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Kranenburgs Carnaval terug
naar de 'sixties' en de 'seventies'!

Weer- en sterrenkundige bij de ANBO

In het weekend van 7 tot en met
9 februari wordt in het buurt-
schap Kranenburg het jaarlijk-
se carnaval gevierd. In dit geval
kun je spreken van "back to the
sixties and seventies".

In regionaal verband stond de
Kranenburg in de zestiger en
zeventiger jaren met "stip" op de
carnavalskalender. Van heinde en
verre kwamen de liefhebbers van
de leut naar hier om gedurende
drie dagen in een grote feesttent
uitbundig feest te vieren.

Na de "vette" carnavalsjaren werd
het een poosje stil in de Kranen-
burg. Zo'n dertien jaar geleden op-
nieuw leven in de (carnavals)brou-
werij. Terwijl "De Deurdreajers"
aan zijn laatste levensfase was be-
gonnen, werd in het buurtschap
"Kranenburgs Carnaval" opgericht
met daarbij de aantekening en
dan met name in de laatste jaren,
een voorspoedige ontwikkeling
van de carnavalsclub. Had mede te
maken met het feit dat de "Deur-
dreajers" zonder veel tam-tam,
eigenlijk in de anonimiteit, de
laatste adem uitblies.

Dat terug naar de "sixties" en
"seventies" heeft alles te maken
met de plannen van "Kranenburgs
Carnaval" om dit jaar op het sport-
park van de voetbalvereniging
"Ratti" een feesttent te plaatsen. Je
moet dat eigenlijk zien als een
stukje nostalgie. Carnaval vieren
in een tent is wat sfeervoller. Kijk
maar naar het jaarlijkse Paasvuur
en het "Baby Biggemeal", met
eveneens feesten in een tent, zo
vertelden ons Gerda Mullink, Wil-
lem Schmitz en Herbert Rutgers,
bestuursleden van "Kranenburgs
Carnaval".

Herbert Rutgers: "Om er geen mis-
verstand over te laten bestaan, we
willen beslist niet terug naar een
grootschalig carnaval, zoals dat in
vroeger jaren het geval was. Het

carnaval bij ons is kleiner van op-
zet", zo zegt hij. De afgelopen ja-
ren trok het carnavalsfeest deson-
danks toch enkele honderden be-
zoekers. Een aantal dat jaarlijks
steeds groter wordt. Dat komt me
de door de artiesten die regelma-
tig hun opwachting in de Kranen-
burg komen maken. De afgelopen
jaren waren dat bijvoorbeeld Va-
der Abraham en Imca Marina.

Dit jaar, zaterdagavond 9 februari,
komt Willem Duyn naar de Kra-
nenburg. U weet wel Willem van
de hit " Willem wat heb je grote
handen en een bek vol gouden
tanden". Een paar jaar geleden
was Willem nog volop in de pictu-
re toen hij Bennie Jolink van "Nor-
maal" een paar maanden verving.
Dit vanwege een autoongeluk van
de populaire Jolink.

In veel plaatsen gaat het carnaval-
vieren gepaard met een bezoek
aan het gemeentehuis. Sleutel
overhandigen, proclamaties be-
kend maken en dikwijls grappige
toespraken. Voor "Kranenburgs
Carnaval" hoeft dat allemaal niet
zo nodig. "Ook organisatorisch
voor ons problematisch, want dan
kom je met de "oude" Prins aan-
zetten", zo zegt Herbert Rutgers.
Even voor de duidelijkheid. In te
genstelling tot de meeste carna-
valsclubs wordt de Prins in de Kra-
nenburg pas in het carnavalsweek-
end zelf bekend gemaakt. Zo
wordt het bezoek aan de "Kraan-
vogel" dan ook altijd door de Prins
van vorig jaar gedaan.

Willem Schmitz: "Ga je het als ver-
eniging officieel doen, dan wordt
het denk ik een moeilijke zaak om
Prinsen en Adjudanten te vinden.
Bij een kleinschalig carnaval gaat
dat allemaal wat gemakkelijker',
zo merkt hij op.

PROGRAMMA
Het carnaval in de Kranenburg be

gint vrijdagmorgen 8 februari.
Dan brengt Prins Roald en Adju-
dant Ingmar een bezoek aan de
"Kraanvogel". Dat wordt er spon-
taan een feestje gehouden, uiter-
aard compleet met polonaises. Te
vens vindt die morgen de trekking
van de verloting plaats. De op-
brengst van deze verloting wordt
aangewend om het kindercarna-
val te bekostigen. (De kinderen
kunnen daar namelijk gratis naar
toe).

Vrijdagavond vindt in de feesttent
een grote playbackshow plaats.
Verdeeld in de categorie tot 12 jaar
(inzet de "Kasbendjen Wisselbo-
kaal"); de categorie 12 tot 16 jaar
(inzet de "Sueters Bokaal") en de
volwassenen die strijden om de
"Kranenburgs Carnavals Bokaal".
De jury bestaat dit jaar uit: Erik
Knoef van de cabaretgroep
"Hoe?Zo!"; Richard Oldenhave,
drummer van de band "DOGZ" en
mevrouw Ellis ten Have. De pre-
sentatie is in handen van Hans
Krabbenborg.

Zaterdagavond 9 februari het gro-
te carnavalsbal in de feesttent op
het "Ratti" terrein, met zoals ge-
zegd een gastoptreden van Willem
Duyn. Hoewel verkleden absoluut
geen must is, worden er toch prij-
zen beschikbaar gesteld voor de
mooiste c.q. origineelste cos-
tuums. Prins Roald treed af en
wordt de nieuwe Prins geïnstal-
leerd. De muziek wordt deze
avond verzorgd door de band "Re
al Time".

Zondagmiddag 10 februari staat
het kindercarnaval op het pro-
gramma. Dat begint met een op-
tocht vanaf de feesttent. Hieraan
wordt medewerking verleend door
"De Schaddenstekkers". Aanslui-
tend is er een kindertheater dat
wordt verzorgd door "Opsekop".
Tegelijkertent begint er in de feest-
tent een ouderwets carnavalsfeest
met "Kasbendjen".

Vrijdag l februari houdt weer-
en sterrenkundige, de heer PA.
Koning, voor de ANBOafdeling
Vorden, een dialezing in het
Dorpscentrum - zaal 't Stamper-
tje - over het onderwerp: "His-
torische weer- en hemelver-
schijnselen in Gelderland".

Tijdens een voorgesprek over de
komende lezing zei de heer Ko-
ning onder andere het volgende: "
Het weer van vandaag heeft onze
interesse. Morgen zijn we het weer
van gisteren vergeten. We leven in
een land met een wisselend kli-
maat. De wisselingen houden we
niet bij. Opmerkelijke verschijnse
len houden we langer vast. We
schrijven het zelden op, tenzij ons
beroep meteoroloog is. Het weer
wordt historie als het zich van een
bijzondere kant heeft laten zien. Is
het lokaal dan zal het ook lokaal
worden vastgelegd, tenzij van
meer dan plaatselijke betekenis.
Voor hemelverschijnselen geldt
een wat ander verhaal. Het is zel-
den plaatselijk maar dikwijls over-
al op aarde te zien. Meestal niet ge
noteerd of een liefhebber deed de
waarneming. Velen zien maar wei-
nigen nemen waar. Wat weet men
in de loop van de geschiedenis in
Gelderland te melden over het
weer en over wat er boven ons
hoofd aan de hand kan zijn?" Het

belooft een zeer interessante en
leerzame lezing te worden voor
leden en overige belangstellenden.
De toegang is gratis. De heer Ko-
ning heeft een aanzienlijk deel
van zijn leven aandacht besteed
aan weer- en sterrenkunde. Hij was
in 1975 medeoprichter van de
Volkssterrenwacht in Bussloo en is
daar thans nog aan verbonden als
educatief medewerker. In 1969
richtte hij een kamp op voor 14 tot
17 jarigen, het Astrokamp. De lei-
ding is veranderd, het kamp be-
staat nog steeds. In 1995 ontving
hij van de Nederlandse Vereniging
voor Weer- en Sterrenkunde de Dr.
Van Biltprijs voor zijn werk op het
terrein van de popularisering van
de Astromie. Als medewerker van
Radio Gelderland verzorgt hij een
wekelijkse rubriek onder de naam
'Sterrenwacht'. Donderdagmiddag
14 februari organiseert het Cen-
traal Orgaan Samenwerkende Bon-
den Ouderen (COSBO), een voor-
lichtingsbijeenkomst in het Dorps-
centrum voor Vordense senioren
over het nieuwe belastingstelsel
2001. Het onderwerp wordt uitge
legd en toegelicht door Bloemen-
daal & Wiegerinck, accountants
en belastingadviseurs te Vorden.
Men wordt de komende tijd hier-
over nader geïnformeerd door
een persbericht en advertentie in
Contact.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 3 februari 10.00 uur ds. M. Beitier; 19.30 uur mevr. T. Simons,
jongerendienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 februari 10.00 uur Viering.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 februari (groen) 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 3 februari 10.00 uur Woord- en communieviering.

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

Weekendwacht pastores
3-4 februari pastor Hogenelst, 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 of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te be-
perken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om
medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te
bezoeken dan komt er een "rijdende huisarts" bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsen-
post komt.
De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van zieken-
huis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
2-3 februari PJ. Waart, Barchem, telefoon (0573) 44 17 44. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekscweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19,30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PMZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 1430-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mökkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink, tel. 55
24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweglc, 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 donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur;
vrijdagvan 930-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Perspnenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
MuaHijdver/orging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BQS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum. Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.0.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, 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-
den dient te worden, wordt hiervoor
€2,25 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme of dubieuze opga-
ven worden niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden bij even-
tuele fouten niet gratis herplaatst, de
geplaatste advertentie dient wel verre-
kend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Slanker en fitter worden,
is dat uw doel? Hoe kunt u
dat bereiken zonder honger-
gevoel? Bel daarvoor: Jema
Bruggink (0575) 46 32 05.

• Of u wilt afslanken, aan-
komen, op gewicht blijven,
of extra energie (ook bij het
sporten!) het kan! Wat is het
geheim? Bel vrijblijvend op
werkdagen (van 9.00 tot 13.00
uur) A. Eijsink, tel. (0575) 57
21 27.

• Te koop: schuifpui (wit-alu-
minium) met kozijn (merantie).
Maten zijn hoog 211,4 breed
189,1. Prijs 200 euro. Tel.
(0575) 55 27 74.

• Verzamelaar vraagt te koop:
Postzegelverzamelingen (alle
landen). Tel. (0313) 47 57 74.

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

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

• Zaterdag 2 febr. a.s. in zaal
Koster te Etten Swingnight!
Aanvang 21.30 uur. Entree 5
euro. www.swingnight.nl

• Te koop: pups, kruising
Labrador/Boxer. Tel. (0575) 55
1593.

• De Stichting veiling commis-
sie Vorden houdt elke 1e za-
terdag van de maand Meubel
verkoop van 9 tot 12 uur aan
de Schutterstraat 20 te Vorden.

• Wie kan me helpen? tij-
dens het weekend de Neder-
lands-grammatica aan te leren.
Nu ben ik heel veel bezig om
het Nederlands te beheersen
en ik zit op school (ROC Aven-
tus in Deventer). En ik spreek,
schrijf, lees goed Nederlands.
Mijn plan is het (Staatsexamen
II) halen. Daarom heb ik in het
weekend bijles voor de Gram-
matica nodig.
Jala Hasan Mustafa, Ruurlose-
weg 99, 7251 LD Vorden, tel.
06-22893078.

• Gevraagd: z.s.m. Hulp in de
huishouding, liefst donder-
dags van 9-12 uur. Tel. (0575)
55 24 35.

• CDA Vorden staat voor
meer herkenbare en aan-
spreekbare agenten op straat,
ook op het platteland.

• 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.

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Burg. Galleestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Sinaasappelvlaai
klein van €4,75 voor €4,00
groot van €9,50 voor € 8,50

Oranje Tompoucen
5 halen 4 betalen

Pistolets
5 halen 4 betalen

Als enige in Vorden en omge-
ving verkopen wij de befaam

de Leonidas bonbons

Feestje!!!
Wij verzorgen graag uw gebak,

hapjes, broodjes, salades,
bufetten en belegde broodjes

Lekker gewoon, met een feestelijk tintje

GEEN GEDOE WEKEN
geldig maandag 28 januari t/m zaterdag 2 februari

Versgesneden

panklare hutspot AQC
500 gram € U r ̂

Kogelharde
spruiten
500 gram 065
Voor 't Oranje gevoel
oranje nassau salades 45
200 gram € l •

Lekker zoet en sappig

Alleen opwarmen
stamppot andijvie
100 gram € 0*5
Versgesneden
bami/nasi groenten j ge
400 gram € l *

Appeltjes van oranje
salustiana sinaasappelen AQQ
10 voor €fc?^

15 voor €

De Echte Groente-
man Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17
internet: www.de-echte-groenteman.nl

DE ECHTE GROENTEMAN SPRINGT ER UIT IN GROENTE EN FRUIT

KONINKLIJKE
AANBIEDING

NEDERLANDSE VLAG
MET VLAGGENSTOK

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

Vos Industriële Lofaemeridng
Industriewes 5

7251 JT Vorden
Tel.(0575)476600
Fax (0575147 66 01

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

Spuiten van o.a.

