Ronnie betreft ze
ker voor herhaling vatbaar (hij
heeft zich bij de Arena aangemeld
als vrijwillige medewerker voor
het maaien...)

PCOB bijeenkomsten
De PCOB houdt binnenkort een
tweetal bijeenkomsten.

De eerste is een regio-ledenbijeen-
komst van de afdelingen Zutphen,
Warnsveld en Vorden. Deze wordt
gehouden op donderdagmiddag
20 februari a.s. in het Nutsgebouw
te Warnsveld (Breegraven l, dicht-
bij de kerk). Dan zal mevrouw Th.
van Noort-Wiersinga te Putten ver-
tellen over 'Hoe maak ik mijn ei-
gen levensverhaal?'. Beleefd verle
den, ieder mens heeft zijn unieke
levensverhaal. Herinneringen aan
de jeugdjaren, maar ook andere fa-
sen in ons leven, wie heeft ze niet?
Het ophalen van herinneringen en
het samen delen van deze herinne
ringen kan gezien worden als een
zinvolle activiteit. Over deze on-
derwerpen, het ophalen van herin-
neringen en het maken van een Ie
vensboek gaat het op 20 februari

a.s. 'Ieder mens is een verhaal, al-
tijd de moeite waard'. Een bijeen-
komst die het bijwonen, meer dan
de moeite waard is. Voor eventueel
autovervoer kan men bellen met
telefoonnr. 55 16 46 of 55 14 33.

Op donderdagmiddag 27 februari
a.s. hoopt men de ledenmiddag te
houden in het Stampertje. Dan zal
mevrouw R. Visser-v.d. Sijde uit
Goor, pastoraal medewerkster
Hervormde gemeente, ons vertel-
len over een bezoek aan Irian Jaya
(Nieuw Guinea).

Naar aanleiding van een uitwisse
lingsbezoek van Twentse vrouwen,
heeft zij voorjaar 2002, in het ka-
der van zending en werelddiako-
naat, een bezoek gebracht aan dit
Papoealand. Zij zal dit toelichten
aan de hand van dia's en zo kunt u
deze ontmoeting meebeleven.

PCOB en medezeggenschap in
Pensioenfondsen
Twee weken terug trof men onder
deze kop een artikel in Contact aan.
Deze week kreeg men het bericht
door, dat de PCOB en de andere
Ouderenbonden met de organi-
saties van werknemers en werkge
vers een akkoord hebben bereikt
op dit punt. Gepensioneerden
krijgen voortaan een plaats in de
besturen van pensioenfondsen. In
de pensioenfondsbesturen moeten
ouderen 'naar evenredigheid' ver-
tegenwoordigd zijn. Maximaal de
helft van de werknemerszetels kan
op die manier door de ouderen/ge
pensioneerden worden ingenomen.
Bij enkele pensioenfondsen zijn de
ouderen al vertegenwoordigd, maar
dit is nu meer uitzondering dan
regel, dit gaan nu veranderen. Een
belangrijk punt van belangenbe
hartiging voor de Ouderenbonden.

Ulij s v Amerongen had
pech in Hoogerheide
De veldrijder Thijs v Ameron-
gen reed afgelopen zondag zijn
laatste cross te Hoogerheide
(BR), in een groot internatio-
naal veld kwam de Vordense
renner gelijk met de eersten
mee.

Op een snel parcour reed hij met
de wereldkampioen mee naar de
eersten in het veld, in de finale
brak bij v Amerongen op een onge
lukkig moment de ketting. Hier-
door moest Thijs een flink stuk lo-
pen, dit koste hem enkele plaat-
sen, maar vanuit het achterveld
kwam v Amerongen terug tot een
12e plaats. Sebastiaan Langeveld
uit Lisse won uiteindelijk de wed-
strijd, deze renner werd 4e op de
W.K.te Monopoli. De overige
R.T.V.ers reden voor het laatst in

het bos, na de tocht gingen de ren-
ners aan het levend ganzebord,
met na afloop een lekkere warme
winterhap (boerenkool en zuur-
kool), dit alles gebeurde bij de cam-
ping "De kleine Steege" te Wich-
mond. Komende zondag gaat de
R.T.V. beginnen aan de eerste wég-
training, s' morgens om 9.00 uur
vertrekt men tegenover Café "De
olde Kriet" midden in Wichmond.
De Baakse RT.V.er Arne Kornegoor
start dit jaar als mede kopman in
de wegklassiekers voor de Ama-
teurs bij de Tegeltoko/Lowik ploeg
van Han Vaanhold. Hij wil zich dit
jaar bewijzen en volgend seizoen
als profrenner rijden, Kornegoor
legt de lat hoog dit jaar vorig sei-
zoen reed hij al de W.K.te Zolder
(B), en won het regelmatigheids-
klassement voor Neo-Amateurs.

Vlooienmarkt
Zondag 2 maart is er een grote
en gezellige originele vlooien-
markt in sporthal t Jebbink in
Vorden.

Men kan heerlijk snuffelen langs
de vele kramen met 2e hands spul-
len. Wellicht vindt men datgene
waar men al zolang naar op zoek
was.
Men kan gratis parkeren en de ge
zellige kantine is open. Ook is er
livemuziek.
Het adres is: Jebbink 13 in Vorden.
(Zie ook de advertentie).

als u het zeker
wilt weten..,

BEURSPRAAT

JANUARJ-BLUES
Op de eerste handelsdag van janu-
ari zette de AEX meteen het tot
dusver hoogste niveau voor 2003
neer. Bij een januari-effect stellen
wij ons toch iets anders voor. De
belangrijkste genoemde verklarin-
gen zijn zorgen over de economie
en wat wel fraai aangeduid wordt
met "geo-politieke risico's".

Om een idee te krijgen van wat die
"geo-politieke risico's" inhouden is
het goed de marktontwikkelingen
rond de Golfoorlog in 1991 in her-
innering te roepen. In de aanloop
naar 'Desert Storm' daalden aan-
delenkoersen en steeg de olie en
goudprijs. Direct na het uitbreken
van de vijandelijkheden in de
vorm van Amerikaanse luchtaan-
vallen stortte de olie en goudprijs
letterlijk ineen en vlogen de aan-
delenkoersen omhoog. Een perfec-
te illustratie van het gezegde: 'Buy
when the bullets fly!' De rally ging
over in een meer zijwaarts pa-
troon na het snelle einde van de
Golfoorlog. De geschiedenis lijkt
zich te herhalen gezien het gedrag
van de aandelenmarkt en de olie
en goudprijs.

Belangrijkste verschil met toen
echter is dat we nu weten dat de
Golfoorlog militair gezien een
peulenschil was, wat toen zeker
niet de consensus in de aanloop
naar dat conflict was. Nu is de con-
sensus wél dat een regime-wisse-
ling in Irak betrekkelijk snel kan
worden afgedwongen. Dit laat te
gelijk weinig ruimte voor opluch-
ting op financiële markten. Een
snelle overwinning zit bij wijze
van spreken al in de markt. De
slechte marktprestatie van de olie

sector (de afgelopen drie maanden
zevende van de tien MSCI-hoofd-
sectoren), toch een voor de hand
liggende 'hedge' en bij ons een
Houden, geeft wat dit betreft te
denken.

Komen welbij de tweede factor,
zorgen over de economie. Met een
olieprijs hardnekkig op USD 30
per vat en een vaste euro en yen
kunnen wij ons bij zorgen over de
Europese en Japanse economische
ontwikkeling veel voorstellen. Ze
ker wanneer we de monetaire be
leidsinertie in beide blokken in be
schouwing nemen. Voor de Ver-
enigde Staten is het beeld positie
ver. Weliswaar viel de economi-
sche groei in het vierde kwartaal
terug, maar de investeringen trek-
ken aan. De consument begint wat
te aarzelen, maar de huizenmarkt
blijft loeivast. Cijfers over het pro-
ductenvertrouwen zijn opwaarts
herzien. Het begrotingsbeleid
wordt verruimd en via een zwak-
kere dollar verbetert de Ameri-
kaanse concurrentiepositie. De
winstontwikkeling is meevallend
bij sterk neerwaarts aangepaste
verwachtingen zodat wij deze fac-
tor als neutraal tot licht positief
beschouwen.

Het sentiment op beurzen is dus
somberder dan de feiten lijken te
rechtvaardigen. Of is er soms iets
anders aan de hand? Is de kater na
de internetparty nog steeds niet
uitgewerkt? Zijn er veel institutio-
neel gedwongen verkopers? Of is
de markt toch stiekem niet over-
tuigd van een goede afloop in het
Midden-Oosten? Dat laatste lijkt
ons niet eens zo onwaarschijnlijk.
We weten gelukkig snel waar we
aan toe zijn. De crisis loopt op zijn
eind, hetzij door een dramatisch
gebaar van overgave of balling-
schap op het laatste moment, het-
zij door een herhaling van 1991.
Buy the fact!

Bron: IRIS; een gezamenlijke on-
derneming van de Rabobank en de
Robeco Groep.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
RobJonker
Henk Kreeftenberg
Caroline van den Vlekkert

ENDA 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
19 Klootschieten ANBO Kleine

Steege. •
19 Handwerkmiddag de Wehme

+ kraamverkoop.
19 HVG Wichmond dhr. Vriend

over Ziekenhuis.

19 EHBO herhalingslessen dorps-
centrum.

19 NBvPlattelandsvrouwen 3D dia-
projektie.

19 Bridgeclub BZR 't Stampertje.
20 PCOB bijeenkomst in Nutsge-

bouw Warnsveld.
20 Klootschieten bij Vordense Pan.
20 Bejaardenkring dorpscentrum.
22 NBvPlattelandsvrouwen blijspel

Doetinchem.
24 Bridgeclub Vorden dorpscen-

trum.
25 Chr. vrouweij Passage oogst-

figuren.
26 Klootschieten ANBO Kleine

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

werk.



Ook bij Oh Hengelo (Gld.) een
vollere tas voor minder geld!!!
VLEES: MAANDAG DINSDAG WOENSDAG

MAGERE
RUNDERLAPPEN

599
•

50% korting

GROENTE:

ch
MANDARIJNEN

1.49
kg van 2.49 voor

ch VERSE
PIZZA'S
nu met O W /O

BONUSKORTING!

ARIEL
pak 1,35 kg a 6.69

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

Oh BRETONSE
HAM

200 gram van 3.52

176
voor • H
50% korting

WARSTEINER
PILSNER

krat 24 flesjes nu BI99

GALL^GALL

AVIKO AARD-
APPELSCHOTEL

zak 450 gram a 1.69

nu 3 zakken halen

2 zakken betalen

Altijd dagvers

Bestelling per tel./fax

Bezorgen aan huis

Riant en gratis parkeren

Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

GALLSGALLWEDUWE VISSER

JONGE JE'NI-VI M O L E N H O E K
10.4 D E W I N K E L H O E K V A N H E N G E L O

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

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

Nagekomen familieadvertentie

José la Croix
Tel. (0575) 56 03 81

Praktijk in
Zutphen en Baak

In de
overgang?

