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Optreden Wieteke van Dort
in woonzorgcentrum de Wehme

Maandag 24 maart was er een
fantastisch optreden van Wiete-
ke van Dort voor de bewoners
van het woonzorgcentrum de
Wehme.

Wieteke zong tijdens deze voor-
stelling liedjes uit de gelijknamige
bundel 'kun je nog zingen, zing
dan mee'. Enkele bekende liedjes
daaruit zijn o.a. 'klein vogelijn op
groene tak', 'langs berg en dal', en
'hoe zachtkens glijd ons bootje'.

Iedereen zong uit volle borst mee,
immers dit waren de liedjes uit
vroegere tijden. Met nog andere
Nederlandse en Engelse 'evergreens'

vormde dit het programma voor
de pauze.

Na de pauze zong Wieteke van Dort
Indische liedjes in haar creatie als
tante üen. Zij zong o.a. de bekende
liedjes zoals: 'arm den Haag' en
Sarina het meisje uit de Dessa'. Bij
enkele nummers werd zij vocaal
geassisteerd door meerdere bewo-
ners.

De aanwezigen hebben erg genoten
van het optreden van Wieteke van
Dort. Op een erg leuke en sponta-
ne wijze betrok zij de aanwezigen
in haar zang en bij de verhalen die
zij over vroegere tijden vertelde.

Deze middag werd aangeboden
door Wieteke van Dort en mw.
Escher, als dank voor de goede zor-
gen aan de bewoners van de Weh-
me. Tevens mocht de Wehme een
mooi liedjesbundel van Wieteke
van Dort in ontvangst nemen,
compleet met muziek. Het Weh-
mekoor kan hieruit tijdens de we
kelijkse oefenmiddag de liedjes
van tante Lien gebruiken.

Het was een fantastische middag
waar alle aanwezigen volop van
hebben genoten. Wieteke van Dort
treedt met dit programma op in
onder andere zorginstellinen in
het hele land.

Vordens Mannenkoor
tracteerde de donateurs
Op donateurs moet je zuinig
zijn. Ze zijn bij verenigingen
e.d. de onmisbare steunpilaren.
Zo ook bij het "Vordens Man-
nenkoor".

Om ze te bedanken voor de jaar-
lijkse ondersteuning werden ze
zaterdagavond op een concert ge-
tracteerd en bedankte voorzitter
Jan van Heugten hen.

Dat gebeurde in de Nederlands
Hervormde Kerk.

Aan deze avond werd behalve door
het Vordens Mannenkoor, ook
medewerking verleend door het
'30 plus koor' uit Vorden, onder
leiding van Felix Smeets en aan
key-board Jaap Harmsen.

Het koor bracht onder meer (juist
in deze tijd zeer toepasselijk) liede-
ren als 'Zingen voor de vrede';
'Nieuwe dag' en 'Joy of Love'.

Uit Varsseveld kwam het koor
'Njoy' dat onder leiding stond van
Ferdi Cornelissen. Zij zongen on-
der meer 'Thank you Lord'; "In to
my heart" en 'Sunrise Senset'. Be-
halve dat Frank Knikkink dirigent
is van het Vordens Mannenkoor,
heeft hij ook het mannenkoor
'Görgelpiepe' uit Silvolde onder
zijn hoede.

Een koor dat het publiek uitste-
kend wist te amuseren met num-
mers als 'Water van Holland'; 'Drie
schuin tamboers' en het befaamde
'Happy days are here again'.

Het 'toetje' werd door het Vordens
Mannenkoor zelf geserveerd.

Een prachtig nummer 'Odi et Arno
uit Catulli Carmina met solisti-
sche medewerking van Ie tenor
Antoon Eykelkamp.

In nummers als 'Suliko' en het
Russische 'Canoblem a jet blem',
kwam het publiek volop aan haar
trekken.

Het Vordens Mannenkoor werd op
piano begeleid door Riet Louwes.

Na afloop van het concert staken
koren en aanwezigen de Dorps-
straat over om vervolgens in zaal
'De Herberg' nog een gezellig feest-
je te bouwen.
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Deldense Buurtvereniging
De Deldense Buurtvereniging
organiseert op vrijdagavond 11
april in het Dorpscentrum een
toneelavond. Deze wordt ver-
zorgd door het 'Dorpstoneel
Ruurlo', een vereniging die al 75
jaar bestaat.

Gebracht wordt het blijspel in vier
bedrijven getiteld 'Bankgeheim',
dat is geschreven door J. Hemmink-
Kamp. Het stuk speelt zich af in

een park, waar 'de bank' een grote
rol speelt. Daar ontmoet bijvoor-
beeld tuinman Hein mevr. Smit,
bewoonster van een verzorgings-
tehuis, terwijl het gehele blijspel
door 'de bank' voor heel wat lach-
wekkende taferelen zorgt.
Het stuk staat onder leiding van
oud- Vordenaar Herman Knoef die
tevens een aantal jaren als leraar
aan de openbare dorpsschool was
verbonden.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 april 10.00 uur ds. I. Lodewijk uit Arnhem.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 april 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 april (6e lijdenszondag) 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K kerk Vorden
Zondag 6 april 10.00 uur Eucharistieviering Pastor Hogenelst.

RJCkerkVierakker
Zaterdag 5 april 17.00 uur Eucharistieviering. Volkszang.
Zondag 6 april 10.00 uur Woord-/Communieviering. Herenkoor.

Weekendwacht pastores
6 en 7 april Pastoor Zweers, tel. (0575) 46 12 75.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
5-6 april WA. Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 19 08. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575)1.55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg l c, tel. (0575)
55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a. tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20.
Hannie ten Hoopen, Praktijk voor Rouwbegeleiding. Tel.
(0575)46 1332.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schrifteli jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Het mooie weer komt in
zicht. Verbeter uw gezond-
heid, energie en gewicht.
Gratis vetmeting! Bel (0575) 46
32 05 Jerna Bruggink.

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meu-
belverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.

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

• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens sta-
len steiger. Vorden, 06 5532
2413.

• Te koop gevraagd: oud ij-
zer, metalen en dakpannen.
Bel: 06 50433 624.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86 /5521 04 en 55 1787.

• Gevraagd: flinke hulp in de
huishouding zelfst. kunnen
werken, andere hulp aanwezig,
± 2 ochtenden p.w. Tel. mevr.
Gatacre (0575) 55 66 55 na
18.00 uur op werkd., b.g.g.
(0575) 55 67 57.

• Zoekt u uitingen op niveau
van kunst en cultuur voor
Ruurlo, Oost-Gelderland en
wijde omgeving? Surf naar
www.gram-online.tk.

• Te huur: Paashaaskos-
tuums. OS Design, Molenkolk-
weg 33, Steenderen, tel.
(0575) 452001.

• Te huur gevraagd: huis of
boerderij of helft van boer-
derij. Tel. 06 50484806.

• Wilt u van uw oude wasma-
chine, tv of radio af? Bel dan:
06 50433 624.

• Ervaren leraar Engels, woon-
achtig tussen Vorden, Ruurlo
en Hengelo, is beschibaar voor
conversatielessen voor be-
ginners en gevorderden. Zo-
wel individuele- als groepsles-
sen (ook aan huis). Ook kun-
nen lessen worden gegeven
aangepast aan de wensen van
de leerling. Commercieel En-
gels is mogelijk. Tel. (0575) 55
6940.

• Te koop: sla-, andijvie-, rode
biet-, peterselie- en selderie-
planten. Rode-, spits- en
bloemkoolplanten. Diverse
soorten groenten en fruit.
Aardappelen en voerwortelen.
André Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. (0575) 55 68 76.

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

• Paaseieren zoeken? Bij
Wereldwinkel Vorden vier
soorten in 1 doosje! Gemaakt
met cacao uit Ghana, suiker uit
Costa Rica door Belgische
bonbonmakers.

• Te koop: pootaardappelen,
Surprise en Bildstar. Jansen,
Okhorstweg 9, Wichmond, tel.
(0575) 44 1534.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen. Tel.
(0575) 55 2916 b.g.g. 06 516 01
516.

• Pap, van harte gefelici-
teerd met je 25-jarig jubileum
als beheerder van het Dorps-
centrum Vorden. Je dochters.

• Tarot-cursus voor wie be-
langstelling heeft in het leren
leggen en gebruiken van
Tarotkaarten. Ik start in april-
mei a.s. weer met een cursus
voor beginners. De cursus be-
staat uit 6 lessen van 2 uur per
keer. Er is de mogelijkheid
voor een ochtend- of avond-
cursus. Voor meer informatie
of opgave: Joke Kempers, tel.
(0575)44 1939.

• Toneeluitvoering 11 april
Deldense buurtvereniging or-
ganiseert m.m.v. Ruurlose
Dorps Toneel het blijspel
„Bankgeheimen". Dorpscen-
trum, aanvang 20.00 uur. Ie-
dereen is welkom.

• Training „Van angst naar
liefde, van strijd naar vrijheid"
7 x zo.av.; ook vollemaanmedi-
taties en numerologiedag. In
Warnsveld. Marjan de Gans-
Grimberg, tel. (0573) 44 11 38.

• Deze maand weer koffie-
maand bij Wereldwinkel Vor-
den. Zilvermerkkoffie in de
reclame.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor ± 5 uur per week.
Tel. (0575) 55 26 86.

Adverteren in
Contact?

Vraag naar
de vele

mogelijkheden van
doorplaatsing
in meerdere

edities

Er is meer
Kairosavond

op dinsdag 8 april a.s.
met Gerrit Jansen

bijPillen„'tZwaantje",
Zieuwentseweg 1,

Lichtenvoorde.
Zaal open: 19.00 u.

Aanvang avond: 20.00 u.
Entree: € 5,00.

Inl.: Nardie Krabbenborg,
tel. 0544-375708.
Zie artikel elders.

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?
Dit kan met

Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

Veel gezondheid van de echte groenteman in ...

OOSTERS KOKEN BEGINT BIJ ..
Geldig dinsdag 1 t/m zaterdag 5 april.

Door ons zelf vers gesneden

snijboontjes
400 gram < 198
Oosterse paddestoelen...

shi-take
per doos 149
Uit landen waar de zon kind aan huis is

avocado
per stuk €

Uit het verre Oosten..

rauwkost-B
200 gram

ombay 4 $

Roerbakken voor 'n extra lekker
resultaat...

Thaise roerbakmix
500 gram € 249
Heerlijke handappelen ...

Jonagold
hele kilo

Verreweg de lekkerste! Dl06m KOOlSpaanse 119
De Echte

Groenteman Vorden
Freddie Letink

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

WOKT U AL MET ONZE TEFAL WOK?
U KUNT HEM SPAREN!

/- : , • • • . • " " >

Proef nu alvast
ons Paasslof je

v ' • ; • • • ' ^

Advokaatvlaai

590 O 90
m groot € ^Jm

\^ ' •• • ______ ^

C ^
Kampioentjes

035

•V ;
Aanbiedingen geldig van 2 t/m 8 april 2003.

Echte Bakker hS|
VAN ASSELTl^

^5JMinp«i'»!g^
De Echte Bakker Dat proefje

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 8^
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

i

i

l

Warnsveld: Lammerhof 110.
In kindvriendelijke wijk gelegen, uitstekend onderhouden

middenwoning
met berging en tuin met zonneterras op
zuidwesten.
De woning is voorz. v. dubb. glas, dak- en muurisol.. Verw.
d.m.v. CV-gas (ketel ca. 2000). Bj. 1985. Inh. ca. 345 m3. Opp.
159 m2. Ind.; bgg: hal, toil., trapkast, woonkm. (ca. 32 m2), mo-
derne open keuken in hoekopst. met div. inb.app.. 1e Verd:
overl., 2 roy. slaapkamers (voorheen 3 kamers), waarv. 1 met
vaste kastenwand, mooie badkm. met douche, 2e toil., v.w. en
badkamermeubel. 2e Verdieping: kamer, zolder. * Bgg. pla-
vuizen. * Rolluiken aanwezig. * Sanitair en keuken ver-
nieuwd.* schilderwerk 2001*

Vraagprijs € 185.000.-.

iuimes Rimass
Makelaars o.z. Assurantie-adviseurs

Hengeloseweg 2
7021 ZTZelhem
Telefoon 0314-624215

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

Wichmondseweg 16
7255 KZ Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-462359 NVM
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Daar ben je dan ...

