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Portefeuilleverdeling nieuw college bijna rond:

Vrij zwakke
portefeuille CDA

Zo komt het nieuwe college van B en W er straks uit te zien. Van links naar rechts: wethouder Boogaard,
wethouder Wichers, burgemeester Kamerling en wethouder Mulderije.

De portefeuilleverdeling van
het nieuwe college van burge-
meester en wethouders is bijna
rond. Het is alleen nog de vraag
of wethouder Wim Wichers
(CDA) de post onderwijs krijgt.
De PvdA vrees voor belangen-
verstrengeling aangezien de
heer Wichers ook les geeft aan
't Beeckland. Opvallend is de
vrij zwakke wethouderspost
voor het CDA vergeleken bij de
andere twee wethouders.

Zoals het er nu naar uitziet krijgt
de heer Wim Wichers de posten
welzijn, sociale zaken, gemeente-
werken, kunst & cultuur, monu-
mentenzorg en mogelijk onder-
wijs onder zijn hoede. Opvallend is
dat de grootste partij van de Vor-
dense gemeenteraad - 6 van de 13
zetels - niet de portefeuilles recre
atie & toerisme, verkeer, economi-
sche zaken of volkshuisvesting
heeft geclaimd.

Vooral omdat dit toch de onder-
werpen zijn waar ze de afgelopen
vier jaar fel tegen geageerd heb-
ben. Al deze onderwerpen blijven
in de portefeuille van wethouder
mevrouw Dorien Mulderije van de
WD.

CDA-onderhandelaar Arie van Vos-
kuilen is het niet eens met de con-
statering dat zijn partij een vrij
zwakke wethouderspost heeft ge-
kregen. "Welzijn, sociale zaken en
onderwijs vinden wij gewoon heel
erg belangrijke posten.

Daar komt nog eens bij dat onze
wethouderskandidaat erg thuis is
op deze terreinen", aldus de heer
Van Voskuilen. Verder is het vol-

gens hem zo dat door het nieuwe
duale stelsel de verhoudingen bij
de gemeente heel anders komen te
liggen. "Wij geven als gemeente
raad in hoofdlijnen aan wat het
college moet doen. Dat is dus heel
anders dan in het oude bestel.
Daardoor hebben wij als raad ook
meer invloed op het beleid dat er
gevoerd wordt", zegt hij.

Wethouder de heer Henk Boog-
aard gaat zich zoals het er nu naar
uitziet bezig houden met de on-
derwerpen herindeling, milieu,
automatisering, financiën, perso-
neel & organisatie en communica-
tie & voorlichting. Burgemeester
Kamerling krijgt de portefeuilles
openbare orde en veiligheid, alge
mene bestuurlijke zaken, kabi-
netszaken, coördinatie dualisme
en coördinatie handhaving.

VERSCHILPUNTEN
De bespreking van de portefeuilles
vond vorige week woensdagavond
plaats tijdens een openbare verga-
dering op het gemeentehuis. Ei-
genlijk was alleen de post onder-
wijs nog een discussiepunt. Het
CDA gaat zich intern beraden of
het verstandig is om deze porte-
feuille onder te brengen bij wet-
houder Wichers.

Aansluitend werd er gesproken
over de zaken die aan bod moeten
komen in het beleidsdocument
voor de komende gemeenteraads-
periode, één van de discussiepun-
ten daarbij is de nieuwbouw van
de Dorpsschool.

Alle partijen vinden het van groot
belang dat er nog dit jaar duide

lijkheid komt over de nieuwbouw,
maar als het aan de WD ligt heeft
een locatie buiten het centrum
van het dorp wel de voorkeur. Ook
het centrumplan is volgens de li-
beralen niet los te zien van de
plannen met betrekking tot de
school. "Maar het mag niet zo zijn
dat het centrumplan vertragend
gaat werken op de nieuwbouwvan
de school", aldus de heer Bert
Brandenbarg (WD).

Ook over de aanpak van de Wil-
denborchseweg zijn de partijen
het nog niet eens. Ze vinden wel
dat alles uit de kast moet worden
gehaald om te komen tot een fiets-
pad richting Lochem, maar als het
gaat om het invoeren van een ze
stig kilometer zone of het plaatsen
van drempels dan zijn de menin-
gen verdeeld.

Het CDA houdt alle opties open en
wil eerst het onderzoek dat er nu
loopt afwachten. Dat geldt ook
voor de PvdA. De WD en D66 zijn
op voorhand tegen het plaatsen
van drempels en zien de Wilden-
borchseweg als een belangrijke
ontsluitingsweg voor het Vordense
vrachtverkeer richting de Al.

"Je moet daar dan ook geen 60
kilometer invoeren of drempels
plaatsen. Wij zijn eerder voorstan-
der van flitspalen", aldus Bran-
denbarg (WD).

Donderdagavond 4 april wordt er
door de partijen verder gepraat
over de portefeuilleverdeling en
het beleidsdocument. Deze open-
bare bijeenkomst heeft plaats op
het gemeentehuis en begint om
20.00 uur.

Bodemvondsten
bij Anbo
Anbo afdeling Vorden krijgt
vrijdag 5 april bezoek van me-
vrouw H. Galema- Jongema,
amateurarcheologe en lid van
de Archeologische Werkgroep
Zutphen.

Zij zal vertellen over prehistori-
sche bodemvondsten in Zutphen
en nabije omgeving. De lezing
vindt plaats in het Dorpscentrum
in zaal "t Stampertje.

Mevrouw Galema-Jongema houdt
zich reeds vele jaren bezig met op-
gravingen en met de verwerking
van de aangetroffen vondsten.

Aan de hand van dia's zal zij nader
ingaan op haar ervaringen in het
veld in onder andere Leesten,
binnenstad van Zutphen en met
name de bijzonderheden van de
opgraving in 1996 aan de Hofweg
in Warnsveld. De bodemvondsten

waarover zij zal spreken, stammen
uit perioden van voor en na het be
gin van onze jaartelling en vertel-
len iets over mens en have, die
toen in deze contreien vertoefden.
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Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 7 april (afscheid ds. H. Westerink), 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 april 10.00 uur ds. LD. Horjus (Didam).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7 april (wit), 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

RJC kerk Vorden
Zondag 7 april 10.00 uur Viering m.m.v. past. Agterhoek en Cantemus
Domino.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 6 april 17.00 uur Eucharistieviering, pastor Zweers. Volkszang.
Zondag 7 april 10.00 uur Eucharistieviering, pastor Zweers/Broek-
man. Herenkoor.

Weekendwacht pastores
7-8 april pastor F. Hogenelst (Lochem), tel. (0573) 25 14 57.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000

U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts óf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te be-
perken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om
medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te
bezoeken dan komt er een "rijdende huisarts" bij u thuis.

Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsen-
post komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw
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
6- 7apn7J.H.H. de Lange, Lochem, telefoon (0573) 25 43 57. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17,45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11430 uur (na overleg).
KraamafdeUng 10.30-11,30,15.30-16.45 en 18.45-19,30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wp. 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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.
«
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a. tel. (0575) 55 27 49
Of (0800) 02 30 550.

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

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

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

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

Klachten en 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.
Personenalarrnering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij deSWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 553405.
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 (MJB.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, biseksu-
ele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculo
seweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315)683249(Rie-Anne).

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

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

• Chr. Muziekver. „Sursum
Corda" Vorden geeft op zater-
dag 6 april a.s. in het Dorps-
centrum te Vorden een uitvoe-
ring. Aanvang 20.00 uur, zaal
open 19.30 uur. Toegang gra-
tis. U bent van harte welkom!

• Unieke verkoop prachtige
buitenpotterie. Het laatste jaar
nu vanaf 1 €. 7, 20 en 21 april
vanaf 10.00 uur Lindeseweg 9
te Vorden.

• Te koop: pure aloë vera
producten. Jannie Nijkamp,
Warnsveld, tel. (0575) 52 13 16
of 55 36 32.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt
a contant. Tel. (0543) 45 13 11.

• Tijdelijk te huur aangebo-
den in Hengelo (Gld.): gestof-
feerde en gemeubileerde
hoekwoning met 3 slaapka-
mers. Telefonische reacties
(0575) 46 34 10 op werkdagen
tussen 18.00 en 19.00 uur.

• Gewichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
bij Herbalife. Probeer het ook!
Bel uw onafhankelijke Herba-
lifedistributeur. Bianca te Veld-
huis, tel. (0575) 46 48 82.

• Gezin in Zutphen zoekt leu-
ke, vlotte hulp in de huis-
houding tegen goede vergoe-
ding. Werktijden in overleg ± 2
ochtenden per week. Uw reac-
tie graag tussen 19.00 en
20.00 uur. (0575) 54 68 19.

• Te koop: Jack Russelpups,
geb. 7-3-2002, kortharig, laag-
benig. Zutphen, tel. (0575) 52
1488.

• Te koop: z.g.o.h. Nissan
Micra 1.2 LX aut. bj. 1992, km-
stand 90.000, kleur wit. Vraag-
prijs € 2800,-. Tel. (0575) 46 37
92.

• Voor lichamelijke en geeste-
lijke/emotionele klachten Tarot-
kaarten - Reiki - Steenopleg-
ging - Bachbloesem maak een
afspraak met: energetisch
therapeute Joke Kempers,
(0575) 44 19 39.

• Te huur gevraagd: woon-
ruimte c.q. gedeelte boerderij
o.i.d., voor 2 personen. Tel. 06
11407205.

• Chr. Muziekver. „Sursum
Corda" Vorden geeft op zater-
dag 6 april a.s. in het Dorps-
centrum te Vorden een uitvoe-
ring. Aanvang 20.00 uur, zaal
open 19.30 uur. Toegang gra-
tis. U bent van harte welkom!

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende te-
lefoonnrs (0575) 55 14 86 / 55
19 61 / 55 30 81 en 55 16 73.

• Weggelopen: grijs ge-
streept katertje met witte
sokjes en rood bandje. Tel.
(0575) 55 10 60.

• Te koop: konijnen (manne-
tjes) van 18 en 14 weken oud,
€ 7,- per stuk Tel. (0575) 44 14
56, vragen naar Amy Stokkink.

Heerlijk, het is weer lente

de primeurweken!
Geldig maandag 2 april t/m zaterdag 6 april

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

Paardenbrok:
Besterf/ Havens
Equiral Horse-Power
Hartog Kaspor Fauna Food

Fyto Dodsen & Horre/

K
Afgehaald bij:

VEEVOEDERHANDEL

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

Vers gesneden jonge
spitskool
500 gram € 1.19
Primeur van de week
Holl. kasboontjes
100 gram €

Versgemak... alleen even bakken
kruidenkrieltjes -\ en
500 gram € l •

Genieten... uit de voile zon!
Aardbeien
500 gram per bakje €

Topper van de chef
voorjaarssalade
200 gram € 149
Ze zijn er weer... Okitsu
mandarijnen
10 forse € 200
Veldverse
broccoli
500 gram

Iets kruimig
Santé aardappelen
5 kilo € 250

De Echte
Groenteman Vorden

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

Internet: www.de-echte-groenteman.nl

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

lTHEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

the place lor party people
KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544 461308

WWW.CITYLIDO.NL
info@citylido.nl

DE MEGADISCO MET 6 ZALEN

You & Me

Melrose

Disco Classics

One Two Trio
Zondag tussen 21.00 en 21.30 uur gratis entree

Ov-wcekkaarthouders op zondag tot 23.OO uur gratis entree
uitgezonderd "avonden

i e d e re
infolijn:



Wij willen graag iedereen heel hartelijk bedanken |
die, op welke wijze dan ook, ons 50-jarig hu-
welijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

$ Het was voor ons een hele bijzondere en fees-
telijke dag.

lJan en Dine Lenselink-Weenk

Beunkstege 1
l 7251 NA Vorden

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat toch nog on-
verwacht van ons is heengegaan onze lieve moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Gerritje Rossel-Wesselink
sinds 24 januari 1981 weduwe van Garrit Jan Rossel

in de leeftijd van 84 jaar.

Onze dank gaat uit naar het Slingerbosch voor de
liefdevolle verzorging die moeder de laatste maanden

heeft genoten.

Rikie t en Gertie
René en Ineke, Caroline, Irene
Elly en Albert, Karlijn, Sascha
Marja en Jan-Willem

Gerard en Hermien
Erik
Nancy en Martijn

Bennie en Hetty
Wendy en Freddy
Saskia en Berrie, Tessa
Gerben en Anoeska

Marinus en Cisca
Mare en Hermien, Bjöm
Marisca en Peter, Mek

Zutphen, 27 maart 2002
Correspondentieadres:
B. Rossel
Dennendijk 4
7231 RC Warnsveld

De begrafenis heeft plaatsgevonden
op de Algemene Begraafplaats
te Warnsveld.

Heden overleed onze geliefde zuster, schoonzuster
en tante

Gerritje Rossel-Wesselink
weduwe van G.J. Rossel

op de leeftijd van 84 jaar.

DJ. Wesselink
M.K. Wesselink-van Zeyts
Neven en nichten

Warnsveld, 27 maart 2002

Heden is in haar vertrouwde omgeving op
„de Wehme" overleden onze schoonzuster en tante

Harmina Johanna Norde
weduwe van J. Groot Roessink

Vorden: H. Groot Roessink

Halle: W.L Bosman-Groot Roessink

Hengelo (Gld.): A.J. Regelink-Groot Roessink
DJ. Regelink

Neven en nichten

Vorden, 26 maart 2002

Heden is overleden onze lieve tante

Harmina Johanna
Groot Roessink-Norde

(Tante Mina)

op de leeftijd van 89 jaar.

Neven en nichten van de
familie Norde

Vorden, 26 maart 2002

Heden overleed onze beste zwager en oom

Evert van de Kolk
echtgenoot van Gerda Berendsen

op de leeftijd van 76 jaar.

Hengelo (Gld.): B.G. Lenselink-Berendsen
Zelhem: G. Berendsen

H J. Berendsen-Eggink
Neven en nichten

Hengelo (Gld.), 29 maart 2002

In een leeftijd van 84 jaar is overleden onze zwager
en oom

Bertus Korenblek
echtgenoot van Gerritje Hendrika Wonnink

Fam. H. Wonnink
Nichten en neven

Vorden, 24 maart 2002

Langs deze weg willen wij u onze welgemeede
dank betuigen voor de vele blijken van medeleven
en de warme belangstelling, zowel persoonlijk als
schriftelijk, na het zo plotseling overlijden van onze
lieve zorgzame vader, groot- en overgrootvader,
broer, zwager en oom

Hendrik Jan Lubbers

Het heeft ons zeer goed gedaan en is ons tot grote
steun geweest.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind
Fam. Lubbers
Fam. Wesselink

Huizen, maart 2002

„Onze Gerrit"

* 20 juni 1963 11 april 1996

Altijd één van ons.

Fam. Krajenbrink-Boland
Warnsveld

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
» Bestratingen
.« Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• D M Cborduur/haakgarens •handwerk-
stoffen •Kaaslinnen • Aida * Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
•Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduuipakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

I
'de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

De lekkerste kaaskoppen
van Nederland!

499
_ _, .J

460
€ ••

075
•

075
•

089
•

Gevuld Paashaasje
700 gram

Gebraden gehakt
700 gram

Lasagne
100 gram

Grilworstsalade
700 gram

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

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

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 Hijerkamp)

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

• 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 Vorder
Telefoon (0575) 55 29 28
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 13.30 tot 1730 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

15 DE BRANDWEER VRIJWILLIGERS ZOEKT,
help de brandweer dan uit de brand!

Als er ergens bij u in de buurt brand uitbreekt of
een auto te water raakt dan belt u de brandweer
(alarmnummer 1-1-2). Maar ook als er bomen om-
waaien of dieren in nood raken belt u de brand-
weer.
De brandweer roept dan zijn "vrijwilligers" op.
Mensen, die net zoals u aan het werk of gewoon
thuis zijn met een draagbare alarmontvanger bij
zich. Zij gaan, als hun "pieper" gaat, direct naar
de kazerne.
Want vanaf dat moment telt letterlijk elke seconde.

Omdat zij, die mensen zoals u, zo toegewijd zijn, is de brandweer altijd
al enkele minuten na alarmering ter plaatse. Onwillekeurig denk je dat
vrijwilligers "amateur brandweerlieden" zijn. Maar niets is minder waar.
Hun opleiding is precies hetzelfde als bij beroepsbrandweermensen. Het
enige verschil is dat zij geen dagtaak hebben aan hun brandweertaak. Ge-
lukkig maar. Via deze publicatie komt u meer te weten over die vrijwilli-
gers, die ook voor u klaar staan. Zoals u straks misschien voor anderen
klaar zal staan als u zich als brandweerman of vrouw bij brandweer Vor-
den heeft opgegeven.

De brandweer is meer.
Wie brandweer zegt, denkt allereerst aan "blussen". Maar de brandweer
doet meer. Veel meer.
Natuurlijk, blussen blijft de voornaamste taak. Blussen met water,
schuim of andere blusstoffen. Het blussen van een schoorsteenbrand is
een klein klusje waar de brandweer zijn hand bij wijze van spreken niet
voor omdraait. Al zijn de mensen die het overkomt reusachtig dankbaar
dat die vrijwilligers binnen een paar minuten voor de deur staan.

Maar er zijn natuurlijk ook andere branden. Denk eens aan bos en hei.
Denk eens aan bedrijven, opslagplaatsen, loodsen, etc. Maar ook aan trei-
nen en tankauto's met brandbare stoffen.
Denk eens aan de rookontwikkeling die er vaak bij optreedt. Waardoor
het zicht minder wordt. Waarbij er met zogenaamde ademluchtmaskers
gewerkt moet worden. Ook daar treden de vrijwilligers op.
Ook voor u, als u in nood verkeert. Trouwens u kunt het zelf ook. Na een
goede opleiding en geregeld oefenen. Want aan brandbestrijding is niets
gevaarlijk zeggen we bij de brandweer altijd. "Als je maar weet wat je
doet".

Technische hulpverlening is minstens zo belangrijk.
Technische hulpverlening is de naam waaronder al het "niet bluswerk"
valt. Dat daarvoor enig technisch inzicht nodig is hoeft verder niet te
worden belicht. Maar daarom is het niet alleen voor mensen met twee
rechterhanden geschikt werk. Ook mensen die de handen uit de mou-
wen willen steken, zijn meer dan welkom. En wat al die brandweermen-
sen gemeen hebben is een grote mate van zelfbeheersing, een goed ver-
stand, een absolute hekel aan paniek en bravoure en de bereidheid zich
dienstbaar te maken.

Voor hun technische taken krijgen ze te maken met moderne appara-
tuur, moderne verbindingsmiddelen, uitgekiende, veilige en bescher-
mende kleding, diverse uitrustingsstukken en professioneel uitgeruste
voertuigen.

Alles is er. Alleen uw plaats als vrijwilliger is nog open.