De overgangs-
consulente

van Care for Women
helpt u er doorheen!

Wilt u:
•Snel

van uw klachten af?
• Weten of uw klachten

afkomstig zijn
van de overgang?
• Uw risico weten
op botontkalking,
borstkanker en

hart- en vaatziekten?
• Een persoonlijk

adviesplan ontvangen?
• Deskundige hulp?

Bel dan
voor een afspraak:

(0575) 56 03 81

De Overgangs-
consulente:

• Is een nieuwe profes-
sionele zorgverlener.
• Heeft kennis van de

reguliere én alternatieve
geneeskunde.

• Is een vrouwelijke
verpleegkundige.

• Wordt door verschil-
lende zorgverzekeraars

vergoed.

In alle rust is heden overleden

Adelaïde Louise du Celliée Muller
weduwe van Duco de Waal

15-7-1916 17-2-2003

Algiers: Jan Willem de Waal
Marijke de Waal-Spauwen

Vorden: Binnert de Waal

Laren: Reinout de Waal
Annemarie de Waal-

van Dam van Isselt
Duco

Contactadres:
Ruurloseweg 125
7251 U Vorden
Tel. (0575) 55 68 95

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Bij
Albert Heijn

Hengelo (Gld.)
zit u

weer goed.
Vanaf maandag 17 februari

een keiharde spaaractie voor
„gratis"

Jfartmm

tuinmeubelen.
Kijk in de winkel voor de actievoorwaarden!



EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

«PEUGEOT
Rl DDERHOF

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

Molenenk 2 - Hengelo (Gld.) (0575)461947

Peugeot 206
1.4XS

zwart 01-00
3 d € 11.950,-

Peugeot 106 1.1 .accent rood 03-00 € 8.750
Peugeot 106 1.1 sport geel 05-00 € 9.250
Peugeot 205 1.8 XRD grijs Diesel 01-92 € 3.290
Peugeot 206 GT116V groen 06-99 3-d € 13.950
Peugeot 206 1.4 XT blauw 01-00 3-d € 11.750
Peugeot 206 2.0 GT116V grijs 01-00 € 15.250
Peugeot 306 1.9 XRD geel 03-98 diesel € 7.950
Peugeot 306 1.6 XR groen 04-94 € 4.750
Peugeot 306 1.6 XT Break grijs 06-00 € 13.500
Peugeot 306 1.4 XR groen 05-00 € 11.250
Peugeot 306 1.4 XR Comfort 03-96 rood € 6.950
Peugeot 306 2.0 HDI Break 06-99 grijs € 12.750
Peugeot 406 3.0 V6 Coupe 03-00 grijs € 32.950
Peugeot 406 1.8 SL groen 01 -96 € 7.950
Peugeot J5 CAMPER wit 08-93 benzine € 17.950
Renault Megane 2.0 16V 03-00 blauwmet. € 22.000

www.ridderhof.peugeot.nl

GARAGE
WASSEVELD
Ruurloseweg 35a - Zelhem
(0314)621864

Toyota RAV4
2.0 bj.1995
130.000 km

€ 10.750,-

Seat Cordoba 1.6 Vario bj. 2000 51.000 km €
Mercedes Benz A140 bj. 2000 57.000 km €
Opel Astra 1.8 16V Station bj. 1999 63.000 km € 12.500
Volkswagen Passat 1.9 TDi bj. 2000 89.500 km € 17.000
Opel Corsa 1.2 16V Sport bj. 2000 52.000 km € 9.250

^^ •̂••̂ ^^^^^ •̂•̂ ^^^^^^^ •̂̂ ^^^^^^^ •̂̂ ^^ •̂B

l yi / APK Keuringsstation

1/l/OLVETANG

AUTOBEDRIJF

Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14

Nissan Patrol
3.3 Diesel

1988 trekhaak
APK 7/03

Ford Escort 1.6 LPG 1991 rood LM velgen 16" trekhaak
Subaru Legacy 2.0 Gli 1992 LPG rood
Ford Courier 1.8 D 1993 wit (grijs kenteken)
Renault 25 GTX autom. 1989 donkergroen trekhaak
VW Passat Station 1989 rood trekhaak

APK- Keuringsstation
Steenderen

Toldijkseweg 2 Steenderen
06-22252580 of 0575-452305

onafhankelijke apk keuring
geen reparaties
benzine en Ipg auto's is € 48,- (ind.CO en viergas-
meting.)
dieselauto's roetmeting meerprijs € 35,-
tegen inlevering van deze advertentie krijgt u
€ 8,- korting, (max. 1 advertentie per apk)
profiteer nu en bel voor een afspraak.

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28,
7234 ST Wichmond (0575)441621

www.autolangwerden.nl

Fiat Cinquecento zwart 1997 33.000 km € 4.400
Nissan Sunny 1.4 hatchb. 1995 gr. blauw € 5.300
Opel Astra Station 1.6i zwart met. 1999 € 11.750
Peugeot 106 1.1 i blauw 1998 5-d € 6.900
Volvo 440 1.8i rood met. 1994 3-d € 3.500

^— ii^^^^^^^^^^^^^^mimm

.M Autobedri j f
M Meleers

' - <;toonHpron C-J IC\^1^\Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575)45 1974

Mitsubishi
.arisma 1.6GLX

10-95 grijs
€ 6.950,-

Opel Astra 1.6 pearl 08-00 bordeauxrood € 13.250,
Toyota Yaris 1.3 Sol 06-00 brons € 12.250,
Volkswagen Golf 1.4 16V 06-00 blauw € 13.750,
Volkswagen Polo 5-drs 05-98 grijs stbkr. € 8.750,
Nissan Sunny 5-drs 01-92 rood stbkr. € 2.950,

AUTOBEDRIJF

R.NIJENHUIS
Burg. Galleestraat 67e - Vorden (0575) 55 32 00

www.auto-nijenhuis.nl

Renault Clio 1,4 RT blauwm. 2000 blauw € 8.950
Suzuki Swiftl.O GLS rood 1997 rood €5.750
Daihatsu GranMove 1.5 16V MPV 1998 rood € 7.950
Volkswagen Polo 1.6 Station 1998 d.blauwm. € 7.950
Peugeot Partner 1.4 LPG onderb. 1998 incl. btw € 6.250

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden

Div. AX-en
Div. BX-en
Div ZX-en
Div. Xantia's
Div. XM

Voor afspraak:
(0575) 55 38 02
0 6 - 1 3 8 2 7 5 6 4

vanaf € 1000,-
vanaf € 500,-
vanafC 1.250,-
vanaf € 2.000,-
vanaf€ 1.250,-

tot€ 4.000,
tot€ 1.500,
tot€ 6.000,
tot€ 7.500,
tot €10.000.

IJ l f AUTOBEDRIJF //ƒƒ

BRUIL
Zelhemseweg19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

www.autobedrijfbruil.nl

Suzuki Vitara JLX 1.6 1992 zwart
Opel Astra Station 1.6 1999 blauw
Opel Astra 1.6 1998 blauw
Mazda 323F16V 1992 rood
Nissan Almera 1.4 1998 rood

K>lein Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575)551256

Peugeot
106 1.4 Green

11 -98 sch./kanteldak
rood met. 116.000 km

Peugeot 306 XSI 2.0 3-drs 08-97 goudmet, sch/kanteldak
Peugeot 306 XR 1.6 5-drs 08-97 roodmet. Trekh. Radio
Peugeot 306 XR 1.4 5-drs 04-96 roodmet. Airco
Peugeot 405 1.6 GL11 -98 beige 141.000 km
Suzuki Vitara JLX Cabrio 1.6 04-93 zwart 116.000 km



EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0573) 46 19 77

Peugeot 306 1.4 5-drs groen 1993
Opel Omega 2.5 TD 6-cil station elegance 2001
Peugeot 106 3-drs diesel 1996
Fiat Punto 55S 1.4 3-drs zwart 1996
Opel Astra 1.6 5-drs zilver 1998

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

Rondweg 2 Vorden

DAEWOO

(0575) 55 22 22

Maak nu
een proefrit

in de nieuwe
Daewoo Evanda

Al leverbaar vanaf
€21.995,-

Daewoo Matiz S cobalt blauw 1999 € 6.250
Daewoo Matiz SE rood 2000 € 7.750
Daewoo Matiz Spirit groen met. 2001 € 8.250
Daewoo Lanos automaat zilver met. 2000 € 11.950
Daewoo Lanos SE 5 drs zwart met. 2000 € 10.500
Daewoo Nexia GTX rood met. 1996 € 5.950
Daewoo Nubira Wagon zilver met. 1999 € 10.250
Daewoo Nubira automaat groen met. 2000 € 12.950
Daewoo Nubira SX 1,6 blauw met. 2001 € 13.950
Fiat Cinquecento zwart 1995 € 3.500
Fiat Cinquecento rood 1998 € 5.250
Fiat Seicento sporting zilver met. 2001 € 8.750
Hyundai Accent 1,5 sport zwart 2001 € 11.950
Lancia Y 1,1 zilver met. 1998 € 6.750
Nissan Almera 1,6 GX rood 1998 € 9.750
Opel Corsa 1,2 comfort 5 drs zwart 2001 € 11.250
Renault Twingo helios oranje 1999 € 7.250
Renault Twingo airco zwart 1995 € 5.250
Suzuki Baleno 1,3 blauw met. 1995 € 5.250
Suzuki Baleno 1,6 sport rood 1999 € 8.950

www.groot.jebbink.nl

RICTMAH
AUTOBAND f N & AUTO'S

Slotsteeg 18, 7255 LH Hengelo (Gld) (0575) 46 27 79

Banden:
155-13 € 36,- 175-70-13 € 39,-

185-60-14H € 59,- 185-60-14H € 59,-

mclusief montage, balanceren en Btw!