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon

Bas is 25 maart 2003 geboren,
weegt 3790 gram en is 51 cm lang.

Martijn en Barbara Beuwer-Huitink'

' Beukenlaan 7
7223 KL Baak
Tel.(0575)441781

> -------------- ...... ------------------------

Op 1 1 april 2003 word ik 80 jaar.

Lebbink

Ter gelegenheid hiervan houd ik op zaterdag
1 2 april a.s. een receptie van 1 5.00 tot 1 6.30
uur in Pannenkoekenrestaurant „Kranen-
burg", Ruurloseweg 64 te Kranenburg.

Eikenlaan 27 i
'l -••. .-• - - - - - - - - - - - ........ . . .... ... ..... ...s

7251 LT Vorden

.......... . . . . . . TV'.
»

Hierbij bedank ik iedereen en in het bijzonder de j
mensen van de Ruurloseweg, Kranenburg, Medler
en de Wiersse die mij zaterdag 29 maart een onver-
getelijke dag hebben bezorgd.

Dinand Droppers

„Gelijk het gras is ons kortstondig leven"

Geheel onverwacht en voor ons veel te vroeg is over-
leden mijn lieve man en onze trotse pa en opa

Berend Wijs
Ben

echtgenoot van Willy Wijs-Klumpenhouwer

* St. Jansklooster
2 maart 1 939

t Vorden
24 maart 2003

Vorden: Willy

Deventer: John en Netty
Bram, Chiel, Joep

Vorden: Barry en Janet
Anne, Job, Eva

Vorden: Bert-Jan en Margaret
Laura, Susan

Vorden: Gerwin en Mariël
# Jorn, Bo, Robin

24 maart 2003

De Boon k 31
7251 BT Vorden

De begrafenis heeft zaterdag 29 maart plaatsgevon-
den.

Ben
Je was een fijne buurman en een goede vriend.
We zullen je missen.

Jacquelien, Peter, Liz, Britt en Stan Kooning

......... ..«i*.̂ .̂ *.....••....•..........^

Kipsalade met
eeo kloeke korting?

\

Boterhamworst A75
100gram € "m

3 hamburgers + «g
3 gehaktballen € 4.
Filet cappero 4 35
100 gram € l •

Gerookte kipsalade 4 05
100 gram € l •

Gemarineerde r u nder reepjes 4 34
100 gram € l •

Vlogman
Keurslager
7Aitphcnscwcg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 1321

Waar liefde woont is geen voorbij,
in alle eeuwigheid is hij

Rustig is van ons heengegaan onze lieve man, vader
en opa

Willem Albertus Eskes

op de leeftijd van 81 jaar.

Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft
betekend.

Gerritje Eskes-Gaikhorst

Anny - Jan
Daan en Carlijn

Erna - Buddha
Joren en Niels

Coby (in herinnering)

Herman - Mirjam
Peter, Maaike en Maarten

29 maart 2003
Ludger16
7234 TD Wichmond

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
dinsdagavond 1 april van 21.00 tot 21.30 uur in het uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De afscheidsdienst vindt plaats op woensdag 2 april
om 12.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te Wich-
mond. Hierna begeleiden we hem naar zijn laatste
rustplaats op de Algemene Begraafplaats te Wich-
mond.

Voor de kerkdienst is er vanaf 11.30 uur ook gelegen-
heid om afscheid te nemen en te condoleren.

*20-6-1963

Onze Gerrit

We noemen zijn naam.
Zo leeft hij bij ons.

t 1-4-1996

Fam. Krajenbrink-Boland

Warnsveld

Bedroefd, maar dankbaar voor al het goede wat wij
van hem mochten ontvangen en dankbaar dat zijn lij-
den nu voorbij is, geven wij u kennis van het overlijden
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Berend Voskamp
(Bertus)

in de leeftijd van 76 jaar.

Vorden:

Hattem:

Heemstede:

E.A.J. Voskamp-Hemeltjen

Tineke Voskamp
René te Riele

Suzanne en Jorden
Paul

Henk Voskamp
Susanna Terstal

26 maart 2003
Het Wiemelink 1
7251 CW Vorden

Onze bijzondere dank gaat uit naar alle medewerkers
van de Thuiszorg voor hun liefdevolle verzorging.

De begrafenis heeft zaterdag 29 maart te Vorden
plaatsgevonden.

Op 27 maart 2003 is er een abrupt einde gekomen
aan het leven van mijn lieve broer, zwager en onze
oom

Johan Kok

op de leeftijd van 82 jaar.

Vorden: W.D. Kok
Z.G. Kok-Versteege

Barchem: B. Arendsen Raedt
M.M. Arendsen Raedt-Enschedé

De Houtwal 4
7251 MK Vorden

Correspondentieadres:
Flierdijk 2
7244 RA Barchem

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

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

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

Nu planten:
Bolacacia's
Bolcatalpa
Leilinden e.d.

Opruimpartij forse berkenbomen
uitzoeken op het land.

Waar? Bij

BOOMKWEKERIJ

MENKHORST
Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 45 25 31.
Mobiel 06 53290966



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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

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

Verstrekkingenboek Wvg

In de vergadering van burge-
meester en wethouders van
25 maart 2003 is het Verstrek-
kingenboek van de Wvg (Wet
voorzieningen gehandicapten)
definitief vastgesteld. Het Ver-
strekkingenboek Wvg vormt de
concrete uitwerking van de Wet
voorzieningen gehandicapten
(Wvg) en de gemeentelijke
Verordening Wvg. Er staat in
beschreven welke voorzieningen
er op welke manier in bepaalde
situaties worden toegekend.

Het ontwerp-Verstrekkingenboek
Wvg is op 5 november 2002 vast-
gesteld en ter inzage gelegd.
Hierop zijn geen reacties binnen-
gekomen. Na de bespreking van
dit ontwerp-Verstrekkingenboek
met de Cliëntenraad Wvg is de
door hen opgemerkte onduide-
lijke formulering omtrent de
autoaanpassingen door de ge-
meente verbeterd. Daarna is het
ontwerp-Verstrekkingenboek Wvg
pas definitief vastgesteld.

Vervangen openbare
verlichting langs
Molenweg,
Wilhelminalaan en
Julianalaan

Burgmeester en wethouders
willen de openbare verlichting
langs de Molenweg, Julianalaan
en Wilhelminalaan in Vorden
vervangen. De verlichting langs
deze wegen is 40 jaar oud. Er
staan nu 19 lichtmasten met een
lichtpunthoogte van 6 meter.
Deze masten worden van vervan-
gen door 30 zogenaamde 'paal-
toppers'. Dit zijn lichtmasten met
een lichtpunthoogte van 4 meter.
Het verlichtingsplan voor deze
straten is ontworpen overeen-
komstig de aanbevelingen van
de Nederlandse Stichting voor
Verlichtingskunde en het
Categoriseringsplan gemeente
Vorden.

Burgemeester en wethouders
verlenen inspraak op dit verlich-
tingsplan. U kunt het plan inzien
op de afdeling gemeentewerken
in de boerderij. Tot en met
15 april aanstaande kunt u uw
zienswijze kenbaar maken aan
burgemeester en wethouders,
schriftelijk (zie postadres) of
mondeling aan de medewerkers
van de afdeling gemeentewerken.
Burgemeester en wethouders
streven ernaar de vervanging in
de zomermaanden uit te voeren.

Informatie over gemeentelijke
belastingen 2003
Deze week is aan ruim 3800 belastingplichtigen de aanslag gemeen-
telijke belastingen verzonden. Op deze aanslag staat precies wat u
aan de gemeente moet betalen aan gemeentelijke belastingen en
heffingen.

Hoe kan ik de aanslag
betalen?

l.via automatische incasso
Heeft u een machtiging verleend
tot automatische afschrijving,
dan hoeft u geen actie te onder-
nemen. Uw aanslagbedrag wordt
in acht gelijke termijnen van uw
bank- of girorekening afgeschre-
ven. De eerste termijn vervalt
30 april 2003. De laatste termijn
eindigt op 30 november 2003.

2. met de acceptgirokaart(en)
Wie niet voor automatische
incasso heeft gekozen, moet zelf
de betaling regelen. Voor de
betaling kunt u kiezen uit:

a. betaling van de aanslag ineens
of;
b. betaling van de aanslag in twee
gelijke delen
Uiterlijk 31 mei 2003 moet de
aanslag zijn voldaan!

Alsnog kiezen voor
betaalgemak?

Betaalt u nog niet automatisch
via een machtiging, maar wilt u
wel van deze betaalwijze gebruik
maken? Dat kan. Bij de sector
middelen (afdeling financiën)
kunt u hiervoor machtigings-
kaarten krijgen. Vóór 21 april
2003 moet u dan de groene
machtigingskaart terugsturen
naar de gemeente.

Wanneer komt u in
aanmerking voor
kwijtschelding?

Als u moeite heeft met het
betalen van de aanslag, kunt u
misschien in aanmerking komen
voor gehele of gedeeltelijke kwijt-
schelding. Of u ook inderdaad
kwijtschelding krijgt, hangt af
van uw persoonlijke financiële
omstandigheden. Een verzoek om
kwijtschelding doet u via een
formulier 'Verzoek om kwijt-
schelding'. Dit formulier kunt u
telefonisch opvragen bij de
afdeling financiën. Zij sturen u
dit toe. Aan de hand van het
formulier beslist de gemeente of
u in aanmerking komt voor
kwijtschelding. U kunt kwijt-
schelding aanvragen voor de
onroerende-zaakbelastingen, de
afvalstoffenheffing en de riool-
rechten.

Wie ontvangt de Zalmsnip?

Iedereen die op l januari 2003
belastingplichtig is voor de afval-
stoffenheffing krijgt automatisch
een vermindering op de aanslag
afvalstoffenheffing van € 45,38.
U hoeft dus niets te doen.

Bij kwijtschelding ook recht
op € 45.38?

Belastingplichtigen die in aan-
merking komen voor gehele kwijt-

schelding van de belastingen ont-
vangen ook € 45,38. Zij ontvangen
dit bedrag automatisch via een
zgn. 'negatieve aanslag'. Dat wil
zeggen dat zij in plaats van dat ze
de aanslag moeten betalen,
€45,38 krijgen uitbetaald.

Betaalt u geen afvalstoffen-
heffing, en denkt u recht te
hebben op € 45.38?
Of u in aanmerking komt voor de
€45,38 hangt o.a. af van factoren
als:
1. bewoont u een woonruimte
waarbij u de gemeenschappelijke
voorzieningen (toilet, douche en
keuken) gezamenlijk gebruikt
2. het aantal kamerbewoners op
één adres
3. de inschrijving per l januari
2003 in de gemeentelijke basis-
administratie of anders aan te
tonen via een huurcontract en
betalingsbewijzen (svp mee-
zenden)
Voldoet u hieraan en denkt u
recht te hebben op de Zalmsnip,
dan kunt u dit aangeven met
onderstaand aanmeldings-
formulier.
Ook de bewoners van verzor-
gings- en verpleeghuizen en
woongemeenschappen hebben
recht op €45,38 vermindering.
Inmiddels heeft de gemeente,
bij de directies van woonzorg-
complex De Wehme, verpleeg-
huis De Zon en Villa Nuova,
de therapeutische leef- en
werkgemeenschap St. Urtica/
De Vijfsprong en De Latmer,
gegevens opgevraagd van niet-
zelfstandige huishoudens.
De bewoners van deze instel-
lingen hoeven zelf geen aan-
meldingsformulier in te vullen.

Wenst u nadere informatie?

Voor vragen over de aanslag
kunt u contact opnemen met de
sector middelen, telefonisch
bereikbaar tijdens kantooruren
onder nummer (0575) 55 74 28
(doorkiesnummer) en per e-mail:
belastingenvorden@vorden.nl

AANMELDINGSFORMULIER LOKALE LASTENVERLICHTING

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefonisch te bereiken:

Geboortedatum

Bank of girorekeningnummer

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

Handtekening

Retouradres: gemeente Vorden, af deling financiën, Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden



U I T D E R A A D
Privatisering sporthal gaat niet door.
De raad besloot om niet door te gaan met de privatisering
van de sporthal 't Jebbink in Vorden. Gevolg is dat er kort
na de zomervakantie een overzicht moet zijn van de werk-
zaamheden die aan de sporthal moeten gebeuren.
De gemeenteraad wil dat de sporthal een goede, levendige
voorziening is die bij het overgaan naar de gemeente
Bronckhorst in een technisch goede staat is.