Je leert er wat van.
De opleiding die u bij de brandweer krijgt komt u in het dagelijkse leven
ook goed van pas. Want u leert omgaan met zeer moderne gereedschap-
pen. U leert veel over brandbare stoffen, u leert veel over gevaren die be-
paalde situatie kenmerken, u leert gevaarlijke situaties het hoofd te bie-
den maar ook om maatregelen te nemen ter voorkoming van ongeluk-
ken. U leert om in teamverband te werken, om elkaar te beschermen en
in te grijpen waar dat nodig is. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Je leert ook wat voor elkaar over te hebben. Niet alleen tekenend voor het
Vordense korps maar voor de brandweer in het algemeen is de onderlin-
ge vriendschap en verbondenheid. Ook de partners en andere gezinsle-
den doen mee in de club. Eén grote familie is het. Overal. Vrienden door
dik en dun, die elkaar bijstaan wanneer dat nodig is. Iets voor u mis-
schien?

Het is veiliger dan autorijden.
Wie twee brandweermensen met ademluchtmaskers op, een als een fak-
kel brandend huis binnen ziet gaan om er kinderen te redden, bewon-
dert hun moed maar vraagt zich af of het geen gekkenwerk is. De brand-
weerman / vrouw ziet dat anders. Als je weet watje doet, is het niet ge
vaarlijk. Je moet weten wanneer je wel of niet meer naar binnen kunt.
De moderne apparatuur en vooral de voortdurende oefeningen maken
dat je zo weinig mogelijk gevaar loopt. We hebben geen behoefte aan
stoer gedrag. Dat brengt je in gevaar. Nee je moet altijd de kop erbij hou-
den. Weten watje doet. Dan is het werk van de brandweervrijwilliger bij
lange na niet zo gevaarlijk als het eruit ziet. Denkt u het aan te kunnen?

Een waardevolle bijdrage.
Ook een eventuele werkgever geniet voordeel van uw bijdrage aan de
brandweer. Zeker in de tijd dat er steeds meer aandacht komt voor de in-
terne veiligheid binnen het bedrijf. Zoals de verplichte bedrijfshulpverle-
ners en het hebben van een ontruimingsplan. U kunt doortastend op-
treden en daarmee eventueel slachtoffers of (productie) schade voorko-
men. De kans dat u tijdens werktijden opgeroepen kunt worden, weegt
niet op tegen uw waardevolle inbreng binnen het bedrijf. Daarnaast
maakt de opleiding welke u bij de brandweer hebt genoten een eventu-
ele opleiding tot bedrijfshulpverlener overbodig.

Vragen en antwoorden vooraf:
U heeft vragen. Vanzelfsprekend. De meeste gestelde vragen hebben we
hieronder weergegeven en meteen beantwoord. We hopen, dat u er een
goed inzicht door krijgt in het werk en de mogelijkheden van de vrijwil-
lige brandweerman/ vrouw. We rekenen op u. Net zoals u op ons mag re
kenen.

Hoe oud moet ik zijn om bij de brandweer te kunnen?
In de regel tussen de 18 jaar en 40 jaar.

Moet ik eerst gekeurd worden?
Na aanmelding wordt u medisch gekeurd, daarna volgt er om het aantal jaren
een keuring.
Dit is afhankelijk van je leeftijd.

Kunnen vrouwen ook reageren?
Natuurlijk, niet alleen mannen maar zeker ook vrouwen worden uitdrukkelijk ver-
zocht te reageren. Het verhaal dat het brandweervak voor vrouwen te zwaar zou
zijn is inmiddels achterhaald.

Speelt het woon / werkadres een rol?
Wonen en werken dient bij voorkeur in de gemeente Vorden te gebeuren.

Hoeveel tijd kost het mij?
A/gezien van het uitrukken kost het een avond per week, de maandagavond.

Wordt er een vergoeding gegeven?
U ontvangt een vergoeding voor cursussen, oefeningen en uitrukken. Deze zijn
vastgesteld in de gemeentelijke rechtspositieregeling. Daarnaast kent de brand-
weer een spaarloonregeling.

Krijg ik ook een onregelmatigheidtoeslag?
Nee, wel ontvangt u, naast bovengenoemde vergoedingen, een vaste jaarlijkse ver-
goeding.

Ben ik verzekerd?
Ja, u bent verzekerd. De premie wordt door de gemeente betaald.

Wanneer worden de cursussen gegeven?
De cursussen zijn één avond per week (voor de functie brandwacht 2 winterseizoe-
nen)

Welke kleding wordt beschikbaar gesteld?
Alle kleding wordt beschikbaar gesteld, overall, uniform, uitrukkleding, etc.

Tot welke leeftijd kan ik dienst doen?
In vrijwel alk functies moet men op 55 jarige leeftijd de brandweer verlaten.

Mocht u geïnteresseerd zijn of wilt u meer informatie dan bent u
welkom op de informatieavond, dinsdag 9 april 20.00 uur in de
brandweerkazerne Rondweg 6 te Vorden.

Bent u verhinderd, maar wilt u toch informatie, dan kunt u contact op-
nemen met de heer B. Hekkelman, groepscommandant brandweer Vor-
den, tel: (0575) 553355.

"N,IEUWE INFORMATIE OVER BRENGPUNT GROF
HUIS- EN TUINAFVAL

Het is inmiddels geen nieuws meer dat het brengpunt druk bezocht
wordt. Voortdurend bekijken we of de opzet van het brengpunt voldoet
aan de doelstelling dat zo min mogelijk herbruikbaar afval bij het res-
tafval komt en u het gescheiden afval eenvoudig kwijt kunt. Vanaf 13
april 2002 verandert de routing op het afvalbrengpunt, zodat u minder
lang moet wachten. U kunt nu ook tapijt brengen.

Brengmogelijkheid
ledere tweede zaterdag van de maand kunt u het volgende afval brengen:

metaal
hout
schoon puin
niet schoon puin
tuinhout

- klein chemisch afval
- tuinafval (géén grond)
- klein wit- en bruingoed
- vlakglas
- tapijt

In de acceptatievoorwaarden van het afval zijn enkele zaken veranderd,
namelijk:
* Nieuw is het brengen van tapijt (dus geen plastic vloerzeil en onderta-

pijt);
* Bij het vlakglas mag ook draadglas en thermopane;
* Bij het niet schoon puin mag nu ook keramisch materiaal, zoals een

WC-pot/ wasbak;
* Bij het hout mag zachtboard.

Legitimatiebewijs
Als bewijs dat u inwoner bent van Vorden geldt:
* Rijbewijs;
* Paspoort;
* Identiteitskaart;
* Uittreksel uit gemeentelijke basisregistratie (€ 3,75).

Een pas 65 en een bankpas zijn onvoldoende om aan te tonen dat
u inwoner van Vorden bent.

MOOI MEEG



Afvoer van 'overige'afvalstromen

Afvalstroom

Laten ophalen
grof afval en
herbruikbare
producten

Bouw- en sloop-
afval of meer
dan 0,25 m3 ge-
scheiden afval

Snoei-afval

Wie en wanneer

Kringloopbedrij f de
Omloop bellen tussen
8.00 - 13.00 uur
(0573-251390)

Afvalbrengpunt
Zutphen (Letlandse
straat 8 op het
Industrieterrein 'De
Mars') en Lochem
(Hagendijk 1)

Inzamelroute op 23
april 2002

Spelregels

Alleen huishoudelijk
afval, bv. Oude stoelen of
banken
Maximaal 1 m3 per
afspraak
Bundels tapijt, metaal en
hout niet langer dan
max 1,5 m
Door 2 personen te tillen
Geen bouw- en sloopaf-
val
Geen dozen of zakken
met huisafval
Geen tuinafval

Zie afvalkalender 2002-
2003

Bebouwde kom huis-aan-
huis, buiten bebouwde
kom bellen naar 0575-
545646.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ajval-informatie-lijn 0575-
545646. Op werkdagen bereikbaar van 9.00 - 12.30 en 13.00 - 16.00 uur.

ERGADERING RECONSTRUCTIECOMMISSIE
ACHTERHOEKENLIEMERS

Namens de voorzitter deel ik u mede dat de Reconstructiecommissie
Achterhoek en Liemers een openbare vergadering houdt op 19 april 2002
om 09.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Hengelo, Raad-
huisstraat 20 te Hengelo.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Toetsingskader van het Rijk
2. Leefbaarheidsonderzoek Achterhoek en Liemers
3. Planning en communicatie

De vergaderstukken liggen vanaf 8 april 2002 ter inzage in het gemeen-
tehuis.

TEMMEN IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE

Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op woensdag 15 mei
2002 mag een kiezer zijn/haar stem uitbrengen in een stembureau naar
keuze. De volgende regels gelden:

a. schriftelijke aanvraag
1. Bij burgerzaken zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor ver-

zoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te
mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart (indien reeds vers-
trekt), moeten uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing, door
de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente,
waar hij/zij op dinsdag 2 april 2002 als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toe
gestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproe-
pingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

b. mondelinge aanvraag
1. De kiezer moet, na ontvangst van de oproepingskaart, doch uiterlijk

op de vijfde dag voor de verkiezing de oproepingskaart overleggen
bij bureau burgerzaken van zijn/haar woonplaats op dinsdag 2 april
2002.

2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproe-
pingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

TEMMEN BIJ VOLMACHT

Bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op
woensdag 15 mei 2002 mag een kiezer bij volmacht stemmen. De vol-
gende regels gelden:

a. machtiging door schriftelijke aanvraag
1. Bij bureau burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren

verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen
stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de ver-
kiezing, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij/zij op dinsdag 2 april 2002 als kiezer is geregis-
treerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is
toegestaan om in een stembureau naar keuze aan de stemming te
mogen deelnemen.

4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden,
moet op dinsdag 2 april 2002 als kiezer zijn geregistreerd.

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een vol-
machtbewijs. De volmachtstem t tegelijk met de eigen stem te wor-
den uitgebracht.

b. machtiging door overdracht van de oproepingskaart
6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na

ontvangst van de oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming,

(zir volgende pagina)

AFVALBRENGPUNT VORDEN, IEDERE TWEEDE ZATERDAG VAN DE MAAND

* Legitimatiebewijs
• Maximaal 0,25 m3 afval per dag. daarnaast maximaal 2 ni3 tuinafval

Geen bedrijfsafval en asbest
• Herbruikbare producten naar het kringloopbedrijf
* Niet te groot en te zwaar.
Soort metaal

Metalen
Ferro en non-ferro
mag bij elkaar

Hout
Dit hout is licht ver-
ontreinigd door verf,
lijm en plastics.

Schoon puin
Alleen bakstenen zon-
der ander (sloopafval

Niet schoon puin
Al het overige puin

Klein chemisch afval

Tuinafval

Klein wit- en bruin-
goed

Vlakglas

Tapijt

Tuinhout

Welles

Metaal mag geverfd zijn
Non-ferro.
Koper, bijv. water/gasleiding, elektraka-
bel, kranen en hulpstukken, pomphui-
zen en schroeven
Aluminium in diverse kwaliteiten, bijv.
profiel/buis. Roestvrijstaal, bijv. aan-
rechtbladen.
Lood, veelal daklood
Zink, veelal dakgoten
Blikjes
Ferro (ijzer)

Inclusief spaanplaat
Verlijmd hout mag.
Mag beslag en spijkers bevatten, maar
moet veilig hanteerbaar zijn
Zachtboard

Straatstenen en -tegels
Bakstenen (met cement)
Niet geglazuurde dakpannen

Overig puin, waaronder geglazuurde
dakpannen en keramisch materiaal (bij-
voorbeeld WC-pot en wasbak).

1. Huishouden
Batterijen
Spaarlampen/energiezuinige lampen
(ze bevatten zware metalen en zijn dus
schadelijk voor het milieu)
TL-buizen
Vloeibare gootsteenontstopper
Lampenolie
Petroleum
Bestrijdingsmiddelen/insecticiden

2. Medicijnkastje
Medicijnen
Kwikthermometers
Injectienaalden

3. Doe-het-zelf
Verf, lak, beits en houtverduurzamings-
middelen Bij verven gebruikte produc-
ten zoals terpentine, thinner, verfafbijt-
middel, verfverdunner, kwastreiniger,
kwast-ontharder en wasbenzine
Kwikschakelaars

4. Hobby
Fotofixeer
Foto-ontwikkelaar
Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur en
zwavelzuur
Zoutzuur

5. Vervoer
Accu's
Benzine
Motorolie / afgewerkte olie / remolie
Oliefilters

Blad-, gras- en tuinafval (eventueel in
composteerbare papieren zakken)
Graszoden (nadat de grond eraf
geschud is)

(Accu)boormachine, Adapter, Batterij-
oplader, Blender
Broodrooster, Calculator, Car-audio,
Citruspers, Draagbare radio, Expresso-
apparaat, Haardroger, Hoofdtelefoon,
Haarfchn, Klok- of wekkerradio,
Kruimeldief, Ladyshave, Lege friteuse,
Mixer, Sapcentrifuge, Scheerapparaat,
Soldeerbout, Strijkijzer, Tandenborstel,
Ventilator, Walkman, Waterkoker.

Enkel glas
Bolglas wat niet in de glasbak past
Draadglas
Thermopane

Alle tapijten

Gewolmaniseerd en gecreotoseerd hout
Bielzen
Spijkers mag, maar wel zodanig dat er
geen gevaar is voor de mensen die het
afval verwerken.

Nietes

Verontreinigd metaal (bijvoorbeeld met
olieresten)

Gecreotoseerd en gewolmaniseerd
hout (tuinhout)
Rotanstoelen
Banken en tafels

Geglazuurd materiaal, zoals douche
tegels
Gips en gasbetonstenen
Schoorsteenpuin
Steenwol

Gips en gasbetonstenen
Schoorsteenpuin
Ongescheiden bouw- en sloopafval (dus
gemengd puin, hout, plastic, isolatie
materiaal, metaal e.d.)

De volgende stoffen hoeven niet bij het KCA:
Aceton
Ammonia
Brandblussers (halon): komt zeer wei-
nig voor
Cd- schijfjes en floppy's
Correctievloeistof zoals Tippex
Frituurvet: mag bij het gft-afval, anders
in een fles bij het gewone afval
Gasflessen: zijn normaliter leeg, inleve
ren bij de winkel
Inkt
Kit of lijm
Loodwikkels (bijna niet meer te koop)
Meubelolie
Nagellak: zit in kleine afsluitbare ver-
pakking
Nagellakremover: zit in kleine afsluit-
bare verpakking
Ontvettingsmiddelen: wordt weinig
door burger aangeleverd, de bijdrage
bij gewone afval is daardoor verwaar-
loosbaar'
Ovenreiniger
Plamuur
Rookmelders: radioactief materiaal valt
niet onder KCA
Smeervet
Spuitbussen: ligt aan de inhoud, lege
bussen zijn geen KCA
Videobanden en tapes
Vlekkenwater
Vlooienbanden: leveren na gebruik
geen milieuprobleem op
Gebruikte kwasten en lege verfblikken
horen niet bij het KCA. Opgedroogde
verf bevat maar heel weinig milieube
lastende stoffen.

Grond
Snoei-afval dikker dan 15 centimeter
Boomstronken en -stobben
'Afbreekbare' plastic zakken

Groot wit- en bruingoed, zoals koel-
kasten, vriezers en TV (daarvoor kunt u
contact opnemen met het kringloop-
bedrijf'de Omloop')

Raam met stopverf
Spiegels
Autoruiten
Melkglas

Grondzeil
Matrassen
Ondertapijt (waaronder groene/
blauwe platen)



(van vorige pagina)

zelf een andere kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit ge-
schiedt door de oproepingskaart aan die kiezer over te dragen.

7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op dinsdag 2 april
2002 in hetzelfde stemdistrict als kiezer zijn geregistreerd die de vol-
macht geeft.

8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met
zijn/haar eigen stem, in het stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven,
uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. Een vol-
machtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stem-
ming deel te nemen.

NFORMAHE OVER GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2002

Deze week is aan ruim 3800 belastingplichtigen de aanslag gemeentelij-
ke belastingen verzonden.

Hoe kan ik de aanslag betalen?
Dit kan op twee manieren:
1. via automatische incasso

Heeft u een machtiging verleend tot automatische afschrijving, dan
hoeft u geen actie te ondernemen. Uw aanslagbedrag wordt in acht ge-
lijke termijnen van uw bank- of girorekening afgeschreven. De eerste
termijn vervalt 30 april 2002. De laatste termijn eindigt op 30 novem-
ber 2002.

2. met de acceptgiro-kaart(en)
Wie niet voor automatische incasso heeft gekozen, moet zelf de bet-
aling regelen. Voor de betaling kunt u kiezen uit:
a. betaling van de aanslag ineens of;
b. betaling van de aanslag in twee gelijke delen.

Uiterlijk 31 mei 2002 moet de aanslag zijn voldaan!

Alsnog kiezen voor betaalgemak?
Betaalt u nog niet automatisch via een machtiging, maar wilt u wel van
deze betaalwijze gebruik maken? Dat kan. Op de sector middelen, afde-
ling financiën kunt u hiervoor machtigingskaarten krijgen. Vóór 20 april
2002 moet u dan de groene machtigingskaart terugsturen naar de ge-
meente.

Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding?
Als u moeite heeft met het betalen van de aanslag, kunt u misschien in
aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Of u ook
inderdaad kwijtschelding krijgt, hangt af van u w persoonlijke financiële
omstandigheden.

Een verzoek om kwijtschelding doet u via een formulier "Verzoek om
kwijtschelding".
Dit formulier kunt u telefonisch opvragen bij de afdeling financiën. Zij
sturen u dit toe. Aan de hand van het formulier beslist de gemeente of u
in aanmerking komt voor kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvra-
gen voor de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de ri-
oolrechten.

Wie ontvangt de Zalmsnip?
Iedereen die op l januari 2002 belastingplichtig is voor de afvalstoffen-
heffing krijgt automatisch een vermindering op de aanslag afvalstoffen-
heffing van € 45,38. U hoeft dus niets te doen.

Bij kwijtschelding ook recht op € 45,38?
Belastingplichtigen die in aanmerking komen voor gehele kwijtschel-
ding van de belastingen ontvangen ook € 45,38. Zij ontvangen dit bedrag
automatisch via een zgn. "negatieve aanslag". Dat wil zeggen dat zij in
plaats van dat ze de aanslag moeten betalen, € 45,38 krijgen uitbetaald.

Betaalt u geen afvalstoffenheffing, en denkt u recht te hebben op
€ 4538?
Ook de bewoner die een woonruimte gebruikt kan € 45,38 ontvangen.

Of u in aanmerking komt voor de € 45,38 zal o.a. afhangen van factoren
als:
1. bewoont u een woonruimte waarbij u de gemeenschappelijke voorzie

ningen (toilet, douche en keuken) gezamenlijk gebruikt;
2. het aantal kamerbewoners op één adres;
3. de inschrijving per l januari 2002 in de gemeentelijke basisadminis-

tratie of anders aan te tonen via een huurcontract en betalingsbewij-
zen (svp meezenden).