Dorpsstraat 27 6999 AB Hummelo (0314) 381660

Volkswagen
Passat 1.6

groen 1998

Volvo 850 2.5i 10V Estate blauw bj.1995
Volkswagen Golf 1.9 TDi 3-d 90 pk zwart bj.1998
Fiat Ducato 2.8D wit bj. 2000
Honda Civic 1.6 VTi 4-drs zwart bj. 1994
Honda Accord sedan 1.8i LS Airco blauw bj. 1999

Zutphen-Emmerikseweg 75a
Baak
(0575) 44 29 76

www.vangeldereautos.nl

Hyundai Excel 1.3 LS i.s.g.st. groenmet. 1997
Mazda 323p 1.5 i.z.g.st. wit LM velgen 1999
Mazda MX-3 1.6 16V LM velgen el. ramen 1995
Mercedes C180 Esprit blauwmet. nette auto 1994
Ruime keuze uit ± 15 bedrijfswagens

el. AUTO HERWERS
W W W . H E R W E R S . N L

Nissan Micra 1.0 LX 3 drs 1998
Nissan Sunny 1.4 Clair 3-Drs 1995
Nissan Sunnyl.4 SLX 5-Drs 1992
Nissan Almera 1.4 Pulsar 3 drs 1997
Nissan Almera 1.6 SLX Airco 4-Drs 1996
Nissan Almera 1.8 Sport+ 5-drs 2000
Nissan Almera 1.4 Sport 5-Drs 1998
Nissan Primera 1.6 Si 5-Drs 1997
Nissan Primera 2.0 Tekna Navi 4-drs 2002
Citroen ZX 1.8 Advantage 5-drs 1994
Daihatsu Sirion 1.0 Rti 5-drs 1999
Fiat Bravo 1.4 SX3drs 1999
Ford Fiëstal.3 Giha 3-drs 1996
Ford Mondeo 1.8 Business 5-drs 2001
Honda Accord 2.0 Aerodeck 1993
Jaguar S-Type 3.0 Executive Aut. 4-drs 2000
Mazda 121 1.33drs1999
Peugeot 106 1.1 Accent 3drs 1997
Toyota Corolla 1.3 GXi 5drs 1996
Toyota Avensis 1.8 Linea Terra 4drs 1998
VW Passat Variant 2.3 VR5 comfort line 1999
Automaten
Nissan Primera 2.0 SLX 5drs 1996
Nissan Primera 2.0 GX 5drs 1998

6.950
4.900
2.750
7.950
6.500

12.950
8.950
9.250

26.500
3.500
8.600
8.500
5.950

15.950
5.850
39.500
7.500
7.250
6.750
11.950
15.950

€ 8.750
€ 11.350

Nissan Primera 2.0 CVT M6 Tekna Plus 4drs 2002 € 31.000
€ 27.000
€10.750
€19.250

Opel Frontera 3.2 Limited 1999
VW Golf 1.8 CABRIO 1994
VW Passat Variant 1.9 Tdi Comfort Line 5drs 1999
Diesels
Nissan Almera 2.0 Pulsar Comfort 5drs 1999
Nissan Terrano II 2.7 Tdi Sport 3drs 2001

€10.900
€ 30.950

Nissan Terrano II 2.7 Tdi SE 7 persoons 5drs 2000€ 32.500
€12.950
€ 19.250

Skoda Fabia 1.9 Sdi Comfort 5drs 2001
VW Passat Variant 1.9 TDi 110 PK 5drs 1999
Grijs Kenteken
Nissan Vanette 2.3dsl Cargo 2001 exd. Btw € 11.000
Mitsubishi L400 2.5 TD 2000 exd. Btw € 10.900
MPV
Honda Shuttle 2.3 IES 7 persoons 5-drs 2000 € 21.950
Opel Zafira 1.6 16V Comfort 5-drs 1999 € 17.850

Kruisbergseweg 8 - Hengelo (Gld.) (0575) 46 22 44

iroot Jebbink: Voor betaalbare kwaliteit
Eén van de bekendste punten aan
de N316 is ongetwijfeld Garage-
bedrijf en Shell tankstation Groot
Jebbink in Vorden. Een goede
beslissing dus van Driekus Groot
Jebbink, vader van de huidige eige-
naar Jan, zich bij de aanleg van de
rondweg hier te vestigen. Inmid-
dels is er wel het een en ander ver-
anderd. De rondweg is steeds druk-
ker geworden en het tankstation is
meegegroeid met alle ontwikkelin-
gen en beschikt over een uitge-
breide shop. Zelfs met zaken als
een Palthe stomerij depot. Uiter-
aard is er nachtservice (met PINpas).

Maar ook het garagebedrijf mag
er zijn. Na het subdealerschap van
Ford en Suzuki is men nu al weer 8
jaar Daewoo dealer. De 13 mede-
werkers van Groot Jebbink staan
voor u klaar: Een nieuwe Daewoo,
maar ook een nieuwe auto van elk
ander gewenst merk. En er is altijd
een ruim aanbod van ongeveer 70
auto's in vele prijsklassen en mer-
ken. Mocht de auto die u zoekt er
niet tussen staan dan beschikt men
over voldoende relaties om toch
spoedig de auto van uw keuze te
kunnen leveren. De universele
werkplaats beschikt over APK- en

Stek (airco sevice) erkenning, ban-
den en uitlatenservice en vervan-
gen van ruiten. Alles tegen een
scherpe prijs.
Dit jaar bestaat het bedrijf 40 jaar
en er zijn en worden de nodige
extra activiteiten ontplooid.
En Daewoo doet hieraan mee:
Introductie van een nieuwe ruime
sedan, de Evanda en later dit jaar
een nieuwe Nubria Genoeg rede-
nen voor een bezoek dus.

foto: v.l.n.r: Jan Groot Jebbink,
Patricia Harmsen, Ad van den
Vlekkert en René van Engbrink

m
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Treeplanken aan alle Syntus-linten
in Achterhoek

Verdere verbetering
toegankelijkheid
lage-vloertreinen

Kranenburgs Carnaval:

"Zet zorgen een paar dagen opzij"!

Twee jaar na de introductie van
de eerste Lint-trein in de Achter-
hoek heeft Syntus toestemming
gekregen voor aanbrengen van
treeplanken aan alle Linten.
Het afgelopen weekeinde zijn
alle Lint-treinen voorzien van
een treeplank bij elke in- en uit-
gang. De toegankelijkheid van
de moderne treinen met de lage
vloer is hiermee verder toege-
nomen.

De treeplanken hebben een breed-
te van 16 centimeter en dichten
hiermee grotendeels de afstand
tussen trein en perron. Daarbij
zijn de treeplanken van hout en
voldoen zij volledig aan de veilig-
heidseisen vanuit wettelijke bepa-
lingen die aan een dergelijke voor-
ziening worden gesteld. De direc-
tie van Syntus is zeer verheugd

over het feit dat nu aan de wensen
van vele klanten is voldaan. Direc-
teur Productie van Syntus Frank
van Setten: "De afgelopen jaren
hebben wij meermalen reacties
van klanten en personeel ontvan-
gen over situaties die zich soms
voordeden op stations als bijvoor-
beeld Arnhem-Velperpoort, waar
de kloof tussen trein en perron het
grootst is. Vanaf vandaag zijn deze
situaties verleden tijd en kunnen
reizigers op alle stations eenvoudi-
ger en veiliger in en uit de Lint-
treinen stappen. Een heuglijk feit
waar we meer dan twee jaar voor
gestreden hebben en nu dan ook
daadwerkelijk is gerealiseerd."
De Lint-treinen van Syntus, zoge
naamde 'üght-Trains', rijden sinds
juni 2001 op de Syntus-trajecten
Arnhem-Winterswijk en Zutphen-
Winterswijk.

Kom op voorkinderen!

Geef aan de
Jantje Beton Collecte!
De kinderen bij u uit de buurt
helpen en tegelijkertijd iets
doen voor het goede doel? Dat
kan! Van 24 februari t/m 8
maart wordt door het hele land
de Jantje Beton Collecte georga-
niseerd.

Een collecte voor en door het
jeugdwerk waarbij 50% van de op-
brengst bestemd is voor de deelne
mende clubs. Deze opbrengst kun-
nen de clubs besteden aan acti-
viteiten of spelmaterialen voor
kinderen, waar normaal gespro-
ken geen geld voor is. Bijvoorbeeld
voor het organiseren van een va-
kantiekamp of het aanschaffen
van een nieuw speeltoestel.

Met de andere helft van de op-
brengst ondersteunt Jantje Beton
projecten voor kinderen die in de
verdrukking dreigen te komen. Zo-
als kinderen uit achterstandswij-
ken of kinderen die met hun moe
der in een Blijf-van-mijn-lijfhuis

wonen. Kortom: kinderen die wei-
nig of geen momenten van ont-
spanning in hun leven hebben.
Juist deze kinderen wil Jantje Be
ton een toekomst bieden waarin
zij geen achterstand kennen ten
opzichte van de rest van de samen-
leving. Zo kunnen we voorkomen
dat ze op het verkeerde pad raken.

Die projecten kunnen variëren
van speelvoorzieningen tot acti-
viteiten speciaal voor kinderen.
Van een gezellig dagje uit tot een
week lang op een spannend vakan-
tiekamp. Zodat ze even zorgeloos
en gelukkig zijn. Jantje Beton
vindt dat ieder kind moet kunnen
spelen. Maar die projecten kosten
veel geld.

Geef daarom ook uw bijdrage aan
de collectanten. Alleen dan kun-
nen wij deze kinderen blijven hel-
pen en helpt u de kinderen uit uw
buurt. Namens alle kinderen in
Nederland hartelijk dank!

Start groep
alleenstaand ouderschap
Een gespreksgroep voor men-
sen die alleen hun kinderen op-
voeden.

Veel mensen voeden in deze tijd al-
leen hun kinderen op. Meestal
vrouwen, maar soms ook mannen.
We denken hierbij aan weduwen
en weduwnaars, bewust ongehuw-
den en gescheiden mensen.
Het komt steeds vaker voor dat, na
scheiding, vader en moeder samen
voor hun kinderen blijven zorgen
(co-ouderschap). Deze situaties vra-
gen soms een grote inspanning en
kunnen de ouder voor allerlei pro-
blemen stellen zoals opvoedings-
vragen, oppas en kinderopvang, fi-
nanciële vragen, uitkeringen, wer-
ken, de omgang met de andere ou-
der, vrijetijdsbesteding etc.
Als men ook in zo'n situatie ver-
keert en hierin begrip, steun en/of
goede raad zoekt, is deze groep
wellicht iets voor u.
In 12 wekelijkse bijeenkomsten
van twee uur praat men met el-

kaar over bovengenoemde en an-
dere thema's.
Men zoekt samen naar oplossin-
gen. Men oefent door middel van
rollenspel, bijv. opvoedingssitua-
ties, communicatie met de andere
ouder en situaties rond werk en
geld. Desgewenst nodigen we des-
kundigen uit, bijv. als het gaat om
juridische en financiële kwesties.
Als men belangstelling heeft,
neem dan contact op met het alge
meen nummer 0900-8806. Zij ma-
ken dan een afspraak voor een
kennismakingsgesprek.
De bijeenkomsten worden gehou-
den op dinsdagochtend in het ge
bouw van Sensire, (voor het zie-
kenhuis Nieuwe Spittaal) Ooyer-
hoekseweg 6 te Zutphen.
Kinderen kunnen worden opge
vangen in de gratis ziekenhuiscrè-
che.
De Ie bijeenkomst van het nieuwe
seizoen is 11 maart. Het maxi-
mum aantal deelnemers is 10 per-
sonen.

FEESTTENT

Volgende week kan het ge-
meentebestuur in veel dorpen
en steden in Nederland wel een
weekend op vacantie, want dan
zullen Carnavalsprinsen en
hun gevolg de scepter gaan
zwaaien. Vroeger nam ook in
Vorden de Prins de sleutel van
het gemeentehuis in ontvangst.
"Kranenburgs Carnaval" doet
dat tegenwoordig gewoon an-
ders, niet al teveel officiële
"poes-pas", maar gewoon een
paar dagen gezellig feest vieren.
En daar voelt men zich erg pret-
tig bij!