Krediet voor gemeentelijke herindeling.

De gemeenteraad heeft een bedrag van
€ 127.000,- exclusief BTW beschikbaar gesteld
voor de voorbereidingen voor de gemeente-
lijke herindeling. Dit is gebaseerd op een
bedrag van € 15,- per inwoner. Ook de
raden van de andere fusiegemeenten
stellen een bedrag beschikbaar voor de
herindeling. Het totale bedrag dat voor
de voorbereiding voor de
herindeling beschikbaar Raadsvoorzitter
is: € 566.000,-. E.J.C. Kamerling

Doet u al mee aan de voordelige Actie Beter Wonen?
Comfortabel wonen, energie
besparen en daardoor maande-
lijks een lagere energienota
ontvangen? Het kan! Vul het
aanvraagformulier voor een
EnergiePrestatieAdvies (EPA), dat
u als eigenaar van een woning
van vóór 1998 bij de persoonlijke
brief van de gemeente over deze
actie heeft ontvangen, nu in! Voor
meer informatie over de Actie
Beter Wonen! kunt u terecht op
www.vorden.nl of contact
opnemen met de heer H. Brussen
van de afdeling milieu van de
gemeente, tel. 55 75 32.

Informatiebus op de markt

Op vrijdag 4 april van 09.00 tot
12.00 uur kunt u ook de speciale
Informatiebus Beter Wonen
van Nuon op de markt/parkeer-
plaats vóór het Dorpscentrum
in Vorden bezoeken, waar des-
kundige medewerkers van de
gemeente en Nuon u graag te
woord staan over de actie,
subsidie- en premieregelingen
en mogelijkheden om energie-
zuiniger te wonen. Wethouder
W.Chr. Wichers is hierbij ook
aanwezig.

Ssr

U kunt voor advies terecht in de Nuon
bus.

Burgemeesters krijgen FSC-voorzittershamer aangeboden

MILIEU
Oud ijzer
De heer F. Peppelinkhausen
uit Vorden zamelt was-
machines, bedspiralen,
fietsen, CV-kachels en oud
ijzer in. Hij haalt de spullen

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

Vertegenwoordigers van het
Wereld Natuur Fonds reikten
woensdag 26 maart om klokslag
14.00 uur aan alle burgemeesters
in Nederland een speciale voor-
zittershamer van FSC-hout uit.
Ook burgemeester Kamerling
kreeg een hamer aangeboden.
Doel was aandacht te vragen voor
het belang van goed bosbeer en
het tegengaan van de verwoesting
van bossen (door overmatige ont-
bossing), wat een grote bedreiging
vormt voor de natuur waarvan
wij allemaal onderdeel uitmaken.
Het FSC-keurmerk is het enige
keurmerk dat garandeert dat

hout uit goed beheerde bossen
komt. De oproep aan de ge-
meenten was 'Spaar het hout,

gebruik FSC-hout' en stel FSC als
norm voor houtgebruik in ge-
meentelijke projecten.

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Ruurloseweg 7, mw. C.G. Hofman, voor het vergroten van een woning, datum

ontvangst: 18 maart 2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Baakseweg l, Vereniging Natuurmonumenten, voor het gedeeltelijk verbouwen

van een boerderij tot kantoor, datum ontvangst: 24 maart 2003
• Deldensebroekweg 9, mw. J.N. Gerritsen, voor het verbouwen van een boerderij,

datum ontvangst: 24 maart 2003
• Dorpsstraat 34, MVO Projecten bv, voor het bouwen van een winkelruimte, datum

ontvangst: 19 maart 2003
• Dorpsstraat 34, MVO Projecten bv, voor het bouwen van een winkelruimte, datum

ontvangst: 25 maart 2003
• Eikenlaan 2a, VAMC 'De Graafschaprijders', voor het bouwen van een bergruimte,

datum ontvangst: 19 maart 2003
• De Voornekamp 18, S.H.M. Jansen, voor het inpandig vergroten van een woning,

datum ontvangst: 20 maart 2003

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

Verleende vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Kostedeweg 7, M. Eggink, voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit,

vrijstelling voor: het aantal woningen
• De Leuke l, T.C. van Dorsten, voor het verbouwen van een boerderij tot woning
• Vierakkersestraatweg 18 in Vierakker, J. Sybrandy, voor het vergroten van een

bijgebouw, vrijstelling voor: het oppervlakte

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• De Boonk 27, AJ. van Zeijst, voor het vergroten van een woning
• Deldenseweg 15, TJ.G.M. Lam, voor het veranderen van een schuur
• Wilmerinkweg 5, G.T.M. Seesing, voor het vergroten van een woning

M o n u m e n t e n v e r g u n n i n g e n
• De Leuke l, T.C. Dorsten, voor het verbouwen van een boerderij tot woning

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

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend met vrijstelling ex artikel
19, lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te willen verlenen
aan het plan voor het bouwen van een woning met schuur op het perceel
Almenseweg 41 te .

De op het bouwplan betrekking hebbende tekeningen en de ruimtelijke onder-
bouwing voor de vrijstelling liggen, met ingang van donderdag 3 april tot en met
l mei 2003, voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage in de bibliotheek in
Vorden en op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), met de mogelijkheid gedurende die periode schriftelijk zienswijzen aan
ons kenbaar te maken.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t we r p - b e s i u i t ( a r t . 1.3.4 W m b en
a r t . 3 = 1 9 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 4 april tot en met 2 mei 2003 ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag
van:
• V.O.F. Weenk-Ter Maat, Scholtenweg 6, 7261 KC Ruurlo, voor een nieuwe, de

gehele inrichting omvattende vergunning voor de opslag en verkoop van
agrarische producten, veevoeder, meststoffen, consumentenvuurwerk en
detailhandel, datum aanvraag: 5 augustus 2002, aangevuld op 5 februari 2003,
adres van de inrichting: Stationsweg 16-18, kadastraal bekend gemeente: Vorden,
sectie K, nr. 4888

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van
de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe
omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van
het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk
als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
3 mei 2003. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener
van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge
bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 3 mei 2003.

PCOB afdeling besprak actuele onderwerp Eenzaamheid
Donderdagmiddag jongstleden
hield de PCOB afdeling haar le-
denmiddag in het Stampertje.

Voorzitter Jan Olthaar kon een
groot aantal belangstellenden wel-
kom heten, onder wie een aantal
gasten.
Een bijzonder welkom werd ge-
richt tot ds. Jan ter Avest, die een
inleiding zal houden over Een-
zaamheid.

De voorzitter leest het gedeelte
over de Zaligsprekingen en gaat
voor in gebed. Ds. ter Avest begint
zijn inleiding, een complex onder-
werp, met de vraag 'Hoe gaat het
met je?' of 'Gaat alles goed?'. Dat
bestaat niet, want met niemand
gaat alles goed. Daarna werd be-
sproken het alleen komen van één
van de ouders. De inleider besprak
dit aan de hand van het voorbeeld
van zijn opa, die na het sterven

van oma alleen kwam te staan. Hij
voelde zich nooit eenzaam; hij had
vrede met zichzelf.

Eenzaamheid is pijnervaring ofwel
ziele pijn. In dat geval kun je je
leven niet delen met anderen.
Eenzaamheid wordt te snel ver-
bonden met ouderen, maar ook
jongeren kennen eenzaamheid,
getuige het grote aantal zelfdodin-
gen. Er is ook veel eenzaamheid in

relaties. Een mens moet eerst door-
gronden wat de pijn betreft; waar
begint de eenzaamheid.

Ieder heeft nodig het 'kleine krin-
getje' om zich heen. Belangrijk is,
dat iedereen zijn eigen verhaal
moet kunnen afsteken.

Tijdens de inleiding werd met gro-
te aandacht naar dit onderwerp
geluisterd. Hierna volgde een le-

vendige gedachtenwisseling op dit
actuele onderwerp. De voorzitter
was de spreekbuis van de aanwe-
zigen om ds. Jan ter Avest hartelijk
te bedanken voor zijn inleiding.
Hem werd een attentie overhandigd.

De voorzitter wees nog op de Paas-
bij eenkomst op donderdagmiddag
17 april a.s., waar de dames van
Reeuwijk en van Ruller de paas-
liturgie zullen verzorgen.



Rampenoefening Vorden Bijzondere uitvoering
van de Matthaus Passion

De rampenoefening van vorige
week maandag is naar tevre-
denheid verlopen. Het oefen-
doel van deze oefening was: het
testen van de communicatie en
de werking van een 'Commando
Team Plaats Incident bij de be-
strijding van een incident.

HET SCENARIOWAS:
Het is zondagochtend 12 januari
2003. Het is een echte winterse dag
met lichte vorst en weinig wind
uit het noordoosten. Zoals wel va-
ker in deze tijd van het jaar is de
dag begonnen met mist. Het voor-
uitzicht is dat deze mist later op de
dag zal optrekken. Er wordt ver-
wacht dat de wind binnen 3 uur
zal ruimen naar oost.

Er is een bus met jongeren afkom-
stig vanaf discotheek City Lido
Groenlo op weg naar Vorden. Vor-
den is voor deze bus de laatste
stopplaats. Daarnaast is er ook een
bus met jongeren afkomstig vanaf
de discotheken (Dieka en Bill's Bar)
uit Markelo op weg naar Vorden.

Voor deze bus is Vorden eveneens
de laatste stopplaats. De bus uit
Markelo stopt op de Dorpsstraat
en men is net begonnen met uit-
stappen. Voor de bus staan reeds
jongeren al pratende te wachten.

De bus uit Groenlo komt Vorden
binnengereden. Vanuit de richting
Ruurlo komt een tankauto met ge-

vaarlijke stoffen richting het dorp
aangereden. De chauffeur heeft te
laat gezien dat hij niet door het
dorp mag rijden, maar gezien het
tijdstip (vroege zondagochtend)
wil hij het erop wagen. De stof die
deze tankwagen vervoerd is cyclo-
hexeen, GEVI-code 33-2256. Hij is
op weg naar de AKZO in Deventer.

Ter hoogte van de stilstaande dis-
cobus (Markelo) steken enkele jon-
geren de weg over. De chauffeur
van de tankauto ziet dit te laat en
moet plotseling uitwijken.

Hierbij valt minstens l slachtoffer.
Precies op dat moment is daar de
discobus uit Groenlo. Deze bus
(Groenlo) ramt de vrachtwagen die
van de weg raakt en lekkage op-
loopt. De discobus uit Groenlo
ramt vervolgens de stilstaande bus
uit Markelo.

Net na deze voorvallen rijden twee
auto's het dorp binnen met hoge
snelheid. De eerste auto ziet het
ongeval en gaat vol in de rem. De
tweede auto ziet dit te laat. Een
botsing is het gevolg.

Nadat de brandweer Vorden is
gealarmeerd en ter plaatse is ge-
komen geeft de bevelvoerder de
melding 'zwaar ongeval'. Daarna
wordt er onmiddellijk opgeschaald.
Brandweer Hengelo en Steenderen
worden gealarmeerd, politie, am-
bulance, EHBO.

Inmiddels is er door de regio Ste-
dendriehoek een mobiele alarm-
centrale ter plaatse en een mobiel
commandovoertuig. Hierin neemt
een officier van dienst plaats.

Het is eerst zaak om een zo volle-
dig mogelijk beeld te krijgen van
de omvang van de ramp. Compli-
cerende factor is de tankwagen
met gevaarlijke stoffen. Welke stof
er in de tankauto zat was toen nog
niet bekend.

Op het eerste gezicht lijkt het dan
voor de omstanders dat de hulp-
verlening langzaam op gang
komt, maar dit heeft een reden. De
bevelvoerders van de hulpverle-
ningsvoertuigen moeten eerst
naar de officier van dienst om daar
de instructies te krijgen. Pas dan
kan er gewerkt worden.