Voldoet u hieraan en denkt u recht te hebben op de Zalmsnip, dan kunt
u dit aangeven met het aanmeldingsformulier bovenaan deze pagina.

voor het allerlaatste nieuws

AANMELDINGSFORMULIER LOKALE LASTENVERLICHTING

Naam
Adres
Postcode Woonplaat
Telefonisch te bereiken: Geboortedatum

Bank of girorekeningnummer

Wenst in aanmerking te komen voor € 45,38 lokale lastenverlichting.
Handtekening

Retouradres: gemeente Vorden, afdeling financiën, de Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden

Ook de bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen hebben recht op € 45,38 vermindering. Inmiddels heeft
de gemeente bij de directies van bejaardenoord de Wehme, verpleeghuis de Zon en Villa Nuova, en de thera-
peutische leef- en werkgemeenschap St. Urtica de gegevens van niet-zelfstandige huishoudens opgevraagd. De
bewoners van deze instellingen hoeven zelf geen aanmeldingsformulier in te vullen.

Wenst u nadere informatie?
Voor vragen over de aanslag kunt u contact opnemen met de sector middelen, telefonisch bereikbaar tijdens
kantooruren onder nummer 0575 - 557428. (doorkiesnummer) en per email belastingenvorden@vorden.nl

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de openbare bibliotheek van Vor-
den, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 5 april 2002 tot en met 3 mei 2002 ter inzage meldin-
gen artikel 8.41 Wet milieubeheer van:

Bargeman Vorden B.V., Ruurloseweg 53,7251 LB Vorden voor het veranderen van een aannemersbedrijf met ma-
chinale houtbewerking en timmerwerkplaats, volgens het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer, op de
percelen plaatselijk bekend als Ruurloseweg 53 en Bedrijvenweg l te Vorden;

de heren G. en G. Bargeman, Netwerkweg l, 7251 KX Vorden, voor het oprichten van een inrichting voor de op-
slag van diverse goederen en materieel, volgens het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, op het
perceel plaatselijk bekend als Netwerkweg l te Vorden.

OUWAANVRAGEN

Aanvrager

Zutphenseweg 95 JA Emsbroek

Lieferinkweg 4 EJ. Eggink

Baron v.d. Heijden-laan 2, J.G.B.H. Tijssen
Wichmond

Inhoud

vernieuwen bijgebouw

bouwen bergruimte

datum ontvangst

21-03-2002

22-03-2002

bouwen kas en wijzigen gevels 25-03-2002
woning

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

ERGUNNINGEN

Bouwen
Plaats

Ruurloseweg 47

Lankhorsterstraat 24

Meldingen
Almenseweg 15

Slopen
Plaats

Reeoordweg 2

Almenseweg 13

Zutphenseweg 95

Aanvrager

G. Weulen Kranenbarg & Zn.

J. Wormgoor

GJ. Memelink

Aanvrager

Urtica de Vijfsprong

E. Reindsen

JA. Emsbroek

Inhoud vrijstelling

vergroten opslagloods goothoogte

vergroten woning inhoud

bouwen dakkapel

Inhoud

geheel slopen glazen kweekkas

geheel slopen garage annex berging

geheel slopen twee schuren

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

lETSSTROKEN EN SUGGESTIESTROKEN
m

Je ziet ze steeds vaker, die stroken langs de rijbaan, waarvan vooral de fietsers gebruikmaken. Je hebt ze in al-
lerlei 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 geschil-
derd, 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.

Wanneer het symbool wel is aangebracht verandert de status van de strook drastisch. Auto's mogen niet op de
strook parkeren of stilstaan. Wanneer de scheidingsstreep tussen de rijbaan en de strook doorgetrokken is, mo-
gen auto's ook niet op de strook rijden. Is de scheidingsstreep onderbroken dan mag dat alleen wanneer ze de
fietsers niet hinderen.
De vroegere medegebruiker van de fietsstrook, de bromfietser, mag na de invoering van de maatregel 'brom-
fiets op de rijbaan' niet langer meer van de fietsstrook gebruik maken. De snorfietser mag (of eigenlijk moet)
dat wel.

Veel wegbeheerders geven de fietsstrook een kleurtje, 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!



Respect, aandacht voor mensen en

zorgvuldigheid zijn de kenmerken van onze

medewerkers. Spreekt dit u aan, neem dan contact

op met Yarden en solliciteer naar de functie van:

Algemeen medewerker
Crematorium Slangenburg te Doetinchem - 38 uren per week

YARDl H

Algemeen:
Als algemeen medewerker Crematoria
Begraafplaatsen en Uitvaartcentra (CBU)
bent u mede verantwoordelijk voor het
begeleiden van uitvaarten in ons crema-
torium in al zijn facetten, zowel voor als
achter de schermen. Nazorg behoort
ook tot uw takenpakket.

Taakomschrijving:
- Verrichten van werkzaamheden ter

voorbereiding van auladiensten,
respectievelijk ter voorbereiding van
de ontvangst/begeleiding van
familie en belangstellenden;

- Te woord staan van familie en
belangstellenden;

- Begeleiden van de uitvaartplechtigheid;
- Het regelen van het verbrandings-

proces op een dusdanige wijze, zodat
dit verloopt volgens de daartoe
gegeven (wettelijke) voorschriften;

- Verkopen en verzorgen van urnen.
Adviseren van nabestaanden ten
aanzien van het bovenstaande;

- Adviseren van nabestaanden omtrent
de mogelijkheden van verstrooiing;

vac. nr. 02/19

- Het bijzetten van as in de algemene
nis en zo nodig het verzamelen en
verzenden van as die elders ver-
strooid wordt;

- Verzorging van asverstrooiingen
eventueel samen met de nabestaanden;

- Assisteren bij overige werkzaam-
heden, zoals serveren, onderhouds-
werkzaamheden en schoonmaken.

Functie-eisen:
• MBO-niveau;
• Flexibiliteit ten aanzien van de werk-

zaamheden (de werkzaamheden
worden ook op zaterdag uitgevoerd);

• Goede mondelinge uitdrukkings-
vaardigheid;

• Stressbestendig;
• Inlevingsvermogen en een dienst-

verlenende instelling.
• Enige kennis van de Duitse taal.

Informatie en reactie:
Voor nadere inlichtingen over deze
functie kunt u contact opnemen met
de heer A.J.M. Koek, t 0314-345774.

Yarden is de nieuwe naam in
uitvaartverzorging en -verzekering
in Nederland. Ontstaan uit
AVVL, CVN en NUVA,
drie gerenommeerde
uitvaartondernemingen die
reeds jarenlang hun leden en
verzekerden aandacht, respect
en zorgvuldigheid bieden.
Yarden wil in de toekomst deze
drie aandachtspunten verder
versterken om de kwaliteit van
de uitvaartzorg naar een nog
hoger plan te brengen.
U kunt deel uitmaken van het
team deskundigen dat deze
doelstelling wil verwezenlijken
en planmatig uitvoeren.

Wat Yarden u biedt:
Een boeiende en afwisselende baan
bij een niet alledaags bedrijf.
Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO
voor Crematoria en een prima pakket
aanvullende secundaire arbeidsvoor-
waarden. De functie is in eerste instan-
tie voor bepaald tijd, met de intentie
tot aanstelling voor onbepaalde tijd.

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

T WE HALEN DE BEZEM
DOOR DE PRIJS!

T

VERO STRAATBEZEM
De beste bezem voor het bij
elkaar vegen van (tuin)vuil.

VAN € 3,99

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie binnen 7 dagen, na publicatie, onder
vermelding van vacaturenummer 02/19 te richten aan: Yarden uitvaartverzorging, afdeling P&.O
t.a.v. de heer R C. Pels. Postbus 1159, 7940 KD Meppel.

'; - . . 1 '•'(., . - . ' . . ' . : : . . . .;.:•:; i >

Eet vis,
omdat het 20 gezond is!

Dinsdags van, 930 tof 17.15 uur
op de tnarktin Varden

Ruime keus kwaliteitsvis.

VISHANDEL
XJM. & E VAN DE GROEP

Spakenburg
Tel./fax (033) 29 86 610

mobiel 06 22158903

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEkv.
BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Boezelaar'
Vordenseweg 32, 7231 PCWarnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26

• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen

• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

Kijk voor meer
nieuws op;

wwiv.cofifacf.nl

Gazonmaaiers
Heggescharen
Kettingzagen
Bosmaaiers

Tuingereedschappen

Hogedrukreinigers
Beregening

VERKOOP • REPARATIE • ONDERHOUD

BV LMB H. ARENDS
Wichmond • Telefoon (0575) 44 16 88

www.compusystem
KeuzePC
AMD Duron 800 Mhz, 128 Mb intern germigen, 20 Gb harddisk
AMD Duron 1000 Mhz, 128 Mb intern geheugen,;40:Gbharddi
AMD Athlon XP 1700-f, 256 Mb SDRAM, 4Q Gb harddisk
AMD Athlon XP 180Q+, 25$ Mb SORAM, 32MB TNT2 AQR
60 Gb harddisk

v. a.

SpelletjesPC v.a.
AMD Duron 1000 Mp, 128 MB SDRAM, NVidia Riva 7NT2 32Mb M64
AGR 40 Gb harddisk
AMD Athlon XP 1800+, MSM7T-266 Rro2 Moederborel, 256 MB DDR 266
MHz, Geforce2 MX 400 64 Mb AGR 60 Gb harddisk

€ 749,-
€ 749,-
€ 799,-
€ 899,-

€999,-

€849,-

€ 849,-

€ 1099,-

PC-266 MHz UPMA 66/100 ATX Moederbord 64 MB {behalve bij de SpelletjesPC)
VGA, AC '97 Sound, 52 x AOpen CDROM, 5BKé Modem, 10/100 Mbps Netwerkkaart,
1,44MB Diskdrive, Midi-Tower ATX, Windows 95/98 Toetsenbord, Logitech Scrollwheel
Muis.

Actie:
Bij aanschaf van een nieuw systeem

een gratis CD-ReWriter (i.p.v. de CD-Rom)

Opties:
17 inch monitor € 195,- • i.p.v. CD-Rom een AOpen 24 x 10 x 40 CD-ReWriter

€ 89,- • i.p.v. CD-Rom een 12 / 40 x DVD-speler € 39,- • TFT monitor v.a
€ 439,- • HP 845C Printer € 99,- • Logitech Cordless Desktop € 75,- • USB Scanner

vanaf € 79,- • 160W boxen € 12,50 • Andere onderdelen op aanvraag.

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



Eigenlijk bestaat de molen al
151 jaar, maar door de mond en
klauwzeercrisis van vorig jaar
lag het openbare leven zo stil,
dat de Stichting Vrienden van
de Vordense Molens van een vie-
ring afzag. Maar dit jaar zal er
op 11 mei, tevens de landelijke
fietsdag, aandacht worden be-
steed aan het feit dat deze mo-
len aan Het Hoge, dit belangrij-
ke monument in Vorden 150
j aar bestaat.

In de gemeentelijke archiefstuk-
ken uit 1850 komen we het, in
nauwkeurig handschrift opgestel-
de, verslag tegen van de bouwaan-
vraag door Baron van Hackfort tot
Westerholt voor de oprichting van
een korenwindmolen.

Het is ook het jaar dat, blijkens het
verslag op dezelfde pagina, "de
Lindese boeren algemeen voor het
afschaffen der Lindesen kermis
zijn en dat belanghebbenden, zo
zij geldige bezwaren tegen de af-
schaffing der genoemde kermis
mogten hebben, die voor 15 sep-
tember 1850 aan het gemeentebe-
stuur kenbaar moeten maken", zo
zegt Harmjan Warringa van de
Stichting "Vrienden van de Vor-
dense Molen.

Met dit historische ijkpunt bent u
meteen 151 jaar teruggeplaatst in
de Vordense geschiedenis. Naar de
tijd dat Het Hoge nog de Haakse
weg heette en, vanaf de Kroeze-

boom aan de Zutphenseweg, het
"Zwarte Weggetje" uitkwam op de
Baakseweg, daar waar nu de Be-
rend van Hackfortweg loopt.

Het landgoed Hackfort strekte
zich toen uit tot bij de molen.
Waar nu De Brinkerhof en De Hoe
tinkhof liggen waren vroeger ak-
kers en ook Het Molenplan, is pas
na de oorlog gebouwd.

Op bijgaande oude foto ziet men
in één oogopslag de Molen "De
Hoop" en de "Hackfortse" Molen
en de torenspits van de hervormde
kerk. Blijkens dezelfde archief-
stukken werd de grond daar aan-
geduid als "De Woestenenk".

Oudere Vordenaren kennen die
naam nog vooral van het stuk
grond waarop later "De Brinker-
hof' en "De Hoetinkhof' zijn ge-
bouwd, en van de "Woestenenks
Vonder", een bruggetje over de
Vordense Beek, nog voorbij de hui-
dige rotonde bij de Rondweg. De
Vordense Beek was vroeger, voor-
dat de Veengoot was gegraven, een
stroom van betekenis, aldus War-
ringa.

DRIE WINDMOLENS
De overweging om de molen op
die plaats te bouwen werd waar-
schijnlijk bepaald door het feit dat
het landschap daar open was, en
ÜÜk omdat het wat hoger gelegen
was. Natuurlijk heel belangrijke

voorwaarden voor een windmo-
len!

In die jaren (halverwege de 19de
eeuw) waren er in de Gemeente
Vorden 2 watermolens en 5 wind-
korenmolens. Bij kasteel Vorden
aan de Schuttestraat stond een wa-
termolen Én een windmolen, bij
Kasteel Hackfort draaide de water-
molen van de baron van Hackfort,
er was een windmolen in de Wil-
denborch en er waren de drie
windmolens die we nu nog rijk
zijn in Vorden, de molen in Linde,
de Molen de Hoop van de fam. Klu-
vers en de Hackfortsche molen.

Deze drie laatstgenoemde molens
zijn allemaal halverwege de 19de
eeuw gebouwd. Ze voldeden ken-
nelijk aan een behoefte aan maal-
capaciteit die niet afhankelijk was
van de stand van het water in de
beek.

Immers, de Baron van Hackfort
kon ook beschikken over een wa-
termolen bij kasteel Hackfort.

Maar sinds jaar en dag was hij af-
hankelijk van de waterstand, maar
ook van de bereidwilligheid van
stroomopwaarts opererende mole-
naars, die in tijden van schaarste
het water in hun molenkolken op-
stuwden voor eigen gebruik.

In 1714 leidde dat tot een conflict
tussen Vorden en Hackfort, waarin
de rechter uitspraak moest doen.

STENDERKAST
Al sinds mensenheugenis was er
ook een windmolen bij Kasteel
Vorden. Al in 1315 wordt deze mo-
len, samen met de watermolen ge-
noemd in een overdrachtsakte.
Eeuwen later, komen we deze mo-
len weer tegen op een tekening.
Het betrof een originele Stender-
kast (of Standerd) -molen. Deze
Stenderkastmolen is later ver-
plaatst naar de Stationsstraat en
daarna naar de Molenweg. In 1930
is deze molen, een van de oudste
van Nederland helaas afgebro-
ken", zo stelt Harmjan Warringa.

Gerritsen uit Aalten maalde als
laatste bij Klein Lebbink op de ou-
de Stenderkast. Dit was een klein
molentje in vergelijking met de
molen waar hij later op zou ko-
men. Er is nog wel wat bekend
over de verdiensten in dat molen-
tje. Per zak graan werd er een
kwartje gerekend en in een uur
konden bij goede wind 5 zakken
worden gemalen.

Zoals gezegd kwam BJ. Gerritsen
daarna in 1905 als molenaar op de
Hackfortse Molen. Hij pachtte de
ze molen van de baron. De molen
werd toen al twee generaties be-
malen door Kluvers. Op zijn beurt
ging Kluvers daarna malen op mo-
len "De Hoop", de prachtige acht-
kantige en met riet gedekte molen
aan het andere einde van huidige
de Hertog Karel van Gelreweg.

Het was een hele vooruitgang van
de kleine Standaard molen naar
de grote molen aan de Baakseweg.
De molen was een extreem zwaar
gebouwde stenen molen met on-
deraan muren van 85 c.m. dikte.
En een wiekenkruis met een
vlucht van 23 meter! Bij een molen
was het in die tijd een komen en
gaan van paarden met volgeladen
wagens. Behalve het malen van
graan was de molenaar vaak ook
het middelpunt van de handel in
graan en veevoeder. Molenaar Ger-
ritsen was een van de eersten die
een kleine vrachtwagen aanschafte.

MODERNE TECHNIEK
Ook hier deed de moderne tech-
niek haar intrede en werd er een
motor geïnstalleerd om het maal-
werk aan te drijven. Nog steeds is
de aandrijving te zien. De wieken
en het maalwerk werden daarna
verwaarloosd, en in 1920 kwam de
molen hevig in verval. In 1925
bouwde Molenaar Gerritsen aan
Het Hoge nummer 62 een machi-
nale maalderij. De aandrijving ge
schiedde door een Deutz Diesel-
motor. Hij maalde in die tijd ook
voor Albers veevoederhandel en
kon zich niet veroorloven dat hij
afhankelijk was van de wind. Van
de windmolen viel in 1930 de stel-
ling met veel geraas naar beneden.

Toen de tweede wereldoorlog uit-
brak, kwam er een groot gebrek
aan brandstof en nam de Baron
van Hackfort het initiatief om de
windmolen weer te restaureren.
Er was genoeg hout op het land-
goed, en zo kreeg de molenmaker
Ten Have in 1942 de opdracht.

De Hackfortsche molen draaide
weer en ook na de oorlog gaf Ger-
ritsen (de tweede) de voorkeur aan
de windmolen als er gemalen
moest worden. Wind was immers
gratis! De kleinzoon van BJ. Ger-
ritsen draaide de molen tot het
einde van de jaren vijftig van de
vorige eeuw. In die tijd was het
malen van graan op een windmo-
len al zeldzaam geworden.

Het werk van de molens was toen
allang overgenomen door veevoe
derfabrieken. De maalderij op Het
Hoge 62 werd eerst een timmer-
werkplaats en werd daarna ver-
bouwd tot woonhuis.

In 1960 werd de molen door de ba-
ron overgedragen aan de Gemeen-
te Vorden. In de jaren erna werd de
molen vooral "voor de Prins" ge-
draaid. Dat wil zeggen dat de mo-
len draaide zonder te malen. Dit
werd in die tijd ondersteund door
de Stichting de Hollandse Molen.

In 1964 en 1974 onderging de mo-
len wat restauratiewerkzaamhe
den en in 1985 werden de wieken
vervangen. Na 1985 werd er op de
molen nog een aantal jaren graan
gemalen ten behoeven van een
aantal bakkers, door molenaar
Limbeek, aldus Warringa.

MAALVAARDIG
Het bijzondere van de Hackfort-
sche molen, die nu zomaar ergens
achteraf lijkt te staan, is, dat ze
nog geheel maalvaardig is. Dat is
een mooi woord voor het feit dat
alles er nog in zit om graan te kun-
nen malen. Alle machtige houten
tandwielen en de geweldige maal-
stenen.