Ook het adres voor

Meubels
Kasten
Keukens
Deuren
Radiatoren

Ontlakken
Stralen
Beitsen

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. 06 5373O183
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Wij gaan trouwen!
«

Prins Wlllem Alexander van Oranje !
en Maxima Zorreguieta

Op 02-02-02

De Oranjevereniging Leesten-Warken wil
dit heugelijke feit niet onopgemerkt voorbij
laten gaan en daarom organiseren we
op 02-02-02
's avonds in rest De Boggelaar te Warns-
veld een grandioze feestavond voor jong
en oud.
De muziek wordt verzorgd door Return.
De avond begint om 20.00 uur.

Entreeprijs € 5,-, voor basisschoolkinderen
€3,-.
Als u iets zichtbaars oranje draagt krijgt u
€ 0,50 korting.

We hopen u te ontmoeten en te proosten
op ons vorstenhuis.

'h . .:. . . . . ...... . . .......

Hij zal als een herder zijn kudde weiden,
in zijn arm de lammeren vergaderen
en ze in zijn schoot dragen.

Jesaja 40: 1 1

Volkomen onverwacht is van ons heengegaan mijn
geliefde dochter, onze zuster, schoonzuster en tante

Jannetje Jacomijntje Odijk
- Coby -

in de leeftijd van 62 jaar.

Apeldoorn:
Tienhoven:

Capelle a/d Yssel:
Zaltbommel:

M.M. Odijk-Mouissie
t Chris en Annie
Jaap en Elly
Erna en Gerard

neven en nichten

20 januari 2002
Smidsstraat 16, Vorden

Correspondentieadres:
M.M. Odijk-Mouissie
Loolaan 27 - 36
7314 AC Apeldoorn

De begrafenis heeft vorige week donderdag 24
januari plaatsgevonden.

Jubileumhaantjes
Vanaf 3 februari

en de maanden maart en april
staan onze jubileumhaantjes

weer op de menukaart:

€9,75
(Met uitzondering van Pasen en Koninginnedag).

Hotel-Café-Restaurant
Bakker in Vorden

Dorpsstraat 24 - Tel (0575) .55 13 12

Moeder zijn is alles geven.
Zorg en lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven,
alles en tevreden sterven.

Na een liefdevolle verzorging van "De Wehme" is, in
haar eigen vertrouwde omgeving, vredig ingesla-
pen onze lieve moeder en oma

Theodora Wilhelmina Steenbreker-
Beening

weduwe van H.A.G. Steenbreker

op de leeftijd van 81 jaar.

Toldijk: Thea en Bart
Debbie en Rolf
Regina
Caroline
Melanie

Doesburg: Annie en Freddy
Armand en Lydia
Pascal en Leonie

Vorden: Harrie en Gerrie
Ab en Christine
Mikkie en Ruiger

Vorden, 26 januari 2002.
Correspondentieadres:
H.G. Steenbreker
Biesterveld 31
7251 VR Vorden

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid ne-
men woensdag 30 januari van 19.00 -19.30 uur in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De plechtige uitvaartviering zal gehouden worden
donderdag 31 januari om 10.30 uur in de Christus
Koningkerk, Het Jebbink 8, Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
R.K. Begraafplaats te Kranenburg.

Na de begrafenis kunt u condoleren in bovenge-
noemd uitvaartcentrum Monuta.

Sĵ ^̂ ;.
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Een (alvast) nader bedankt

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

VORDEN, alvast een hartelijk nader dank voor al
die goede gaven, die we op en rond de 18e
mochten ontvangen. Wat was dat alles goed ver-
borgen gehouden! We zagen slechts een vaag
verzoek in Vordens Contact en waanden ons een
beetje in het land van waas en maal.
MAAAAR het werd de 18e duidelijk.
Zoals ik vroeger op school leerde: UT|ÖEV ocyav.
Dat betekent: niets te zeer of vrij vertaald uit het
oudgrieks: doe maar gewoon dan doe je al gek
genoeg. Nu, daar heeft VORDEN op en rond de
18e januari geen rekening mee gehouden.
Geweldig, aandoenlijk, ontroerend.
Woorden schieten tekort.

Maar wij zijn dankbaar:
Allereerst aan onze ouders, die ons de kans ge-
geven hebben te worden tot wie we nu zijn. Dan
de generaties Lulofs voor het gespreide huisart-
senbedje eind 1971, begin 1972. Dan onze hulpen
in huis (Annie, Nellie, Joke, Anja, KleinAnnie, Jos,
Jo en Ans), die het mogelijk maakten dat we sa-
men in de praktijk konden zijn.
Dan onze buren en kinderen voor al die keren
achterwacht en telefoonoppas. Dan de collega's
vrienden E.J. van Tongeren, Paul Vaneker (helaas
overleden), Walther Haas en Jan Dagevos, zonder
wie we het alleen niet gered hadden.
Dan bedanken we Ben en Esther Albers-Tanis, die
dit mooie beroep in Vorden willen voortzetten.
WELKOM Ben en Esther en Lucas en de kleine
Albers in spe.
Dan bedank ik haar, die naast mij staat. Mijn lieve
vrouw, mijn achterwacht, mijn assistente voor dag
en nacht, mijn kookSTER, mijn wasvrouw, mijn ho-
venierSTER, mijn hulp in de huishouding, mijn
steun en toeverlaat, mijn Vordens hulp in bange
dagen, kortom mijn DUIZENDPOOT.

Maar wij danken u, Vordense bevolking, die het
mogelijk maakte dat wij daar op de 18e zo ston-
den en in 30 jaar temidden van u-allen huisart-
senpraktijk mochten uitoefenen. Want dat houdt
wat in! In welk beroep mag je zomaar door de
achterdeur naar binnenlopen, zomaar letterlijk en
figuurlijk in de keuken kijken en zomaar een
slaapkamer binnentreden? En daar zijn we Vor-
den dankbaar voor.
Er bestaan van die boekjes: Leer mij ze kennen
die Achterhoekers. Nu we hebben ze iets leren
kennen, maar nog lang niet genoeg. Wellicht dat
we door inhaal van al die afgeslagen kopjes kof-
fie en thee ze nog beter mogen leren kennen.

VORDEN BEDANKT !!!

Gerben Sterringa
Margreeth Sterringa-van der Veen

î »̂ . . .... .. .... .. .

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing in meerdere edities

Kijk

voor

meer

nieuws

opS

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

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

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

Dagmenu van 28 januari t/m 01 februari 2002
Prijs: 6 EURO

Dinsdag 29/01/02 Tomatensoep, gehaktbal, gek. aardappels en groente
Woensdag 30/01/02 Schnitzel met salade en geb. aardappels, frambozenpudding
Donderdag 31/01/02 Champignonsoep, speklap met aardappels en bruine bonen
Vrijdag 01/02/02 Varkenssaté met nasi en een gebakken ei, vlaflip

Dagmenu van 05 februari t/m 09 februari 2002
Prijs: 6 EURO

Dinsdag 03/02/02 Runderbouillon met flensjes, hutspot met hachee
Woensdag 06/02/02 Rollade met gekookte aardappels en groente, pudding
Donderdag 07/02/02 Tomatensoep, kipsaté met champignonsaus, rijst en groente
Vrijdag 08/02/02 Schnitzel met aardappels en salade, ijs en slagroom

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

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



Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 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
EJ.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

l Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGROTEN OPSLAGLOODS RUURLOSEWEG 47 VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 10, lid 10.8 sub c van het bestemmingsplan "Vorden Centrum
& Oost 1994" vrijstelling te verlenen van de voorgeschreven goothoogte
voor het vergroten van een opslagloods op het perceel Ruurloseweg 47.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 31 januari tot en met woensdag 27 februari 2002 ter
inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schrif-
telijk hun zienswijze aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

'BOUWAANVRAGEN

Plaats
Handelsweg 7

aanvrager
KC Beheer BV

Lankhorsterstraat 24 M. Wormgoor

Ruurloseweg 47 mw. J.M. Weulen
Kranenbarg

inhoud datum ontvangst
vergroten 18-01-2002
bedrijfshal
vergroten 18-01-2002
woning

bouwen
woning

18-01-2002

Ruurloseweg 47 G. Weulen Kranen- vergroten
barg en Zn. bedrijfshal 18-01-2002

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

plaats aanvrager inhoud vrijstelling
Kamphuizerweg 7 M. Bourgondiën bouwen garage oppervlakte

annex bergruimte

Kruisdij k 3 Vereniging
Natuur-
monumenten

verbouwen woning

Mispelkampdijk 7 DJ. Rouwenhorst bouwen bergruimte

Mulderskamp 25 A.S.M. Raap vergroten woning

kappen
plaats

Hengeloseweg

aanvrager

Waterbedrijf
Gelderland

inhoud

vellen 3 berken

Groene Kanaal Hamelandgroep vellen 46 are
te Vierakker Hacron populieren

Deldenselaak

Galgengoorweg

Nieuwstad 2/28a

Hamelandgroep vellen 12 are
Hacron populieren

herplant-
plicht
3 bomen
(soort en
plaats nader
te bepalen;
maat 8-10)

100 essen
(maat 'veren')

50 essen
(maat 'veren')

GJ.B.
Kruisselbrink

Arcaid project
engineering

vellen 3 berken

vellen van: volgens
22 fïjnsparren, inrichtings-
1 berk, l els, plan
7 vlieren, l prunus,
l eik, 2 esdoorns,
8 meidoorns,
l taxus

) In verband met de binnenkort startende sloop van de bedrijfsgebou-
wen, heeft de burgemeester vanwege de gevaarzetting, op grond van
artikel 4.4.4 van de APV, toestemming verleend de bomen zo nodig bin-
nen de periode van zes weken na het verlenen van de vergunning te
kappen. Voor deze kapvergunning hebben wij een voorbereidingspro-
cedure gevolgd. Tijdens die procedure is er geen negatieve reactie in-
gekomen. Van één instantie is wel een vraag ontvangen of er niet meer
bomen gekapt moesten worden. Dit is beantwoord. Die instantie had -
desgevraagd- ook geen problemen met het versneld, gelijktijdig met de
sloop, kappen van deze bomen.

monumenten

plaats
Kruisdijk 3

aanvrager
Vereniging
Natuurmonumenten

gebruiken
Plaats aanvrager
Lindeseweg 29 Stichting de

Lindese Molen

inhoud
verbouwen woning

inhoud
gebruik van een
Theater/Schouwburg

overige
Marktplein
Vorden

Vorden

Techno Job

VOV

Vorden
Leger des Heils
Mensen in Nood
KICI
Kovamo
Soc. Med hulpverl.
Humana

Standplaats mobiel
uitzendbureau op
maandagen

Koopzondagen op
27 januari, 10 maart
24 maart, l april, 20 mei,
8 september, 6 oktober,
20 oktober, 17 november,
15 december, 22 december,
26 december

Kledinginzameling 2002
22 april t/m 24 mei
maart
oktober
juni
augustus of september
4 permanente containers

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

OTIE GEMEENTERAAD VOOR REALISERING ZORG-
APPARTEMENTENGEBOUW BIJ DE WEHME

De gemeenteraad van Vorden zal in zijn vergadering van 29 januari 2002
een motie inbrengen over het realiseren van een zorgappartementen-
complex bij de Wehme. In de uitgave van Gemeentebulletin van 6 febru-
ari volgt meer informatie.

J1 JLEITEN EN FABELS OVER ALCOHOL EN VERKEER
Eens een Bob, altijd een Bob?
Nee, de ene keer kun je Bob zijn en dus nuchter je vrienden naar huis
rijden, terwijl de volgende keer één van jouw vrienden Bob is en jou naar
huis rijdt. Het nieuwe spreekwoord luidt dan ook: 'Wie Bob doet, Bob
ontmoet!'

Als je als automobilist wordt gepakt met 13%o, word je door de
rechter veroordeeld en daarmee is de kous af.
Nee, van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) moet je
verplicht deelnemen aan een cursus van drie dagen. Deze cursus, de
'Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer' (EMA) kost je ook nog eens
€ 276,- (ruim ƒ 600,-). Als je niet meewerkt wordt je rijbewijs ongeldig.
De EMA staat geheel los van de veroordeling door de rechter: Bij l,3%o eist
het Openbaar Ministerie gewoonlijk een boete van rond de € 700,- (on-
geveer ƒ 1.500,-) en een voorwaardelijke rijontzegging van 13 weken.

De alcohol van één glas is na bijna anderhalf uur uit het bloed
verdwenen.
Ja dat klopt; het kost gemiddeld vijf kwartier per glas voordat de lever
alle alcohol heeft weggewerkt. Als je 's avonds 10 glazen drinkt, heb je de
volgende ochtend dus nog steeds alcohol in je bloed, ook al heb je goed
geslapen.