Als je daarover spreekt met voor-
zitter Wim Schmitz en secretaris
Herbert Rutgers, dan kan het bijna
niet anders of ook de dagelijkse
dingen komen in zo'n gesprek aan
de orde. Bijvoorbeeld de plannen
van de Amerikanen om Saddam
Hoessein een kopje kleiner te ma-
ken. Dus oorlogsdreigingen ten
voeten uit. Zowel Wim Schmitz als
Herbert Rutgers zijn beiden una-
niem van mening dat het met al
dat "gedreig" in de wereld, het ge-
woon goed is om de zinnen even te
verzetten.
En dat kan met name in de Kra-
nenburg waar "Kranenburgs Car-
naval" wederom een leuk pro-
gramma in elkaar heeft gesleu-
teld. Dat begint al op vrijdagavond
28 februari, wanneer in de ver-
warmde feesttent op het terrein
van de voetbalclub "Ratti" de grote
Playbackshow wordt gehouden.
Een show die is uitgegroeid tot een
meer dan avondvullend program-
ma. Vorig jaar waren er in totaal
33 optredens, met als winnaar
"Kranenburgs Belang" met het
lied "Annelies" van Brigitte Kaan-
dorp.
Een paar weken geleden heeft de
organisatie in school "De Kraanvo-
gel" een bus neergezet waar de op-
gaves voor de playbackshow in ge
deponeerd konden worden. De

bus was in no-time vol. Ook kreeg
de organisatie zowel mondeling
als telefonisch diverse aanmeldin-
gen binnen. Dus zal er vrijdag-
avond ongetwijfeld tot in de klei-
ne uurtjes worden opgetreden.
Wim Schimtz en Herbert Rutgers
wijzen er met nadruk op dat in
tegenstelling tot geruchten die
momenteel de ronde doen dat ie
dereen die zich heeft opgegeven
ook daadwerkelijk zal optreden!
De presentatie van de show is in
handen van Richard Ooms en Her-
bert Rutgers.

Zaterdagavond l maart is er het
carnavalsbal. Ook dit gebeuren
vindt plaats in de verwarmde feest-
tent. Die avond zal de huidige
Prins Peter (Hummelink) de Eerste
en zijn adjudant Fons ( Nijenhuis)
het veld ruimen voor de nieuwe
Prins die zijn opwachting zal ma-
ken met uiteraard in zijn kielzog
ook de nieuwe adjudant. Na wat
officiële plichtplegingen van de
oude en de nieuwe Prins zal de in-
middels regionaal bekende band "
Les Compagnons" de muzikale re
gisters open trekken en kan het
feest pas echt beginnen. Volgens
Herbert en Wim is gecostumeerd
prachtig, maar absoluut niet nood-
zakelijk.

"Trek kleren aan waar je je lekker
in voelt", dat is het motto. Het be
stuur van "Kranenburgs Carnaval"
wil met name een kleinschalig car-
naval. Wim Schmitz: " We willen
absoluut geen toestanden zoals
een twintig jaar geleden met van
heinde en verre grote groepen car-
navalsvierders. Wij willen het car-
naval beheersbaar houden. De or-
ganisatie is in handen van vijf be
stuursleden, aangevuld met circa
30 vrijwilligers. Dus niet groter,
het moet leuk blijven" Maar, zo
vult Herbert Rutgers aan, wat wij
wel willen is meer publiek op de
zaterdagavond. De belangstelling

voor deze avond viel de afgelopen
jaren wat tegen, terwijl het dan
juist zo gezellig is".
Zondagmiddag 2 maart worden de
festiviteiten voortgezet met het
"Kindercarnaval" dat begint met
een optocht die vanaf de feesttent
vertrekt voor een rondgang door
de Kranenburg. "De Schaddenstek-
kers" uit Ruurlo zorgen voor de
muzikale ondersteuning. De kin-
deren gaan na afloop van de op-
tocht direct door naar de sportzaal
van school "De Kraanvogel" waar
de kinderentertainer Teddy Clari-
netti zich een poos met de jeugd
zal bezig houden. Voor de jeugd
gratis toegang met bovendien ook
nog een hapje en een drankje. Dat
alles wordt betaald uit de op-
brengst van de verloting. De trek-
king van deze verloting is maan-
dag 3 maart in school "De Kraanvo-
gel" en zal onder het toeziend oog
van de notaris, verrricht worden
door de nieuwe Prins. De hoofd-
prijs is een reischeque van 250 eu-
ro.

Terug naar zondagmiddag 2
maart. Aansluitend aan het kin-
dertheater, gaan in de feesttent de
"carnavalsremmen" pas echt los.
Het populaire "Kas Bendjen", be-
hoeft wat dat betreft geen nadere
introductie!! Behalve deze band is
er, zoals dat wordt aangeduid een
"Support Act" van de band "Juus-
tum", een eveneens uit Vorden af-
komstige band. Verder treedt op
"Master of Spaim", de winnaar tij-
dens de Bosfeesten van "Open Po-
dium".

"En als op zondagavond de rust is
teruggekeerd en het publiek weer,
naar wij hopen, voldaan naar huis
is vertrokken dan strekken wij de
benen en gaan wij (bestuur en vrij-
willigers) gezellig bij elkaar zitten
en zullen we ons het pilsje heerlijk
laten smaken", zo zeggen Wim
Schmitz en Herbert Rutgers!

Dancing Witkamp
opent geheel vernieuwde kelderbar
De kelderbar van Dancing/Disco-
theek Witkamp in Laren (Gld.)
heeft de afgelopen weken een
heuse metamorfose ondergaan.
Met man en macht is er gewerkt
om de kelder nog intiemer en
sfeervoller te maken.

Sinds de grote verbouwing en de
opening van Dancing/Discotheek
Witkamp in september 2002, is
Witkamp een begrip geworden als
'the place to be' op de zaterdag-
avond en met regelmaat ook op de
zondag. Maar na verloop van tijd
bleek toch dat de kelder nog net

iets extra's kon gebruiken. Daar-
om is resoluut geklust en de verf-
kwast gehanteerd om de kelderbar
een verfrissende opknapbeurt te
geven. Verder zijn er aan de wan-
den levensgrote foto's gekomen
van spectaculaire sporten én spor-
ters. En als klap op de vuurpijl is
de lichtinstallatie fors uitgebreid
met de modernste apparatuur. Dit
alles om de sfeer in de kelderbar
nog intiemer en beter te maken.
Afgelopen zaterdag was de ver-
nieuwde kelderbar voor het eerst
te bezichtigen en de bezoekers wa-
ren unaniem positief over de face

lift. Graag nodigen we daarom ie
dereen uit om aankomende zater-
dag de kelderbar uit te checken en
met eigen ogen te zien dat Dan-
cing/Discotheek Witkamp er alles
aan doet om iedereen een te gekke
avond te bezorgen.

Het programma voor de eerste we
ken ziet er als volgt uit: op zater-
dag 15 februari MXL (Major Xtra
League) in de grote zaal en de za-
terdag erop Noah.
In de kelderbar zoals je gewend
bent de lekkerste dance, trance, en
R & B .



Lekker betaalbaar bij de groenteman!

en ̂ aterdag

& fruit

-•gse
Je koopt 't lekkerst bij de groenteman!

FNV
BELASTINGSERVICE

op 4 en 26 maart
zijn er weer onze

belastinginvulavonden
in het Dorpscentrum
aanvang 19.00 uur.

Tel. (0575) 55 67 75

Paarden stallen en
binnenmanecje

in bosrijk gebied.

Tevens weidegang.

Tel. (0575) 55 43 89
06 18749008.

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag
20 februari

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

BEKENDMAKING

Bodemverontreiniging Industrieweg 4 in Vorden
Onze bodem is belangrijk voor ons. Wij halen er ons

drinkwater uit, wij bouwen er onze huizen en bedrijven

op, en wij verbouwen er voedsel op. Wij hebben in

Nederland echter een groot aantal vervuilde terreinen.

Landelijk is het beleid erop gericht dat belanghebbenden

zorgdragen voor de aanpak van de vervuilde terreinen.

Voorzover dat niet het geval is, onderzoekt en saneert

de provincie (urgente) vervuilde terreinen.

Deze advertentie maakt deel uit van de wettelijke

procedures rond de aanpak van deze verontreinigingen.

De provincie stelt onder andere de burgers hiervan op

de hoogte, door te adverteren in dag-, nieuws- of huis-

aan-huisbladen.

De provincie Gelderland heeft nader onderzoek gedaan

naar de bodemverontreiniging aan de Industrieweg 4 in

Vorden. Op 25 november 2002 hebben wij voorlopig

vastgesteld dat het hier gaat om een ernstig en urgent

geval van bodemverontreiniging.

Iedereen heeft de gelegenheid gehad om zijn mening te

geven over ons voorstel.

Op grond van de in onze opdracht uitgevoerde

onderzoeken en rapportages, waarbij betrokken is dat

vijf schriftelijke inspraakreacties en diverse mondelinge

reacties (tijdens de informatiebijeenkomst op 15 januari

2003) zijn ontvangen, stellen wij vast het hier gaat om

een ernstig en urgent geval van bodemverontreiniging.

Bezwaar maken
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar

maken. Dit moet gebeuren binnen zes weken na

toezenden van dit besluit (volgens stempel).

Dit bezwaarschrift moet gericht worden aan provincie

Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- naam en adres van degene die bezwaar maakt;

- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar

gemaakt wordt;

- waarom bezwaar gemaakt wordt;

- ondertekening bezwaarschrift.

Nadat een bezwaarschrift is ingediend, kan verzocht

worden om een zogenaamde voorlopige voorziening bij

de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van

de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA

's-Gravenhage. Een afschrift van het bezwaarschrift moet
worden meegestuurd. Voor dit verzoek moeten

griffierechten betaald worden.

Over de hoogte en de wijze van betaling van dit

griffierecht kan informatie verkregen worden bij de Raad

van State, telefoonnummer (070) 426 44 26

provincie
G i DE:RI.AND

Wilt u meer weten?
Bel het infonummer van de onderafdeling Bodembeheer

van onze dienst Milieu en Water,

telefoon (026) 359 99 90.

Arnhem, 14 februari 2003 -

nr. MW2000.I4I33

Gedeputeerde Staten van Gelderland

J. Kamminga - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - griffier

Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

® HERgAUFE
werkt!

Gratis advies en pers.
begeleiding.

30 dgn.-geld-terug-
garantie.

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

Kijk

voor

nieuws

ook

op;

DRUKWERK

drukke r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86



Party café Amsterdam
komt naar u toe!

Mesologie brug tussen reguliere
en alternatieve geneeskunde

Party café Amsterdam zal aan-
staande zaterdag 22 februari
aanwezig zijn in "De Zwaan" te
Hengelo Gld.