In 1999 werd de molen overge-
dragen aan de Stichting Vordense
Molens. De molen wordt nu draai-
ende gehouden door twee vrijwil-
lige molenaars Henk Louw en
Hans Kievith. Als de molen draait
is altijd één van de twee in de mo-
len aanwezig.

Als mensen geïnteresseerd zijn
dan kunnen zij altijd even een
kijkje in de molen komen nemen.
Men zal dan onder de indruk ra-
ken van de geweldige draaiende
wieken en hoe al dit geweld via
houten assen en tandwielen wordt
overgebracht op die paar rustig
voortwentelende molenstenen. Er
wordt ook nog geregeld gerst tot
veevoer gemalen. Een molen moet
veel draaien. Daarvoor is eigenlijk
een flink aantal molenaars nodig.
Mocht men belangstelling heb-
ben, dan kan men zich dan tot de
molenaar of tot "de Vrienden van
de Vordense Molens" wenden.

11 MEI, DAN IS HET ZOVER
Dan viert de molen op een feeste
lijke manier het 150 jarige bestaan
van de molen. Een mooie gelegen-
heid om de molen te komen bekij-
ken. Men is van harte welkom.

De Hackfortse molen is tenslotte
van ons allen", aldus Harmjan
Warringa namens "De Vrienden"!!



De WV op de schop!
"Enkele jaren geleden heeft de
ANW, de overkoepelende orga-
nisatie van alle VW~ s in Neder-
land, in een ledenvergadering
besloten dat de VW~ s moeten
professionaliseren en duidelij-
kere moeten worden.

Dat betekende dat binnen een
voor de toerist afgebakend gebied,
b.v. de Veluwe, Drenthe of de Ach-
terhoek, er sprake van l WV
moest zijn (een REGIOVW) en dat
die WV door beroepsmensen ge
rund zou moeten worden", zo zegt
Focko De Zee, voorzitter van de
WV te Vorden.

Dat betekende niet dat de plaatse
lijke kantoren in de Achterhoek
zouden moeten verdwijnen, liefst
niet. Maar dat betekende wel dat
de plaatselijke vereniging niet
meer de baas van de plaatselijke
WV zou zijn, maar de directeur
van de REGIO-WV. Twee jaar gele
den is de ledenvergadering van de
WV Vorden akkoord gegaan met
het meedoen met die professiona-
lisering. Maar wel onder een aan-
tal voorwaarden, nl. dat de vereni-
ging zou blijven bestaan, dat de
plaatselijke activiteiten als brade
rie e, kunstmarkt, enz, door zou-
den gaan, dat fiets- en wandelrou-
tes goed onderhouden zouden
worden en dat de nodige aandacht
aan vrijwilligers blijvend besteed
worden, aldus De Zee.

Nu, in 2002, zijn we twee jaar ver-
der en heeft de ledenvergadering

van de WV Vorden zich opnieuw
uitgesproken. Dat kon, omdat nu
duidelijk wordt wat e.e.a. betekent
voor de WV in Vorden. De belang-
rijkste verandering is, dat de WV
als vereniging, een belangrijk deel
van haar taken moet afstaan aan
de REGIO-WV.
Zo zal het kantoor / winkel met de
beroepskrachten en de vrijwilli-
gers gaan vallen onder het ma-
nagement van de REGIO-WV. Daar
blijft ook de naam WV op de gevel
en het briefpapier staan.
De WV als vereniging mag die
naam niet behouden, omdat de
ANW anders bevreesd is voor twee
kapiteins op het schip, nl de Re-
giodirecteur en het bestuur van de
plaatselijke WV. Maar de WV mag
als vereniging wel ondersteunend
blijven werken voor de REGIO-WV
en zelf actief zijn op het gebied
van het organiseren van evene-
menten,, extra aandacht voor vrij-
willigers, zorg voor routes, enz.

Zowel het bestuur als de leden van
de WV Vorden staan volledig ach-
ter de plannen van de ANW. Want
in een wereld met steeds kriti-
scher consumenten die alles beter,
sneller en goedkoper willen en dat
ook nog liever gisteren van van-
daag, kan het niet anders, of je
moet je professioneler opstellen
en meer met elkaar samenwer-
ken., zo stelt De Zee

Groot voordeel hierbij is dat de
promotie en de productontwikke
ling van en in de Achterhoek al

door de WV' s is gedelegeerd aan
het Achterhoeks Bureau voor Toe
risme. Er is dus al aan forse vorm
van bundeling.

Groot voordeel is ook dat de Ach-
terhoekse gemeenten vinden dat
er zo spoedig mogelijk een REGIO-
WV Achterhoek moet komen. En
daarbij zegt een meerderheid van
de portefeuillehouders dat ze dat
willen bevorderen door straks de
subsidie en wellicht wat meer sub-
sidie dan nu, aan de REGIO-WV
zullen overmaken en niet meer
aan de plaatselijke WV' s.
Maar.... Alle WV' s en alle gemeen-
ten zijn nog niet zo ver. Toch
meende de ledenvergadering van
de WV Vorden, in maart, dat met
in het achterhoofd het feit dat toe
risme in Vorden een speerpunt
moet zijn, we mee moeten doen
met vraag om een grotere profes-
sionaliteit, dus zorgen dat er een
professionele REGIO-WV komt,
waarbij de plaatselijke vereniging
in Vorden ondersteunend gaat
worden en niet meer sturend.

De ledenvergadering heeft daar
nog aan toegevoegd, dat de plaat-
selijke WV wel op enige manier
zijn invloed moet kunnen laten
gelden in de nieuw te vormen RE-
GIO-WV, b.v. door deelname aan
een raad van advies. Ook willen de
leden de naamsverandering zou
doorvoeren dat de binding met
het toerisme zichtbaar blijft, b.v.
"Toerisme Vorden", aldus WV
voorzitter Focko De Zee.

Zilveren medaille
voor Feyoena Rabelink

Op 23 maart 2002 nam Feyoena
Rabelink deel aan de derde
wedstrijd persoonlijke regio-
kampioenschappen Regio Gel-
derland Oost in het Saza sport-
centrum te Doetinchem.

Er deden in totaal 33 verenigingen
mee aan deze wedstrijd. Feyoena
kwam uit bij de junioren, nivo 4.
Haar score was: Sprong: 7.6; Balk:
8.6; Brug: 9.0 en Mat: 8.85.

Eerder behaalde zij op 24 novem-
ber 2001 een 2e plaats, op!9 janu-
ari 2002 een Ie plaats en nu een 3e

plaats. Voor het kampioenschap
telt de minst goed geturnde wed-
strijd niet mee en vervolgens
wordt er naar het puntentotaal ge
keken van de overige twee wed-
strijden. Dit leverde uiteindelijk
voor Feyoena een zilveren plak op.

De Ie plaats was voor Amanda van
Eist uit Wehl met een puntento-
taal van 69.35.

De 2e plaats voor Feyoena uit Vor-
den met 69.25 punten en de 3e
plaats was voor Marga Huntelaar
uit Drempt met 68.75 punten.
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O U D E R E N

Nieuwstad 32. 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

Geopend; maandag t/m vrijdag van 9.00~i2.ÖO uur en 's middags op afspraak.

Qnder bovenstaande titel y^ belang kan zijn. In deze rubriek
geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie Over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
het ouderenbeleid in hét algemeen.

OPROEP
Senioren die schilderen als hobby
hebben kunnen hun werk exposé
ren bij de Wehme of bij de Swov. U
laat daardoor ook anderen meege
nieten van hetgeen u gemaakt
hebt en voor u zelf is het leuk om
deze manier waardering te krijgen
voor uw werk. Van tevoren wordt
bekeken of uw werk geschikt is om
op deze wijze te exposeren. Wilt u
meer weten, neem dan contact op
met de SWOV, tel. 55 34 05.

VAKANTIES MET ZORG
De stichting Mens en Samenleving
(SMS)organiseert in een aantal
aangepaste accommodaties ver-
spreid door het hele land vakan-
ties voor verschillende groepen die
op de meer of minder zorg nodig
hebben of voor wie een gewone
groepsreis te druk en daardoor te
vermoeiend is.
Er zijn vakantieweken voor oude
ren die zichzelf nog goed kunnen
redden, maar die wel behoefte

hebben aan een aangepaste kamer
en die het een veilig idee vinden
dat er zo nodig enige zorg aanwe
zig is. Verder zijn er speciale we
ken voor lichamelijke gehandicap-
ten en voor mensen met een be
ginnende dementie. In alle geval-
len kan men samen met de part-
ner deelnemen en sommige we
ken zijn zelfs speciaal gericht op
verblijf van mantelzorger en ver-
zorgde, d.w.z. dat het programma
ook gericht is op de mantelzorger.
In alle weken is er begeleiding
door vrijwilligers, van wie er mini-
maal één een verpleegkundige
achtergrond heeft. Een bijkomend
voordeel is dat u mensen ontmoet
die in een vergelijkbare situatie
verkeren, het komt dan ook vaak
voor dat tijdens deze vakanties
vriendschappen ontstaan.
Tijdens de vakantieweken worden
allerlei activiteiten en uitstapjes
georganiseerd. U bent echter vol-
komen vrij om hieraan wel of niet
deel te nemen.

Er zijn een groot aantal zomerwe
ken gepland, maar ook is het mo-
gelijk om tijdens de feestdagen,
Pinksteren, Kerstmis, Oud en
Nieuw, aan een vakan tieweek deel
te nemen. Voor degenen voor wie
de kosten van een vakantie een on-
overkomelijk bezwaar zouden zijn
is er de mogelijkheid om een be
roep te doen op een speciaal fonds
van SMS. Wilt u meer weten, dan
kunt bij de SWOV de uitgebreide
brochure van SMS inzien. U kunt
ook rechtstreeks contact opnemen
met Centraal Bureau van SMS in
Utrecht, tel. (030) 261 28 14. Er is
ook een website: www.s-m-s.org

ROUWVERWERKING
Voor wie een dierbare verliest lijkt
de wereld stil te staan. De mensen
in de omgeving accepteren dit,
tenminste als het niet te lang
duurt. Maar wie kan voor iemand
anders bepalen hoe lang een
rouwperiode mag of moet duren?
Bovendien wil de rouwende vooral

geen last zijn voor haar of zijn dier-
baren. Het kan dan heel plezierig
zijn om in contact te komen met
vrijwilligers die erin getraind zijn
om mensen die in een rouwperio-
de zitten te ondersteunen.

Vaak wordt deze hulp al geboden
vanuit de kerken, in Vorden zijn er
op dit gebied mogelijkheden. De
genen die niet bij een kerkgenoot-
schap zijn aangesloten of die liever
langs een andere weg hulp zoe
ken, kan "Steun bij Verliesverwer-
king", een project van de stichting
Humanitas.een goede oplossing
zijn. In dit project bieden getrain-
de vrijwilligers door middel van
gesprekken bij de mensen thuis (of
elders wanneer men daaraan de
voorkeur geeft) ondersteuning in
rouw- en verliessituaties. Aan deze
vorm van hulpverlening zij geen
kosten verbonden.
Voor informatie kunt u terecht bij
de coördinator, Mevr. H. ten Hoop-
en, tel. (0575) 46 13 32.

MANTELZORG
Als u zorgt voor een zieke of ge
handicapte in uw directe omge
ving, dan bent u mantelzorger.
Meestal betreft het zorg voor een
partner .vader, moeder of kind. De
hulp wordt verleend uit liefde en
persoonlijke betrokkenheid en het
verantwoordelijkheidsgevoel van
veel mantelzorgers is zeer groot.
Vooral bij echtparen die al een
lang huwelijksleven achter de rug
hebben .overheerst de gedachte
dat men beloofd heeft elkaar bij te
staan in goede en in kwade dagen.
Deze houding verdient veel respect
en waardering, maar vaak moet
geconstateerd worden dat de part-
ner een te zware wissel op zichzelf
trekt. Voor hem of haar gaan de ja-
ren ook tellen en dan kan de zorg
voor de ander een te zware last
worden. Het is dan ook belangrijk
om op tijd hulp te zoeken. Via het
steunpunt Mantelzorg kan een be
roep gedaan worden op de Vrijwil-
lige Intensieve Thuiszorg (VIT), een
organisatie die geschoolde vrijwil-
ligers kan inzetten om mensen
thuis te ondersteunen. Door die
steun kan de mantelzorger het
langer volhouden zonder, en dat is
misschien nog wel het belangrijk-
ste, de zorg helemaal uit handen
te geven. Herkent u bovengeschet-
ste situatie en wilt u meer weten
.neemt u dan contact op met de
Stichting Welzijn Ouderen, daar
kan men u door verwijzen naar de
VIT of eventueel samen met u naar
andere oplossingen zoeken die het
beste passen in uw situatie.

o l i t i e varia
Maandag 25 maart
Werd er aangifte gedaan van verla-
ten plaats ongeval. Een bestuurder
van een personenauto had zijn
voertuig geparkeerd op de Dorps-
straat. Toen hij terugkwam bij zijn
auto bleek dat deze aangereden en
beschadigd was. De dader heeft
zich niet gemeld.

Dinsdag 26 maart
Werd er een snelheidscontrole ge
houden op de Wildenborchseweg
te Vorden. De controle werd ge
houden vanaf 13.15 tot 14.30 uur.

Er werden 204 voertuigen gecon-
troleerd. Daar van reden er 4 te
hard met als hoogste snelheid 90
km per uur.

Woensdag 27 maart
Tijdens een motorsurveillance
werd er gecontroleerd op snelheid
met de Laser in de bebouwde kom
van Kranenburg. Er werden 5 be
stuurders bekeurd met als hoogste
snelheid 80 km per uur. Er werden
35 voertuigen gecontroleerd.

Donderdag 28 maart

Werd er aangifte gedaan van zak-
kenrollen. Van aangeefster werd
de portemonnee gerold bij een
winkel in Vorden. Aangeefster had
haar portemonnee in haar jas en
werd daar uit weggenomen.

Vrijdag 29 maart
Op vrijdag 29 maart werd er een
snelheidscontrole gehouden op de
Wildenborchseweg te Vorden. De
controle vond plaats vanaf 12.40
tot 13.45 uur. Er werden 172 voer-
tuigen gecontroleerd. 5 daarvan
reden te hard met als hoogste snel-
heid 103 km per uur.

Tijdens de nachtdienst heeft de
politie 8 bestuurders laten blazen

om te controleren of men alcohol
had gedronken. Alle bestuurders
bliezen een P wat betekend dat
men niet te veel alcohol had ge
dronken.

Tijdens een controle van een be
stuurder van een bromfiets bleek
dat de bestuurder geen bromfiets-
certificaat had, geen helm droeg
en dat de bromfiets niet verzekerd
was. Voor alle feiten is hem proces-
verbaal aangezegd.

Werd er aangifte gedaan van dief-
stal van een fiets. De fiets werd uit
de tuin van aangeefster weggenomen.
Werd door de politie geconstateerd
dat er graffiti was aangebracht op

de rotonde te Wichmond. Door de
gemeente zal dit worden verwij-
dert, wat weer een hoop kosten
met zich mee brengt.

Gevonden/verloren voorwerpen,
met ingang van 7 maart:
Gevonden: geen
Verloren:
- heren portemonnee, kleur zwart/

bruin
- rugzak kleur blauw, inhoud kle

ding en Gamboy spellen.

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.
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Wat zouden we zi\n zonder zwem&ad?
Stel u eens voor: een zomerseizoen zonder zwembad. Dus géén kans om 's
morgens lekker een baantje te trekken voor het werk begint. Geen kinderen
die een seizoen lang naar het bad kunnen gaan om daar te zwemmen en te
spelen. Geen mogelijkheid om als het heet is ook als volwassenen de koelte te
zoeken. Geen jeugd die al op jonge leeftijd zich thuis kan gaan voelen in het
water dank zij de enthousiaste lessen van een deskundig lesteam.
Gelukkig hoeven we ons dat saaie zomer-scenario niet voor te stellen. Want er
is daar aan de rand van een mooi natuurgebied ons verwarmde zwem- en
recreatiebad 'In de Dennen'. Leiding en medewerkers zorgen ervoor dat alles
veilig en op rolletjes loopt. Het bestuur staat op de bres voor de belangen van
het bad. Het gemeentebestuur zoekt samen met andere instellingen op recre-
atiegebied naar nieuwe mogelijkheden voor de toekomst.
Ja, we mogen blij zijn met ons openluchtzwembad dat in het jaar 2002 weer
tienduizenden mensen plezier kan verschaffen. U bent er van harte welkom!

Zwemmen leren, echt geen overbodige luxel
Veel ouders kennen het probleem: kinderen willen tegenwoordig van alles.
Paardrijden en tennissen, karate en voetballen, de padvinderij en balletles.
Allemaal plezierige en nuttige zaken waar kinderen van kunnen genieten.
Maar één ding gaat eigenlijk vóór alles en dat is: leren zwemmen. Dan is
een kind daarna in staat om in zijn/haar verdere leven veel te genieten van
water dat een speelkameraad is. Maar dat, wanneer je geen zwemmen hebt
geleerd, soms ook een bedreiging kan vormen. Nee, zwemmen leren is geen
overbodige luxe maar een nuttige en tegelijk heel plezierige ervaring.
Het heeft er even naar uitgezien dat de
zwemlessen in 'In de Dennen' tot het
verleden zouden gaan behoren. De
zwaardere eisen van de nationale
zwembond maken het voor openlucht-
baden bijzonder moeilijk een afgeronde
opleiding te verzorgen. Het seizoen is
daar eigenlijk te kort voor. Er was rond
het jaar 1999 dan ook een dieptepunt.
Maar na de omkeer in het jaar 2000
werd vorig jaar met 192 uitgereikte
diploma's het oude peil weer bereikt.

Dat komt vooral door de nieuwe manier
van lesgeven waarbij op meer speelse
wijze en met een aangepast programma
de kinderen vertrouwd worden gemaakt
met water. 'We werken', zegt de enthou-
siaste zwemleraar Ernst-Jan, 'met kleine
groepjes en korte lessen van 20 minuten
en betrekken ook de ouders en eventu-
eel de grootouders erbij. Kinderen krij-
gen zelfs 'huiswerk' mee om door oefe-
ningen bepaalde zwembewegingen een zwemdiploma toch omdat ze bij-
beter uit te kunnen voeren'. voorbeeld niet vertrouwd zijn geraakt
Daarbij gaat het er niet allereerst om het met water Ze voeien zich onder water

kind direct te leren zwemmen maar om niet veilig en raken in paniek Daarom

het te leren zich thuis te voelen in het is een belangrijk deel van het volgen
water. 'Soms verdrinken kinderen met van zwemonderwijs ook: leren je onder

water veilig te voelen. Een kind moet
zich vrij voelen in het water zodat men
het fijn vindt om naar het zwembad en
de les te gaan'.
In het Vordense zwembad is er in de
laatste twee jaar dankzij een nieuwe
benadering dus sprake van een grote
opleving waardoor de capaciteit van het
zwemonderwijs maximaal wordt benut.
De grootste groep van de leerlingen is 5
a 6 jaar .
Ouders die voor hun kind(eren) gebruik
willen maken van de mogelijkheden
van het zwembad 'In de Dennen' doen er
goed aan zich zo vroeg mogelijk te
oriënteren en het inschrijfbiljet in te
vullen. Hoe u aan zo'n biljet kunt komen
leest u op deze 'Plonspagina'.