Tot 0,5%o kun je nog even goed autorijden als in nuchtere toestand.
Nee dat is niet waar; bij 0,5%o heb je anderhalf keer zoveel kans op een
ongeluk als in nuchtere toestand. Om deze reden wordt er nagedacht
over een verlaging naar 0,2%o.

Een glaasje sterke drank (b.v. een jenevertje) bevat meer alcohol
dan een glas pils.
Nee dat is niet waar; pils, jenever en ook wijn in de bijbehorende glazen,
bevatten elk ongeveer 10 gram alcohol. Van vier glazen pils ben je dus
evenveel onder invloed als van vier jenevertjes.

afval apart JU
MOOIMEEGENOMENV"

17
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milieuwinst
uitje
papierafval
Wist u dat:
Op dit moment u ongeveer 83 procent van het oud papier in Vorden geschei-
den aanbiedt? In de praktijk komt dat neer op 78 kilo per inwoner per jaar. De
gemeente Vorden verwacht dat deze hoeveelheid dit jaar wat zal afnemen
door een gewijzigde inzameling van het oud papier in het buitengebied. Toch
zit de gemeente vol met ambitieuze plannen. Zij streeft er namelijk naar dat
over een'aantal jaren maar liefst negentig procent van al het oude papier
gescheiden wordt ingezameld en rekent daarbij op uw medewerking. Daarom
een paar concrete tips!

Tips
• Zet het oud papier pas op de dag van inzameling aan de weg. U voorkomt

zo dat het papier wegwaait of nat regent.
• Zet het papier aan de weg in handzame dozen of bij elkaar gebonden

pakketjes.
• Alle papier en karton is in principe welkom.
• Waterdichte verpakkingen, van bijvoorbeeld melk en sap, en reclamemateriaal

met plastic horen niet bij het oud papier.

Verwerking
Het oud papier dat in de gemeente Vorden door de verenigingen wordt inge-
zameld gaat naar de firma Reparco in Zutphen. Reparco heet twee 'sorteer-
huizen'. Bij het eerste gaat het karton eruit. Dit karton wordt opnieuw
gebruikt. Bij het tweede sorteerhuis halen de medewerkers van Reparco al het
niet-papier via de lopende band uit het oud papier.

Het 'schone' papier gaat naar papierfabriek Parenco in Renkum. Hier wordt
van ons oud papier krantenpapier gemaakt. Voor dit krantenpapier wordt
tachtig procent oud papier gebruikt, de overige twintig procent is van hout-
snippers en andere producten afkomstig.

Inzameling
Muziekvereniging Jubal, voetbalvereniging Ratti en het Vordens Mannenkoor
houden zich in de gemeente Vorden bezig met het ophalen van het oud
papier. Verder zijn er diverse brengadressen die verenigingen beheren. Voor
meer informatie over de ophaaldagen en de brengadressen verwijzen wij naar
de gemeentelijke afvalkalender.

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

berkel milieu

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

In Marokko is mierzoete munt-
thee populair, in Turkije en Rus-
land drinkt men sterk thee-ex-
tract, dat verdund met water uit
kleine kopjes gedronken wordt. De
Amerikanen zijn de uitvinders
van gekoelde thee, tegenwoordig
kant-en-klaar te koop als ijsthee.
De Engelsen drinken hun thee
met een wolkje melk en in Tibe-
taanse thee hoort een flinke
klodder yakboter. De hele wereld
drinkt thee.

Gewone thee, ook wel zwarte thee
genoemd, komt oorspronkelijk uit
China. Zwarte thee bestaat uit
blaadjes van de theestruik. Afhan-
kelijk van het moment van pluk-
ken, de grondsoort, de streek, het
klimaat en zelfs het deel van de

struik waarvan de blaadjes ge
plukt zijn, ontstaan de verschillen-
de soorten, met exotische namen
als Oranje Pecco, Darjeeling en
Souchong. Vaak worden verschil-
lende theesoorten gemengd en be-
paalt de samenstelling van de me
lange de uiteindelijke smaak.
Na het plukken worden de blaad-
jes gerold en gedroogd. Deze groe
ne thee wordt in het Verre Oosten
het meest gedronken. De thee is
geurig en heeft een frisse smaak
met een zacht-bittere ondertoon.
Het is de moeite waard het eens
uit te proberen. Groene thee is te
genwoordig ook verkrijgbaar van
biologische teelt.

Als men de groene theeblaadjes
na Het rollen en voor het drogen
laat fermenteren, wordt het de
zwarte thee die wij kennen. Door
de fermentatie krijgt de thee de
karakteristieke smaak en bitter-

heid. De lekkerste thee zet je van
losse thee. Theezakjes zijn natuur-
lijk gemakkelijk, maar de thee die
daar in zit is fijn vermalen en ver-
liest daardoor veel aroma.

Thee leent zich goed om te combi-
neren. Een klassieke combinatie is
die met de geurige olie van de ber-
gamotcitroen. Deze thee is bekend
onder de naam Earl Grey. De laat-
ste jaren verschijnen er steeds
meer mengsels op de markt van
thee met een smaakje. Het is niet
moeilijk en heel lekker om zelf uw
thee te "versieren" met bijvoor-
beeld een stukje (biologische)ci-
troenschil, een schijfje gember-
wortel of een blaadje munt.

Ook blijkt het mogelijk "thee" te
zetten zonder theeblaadjes. In on-
ze taal kennen we geen ander aan-
trekkelijk woord voor zo'n aftrek-
sel in water. In chique gelegenhe

den gebruikt men wel het franse
woord "tisane", maar de meesten
van ons spreken van "kruiden-
thee". Kruidenthee kan gemaakt
zijn van de gedroogde of verse
blaadjes van inheemse planten,
apart of juist gemend tot geurige
melanges. Omdat er geen echte
thee in zit, missen deze mengsels
de typische opwekkende werking
en het samentrekkende looizuur.
Wel hebben veel van de gebruikte
kruiden hun eigen medicinale
werking. Daarom is het verstandig
om niet langer dan een week of
zes hetzelfde kruidenmengsel te
gebruiken, omdat je lichaam na
verloop van tijd gaat reageren op
de kruiden of er juist aan gewend
raakt. Er zijn voldoende verschil-
lende mengsels te koop en het is
ook een sport om zelf lekkere com-
binaties van kruiden te bedenken.
Met een klein tuintje of balkon en
een beetje aandacht kunt u zelf ci-
troenmelisse (vooral vers erg lek-
ker) of munt voor uw eigen thee la-
ten groeien.
Een veelgemaakte fout is kruiden-
thee te lang te laten trekken. Bloe
semthee (lindebloesem, kamille)
hoeft niet langer dan 2 tot 3 mi-
nuten en bladthee (pepermunt, ci-
troenmelisse) niet langer dan 5 tot
7 minuten. Thee van zaden (bv.
anijs), wortels (bv. gember) of har-
de stengeldelen (zoethout) mogen

5 tot 15 minuten sudderen op een
zacht pitje.

Of het nu om kruiden thee, zwarte
thee of specerijenmengsels gaat,
biologische thee is veruit te pre
fereren. In de gangbare theeteelt
wordt veel gebruik gemaakt van
chemische bestrijdingsmiddelen.
Deze worden op het blad gespo-
ten, vervolgens giet je er kokend
water op waar de gifstoffen goed
in oplossen en dat drink je dan. In
de biologische theeteelt, die mede
dankzij Nederlandse theeimpor-
teurs op gang gekomen is, worden
geen giftige stoffen gebruikt. De
planten mogen in hun eigen tem-
po groeien en rijpen, waardoor de
thee een rijk aroma kan ontwikke
len, en dat is precies waar goede
thee het van moet hebben.

Recept: Indiase thee
Halve liter water - halve liter volle
melk - twee volle eetlepels goede
losse zwarte thee - l stukje gem-
berwortel, in plakjes - een pijpje
kaneel - 5 kruidnagelen - evt. een
kardemompeultje - suiker of honing.
Zet alle ingrediënten (behalve het
zoetmiddel) op in een pan en
breng het aan de kook. Laat 5 mi-
nuten zachtjes doorkeken. Giet
door een zeefin de theepot en geef
er naar smaak suiker of honing bij.



Kandidatenlijst WD

De kandidatenlijst van de WD
Vorden, ziet er als volgt uit:
1 Mulderije-Meulenbroek, DJ. (v);
2 Brandenbarg, E. (m); 3 Pelgrum,
J.M. (m); 4 van Ditshuizen, F.F. (m);

5 te Velthuis, G. (m); 6 Borgman,
E.J.R. (m); 7 Bruil, D. (m); 8" Am-
bagtsheer-Leopold, H.M. (v); 9
Waarle, A.W.J. (m); 10* Bouwmees-
ter, E. (m); 11 Wolsing-Lucassen,

J.B.M, (v); 12 Rietman, GJ. (m).
* Deze twee kandidaten ontbreken

op de foto.
Mevr. Mulderije-Meulenbroek is
tevens kandidaat wethouder.

Gerben Vruggink nieuwe voorzitter
VAMC 'De Graafschaprijders'

Oud voorzitter Joop Wuestenenk en de nieuwe voorzitter Gerben Vruggink

Gerben Vruggink heeft afgelo-
pen week, tijdens de jaarverga-
dering de voorzittershamer van
de VAMC "De Graafschaprij-
ders" overgenomen van Joop
Wuestenenk. De scheidende
voorzitter maakte al 25 jaar
deel uit van het bestuur van de
club, waarvan de laatste negen
jaren als voorzitter. "De Graaf-
schaprijders" is met zijn 4OO
leden de grootste sportclub in
Vorden.

Joop Wuestenenk zal de komende
tijd nog twee belangrijke zaken
voor "De Graafschaprijders" afron-
den te weten de milieuvergunning
voor het "Delden-circuit", opdat
de club haar activiteiten op dit cir-
cuit kan blijven uitoefenen. De
VAMC heeft voor dit jaar plannen
om het clubhuis aan de Eikenlaan
te verfraaien. Tevens hoopt Joop
Wuestenenk in zijn laatste klus
voor "De Graafschaprijders" met
het kerkbestuur overeenstemming
te bereiken, aangaande de over-
name van het clubgebouw.

De afgelopen jaren heeft Joop Wu-
estenenk aan tal van evenementen
leiding gegeven, zoals bijvoorbeeld
aan het groots opgezette 50-jarig
jubileum dat in 2000 plaats vond.
"Toen organiseerde de Vordense
motorclub onder meer de kam-
pioensrit (enduro) van de KNMV.
Vooral de locatie, de weide voor
kasteel Vorden was uniek in
Nederland en een heel goeie P.R.
voor de motorsport", zo blikt
Wuestenenk terug.

Overigens heeft "De Graafschaprij-
ders" het afgelopen jaar in sportief
opzicht buitengewoon goed "ge
boerd". In totaal 5 nationale kam-
pioenen. Bovendien een tweede
plaats in de nationale toercompe-
titie. Ook de deelname van leden
aan de internationale FIM (toer)
evenementen geeft een club als
"De Graafschaprijders" aanzien.

Uit het uitgebreide jaarverslag van
secretaris Wouter Memelink bleek
dat de toerafdeling van "De Graaf-
schaprijders" thans 143 leden telt.

De Vordense toerrijders hebben
aan ruim 30 evenementen buiten
Vorden meegedaan, waaronder de
befaamde FIM ralley in Ierland. De
redactie van het clubblad "produ-
ceert" jaarlijks vier uitgaven met
maar liefst 35 pagina's tekst. De
gemiddelde deelname aan de
orientatieritten bedroeg 27 equi-
pes. Ook werd aan diverse ritten el-
ders in Nederland meegenomen.
Vanwege de MKZ crisis moest de
afdeling cross/ enduro in het afge-
lopen voorjaar diverse wedstrijden
en trainingsdagen aflassen. Aan
de cross wedstrijden werd gemid-
deld door 22 crossers deelgeno-
men. Het aantal cross/endurole-
den bedraagt 90, waarvan 40 en-
durorijders. Aan de NK enduro's
namen 35 clubrijders deel. Mo-
menteel houden elke zaterdag-
middag circa 15-20 leden hun con-
ditie op peil middels de winter-
training onder leiding van bonds-
trainer Jan Broekhof. De aftreden-
de bestuursleden Bennie Braak-
hekke en Wouter Memelink wer-
den bij acclamatie herkozen.

Nieuwe belastingregels
auto van de zaak leiden
tot chaos
De nieuwe belastingregels voor
de auto van de zaak zorgen
voor chaotische toestanden nu
woon-werkverkeer reizen soms
meetellen als prive-kilometers.
Koeriers, monteurs, vertegen-
woordigers en nog veel meer
werknemers die in een bestel-
bus rijden zullen volgend jaar
geconfronteerd worden met
forse bijbetalingen over de auto
van de zaak. De werknemers
zullen deze kosten willen af-
wentelen op hun werkgever,
wat tot forse loonstijgingen
kan leiden.