De allround entertainer Eelco Lan-
geveld zal u vermaken met zijn
Amsterdamse drive in show vanuit
het heuse partycafé decor! Aange-
vuld met extra decorstukken en de
Ameezing Meezingmicrofoon zal
Eelco trachten de boel eens flink
op z'n kop te zetten.
Eelco is al 10 jaar actiefin de enter-

tainment wereld en weet als geen
ander het publiek te vermaken. Be
halve dat hij dat doet d.m.v. zijn ei-
gen zang, verwacht geen Froger of
Hazes!, maakt Eelco ook gebruik
van allerhande gekke attributen.
Alsof dat nog niet genoeg is, sluit
Eelco de karaoke ook nog aan en
kan je zelf ook eens een nummer-
tje meebrullen!
Al met al een zekere aanrader voor
de liefhebber van Amsterdams
feest, live zang, decoratie en karao-
ke. Zie ook de advertentie.

Kinderkleding en
speelgoedbeurs Ot en Sien
Op zaterdag 22 maart a.s. houdt
peuterzaal Ot & Sien haar jaar-
lijkse kinderkleding- en speel-
goedbeurs.

Er zal ook dit jaar weer goede mo-
dieuze 2e hans kleding mt 62 t/m
152 zijn, en ook voor mooi en be-
taalbaar speelgoed is men op de
beurs aan het goede adres. De
winterkleding kan al bijna de kast
in, en de zomerkleren komen weer
voor de dag. Maar sommige kle-
dingstukken zijn te klein gewor-
den!!! Geen ramp, want deze kun-
nen worden verkocht op de beurs
bij Ot & Sien. Het is dus mogelijk
om winter/zomer kinderkleding
en speelgoed in te leveren voor de
verkoop. Er zijn twee mogelijkhe-
den.
Men schenkt de kleding aan de
peuterzaal, en hoeft zelf niets van
de opbrengst te verwachten. De
niet verkochte artikelen gaan au-
tomatisch naar het goede doel. En
de opbrengst komt geheel ten goe-
de aan de peuters van Ot & Sien.

Als men kiest voor deze mogelijk-
heid kan men de artikelen maan-
dagavond 17 maart bij de peuter-
zaal inleveren.
De andere mogelijkheid betekent
dat men zelf de helft van de op-
brengst wil ontvangen. In dit geval
wil het bestuur van de peuterzaal
dat men zelf de kleding gaat prij-
zen. Hiervoor kan men op maan-
dagavond 3 maart een persoonlijk
nummer, en 50 etiketten ophalen.
Tevens krijgt men een brief mee
met verdere informatie. Op maan-
dagavond 17 maart kan men de ge
prijsde kleding inleveren. De op-
brengst van de verkochte kleding
is dan half voor u en half voor de
peuterzaal. Men kan dan ook nog
kiezen om de niet verkochte kle
ding wel of niet terug te krijgen.

Nog vragen? Bel gerust de peuter-
zaal. Nieuwsgierig geworden, kom
dan gerust een kijkje nemen op 22
maart op de kinderkleding-speel-
goed beurs. Zie binnenkort de ad-
vertentie in Contact.

Boeiend voorjaars-
programma in het
Theater onder de Molen
"Dat heb je niet in Carré" is de
zinspreuk van het Theater on-
der de Molen in Vorden. Inder-
daad hoefje dit voorjaar niet
vanuit Gelderland naar Amster-
dam te gaan om boeiende pro-
gramma's te zien. Op 2 maart
een toporkest met authentieke
oude jazz, op 23 maart Peter Fa-
ber, op 30 maart de vroegere co-
lumnist van Het Parool A.L.
Snijders, op 13 April een eigen-
zinnige kunsthistoricus uit Am-
sterdam met een koperkwintet
en op 21 april (tweede Paasdag)
de fameuze Mills Brothers.

"Het Theater onder de Molen" is
zijn tweede decennium levens-
krachtig binnengetreden.
Het tienkoppig stijlorkest 'The Spi-
rit of St. Louis' brengt na een zoek-
tocht van Hans Hiddink (inder-
daad, de broer van Guus) in Ameri-
ka naar de partituren van de gro-
ten der jazz, zoals Duke Ellington,
Fats Waller, Fletcher Henderson,
Jelly Roll Morton, Irving Berlin en
vele anderen, de stemmige mu-
ziek uit de jaren twintig terug in
het sfeervolle theater met zijn
unieke acoustiek.
Dertig jaar geleden speelde Peter
Faber in het beroemde Werkthea-
ter in Amsterdam samen met de
huidige artistiek leider van het
Theater onder de Molen Peter
Hoefnagels. Toen deze Peter Faber
vroeg in zijn theater op te treden,
schreef deze spontaan terug aan
zijn vriend: "Ik kom. Op zondag 23
maart ben ik nog vrij en speel ik
speciaal voor de vrienden van
jouw molen een aantal variaties
op de eeuwenoude vraag: 'To be or
not tot to be', 'Bestaan of niet be
staan?' Ik voel nu al honderden
antwoorden opborrelen. Hoe ont-

snap je aan je opvoeding? Hoe
overleef je een doodzonde? Wat
maakt van een man een man? Wat
van een vrouw een vrouw? Onder
de Lindesche Molen gaat het ge-
beuren..."
A.L. Snijders is Nederlands beste
columnist. Dat vindt Peter Hoefna-
gels niet alleen. U kunt hem horen
in De Avonden op de radio, u kunt
hem lezen in de kranten van Gro-
ningen en Leeuwarden tot Breda
en Middelburg, van de Achterhoek
tot Utrecht. U kunt zijn droge iro-
nie horen in het Achterhoekse
Theater.
Het koperkwintet 'Brameth Brass'
speelt als interact van Herman
Wesselink, kunsthistoricus van de
VU in Amsterdam, klassieke mu-
ziek en gospels. Herman Wesse
link toont zijn kunsten met minia-
turen, beelden en maquettes van
kerken in Nederland. Een levens-
werk, door hem opgebouwd vanaf
zijn zesde jaar tot heden. Toen
men hem hoorde, zag men een
jonge uitgave
Van Pierre Janssen, voor wie zich
hem nog herinnert van de televi-
sie.
The Mills Brothers, vanouds be-
kend in dit Theater, maar nu ook
in de top van de nederlandse jazz.
Geen effectbejag, maar zuivere
jazz. Welk tijdperk? Nu eens horen
we het beroemde 'Caravan', dan
weer Charlie Parker, Stan Getz of
Oscar Peterson. Maar het liefst wil-
len deze rasmuzikanten dat u het
Mills Brothers hoort. Gewoon lek-
ker luisteren.

Theater Onder de Molen is ge-
vestigd aan de Lindeseweg 29 in
Vorden (buurtschap Linde). Kaar-
ten kunnen van tevoren worden
gereserveerd.

Vanaf februari start Marga
Tump een praktijk voor Mesolo-
gie in gezondheidscentrum "de
Gaikhorst". De meeste mensen
zullen nog niet weten wat Meso-
logie is. Kort gezegd is Mesolo-
gie een geneeswijze die gebruik
maakt van kennis uit de regu-
liere geneeskunde en uit de al-
ternatieve geneeskunde. Uit
beide geneeswijzen zijn goede
en zinvolle aspecten gebruikt
en samengevoegd. Het is een
complementaire geneeswijze.
Mesologie vormt dan ook de brug
tussen de reguliere en de alterna-
tieve geneeskunde.

WAT IS MESOLOGIE?
De mens is van nature in staat zich
aan te passen aan veranderingen
in zijn omgeving.
Bij een gezond persoon reageert
het lichaam goed (=functioneel) op
een prikkel, bv. een bacterie, lucht-

verontreiniging, stress enz. Deze
reactie van het lichaam vindt
plaats in het bindweefsel.
Als de aanpassing, de reactie op
een prikkel niet goed is (=disfunc-
tie), dan ontstaan er klachten. Als
deze situatie blijft bestaan dan
wordt de persoon ziek. Als ziekte
lang blijft bestaan dan is de per-
soon chronisch ziek.
De mesoloog gaat opzoek naar
waarom en waar (welk orgaan-
systeem) het lichaam niet goed op
een prikkel reageert. Als dit duide
lijk is geeft de mesoloog een thera-
pieadvies waarmee het lichaam ge
stimuleerd wordt weer op de
juiste manier op de prikkel te rea-
geren.
De mesoloog gaat dan ook uit van
het zelfregulerend vermogen van
het lichaam.
Marga Tump is al twintig jaar fysi-
otherapeut en nu dan ook meso-
loog, afgestudeerd aan de Acade-

mie voor Mesologie in Amsterdam.
Tijdens deze 4 jarige deeltijd oplei-
ding op HBO niveau (zonder medi-
sche vooropleiding is de opleiding
5 jaar) wordt uitgebreid kennis op-
gedaan van de reguliere genees-
kunde, de Traditionele Chinese Ge
neeskunde, de Ayur Veda, de
homeopatie, de othomoleculaire
geneeskunde, EFD, filosofie en
psychologie.
Marga Tump staat, net als alle ge
diplomeerde mesologen, in het
Nederlands Register voor Mesolo-
gie (NRM). Ook is zij aangesloten
bij de Nederlandse Vereniging
voor Mesologen (NWM). De NWM
regelt het tuchtrecht, de klachten-
procedure en de beroepsethiek.
Afspraken zijn mogelijk op maan-
dag, dinsdag en woensdag.
Zij is voor informatie of voor het
maken van een afspraak bereik-
baar op tel: 0575 555088 of 06
22631821.

Vrijdag 21 en zaterdag 22 februari

Open dagen bij De Marke

Proefboerderij voor melkvee-
houderij en milieu De Marke in
Hengelo bestaat tien jaar. In
1992 is 'milieuproefboerderij'
De Marke van start gegaan. Nu
ruim tien jaar later is dit een
goed moment de ervaringen, re-
sultaten en conclusies te pre-
senteren. Dit wordt gedaan met
open dagen op vrijdag 21 en za-
terdag 22 februari van 10.00 tot
16.00 uur. Iedereen die belang-
stelling heeft is welkom en de
toegang is gratis.

Inmiddels is de naam Proefboerde
rij veranderd in Praktijkcentrum
De Marke. De Marke houdt zich be
zig met het onderzoeken, ontwik-
kelen en demonstreren van toe
komst gerichte verantwoorde
melkveehouderij. Enkele thema's
zijn: schoon (grond)water, energie
verbruik, agrarische natuur en
economie. Praktijkcentrum De
Marke heeft een melkveebedrijf
met zo'n tachtig melkkoeien,
twintig pinken, 25 kalveren en 55
hectare landerijen.