Deze werkwijze moet gevolgd wor-
den bij een ramp op deze schaal,
omdat anders de hulpverlening
chaotisch verloopt en men van el-
kaar niet weet wat men doet Na-
dat de instructies gegeven waren
kon er worden gewerkt. Dit ging
dan ook zo snel dat na ongeveer l
uur en een kwartier "einde oefe-
ning" kon worden gegeven.

Het was een leerzame en nuttige
oefening. De deelnemers willen
hierbij dan ook iedereen bedan-
ken voor zijn of haar bijdrage aan
deze oefening.

Op dinsdagavond 15 april zingt
Toonkunst Zutphen koralen
uit de Matthaus Passion van J.S.
Bach omlijst met een inleiding
en voordracht van Wim Rues-
sink.

Alle even jaren brengt Toonkunst
Zutphen e.o. de Matthaus Passion
van J.S. Bach ten gehore. Om nog
meer van dit magistrale werk te
kunnen genieten organiseert Toon-
kunst naast deze traditie dit jaar
op dinsdag 15 april in de zoge-
naamde 'Stille Week' een bijzon-
dere avond in de Sint Janskerk te
Zutphen rondom het thema 'O
Haupt vol Blut und Wunden' een
koraal uit de Matthaus Passion.

Tijdens deze avond zal Toonkunst
koralen uit deze passion zingen
onder leiding van hun vaste diri-
gent Hans Lamers. De muzikale be-
geleiding op orgel wordt verzorgd
door Wim Ruessink, kerkmusicus.
Hier tussendoor zal Wim Ruessink
een inleiding en levendige voor-
dracht houden waarin hij een his-
torische schets geeft over het ont-
staan van de Matthaus, over de
structuur ervan en de functie van
de koralen vroeger en nu, rond
het thema 'O Haupt voll Blut und
Wunden'.

De toegangskaarten zijn te koop
voor aanvang van de uitvoering in
de kerk.

Zelfvertrouwen door
eeuwenoude inzichten Maya's
De Maya's kenden het geboorte
zegel als spiegel van de mens.
Om hiermee kennis te maken
nodigt de Stichting Vrienden-
kring Klein Axen je zaterdag-
middag 5 april a.s. uit op de
Heegherhoek 3. De workshop
wordt verzorgd door Gerda El-
lenkamp.

Wat zijn de Geboortezegels van
de Maya's en wat heeft het ons te
zeggen? Het geboortezegel, wat
via de Maya's uit Mexico bekent is
geworden, draagt ook een blauw-
druk van jouw leven in zich. De
geboortedatum is hierbij uitgangs-
punt.

Er wordt tijdens de inleiding kort
ingegaan op de geschiedenis,
waarna er veel aandacht zal zijn
voor de zegels van elke deelnemer.

Het is daarom wel belangrijk om
je tijdig op te geven zodat je zegel
vooraf al 'geduid' kan worden.
Wat levert het je op?.

Mijn eigen ervaring heeft mij veel
inzicht gegeven in de manier van
leven, ik ben anders gaan kijken
naar mijn eigen gedrag en kom
steeds meer in harmonie met
mijzelf en mijn omgeving. Ook
dit kan voor jou verrassende resul-
taten geven.

Iedere deelnemer krijgt op deze
middag een uitdraai van het eigen
zegel met de betekenis mee!

In verband met de organisatie en
het duiden van de zegels graag je
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
twee dagen van tevoren opgeven
bij het secretariaat.

Biej ons in
d'n Achterhook
't Is maor een wondere weald waorin wiej leaft. Keer op keer kre
gen de luu van Beter Water te heurn dat 't absoluut onmeugelijk
was umme Vodd'n veur 2007 van zachter water te veurzien. Alle
meugelijke en onmeugelijke argumenten wodden d'r biej ehaald
umme ons maor van eur geliek te oavertuugen. En dan now opens
kan 't wel volle vrogger. Al in 2004 krie'w hier zachter water en
krie'w in ieder geval minder broenen drap in de theekopkes..

De luu van Beter Water, die heel volle tied in diverse acties heb
estokken meugt hier bes met efilseteerd wodden.. Heb ze alle
wark teminste neet veur niks edaon. Daor zal iederene in Vodd'n
bli'j met wean.

Bli'j zal ok iederene wean met de plannen veur 't Pantoffeltje. Dat
t'r een zodanig bouwplan lig, waorbiej 't anzich van de Dorpstraote
beholden blif ko'w allene maor as fantastisch betiteln. Veur't
zelfde geld gooit ze alles tegen de vlakte en zet t'r dan een modern
appartementengebouw neer waorbiej 't karakter van 't darp nao
de knoppen geet. Kiek nao Reurle, hoe ze daor tekeer gaot. Dat t'r
straks op de Zutphenseweg, met de verplaatsing van de Aldi, ok
wat meer ruumte en minder opstoppingen komp, is dan metene
mooi met-enommen

Toch is 't neet allene maor halleluja in Vodd'n. 'k Leazen dizze
wekke in de krante dat 't automuseum definitief neet nao Vodd'n
kump.

Dat zol jao, zo was't plan, mooi in de veurmalige Havo-borstel-
fabriek evestigd konnen wodden. De eigenaar van 't museum wol
hier dolgraag nao too kommen. Mooi centraal tussen 't station en
't centrum.Maor wat bliekt now?. De gemeente hef dat pand nog
gaars neet an-ekoch. Eerlijk ezeg menen ik, en met mien volle
anderen, dat ze dat pand veurig jaor al in bezit hadden ekregen.
Waorumme nog neet, datmag Joost wetten.'t Museum geet now
nao Joure en Vodd'n grip t'r weer 's naost, zoat ze ok andere
musea an eur neuze veurbiej hebt laoten gaon. Maor jao, a'j 't geld
uutgeeft an adviesburo's, ko'j d'r neet wat anders veur kopen. Zo
is dat now eenmaol, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

lein Brinke

Total tankstation Klein Brinke is tijdens de reconstructie van de
Zutphenseweg goed bereikbaar via een extra aansluiting op de
Strodijk, zie tekening hieronder.

Gedurende deze periode houden wij een spectaculaire actie:
tank minimaal 20 liter brandstof, voorzie de tankbon
van uw naam, adres en telefoonnummer en werp de
bon(nen) in de daarvoor bestemde bak.

Wij verloten onder de deelnemers een:

NIEUWE GAZELLE FIETS
De actie loopt van 1 april 2003 t/m 31 juli 2003.

MispeDiainpJijk l

Zutphenseweg tot hier afgesloten
Richting
Vorden

Richting:
Hengelo
Zutphen

Lekker betaalbaar bij

Kerkstraat 3, Vorden
Tel. (0575) 55 15 19

is op dinsdag
8 april 2003
gesloten
Wij zijn alleen geopend voor de
afhaal van dagmenu's en
ijsverkoop.

Verder zijn we de hele week normaal geopend

Graag tot ziens/
Wendie, Thomas en medewerkers.

Kerkstraat 6 Groenlo
0544-461308

www.citylido.nl info@citylido.nl
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Kennismakingsmiddag VHS++ olitievaria GROEP VORDEN

De heer van Roekei (2e van links) in gesprek met enkele journalisten

Omdat na een wat algemenere
voorbereidingsperiode de zaak
nu echt van start gaat was er op
25 maart j.l. een kennisma-
kingsniiddag voor de regionale
pers georganiseerd waar men
kennis kon maken met Harry
van Roekei, voorzitter van de
stuurgroep die zich bezig houdt
met de fusie van de nu nog be-
staande gemeenten Vorden,
Hengelo, Steenderen, Zelhem en
Hummelo en Keppel (VHS++).

Dhr. van Roekei heeft vele bestuurs-
functies bekleedt, w.o. burgemees-
ter van Almelo en heeft de nodige
ervaring opgedaan in soortgelijke
functies bij andere herindelings-
projecten in het land. Het is, lo-
gisch maar toch, iemand met een
luisterend oor. Een gigantische
hoeveelheid opgedane ervaringen
en indrukken van zowel bestuur-
ders als burgers moeten het beeld
geven waar in grote lijnen om
gaat. Er is op dit moment, mede

met betrekking tot bovengenoem-
de periode, nog weinig concreets
bekend maar de heer van Roekei is
voorstander van openheid naar de
burger gedurende het gehele pro-
ces. Om de gang er in te houden is
een vrij strakke planning gemaakt,
die er voor moet zorgen dat de ge-
meente Bronckhorst op l januari
2004 een feit is. De 'oude' gemeen-
tes zullen dan verdwijnen maar de
bestaande gemeenschappen blij-
ven vast en zeker in stand!

Enthouisiaste 'Play-in' Concordia

Muziekvereniging 'Concordia'
organiseerde zaterdagmiddag,
onder flinke belangstelling van
ouders, oma's, opa's e.d. voor
haar muziekschoolleerlingen
een zgn. "play-in".

Deze leerlingen die een aantal ja-
ren les hebben spelen nog niet bij
het harmonieorkest of de drum-
band. Om ze toch alvast kennis te
laten maken met het samen-
spelen, werd deze middag geor-
ganiseerd. Enige weken geleden
hebben de leerlingen een aantal
muziekstukken uitgereikt gekre-
gen zodat zij alvast thuis konden
oefenen.

Onder leiding van enkele ervaren
muzikanten van 'Concordia' en
hun dirigent Hugo Klein Severt is
er, om er één geheel van te maken,

driftig gerepereerd. Ook gaf Klein
Severt tekst en uitleg over het te
spelen muziekstuk, waarbij het be-
langrijk was om het karakter van
het te spelen stuk, zoals de compo-
nist heeft bedoeld, naar voren te
laten komen. Aan het begin van
het programma waren ook de aller-
jongste muzikantjes van de partij.

Zij brachten een aantal stukjes ten
gehore op blokfluit en trommel.
Opvallend de concentratie bij de
kleintjes. Daarna was het de beurt
aan de meer gevorderde leerlin-
gen en werden er stukjes gespeeld
met begeleiding van piano en CD.

Het programma werd afgesloten
met vier stukjes die door een aan-
tal muzikanten van Concordia en
de leerlingen samen werden ge-
speeld.

Gespeeld werd 'Can you feel the
love tonight' uit de film Lion King.
Verder 'Intrada', 'Young Amadeus'
en de 'Peer Gynt Suite'. Toen de
leerlingen een staande ovatie kre-
gen, kon het niet anders of er
moest natuurlijk ook nog een toe
gift komen en werd het laatste
nummer nogmaals ten gehore ge
bracht. Overigens kan 'Concordia'
nog best 'nieuw bloed' gebruiken,
met name in het 'zware koper' en
de drumband.

Voor meer informatie kan men
bellen met het secretariaat tel.
554847 (Ethel Romeynders); drum-
band 553688 (Paul Bunkders) of
leerlingen tel. 553438 (Karolien
Hunetink).
De jaarlijkse uitvoering van 'Con-
cordia' wordt gehouden op zater-
dagavond 10 mei a.s.

Maandag 24 maart
Aan de Dorpsstraat nabij een win-
kel werd een muur vernield. De
veroorzaker is onbekend gebleven.

Tijdens een controle kregen 5 be
stuurders een proces-verbaal voor
het niet dragen van een autogordel.

Woensdag 26 maart
Aan de Bongerd werd in een bedrijfs-
auto ingebroken. Men verschafte
zich toegang door een ruitje te
verwijderen. Er werd een grote
hoeveelheid elektrisch gereedschap
ontvreemd.

Aan de Hanekamp werd inge-
broken in een personenauto. Men
verschafte zich toegang door een
slot te forceren. Men heeft de auto
doorzocht, maar er werd niets
meegenomen. Wel werd gepoogd
de auto te stelen.

Uit de fietsenstalling nabij het
station werd een groene dames-
fiets ontvremd.

Donerdag 27 maart
Tijdens een controle werd er 2x
een proces-verbaal opgemaakt voor
het niet dragen van een auto-

gordel. Er werd 2x proces-verbaal
opgemaakt voor het overtreden
van de* maximale snelheid.

Tijdens een alcoholcontrole bleek
een bestuurder teveel te hebben
gedronken. Tegen hem is proces-
verbaal opgemaakt. Tevens werd
zijn rijbewijs ingevorderd.

x^

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 10 maart

Gevonden:
- Fietssleutel
- Sleutelbos, 5 gekleurde sleutels

met een leren hoesje.
- Tas, stoffen tas met sportschoenen.