Kern van de recente verwarring is
het feit dat een van de meest inge-
wikkelde regelingen in de belas-
tingwetgeving, het zogenaamde
reiskostenforfait, nu ook de bezit-
ter van een auto van de zaak treft.
Pieter Eenhoorn, fiscalist van BDO
Accountants & Adviseurs zegt
daarover: 'Woon-werkkilometers
worden als privé beschouwd als de
reisafstand niet meer is dan 10 ki-
lometer. Als de reisafstand meer
dan 30 kilometer bedraagt zijn de
'30+ kilometers' privé. Van woon-
werk kilometers is alleen sprake
als de reizen onder het reiskosten-
forfait vallen. Dat is het geval als
een bepaalde arbeidsplaats 40 keer
of meer in een kalenderjaar wordt
bezocht. Dat lijkt eenvoudig, maar
dat is het niet, zeker niet omdat er
vele uitzonderingen gelden.'

OOK BESTELBUSSEN
De regels voor de auto van de zaak
gelden niet alleen voor gewone
personenauto's maar ook voor be-
stelbussen. Voor enkele bestelbus-
sen die zich niet of slecht lenen
voor prive-gebruik gelden weer al-
lerlei andere regels. Berijders van
bijvoorbeeld lijkbezorgwagens,
ambulances, politieauto's en der-

gelijke ontspringen de dans. Zij
hoeven de woon-werkverkeer kilo-
meters niet als prive-kilometers te
beschouwen. Voor bestelauto's die
zich 'naar aard en inrichting'
slecht lenen voor prive-gebruik
mag worden volstaan met een bij-
telling van 10% van de catalogus-
waarde van de bestelbus. Helaas
heeft de staatssecretaris van
Financien nog niet aangegeven
wat hij daarmee bedoelt, hij heeft
slechts in vage termen aangegeven
welke bestelbussen daar niet
onder vallen. 'De regels zijn ver-
schrikkelijk ingewikkeld, in de
praktijk onuitvoerbaar, milieu-
vervuilend en bovendien nog
discriminerend ook', aldus Een-
hoorn.

DISCRIMINEREND
Een aantal jaren geleden besloot
de wetgever dat mensen die verder
af van hun werk woonden zwaar-
der te belasten als zij een auto van
de zaak hadden. Zij moesten 24%
van de waarde van de auto bij het
inkomen tellen, in plaats van de
(destijds) gangbare algemene
bijtelling van 20%. De Hoge Raad
vond die regeling echter discri-
minerend en gaf de wetgever de
opdracht om de wet te wijzigen.
Nu is de regeling via een omweg
weer terug.

BDO
ACCOUNTANTS & ADVISEURS
BDO Accountants & Adviseurs
biedt in Nederland vanuit bijna
40 vestigingen met ruim 2000
vennoten en medewerk(st)ers een
compleet pakket op het gebied van
accountancy, belastingadvies en
consultancy. BDO richt zich met
name op het Nederlandse Midden-
bedrijf en is sterk in de advisering
aan groeiende ondernemingen.

Wielrenn en

GRETHA KL. BRINKE 2e
OP DE W.K. TE MOLL

Net als vorigjaar ging de Vordense
veldrijdster Gretha KI. Brinke weer
naar het Belgische Moll voor de
W.K. masters. Ook dit keer stond
Gretha op het ere schavot, ze be-
haalde een 2e plaats achter de
sterk rijdende Lydia Gould uit En-
geland. Op een goed berijdbaar
parcour met veel draaien en keren
kwam Gretha in de eerste ronde
slecht op gang ze kwam na de eer-
ste ronde dan ook als 4e over de
streep, in de daarop volgende ron-
den hervond ze het juiste ritme en
begon aan een inhaal race. Met
nog l ronde te gaan reed ze op 100
meter van de Engelse Lydia Gould
deze meters werden niet meer
dicht gereden en voor Gretha zat
er dan ook niet meer in dan een
zilveren plak, als 3e finishde de
Franse dame Claudia Saintagne op
14 seconden. Ook de Hengelose

RT.V.er Martin Weijers reed voor
het eerst in Moll de W.K. voor mas-
ters boven de dertig hij reed een
beresterke wedstrijd en uiteinde-
lijk behaalde hij een knappe 5e
plaats winnaar werd de Hollander
Edwin Raats een topper in het
M.T.B. circuit.

Rudi Peters uit Wichmond stond
ook aan de start in België hij reed
in zijn categorie naar een teleur-
stellende 10e plaats.in de tweede
ronde reed hij lek gelijk naar een
wisselplaats op dat moment reed
Peters in een 5e positie op een lek-
keband moest hij 3/4 ronde rijden
voor hij wisselen kon van fiets.
Vanuit een verslagen positie
kwam nog terug tot de 10e plaats
winnaar werd de Nederlands Kam-
pioenjan Steensma. De verzorging
van het materiaal gebeurde door
de jonge R.T.V. garde Thijs v. Ame-
rongen en Paul Zweverink voor de
renners(sters) staat nu al weer vast
ook volgend jaar weer naar de
wereldkampioenschappen toe te
werken.

Feestavond VAMC
De Graafschaprijders
De VAMC 'De Graafschaprijders'
organiseert zaterdagavond 2
februari in de zaal van De Her-
berg een grote feestavond,
waaraan wordt medegewerkt
door de band 'Real Time'.

Het hoogtepunt zou zijn de
komst van Alexander en Maxima,
maar die hebben het bestuur
laten weten die dag verhinderd
te zijn!

Nu is het hoogtepunt het bekend
maken van de sportman/sport-
vrouw van het jaar. Daarnaast
zullen de verschillende clubkam-
pioenen, de winnaar van de 'Delden-
trofee' en de winnaar van de
'Schoenakertrofee' worden gehul-
digd. Ook zullen de landskampioe-
nen die de club het afgelopen jaar
heeft voortgebracht, die avond
uitvoerig in het zonnetje worden
gezet.



Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

•StëAN DER WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

Iran der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

het Hoge 3 7251 XT Vorden

1. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76

-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Aanbiedingen deze week:

RUNDERSUCADE
LAPPEN 1 kg c4,99

SPE KLAPPEN 1 kg €3,99

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
VERSE DROGE OF
ROOKWORST per stuk c 1,75

3 voor €0,00

EXTRA AANBIEDING
Filet lapjes
verschillende soorten 4 stuks € 3,99

Elke week op de marktin Vorden UW

Weekpakket vleeswaren

100 gr BOEREN SNUWORST € 1,31

100 gr SCHOUDERHAM

100 gr KATENSPEK

NU VOOR

U IJ K U R AAP

OSPRIMULA'S €2,99

O 2 BOSSEN BLOEMEN € 5,00 Bloemci1

O 2 BOSSEN NARCISSEN € 3,99

O BOS ROZEN a 20 STUKS € 4,99

en

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Het Oranëest
is compleet!

Winter in Nederland. Een waterig zonnetje schijnt op het met ijs be-
dekte landschap. Heerlijk weer om buiten te zijn. Eenmaal binnen heeft
u trek in die typisch Hollandse winterkost. Warm op bij uw Keurslager

tijdens de winterpretweken van 28 januari t/m 2 maart.
U leest er alles over op www.keurslager.nl

100 gram €

5 Oranje burgers

Gebr. Runderrollade

Vleestomaatje perstuk €

Gemarineerde Minute steaks 100 gram €

Oranje salade 100 gram cU

l25

l15

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

Puur genieten!

Stedelijk Daltoncollege te Zutphen
houdt

vrijdag 1 februari

18,00 - 20.30 uur in het gebouw
Wijnhofstraat 1

Informatie over de
beroepsrichtingen vmbo
in de bovenbouw

• bouwtechniek

• elektrotechniek

• grafische & multipediatechnieK

i voertuigentechniek

• handel & acifiïnistratie

• consumptief

• verzorging

Extra informatie over het Vmbo geven we
op woensdagavond 6 febru^i in het gejDpuw
Isendoornstraat 3 om 20.0|f|ür.

Inlichtingen: 0575 59090|
directeur Vmbo: de heer S; Vrielink



Burgemeester Kamerling tijdens jubileum 'C.W.V. Medo-Ruurlo':

'U bent een onmisbaar
bedrijf geworden'

Harry Lenselink overhandigt Japanse noteboom

"Het vieren van een 50 ja-
rig jubileum is een punt
om even bij stil te staan.
U bent een onmisbaar be-
drijf geworden. Door uw
inzet, aanbod en werk-
zaamheden, verricht in
een grote agrarische ge-
meenschap in onze
mooie gemeente Vorden,
hebt u terecht een stevige
plaats veroverd in onze "
economische bedrijven-
kant" als werkgever en
voor uw klanten. Boven-
dien hebt u door het on-
der brengen op uw ter-
rein van de Oranjefees-
ten in juni, een goede
plaats veroverd binnen
de woongemeenschap
van Medler en omge-
ving".

Deze woorden sprak burge-
meester Kamerling vrijdag-
morgen tijdens de opening
van het nieuwe kantoor an-
nex werkplaats van de
"Coöperatieve Werktuigen-
vereniging Medo-Ruurlo".
Tevens herdacht de vereni-
ging het 50-jarig jubileum.
Burgemeester Kamerling
kwam niet met lege han-
den. Hij overhandigde na-
mens het gemeentebestuur
een "Chateau de Vorden"
(fles wijn) en een geschenk
onder couvert.

De officiële opening werd
verricht door bedrijfsleider
dhr. H.B. Lenselink. Hij
knipte bij die gelegenheid
het lint door dat was beves-
tigd aan het hek van het
nieuwe bedrijfsgebouw.

De buurt op het Medler had
voor deze gelegenheid het
hek en de deur versierd met
slingers en roosjes. Dhr. H.
Hulstijn, voorzitter vaYi
"C.W.V. Medo-Ruurlo" ging
in zijn toespraak in op de
beginjaren en over de wijze
waarop de klanten bediend
kunnen worden. De werk-
tuigenvereniging beschikt
daartoe over uitstekend ma-
terieel.

Ook toonde voorzitter Hul-
stijn zich blij met "de hoog
gekwalificeerde" medewer-
kers van de werktuigenver-
eniging. Hij bedankte hen
voor de inzet.

Een bijzonder woord van
dank richtte hij tot bedrijfs-
leider Harry Lenselink die
inmiddels al 38 bij de
"C.W.V. Medo- Ruurlo" in
dienst is. Het personeel
deed deze morgen ook nog
een duit in het zakje. Na-
mens hen bood Harry Len-
selink de vereniging een Ja-
panse notenboom aan.

De "C.W.V. Medo- Ruurlo"
ontstond in 1977. Toen fu-
seerden de "Medo" uit Vor-
den en de werktuigenver-
eniging "Ruurlo".

Deze "Medo" werd in het
begin van de veertiger jaren
opgericht in het buurt-
schap Linde.

De werktuigenvereniging
houdt zich voor het meren-
deel bezig met werkzaam-
heden in de agrarische sec-
tor.

Daarnaast worden ook
werkzaamheden op het ge-
bied van grondwerk, water-
bouw e.d. voor particulie-
ren verricht.

Het vrijdagmorgen geopen-
de pand heeft een opper-
vlakte van 17x20 m2.

Daarnaast is er nog een gro-
te hal van 20x40 m 2 waar
de machines worden opge-
slagen.

Ook het voormalige pand
van de Coop. "Ons Belang"
is het bezit van de werktui-
genvereniging.

Ook dit gebouw wordt ge
bruikt voor de opslag van
machines.

'Bruidstaartjes' in galerie
'Het Gele Stoeltje'
Zondagmiddag 3 februari as. opent ga-
lerie 'Het Gele Stoeltje' met twee kun-
stenaars.

Berenice van Woerden (1962) uit Zwolle,
toont haar lichtobjecten, wandobjecten en
sieraden.
Haar veelal ruimtelijk werk beweegt zich
tussen de beeldende kunst en de industrië-
le vormgeving. In haar design (interieur-
ontwerp, meubelontwerp, lampen etc.)
werkt ze veelal vanuit de primaire beteke-
nis of het archetype van een gekozen on-
derwerp. Daarbij kiest ze materialen waar-
in de natuurlijke eigenschappen worden
uitgebuit. De uiteindelijke sfeer van haar
werk is meestal van een meditatieve een-
voud. Haar kijkkastjes, lichtobjecten en sie-
raden hebben iets lichts.

Dorothea Christiane Hassink (1965) geboren
in Lochem, woont en werkt in Enschede.
Wie zich weieens schaamteloos te buiten
gaat aan het eten van bonbons, zal bij het
zien van de kunstwerken van Dorothea,
opnieuw gelijksoortige gevoelens van be-
geerte ervaren. De wandobjecten roepen
associaties op met bruidstaartjes, sieraden,
kleine schilderijtjes en anderszins minia-
tuurwerk. Het zien van deze met kralen en
sierstenen 'geschilderde' meersterstukjes is
een verrukking voor het oog, die elke keer
weer opnieuw wordt ervaren.