"We zijn tien jaar geleden begon-
nen met mineralen. Dan moet je
denken aan stikstof, fosfaat, zware
metalen en dat soort onderdelen
en dat proberen terug te dringen",
vertelt bedrijfsleider Zwier van der
Vegte. "Naar de toekomst toe gaan
we ons ook meer bezig houden
met de maatschappelijk geaccep-
teerde melkveehouderij. Daar be
doel ik mee, om de melkveehoude
rij te gaan inbedden in het totaal

van het landschap en alles wat de
maatschappij van de melkveehou-
derij vraagt. Daarvoor willen we
een systeem ontwikkelen zodanig
dat de melkveehouderij melk pro-
duceert zonder schadelijke neven-
effecten. Dus, dat we duurzaam en
milieuvriendelijk produceren",
legt Van der Vegte uit.

De open dagen krijgen als thema
mee: Voer, mest en boer op de toe
komstteer! Met dit thema wil De
Marke de beschikbare kennis de-
len met veehouders, periferie en
burgers.
Van der Vegte: "We starten vrijdag
om 10.00 uur met het uitroepen
van de 'Melker van Morgen'. Daar
hebben we een prijs voor bedacht.
Door heel Nederland is gezocht
naar de boer die innovatief bezig is
met mineralen en met duurzame
melkveehouderij. Daar is landelijk
naar geworven en. die gaan we in
het zonnetje zetten. Daarna stel-
len we onze biogasinstallatie in ge
bruik die nog maar net klaar is.
Die installatie zal elektriciteit
gaan produceren. Daarmee gaan
we leuke dingen doen", vertelt de
bedrijfsleider. Beide dagen zijn er
presentaties van de resultaten van
De Marke via posters en diverse ac-
tiviteiten. Twee keer op beide da-
gen is er een actieve voermengwa-
gendemonstratie te zien van een
zestal wagens. Het publiek kan
dan zien op welke wijze voer-
mengsel voor koeien wordt samen-
gesteld. Verder is er ondermeer
een infomarkt 'Groene Energie',

een bedrijvenmarkt en een snoei-
demonstratie 'agrarische natuur'.

Daarnaast zijn er op zaterdag
extra activiteiten voor burgers en
buitenlui. "Zij zijn dan ook van
harte uitgenodigd om kennis te
maken met een moderne veehou-
derij en met alles wat we doen.
Dan doen we wat extra's met een
knuffelhoek met kleine huisdie-
ren. Verder is er een springkussen
en de rodeostier", vertelt Van der
Vegte enthousiast. Mensen die ge
ïnteresseerd zijn in kleine zoogdie
ren, vogels, vlinders, insecten, am-
fibieën en dergelijke die in de
praktijk en in het veld te vinden
zijn, kunnen hun hart ophalen bij
de 'Natuurvrijwilligersgroep De
Marke'. Een mooie wandeling ma-
ken kan ook. Het Marke*pad is een
wandelpad over de landerijen. "Er
is heel veel te doen zowel voor
jong als oud. We hebben de basis-
scholen in Hengelo en omgeving
aangeschreven. Voor de schoolkin-
deren is het erg interessant om
met name zaterdag ons melkvee
bedrijf te bezoeken". Op beide da-
gen presenteren diverse bedrijven
hun producten en diensten.

De open dagen op vrijdag 21 en za-
terdag 22 februari worden gehou-
den op het Praktijkcentrum De
Marke, Roessinkweg 2 in Hengelo
Gld. Vanuit Hengelo en Zelhem
wordt het aangegeven met pijlen.
Er is voldoende parkeergelegen-
heid en de toegang is gratis, (zie
ook advertentie).



Z O N W E R E N E N S F E E R C R E E Ë R E N

Koude isolerend

Warmte werend

Geluid dempend

Privacy verhogend

HOLjSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

Zondag 2 maart

VLOOIENMARKT
Sporthal 't Jebbink, Vorden

Adr.:Jebbink13
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,- elke volgende € 15,-

REAN EVENEMENTEN
Tel.(010)4328696

www.financial-freedom.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boscriker.nl

OPEN DAGEN
IN DE LOODSE WORKSHOPS

Wilgentenenvlechten, gaas en
mos en groendecoraties.

Zaterdag 1 en zondag 2 maart
van 11.00-16.00 uur.
In de Loodse Workshops
Lage Lochemseweg 5,
7231 PK Warnsveld
Tel.(0575)431662

b.g.g. (0545)482016

Ben jij die enthousiaste
jongeman (min. 15 jaar)

met interesse voor
techniek die op zaterdag

bij Mevo Precision
Technology in Ruurlo

wil werken?
Bel ons (0573) 45 1945

en vraag naar
Albert Bielderman

Profiteer nu:EPDOEK

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

VOOR&ANUNIDOÉK
Kom naar onze showroom en profiteer
tot 16 maart 2003 van deze fantastische
aanbieding!

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

Var$$el$ew?g 25, HENGELO (GW.), tel: (0575) 46 14 25

Discotheek
-vZwaan

Presenteert
op zaterdag 22 februari

Party Café
Amsterdam

m.m.v. zanger entertainer

Eelco Langeveld
Aanvang 21.30 uur.

Uit goed voor u

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd i nel. zijkanten

voor slechts € 1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 7959°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS

Inname van:
• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
• zwarte grond
• gebroken puin

1 asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

Tonny Jufriërfs
rzzo>-
[/D

AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL (0573) 45 11 61.« FAX (0573) 45 41 80

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

Installatie computernetwerken

We e ver s Net

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

We e ver s

Zonwering
Rolluiken

Hörmann garagedeuren
Dt 40%
goed-
koper

Voor een vrijblijvende offerte
of een telefonische

prijsopgave bel:

0313-484949
Bestel in het voorseizoen,

korte levertijden
scherpe prijzen!

Showroom: Braambergseweg 2, 6996 AL Drempt
openingstijden: di t/m vrij 13.00 - 17.00 uur
vrij 18.00 - 21.00 uur, za 9.00 - 16.00 uur

kwaliteit en vakwerk,
voor de laagste prijs



Proefboerderij De Marke

22 februari 2003 (10.00 -16.00 uur)

Activiteiten
•* Natuurpad «n natuur op De Mark*

•* Knuffelhoek met kleine hulsdieren

•* Springkussen en rodeostier

•* Snoeldemonstratle Agrarisch Natuurbeheer

•* Demonstratie met voermengwagens

•» Biogasinstallatie

Bedrfjvenmarkt

Bezoek ons moderne
melkveebedrijfl

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
f Illl accountants en belastingadviseurs

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

persoonlijke advisering;

accountancy;

salarisadministratie;

fiscaliteiten.

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2002 kunt u bij ons terecht

op één van de volgende avonden:

woensdag 26 februari, woensdag 5,12 en 19 maart a.s.

tussen 18.30 en 20.30 uur.

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

Reparatie van alle merken
TV, Video,A udio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

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

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!

Complete satelliet installatie v. a. 379euro

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

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

•ZONElpoccwi

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

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

opstapplaatsen
Vorden, Herberg 21:4O * Warnsveld, de Kap 21:5O » Eefde,
pand Uitrusting 21.55 * /Vnten, Kazerne 22.-O5 ' Qorculo,
busstation 21:45 * Qeesteren, tyaan 21.55 * Qelselaar, Jlory»
22.OO * Cochem 1, Oude technische school 22.1O * Kuurto,
tapperij 22.3O * tjarchem, Kerk 22.-4O ' Lochem 2, oude
technische school 22.5O ' tfathmen, tfrink 223O * gorssel,
Roskamp 22:45 * Harfsen Quitenlust 22:55 uur .
Meer info ? nel O9OO-\Mtkamft of klik 00 www.witkatntt.coif

op Zondag:
2 maart. Dance classics

Live on stage : Band of Glorie
17:45 UUR T/M 22:15 UUR

nfo ? : WITKAMP.COM

/TIGPk (SHusovarna SDlD CCLJKJTC1X ETESIA

ALLE TOPMERKEN
nieuw en gebruikt deskundige reparatie

Breng nu uw machines
voor de winterbeurt.

korte wachttijden

leenmachines

mogelijkh. brengen

en halen

NIET OP DE TUINBEURS

WEL BEURSAANBIEDINGEN
10% - 40% korting

gespecialiseerd in verkoop en aanleg

HANS SLOETJES
TUINMACHINES EN TUINBEREGENING

!Gildenweg4 tel 0314-621472
1 7021 BR Zelhem bgg 06 29448016

tuinberegening
www.jowe.nl

EL
leid- en tuinbouwmechanisatie

Branderhorstweg 5
Keyenborg tel 0575-462026,

Nefit houdt Nederland warm

Niet voor niets
de meest verkochte

HR-ketel
Sinds 1981 kozen maar liefst twee van de drie

Nederlanders die een HR-ketel in huis haalden voor

HR van Nefit. Tegenwoordig is dat meestal een Nefit
EcomLine HR-ketel, absolute topklasse in comfort,

energiebesparing en betrouwbaarheid. Een voordelig

alternatiefis de compacte Nefit SmartLine HR
Combi-ketel, onbetwist de beste keus als u gaat voor

een 'middenklasser'.
'l,

Wij adviseren lAIti l l

Kraus
• Dakwerk • Installatie • Sanitair

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

Lease / Huur en Onderhoudscontracten
24-uurs service



High Tea

Tussen 13.00 en 1330 uur ontvangen wij u
in de Orangerie, met een kopje koffie

of thee, waarna u vervolgens een heerlijke
wandeling in de kasteeltuin kunt maken

en/oF het kasteel Huize Ruurlo kunt
bezichtigen.

Vervolgens kunt u vanaf 14.30 uur heerlijk
genieten van een High Tea met scones,

muffins, marmelades, diverse taarten,
petit fours etc. kortom te veel om

op te noemen.

Orangerie
Zondag 23 februari a.s.
Prijs p.p. € 19,50
incl. rondleiding kasteel.

Reserveer snel
voor deze nieuwe activiteit!
Tel. (0573) 42 14 99

A dministra tie kantoor DE WENDING V.O.F.
Hummeloseweg 5, 7255 AE Hengelo Gld.
Telefoon (0575)46 1039

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

Wij zijn op zoek naar een

ASSISTENT ACCOUNTANCY M/V (fulltime)

De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
• Verwerken administratie d.m.v. AccountView
• Samenstellen jaarrekeningen
• Verzorgen loonadministraties
• Verzorgen fiscale aangiften
• Onderhouden contacten met cliënten

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

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

4 laatste dagen
woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag

kortingen tot 80 %
Damesafdeling

Alle jack's

Alle blouses

Alle broeken

Alle rokken

€50.-
€19.-
€29.-
€29.-

Mannenmode

Alle truien

Alle
overhemden
Alle jack's
Alle
lange jassen

€29.-

€19.-
50.-

€60.-

oogstrelend...
Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wij ziin daarin uw partner.