Zwemles op een speelse manier waardoor
de kinderen met plezier de mogelijkheden
van het water ontdekken: het zwemlesteam
is er weer klaar voor ook dit seizoen weer
veel kinderen een diploma te bezorgen.

Noteren in uw agenda

We gaan open op woensdag l mei
a.s. om 13 uur en sluiten het seizoen
op zondag 8 september om 17 uur.
Aanvang zwemlessen maandag 6
mei - Ie les gratis.
Openingstijden: ma vanaf 13 tot 20
uur, di t/m vr van 7 tot 20 uur. Za en
zo van 12 tot 17 uur (Hemelvaart en
2e Pinksterdag als op zondag). De
openingstijden worden indien ge-
wenst aangepast aan het weer.
De Nationale Zwemvierdaagse is
van 24 tot 28 juni (mogelijkheden:
maandag van 18.30 tot 20 uur en
van dinsdag t/m vrijdag van 7 tot 10
uur of van 18.30 tot 20 uur).

De tarieven voor 2002
in de eerste kolom de voorverkoop-tarieven geldig bij bestelling
uiterlijk 21 april 2002:

Combinatie-abonnement (Bij dit abonnement
kunnen gezinnen zelf hun gezinsabb. samenstellen.
Er moet wel tenminste één ouder op vermeld staan).
Ie ouder
2e ouder
kind t/m 17 jaar

Seizoenabonnement kind t/m 17 jaar
volwassenen vanaf 18 jaar
65 plus-abonnement

Zwemleskaart voor 12 lessen
losse leskaart

Entreekaart kind t/m 17 jaar
Entreekaart voor volwassenen
Entreekaart 65+
Terraskaart/avondkaart na 18.00 uur:

Tienbadenkaart voor jeugd
Tienbadenkaart voor volwassenen
Camping tarief kind
Camping tarief volwassenen
Golfbaan jeugd
Golfbaan volwassenen

v

Euro

39.--
23.--
13.--

24.--
39.--
31.--

Euro

44.-
26.--
15.--

27.--
44.
33.--

28.-
2.80

2.30
2.80
2.50
2.--

20.-
24.--

2 .
2.40
1.50
2.-

J

Abonnementen
en betalen

bestellen

U kunt abonnementen voor het
komende seizoen op de volgende
manier bestellen: knip het bestel-
formulier op de pagina hiernaast uit
en vul uw wensen in. Zorg dat uw
bestelbiljet uiterlijk 21 april op een
van de onderstaande adressen is.

Het verschuldigde bedrag voor de
betaling van abonnementen moet
ook uiterlijk 21 april 2002 wor-
den gestort op bankrekening n r
3664.24.262 of girorekening nr
723 1517 ten name van Zwembad
'In de Dennen' te Vorden.

Het betreffende abonnement ligt
dan klaar bij de kassa bij uw eerste
bezoek vanaf l mei aan het zwem-
bad.

Het adres voor inlevering of toezen-
ding van het inschrijfformulier voor
abonnementen en/of lessen is
Zwembad 'In de Dennen' - Oude
Zutphenseweg 7 - 7251 JX Vorden.

U kunt het biljet ook inleveren bij
Ruurloseweg 68 (Kranenburg), de
Laegte 20 of het Vaarwerk 20 alle in
Vorden.
^ ; . —^ ..

't Is nu nog moeilijk voor te stellen maar
over ruim een maand kan het alweer zover
zijn:een zomerse dag, de kinderen naar
zwemles of genieten van de grote glijbaan.
Maar dan is het wel verstandig om tijdig uw
abonnement of zwemlesinschrijving te rege-
len, 't Is zomer voor we het weten. We hopen
dat-ie weer net zo stralend zal worden als
die van het jaar 2001.

Kantine op drukke dagen
Het exploiteren van een kantine die
afhankelijk is van mooi weer is een
moeilijke zaak. Op stille dagen is er
voor een beheerder niet veel te verdie-
nen. Gelukkig is het bestuur er in
geslaagd ook voor het komende jaar te
zorgen voor een open kantine op dagen
dat er voldoende bezoekers zijn.
Zwemmen, spelen en zonnen zijn van-
zelfsprekend de dingen waar het in ons
zwembad om gaat. Maar het is toch
wel plezierig als er een mogelijkheid is
voor het bestellen van een drankje, een
hapje of een ijsje want dat maakt het
geluk voor jong en oud kompleet.

Niet alleen zwemmen
De complete naam zegt het al: 'In de
Dennen' is niet alleen een zwem-, maar
ook een recreatiebad.
Er is een verrukkelijke lange glijbaan
van zo'n 50 meter lang die uitkomt in het
veilige ondiepe bassin. Er zijn speeltoe-
stellen en een heerlijk-royale speelwei,
die je best 'de enige speeltuin van
Vorden' mag noemen. En er is een aan-
trekkelijke 18 holes midgetgolf-baan
waar je, tegen betaling van een beschei-
den bedrag, een flinke poos bezig bent
om alle holes te temmen.

Wie op een mooie zomerdag niets
anders wil doen dan lezen en luieren kan
gewoon een Terraskaartje nemen. En
ontdekken dat je helemaal niet zo'n
lange en vermoeiende reis naar een ver
Grieks vakantieoord hoeft te onderne-
men om heerlijk en ontspannen te genie-
ten van het goede leven in het Vordense
bosbad.



Bestelformulier Zwemabonnementen Seizoen 2002
(bij besteüing na 21 april 2002 gelden de prijzen die in de tweede kolom op de Plonspagina zijn
vermeld. Dit formulier s.v.p. deponeren in de brievenbus van Zwembad 'In de Dennen' - Oude
Zutphenseweg 7 - 7251JX Vorden, het Vaarwerk 20 - (7251 DE Vorden), de Laegte 20 - (7251
VM Vorden) of Ruurioseweg 68 (7251 LV Vorden). Of opsturen naar een van deze adressen.

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:

bestelt hierbij voor seizoen 2002 de volgende abonnementen: (let op: deze tarieven gelden alleen
tot en met 21 april 2002)

Combinatie-abonnement(en)

€ 39,- Ie ouder, voorletters geboortedatum m/v
€ 23,- 2e ouder, voorletters geboortedatum m/v
€ 13,- kind, roepnaam
€ 13,- kind, roepnaam

geboortedatum m/v

€ 13,- kind, roepnaam
geboortedatum m/v

€ 13,- kind, roepnaam
geboortedatum m/v
geboortedatum m/v

Jeugdabonnement(en) (voor personen geboren op of na l mei 1984)

€ 24,- roepnaam geboortedatum m/v
€ 24,- roepnaam geboortedatum m/v
€ 24,- roepnaam geboortedatum m/v

Volwassenenabonnement(en) (geboren voor l mei 1985)

€ 39,- voorletters geboortedatum m/v
€ 39,- voorletters geboortedatum m/v

Ouderenabonnement(en) (geboren voor l mei 1937)

€ 31,- voorletters geboortedatum m/v
€ 31,- voorletters geboortedatum m/v

€ 4,50 contributie Lidmaatschap Vereniging 'In de Dennen'

Het verschuldigde bedrag van € wordt voldaan door overschrijving op bankrekening
36.64.24.262 of girorekening 72.31.517 beide ten name van Zwembad 'In de Dennen' te Vorden.

Zwem- en recreatiebad 'In de Dennen'
Zutphenseweg 7 - 7251 - Vorden Tel. (0575) 55 12 03

Inschrijfformulier Zwemlessen seizoen 2002
Het komend seizoen zullen weer zwemlessen worden gegeven in het extra verwarmde

openluchtbad 'In de Dennen' te Vorden. Er zal worden opgeleid voor het nieuwe Zwem-ABC en
de hogere zwemdiploma's. Gestart wordt op maandag 6 mei 2002. De kosten voor zwemlessen
bedragen € 28,- voor een 12 lessenkaart (exclusief entree). Als u een kind wilt opgeven voor

zwemles dan kan dit door invulling van dit formulier. Voor meer informatie is bij de
Openbare Bibliotheek en het VW-kantoor een info-programma beschikbaar.

Naam:
Voorletters:
Roepnaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnr.:
Geboortedatum:

Opleiding: QA QB Ü C Zwemvaardigheid a l Q2 a 3

Q Snorkelen Q Plankspringen

Het ingevulde formulier s.v.p. deponeren in de brievenbus van het zwembad of in de brievenbus
van de Openbare Bibliotheek in Vorden (Dorpsstraat 3, 7251 BA Vorden) of opsturen aan:
'In de Dennen' - Oude Zutphenseweg 7 - 7251 JX Vorden.

Adverteren in Contact?
Vraag naar onze

uitgebreide mogelijkheden.

RECLAME-DRUKWERK /
AFFICHES - FOLDERS - BROCHURES - FLYERS - PROGRAMMABOEKJES - CD-BOEKJES - LEAFLETS m d rukke r i j Weevers

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

info@weevers.nl

www.weevers.nl

DE STERKE PUNTEN VAN ALBERT HEIJN
KIJK EN VERGELIJK

DINSDAG EN WOENSDAG

SCHOUDER-
KARBONADE

kg
494

BLOEMKOOL
per stuk

1?°
01 KOFFIE

PER LA MILD 4-PAK

van 5.89 voor

4.550

Altijd dagvers
Bestelling per tel./fax
Bezorgen aan huis
Riant en gratis parkeren
Geschenk pakketten
Bonus aanbiedingen
Air miles sparen
Ruim assortiment

01 FRISDRANKEN
DIVERSE SOORTEN

fles 1.5 liter

3 flessen halen
2 flessen betalen

CUP A SOUP
DIVERSE SMAKEN

doosje a 3 stuks

3 doosjes halen
2 doosjes betalen

Oh NAVEL-
SINAASAPPELEN

1.5 kilo

991
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.

COOL NESTEA
diverse smaken ice tea

pak 1 liter
2 pakken halen

pak betalen•f, GALLSGALL Ch HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12



Fietsspeóalist
Profile Bleumink bestaat 10 jaar!

De supermarktbranche in Ne-
derland is in de media vrijwel
dagelijks "hot news". Het beste
voorbeeld daarvan is wel het
concern Laurus (Edah, Super de
Boer, Konmar, Groenwoudt e.d)
De problemen bij Laurus zijn
aanzienlijk. Overigens is de
branche altijd in beweging ge-
weest.

Vele fusies. Kijk in Vorden. Alvo-
rens aan de Dorpsstraat de naam
Super de Boer op de voorgevel ver-
scheen, prijkten er namen als
Veenendaal Super, VS Markt, Vezo.
Die veranderingen waren voor Frans
Bleumink (hij werkt daar toen als
bedrijfsleider) een jaar of tien,
twaalf geleden aanleiding om
eens naar een andere baan uit te
kijken.

"Dat gevoel bekroop mij toen
Veenendaal de zaak aan Unigro
verkocht. Ik liep met de gedachte
rond om voor mij zelf te beginnen,
een dierenwinkel of iets derge-
lijks. Via, via hoorde ik dat Kuypers
zijn rijwielzaak wilde verkopen,"
zo kijkt Frans Bleumink terug. De
"deal" werd gesloten en werd hij
eigenaar van een zaak in fietsen.
Inmiddels bestaat "Fietsspecialist
Profile Bleumink op 16 april aan-
staande tien jaar.

Verstand van fietsen hadden ze bij
"de koop" nog niet. Volgens echt-
genote Joke Bleumink was dat ook
geen probleem. "Bij Frans thuis
hadden ze een kruidenierszaak en
bij ons thuis een drogisterij. Het
"zaken-doen" was ons dan ook
niet vreemd", zo zegt ze. Frans
Bleumink volgde enkele cursussen
en kreeg bovendien heel wat zake-
lijke tips van de vorige eigenaar
Jan Kuypers. Bovendien was er nog
medewerker Theo Eykelkamp, de
man die alles wist van het herstel-
len van fietsen en die bovendien

Frans op fietstechnisch gebied, in-
dien noodzakelijk, terzijde stond.
Binnen een paar maanden waren
Joke en Frans Bleumink in de we
reld van de fietsen ingeburgerd.

"De eerste fiets verkocht ik aan
mevrouw Bosch die aan de Molen-
weg woonde", zo zegt Frans. De
hoofdmoot bij "Profile Bleumink"
is dus de verkoop van fietsen. Cir-
ca 60 procent fietsen met versnel-
ling en circa 40 procent zoge-
naamde remnaaffïetsen. Racefiet-
sen worden er niet verkocht.

"Een bewuste keus, we houden het
bij dames-en herenrijwielen (zgn.
stadsfietsen). Verder "Hibride fiet-
sen", de meer sportieve fiets, de
ATB's ( Algemene Train Bike's) en
niet te vergeten de kinderfietsen.
De fietsenzaken in Nederland ver-
kopen gemiddeld zo'n 10 procent
kinderfietsen. Bij ons ligt dat per-
centage tussen de 18 en 20 pro-
cent", zo zegt Frans Bleumink.

Loopje de zaak aan de Dorpsstraat
binnen, dan zie je niet alleen een
groot assortiment fietsen, waaron-
der ook "elektrische fietsen",
maar ook veel accessoires zoals
helmen, kleding e.d. "De klanten
die bij ons komen om een fiets te
kopen weten over het algemeen
wel of ze een fiets met of zonder
versnelling willen.

Verder laten ze zich graag door
ons adviseren", aldus Frans Bleum-
ink die aangeeft dat een "gemid-
delde verkoop" zo'n 30 tot 45 mi-
nuten in beslag neemt. Wel moet
je in dit vak vaak heel veel geduld
opbrengen.

Voor mij geldt, hoe drukker, des te
rustiger ik word", zo zegt Bleum-
ink die in het verleden als bedrijfs-
leider in de supermarkt wel heeft
geleerd om stressbestendig te zijn.

Behalve de verkoop van fietsen,
vormt ook het verhuren van fiet-
sen voor hem een bron van in-
komsten. Niet alleen ten tijde van
de achtkastelenfietstochten in de
zomer, maar eigenlijk het "hele
jaar" door. Nederland is fietsmin-
ded en de "liefhebbers" fietsen in
feite wel circa acht maanden. Jan
en Joke Bleumink worden tijdens
het "runnen" van de fietsenzaak
geassisteerd door 5 man, drie in
vaste dienst en 2 partimers. In de
Spittaalstraat in Zutphen beheren
ze ook een rijwielzaak. Voor de
"verre toekomst" ( over een jaartje
of vijftien, grapt Frans) hebben ze
de opvolgers ook al in huis. Er
werkt namelijk een zoon en een
schoonzoon in het bedrijf!

Ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan heeft Profile Bleumink de
gehele maand april diverse acties
in de planning. Zo werd in de vo-
rige week verschenen Paaskrant
(bijlage van "Contact") de "Multa"
fletsdrager onder de aandacht ge
bracht. Deze compacte fietsdrager
die uitblinkt in eenvoud en vooral
in gebruiksgemak krijgt men, bij
aankoop van een fiets vanaf euro
450, voor de helft van het geld.

Bleumink heeft nog een andere
noviteit. Na de Pasen wordt de
voor geheel Nederland nieuwe en
unieke fiets (de Multicycle) geïn-
troduceerd. Een fiets met een au-
tomatische versnelling. De vering
gaat in werking wanneer je acht
kilometer per uur fietst. De lam-
pen gaan, als het donker wordt,
"automatisch" aan. De fiets is ook
uitermate geschikt voor mensen
die rugklachten hebben. "Het is de
"Rolls Royce" onder de fietsen", zo
prijst Frans Bleumink aan. Er
hangt wel een prijskaartje van
3.225 euro aan, maar dan heb je
ook een fiets met bijzondere
kwaliteiten"!

Volleybal

DASH MEISJES BI
BEKERFINALIST
In een van spanning bol staande
halve finale voor de beker regio
Oost, hebben de meiden van het
BI team van Pelgrum Makelaars
Dash, gesponsord door Visser Mo-
de, de finale bereikt. Dit ging ten
koste van het A-jeugd team Wevoc
uit Westervoort. Dit team komt uit
in de kampioensklasse A en gaat
daar ongeslagen aan kop. Dash
gaat in de kampioensklasse B on-
geslagen aan kop.

De eerste set was voor de Vordense
meiden, 25-18. De twee daaropvol-
gende sets waren voor Wevoc, 18-
25 en 21-25. Veel persoonlijke fou-
ten, die normaal gesproken niet
gemaakt worden, waren de oor-
zaak van het verliezen van deze
sets.

De meiden toonden karakter.
Voordat de vierde set begon spra-
ken ze af dat ze voor elke bal zou-
den vechten. Dit had resultaat.
Dash kon deze set winnend afslui-
ten. De vijfde set zou dus de beslis-
sing brengen. Tot aan de acht pun-
ten kon Wevoc Dash voorblijven.

Door een paar fraai ingeslagen bal-
len kon Dash de stand gelijk trek-
ken. Tot 11-11 bleef de strijd gelijk
opgaan met zinderende rally's. Op
12-11 kwam Mariska Brinkerink
aan de opslag.

Met enkele goed geplaatste harde
opslagen werd Wevoc zo onder
druk gezet dat zij niet meer tot
scoren konden komen. Met een
enorme ontlading van alle meiden
werd deze overwinning gevierd.

Voor Wevoc was het de eerste wed-
strijd in twee jaar die zij verloren.
Dash maakt zich op voor de finale.

Biej ons in
d'n Achterhook
"Wat zu'w vandage 's doen, fietsen ,dat wod niks. 't Zol vandage haos
neet dreuge wodn volgens 't weerberich". Truus en Tinus waarn met
nog een stuk of zes andere luu uut 'n Achterhook met een lang week-
end in Twente. Zee waarn d'r hen egaone umme te fietsen en dat was
tot nog too wel aadig elukt. 't Was die dage dan wel gin daverhette
ewes maor daor zatn ze ok neet op te wachten, 'n Natten pokkei hadn
ze gelukkig neet ehad.

"A'w 's een huufkarre met een peerd huurn", oppern d'r ene, "dan zitte
wiej mooi dreuge en ko'w op ons gemak 't Twentse land bekiekn".
Dat vonnen de andren zo gek nog neet. De luu waor ze in pension
waarn gawen eur een paar adressen in de buurte waor ze allichte wel
klaor zoln kommen.

Biej 't eerste adres lukn 't metene. Een mooi mak peerd dat al jaorn
dit wark had edaone en alle weage in de buurte al bevaarn hadde. En
de huufkarre was meer dan ruum genog veur eur achten, 't Peerdjen
was gauw inespannen en too ging 't op weg. 't Wodn een gezellige rit.
Drank veur onderweg hadn ze genog met-enommen en beslis neet
allemaole alkoholvriej.