Deze beide kunstenaars exposeren van 3
februari tot 16 maart as. hun avant-gardis-
tische werken in galerie 'Het Gele Stoeltje',
Burg. Galleestraat 36, Vorden. Open do. t/m
za. 's middags en op afspraak.

'Skeelercomité Vorden
organiseert Nationale
Skeelerwedstrijd'
Vorden zal, in het pinksterweekend, ge-
heel in het teken staan van skaten en
skeeleren. Het Skeelercomité Vorden
heeft flink haar best gedaan om de or-
ganisatie van een Nationale Skeelerwed-
strijd in het kader van de Univé on
Wheels competitie in handen te krijgen.
En dit is gelukt! Het evenement zal
plaatsvinden op zaterdag 18 mei 2002.

Deze wedstrijd maakt deel uit van de Univé
World on Wheels competitie, een nationale
competitie opgezet door de Skatebond
Nederland.

De organisatie ligt in handen van het trotse
Skeelercomité Vorden, bestaande uit Mar-
tien Pater, Derk Besselink, Jan Woltering,
Wim Hamer en Arjan Mombarg. Deze groep
enthousiastelingen is reeds fanatiek van
start gegaan; vergunningen zijn aange-
vraagd, de route is bepaald en er is gestart
met de werving van sponsoren. Er is een
goed begin gemaakt en het Comité is vast-
besloten spetterend te eindigen.

De deelnemerslijst is indrukwekkend. Grote
toppers, zoals Erik Hulzebosch, Gretha Smit

en de plaatselijke trots Arjan Mombarg, heb-
ben reeds toegezegd deel te nemen.

Free-wheel is hoofdsponsor van dit eve-
nement. Rabobank Graafschap West en
Garage Groot Jebbink zijn de twee co-
sponsoren tot nu toe.

Tevens hebben vele bedrijven gelegen aan
Het Werkveld, waar de wedstrijden verre
den zullen worden, een toezegging gedaan
medewerking te verlenen middels spon-
soring of op andere wijze.

Het Skeelercomité hoopt het Pinkster-
weekend vele skate- en skeelerliefhebbers
naar Vorden te lokken.

Naast deze wedstrijd vindt op tweede pink-
sterdag de jaarlijkse achtkastelentocht, ge-
organiseerd door organisatiebureau Free-
wheel, voor de vijfde keer plaats. Deze twee
evenementen zullen garant staan voor vele
bezoekers en veel skate- en skeelergenot.

Voor meer informatie:
Derk Besselink (0575) 55 17 00 of Martien
Pater (0575) 55 42 28

Dames- en
herenmode

1/2 prij s
Alle dames blazers

van €119,- tot €189,-

NU €49.95
TEUNISSEN

M O D E
Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo

telefoon 0573-451 438



KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

(0573) 25 30 39 - Fax (0573) 25 49 19 - Mobiel 06 54220156

is een bedrijf voor Advies,
Verkoop en Service van Audio-
en Videoapparatuur en
Huishoudelijke apparaten.
Tevens zijn wij specialisten op het
gebied van antennes en satelliet-
ontvangstinstallaties.

Voor onze eigen servicedienst zijn wij met sooed op zoek naar:

een enthousiaste en
gemotiveerde
medewerker
(monteur Electronica en Huishoudelijke apparatuur)

Ervaring op het gebied van reparaties van audio en video is een pré, maar
witgoed is vereist.
U dient zelfstandig te kunnen werken en in het bezit te zijn van het rijbewijs
B.
Bij gebleken geschiktheid kunnen wij u een vaste baan aanbieden voor 40
uur per week.

U kunt telefonisch dan wel schriftelijk uw sollicitaties richten aan:
dhr. John Putjes, Bronkhorsterweg 4, 7221 AC Steenderen
Telefoon (0575) 45 19 59 / Fax (0575) 45 10 07
E-mail: Rutjes@Elektrovakman.nl

bij elke bestelling vanaf E. 450.- een

GRATIS SCHOONLOOPMAT

rolluiken en
garagedeuren

parket en
laminaat

MARIENVELDE Tel. 0544 352326
Waalderweg 6 7263 RW

hét adres voor raamstoffering, zonwering,
parket en laminaat, schilderwerk

Contactjes?

Het
cement
tussen
vraag

en
aanbod!

IN DE FEESTTENT TERREIN S.V. RATTI, KRANENBURG

VRIJDAGAVOND 8 FEBRUARI

PLANKENKOORTS IN DE TENT

PLAYBACKSHOW presentatie HANS KRABBENBORG

Aanvang: 19.00 uur Toegang tot 1.40 m gratis, anders € 3,50

Aanvang: 20.00 uur ZATERDAGAVOND 9 FEBRUARI Entree €6,00

CARNAVALSBAL
»** REAL TIME
en een gastoptreden van

WILLEMDUYN

ZONDAG 10 FEBRUARI

KINDERCARNAVAL
1400 uur OPTOCHT vanaf de feesttent m.m.v. «DE SCHADDENSTEKKERS

aansluitend KINDERTHEATER verzorgd doo, „OPSEKOP"

14.00 uur:

met

OUDERWETS CARNAVALSFEEST

KAS BENDJEN Entree: € 7,50

Geef het door,
rechts gaat voor

Huishoudbeurs

Neg e beurs
(20 t/m 24 maart)

DE SPANNEVOGEL
... opgeruimd/xtciatnetjes

De Spannevogel ruimt op! Showroommodellen

van diverse meubelen voor uw huiskamer,

slaapkamer en keuken gaan weg met

fikse kortingen! Dat geldt ook voor tapijt- en

gordijncoupons. Op alle overige tapijten en

gordijnen geven wij 10% korting.

Kom eens kijken in één van onze showrooms

(Hengelo Gld of Ruurlo] en overtuig uzelf!

3000 m2 gezellig wonen.

Naar De Spannevogel gaat u voor:

meubelen - slaapsystemen

tapijten - parket - laminaat

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl

met

Vertrek vanaf Ruurlo 8.00 uur, opstapplaatsen
Vorden, Zutphen, Brummen, Eerbeek en Loenen.

Alleen bij voldoende deelname.

€ 25,-
(inbegrepen toegang + busreis)

Inlichtingen:

J.L Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst - Telefoon (0575) 50 13 34

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de

vele mogelijkheden van

doorplaatsing

in meerdere edities



Chocolademelkconcert Midwinterrit
'De Graafschaprijders'

In aanwezigheid van vaders,
moeders en ook oma's en opa's
liet de jeugd van "Sursum Cor-
da" zaterdagmiddag in het
Dorpscentrum tijdens het
"Chocolademelkconcert" ho-
ren wat ze zoal in haar mars
heeft. Alle geledingen van de
muziekvereniging lieten iets

leren, staat onder leiding van Ger-
ald Roerdinkholder, de dirigent
die normaliter ook het harmonie
orkest van "Sursum Corda" onder
zijn hoede heeft. De "kabouters"
speelden drie swingende num-
mers, waarvan het laatste, een
housenummer duidelijk favoriet
was.

ziek zoals "Without you". Ook de
allerjongste leden van Sursum
Corda kwamen aan bod. Zij speel-
den samen in de blokfluitgroep.

Zonder schroom speelden ook zij
hun nummers, al waren ze vooraf,
naar eigen zeggen, wel erg zenuw-
achtig. Er heerste deze zaterdag-

Van zich zien en horen. Zelfs
leerlingen die slechts tot dusver
een paar maanden les hebben
gehad.
De "chocolademelk" heeft in feite
niets met een concert te maken,
maar met de traktatie die de mu-
zikale jeugd in de pauze voor haar
inzet van de vereniging kreeg aan-
geboden.

De middag werd, na een wel-
komstwoord van voorzitter Erna
ten Pas, geopend door het Kabou-
terorkest.

Dit orkest, waarin de leerlingen de
beginselen van het samenspelen

Het programma werd vervolgd
met een optreden van een aantal
solisten, begeleid door CD-speler,
de muziekleraar, maar soms ook
helemaal alleen.

Ook verzorgde het leerlingenor-
kest, eveneens onder leiding van
Gerald Roerdinkholder, een optre
den. Dit orkest aangevuld met en-
kele doorgewinterde muzikanten,
liet een gevarieerd programma ho-
ren. Dat klonk alsof ze al jaren sa-
men speelden.

Ze lieten vrolijke muziek horen,
zoals "The wonderfull rockmachi-
ne", maar ook romantische mu-

middag in het Dorpscentrum, on-
danks wat foute noten en hier en
daar wat verkeerde "inzetten" een
gezellige sfeer.

De leerlingen speelden hun stuk-
jes met zichtbaar veel plezier. Het
publiek, waaronder ook burge-
meester Kamerling en zijn vrouw,
genoot van het enthousiasme van
de jeugdige muzikanten.

Ook kon iedereen horen dat er in
Vorden best wat muzikaal talent
schuilt. Kinderen die ook graag
een muziekinstrument willen le-
ren spelen, kunnen contact opne
men met Erna ten Pas.

P.J. van Huffelen uit Epe heeft
zondagmiddag in de A- Klasse
de "Midwinterrit" (orientatier-
it) van "De Graafschaprijders"
op zijn naam geschreven.

Start en finish van deze rit waren
bij het pannekoekenrestaurant
"Kranenburg". Harm Cortumme
en Gerrit te Veldhuis hadden een
rit uitgezet met een lengte van
ruim 50 kilometer. In totaal ver-
schenen er 30 equipes aan de start.
Alvorens Bert Regelink de prijzen
uitreikte, werden er enkele rond-
jes bingo gespeeld.

DE UITSLAGEN WAREN:
A-Klasse:

l P.J. van Huffelen, Epe 61 straf-
punten; 2 A.de Boer, Assen 62; 3 E.
Kleinreesink, Hengelo 91; 4 M. den
Dunnen, Leerdam 92 strafpunten.
B- Klasse:
l W. Schuiling, Norg 97 strafpun-
ten; 2 H.B.J. Horsting. Vorden 108;
3 G. Siemes, Zutphen 121 straf-
punten.
C- Klasse:
l M. Maalderink, Toldijk 91 straf-
punten; 2 W. Hartman, Oldeber-
koop 168; 3 J. Slagman, Vorden
181; 4 H. Broersma, Hoogesmilde
101 strafpunten.

De aanmoedigingsprijs ging met
318 strafpunten naar H. Hilverts
uit Zuidbroek.

Vierakker haalt opgelucht
adem
GOED NIEUWS!
Positief advies van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg bin-
nen; eerste bouwvergadering
al op l februari a.s.

Het waren angstige weken eind vo-
rig jaar voor de restauratiecom-
missie van de Vierakkerse StAVilli-
brorduskerk. "Contact" maakte er
al gewag van. Het was maar hele-
maal de vraag of de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg wel op
tijd zou komen met een positief
advies, nodig voor het afgeven van
een restauratievergunning. Het
leek er zelfs even op dat de dienst
helemaal niet tot een positief ad-
vies zou komen! Na maandenlan-
ge voorbereidingen en vergaderin-
gen bleek de vijfkoppige delegatie
van de Rijksdienst, die op maan-
dag, 10 december van het vorige
jaar de kerk aan een nader onder-
zoek onderwierp, zich met name
druk te maken over de vraag of de
kerk de laatste tien jaar wel vol-
doende was opgedroogd. En het
mag duidelijk zijn. Bij een negatief
antwoord op deze vraag zou van
een positief advies geen sprake
zijn.
Gelukkig bleek de afvaardiging ge-
voelig voor de argumenten van de
restauratiecommissie. Nog nét
voor het einde van het jaar kwam
de Rijksdienst tot een positief ad-
vies. Dat betekent dat vrijdag, l
februari a.s. de eerste bouwverga-
dering zal plaatsvinden én dat de
f 350.000,=, die de provincie Gel-
derland de commissie in het voor-

uitzicht had gesteld op voorwaar-
de dat in 2001 een start met de res-
tauratie zou worden gemaakt (in
de loop van het vorig jaar afge-
zwakt tot de eis dat vóór het eind
van het jaar 2001 een positief ad-
vies van de Rijksdienst zou zijn uit-
gebracht) is veilig gesteld.

•VRIEND/BEGUNSTIGER VAN
DE SINTWILLIBRORDUSKERK*
Met het restaureren zullen ook de
eerste rekeningen van betekenis
binnenkomen. De onkosten die tot
nu toe zijn gemaakt heeft de com-
missie kunnen bekostigen van het
geld van de diverse acties die in
het verleden gehouden zijn. Voor
de uitgaven, die nu zullen komen,
wil de commissie wederom een
beroep doen op allen, die de Vier-
akkerse kerk een warm hart toe
dragen.