Verloren:
- Skatebord, gekleurd
- Sleutelbos, 5 sleutels met gele

hanger
- Portefeuille, zwart leer
- Portemonnee, zwart met inhoud

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.

Anbo actueel

Zwerftocht door de
Koninklijke houtvesterij het Loo
Vrijdag 4 april houdt de heer
G.Meessen een dialezing over
bovengenoemd onderwerp in
zaal 't Stampertje van het Dorps-
centrum. De heer Meessen zal
een globaal beeld schetsen van
dit ruim 10.000 hectare grote
bos- en natuurgebied, met daar-
in dorpen als Niersen, Gortel en
Hoog Soeren.

Al in 1684 liet koning-stadhouder
Willem III het oog vallen op de Ve-
luwe. Hier was toen nog voldoende
rust, ruimte en vooral wild om
zijn jachtpassie te kunnen uitle-
ven. Hij kocht het kasteel het Oude
Loo, liet vervolgens het paleis bou-
wen en breidde zijn bezittingen
uit tot ruim 3000 hectare. Het was
prins Hendrik, de echtgenoot van
koningin Wilhelmina, die het ini-
tiatief nam de bezittingen fors uit
te breiden.

Door zijn toedoen bereikten de ko-
ninklijke hourvesterijen in 1915
de uiteindelijke grootte van 10.600
hectare. De van de marken overge-
nomen heidevelden werden, on-
der andere met behulp van ossen,
omgeploegd en volgeplant met
vooral grove den, een voor de
mijnbouw belangrijke houtsoort.
Door het gebied te omrasteren ont-
stond een gesloten wildbaan waar-
binnen intensief gejaagd werd op
edelherten en wilde zwijnen.

Hoewel nu andere belangen, zoals
bos- en natuurbeheer, op de voor-
grond staan zijn historische spo-
ren nog niet uitgewist. Bovendien
is de koninklijke houtvesterij nog
steeds wildrijk. In de diaserie
wordt aandacht besteed aan de

ontstaansgeschiedenis van het
landgoed maar flora en fauna wor-
den niet vergeten.

DE SPREKER
De heer Meessen, schoolhoofd "in
ruste", beschrijft zich als een per-
soon met een brede historische be-
langstelling en dat vooral voor z'n
Veluwse geboortegrond. Vooral
wat de algemene geschiedenis be-
treft gaat z'n interesse met name
uit naar de periode tussen de beide
wereldoorlogen, het zogenaamde
interbellum.

Bij de regionale geschiedenis houdt
hij zich momenteel vooral bezig
met de metamorfose die de Velu-
we sedert 1850 heeft ondergaan.
Genoemd landschap is in enkele
generaties van kleur veranderd en
wel van paars (heide) naar groen
(bos). Hij zwerft, graag gewapend
met kijker en camera, door onder
andere De Hoge Veluwe en het
Kroondomein. Uit de belangstel-
ling voor het laatstgenoemde ge-
bied, het Kroondomein of de Kon.
Houtvesterij Het Loo, ontstond
ook de interesse voor Prins Hend-
rik, echtgenoot van koningin Wil-
helmina, de drijvende kracht bij
het ontstaan en ontwikkeling van
dit unieke landgoed.

AFSCHEID VAN VOORZITTER
L.C. LASSCHE
De bijeenkomst van vrijdag 4 april
is de laatste waaraan mevrouw
Lassche leiding geeft. Door in gro-
ten getale aanwezig te zijn bewijst
men haar de waardering die haar
toekomt, na een zittingsperiode
van ruim 7 jaar. Iedereen is van
harte welkom!

Opbrengst collecte
Reumafonds 2003
De landelijke inzamelingsactie
van het Reumafonds, die in de
week van 9 t/m 15 jl. is gehou-
den, heeft in Vorden een bedrag
van € 1.128,69 opgebracht.

Het bestuur richt zijn welgemeende
dank tot leden van het plaatselijke
comité, tot de collectanten en tot

een ieder die door middel van een
financiële bijdrage aan het welslagen
van de collecte heeft bijgedragen.

Mocht u de collecte gemist hebben,
dan kan men alsnog de bijdrage
storten op giro 324 of banknr.
35.76.74.812 ten name van het
Reumafonds te Amsterdam.



2 bossen tulpen
3 voor
Gemengd boeket
2 bossen bloemen
naar keuze
Hortensia 5 QQ MARKTEN

• 5151 THUIS.

Sportcentrum

Kijk voor
nieuws
ook op:

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

M/R\B

LENSINK
Reparatie

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden

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

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

gedeelte van het sportcentrum om 1 3.00

OPENINGSAANBIEDIi
Deze dag betaalt u geen msd|njf-
~eld bij een jaarlidmaatsekaf

van 1 1 .00 uur tot
uur onze squashbanen. We zouden het erg 16.00 uur. Om 1400 uur zal er een demon-
op prijs stelten als u daar bij zou kunnen .
zijn. Kom een kijkje nemen. Als u het leuk
lijkt kunt u de squashbanen uitproberen,

stratie squashwedstrijd worden gespeeld
Boor Mtija Dorenbos en Mike Spieker.
beiden A-speler

Sportcentrum Aerofitt. leden kunnen onbeperkt sporten en gratis gebruik maken van onze faciliteiten voor

€ 20 per maand (tot 21 jaar), f 24,50 per maand (21 jaar en ouder).

sportcentrum

Winkelskamp 5. 7255 PZ Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 50 01 Fax (0575) 46 45 02

Email aerofitt@tref.nl Internet: www.Aerofitt.nl

Fiüvak

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

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

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

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

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Verhuur
verticuteermachines

Tevens uw adres voor

graszaden en
meststoffen
HARMSEN

JL IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Uïf"-^? J Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20

De woonwinkel
van Wam s vel d

voor al uw handwerkartikelen
* DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen * K aas! innen * Af da r Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstotfen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

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

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

Geopend: woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot
18.00 uur. Zaterdags van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax (0575) 46 22 21 - Mobiel: 06-50 67 60 24
Olde Kaste 6a - Keijenborg

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

(met gratis saus naar keuze)

Pst.% 1,40



Jeugddistrictskampioenschappen bridge

Op zondag 30 maart zijn op het
Onstein de kampioenschappen
bridge voor de jeugd van het
district Midden-Oost Gelder-
land gehouden.

Er werd gestreden in 2 categorieën,
te weten Mini- en Jeugdbridge.

Aan het eind van de dag was de
einduitslag als volgt:
Minibridge:
Ie plaats, gedeeld: Lotte Wossink
(Ruurlo), Fennie Klein Tiessink
(Barchem) en Merel Eisink, Cathe
lijne Beers (beiden Ruurlo); 3e
plaats: Lisa Glasbergen (Hengelo)

en Anouk Bleumink (Ruurlo).

Jeugdbridge:
Ie plaats Ester Smeets en Merel
Houwaard; 2e plaats Dominique
en Milou Velda; 3e plaats Ilse
Gotink en Eddy Derksen (allen uit
Ruurlo).

Boomfeestdag 2003

Nog nooit op deze dag zoveel
bomen geplant

Burgemeester en kinderen planten eerste boom

Het milieu gaat ons allemaal
aan. Zowel jong als oud. Helaas
staan we daar te weinig bij stil.
Daarom is de Nationale Boom-
feestdag zo'n belangrijk initia-
tief. Dit jaar werd deze op 26
maart gehouden. Ook in de ge-
meente Vorden.

Doel van de Boomfeestdag is kin-
deren op jonge leeftijd op een posi-
tieve en directe manier te confron-
teren met de natuur. Ze te leren
dat de natuur om ons heen hele

maal niet zo vanzelfsprekend is en
dat we er zuinig op moeten zijn.
Natuurlijk is het voor ieder kind
speciaal een eigen boom te plan-
ten en later nog eens te gaan kij-
ken hoe deze zich heeft ontwik-
keld. Jaarlijks vieren zo'n 130.000
kinderen van 10 tot 12 jaar het
feest.

In Vorden namen de leerlingen
van de groepen zeven en acht van
alle basisscholen deel aan de
Boomfeestdag. Dit waren ruim

tweehonderd kinderen. Het was
een heerlijke dag met prachtig
weer, wat het enthousiasme van
de kinderen alleen maar aanwak-
kerde.

VIERAKKER
Bijzonder dit jaar was dat in Vor-
den tijdens de Boomfeestdag nog
nooit eerder zoveel struiken en bo-
men zijn geplant, als nu het geval
was! Namelijk ruim 1400, voorna-
melijk meidoorns en enkele soli-

taire bomen. De Boomfeestdag
2003 vond plaats in Vierakker op
het terrein van de familie Regelink
op de Koekoekstraat 7 en het
naastgelegen perceel Koekoek-
straat 5a van de familie Besselink.

Het betreft een gebied bij de Vier-
akkerselaak (een beek) dat in het
Landschapsbeleidsplan van de ge
meente als ecologische verbinding
tussen de aanwezige bossen en de
IJssel is aangegeven.

Het was gewenst in de omgeving
hiervan beplantingen aan te bren-
gen, die het landschap met elkaar
verbindt. Meidoornhagen zijn hier-
voor het beste middel. Oorspron-
kelijk kwamen ze al veel voor in
het gebied langs de IJssel. Ze wer-
den aangelegd als afscheiding tus-
sen de verschillende eigendom-

men van boeren en deden dienst
als veekering. Ook remden ze de
stroomsnelheid van het water bij
overstromingen van de IJssel waar-
door vruchtbaar slip kon bezin-
ken. Met name door ruilverkave
ling zijn veel van deze landschaps-
elementen verdwenen. De in het
Landschapsbeleidsplan gewenste
ecologische verbinding in Vierak-
ker is vooral bedoeld voor de das.
Deze gebruikt de hagen om vanaf
de IJssel de bossen van Hackfort te
bereiken. Natuurlijk profiteren
ook andere dieren van de hagen.

De gemeente organiseerde de Boom-
feestdag samen met de werkgroep
Leefbaarheid Vorden en mede
werkers van Vereniging Agrarisch
Natuurbeheer 't Onderholt, in
aanwezigheid van burgemeester
Kamerling en wethouder Wichers.

Bibliotheek peilt wensen
via internet
Binnenkort gaat in opdracht
van de bibliotheek een markt-
onderzoek onder de inwoners
van de gemeente van start. De
bibliotheek wil het onderzoek
gebruiken om haar dienstverle-
ning goed af te stemmen op de
behoeften van de consument.

Voor iedereen is het belangrijk dat
in de bibliotheek aansprekende ro-
mans, jeugdboeken en tijdschrif-
ten te vinden zijn. De bibliotheek
wil haar aanbod graag blijven af-
stemmen op de wensen van de
klanten. Om dit doel te realiseren
heeft de bibliotheek besloten een
onderzoek uit te voeren.

Wat zijn de wensen van inwoners
op het gebied van informatie en
ontspannende media zoals ro-
mans, films en muziek cd's? In
welke onderwerpen is veel en in
welke minder interesse? Welke
romans lezen mensen in Vorden
graag en hoe is de belangstelling
voor cd-roms en DVD?

De uitkomsten van het onderzoek
moeten inzicht geven in de be-
hoeften en wensen van het pu-
bliek zodat de bibliotheek een be-
tere dienstverlening kan reali-
seren. Hiermee wil de bibliotheek
bereiken dat de inwoners van de
gemeente zich zo goed en gemak-
kelijk mogelijk kunnen infor-
meren over onderwerpen die ook
inderdaad gewenst zijn.

Ook als mensen op dit moment
geen gebruik maken van de biblio-
theek, is het belangrijk om mee te
doen. Voor een beter aanbod en
een betere dienstverlening moet
de bibliotheek ook de wensen en
interessen leren kennen van men-
sen die de bibliotheek zelden of
nooit bezoeken. Door medewer-
king aan het onderzoek kunnen
zij ook invloed hebben op de toe-
komstige dienstverlening van de

bibliotheek. De mening van ieder-
een telt!