Nao een paar uur vaarn kwammen ze langs een bepaold neet goed-
koop hotel, zo op 't oge te zeen. "Mien zol bes een kleinigheid lusten,
a'w daor 's angingen". De andren hadn daor gin bezwaor tegen, 't
Peerd wier op een gresveld an een boom ebonnen en zee stappen biej
hotel "De Tankenberg" nao binnen, 't Zaog t'r nogal sjiek uut maor at
ze betaaln zoln ze ok hier wel trechte konnen.

Zee besteln ieder veur zich wat en met een halfuur hadn ze wat veur
zich staon. Tinus, den nogal van pittig holt, grep metene nao de zolt-
pot en wol zodoende zien bloeddruk nog wat opkrikn. En dat lukn
um aadig want een of andre vuulk die veur um an dizzen taofel had
ezetn, had "n dop los op de zoltpot eleg. Zodat Tinusn de hele pot op
zien etn kreeg. Umdat nog op te etn was um toch te gortig De ober
wier d'r biej ehaald en 't geval uuteleg. Den verondersteln eers nog
dat Tinus zelfden dop d'r af had edraaid. Maor daor wodn um effen
goed uut de duuke edaon dat dat neet zo was.

Nao nog wat gedram oaver en weer kreeg Tinus toch een niej posjen.
Too zee later weer wegvaarn veur 't hotel hen ston 'n ober op de stoepe,
te prakkezeern wat veur wondervleis hee in de kuup had ehad. Hele
maol geros was e d'r nog neet op dat z m te pakken woln nemmen.
Wieters zal d'r nog wel 's vake oaver epraot wodn biej ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman

E NBA 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.

APRIL
3 ANBO klootschieten bij Kleine

Steeize.
3 Bridgeclub BZR Vorden.
3 HVG Linde lezing 'Schrijven is

een ambacht'.
3 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme.
3 HVG Wichmond-Vierakker

Voordracht en zang.
4 Bejaardenkring Dorpscentrum.
5 ANBO dialezing Prehistorische

bodemvondsten.
6 Uitvoering Sursum Corda in

Dorpscentrum.
8 Bridgeclub Vorden.

10 HVG Wichmond-Vierakker Ring-
samenkomst in Zutphen.

10 ANBO klootschieten bij Kleine
Steege.

10 HVG dorp Ringavond Zutphen.
10 Ringavond HVG linde, Zutphen.

10 Bridgeclub BZR Vorden.
15 Bridgeclub Vorden.
16 Klein Axen Vriendenkring Lezing

Gidsen Jan van Marsbergen.
17 Handwerkmiddag Welfare in

de Wehme en Kraamverkoop.
17 HVG dorp. Excursie Helmink.
17 Bridgeclub BZR Vorden.
17 ANBO klootschieten bij Kleine

Steege.
18 Bejaardenkring Dorpscentrum.
18 HVG Wildenborch dhr. Bloe

mendaal.
18 ANBO interprovinciaal kloot-

schiettoernooi bij Kleine Steege
in Wichmond.

18 HVG dorp LJV Henderwijk ge
bouw de Schakel.

21 VRTC de Achtkastelenrijders
Vooijaarstocht.

21 Klootschiettoernooi Wilden-
borch.

22 Bridgeclub Vorden.
22 Passage Chr. Vrouwenbeweging

Vrijwilligerswerk in Afrika.
23 HVG dorp avond i.s.m. Passage.
24 Bridgeclub BZR Vorden.
24 ANBO klootschieten bij Kleine

Steege.
25 PCOB ds. Ort over irak en Oude

Testament.
27 Oranjeavond Oranjever. Vorden.
28 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijden.
29 Bridgeclub Vorden.
30 Koninginnedag feesten.

Laat kinderen spelen!
Al* Mnctann unwn >p*l«n i«r«n » umwitovan. D«nk umwi rrwt uw

Mndwwi n* ovw waar «n ho« zl) kunnen (peten. Vrug h«t gntta

SpcknSpcl un W] J»ntJ« Beton)
£*Jantjes/Beton

PMttH» 1S2J3, 3HM AE Utndtt, M»«]«jg<ltaNl>.nl



JRK onbetwist uw frappenspeciafisf

uw frap bekleed
met een oersterk tapijt

keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 785,-
Wij komen vrijblijvend met stalen bij u aan huis.

Voor inlichtingen en/of bestellingen

JRK PRODUCTS
tel. (0546) 45 86 97 / (06) 516 780 00 J. Buisman

oor
fijnproevers
de Ruurlose

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

Bij ons vindt u de allermooiste keukens, voor iedere smaak en voor

ieder budget. Neem de proef op de som: breng een bezoek aan onze

showroom. Spoorstraat 28 in Ruurlo. Telefoon (0573) 45 20 00

Sla uw slag bij

SOLIDE KNIKARMSCHERMEN MET WIT
GEMOFFELD FRAME EN BUISMOTOR.
In diverse maten met doek in groen
streepdessin. Tijdelijk met extra korting
en GRATIS MONTAGE!

Breedte Uitval

250 cm 200 cm

300 cm

350 cm

400 cm

450 cm

Van

500 cm

550 cm

250 cm 9̂517,-

250 cm 9̂W,-

250 cm J#5tT,-

250 cm _iö9S,-

250 cm JJ-5Ü,-

250 cm

Nu voor €

750,"

850,-

898,'

950,-

998,'

1050,-

1098,"

Ook leverbaar met oogwindwerk

Knikarinschermen nu extra
voordelig en gratis gemonteerd!
Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Eïbercjen
J. W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190 meubelen '"ff?0

www.helminkmeubelen.nl
H e l m i n k m a a k t het m o o i e r bij t h u i s

Met Koopman heeft u
de handen vrij...

H a ndsf reebe l le i

Per 28 maart m ai
|h/e:t|;|i u t p r i j cl e n alle e n ': •'?•'"'-W'; ; -
;handsfree woftlen gebeld.
IV) e| e en ca r kit k u nt Ü U w
m q;p'i|i-:tllefioorj:-::e en v oud i g
i n <i e au t ö b e v e s t i g e n, 2 o d a t
ü pr-obleemlops handsfreè
kunt bellen.

Inbouw op maat
ypor föder automerk en
ve r §ch i 11 end e typ e n mobiele
t e Ie/f op n s i s er yy e l een
bijpassende cark i t .
Koopman Automateriaien
informeert u graag over de
mogelijkheden en verzorgt
de inbouw op maat.
Wij zorger» ervoor dat u
o p t i j ei d e h an d e n vr i j h e ef t
in de auto.

handsfreè bellen
verplicht vanaf
28 maart 2002
informeer naar uw mogelijkheden

Automateriaien

Ambachtsweg 2 7251 KW Vorden T 0575 55 32 28 F 0575 55 12 24

E in fo@koopman-au tomater ia len .n l l www.koopman-au toma te r i a l en .n l

****

De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

Aandenken van de communie

een pracht kop + schotel
+ bordje met opschrift

„Mijn Eerste Communie"

of bekers met jongen
of meisje afgebeeld.

Verkrijgbaar bij

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1,7255 XZ Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 13 60

€ 120.00 € 69.95 € 89.95

fBlÜL
SCHOENMODE

Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden



E3 team in het nieuw

Klussenbedrijf Jos Schroër
heeft zich gevoegd in de rij
van kledingsponsors van de
voetbalvereniging Vorden.

Op wel een zeer ludieke manier
bood hij met zijn vrouw het E3

team de tenues aan, voor deze fo-
to sessie klommen de jongens
dan ook boven op de klussenbus.

Als blijk van waardering werd er
door de jeugdvoorzitter een bloe-
metje en het unieke Vorden

vaantje overhandigd. Dat de jon-
gens in hun sas zijn met deze
kleding bleek wel weer eens in
de prestatie op het veld, de jon-
gens wonnen onlangs de moei-
lijke uitwedstrijd tegen AZC met
1-7.

Bijzondere bezoekers
Beeldenmuseum

De familie Kooiman in Stou-
tenburg wilde 28 maart jl. een
heuglijk feit vieren. Omdat
beide echtlieden hun hart
hebben verpand aan heiligen-
beelden besloot mevrouw
haar man te verrassen met
een bezoek aan het 'Museum
voor Heiligbeelden' in de An-
toniuskerk op de Kranen-
burg.

Ze vertelde haar man niet het
doel van de reis en huurde voor
deze feestdag een prachtige old-
timer. Hoewel het museum ei-
genlijk pas op de Tweede Paas-
dag weer zou worden geopend

werd door het bestuur een uit-
zondering gemaakt voor dit zeer
belangstellende echtpaar en wer-
den ze persoonlijk en hartelijk
ontvangen en rondgeleid.

Beiden waren zeer onder de in-
druk wat hier in enkele jaren is
bereikt en ze genoten ook van de
schitterende verzameling iko-
nen van Hennie Oude Midden-
dorp uit Hengelo die juist werd
opgehangen. Natuurlijk werd
van dit bijzondere bezoek een fo-
to gemaakt op het moment dat
twee blije mensen zeer voldaan
weer in hun fraaie Rolls Royce
stapten voor de reis naar huis.

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 25 maart
A-groep:
1. Het echtpaar Hoftijer met
69,4%, 2. Mevrouw Walter Kilian
en de heer Bergman met 57,6%
en 3. Het echtpaar Vruggink met
51,4%.

B-groep:
1. De heren Wullink en Hissink
met 63,2%, 2. De heren Gille en
Groot Bramel met 59,7% en 3. De
dames Lassche en Beek met 59%.
C-groep:
1. De dames Groot Bramel en
Tigchelaar met 60,4%; 2. Het
echtpaar Meijerink v/d Weijde
met 58,3% en 3. De dames Bran-
denburg en Eijerkamp met 49%.

PAASDRIVE
UITSLAGEN 27-3-02
Alle spelers konden vooraf opge-
ven welke score ze tijdens de
Paasdrive dachten te behalen. De
spelers die het dichtst eindigden
bij het door hun opgegeven per-
centage, werden het hoogst ge-
plaatst.

Voor elk paar was er een leuke
prijs te behalen. De prijzen wa-
ren verzorgd door de dames Bou-
man en Stertefeld.

Scores:
Groep: A
l Dhr. H. Wagenvoorde/Dhr. J.
Holtslag 59,72%; 2 Mw. K. Vrug-
gink/Mw. D. Hoftijzer 57,64%; 3
Mw I.H.M. Fuhri Snethlage/Dhr.
G.H. Fuhri Snethlage 56,25%.

Rangorde Paasdrive:
Score/Geschat/Afwij ki ng
1 Mw. J Klaasen/Mw. M. Mouwen
50,69% 50,00% 0,69%
2 Mw. H.J. de Bruin/Dhr. K. Snel
47,22% 48,30% -1,08%
3 Mw. W. Warnaar/Mw. A. den El-
zen 52,78% 50,00% 2,78%.

Scores:
Groep: B
l Mw. P. v.d. Vlugt/Dhr. H. de
Bruin 62,04%; 2 Dhr. J. Duinker-
ken/Dhr. P. den Ambtman
61,11%; 3 Mw. JJ. Vreeman/Dhr.
G.H. Vreeman 50,00%.

Rangorde Paasdrive:
Score / Geschat / Afwijking
1 Mw.J.J. Vreeman/Dhr. G.H. Vree-
man 50,00% 49,00% 1,00%
2 Mw. L. Lamers/Dhr. HJ. Kip
49,07% 48,00% 1,07%
3 M w. P. van de Ven/M w. M. Koek-
koek 45,37% 49,00% -3,63%.

Scores:
.Groep: C
l Mw. G. Kriek/Mw. G. Nulden
68,06%; 2 Mw. H. Stertefeld/Dhr.
F. Stertefeld 65,28%; 3 Mw. J. Ma-
chiels/Mw. E. Kamp 56,94%

Rangorde Paasdrive:
Score / Geschat / Afwijking
1 Mw. G. Bouman/Mw. A.W. van
Manen 53,47% 51,00% 2,47%
2 Mw. H. Dam/Mw. R.F. Vreden-
berg 47.22% 50,00% -2,78%
3 Mw. T. Speulman/Dhr. P. Speul-
man 42,36% 47,00% -1,64%.

zondag 7 april
11.00-17.00 uur

LOCATIE: SCHOUW-
BURG LOCHEM

Deelnemers:
Nagelstudio G Styling
Marta van Oene - praktijk voor kleuradvies

Pearle opticiens
Mon Monde lingerie
Schoonheidssalon La Perle
Conny v.d. Meulen - pedicure

lldikó v.d. Linde - podologe
Salon Bianca - permanente make-up

Pauline Wolfraad -
praktijk voor diëtetiek Olijf
Lia en Jan van 't Veen - Centrum voor Reiki
Marian Lubberding - klassieke homeopathie

Annie Ebbers -
praktijk voor energetische therapie
Pays des Vins - wijnproeverij
Haarsalon Figaro

Family Fitness
Ria Wildermos - Herbalife

GRATIS ENTREE

RUNDERSUCADELAPPEN

VARKENSLAPPEN

SHOARMAVLEES + 4 BROODJES

BOERENGEHAKTROLLADE

Weekpakket vleeswaren

100 gr SCHOUDERHAM 1,12

ioogrONTBIJTSPEK 1,12

lOOgrVARKENSROLLADE 1,12

NU VOOR

1 kg 4,99

1 kg 3,99

1 kg 2,99

per stuk 2,25

Elke week op de markt in Vprderi

uw vakslager DIJKGRAAF

Kijk
voor
meer

nieuws
op:



Allerhand
in 't Saksenland

t

Een begraafplaats op eigen terrein. Een verlangen dat
steeds meer zichtbaar wordt, gemeten naar de aanvragen
om op eigen terrein begraven te mogen worden. Helemaal
nieuw is dit verschijnsel niet want ook vroeger leefde dat
verlangen wel bij de mensen die er ruimte voor hadden.

Zo vindt men aan de Hulzerdijk, op de grens tussen Almen
en Eefde nog een kleine particuliere begraafplaats. Deze
begraafplaats werd in een stuk bos, behorende bij het land-
goed Huize , door Jan Carel van de Muelen in 1791 hier
aangelegd. Ze is een van de oudste van ons land. De met
een ijzeren hekwerk omsloten begraafplaats is maar klein
, zo ongeveer 7.50 x 10.00 meter. In totaal is hier plaats voor
36 graven, daarvan zijn er 31 bezet.

Van de verschillende personen die in de loop der tijden
eigenaar van het Huize zijn geweest vindt men op deze
plaats de graven. Vrij recent is hier nog begraven Willem
W. van Valkenburg, overleden op 20 april 1986. Hij was
door de vorige eigenaresse, mv. M.S U Hoogeveen als
beheerder van de begraafplaats aangesteld.. Een zuster van
haar, Francoise W. Hoogeveen, overleden op 16 december
1977, is hier bijgezet in graf no 30. Als voorlaatste is hier
bijgezet de urn van mv. A.C.J Meinders- Hoogeveen. Zij
werd op 25 januari 1985 in Arnhem gecremeerd. De te
genwoordige beheerder is weer een van Valkenburg.

't Landgoed 't Huize wordt voor het eerst in het begin van
de 16e eeuw vermeld . Het was zo'n 100 hectare groot. Als
eigenaren worden in de loop der tijden diverse familie's
genoemd. Het geslacht van der Borch van Verwolde was de
laatste eigenaar voor het in 1871 in diverse percelen werd
geveild. Van de tuinen en het lanenstelsel is niet veel meer
over. De kleine begraafplaats is nog de meest zichtbare
herinnering aan het landgoed het Huize. U vindt ze aan de
Hulzerdijk, komend uit de richting Almen aan de rechter-
zijde. Twee kleine stenen paaltjes met daarop de aanduiding
het Huize wijzen u via een klein paadje de weg naar het
bosje waar de begraafplaats zich bevindt.

Nieuw telefoonnummer
Yunio Oost Gelderland
Nadat Yunio op l januari van
dit jaar een naamswijziging on-
derging (voorheen ZorgGroep
en Okido) is nu ook het tele-
foonnummer gewijzigd.

Yunio Oost Gelderland is 24 uur
per dag bereikbaar onder een
nieuw telefoonnr. 0900 - 9864
(0900 - Yunio) 0,10 euro per mi-
nuut. Door de invoering van een
eigen telefoonnummer probeert
Yunio de wachttijden voor haar
cliënten zo kort mogelijk te houden.

Cliënten en zakelijke relaties kun-
nen Yunio via telefoon 0900 - 9864
bellen voor vragen, informatie of
deskundig advies over: Zwanger-
schapsbegeleiding, Kraamzorg,
Jeugdgezondheidszorg (consulta-
tiebureau) 04 jaar, Kinderopvang
0-13 jaar, Peuterspeelzaalwerk,
Opvoedingsadvies, Cursussen of
Dieetadvisering.

Wanneer men het nummer 0900-
9864 kiest krijgt men een keuze
tussen: Aanmelding/afspraken en
Informatie/advies.

Direct daarna heeft men persoon-
lijk contact met een van de mede
werkers van Yunio. De aanmelding
of afspraak wordt afgehandeld of
naar het betreffende planbureau
doorverbonden.

De medewerker geeft informatie
of deskundig advies of verbindt
door naar de betreffende afdeling.
Buiten kantooruren komen alle
keuzes bij de afdeling Informatie
& Advies terecht voor de gebruike
lijke 24-uursservice.

Voor informatie over thuiszorg
kan de cliënt de reeds bekende te
lefoonnummers van ZorgGroep
Oost-Gelderland of Hameland van
Nispenhof blijven gebruiken.

Kijk voor meer nieuws op:
www.contact.nl

Ik lijn niet... Ik sport!
Is het nieuwe afslankprogramma
van Indoor Sport Vonden. Tegen-
woordig zijn mensen zich er terde
ge van bewust dat streng lijnen
(crash diëten e.d.) nooit het gewens-
te resultaat geeft. Het jojo effect
treedt op en men komt in een vici-
euze cirkel van afvallen en weer
aankomen terecht, die heel moei-
lijk te doorbreken is. Met de zomer
in aantocht is het tijd om dit pro-
bleem aan te pakken! Op zaterdag
13 april om 11.00 uur wordt bij In-
door Sport Vorden een informatie
bijeenkomst omtrent dit thema ge
houden. In deze vernieuwde opzet
'Ik lijn niet.. IK SPORT!' wordt in
overleg met de klant een pakket be
wegings activiteiten samengeteld
die het afslanken optimaal stimu-
leert. Er is de laatste jaren veel on-
derzoek gedaan naar het effect van
sporten op gewichtsvermindering
en de conclusie is dat meer bewe
gen 80% van het afslankresultaat
bepaald. Bijna iedereen denkt bij af-
vallen aan minder en gezonder
eten en natuurlijk is gezonde voe
ding een heel belangrijk onderdeel
om je doel te bereiken. Maar het
grootste gedeelte van het resultaat
zal toch behaald worden door be
weging. Beweging op de juiste in-
tensiteit (gericht op vetverbranding,
bepaald door je persoonlijke condi-
tietest) waar en wanneer je maar
wilt. Het nieuwe afslankprogram-
ma wordt gedeeltelijk in groepsver-
band gehouden maar ook voor
mensen die niet op vaste tijden
kunt komen zijn er binnen dit pro-
gramma mogelijkheden. Wil je
meer weten kom dan 13 april naar
Indoor Sport Vorden. Overweg 16
Vorden tel. (0575) 55 34 33.