In de maand februari zullen inwo-
ners van Vierakker/Wichmond
een brief ontvangen, waarin de
commissie de geadresseerden zal
vragen "Vriend" dan wel "Begun-
stiger" van de St.Willibrorduskerk
te worden. Mocht u deze brief niet
ontvangen, maar wel geïnteres-
seerd zijn in het financieel onder-
steunen van deze prachtige kerk,
dan kunt u zich wenden tot het se-
cretariaat (telefoon: 0575-441261)
of de heer J. Bouwmeister, voorzit-
ter van de restauratiecommissie
(telefoon: 0575-441216). De com-
missie hoopt dat u zich hiervoor
massaal zult opgeven.

Suncamp holidays

On line campingreisbureau
voorziet in behoefte
Het uitzoeken en boeken van
een camping gaat nu echt mak-
kelijk. Op internet kan via
www.suncamp.nl een staan-
plaats of verhuuraccommoda-
tie op een camping uitgebreid
worden bekeken, zowel op
inhoudelijke informatie en
sfeerbeelden als op beschik-
baarheid, en vervolgens on li ne
worden geboekt.

Het leuke van deze site is dat de
kampeerliefhebber gedetailleerd
geïnformeerd wordt over iedere
camping die hij aanklikt. Van de
huuraccommodaties die Suncamp
holidays aan zal bieden, zal hij
niet alleen foto's van het exterieur
vinden, maar veelal ook uitgebrei-
de impressies van het interieur.
Het gaat hier om bungalowtenten,
stacaravans, chalets, bungalows en
zelfs appartementen. Het betreft
door ACSI Internationale Cam-

pinggids geïnspecteerde campings
in Frankrijk, Spanje, Italië en Kroa-
tië.

BOEKEN EN BESCHIKBAAR
De kampeerder in spe krijgt per
camping maximaal tien rubrieken
te zien met sfeerfoto's en tekst.
Het gaat onder meer om rubrie-
ken met waterrecreatie, animatie,
sport, omgeving en sfeer. Tevens is
toeristische informatie beschik-
baar, evenals een routeplanner en
locatiekaart. Dit vergemakkelijkt
het zoeken van de gewenste cam-
ping en men krijgt een goed beeld
van de te rijden afstand vanaf het
eigen huisadres. Er kan 24 uur per
dag, zeven dagen in de week ge
boekt worden op beschikbaarheid.

De organisatie van Suncamp holi-
days is al 30 jaar actief als tou-
roperator en aangesloten bij de
ANVR en de SGR.



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

kg nu

Grolsch bier
krat pijpjes of beugels

24 x 0.3 liter - 16 x 0.5 liter nu

oh Tissue toiletpapier
pak 8 rol w pak halen ^ £ pak betalen

oh Wasmiddel uitra of coior
pak 1.5 kg w pak halen - mL pak betalen

oh Kippenbout 004
nu mmm2.7 kg

UIT ONZE VERSE GEBAK KOELING:

Or
4 stuk nu

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

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

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

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

Maxima Menu
Maxima Cocktail

Koninginnesoep

Huwelijk tussen biefstuk van de

haas en kalfshaas met romige saus

van oranje paprika's

Oranjedessert

Kop koffie

inclusief twee glazen wijn

€36,00 p.p.
*̂* Graag van tevoren even reserveren!
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Hotel- Café-Restaurant
Bakker in Vorden

Dorp.Kirutit 24 - 'Iel. (0.^75) 55 13 12

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BflïAB

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

In de periode van
maandag 4 februari

tot en met
maandag 11 februari
25 ons bedrijf gesloten.

ï3£

Bloembinderij v.o.f,
Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden
Tel. (0575) 55 15 08 - Fax (0575) 55 30 70
e-mail: info@kettelerij.nl

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

r ^
Oranjevlaai
550 O75

• groot € Of
\^ • J

Kersen bavaroise vlaai
550

m
\^ J
A ^

Kasteeltje
rijk gevuld met appelrozijn spijs

*25°
Zaterdag

Oranje tompoucen
6 halen 5 betalen

^ j

Echte Bakker (Qpt
VAN ASSELTÖI!

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

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

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

Zaterdag 2 februari

Oranje après-ski
partij

Vanaf 20.00 uur. Entree vrij.

Vereerd bezoek van Alex en Hax.

Vanaf 10 uur koffie oranjegebak

€3,00

„ie Herberg"
Weekend hulpen gevraagd



Hoedenmaakster Frida Pelgrum
maakt schitterende hoeden

Tot aan de jaren zestig van de
vorige eeuw waren hoeden voor
zowel mannen als vrouwen een
echte hoofdzaak. Met een klei-
ne opleving in de hippiejaren
zeventig waren hoeden uit het
straatbeeld verdwenen. Toch is
de belangstelling voor hoeden
en het maken van hoeden de
laatste jaren weer sterk toege-
nomen.

De hoed keerde terug in de mode
en er wordt hem opnieuw een
gouden toekomst voorspeld. En
met het komende huwelijk van
kroonprins Willem-Alexander en
Maxima in het vooruitzicht zal de
hoed ongetwijfeld weer alle aan-
dacht krijgen. Want een hoofddek-
sel kan ook een herkenningsteken
zijn voor een bepaalde stand of
groep van mensen. En van ouds-
her was het eveneens een symbool
van vrijheid.

En dat symbool van vrijheid komt
zeer nadrukkelijk naar voren in de
hoeden die Frida Pelgrum-Barge-
man (47) uit Vorden sinds eenjaar
of drie maakt. Want haar collectie
omvat inmiddels extreme vormen
die ze zelf heeft gemaakt en heeft
ontworpen. Ze kijkt dan ook met
grote belangstelling uit naar de
hoedenparade die 2 februari onge-
twijfeld langs zal komen op het
huwelijk van onze kroonprins.
Wat voor enkele jaren geleden als
een hobby begonnen is, is inmid-
dels in haar kleine maar knusse
atelier, in een afgetimmerd ge-
deelte van boerderij Groot Enze-
rink in de buurtschap Delden, uit-
gegroeid tot een nevenfunctie.
Want als het aan de hoedenmaak-

ster ligt wordt het atelier het ko-
mendejaar zelfs uitgebreid.

Want sinds de Zutphense hoeden-
winkel Castermans haar deuren
sloot hoopt Pelgrum op steeds
meer opdrachten uit de regio. Op
termijn hoopt Pelgrum zelfs dat ze
haar parttime baan bij het Spec-
trum Gelderland Oost in Warns-
veld er mee kan opgeven. Maar zo-
ver is het nog niet. Want de in-
komsten die ze derft met het ma-
ken van hoeden zijn daar nu nog
te gering voor. Maar voor geld doet
de Vordense het duidelijk niet.
"Want als je alle uren rekent datje
met een hoed bezig bent dan
vraag ik naar verhouding veel te
weinig".

Ooit maakte en herstelde Pelgrum
knipmutsen van menige folklore
danseres in de regio. Maar daar is
ze enkele jaren geleden mee ge-
stopt. Haar creativiteit kon ze daar
niet in kwijt. In het hoeden maken
kan ze zich veel beter etaleren zo
is ze tot de conclusie gekomen.
Want de hoeden worden afge-
stemd op de persoonlijke wensen
van haar cliënten. En die zijn zeer
divers. Want naast draagbare hoe-
den maakt ze inmiddels ook ware
kunstobjecten met allerlei gekke
toeters en bellen.

Zo heeft Frida al enkele prachtige
bruidshoeden gemaakt, zo vindt
ze zelf. Maar ook draagbare win-
terhoeden behoren tot haar maak-
sels. Grofweg kan men wat materi-
aal betreft de hoeden die ze maakt
in drie soorten verdelen. Namelijk
vilthoeden, strohoeden en hoeden
van een ander materiaal zoals on-

dermeer etamine. Ze betrekt haar
materiaal veelal in Lathum bij een
hoedenatelier waar ze de eerste be-
ginselen van het hoeden maken
leerde. Pelgrum toont haar diverse
creaties inmiddels regelmatig op
kunst- en ambachtsmarkten.

Ze is ook lid van de kunstam-
bachtgroep 'De Meester' uit En-
schede die hun hobby's in groeps-
verband tijdens de ambachtsmark-
ten dan in speciaal aangepaste kle-
ding zowel nationaal als interna-
tionaal presenteren. Onder het
motto: 'Goedgemutst met een
hoed van Frida' trekt ze er dan sa-
men met Tineke Pietersma uit
Warnsveld die zelf ook hoeden
maakt er op uit. Naast de ruim
tachtig verschillende hoeden en
talloze hoedenmallen sieren ook
enkele oude authentieke gereed-
schappen haar atelier.

Vol trots toont ze de oude hoeden-
naaimachine die haar man Rinus
ooit op een rommelmarkt op de
kop wist te tikken. De hobby gaat
inmiddels zover dat vorig jaar de
vakantie bewust werd afgestemd
om een bezoek te kunnen brengen
aan een hoedenfabriek in Frankrijk.

Naast kunst en ambachtsmarkten
bezoekt de Vordense zo af en toe
ook een hobbybeurs in de regio.
"Maar dat is meer een uitzondering
dan regel". Tot haar grote verras-
sing leverde dat recent tijdens de
Reurlse Winterdag en een hobby-
beurs in Vorden heel veel positieve
reacties op. Want tot op heden
speelde het maken van hoeden
zich in de anonimiteit afin Frida's
directe omgeving.

GLTO houdt Forumdiscussie
Tweede Kamerleden
De GLTO- afdelingen Hengelo,
Steenderen, Vorden, Warnsveld,
Zutphen hebben het voor el-
kaar gekregen om voor maan-
dagavond 4 februari in Hotel
Bakker drie Tweede Kamerle-
den naar Vorden te halen. Het
betreft hier de landbouwdes-
kundigen mevrouw Schreijer-
Pierik (CDA), mevrouw Snijder-
Hazelhoff (WD) en de heer
Waalkes (Pv.dA).

In het kader van de verkiezingen
geeft de GLTO hen de gelegenheid

hun zienswijze op de landbouw,
kort maar krachtig te etaleren. Ui-
teraard toegespitst op de Achter-
hoekse situatie. Vandaar het mot-
to voor deze avond "Wat heeft de
Achterhoekse boer aan Haags be-
leid?"
Er speelt anno 2002 nogal wat in
de landbouw zoals Reconstructie
Wetgeving, Ammoniak en Stank-
beleid, Minas, uitspoelingsgevoeli-
ge gronden intensieve veehoude-
rij, Dieren welzijn wetgeving, bio-
logische bedrijfsvoering, agrarisch
natuurbeheer etc. etc.

Na de inleidingen zal er een fo
rumdiscussie plaats vinden, welke
onder leiding zal staan van Her-
man Vrielink uit Vorden.

Ervan uitgaande dat door de poli-
tici de partij mening verkondigd
wordt en dat twee van de drie ver-
tegenwoordigende partijen straks
in de regering komen te zitten, is
deze avond volgens het GLTO-be
stuur, uitermate geschikt om uw
mening te vormen dan wel bij te
stellen over de gevoerde land-
bouwpolitiek van deze partijen.

GENDA V O R D E N
Iedere dag:

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

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

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

JANUARI
29 Jaarvergadering HSV de Snoek-

baars in De Herberg.
30 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
30 Bridgeclub BZR Vorden.

FEBRUARI
l ANBO dialezing in 't Stamperrje

'weer en hemel verschijnselen'.
4 Bridgeclub Vorden.
6 Bridgeclub BZR Vorden.
6 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme.
6 HVG linde mevr. Ruiterkamp,

dia's bloemschikken.
6 HVG Wichmond/Vierakker dhr.

Bergman lezing.

6 ANBO Klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

7 Bejaardenkring dorpscentrum.
11 NBvPlattelandsvrouwen excur-

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

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

ne Steege.
16 Vriendenkring Klein Axen,

Nieuwstad 10. Lezing/workshop
Nico Vogel.

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

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

zing Eefdese tehuizen.
20 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
21 HVG Wildenborch, Marinus

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

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

ne Steege.
28 HVG dorp Vorden, dhr. Teeuwen

(Lochem), dia's en verhalen.

o l i ti e varia
Waarschuwing
Afgelopen week zijn er bij de poli-
tie een aantal meldingen binnen-
gekomen van een man die aanbel-
de bij bejaarde vrouwen. Het sig-
nalement van de man luidt: 35 a
40 jaar oud, ongeveer 1.75 -1.80 m,
keurig gekleed, blond haar, moge-
lijk brildragend. Vervoermiddel:
een donker gekleurde personen-
auto, merk en kenteken bekend.

De man vroeg vervolgens aan de
bewoonster of zij belangstelling
had voor tapijten cq. tafelkleedjes
tegen zeer scherpe prijzen. De
man gedroeg zich zeer brutaal/
agressief en stond binnen de kort-
ste tijd binnen.in de woning. Daar
hield hij een verkooppraatje waar-
in hij zei een nieuwe zaak te ope-
nen op het industrieterrein.

Ook is het mogelijk dat deze man
zich aanmeldt als iemand van het
waterleidingbedrijf Gelderland.