De vragenlijst voor het onderzoek
wordt verspreid via e-mail. Invul-
len van het onderzoek via de com-
puter is gemakkelijk en leuk om
te doen. Mensen die geen e-mail
thuis hebben zijn welkom in de
bibliotheek om daar de enquête in
te vullen. Antwoorden worden
anoniem verwerkt en alleen voor
dit onderzoek gebruikt. Het priva-
cyprotocol van de Europese vereni-
ging van marktonderzoekers ga-
randeert dit.

Om mee te doen aan het onder-
zoek hoeven mensen alleen hun
email adres te sturen naar regis-
treer@<mailto:
registreer@bibliotheekpanel.nl
bibliotheekpanel.nl of te surfen
naar http://
registreer.bibliotheekpanel.nl
http://www.registreer.bibliotheek-
panel.nl

Anderen willen misschien liever
een vragenlijst per post ontvan-
gen. Deze mensen kunnen bellen
met de bibliotheek of het uitvoe-
rend onderzoekbureau.

Het onderzoek wordt georgani-
seerd door Bibliotheek Vorden in
samenwerking met Onderzoeks-
bureau Leemans.

Als attentie worden onder de deel-
nemers aan het onderzoek VW
Irischeques a 5 euro verloot.

Doe mee en stuur uw e-mail adres
naar registreer@bibliotheekpanel.nl
mailtOTegistreer@bibliotheekpaneljil
of surf naar http://registreer.biblio-
theekpanel.nl of http://www.regis-
treer.bibliotheekpanel.nl

Of bel de bibliotheek, tel. (0575)
55 15 00 of het onderzoekbureau,
tel.(013)5717052.

Nieuwe jas voor Max
Max Havelaar koffie die via Fair
Trade (o.a. via de Wereldwinkel),
AH (Honesta) en Neuteboom
(SolidaridaD) op de markt
wordt gebracht krijgt voortaan
één herkenbare jas. Deze koffie
zal dan zowel bij de Wereldwin-
kels als in de diverse super-
markten dezelfde verpakking
krijgen. Binnenkort laten de
eerste pakken de nieuwe outfit
zien.

Met een herkenbaar pak denkt
Max Havelaar meer mensen aan te
spreken en over te kunnen halen
om deze koffie te drinken.

De eerste Fair Trade koffie die een
nieuwe verpakking krijgt in de
Wereldwinkels is de Residentie.

Deze krijgt dan ook een andere
naam: Max Havelaar Zilver.

Daarna volgen de andere soorten
met uitzondering van de Kiliman-
jaro, Corazón en Indio bonen; die
houden hun Fair Trade verpak-
king. Bij de Wereldwinkel is het
grootste assortiment van de eerlij-
ke koffïes verkrijgbaar, ook heb-
ben zij regelmatig aanbiedingen
(zie contactje).

De smaak en de kwaliteit van de
nieuwe koffie is gelijk aan de hui-
dige Fair Trade koffie. Twee soor-
ten krijgen echter een verbeterde
melange: de nieuwe Max Havelaar
biologisch (voorheen Organico) en
de Max Havelaar gemalen espresso
(voorheen Indio espresso).



Vereniging
tot bevordering van het Marktwezen
in de gemeente Vorden

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
op maandag 14 april a.s.
om 19.30 uur in Hotel Bakker.

Agenda o.a.
- Jaarverslag secretaresse en penningmeester.
- Vaststelling contributie 2003.
- Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar

de heer J. Wesselink en mevr. J. Jimmink-Memelink.
- Diverse acties 2003.

Het bestuur

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

ZOills:

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen wee 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

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

xclecos

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

L A >''<•'»

E At'DILLE

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden
van doorplaatsing

in meerdere edities

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon 0575-555767 • Fax 0575^555792

Lammetjesvlaai
met Zwitserse room en perzikenlikeur

groot € 89 75 klein € 4,95

Advocaatcake € 3,30
Kaiserbroodjes

5 halen 4 betalen
Grote sortering luxe opgemaakte

Paaseieren
chocoladefiguren en

Paaseitjes
Feestje?

Wij verzorgen graag uw gebak, partyhapjes,
koude en warme buffetten, salades,

belegde en hartige broodjes.

raag lol ziens bij Mirjam Menlenbrock.

Waarom krijgt Vorden al eind 2004 zacht water?

Jan van Burk (links), Bep Keuter en Harry van Rijn, de drie leden van de werkgroep
'Beterwater!' bij het waterwinstation Vorden dat, volgens een aangepast plan van
Vitens, eind volgend jaar, dus twee jaar eerder dan gepland, water van goede
kwaliteit zal leveren

De inwoners van Vorden mo-
gen zich gelukkig prijzen. Want
alle gemeenten in de Achter-
hoek met een veel te harde
kwaliteit leidingwater moeten
wachten tot het jaar 2007 voor
dit probleem zal zijn opgelost.
Voor Vorden is - volgens een
bericht van waterleverancier
Vitens - een snellere oplossing
gevonden. Omdat het winsta-
tion Vorden ook in de toekomst
in bedrijf zal blijven is het mo-
gelijk hier een o n thard ingsin-
stallatie te plaatsen waardoor
naar verwachting al eind 2004
zachter water kan worden gele
verd. We spraken met de drie
leden van de Werkgroep 'Beter
Water" die zoals bekend zich nu
al ruim eenjaar intensief inzet-
ten voor het verkrijgen van
zacht water.

De drie actievoerders van 'Beter-
water!' zijn Jan van Burk (secreta-
ris), Bep Keuter (financiën) en Har-
ry van Rijn (woordvoerder en p.r.).
Ze zijn uiteraard bijzonder blij dat
hun strijd resultaat heeft opgele-
verd. 'Want', zo zegt de woordvoer-
der 'het spreekt vanzelf dat Vitens
een grote bocht maakt om de ware
reden van deze operatie te verbloe-
men. Zeggen dat het niet de activi-
teit van burgemeester Kamerling
is geweest waardoor dit besluit is
gevallen voorkomt dat straks alle
burgemeesters van Achterhoekse
gemeenten op de Vitens-stoep
staan. En toegeven dat de activitei-
ten van de werkgroep 'Beterwater!'
de reden zou zijn van deze positie
ve wending zou kunnen beteke
nen dat ook in andere gemeenten
actiegroepen zullen ontstaan. Die
zullen dan net als in Vorden voor
veel commotie en felle reacties
van de burgerij zorgen. Vitens
heeft gekozen voor een motivering
die lastige klanten zoveel mogelijk
buiten de deur houdt'.

DE BELANGRIJKSTE REDEN
'In waterwinstation Vorden wordt'
- zo bekent Bas Rutgers, pr-man
van Vitens - 'het hardste water ge
wonnen van de regio'. Wat niet
wordt vermeld is dat de werkgroep
'Beterwater!' al op 13 december j.1.
in een uitzending met medewer-
king van TV-Gelderland kon vast-
stellen dat er in Vorden sprake was
van een extreem hoge waterhard-
heid van 27 gr. DH. En niet van
18.4 gr. DH zoals Vitens daarna
nog schriftelijk met alle stellig-
heid heeft geschreven in een brief
waarin onze proef 'uitermate on-
nauwkeurig' werd genoemd en
dus een foutief resultaat gaf.

De belangrijkste reden van deze
wijziging van het beleid was niet
dat Vitens zelf tot dit inzicht is ge
komen. Maar dat dit gebeurde als
gevolg van de door de werkgroep
'Beterwater!' ingediende klacht bij
de Inspectie van het Ministerie
VROM, Regio Oost. Daardoor werd
men gedwongen naar een oplos-
sing op kortere termijn te zoeken,
korter dan het geplande jaar 2007.

Officiële bevestiging van het mi-
nisterie hierover is nog niet verkre
gen, maar na telefonisch contact
met de Inspectie bleek wél dat dit
de werkelijke reden is van deze po-
sitieve omzwaai.

De conclusie mag dan ook zijn dat
na een vol jaar actie voeren door
de werkgroep 'Beterwater!' het be
oogde doel is bereikt. Dankzij veel
publiciteit in eigen woonplaats en
de regio en de ruim 700 protest-
brieven van de inwoners. Dankzij
persoonlijke bewerking van alle
instanties en ook dankzij de uit-
zending van TV-Gelderland en de
ingediende klacht bij de Inspectie.
Door al deze activiteiten samen is
het gelukt om de wachttijd twee
jaar te bekorten.

Een resultaat dat zeker ook te dan-
ken is aan de inzet van ons ge-
meentebestuur, in het bijzonder
van burgemeester Kamerling. Hij
was het die begin 2002 het initia-
tief nam om te protesteren.

En dit ook zelf in praktijk heeft
gebracht door in september 2002
namens de gemeente Vorden tij-
dens de vergadering van aandeel-
houders van Vitens een ernstig pro-
test te laten horen.

NOG NIET KLAAR
De werkgroep is nog niet helemaal
klaar met haar werk. Ze werkt na-
melijk nog samen met een Vorden-
se inwoner die een claim heeft in-
gediend tegen Vitens voor een aan-
toonbaar door een teveel aan kalk
in het leidingwater veroorzaakte
schade. Het bezwaarschrift wordt
binnenkort behandeld door de
Commissie Bezwaren en Geschil-
len Openbare Nutsbedrijven.

De werkgroep stelt zich daarbij op
het standpunt dat wie een pro-
dukt levert dat een gebruiker scha-
de berokkent ook aansprakelijk
kan worden gesteld voor die scha-
de. Iets wat een algemene regel is
in het bedrijfsleven.

Uiteraard hoopt de werkgroep ook
in deze kwestie een goed resultaat
te bereiken en zo op te komen
voor de belangen van de burgers.

'We hebben' - ztegt de werkgroep
'Beterwater!' -'veel te lang alles
maar moeten accepteren wat ons
in het verleden eerst door de mo-
nopolistische bedrijven WOG en
het Waterbedrijf Gelderland werd
opgelegd.
Dat Vitens voor Vorden, na veel
actie van de gemeente en de in-
woners een bevredigende oplos-
sing heeft gevonden is iets waar
we erg blij mee mogen zijn'.



Wethouder W.Chr. Wichers
opende al Voor'-lezende het
'Boekenpretproject'

Peuterspeelzaal 'Ot en Sien'
kreeg donderdag bezoek van
wethouder W.Chr. Wichers. Hij
kwam daar om het 'Boekenpret-
project' te openen. Niet middels
het doorknippen van bijvoor-
beeld een 'lintje' maar door de
peuters voor te lezen uit het
boek 'Kinderboerderij' geschre-
ven door Betty Sluyzer en Mies
van Hout. De kinderen vonden
het prachtig!

Overigens is het 'Boekenpretpro-
ject' een voorleesproject, dat is be-
doeld voor kinderen van 0-6 jaar
en hun ouders. Maar ook voor
mensen die met kinderen werken,
zoals peuterleiders, kinderopvang

en leerkrachten van basisscholen.
Een project dat in Vorden is geini-
tieerd door de gemeente, gecoörd-
ineerd door de bibliotheek en uit-
gevoerd door de leidsters van de
peuterspeelzalen en kleutergroe-
pen.

Het voorlezen aan jonge kinderen
staat in het project centraal. Voor-
al het voorlezen thuis. Het belang-
rijkste onderdeel van het project is
de 'prentenboekuitleen' op de peu-
terspeelzaal en de basisschool. Er
is een collectie boeken die speciaal
voor de uitleen is uitgezocht. Elke
peuter/kleuter kan iedere week uit
deze collectie een boek lenen. De
peuters/kleuters krijgen een aan-

tal malen per jaar hetzelfde pren-
tenboek mee naar huis.

Dat noemt men het 'centraal pren-
tenboek'. Hierbij hoort ook een
speelontdekboek, een boek met
spelletjes, knutselwerkjes, liedjes
en versjes die bij het prentenboek
passen. In de peuter/kleutergroep
wordt een paar weken met het
prentenboek gewerkt, waarna het
prentenboek en speelontdekboek
een week mee naar huis gaan zo-
dat kinderen en ouders er ook nog
eens samen van kunnen genieten.
Verder gaat elke peuter/kleuter-
groep een keer bij de bibliotheek
op bezoek.

Verklede boom' bood Burg. Kamerling
Braziliaans houten voorzittershamer aan!