Stoppen met roken
Vereniging Kruiswerk Oost-Gelder-
land organiseert dit voorjaar weer
de cursus 'Stoppen met roken', in
de Gruitpoort te Doetinchem. Stop-
pen met roken valt in de praktijk
vaak tegen. Het blijkt dat in groeps-
verband het vaak makkelijker is
dan wanneer u er alleen voor staat.
Onder deskundige leiding en vol-
gens een uitgewerkt programma is
de kans van slagen een stuk groter.
De cursus bestaat uit 6 bijeenkom-
sten verdeeld over 13 weken. Het
gaat om het: begeleidingstraject,
bij eenkomsten traject en telefoni-
sche traject. Voor meer informatie
over de cursus of het lidmaatschap,
of voor aanmelding voor de cursus
kan men bellen naar (0314) 36 81
81. Vereniging Kruiswerk Oost-Gel-
derland is op werkdagen 's mor-
gens bereikbaar. Buiten deze tijden
kan men een antwoordapparaat
inspreken. Het email-adres is in-
fo@verenigingkruiswerk.nl

Dance Planet,
3 year anniversary
8 mei: de dag voor hemelvaart. 3
jaar geleden is het in deze nacht al-
lemaal begonnen. Toen met DJ Re
ne en onder de naam Journey To
Heaven. Nu heet het feest Dance Pla-
net en is het inmiddels uitgegroeid
tot het grootste dansfeest van het
oosten. We vieren dus een klein ver-
jaardagje op 8 mei, En hoe! José, Cor
Fijneman, Jay Frog, JR, Milo, Javar, C-
Kaos en de resident deejays Lam-
merz en Oliver zullen allemaal hun
steentje bijdragen om er een knal-
feest van te maken. DJ José kennen
we allemaal van de Lexion, Salinas
en de hits 'wrong is right', 'House of
Justice', 'u Symbols' en 'Acces', die
hij maakte met zijn maat G-Spott.
Van Blackhole, het platenlabel van
DJ Tiesto, komt Cor Fijneman. Hij
heeft verschillende tracks geprodu-
ceerd voor DJ Tiesto en DJ Montana.
Kort geleden heeft hij werk van ar-
tiesten als Brian Transeay Major
league en Dancenation geremixed.
Het aantal zalen is weer uitgebreid
doordat we de Techno en de Hard-
house uit elkaar hebben gehaald.
Nu dus 4 zalen en een lounge!
Entreevouchers zijn naast City Lido
en de Radstake verkrijgbaar bij alle
Focus Fashion kledingzaken.

Lezers schrijven..
Buiten verantwoording van de redactie

BFJ ONS IN HENGEL.
(GEMEENTE VHS APRIL 2007)

Plaats: Hengel, an de bushalte
noar Vodd'n, onderweg veur'n
paspoort verlenging.

Ut is al wear un joar of wat e'leen,
ik meen'n in 2002, dat ze ons ve
tell'n daw in een ni'je gemeente
op moss'n goan. Hengel wodd'n te
klein en 't zol zo allemoale neet
meer rendabel wean. Ik begeppe
d'r neet zo volle van moar, zo
meen'n ik, de leu deet zol'n wett'n
z'lt ter wel oaver noa edach
hebb'n. De beroeps politisie, de leu
van de gemeente enzo. Ut was wel
wat raar dat de 't hele spul zo vlot
eregelt word'n, moar ja. Ze hadd'n
de politie al 't dorp uut ejaagd, en
de winkels uut de Spalstroat
waar'n zo'n betjen allemoale ve
dween'n umda'j d'r neet meer par-
keer'n kon'n. Ut poskantoar zat
nog in zo'n winkeltjen en too de
burgemeister zien ni'je optrekjen
neet deur zag goan mot hee wel
hoast edacht hem'm dat ut sa-
mengoan met Vodd'n en Steende
ren, wat de provinsie um as "goed-
maker" veurstell'n, zo slech noch
neet was. D'r veel joa neet zo volle
meer te regel'n, Hengel was kloar
zo meen'n hee.

Ik verzink een betjen in gepeins
noe ik in Vodd'n op 't ni'je ge
meentehuus een paspoort mot lo-
aten veleng'n. ('t Olde kasteel
word'n in 2004 dach ik an een pro-
jektontwikkelaar vekoch want d'r
mos geld komm'n en Hengel en
Steenderen brach'n toch minder
in a't ze teveur'n berekkent had-
d'n) Tsja, vrogger ha'j noch wel us
een preutjen met den tante van
burgerzaken in Hengel, zee kon te
minste nog een betjen plat pro-
aten. Moar ja, ut mos allemoale
anders. In die joar'n was "groter"
nog de moate. Zielloos werd'n
school'n, de zekenhuze, de ge
meentehuze. De bedenkers waar'n
profesionals, de regeermanagers
en de regenten die d'r veur deur
eleart hadd'n. Dat provinciale on-

benul zol.n ze wel.ns learn hoo 't
mos. Stroomlijnen dat spol. Ik vro-
ag mien achteraf wel us af "was
dat now beleid of wordn'n d'r
oaver noa edach". De leu in't darp
zeijen d'r wieters ok niks van. Ze
waar'n allemoale drok drok drok
met warken en spoar'n veur de
derde vekansie en de blagen noar
een te dure opleiding in zo'n leer
febriek. En neet dat vrogger alles
better was, zeker niet, moar veran-
der'n um te verander'n dat breg
alenug moar ondudelijkheid. De
leu snapp'n der eigenlijk al neet
zo volle meer van. Ze waar'n al zo
vedwaast dat ze alenug moar da-
chen: "Ach at ze zo metene met
VHS een helen zwik amtenaren
kont bespoar'n, dan mot ze't moar
doon". Zo wodd'n ut joa ok vekoch
an de leu! Dreumeri'je. Ak mien
good herinnere hadden ze bi'j
Leemreis ok zo'n veurlichtings
oavond ehol'n moar d'r zat
meen.n ik moar 3 man en'n ober.
En now mot ze dus neet klaag'n
dat ze noar Vodden mot veur een
paspoort verlenging, noar Steen-
deren veur een uutkering (woar
blif den bus noo) en in Hengel nog
slechts de gemeentewerken Hen-
gelo hebt zitt'n, daj in 't buuten-
gebiet van Hengel (net as in Vod-
d'n) nog moar 60 meugt (wie kont-
rolleert dat noo?), dat't stikt van
de vekearsdrempels (woar veur
toch?) en dat ze now gemeentelij-
ke heffingen hebt die drie keer zo
hoge bunt as veur die tiet,(en 'twas
al te gek veur woord'n).

Bi'j de laatste gemeentelijke vekie
zingen was ut joa ok geen wonder
dat de verantwoordelijke partijen
zo'n groten afstraffing kreeg'n.
'Hengel was veur efkus wakker
ewodd'n. De leu hadd'n d'r ge
woon schone genog van, en woll'n
d'r niks mear met te maak'n, heb-
ben. Ze leazen de krante, en t'Ke
tak en 's oavuns zett'n ze een toen
nog videootjen op (VHS systeem)
Vodd'n Hengel en Steenderen (Ver-
galoppeerd in Heisa en Schijn)

S. Leesing (c)
LUC Seesing
59Valleymillsd.
Mount Albert ON
Canada LOG 1MO

Overzichtstentoonstelling
van de werken van Jan Bos
In de historische Burgerzaal in
Zutphen wordt van 17 t/m 28
april 2002 een 100-tal werken
van de kunstschilder Jan Bos
(1926-2000) tentoongesteld.

Jan Bos was een begaafd kunst-
schilder en docent tekenen en
kunstgeschiedenis. Zijn werk ken-
merkt zich door veelzijdigheid, re
alisme en een hoge mate van pre
cisie en vakmanschap.

De Rotaryclub Eerbeek-Zutphen
heeft het initiatief tot deze unieke
overzichtstentoonstelling geno-
men, mede als hommage aan Jan
Bos die vanaf de oprichting lid
was. De toegang is gratis. Van wel-
ke kant men Zutphen ook nadert,
altijd ziet men dat wat Jan Bos zo
vaak heeft geïnspireerd: de cul-
tuurhistorische waarden en-de na-
bije natuur in dit deel van Gelder-
land. In alle jaargetijden heeft zijn
hand de schoonheid ervan, zoals
zijn ogen die zagen, verbeeld. Zijn
werken zijn voornamelijk in parti-
culier bezit, waardoor er voor een
breder publiek geen mogelijkheid
bestaat om zijn schoonheidsbele
ving te delen. Op initiatief van de
Rotaryclub Eerbeek-Zutphen is nu
een 100-tal van zijn schilderijen in
een overzichtstentoonstelling bij-
eengebracht.

Daarmee wil zij kunst, in het bij-
zonder die van Jan Bos, onder de
aandacht brengen van een breed
publiek in onze gemeenschap. Het
is tevens een eerbetoon aan Jan,

die vanaf de oprichting in 1978 lid
was van Rotary.

Jan Bos werd op 21 september
1926 geboren in Makassar, in het
voormalig Nederlands Indië. Na
zijn middelbare schoolopleiding
studeerde hij aan de kunstacade
mie in Rotterdam. Hij werd leraar
tekenen en kunstgeschiedenis aan
middelbare scholen in Delft en
Amersfoort en later aan het Baud-
artius College in Zutphen. Bij de
Stichting 'Het Gilde' alhier ver-
zorgde hij teken- en schildercur-
sussen. Jan Bos overleed op 22
april 2000 in Zutphen. De Burger-
zaal in Zutphen, tegenover het
Stadhuis en naast de Walburg-
kerk, zou Jan Bos zelf uitgekozen
kunnen hebben voor een tentoon-
stelling.

Hij had grote bewondering voor
dit gebouw uit de 15e eeuw. Hier
vinden zijn schilderijen, uitge
voerd in verschillende technieken,
zoals olieverf, aquarel, ets, pastei
en tekeningen een passende sfeer.
De getoonde collectie is uniek in
zijn breedheid en veelzijdigheid:
landschappen, stadsgezichten, in-
terieurs en stillevens. Van 15 wer-
ken van Jan Bos zijn dubbele
kunstkaarten gemaakt die tijdens
de tentoonstelling worden ver-
kocht. De opbrengst is bestemd
voor de projecten van Rotaryclub
Eerbeek-Zutphen in Roemenië, Oe
gande en Eerbeek. De tentoonstel-
ling is te bezoeken van woensdag
17 april t/m zondag 28 april a.s.



Lekker buiten spelen

In het Noorder Dierenpark mag
de pasgeboren baby olifant,
Aung Si, nu elke dag buiten spe-
len. Aung Si is een Birmaanse
naam. In het oude Birma (te-
genwoordig Myanmar) was
Aung Si de gong die het volk op-
riep om naar een belangrijke
boodschap van de koning te ko-
men luisteren.

Het olifantje wordt steevast bege-
leid door een tante en haar oudste
dochter. Die twee vrouwtjesolifan-
ten nemen ieder pasgeboren kalf
in het Noorder Dierenpark onder
hun hoede. De echte moeder
speelt nauwelijks een rol. Het kalf
zoek haar alleen zo nu en dan op
om te drinken. Bij olifanten is dit
niet ongebruikelijk. De opvoeding
van kinderen is een gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid. le-
der lid van de kudde speelt daarin
een rol.

Vanaf de geboorte is er een groot
verschil tussen de manier waarop
mannetjes en vrouwtjes zich ge

dragen in de kudde. Een vrouwe
lijke olifantenbaby blijft veel dich-
ter bij haar moeder. Ze hangt als
het ware aan moeders rokken. Oli-
fantenjongens zijn vanaf hun ge
boorte veel nonchalanter en roe
kelozer. Ze dwalen ver af van hun
moeder en krijgen ook niet zo'n
hechte band met hun moeder als
de dochters.

Het is net of de mannetjes van be
gin af aan door hebben dat het Ie
ven in de kudde voor hen van tij-
delijke aard is. Al na een jaar of zes
tot acht worden ze de kudde uit-
gejaagd. Daarna begint het man-
nenleven pas echt. Mannetjesoli-
fanten hebben hun eigen leefge
bieden waarin ze alleen of met
een paar maten rondzwerven. Ze
leven dus niet in een kudde zoals
hun vrouwelijke soortgenoten wel
doen.

Ook in het Noorder Dierenpark
leeft de olifantenstier Naing Thein
helemaal op zichzelf. Hij heeft een
eigen stal en een eigen buitenter-

rein. Zo nu en dan krijgt hij visite
van één van de koeien. Dat ge
beurt alleen als aan de hand van
urineonderzoek is vastgesteld dat
de betreffende olifant vruchtbaar
is. In die toestand is ze meer dan
welkom in het verblijf van de stier.
Na een succesvolle dekking volgt
dan een draagtijd van ongeveer 22
maanden. Behalve Thi Ha Phyu, de
moeder van Aung Si, krijgen nog
drie olifanten dit jaar een jong.
Twee ervan zullen nog in het voor-
jaar bevallen. De derde wordt ver-
wacht in september.

Als er in 2002 vier olifantjes gebo-
ren zijn in Emmen, brengt dat het
totaal aantal geboortes op 15 in 10
jaar tijd. Nergens ter wereld wor-
den in een dierentuin zoveel oli-
fanten geboren als in het Noorder
Dierenpark. Hierdoor wordt veel
kennis opgedaan die elders weer
benut kan worden. Zo hoopt het
Noorder Dierenpark een steentje
bij te dragen aan het instandhouden
van misschien wel de meest bij-
zondere diersoort die we kennen.

Wereldpremière nieuwe
Mercedes-Benz E-klasse

IsSKal

Na 48 maanden ontwikkelings-
tijd en investeringen van meer
dan € 2 miljard viert de nieuwe
Mercedes-Benz E-klasse op de
motorshow in Brussel zijn we-
reldpremière. De nieuwe E-klas-
se, die medio maart bij de Mer-
cedes-Benz dealers staat, zet
met een groot aantal techni-
sche vernieuwingen nieuwe
standaards op het gebied van
de veiligheid, comfort en rijdy-
iiamiek.

Geen ander automobielmerk ter
wereld biedt dergelijke vernieu-
wingen die de toekomstige tech-
nologische koei's bepalen. Zo is de
E-klasse standaard voorzien van
het elektro-hydraulische remsys-
teem Sensotronic Brake Control
(SBC). Een wereldprimeur in de au-
tomobielbouw is ook een nieuwe
rij dynamische multicontourstoel
die zich automatisch aanpast aan
de rij situatie en de semi-actieve
luchtvering Airmatic DC (Dual
Control) voor optimaal rijcomfort.

Het ontwerp van de nieuwe E-klas-
se zet het elegante lijnenspel van
zijn voorganger voort en accentu-
eert meer dan ooit het dynami-
sche karakter van de sedan. Het
markante vier-ogen-gezicht, waar-
mee de E-klasse in 1995 voor het
eerst de koers aangaf en een ont-
werptrend ontketende, toont zich
met enigzins schuin geplaatste

dubbele koplampen en helder glas
in een nieuwe interpretatie.

Zijn dynamische karakter bewijst
de nieuwe E-klasse door voorbeel-
dige soepelheid, sportwagenachti-
ge handelbaarheid en perfect
bochtgedrag. Een nieuw ontwik-
kelde vooras en een grotendeels
uit aluminium vervaardigde ach-
teras scheppen daarvoor de techni-
sche voorwaarden.

Gelijktijdig bieden SBC en het
elektronische stabiliteitsprogram-
ma ESP een maximum aan rijvei-
ligheid en ze helpen de bestuurder
om noodsituaties beter te beheer-
sen. SBC werd onlangs geïntrodu-
ceerd op de nieuwe SL-klasse,
maar gaat op de nieuwe E-klasse
voor het eerst in serieproductie.

Hij rijcomfort wordt verhoogd
door het nieuwe semi-actieve
luchtveersysteem Airmatic DC dat
door middel van moderne micro-
computertechnieken gelijktijdig
vering en demping regelt. Sen-
soren controleren de toestand van
de weg, het rijgedrag en de bela-
ding van de auto, zodat de Airma-
tic DC steeds de optimale veer-
kracht en veerconstante instelt. De
pneumatische vering behoort tot
de standaard uitvoering van het
nieuwe V8-topmodel E500 en is te-
gen meerprijs leverbaar op de an-
dere modellen.

ZEER VOORDELIG,

GOED EN

SNEL m d r u k k e r i j Weevers

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

info@weevers.nl

www.weevers.nl

Ambiance Zonwering
prijst ü de lucht in
Wanneer u nu bij Ambiance Zonwering binnenstapt, maakt u kans op een
van de 40 spectaculaire ballonvaarten voor 2 personen. Een simpele manier
om een reisje naar de zon te winnen. De aktie loopt tot en met 30 april 2002.
De aktievoorwaarden zijn in de showroom verkrijgbaar.

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

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

Administratiekantoor DE WENDING
Hummeloseweg 5, 7255 AE Hengelo GW.
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 jaarre-
kening, alsmede advisering op allerlei gebied.

Wij zijn op zoek naar een

ASSISTENT ACCOUNTANT
De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
• Verwerken administratie d.m.v. Account View
• Verzorgen loonadministratie
• Verzorgen fiscale aangiften
• Adviseren van cliënten
• Onderhouden contacten met cliënten

Onze gedachten gaan uit naar iemand die bij voor-
keur werkzaam is of is geweest op een administra-
tie-accountantskantoor.
Als opleiding vragen wij minimaal MEAO/MBA-
niveau met kennis van geautomatiseerde gegevens-
verwerking.

Wij verzoeken om uw handgeschreven sollicitatie te
richten aan bovenvermeld adres t.a.v. dhr. A. Zweers.
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Groot feest bij Profile Bleumink in de maand april
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Nu op ƒ He modellen 2001 van Gazelle, Union,
Giant en Altra en diverse kinderfietsen

in verschillende maten:

r* Jfm^^

DE F l ETSS P ECIALI ST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Te/, f0575; 55 73.93
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. (0575) 51 95 26

Fietsen met korting
geen inruil.

Deze aanbiedingen gelden ook bij
Profile Bleumink Zutphen,

op = op!

De hele maand april
bij aankoop van een fiets

vanaf € 450.-
Multa Fietsdrager

helft van het geld.

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.boschker.nl

Contactjes?

MULTA

De Multa Fietsdrager is een zeer compacte fietsdrager

die uitblinkt in eenvoud en vooral in gebruiksgemak.