Men wordt dringend geadviseerd
niet op het aanbod van deze man
in te gaan. Mocht deze man bij u
aan de deur komen dan wil de po-
litie u dringend verzoeken contact
met hen op te nemen.

Vrijdag 18 januari
Op de Ruurloseweg is tussen 7.30
en 9.20 uur gecontroleerd op snel-
heid. Ter plaatse geldt een maxi-
mum snelheid van 60 km/uur. Er
zijn 1200 voertuigen gecontro-
leerd, hiervan hebben er 60 een
proces verbaal gekregen. De
hoogst gemeten snelheid was 90
km/uur.

Bij een woning aan Het Weppel is
ingebroken. Men is in de woning
gekomen door het forceren van
een bovenlicht. De kamer op de Ie
etage zijn doorzocht. Voor zover
bekend wordt er niets vermist.

Op de Waterslagweg heeft zich
een aanrijding voorgedaan tussen
een tractor en een personenauto.
De tractor reed achterwaarts de
weg op. De naderende personen-
auto kon de tractor niet meer ont-
wijken. Mede doordat de bestuur-
der een aanhanger achter de auto
had is de auto tegen een boom tot

stilstand gekomen. De auto moest
worden afgesleept. De bestuurder
raakte niet gewond.

Zaterdag 19 januari
Er zijn vijf bestuurders gecontro-
leerd op het gebruik van alcohol.
Geen van hen had teveel gedron-
ken.

Bij een woning aan de Nieuwstad
is ingebroken. Men is binnengeko-
men door het forceren van een
raam aan de achterzijde. Voor zo-
ver bekend wordt er uit de woning
niets vermist.

Op de kruising Brandenborchweg
en Schuttestraat zijn twee bedrijfs-
auto's in botsing geraakt. De be-
stuurder afkomstig uit de Bran-
denborchweg liet de van rechts na-
derende auto niet voorgaan. Hier-
door ontstond een aanrijding met
alleen materiële schade. Een auto
moest worden afgesleept.

Tijdens de nachtdienst zijn 5 per-
sonen gecontroleerd op het ge-
bruik van alcohol. Geen van hen
had teveel gedronken.

Woensdag 23 januari
Aan de Hertog Karel van Gelreweg
is rode verf op een raam gespoten.
Dit is overdag gebeurd. Voor zover
bij de politie bekend heeft nie-
mand iets gezien.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 17 januari
2002

Gevonden:
- bril in groene etui.

Verloren:
- plastic tas (Purdy), met dames-

blouse;
- bruine heren portemonnee,

nieuw;
- sleutelbos met ong. 4 sleutels in

groene etui.

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.



KLUV£KS VOKDZN

VORSTELIJKE AAN&IZVING OP Z-Z-OZ
ELK Ze ZELFVE ARTIKEL DEZE DAG-

MAXIMA (ie) KOKTING
ww

22
ZUTPHENSEWEG 39 7251 DH VORDEN
TELEFOON 0575-551318 FAX 553798

Aanbieding voor vrijdag en zaterdag

Bij aankoop van
15 ZWANENHALZEN
l Spuitbus met

slagroom gratis PiedBosvêi
Specialiteit:

zwanenhalzen

Let op! Ook wij hebben heerlijk
Maxima- en Oranjegebak.
en andere koninklijke heerlijkheden.

Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 55 17 50

BDO Accountants & Adviseurs

Voor onze vestiging in Zutphen z i j n wij op zoek naar een

Telefoniste / Receptioniste m/v
representatief en stressbestendig

Functie
In deze functie regel je het inkomend en uitgaand telefoonverkeer en ontvang je bezoekers. Daar-
naast verricht je licht administratieve werkzaamheden waaronder correspondentie en agendabe-
heer.

Profiel
)e bent voor ons en voor onze klanten het visitekaartje. Wij verwachten dan ook dat je beschikt
over uitstekende communicatieve vaardigheden en een helder taal- en stemgebruik. Tevens ben je
representatief en heb je een cliëntgerichte instell ing. Enkele jaren werkervaring in een soortgelijke
functie is een pré.

Verdere informatie over deze functie kun je inwinnen bij Marga Verkerk, telefoonnummer (0575) 51 85 15.

Interesse?
Spreekt de bovenstaande vacature je aan, dan kun je je interesse kenbaar maken door een bondi-
ge brief en uitgebreide CV te sturen naar: BDO Accountants & Adviseurs, t.a.v. Twan Kamperman,
Recruiter, Postbus 1062, 6801 BB Arnhem of door te e-mailen naar: twan.kemperman@bdo.nl.
Uiteraard kun je voor algemene informatie onze internetsite raadplegen: www.bdo.nl.

VLAAI VAN DE WEEK:

Oranjevlaai € 5,00

WINTERTIJ D = VEZELTIJD

Vezelbroodjes
6 halen 5 betalen

JA, IK WIL

Alleen producten van Bakkerij Joop

DONDERDAG, VRUDAG EN ZATERDAG

Diverse oranje producten

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

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

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

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

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

Erica Terpstra

Hans Boxem

op de VVD VHS++
Nieuwjaarsbijeenkomst

1 februari in
Hotel Bakker Vorden

vanaf 20.00 uur.

De eeft
/

w
€ 23 per man per dag

ja, u leest het goed. Wij steken uw huis deze winter op vakkundige wijze in een nieuw jasje en

geven u daarbij ook nog eens fikse winterkorting op behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk.

€ 23 per man per dag! En als u dan ook bedenkt dat u daarbovenop nog profiteert van het ver-

laagde BTW-tarief van 6% (i.p.v. 19%) voor binnen- en buitenwerk aan woningen ouder dan

15 jaar, dan kunt u maar één ding concluderen: deze winter is dé periode om ons in te huren.

de SChlluCr en niemand anders

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67

S C H I L D E R S B E D R I J F

Peters
Ruurloseweg 35, Vorden, telefoon (0575) 55 39 99

VAN DER WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

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

e-mail: lnfo@vanderwal-vorden.nl

Onlangs heeft u als klant van garagebedrijf Arends BV een
brief ontvangen. Hierin wordt u een reden genoemd, waarom
ons garagebedrijf moet sluiten.
Wij distantiëren ons van deze reden, echter het feit blijft
dat wij sluiten.
Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Wichmond, januari 2002

Hoogachtend,
Jan Arends
Dick Ribbink

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het graf grint 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 Vorden.
Telefoon (0575) 55 29 28



Bridgen

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen 21 januari
Groep A:
1) dames Wal ter Kilian/v. Gastel
63,0%; 2) dames v. Burk/Hendriks
55,7%; 3) mw. Rossel/hr. Bergman
55,2%.
Groep B:
1) dames Gerichhausen/den Elzen
66,0%; 2 dames de Bruin/Lamers
57,6%; 3) dames den Ambtman/
Thalen 54,2%.
Groep C:
1) hr. de Niet/mw. Lassche 59,4%;
2) dames Kamphorst/de Leeuw
55,7%; 3) dames Jansen/Reindsen
54,7%.

BZR
Uitslagen 23 januari
Groep A:
1) Mw. I.H.M Fuhri Snethlage/Dhr.
G.H. Fuhri Snethlage 63,02%; 2)
Mw. W. Gerichhausen/Mw. A. den
Elzen 60,63% en 3) Mw. A.W. van
Gastel/Mw. T. Simonis 60,42%.
Groep B:
1) Mw. M.H. Scholten/Dhr. J.H.
Scholten 55,56%; 2) Dhr. G. Gille/
Dhr. H. Groot Bramel 52,08% en 3)
Mw. M.J.T. Steenbeek/Dhr. J. Post
50,69%.
Groep C:
1) Dhr. A. de Bie/Dhr. R.W. Harm-
sen 65,97%; 2) Mw. H. Stertefeld/
Dhr. F. Stertefeld 58,33% en 3) Mw.
M.B. Brinkman/Mw. H. Coppiëns
54,17%.

Swingnight met
dance-dassics in
Etten
Zaterdag 2 februari as. is er in zaal
Koster te Etten de Swingnight met
dance-classics uit de 70's, 80's, 90's
en top 100. Voor verdere informa-
tie zie bij de contactjes.

Jongerendienst
Op zondagavond 3 februari a.s.
wordt er weer in de Nederlands
Hervormde Kerk (dorpskerk) een
bijzondere dienst georganiseerd
door en voor jongeren. Het thema
is: 'Kun je nog iemand vertrouwen?'.
De voorgangster is mevrouw Van
Coevorden, beter bekend als Truus
Simons, uit Zwolle. Zij zal tijdens
de dienst ook enkele liederen zin-
gen. Er is vooraf gelegenheid om
koffie te drinken achterin de kerk.
Ook na de dienst bestaat er de
mogelijkheid om onder het genot
van een kopje koffie na te praten.

Voetbal

wVORDEN
Programma zondag 3 febr. a.s.
Sprinkhanen l - Vorden l
Vorden 2 - Reünie 2

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS/DASH
Dames: Pelgrum Makelaars/
Dash l - Havoc 2
Zaterdag 26 januari speelden de
dames van Pelgrum Makelaars/
Dash thuis tegen de dames van
Havoc uit Haaksbergen. Havoc,
een ploeg die in de onderste regio-
nen van de promotieklasse bivak-
keert, zou het Pelgrum Makelaars/
Dash nog wel eens lastig kunnen
maken. De uitwedstrijd in de eer-
ste helft van de competitie werd
gemakkelijk gewonnen met 4-0.
Dus moet er gewaakt worden voor
onderschatting.
De Ie set ging gelijk op, Pelgrum
Makelaars/Dash speelde onder
hun kunnen. Maar liet zich uitein-
delijk niet de kaas van het brood
eten. Er werd nipt gewonnen met

25-22. Niet erg overtuigend. Coach
Gerrit Limpers benadrukte tijdens
de setwisseling dat er met meer
enthousiasme gespeeld moest
gaan worden. Met dit advies stap-
ten de speelsters het veld weer in.
Door vrijuit te spelen en met meer
enthousiasme te volleyballen
stormden de dames van Pelgrum
Makelaars/Dash naar een volgende
setwinst, 25-12. Helaas blesseerde
spelverdeelster Sanne Elbrink zich
in deze set, waardoor er gedwon-
gen gewisseld moest worden.
De 3e set was bijna een herhaling
van de 2e set. Setstand 25-13. In de
4e set liet Pelgrum Makelaars/
Dash de touwtjes vieren. Er wer-
den slordige foutjes gemaakt, Ha-
voc kwam tegen het eind van de
set dichtbij een setoverwinning.
Pelgrum Makelaars/Dash balde
nog een keer de vuisten. En trok de
setwinst en tevens de wedstrijd-
winst naar zich toe, te weten 25-23.
Volgende week, zaterdag 2 febru-
ari mogen de dames van Pelgrum
Makelaars/Dash aantreden tegen
Avanti in Lochem! Dus heeft men
geen uitnodiging voor de bruiloft,
dan graag tot ziens in Lochem!

UITSLAGEN
Heren
Halleyl-PMDASHl:l-3
Tornado l - PM DASH 2: 4-0
Longa '59 6 - PM DASH 3: 4-0
Dames
PM DASH l - SNS/Havoc 2:4-0
PM DASH 3 - Side Out 2: 3-1
PM DASH 4 - Smash 2: 4-0
Wik 2 - PM DASH 5:4-0
Side Out 4 - PM DASH 6: (M
WIK 4 - PM DASH 7:4-0
Jeugd
Jongens A;
DASH/WIK Al - Smash Al: O4
Meisjes C; PM DASH Cl - VCVCl: 2-3
Mix C; Bovo XC l - PM DASH XC1:04
Mini; PM DASH Dl - Dynamo Dl: 04
Mini; PM DASH D2 - DVO Dl: 04
Recreanten
PM DASH l - Welsum l: 3-0

PROGRAMMA
Heren
PM DASH l - Access/BVC 2
PM DASH 2 - DVO 3
PM DASH 3 - DVO 4
Dames
Avanti l - PM DASH l
Havoc 2 - PM DASH 2
Tornado l - PM DASH 3
PM DASH 5 - Side Out 3
PM DASH 6 - Blok 2
PMDASH7-ASV1
Dames recreanten
SVS 3 - DASH l
Jeugd
Jongens A
Labyellov Al - DASH/WIK Al
Mix C; PM DASH XCl - Blok XCl
Mix C; PM DASH XC2 - BVC XCl
Mini; Tornado D2 - PM DASH D2