Burgemeester E.J.C. Kamerling
kreeg woensdagmiddag, net als
alle Nederlandse burgemees-
ters deze dag, een Braziliaans
houten voorzittershamer aan-
geboden. In Vorden gebeurde

dat op zeer ludieke wijze op het
bordes van het gemeentehuis.
Daar werd hem het kleinood
door een 'Verklede boom" aan-
geboden en wel door de 10 jari-
ge Cliff Jacobs van school Het

Hoge, die zich als zodanig had
'Verkleed".

Cliff deed dit namens de 'Vereni-
ging Bomenbelang" die op uitno-
diging van het Wereld Natuur-

fonds de honneurs in Vorden
waarnam.

Samen met FSC Nederland en 35
bedrijven en organisaties voert het
Wereld Natuurfonds namelijk
vanaf heden tot en met 30 april
aanstaande campagne om het FSC
keurmerk voor hout uit goed be-
heerde bossen onder de aandacht
te brengen.
Namens 'Bomenbelang' werd burg.
Kamerling toegesproken door
mevrouw Ambachtsheer. "Omdat
gemeenten een grote rol spelen bij
beslissingen over te gebruiken
bouwmaterialen is het plan gere-
zen om alle burgemeesters een
voorzittershamer aan te bieden
van milieuvriendelijk geteeld hout.

Dat deze hamer U mag inspireren
om bij de vele bouwplannen, die
in Vorden gemaakt worden, zoveel
mogelijk het gebruik van hout
met FSC- keur af te spreken.

Aannemers en projectontwikke-
laars weten de weg wel", aldus me
vrouw Ambachtsheer.

Tijdens het begin van haar toe-
spraak wees zij op het angstwek-
kende tempo waarin oerwouden,
de longen van de aarde, verdwij-
nen. "Per jaar wordt een oppervlak-

te van ongeveer 3x dat van Neder-
land gekapt en dat verlies blijkt
vrijwel onherstelbaar. Behalve dat
de wereld voortdurend delen van
zijn longen kwijt raakt, sterven
door het kappen van de oerwouden
ook veel dieren- en plantensoorten
uit.

De kapbedrijven die hiermee aan
het werk zijn, maar ook regerin-
gen, die deze roofbouw toestaan,
kunnen in korte tijd veel geld ver-
dienen. Datzelfde geldt voor de
tussenhandel en de consument.

Het Wereld Nauur Fonds probeert
al tientallen jaren de mensen, ook
de regeringen te doordringen van
de rampzalige gevolgen van het
plunderen van de oerwouden.
Helaas, nog steeds, met te weinig
succes.

Dus is nu de Nationale Boomfeest-
dag als gelegenheid aangegrepen
om in bredere kring bekend te
maken dat er een goed alternatief
hout bestaat met het F.S.C, keur
(Forest Stewardship Council).

Dit is hout dat op een verantwoor-
de manier in cultuurbossen ge-
kweekt wordt en die na het kap-
pen opnieuw aangeplant wordt",
aldus mevrouw Ambachtsheer.

Tonny Stouten uit Apeldoorn
wint de 30 kilometer tijdens
'Achtkastelenloop'
"En of ze hebben genoten, ik
denk wel voor 99 procent. Je
hebt er natuurlijk altijd wel een
paar bij die onderweg "stuk"
gaan of die gewoon wat te mek-
keren hebben. Een paar deelne-
mers kwamen na afloop van
hun race met een verhaal dat zij
door onze route-aanduiding
verkeerd waren gelopen.

Zij werden echter direct door de
andere deelnemers op hun num-
mer gezet en werd hen gewezen
op de perfecte organisatie en dat
het hun eigen schuld was dat ze de
verkeerde afslag hadden gepakt.
Als organisatie ("Hanzesport" uit
Zutphen) kijken we dan ook met
een uitermate goed gevoel op deze
"Achtkastelenloop" terug".

Woorden die Steven Horsman zon-
dagmiddag na afloop namens de
organiserende vereniging "Han-
zesport" sprak. Inclusief politie,
EHBO en leden van "Hanzesport"
waren zo'n 80 personen in touw
om deze kastelenloop in goeie
banen te leiden. Het aantal deel-
nemers bedroeg omstreeks 700,
ruim honderd meer dan vorig jaar.
Het fraaie lenteweer en het fraaie
parcours door het landschap rond-
om Vorden waren daar uitermate
mede debet aan. Ruim 200 deel-
nemers aan de start voor de 10 ki-
lometer; 180 voor de halve mara-
thon (21 kilometer) en 220 voor de
afstand 30 kilometer.

Een afstand die door veel lopers
(sters) als ideale voorbereiding

werd gezien voor bijvoorbeeld de
marathon van Rotterdam. De
Achtkastelenloop zegt het al, een
parcours waarbij de route zo dicht
mogelijk langs een aantal kastelen
loopt. Voor de 30 kilometer b.v.
kasteel den Bramel, Wildenborch,
De Wiersse, Medler, Onstein.,
Kiefskamp en "Vorden". De deelne-
mers aan de halve marathon lie-
pen hetzelfde parcours, behalve
"de lus" bij kasteel de Wiersse.

DE UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT
10 kilometer heren: l Hasan Mou,
Arnhem 30 minuten 42 seconden;
2 Guido Sassen, Neede 32.17; 3 Vic-
tor Bolwerk, de Heurne 33.09.
Idem 10 kilometer dames: l Jac-
queline Rustiolge, Kampen 37 mi-
nuten en 32 seconden; 2 Petra
Brummelhuis, Buren 39.14; 3 Em-
ma Knoef, Zutphen 42.19.
21 kilometer heren: l Co Willem-
sen, Amerongen l uur 13 minuten
en 47 seconden; 2 Roy Menning,
Enschede 1.15.52; 3 Edwin Veens-
tra, Enschede 1.16.01.
Idem 21 kilometer dames: l Greet-
je Pekel, Koekange l uur 31 minu-
ten en 24 seconden; 2 Alie Hend-
riks, OLdenzaal 1.34.04; 3 Maria
van Hulst, Steenderen 1.36.37.
30 kilometer heren: l Tonny Stou-
ten, Apeldoorn l uur 44 minuten
en 55 seconden; 2 Gerard Hend-
riks, Ruurlo 1.45.19; 3 Wim üefers,
Apeldoorn l .49.52.
Idem 30 kilometer dames: l
Annette Voets, Apeldoorn 2 uur 3
minuten en 49 seconden; 2 Elly
Vitters, Huissen 2.22.25; 3 Nanette
Hagendoorn, Velp 2.22.43.

Groot deelnemersveld
voorj aarstocht
'Achtkastelenrijders'
De V.R.T.C. 'De Achtkastelen-
rijders' bofte zondagmorgen bij
de organisatie van de voorjaars-
tocht.

In totaal verschenen er bij 'De Her-
berg' 275 deelnemers aan de start,
waarvan 100 personen deelnamen
aan de tocht over 40 kilometer.
Voor deze afstand was een route

uitgezet richting Exel, Markelo. De
deelnemers aan de 100 kilometer
(in totaal 175) gingen verder Over-
ijssel in richting Salland en Twen-
te.

Op zondag 20 juli a.s. organiseert
'De Achtkastelenrijders' een zomer-
tocht, waarvoor met zowel in Vor-
den als Ruurlo kan starten.



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

VLEES:

VARKENS
LAPPEN

299

•
50% korting

GROENTE:

BANANEN

099
•

50% korting

LAVS
SUPERCHIPS

pak 250 gram a 1.09

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

Gratis sparen
voor Hartman
tuinmeubelen

DUBBEL
FRISSS
pak 1 liter a 0.81

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

CALVE
STA-TUBES

div. soorten snacksauzen

tube 500 ml a 1.59

nu 3 tubes halen
2 tubes betalen

D.E.
SENSEO

pak 130 gram a 1.99

500
•

GALLdGALL

PASSOA
LIKEUR

fles 1 liter 13.999

PAGE PLUS
TOILETPAPIER

pak 24 rollen van 8.07

99
voor 5.9

Altijd dagvers
Bestelling per tel./fax
Bezorgen aan huis
Riant en gratis parkeren
Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen
Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

GALLSGALL

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

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

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking o
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

MAANDMENU APRIL
8 Zutphenseweg 1
g Vorden
2/ Bezorg/bestellijn

Pizza
Shoarma

Bleekstraat 2 K
Hengelo tf

Bezorg/bestellijn sS
(0575)461218^

&

27 april a.s. organiseert
K.C. Zutphen e.o.

weer haar gezellige
clubmatch

in de Hanzehal.
Voor opgave en/of informatie
kunt u contact opnemen met

het secretariaat.
Tel. (0575) 51 28 43.

Ook vindt u de informatie en
een inschrijfformulier

op onze website
www.kczutphen.nl

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

werkt!
Gratis advies en pers.

begeleiding.
30 dgn.-geld-terug-

garantie.
Ria Wildemors

onafh. Herbalife distr.
Tel.(0573)256242

bakje gemengde, verse salade

.50
2 QQ

RESTAURANT

Met&tAuu*
Lochemseweg 16 • 7231 PD Warnsveld
Tel. (0575)43 1336
E-mail: info@heteethuus.nl

Zaterdag 5 april

Warkens buffettenavond (Achterhoeks)
aanvang 19.00 uur, prijs € 22,75

Zondag 6 april

Ons maandelijks 5-gangenbuffet
aanvang 17.00 uur, prijs € 22,75

Zondag 20 april en maandag 21 april
Paasbrunch prijs €14,50
aanvang 11.00 tot 13.00 uur.

PaaSbuffet prijs € 22,75 aanvang 17.00 uur.

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
» Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 n

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 29 april 2003.

Kijk voor nieuws ook op:

www.contact.nl

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
X TUINONTWERP *

* TUINAANLEG (RENOVATIE) #
# TUINONDERHOUD #
# (SIER)BESTRATING *

* VIJVERS *
# TE KOOP HAAGCONIFEREN *

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

Fax: (0575)44 17 15



Belangstelling voor buitenlandse schaatsbestemmingen neemt toe

Informatie-avond over Oostenrijk,
Zweden, Canada in Vorden
Als gevolg van de klimatologi-
sche veranderingen wordt de
kans op natuurijs in Nederland
steeds kleiner. Zo'n 25 jaar gele-
den werden al de eerste initia-
tieven ontplooid voor schaat-
smarathons in het buitenland,
waaraan met name de wed-
strijdrijders deelnamen. Nu rei-
zen er jaarlijks de 2e helft van
januari meer dan 7000 schaat-
sers af naar Oostenrijk om te
schaatsen op de Weissensee.