De Multa Fietsdrager is ergonomisch verantwoord.
U hoeft maar heel weinig te tillen.
De montagetijd van deze fietsdrager is zeer kort (± 10 sec.).
De fietsdrager staat stabiel op de trekhaak.

Ik lijn niet...
IK SPORT!

Hét nieuwe afslankprogramma van

Indoor Sport Vorden
Informatiebijeenkomst zaterdag 13 april om 11.00 uur bij

Indoor Sport Vorden
Overweg 16, 7251 JS Vorden, telefoon 0575-553433, www.indoor-sport.nl

"Die sierbestrating
maakt mijn tuin helemaal af."

In een mooie tuin is harmonie het sleute
woord. Alles is goed met elkaar in balans
het geheel sluit stijlvol aan op uw woning. Dus
als u sierbestrating gaat leggen let u daarop.
U maakt precies de rake keus uit vele tientallen
soorten bestratingsmateriaal en natuursteen.
En dét is nu net waarom u kiest voor
BouwCenter HCI.

HCL Helemaal mijn idee.

BouwCenter • HCI Hengelo Gld. Kunsht . i
Ulft Ettensi wi i :
Zevenaar 3201

www.bouwcenterhci.nl

L.M.B. VORDEN B.V.
Industrieweg 13 • 7251 JT Vorden
Telefoon (0575) 55 31 63

Openingstijden:
ma. - vr. 8.15 - 17.00 uur
zaterdags 9.00 - 16.00 uur.
'savonds na telefonische
afspraak.

Ook toe aan een nieuwe
of gebruikte (zit)maaier?

Wij hebben een ruime
keus aan

• ZITMAAIERS
• GAZONMAAIERS

• TUINMACHINES

Nieuw!
Harry gazonmaaier
met automatische startinrichting zonder accu.
5 /aar garantie op startmechanisme.

Tevens verhuur van verticuteermachine.

Kom, zie en vergelijk

WMIUE-
DRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE
JUBILEUM - VERHUIZING?
VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN l

drukker i j Weevers

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



Theo Eykelkamp is 50 jaar met de fiets meegegroeid

Uniek jubileum
Modeshow 13 april

"Ik kom uit een gezin met 12
kinderen, 8 jongens en 4 meis-
jes, Vader en moeder hadden
een boerderij aan de Schone-
veldsdijk. Het was in die jaren,
net voor en in de oorlog, niet
gemakkelijk. Keihard werken
om het hoofd boven water te
houden. Ik was de jongste van
het stel. Geld om te leren was er
niet. Zo snel mogelijk aan het
werk. Daar kwam het eigenlijk
op neer.

Je mocht pas vanaf je 15e jaar aan
het werk. Vandaar ook dat ik zelfs
nog een paar jaar op de lagere
school in de Kranenburg in de
achtste klas heb gezeten! Eindelijk
15 jaar en toen rap aan het werk,
bij de Empo rijwielfabriek in de
nikkelkamer. Anderhalfjaar later
kwam ik bij de firma Kuypers te
recht", zo zegt Theo Eykelkamp de
man die 50 jaar het vak van fiet-
senmaker heeft uitgeoefend. Veer-
tig jaar bij de firma Kuypers en
tien jaar bij Bleumink. Een vak dat
thans wordt aangeduid als "rij-
wielhersteller".

Theo kan zich de gebeurtenissen
van vroeger nog helder voor de
geest halen. "Ik weet het nog goed,
"opa" Kuypers betaalde mij in de
beginjaren een tientje per week.
Dagen van s'morgens acht uur tot
s'avonds zes en s'zaterdags tot één
uur. In de wintermaanden moest
ik ook eerst s'morgens de kachel
aanmaken. Dat hoorde er bij. De
koffie kreeg ik op de werkbank,
om toch maar vooral geen tijd te
verliezen. Verder niets dan lof voor
"opa" Kuypers. Hij was een aardige
sympathieke man die mij het vak
heeft geleerd. Ik kon goed met
hem opschieten. Kuypers had één
hobby, werken. Trouwens ook met
zijn zoon Jan, die in 1958 in de
zaak kwam, kon ik het goed vin-
den", zo zegt hij.

Inmiddels zijn Kuyper senior en
junior overleden. Het "goeie ge-
voel" over de Kuypers, werd tien

jaar geleden voortgezet toen Frans
en Joke Bleumink de zaak van Kuy-
pers overnamen. Ook met hen was
er een goeie relatie. "Ik heb Frans
zelfs nog de kneepjes van het vak
bijgebracht", zo zegt Theo la-
chend. Over de "kneepjes" in het
vak gesproken. Theo Eykelkamp
heeft nogal een revolutionaire
ontwikkeling in de rijwielbusiness
meegemaakt. Van "gewone" fiet-
sen tot fietsen met wel twaalf ver-
snellingen. Aan Theo de taak om
ze, indien nodig, te repareren. Hij
deed dat 50 jaar lang met veel lief-
de voor het vak.

TAXIBEDRIJF
In de beginjaren ook allerhande
andere werkzaamheden. Theo:
"Mijn eerste werk bij Kuypers als
fietsenmaker: fietsen uit elkaar
halen, helemaal opknappen. De
fiets ging dan in onderdelen naar
de Empo waar ze werden gemof-
feld. Dan kwam alles weer bij ons
terecht en werden de fietsen weer
in elkaar gezet. Een andere leuke
bezigheid uit de "Kuypers-tijd": we
hadden twee taxi's, twee Chevro-
lets, de M90 en de Ml 300. Die wer-
den veelal gebruikt tijdens trou-
werijen en begrafenissen. En daar
hoorde natuurlijk het wassen van
de taxi's bij. De auto's moesten er
"blinkend" uitzien.

Het gebeurde ook regelmatig dat
ik auto's moest wassen van "hoge
heren". Die gingen dan eten bij
Bakker. In die tussentijd werd de
auto bij Kuypers neergezet en
moest ik ze wassen. Niet altijd ge
makkelijke klanten. D'er was er
bijvoorbeeld eentje bij, die bekeek
de auto, veegde met zijn vinger
langs de onderkant van de auto en
zei dan doodleuk "de auto is niet
goed gewassen". Of ik wel eens een
fooi kreeg? Vergeet het maar!"

Wat Theo ook niet gemakkelijk zal
vergeten, het vervoer van mooie
meiden in de taxi. Theo: " Die mei-
den kwamen met de trein vanuit
Amsterdam in Vorden aan. Taxi ge

beid en ik kwam voorrijden. Vanaf
het station ging de rit dan naar
een rijke vrijgezelle boerenzoon
die aan de Vorsterweg woonde.
Eerst had ik het niet in de gaten,
maar al gauw kwam ik er achter
dat ze beslist niet kwamen om op
de boerderij te helpen! Die rijke
boerenzoon. Overigens leeft hij
niet meer. Echtgenote Henny met
wie Theo 38 jaar geleden in het hu-
welijk trad en die bij dit gesprek
aanwezig was vindt eigenlijk dat
haar man "te goed is voor deze we
reld"

"Klopt, zegt Theo, als ze mij wat
vragen kan ik moeilijk nee zeggen.
Alles wat ik aanpak, maak ik wel
af. "Theo krijg je ook nooit
kwaad", zegt Henny. De fiets is het
leven van Theo blijven beheersen.
Wat te denken van de woensdag-
middagen. Burgemeester van Ar-
kel op de fiets met in zijn kielzog
een sliert van soms wel honderden
volgelingen. Speciaal voor deze be
faamde . "Achtkastelentochten"
had Kuypers tientallen fietsen in
de verhuur. U raadt het al, het re
pareren en verzorgen van deze
fietsen werden op het conto van
Theo geschreven.

Geduld is een schone zaak. Dat
slaat zeer zeker op het vak van rij-
wielhersteller. Theo:" Als ik een
fiets moet repareren dan zoek ik
net zo lang tot ik precies weet wat
er aan de fiets mankeert". In de
loop der jaren heeft Theo veel col-
lega's opgeleid en heeft hij er ook
veel zien komen en zien gaan. Hij
bewaart prettige herinneringen
aan vroegere collega's zoals Gerrit
van Veldhuizen en Gerrit Linden-
schot. Bij zijn 40 jarig jubileum
werd Theo benoemd tot ridder in
de Orde van Oranje Nassau. Bin-
nenkort wordt hij bij Bleumink ge
huldigd vanwege zijn gouden jubi-
leum. Theo werkt nu nog "op af-
roep", meestal een dag in de week.
Het is mooi geweest, zo vindt hij.
Het is nu tijd voor biljarten, kaar-
ten, fietsen en wandelen.

Dikke Banden Groep V.R.T.C.
Enkele leden van de Vordense
Rijwiel en Toerclub (V.R.T.C.)
hebben het idee geopperd om
met een groep te starten, die
op een stadsfiets, hybride of
mountainbike in een ontspan-
nen, maar wel in een flink tem-
po door de mooie omgeving
van Vorden wil fietsen.

De bedoeling is om op maandag-
avond 8 april vanaf het markt-
plein te starten.

Voor nadere inlichtingen en op-
gave kan men bellen met Thera
Winkels telf. 55 28 83 of Jo Harm-
sen telf. 55 19 35.

Kijk voor
meer nieuws

op:

www.contact.nl

De modezaken John&Nina, Kay-
lee Fashion, en Connexx Fas-
hion presenteren nu alweer
voor de 5e keer in successie hun
twee maal in het jaar terug-
kerende modeshow.

Dit keer een greep uit de voorjaar
en zomer collectie, voor hem en
haar. De bril en schoenmode van
dit voorjaar wordt gepresenteerd
door Het Huis Rinck en Engelen
schoenmode. Dit alles is te zien in
de eeuwen oude prachtige Kloos-
tertuin, gelegen achter het stads
museum in Zutphen.

nieuwste lingerie, nacht en bad-
mode presenteert en dit jaar voor
het eerst ook juwelier van Soest
zodat we u een gevarieerd aanbod
op modegebied kunnen aanbieden.
De merken die geshowd worden
zijn onder andere; Inwear, Matini-
que, Esprit, Hugo Boss Mexx, Ex-
presso, Peppercorn, Moment, en
vele andere.

Dit keer hoeft het publiek van dit
alles niets te missen, want er staat
een heuse tribune zodat er voor
het altijd in grote getale opkomen-
de publiek voldoende plaats is.

Door dit succes hebben andere Toegang is gratis u bent van harte
mode zaken zich ook aangesloten, uitgenodigd om te komen kijken
zo is voor de tweede keer Dekker en na de show voor een bezoekje
Lingerie van de partij die u de aan de winkels van de deelnemers.

Verzamelmarkt in 't NUT
Op zaterdag 20 april a.s. orga-
niseert Operette Gezelschap
Warnsveld een verzamelmarkt
met o.a. hobby spulletjes, boe-
ken, platen, etc.

Er is ook iets lekkers voor bij de
koffie en nog veel meer, dus: Voor
iedereen wat wils! De opbrengst
zal in zijn geheel besteed worden
aan de aanschaf van nieuwe kle

ding voor de vereniging. Men kan
op vrijdagavond 19 arpil a.s. de
spullen (men neemt géén grote
spullen aan zoals: meubels, koel-
kasten, elektrische apparaten, etc.).
I.v.m. vervoersproblemen kan men
het niet op komen halen. Men is
van harte welkom op zaterdag 20
april a.s. Voor meer informatie
kan men bellen met: 52 39 67 of
52 94 01.

Over de ruimte van
Yvonne Halfens in galerie
Het Gele Stoeltje
Yvonne Halfens woont in Nij-
megen en heeft daar ook haar
atelier.

Na haar studie taalkunde aan de
Katholieke Universiteit, volgde ze
de Tehatex-opleiding handvaardig-
heid, een studie die ze voortzette
aan de Hogeschool voor de Kun-
sten in Arnhem.

Ze maakt beelden, maar ook in-
stallaties die voor een bepaalde
ruimte zijn bedoeld. Veel van het
werk van Halfens is geënt op be-
grippen en vormen uit de archi-
tectuur: het huis, de muur, de bak-
stenen. Bouwen weerspiegelt een
oermenselij k universeel verlangen
naar geborgenheid.

Door te gaan wonen is er heel wat
veranderd in de mens. Beschutting/
beklemming, stilstaan/verdergaan,
binnen/buiten en bouwen.

Bouwen is de behandeling die hoort
bij wonen, in Nederland zichtbaar
in de bakstenen die zich met mil-
joenen rondom ons heen bevin-
den. Netjes gestapeld, rij aan rij.

Overigens stamt het woord bouwen
van buan, hetgeen zijn betekent.
De beelden van Halfens komen
meestal tot stond door zich steeds
herhalende handelingen; het sta-
pelen van stenen, het scheuren
van stroken papier, het breien van
steken.

Halfens maakt gebruik van mate
riaal als papierpulp, hout, ijzer,
gras en zeep. De expositie 'Over
de ruimte' van Yvonne Halfens is
van 24 maart tot 5 mei te zien in
galerie Het Gele Stoeltje', Burg.
Galleestraat 36, Vorden, tel. 0575
55 22 62. De opening is zondag-
middag 24 maart, dan is ook de
kunstenaar aanwezig.

Ikea Zhang hoogtepunt
op sterrenlqjkdagen
De belangstelling op de sterren-
wacht Phoenix te Lochem naar
aanleiding van de nationale
sterrenlqjkdagen was overwel-
digend te noemen Overdag had-
den al tientallen mensen een
blik op de planeet Venus gewor-
pen.

Tussen halfnegen en halftien 's
avonds was de aanloop werkelijk
overweldigend. Circa 150 gasten
werden middels een roulerend
schema zowel in de zaal als boven
bij de kijkers van informatie voor-
zien.

Zelden waren de omstandigheden
dan ook zo gunstig; de maan en de
planeten Jupiter en Saturnus wa-
ren onder vrijwel ideale omstan-
digheden waar te nemen.

Toen tenslotte de komeet Ikea
Zhang juist tussen de omringende
bomen door werd ontdekt kon de

avond niet meer stuk. Het is voor
het eerst sinds langere tijd dat er
weer eens een heldere komeet met
staart waarneembaar is.

Ikea Zhang is de komende weken
nog aan de avondhemel waar-
neembaar als een vaag vlekje aan
de avondhemel. Het best kan tus-
sen acht uur en halfnegen laag bo-
ven de westelijke horizon worden
gekeken. Het gebruik van een ver-
rekijker is daarbij aan te raden.

Kometen vormen grote ijsmassa's,
vaak met een doorsnee van hoog-
uit enkele tientallen kilometers
die bij het naderen van de zon gas
beginnen uit te stoten waardoor
zich een staart kan vormen van
soms meer dan 100 miljoen kilo-
meter lengte.

De afstand van Ikea Zhang tot de
aarde bedraagt op dit moment
zo'n 80 miljoen kilometer.



STEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide col-
lectie schilderijlijsten in
goud of één van de vele
andere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

KEUKENIMPORT

V R A A G D F G R A T I S C A T A L O G U S A A H !

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

fel. 05*3-272795
• W0M (OU.)

T.f. 0314-683319

VEEHOUDERS
OPGELET!

Donderdags problemen
in de melkput,

wij rijden ook voor u
elke vrijdag slachtkoeien.

Alle andere dagen
in overleg.

Opgave t/m donderdag-
avond.

MTS BULTEN
VEE- VLEES- EN

VARKENSHANDEL
Tel. (0573) 46 12 55
Tel. (0575) 46 75 69

OPEN HUIS
op do. 11 & vr. 12 APRIL van 13.00 tot 21.00 uur
Za. 13 APRIL van 9.00 tot 16.00 uur
Zo. 14 APRIL van 11.00 tot 16.00 uur

Hoofdstraat 20
Apeldoorn
Postbus 10450
7301 GL Apeldoorn
Telefoon (055) 522 52;:;
Fax (055) S
E-mail: i

Eikenfaari 15
Hattem
Postbus 58
8050 AB Hattem V
Telefoon (038J 423 33 ||
Fax (038) 423 33 3^;5

E-mail
hattemOrobbefsgroep.ro

ROBBERS & PARTNERS
'administratie- en belastingadvieskantoor

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (m/v)*

Op ons kantoor in Vorden is plaats voor een assistent die
zich in hoofdzaak bezig houdt met het verwerken van de
financiële administraties van onze cliënten. Het betreft hier
een fulltime job waarvoor ook schoolverlaters, met de juiste
attitude, in aanmerking kunnen komen.

Wij bieden een goede functie in een klein team met een
prettig werkklimaat. Uiteraard zijn beloning en secundaire
voorwaarden in overeenstemming met de functie.

Robbers & Partners maakt deel uit van de Robbers Groep,
een organisatie van accountants, administratie- en
belastingadviseurs, met vestigingen in Apeldoorn, Hattem
en Vorden. Wij zijn gericht op het verstrekken van adviezen,
het samenstellen van jaarrekeningen en fiscale aangiften
van ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf, de
agrarische sector, vrije beroepen en particulieren.
Slagvaardigheid en direct cliëntencontact is ons visitekaartje.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot
Dhr. J. Sprukkelhorst.
Uw schriftelijke sollicitatie ontvangen wij graag per post of
e-mail.

* in verband met een evenwichtige personeelsopbouw geven wij bij
gelijke geschiktheid de voorkeur aan een man.

Zojuist gepubliceerd:

www.mentor-kt.nl

KNOWLEDGE T R A N S F E R

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.netWeevers Net

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

TEGELHANDEL

mullcf-vorden bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Bouwbedrijf
Wolbrink-
Masselink
Wij zijn een groeiend bedrijf
en hebben plaats voor:

zelfstandige
metselaars
U kunt hiervoor reageren op een
van de onderstaande
telefoonnummers.

Baak:
H. Wolbrink
Toverstraat 5
Telefoon (0575) 44 16 77

Hengelo:
H. Masselink
Berendschotstraat 8
Telefoon (0575) 46 29 96

Tonny Jufriërfs
S~ HjXT AUTOSCHADE
l / | | rfSQSTELBEDRIJF i

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

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

Weevers Net

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

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

M/R\B

LENSINK

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl

Finstral partner & exclusief dealer
zonweringen.
Bezoek onze showroom om de produkten te
zien en voor informatie.
Openingstijden dinsdags en donderdags van
10.00 tot 15.30 uur, zaterdags van 11.00 tot
16.00 uur. Koffie staat klaar.
Mobiel 06 53487085.
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drukkeri j We e ver s

Nieuwstad 30
7251 AH Vorder!
Postbus 22
7250 AA Vorder.
Tel: (0575} 551010
Fax(0575> 551086
E-mail; info@weevers.ni
Internet: www.weevers.nl

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

n n

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieke

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplage;

Internetpresentaties
•% i 1 * 1 1 1 t fPosters op bill-board formaat in meer kleuren

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM: WEEVERS DRUK,

RUURLO: STUDIO CONTACT

UCHTENVOORDÈ: WEEVERS ELNA,
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TEL (0575) 5123 06

TEL (0314) 62 50 53

TEL (0573) 4512 86

TEL (0544) 3713 23
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