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575)55 10 86

Twiggy en joyce. Camel, bruin en grijs

Normaal € 95.- nu €

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 1438

Adminis t ra t ie- en belastingadviesbureau Hissink in Ruur lo is voor veel
ondernemers en part icul ieren hét aanspreekpunt inzake accountancy en
belastingadvies. Zo verzorgen wij de (complete) adminis t ra t ie , tussentijdse
rapporten, jaarrekeningen en fiscale aangiften van ondernemers en parti-
culieren en begeleiden we ondernemers op organisatorisch, economisch en
jur id i sch gebied. Voor ons kantoor, waar inmiddels acht mensen werken, zi jn
we nu op zoek naar een enthousiaste collega voor 32 tot 40 uur per week.

Uw werkzaamheden
Als administrat ief medewerker houdt u zich bezig met het controleren,
voorcoderen en automatisch verwerken van adminis t ra t ies en het ui twerken
van rapporten m.b.v. tekstverwerking. Daarnaast verricht u algemene en
h u i s h o u d e l i j k e werkzaamheden, zoals het aannemen van de te lefoon, het
verwerken van post en het verzorgen van koffie, thee e.d.

Onze verwachtingen
Om in aanmerking te komen voor deze funct ie hebt u MAVO/HAVO of een
afgeronde MEAO-opleiding. Af f in i t e i t met de zakelijke dienstverlening is
vereist. Kennis van WPS is gewenst. U bent een enthousiaste persoonlijkheid
die het prett ig vindt om met mensen om te gaan. Verder verwachten we dat
u bereid bent om in de boeken te duiken, oftewel: opleidingen en cursussen
te volgen die voor uw funct ie van belang z i jn . U bent minimaal 18 jaar.

Ons aanbod
Wij bieden u een veelzijdige baan, een pret t ige, informele werksfeer, een
passende salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uw reactie
Geïnteresseerd? Stuur dan uw handgeschreven soll ici tat ie binnen 14 dagen
naar Administrat ie- en belastingadviesbureau Hissink, Spoorstraat 66,
postbus 60, 7260 AB Ruurlo. Voor meer in format ie k u n t u contact opnemen
met de heer Hiss ink, telefoon (0573) 45 29 59.

Een administratief medewerker m/v
die bereid is om in de boeken te duiken.

admtntotratto- en



Bridge

BRIDGECLUB BZR

Uitslagen 12-2-03
Groep: A
l Mw. A. Simonis - Mw. R. Webbink
54,17%; 2 Mw. N. Hendriks - hr.
G.G. Bergman 52,08%; 3 Mw. A. van
Burk - Mw. A.W. van Gastel 52.08%.
Groep: B
l Mw. E.M. Collenteur- Dhr. HAP.
Collenteur 61,98%; 2 Dhr. J.W.
Costermans - Dhr. P. Greidanus
56,77%; 3 Mw. H.J. de Bruin - Mw. S.
de Vries 55,73%.
Groep: C
l Mw. P. v.d. Vlugt - Mw. A.W. van
Manen 62,92%; 2 Mw. L. Meijerink
- Dhr. T. Meijerink 58,96%; 3 Mw.
M. Koekkoek - Dhr. P. den Ambt-
man 55,83%.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 10 februari

A groep:
1. Het echtpaar Wullink met 63,8%;
2. De dames van Burk en Hendriks
met 62,1%; 3. De dames Walter
Kilian en van Gastel met 57,1 %

B groep:
1. Het echtpaar Koekkoek met
66,3%; 2. Het echtpaar Vreeman
met 56,3%; 3. De dames Warnaar
en van Alphen met 53,8%.

Voetbal

SVRATTI
Programma 22/23 februari
Ratti/Vorden Al - Vios Beltrum Al;
Vorden/Ratti BI - Witkampers BI;
Brummen C2 - Ratti Cl; Anadolou l
- Ratti l; Ratti 2 - Lochuizen 2; DEO
3 - Ratti 3; Ratti 4 - Ruurlo 8; AD '69
l - Ratti l (dames)

SOCII
Dat het voetbal al vroeg voor het
weekend werd afgelast kwam voor
de selectie leden van Socii goed uit,
er was op zaterdagavond door en-
kele heren een feest georganiseerd
voor alle heren plus aanhang. De
bestemming wat voor velen nog
een verrassing was ging richting
Rijssen. In de bus op de heenreis
kwam al menig oerwoud en manne
lijke taal (geschreeuw) naar voren.
Het bleek in Rijssen aangekomen

^ te zijn te gaan om een Viking
avond: boogschieten, bierpull schui-
ven, spijkerslaan, biertje drinken
en het koeien melken wat voor de
ze mannen een makkie was gezien
het 'Agrarisch Samenspel' verleden
moest men doen.

Dat het een geslaagde avond was
laat zich raden en de heren zich
nu deze week gaan bezighouden
met de topper in en tegen Warns-
veldse Boys.

Programma 22/23 februari
Baakse Boys - Gazelle B2; Almen Cl
- Socii Cl; Socii Dl - Trias D3; AZC
E2 - Socii El; Pax F2 - Socii Fl; Socii
F2 - Vorden F5; Socii 2 - Warnsveld-
se Boys 3; Socii 3 - Be Quick Z. 5;
De Hoven 3 - Socii 4; De Hoven 4 -
Socii 5; Socii 6 - Worth Rheden 3.

VORDEN
Programma 22/23 februari
Vorden Fl - Warnsveldse Boys Fl;
Viod F4 - Vorden F2; Halle F2 - Vor-
den F3; Vorden F4 - Brummen F5;
Socii F2 - Vorden F5; Vorden El -
Steenderen E2; WHCZ E5 - Vorden
E2; Vorden Dl - DVC '26 Dl;
Vorden D2 - DZC '68 D6; DEO Dl -
Vorden D3; Vorden D4 - Zelos D4;
Vorden Cl - Pax Cl; Vorden C2 -
Oeken MC2; Vorden/Ratti BI - Wit-
kampers BI; Ratti/Vorden Al -Vios
Beltrum Al; Vorden l - Erix l; Reu-
nie 2 -Vorden 2; Warnsveldse Boys
2 -Vorden 3; Vorden 4 - Klein Doch-
teren 3: Vorden 5 -1 Ilftse Bovs 5.

Paardensport

Gelderse kampioenschappen
dressuur pony's
Afgelopen zaterdag werden in Bar-
chem de diverse klassen verreden.
Succesvol voor PC de Graafschap
waren Lisette Bijenhof met haar
pony Survivor in de klasse Ml, cat.
D met 165 en 170 punten, dit was
voldoende voor de 3e prijs. Bart
Hartman met zijn pony Hoppen-
hofs Erivier in de klasse L2, cat. D
met 161 en 162 punten, dit was
voldoende voor de 5e prijs.

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS DASH -
SNS/SAVICO (M
Deze laatste wedstrijd voor de
voorj aars vakantie moest Pelgrum
Makelaars Dash het opnemen te-
gen SNS Savico in Enschede. De
eerste set begon niet goed, de pass
kwam niet waar hij moest komen.
Maar naar een time out wist Dash
zicht goed terug te vechten. Dit
bleek toch niet genoeg te zijn en
ze verloren met 20-25. Net zo als in
de eerste set kwamen de dames
ook op een achterstand deze werd
verloren met 17-25. De derde set
daarin tegen ging het een stuk
beter. Tot de stand 20-20 ging het
gelijk op. Op het eind kwam Dash
alleen net iets te kort en de set
werd helaas met 21-25 verloren.
Ook de 4e set werd met 21-25 ver-
loren. De dames hebben pas op 8
maart hun volgende competitie
wedstrijd tegen Flevoll in Almelo
Op 26 februari speelt Dash een
bekerwedstrijd tegen Halley in
Wehl. Men is bij deze van harte
uitgenodigd om ze te komen aan-
moedigen.

UITSLAGEN
Dames
W Grol l - Pelgrum Dash 4: 3-2
VYV 2 - Pelgrum Dash 6:4-0
DVO 2 - Pelgrum Dash 3:4-0
DVO l - Pelgrum Dash 2: 3-1
Pelgrum Dash 7 - Huevo 85 5: 3-1
Pelgrum Dash 5 - Wik 4: 3-1
heren
Pelgrum Dash 2 - Wik 1:1-3
Pelgrum Dash l - Favorita 1: 3-2
Pelgrum Dash 3 - Sv Harfsen 2: 3-2
meisjes
Vivante Wivoc MCI - Pelgrum Dash
MC2: 3-1
Sv Harfsen MB1 - Pelgrum Dash
MB1:3-1
Pelgrum Dash MCI - Orion MCI: 1-3

Gym n as tiek

SPARTA
Afgelopen zaterdag was GV. Sparta
weer van de partij in Zelhem
tijdens de gymwedstrijden voor
8-jarigen. In totaal waren er 113
inschrijvingen waarvan 9 meisjes
van onze vereniging. Er werd ge
turnd in niveau 7 t/m 12 in twee
verschillende wedstrijden. Milou
Tjoonk wist een eerste plaats te
veroveren in niveau 11 en Lianne
ten Have werd tweede in dezelfde
categorie . Natasja van üngen be
haalde eveneens in niveau 11 een
vijfde plaats met weinig punten-
verschil van de derde en vierde
plaats. Dus al met al hebben de
Sparta meisjes het weer goed ge
daan.

Judo

ADVW VAANTJESCOMPETITIE
Zaterdag 15 februari was de dojo
van Budovereniging Dinxperlo het
strijdtoneel voor de vierde ronde
van het regionale judo vaantjes-
competitie voor jeugdjudoleden
uit Aalten, Dinxperlo, Vorden,
Winterswijk en Lichtenvoorde. Bij
de eerste ffroen konden helaas

geen gekleurde vaantjes uitgereikt
worden, wel hebben een groot
aantal bij de laatste ronde op 29
maart in Aalten kans om een ge
kleurd vaantje mee naar huis te
nemen. Bij de tweede groep wer-
den vooral hogere vaantjes uitge
reikt zoals een blauw vaantje voor
het behalen van 500 punten aan
Joep van Huenen en een rood/wit
vaantje voor het behalen van 800
punten voor Roy Bohmer en Fa-
bian Dijkman. Jurjen Temming
wist het laatste vaantje uit de serie
te behalen (rood vaantje, 900 pun-
ten). De volgende keer moet hij
dan strijden voor de 1000 punten
met als beloning een mooie stan-
daard! in de seizoensranglijst wist
Maarten Prinsen uit Winterswijk
de koppositie over te nemen door
alle wedstrijden te winnen (187
punten). Roy Bohmer uit Vorden
volgt op de tweede plaats met 185
punten en wordt met 180 punten
gevolgd door Bas Tuenter uit Dinx-
perlo.

Opening VICTO Lokaal

Passage
De christelijke maatschappelijke
vrouwenbeweging Passage komt
op dinsdagavond 25 februari bij-
een in het Dorpscentrum. Deze
avond staat het onderwerp 'Oostfi-
guren van de hele wereld' op het
programma. De dames Koesveld
en Florijn vertellen aan de hand
van een diapresentatie over dit on-
derwerp. Na de pauze is er gele-
genheid om een vlechtwerk te ma-
ken, met de garantie dat iedereen
met een keurig werkstuk naar
huis gaat. Alle belangstellenden
worden van harte uitgenodigd
deze avond bij te wonen.