Damm en

DAMCLUB DOSTAL WEGEN-
BOUW VORDEN
Schamele oogst Dostal Vorden
Dostal Vorden leek op de goede
weg maar heeft in het nieuwe jaar
zijn hoge positie moeten prijsge-
ven. Hoe dicht het veld bij elkaar
staat in de landelijke hoofdklasse
blijkt wel uit het verschil tussen de
nummer twee en de nummer ne-
gen, Dostal Wegenbouw Vorden.
Dit verschil is slechts vier punten,
de schamele oogst van een punt
uit de laatste twee wedstrijden is
hier debet aan.
Helaas ging de streekderby tegen
Huissen weer verloren, vorig jaar
werd voor het eerst een gelijkspel
behaald maar alle andere wedstrij-
den gingen verloren. De wil de ne-
gatieve spiraal te doorbreken lijkt
averechts te werken en slechts de
druk op te voeren. Ook nu hadden
de Vordenaren goede kansen.
Eddy Bude beet zich vast in zijn
sterke tegenstander en liet niet
meer los. Een verrassende zege
leek de beloning, maar in een
ultieme poging de nederlaag af te
wenden strooide zijn opponent
hem zand in de ogen. Juist op het

moment dat hij wilde afwikkelen
naar de winst, verslikte hij zich in
een gemene afwikkeling..
De gedroomde voorsprong voor
Dostal werd integendeel een ach-
terstand. Invaller Gerrit Wassink
kwam sterk voor de dag tegen een
andere superspeler van Huissen.
Na een spannend middenspel wa-
ren de partijen in evenwicht en
leek remise een logische uitslag.
In zijn ijver de remise veilig te stel-
len snelde Gerrit zich zelf voorbij
en kreeg de kous op de kop. Na
goede remises van Gerrit Boom en
Danny Slotboom viel de vroegtijdi-
ge beslissing aan het bord van
Henk Grotenhuis ten Harkel.
In een spannende partij tegen de
derde topspeler van Huissen viel
het ouderwetse dubbeltje voor
Henk naar de verkeerde kant. 'Ge
dwongen maar sterk' wordt vaak
geroepen en ook nu deed een afge
dwongen zet de balans drastisch
kiepen. Het plan viel in duigen en
hij kon gaan douchen met een
nul.
Hoe het wel moet liet Wieger Wes-
selink zien. Hij verzilverde een
ijzersterk optreden met een over-
tuigende overwinning. Henk Rue-
sink vocht ondertussen voor de
laatste Vordense kans tegen Balja-
kina, gewaarschuwd door manlief
gaf zij geen enkele krimp. Op het
persoonlijke front rijgt Henk de
successen aaneen met recente
toernooizeges in Frankrijk en in
Arnhem. Maar in teamverband wil
het niet lukken, ook tegen Baljaki-
na kon hij geen potten breken.
Als laatste streed Nina Hoekman
een heroïsch gevecht tegen de we-
reldtopper Baljakin. Zij stond de
hele partij onder grote druk maar
Nina wilde van geen wijken weten.
En dan heb je een kwaaie aan haar
zoals ook Baljakin moest onder-
vinden, na zes uur spelen moest
hij zich verzoenen met de remise.
Een prachtig resultaat voor Nina,
alleen jammer dat Dostal Vorden
het onderspit dolf met 1-2.

VeldritVRTC
De Achtkastelenrijders
Zondag 3 februari organiseert
de VRTC De Achtkastelenrijders
een pittige veldrit. De deelnemers
kunnen kiezen uit twee afstanden
te weten de 25 of 45 kilometer. De
start is vanaf het Gemeentelijk
Sportpark aan de Oude Zutphen-
seweg. Daar is ook douche- en
kleedgelegenheid aanwezig. De
route wordt duidelijk met pijlen
aangegeven. Er is tevens een goed
verzorgde pauzepost. Na afloop be-
staat de mogelijkheid om de fiets
af te spuiten.

Presentatie sport-
klassen op Open
Dag Baudartius
Het Baudartius College in Zut-
phen start in augustus 2002 met
sportklassen. In de sportklassen
krijgen leerlingen niet alleen een
dubbel aantal uren bewegingson-
derwijs, maar ook in de overige
vaklessen zal, waar mogelijk, de
link naar sport gelegd worden. De
sportklassen zijn niet specifiek ge
richt op topsporters maar op acht-
ste groepers die plezier in
bewegen hebben.

OPEN DAG
Tijdens de Open Dag van het Bau-
dartius College op vrijdag l febru-
ari aanstaande van 's middags tot
's avonds is er alle gelegenheid
kennis te maken met de school en
inlichtingen te krijgen over de
sportklassen.
Samen met de Calo Zwolle (hbo-
sportopleiding) organiseert het
Baudartius in een speciale sport-
tent op de locatie aan de Berken-
laan 389 diverse verrassende bewe
gingsactiviteiten voor toekomstige
leerlingen. Belangstellenden zijn
van harte welkom.

drukwerk dat
gezien wordt

Het 'gezicht'
van uw bedrijf wordt

mede bepaald
door uw drukwerk.
Het is uw visitekaartje
dat er onberispelijk
behoort uit te zien,
zowel in ontwerp.
opmaak, kleur en
tekst.
Goed drukwerk valt
op. sterker
het verhoogt de
herkenbaarheid
van uw onderneming.
Wij zijn daarin uw
partner.

d r u k k e r i j We e ver s
Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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



Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

rei. (0573) 25 31 01 - Fax (0573) 25 31 09 - Mobiel 06 50281046

Speciale Aanbieding
Uw trap bekleed met een oersterk tapijt

keuze uit meer dan 10 kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts 185 euro
voor inlichtingen en/of bestellingen

JRK
PRODUCTS
fel. (0546) 45 80 97 / (06) 576 780 06 J. Buisman

HEROPENING VIDEOTHEEK Vorden
Op donderdag 31 januari van 19.00 tot 21.00 uur bent u allemaal

van harte welkom om de videotheek van binnen te komen
bekijken aan de Dorpsstraat 8 in Vorden.

Vanaf vrijdag l februari zijn wij officieel geopend vanaf 14.00 uur.

Openingsactie van l februari tot en met 8 februari:
Bij het huren van l sterfilm, l dagfilm gratis erbij!

Graag tot ziens, Daniëlle ter Huerne, Adri Groot Nuelend

Openingstijden:
maandag t/m donderdag: 15.00 - 21.00 uur

vrijdag en zaterdag: 14.00 - 22.00 uur
zondag: 14.00 - 21.00 uur

Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 36 40

il|. Wildkamp

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Bonvlo (Old.)

Tel. 0545-272795
• WoM (Old.f

Tol. 0314-683319

prolink.nl
Zutphon • Dootlnchom - Winterswijk

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

Schrijf nu in voor de cursussen!
voor particulieren «n bedrijven!

PC voor beginners Internat voor beginners - HTML
basis - HTML pro Website onderhoud - Webmaster
PHP basis - PHP gevorderden PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

ZutphervEmmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

Kijk voor

meer

nieuws

op:

Webhosting

Weevers Net

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

Wijs Sierbestrating en
Machinistenverhuur

Voor al uw nieuwe en gebruikte

bestratingen
herstraten van bijv. terras en inrit.
Tuinen spitten, kabelsleuven,

kraanverhuur
en grondwerk

B] Wijs
tel: 06-29171076 en fax: (0575) 55 35 12
Email: bjwijs@cs.com

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

Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

De mooiste keukens, inspirerende ideeën
Een ideale keuken is een keuken die bij je past.

Heel persoonlijk dus. Daarom staan er in onze

showroom vele uiteenlopende modellen, met

allerlei soorten apparatuur. Kom kijken en ideeën

opdoen. Veel inspiratie gewenst!

Bouw/Center. HCI
KEUKENS • SANITAIR & TEGELS • BOUWMATERIALEN • SIERBESTRATINGEN • BOUWMARKT

VESTIGINGEN IN HENGELO GLD, ULFT EN ZEVENAAR

BouwCenter HCI Hengelo Gld.
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81
hci@hciubi.nl / www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08.30-17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur
zaterdag 10.00 -16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag 07.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 08.00 -16.00 uur

U W K E U S I S R U I M E R B O U W C E N T E R H C



the place fc* pafty peopte
KERKSTRAAT6GROENLO 0544461308

WWW.CITYLIDO.NL
info@cityli

Feta
DE MEGADISCO MET 6 ZALEN

(O
P.P.NL Band

Koko Blue

CARNAVAL
10-11-12 februari

m Penotti, Perfect Show Band,
Fragment en dwei(orkesten

ft*
V w

zo 14.30-18.00 & 20.30-02.00* /ma 14.00-18.00 & 20.00-02.00
di 14.00-18.00 & 20.00-24.00 / vrij entree m.u.v. Zondagavond

Op zondag en maandag ook discovervoer

CO
C
O
CD

Street Band
Charing X

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

uitgezonderd *avonden

Gratis ketelinspectie bij
Kraus Installatietechniek!

Heeft u een cv-ketel die behoorlijk op leeftijd is? Dan vraagt u /ich misscliien af ot h i j

de winter nog doorkomt. In dat geval kunnen wij u van dienst / i j n niet een gratis

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

redenen zijn om uw ketel te vervangen. Bijvoorbeeld een fors lagere energierekening.

Bent u geïnteresseerd in de voordelen van een nieuwe 1 1 K-ketel? Vraag ons dan meteen

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

Bel voor een afspraak (0575) 51 3<) 31.

Kraus Installatietechniek, Pollaan 46, 7202 BX Zutphen.

Nefit houdt Nederland

Wij adviseren:

NEFIT

warm

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

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL

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

Kijk voor meer
nieuws ops

www.contact.nl

PEUGEOT
•• ̂ ^^ ̂ ^^ ^^" ̂ ^^ •

RIPPERHOF
OffICIEEL PEUGEOT DEALER l

OCCASIONS
I063drs
I063drs
106 3drs
106 3drs

205 3drs
205 3drs

206 3drs
206 3drs
206 3drs
206 3drs 2.0 GTi

.0 Accent

. 1 XN

. l Sport

. l Sport

.9GTiTurbo
4 Géneration

9XND
4 X S
4 X S

Imv. a.sp. mlv.

Imv.

Imv. a.sp. sch.k.dak

cpv. el.r. trh.

cpv. st.b.el.r. 15'lmv
cpv. st.b. el.r. 15'lmv

clim.c. r.cd.wiss. I7'lmv

48.000 km 1995
8 1.000 km 1996

26.000 km 1 999
2 1 .000 km 2000

90.000 km 1987
60.000 km 1997

72.000 km 1998
41.000 km 1999
23.000 km 1999
39.000 km 1999

Deze moet u beslist gezien hebben !

PEUGEOT 307 XS 1.6 I6V
Deze 307 3-deurs is blauw metallic en heeft een 1,6 liter
motor met l 10 ouderwetse pk's voor sportieve prestaties.
Maar liefst 6 airbags, 5 hoofdsteunen, abs, startblokkering en
noodremassistentie staan garant voor veiligheid op hoog
niveau. De rijke uitrusting met o.a. verstelbaar stuur, electrisch
bedienbare ruiten voor, centrale portiervergrendeling,
boordcomputer en nog veel meer maken deze 'Peu' zeer
comfortabel en compleet.
Niet voor niets is de 307 gekozen tot auto van het jaar!

306 5drs .4 XN
306 5drs .4 Plus
306 3drs 2.0 GTi 6-versn.

406 5drs 2.0 ST HDi Brk
406 2drs 3.0 V6 Coupé

J5 2.0 Camper

43.000 km 1993
Imv 63.000 km 1994

airb.el.dak I7'lmv 102.000 km 1997

Imv. clim.c. trh. el.r. 53.000 km 2000
51.000 km 2000

86.000 km 1993

overige merken
Nissan Sunny l.4 I6V st.b. IS'lmv 100.000 km 1995
Opel Astra 2.0i Caravan cpv. abs. 2ab. red 102.000 km 1998
Hyundai H 350 84 kw. bak4. 3x2x2,2 l 17.000 km 1996

Openingstijden: maandag - donderdag 08.00 - 18.00 u. vr i jdag 08.00 - 20.00 u. zaterdag 09.00 - l 6.00 u.

Meer informatie over gebruikte occasions: www.PEUGEOT-RlDDERHOF.nl

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF BV

Molenenk 2 7255 AX Hengelo Gld. Tel. 0575 - 46 19 47

J E VOELT J E L E K K E R D E R I N E E N PEUGEOT. PEUGEOT

B A U D A R T I U S COLLEGE

Christelijke scholengemeenschap
voor vmbo (theoretische leerweg),
havo, atheneum en gymnasium

z&\f

N i e u w op
het B . C - : ^

SPORT- l
KLASSEN^

O peif Pag
vrijd|||p februari 2002
I6.qljp2l.00 uur

(crèJBiaanwezig)

\||brlichtingsavond
rnaandag 4 februari 2002
19ilo tot 21.30 uur

De|pavond is bedoeld voor oucjefö en
aa||||ande brugklasleerlingen d|||j|ji|r:î  de

O(|i|lpag verhinderd zijn.

ovë| het gy r|||||p m
maandi|||| maart llpi:"
19.30 tot 2l|iuur

Deze avond is bei||i|; yoor ouders en
aanstaande brugklas1 |̂iHigen met speciale

belangstelling voor het

Alle informatiebijeenkomsten worden

gehouden in ons brugklasgebouw:

Berkenlaan 389, Zutphen

Contactpersonen:

Piet Dooijeweerd, conrector
Edward Harmsen, coördinator leerjaar l

Telefoon: 0575-515041
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