N.B.v.Plattelands-
vrouwen van Nu
Woensdagavond 19 februari komt
de heer Akershoek met een 3D
diaprojectie verslag doen over de
rondreis door het westen en mid-
dag van de Verenigde Staten van
Amerika. Daarna een korte dia-
serie over New York.

De Graafschaprijders
Gerard v.d. Brink kartkampioen
"De Graafschaprijders". Gerard
v.d. Brink uit Eerbeek is er zondag-
middag in geslaagd om kartkam-
pioen van de VAMC "De Graaf-
schaprijders" te worden. Hij volgt
daarbij Stefan Harkink op, de
man die in 2002 met de titel ging
strijken. Harkink (afkomstig uit
Barchem) werd dit keer derde. De
tweede plaats was voor Michiel v.d.
Brink, eveneens afkomstig uit Eer-
beek. Er was ditmaal geen apart
kampioenschap voor de dames. De
drie dames die zich wel hadden in-
geschreven reden bij de mannen
mee. Het totale deelnemersveld
bedroeg 30 coureurs die uitkwa-
men in het zgn. Benetton Renault
arrangement dat bestond uit een
training van vijf en van acht mi-
nuten, een kwalificatierace van
8 minuten, waarna de tien beste
coureurs door gingen naar de fina-
le, een race over tien minuten.

Nieuw product bij
Bakkerij t Stoepje
Jaarlijks introduceert men nieuwe
producten, omdat er behoefte
aan is. Het nieuwste product van
Bakkerij 't Stoepje is de Cornie.
Een Cornie is een vleessnack met
een heerlijk krokant korstje op
een stokje. Eenvoudig te bereiden,
even in de oven en smullen maar.
Heerlijk als tussendoortje of bij
de borrel. Een voordeel is dat men
door het stokje niet zo snel de
vineers erbii oneet.

Het Stedelijk Daltoncollege
Zutphen streeft naar een rijke
leeromgeving, waarbij ICT-voor-
zieningen en toepassingen een
belangrijke ondersteunende
rol spelen.

Op vrijdagmiddag 14 februari
vondt op de locatie Wijnhofstraat
van het Stedelijk Daltoncollege
Zutphen de feestelijke opening
van het VICTO lokaal plaats. Er is
een lokaal ontstaan met 30 ICT-
werkplekken, een eigen systeem-
beheerruimte, een balie en een
werkplek voor de docent.

VICTO staat voor VMBO-ICT-On-
derwijs, de toepassingen op het ge-
bied van ICT binnen de beroepsge
richte vakken van de basis- en ka-
derberoepsgerichte leerweg in het
VMBO. Bij ons zijn dat de sectoren
techniek, zorg&welzijn en economie.

WERKPLEKKENSTRUCTUUR
Een groot deel van de ICT applica-
ties wordt ondergebracht in een
"VICTO-lokaal". Deze applicaties
maken deel uit van een roulatie
systeem. Dit past binnen het stre-
ven van het Stedelijk Daltoncolle-
ge om alle afdelingen binnen twee
jaar te laten werken volgens het
principe van de Werkplekken-
structuur.

Dit is een onderwijskundige aan-
pak binnen de beroepsrichtingen
waarbij centraal staat: integratie
van theorie en praktijk, integratie
van iet, bedrijfssimulatie en het
betrekken van de leerling bij het
onderwijsproces (o.a. het plannen,
het beoordelen). Deze aanpak past
bijzonder goed binnen ons dalton-
onderwijs. Een paar voorbeelden
van modules die in het VICTO-lo-
kaal worden geleerd:

TECHNIEK
Voor de sector techniek bevat VIC-
TO o.a. de besturing van een robot-
arm, technisch tekenen (autocad),
procestechnologie en sturen en re
gelen. In deze module wordt ge-
werkt met elektro-pneumatische
componenten. Bedrijfsbeveiliging,
een module over veiligheid en be-
heerssysteem. De leerlingen wor-
den vertrouwd gemaakt^met het
gebruik en de techniek van veel
voorkomende (vaak onzichtbare)
schakelingen.

ZORG&WELZIJN
Voor de sector zorg&welzijn bete
kent VICTO o.a. de bediening van
huishoudelijke apparatuur, com-
municatie en domotica. De domo-
tica werkplek bestaat uit een pa-
neel waarop te zien is op welke
plaatsen in huis domotica-toepas-
singen gebruikt worden en wat de
gevolgen zijn van ingrijpen in het
systeem.

Op dit paneel is een woning weer-
gegeven met verschillende ruim-
tes. Leerlingen leren de appara-
tuur te bedienen en (eenvoudig) te
programmeren.

ECONOMIE
Voor de sector economie betekent
VICTO o.a. het kassaprogramma
Winpos: de leerlingen leren het
bedienen en opmaken van de kassa
en artikelen af te rekenen met een
PLU-code.

Teleshoppen, de handel via het
World Wide Web. Kantoorsimula-
tie: hier worden de kantoorafde-
lingen daadwerkelijk gesimu-
leerd. Te denken valt aan inkoop,
verkoop, personeelszaken, magazijn/
expeditie, salaris/loon en facturering.

olitie varia GROEP VORDEN

Maandag 10 februari
Op de Dorpsstraat vond een aanrij-
ding plaats tussen twee personen-
auto's. Een bestuurder wilde een
parkeervak verlaten en zag de be
stuurder die reeds naast hem reed
over het hoofd. Beide voertuigen
hadden materiële schade.

In een woning aan de Kruisdijk
werd een inbraak gepleegd. Er
werd een hoeveelheid gereed-
schap weggenomen.

Dinsdag 11 februari
Op de kruising Rondweg/Delden-
seweg vond een aanrijding plaats
tussen twee personenauto's. Een
bestuurder wilde links afslaan,
maar zag een tegemoetkomende
auto te laat. Een aanrijding was
niet te voorkomen. Beide voertui-
gen raakten zodanig beschadigd
dat deze afgesleept worden.

Op de kruising Netwerkweg/Ruur-
loseweg vond ook een aanrijding
plaats. Een bestuurder verleende
geen voorrang waardoor een aan-
rijding ontstond. Een personen-
auto raakte zodanig beschadigd
dat deze werd afgesleept.

Woensdag 12 februari
Aan de Nieuwstad in een horeca
gelegenheid is een diefstal ge-
pleegd. Uit een jaszak werd een
mobiele telefoon ontvreemd.

Bij een bedrijf aan de Raadhuis-
straat zijn een aantal buitenlam-
pen vernield.

Donderdag 13 februari
Er is een alcoholcontrole geweest.

Een 8-tal bestuurders hebben ge-
blazen, geen van hen had teveel
gedronken.

Vrijdag 14 februari
Een 77-jarige man raakte rond
15.30 uur gewond bij een ongeval
op de Zutphenseweg. Hij reed met
zijn auto een parkeerhaven op en
wilde keren. Toen hij de weg op-
draaide, reed daar juist een 36-jari-
ge man uit Vorden.

Deze kon een aanrijding niet meer
voorkomen. De Vordenaar raakte
lichtgewond. De 65-jarige echtge
note van de man uit Lochem bleef
ongedeerd. De beide mannen zijn
overgebracht naar het ziekenhuis.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 20 januari

Gevonden:
- Verscheidene sleutels

Verloren:
- Portemonnee - bruin
- Portemonnee - leer, bruin
- Schooltas -bruin met schoolboeken
- Sleutels - Mazda autosleutel en

huissleutel
- Mobiele telefoon - zwart
- Handschoen - bruin leer
- Ring - goud met een rode ovale

steen
- Radio - Frontje van Grundig

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.



DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Bloemen en planten

2 BOS NARCISSEN 3.99

3 BOS TULPEN 5.00

BOS ROZEN a 20 st. 4.99

AZALEA 2.99

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

KALKOENDIJEN

2 HAANTJES

4!oo

LEVER kilo

Poelier Hoffman
Laren (GId.)

Markten in:
Wijhe, Schalkhaar, Lochem, Vorden, Hengelo (GId.) en Rijssen

1kg

1kg

Aanbiedingen deze week:

RUNDERBRAADLAPPEN
SCHOUDERKARBONADE
GEGRILDE VLEESRIBBEN
in magnetronzak
VERSE, BROGE OF
ROOKWORST per stuk 1,75 3 voor

HAASFILETLAPJES div. soorten 4 stuks

4,99
3,99

1kg 4,99

5,00
3,99

Weekoakket vleeswaren:

100 gram AMB. ACHTERHAM 1.50
100gram FRICANDEAU l.12

100gram KATENSPEK l.20

NU VOOR

WINTERPEEN 2 kilo O;50

UIEN 2 kilo O;50

FLORIDA
RODE GRAPEFRUIT

20 stuks 5.'00

VOLSAP
PERSSINAASAPPELS

40 stuks
00

BILDTSTAR
98

10 kilo



GEGARANDEERD

NERGENS
GOE

"PLUS Koopzegels,
al jaren het meest winstgevende
spaarsysteem van Nederland!"

Aardbeien
250 gram

BESTSELLER!

PLUS «
Sinaasappelsap
Pak 1 liter .0*7?

EGARANDEERD

ERGENS
OEDKOPER

Kim de Jong medewerkster
PLUS van Kessel te Berkel Enschot

Douwe Egberts
ERGENS | Koffie aroma rood

* Snelfilter-, grove maling of bonen
Pak 250 gram 1.52

55

Verse Pizza salami
Chèvre

Per stuk
470 gram 5t4*

99

Pa m per s Luiers
Airsott of Easy-Ups.

Diverse maten.

l OEaAIAttDEERD\ M

l NERGENS l
^GOEDKOPER j

99132
First Choice

Cola
Regular, light of caffeïnevrij

Fles 150 cl. 0.89

Meikan
Toetje met room

Chocola of vanille
Beker 200 gram 0.36

oo

2 + 1
gratis

Elke week een aantal aanbiedingen,
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

Sunil Wasmiddel
Active of color navul
Pak 1350 gram
Tablets of tablets color
32 stuks
Of vloeibaar
Flacon 1500 ml.
4.99

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

GEGARANDEERD\

NERGENS
VGOEDKOPER]

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

wordt direct aan u terugbetaald.

BESTSELLER!

Uniekaas
Extra belegen
Vers van het mes.
Aan het stuk
Kilo

BESTSELLER

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Biefstuk
500 gram

Mijn Merk
Aardappelschijfjes

Zak 450 gram O-ftT

Gegrilde
achterham

150 gram

Schouder-
karbonade

Kilo

Lotus
Keukenpapier

Pak 6 rollen 5<55

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-17.00

www.plussupermarkt.nl
08/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 20 t/m zaterdag 22 februari 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

ijgt van ons de volle 200 artikelen blijvend in prijs verlaagd!
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