Het aantal schaatsbestemmingen
in Zweden groeit ook gestaag en
afgelopen winter was de "try-out"
van een marathon over 50 km. op
het Sylvan Lake in Canada. Het
schaatsen zit de Nederlanders in
het bloed. Het is niet voor niets
nog steeds de meest populaire
sport en dat zal voorlopig wel zo
blijven. Hoewel de kunstijsbanen
in Nederland in een belangrijke
behoefte voldoen, wordt het ultie-
me schaatsgevoel pas bereikt als er
natuurijs ligt.
De ervaring van de afgelopen de-
cennia heeft geleerd dat dit helaas
steeds minder vaak het geval is.
Van de buitenlandse schaatsbe-
stemmingen is de Weissensee in
Oostenrijk de meest bekende. Al
15 jaar wordt het op 900 m. hoog-
te gelegen bergdorpje in de 2e
helft van januari bezocht door
Nederlandse schaatsers, die daar
hun Alternatieve Elfstedentocht
rijden. Om het grote aantal deelne-
mers te kunnen herbergen en te
laten starten is het evenement
over 2 weken verspreid. Ook begin
januari en in februari zijn er veel

FïniSh

Evert van Benthem op zijn zamboni

Nederlanders te vinden, die een
georganiseerde schaatsreis hebben
geboekt of op eigen gelegenheid
naar Oostenrijk zijn afgereisd.
Het schaatsen in Zweden was een

totaal andere orde, maar daar be-
gint nu ook verandering in te ko-
men. Nog steeds is het schaatsen
met stokken onder leiding van een
gids op de Zweedse Archipel bij

Stockholm een belangrijk item,
maar op verschillende plaatsen
worden er de hele winter banen
geveegd, zodat men zo vanuit zijn
hotel of stuga het ijs op kan. Een

aantal jaren geleden was dit on-
denkbaar orndat een Zweed op
zoek gaat naar ijs waar geen
sneeuw ligt of anders gewoon gaat
langlaufen. Men kan immers in
Zweden vanaf half november tot
half april op natuurijs schaatsen.
Speciaal voor de Nederlandse
schaatsliefhebbers worden er ba-
nen bijgehouden van soms wel 25
kilometer, zoals bijvoorbeeld op
het Orsa meer bij Mora. Ook zijn er
bestemmingen in opkomst bij het
plaatsje Thorsby waarbij de na-
druk ligt op het langlaufen, maar
er ook kan worden geschaatst.
Een laatste interessante ontwikke-
ling is het initiatief van 2-voudig
Elfstedentochtwinaar Evert van
Benthem op het Sylvan Lake in Ca-
nada. Op 21 februari werd daar
voor de eerste keer een marathon
over 50 kilometer georganiseerd.
Dit was een groot succes. De voor-
bereidingen voor een marathon in
2004 zijn in volle gang. De Neder-
landse werkgroep met ex-mara-
thonschaatsers Jos Niesten en Co
Giling als stuwende krachten heb-
ben de zaak bijna rond. Er is een
programma in de maak waarbij er
zowel geschaatst wordt op the
Olympisc Oval in Calgary als op
het Sylvan Lake. Dinsdagavond 8
april a.s. wordt er in Vorden een
speciale avond georganiseerd over
deze "nieuwe" schaatsbestemmin-
gen. Er zijn video-opnames van zo-
wel Zweden als Canada. De avond
wordt georganiseerd door free-
wheel in het nieuwe pand aan de
Netwerkweg in Vorden.
Voor meer informatie zie
www.free-wheel.com

Skeelertrainingsgroep Vorden e.o.
klaar voor het seizoen

Afgelopen zaterdag vond in
Vorden de presentatie plaats
van een nieuwe Skeelertrai-
ningsgroep.

Na afloop van het vorig seizoen
werd er een bijeenkomst georgani-
seerd voor belangstellenden en dit
resulteerde meteen in 15 aanmel-
dingen.

De rijders/sters zijn afkomstig uit
de hele regio. De afgelopen winter
is de conditie op peil gebracht bij
Indoor Sport Vorden. Vanaf 2 april
a.s. wordt er elke woensdagavond
getraind onder leiding van gedi-
plomeerde trainers op het in-
dustrieterrein in Baak.
De groep bestaat uit talentvolle
jeugdleden, een aantal landelijke

B- en C-rijders en veteranen. De
groep wordt gesponsord door
schaats-, skeeler- en ATB-speciaal-
zaak freewheel uit Vorden.

Alle seniorenleden van de ploeg
zijn van plan deel tenemen aan de
skeelermarathon, die op zaterdag
17 mei a.s. op het Industrieterrein
in Vorden zal worden gehouden.

Palmzondag:
tiende Reurei
Voor de tiende keer zal op 13
april, Palmzondag, de paaseier-
markt 'Reurei' worden gehou-
den. Weer zal zich dit evene-
ment afspelen in het centrum
van Ruurlo en wel in de zalen
van De Keizerskroon, De Luifel
en De Tapperij. Die dag zijn ook
de winkels open.

Voor de vijfde keer wordt Reurei
gehouden met medewerking van
de Koninklijke Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde. Deze
toont bloemstukken van de regio-
nale bloemschikwedstrijden, een
voorselectie voor de nationale
kampioenschappen 2003.

De paaseiermarkt blijft de hoofd-
moot van 'Reurei', dat al jaren be-
kendheid geniet in de wereld van
verzamelaars van bewerkte eieren
als kwaliteitsmarkt. Er worden eie-
ren getoond van snip tot struis, op
vele manieren bewerkt: van schil-
deren, krastechniek, aquarel, olie-
verf, beplakt, uitgezaagd, tot knip-
werk. Voor de laatste techniek is
een bekende knipster uit Fries-
land, mevrouw Tineke Santema,
aanwezig. Daarnaast zal op 'Reur-
ei' het echtpaar Nobel uit Gouda
aanwezig zijn met uniek werk op
eieren: het originele Gouda-pla-
teel.

De Speeltuinvereniging heeft dit
jaar weer een palmpaasoptocht op
touw gezet, die door het dorp gaat
met muzikale begeleiding van 'So-
phia's Lust'. Ook wordt medewer-

king verleend door leden van de
'Achterhookse Folkloredansers',
Henk Harmsen uut Stokkum (met
een dialezing over oude paasge-
bruiken in de Euregio) en Dinie
Hiddink en Wim Bluemers met
hun folklore- en paasverhalen. Er
zijn modellen en een fotoreporta-
ge van palmpaass tokken en bksels
uit de vorige eeuw te zien en zelfs
een miniatuur-paasvuur ont-
breekt niet. De heren Bergman en
Van Lieshout geven een demon-
stratie van het gieten van paaseie-
ren en figuren (in chocola), die ter
plaatse ook te koop zijn.

Het ziet ernaar uit dat de tiende
keer tevens de laatste keer 'Reurei'
zal zijn. Wat in 1994 werd opgezet
door Manci en Arend Mol en Fe
mia en Martin Kok, zal waarschijn-
lijk moeten stoppen omdat er
geen opvolgers zijn voor de leden
van het 'Reurei-team', momenteel
bestaande uit de Ruurloërs Martin
en Femia Kok, Bets en Hans
Musters, Ineke Brinkhuis en Janny
van der Torre. Femia Kok: "We zijn
allen gepensioneerden. Vier leden
van het team hebben al vorig jaar
laten weten dat zij, wegens privé-
omstandigheden of ziekte, ermee
willen stoppen na tien jaar. Het is
ondoenlijk om met twee mensen
een dergelijke manifestatie op te
zetten. We hebben het steeds met
veel plezier gedaan, maar het is
niet anders. We hebben ons best
gedaan om van de tiende editie
een prachtige te maken, zeker
geen 'treurei'."



Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

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

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!

Complete satelliet installatie v.a. 379euro

Hengelo(Gld) S p a (straat 19
iel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

Maandag ifm vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten

•ZONC pop?*»!

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

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

%. Tel. (0573) 45 25 60 - 45 10 02
''

Vanaf zaterdag 22 maart iedere zaterdag.
Verkoop zolang de voorraad strekt.

Alles gaat weg voor handelsprijzen,

dus sla uw slag!
Bomen in soorten
Rhododendron
Haagbeuk
Struiken

vanaf € 10.00

vanaf € 7.00

vanaf € 0.60

vanaf € 2.00

Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a - Vorden

Tel. (0575) 55 14 64 of 06 54323046

Inname van:
• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

ENZERINK

Tevens verkoop van:
• ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

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

Tonny Jupüërts
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenveger
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

Hobbybeurs
6 april 2003

Bij café-restaurant

„Het Witte Paard"
Ruurloseweg 1 te Zelhem
Van 10.30 tot 17.00 uur.
Entree € 1 ,-
kinderen tot 12 jaar gratis.

Kijk voor meer informatie op
www.hobbybeurs.com

bezit of huurt ff
een woning
van 15 Jaar of ouder?

Laat dan dit jaar uw
binnen- en/of buiten-
onderhoudsschilderwerk
door de schilders van Boerstoel
uitvoeren tegen het lage btw-tarief
van

slechts 6%
l,p.v, 19%.

Met ingang van volgend jaar wordt
deze regeling door de overheid
misschien weer ingetrokken.

schildersbedrijf

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9 • Vorden
Tel. (0575)551567
Fax (0575) 55 35 67
e-mail: info@boerstoel.nl
www.boerstoel.nl

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities. Telefoon (0575) 55 10 1O

t-SMMH^v ^ ^ _ IS^V — ̂ ^ ^~^

BMW
DUCATI
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI
SUZUKI
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA + Koffers

r~ ̂ mm^f

biedt aan:

K75
996 S
CBR 600 F2
CBR 600 F2
CBR 600 F3
CBR 600 F
VT 750 C2
CB 750 Seven Fifty
VFR 800 Fl
CBR 900 RR
CBR 900 RR
VTR 1000
ST 1100 Pan European
EX 500
ZZR 600
ZZR 600
GPX 600 R
GTR 1000
GSX 1100 R

[©IMlL VjT--^ ) — l' 1 1 :s

1995 6.300,-
2001 17.250,-
1992 4.950,-
1993 5.400,-
1996 6.750,-
1999 8.200,-
1998 6.900,-
1994 4.200,-
1999 9.250,-
1995 7.200,-
2001 f f.700,-
1997 7.600,-
1994 8.200,-
1989 2.250,-
1992 4.75O,-
1993 4.900,-
1988 3.100,-
1989 4.500,-
1990 4.800,-

XVS 650 Drag Star Classic 2000 7.2OO,-
XV 750 Virago
XJ 900 Diversion

1993 3.900,-
1994 6.000,-

Ook uw adres voor reparaties, onderhoud, revisies, banden enz. En natuurlijk de beste service!

IN- EN V E R K O O P • R E P A R A T I E M O T O R E N
Harfsenseweg 1, 7245 PA Laren (Gld.) • Tel.

www.mamola.nl
(0573) 40 20 22



Zaterdagavond 5 april

Café de Bierkaai te Baak
Engels voor volwassenen
in de regio

Kees Meerman & Erwin van Üg-
ten werken al zo'n tien jaar sa-
men. Een creatief duo, dat
voortdurend bezig is met nieu-
we ideeën.

Erwin van ügten heeft door de ja-
ren heen zijn sporen als gitarist
ruimschoots verdiend. Hij werkte
samen met o.a. Bertus Borgers,
Barry Hay, Frederique Spigt, Ma-
thilde Santing, Astrid Seriese, Han
van Eijk, Chris Hinze en natuurlijk
met zijn levenspartner Julya Lo'ko.
Vorige winter stond hij met Ange
la Groothuijzen, Mildred Douglas
en Julya Lo'ko in de Nederlandse

theaters met een show rond Sting.
Hij produceerde tevens de CD van
dit project.
In recensies wordt hij gerekend tot
de top van Nederlandse gitaristen
en vergeleken met b.v. Ry Cooder.
Kees Meerman staat bekend als de
Wild Romance drummer in de glo-
rietijd van Herman Brood. Als zan-
ger kan hij zijn liefde voor muziek
uiten met zijn hese stemgeluid vol
rock & soul. Op de dag van de ere
matie van Herman was Kees ge-
vraagd een gastoptreden te doen
in Paradiso. Dit optreden heeft in
alle dagbladen aandacht gehad.
Ook bij de tribute op 5 november

was hem weer een prominente rol
toebedeeld. Natuurlijk met de suc-
cesvolste Wild Romance ooit met
Danny Lademacher en Freddi Ca-
valli.
"Ani" Meerman nam zijn beroem-
de plaats achter het drumstel weer
in en liet horen waarom hij in die
formatie als zanger altijd zoveel
ruimte kreeg.
In het tweede blok kwam hij nog
een keer terug om een aantal van
zijn eigen songs uit zijn latere
Wild Romance periode te zingen.
"Reel to Reel" en "Love so Strong"
stonden ook bij Herman op het re-
pertoire.

Teuterpret' viert feest

Vrijdagavond 28 maart was het
dan zover. Het speelplein van
peuterspeelzaal 'Peuterpret' in
Wichmond werd officieel door
wethouder Wichers geopend.

Na een aantal zaterdagen hard
werken o.l.v. Barney Visser(ouder
van l van de peuters) was het
speelterrein klaar voor gebruik.
Een 15 tal ouders hebben de han-
den flink uit de mouwen gestoken
om het speelplein te vergroten en
een tegelplein aan te leggen. Het
weer heeft enorm meegewerkt en
de eerste week hebben de peuters
er al volop van kunnen genieten.

Vrijdagavond om 18.15 uur werd
dhr. Wichers door vele peuters,

broertjes, zusjes, ouders en groot-
ouders toegezongen (hij vierde nl.
ook nog zijn verjaardag die dag).
Bij het laatste hiep, hiep, hoera
heeft hij het lint doorgeknipt.

Hierna konden alle belangstellen-
den het plein bewonderen en zich
vermaken met allerlei spelletjes
en er was van alles eten en drin-
ken. Ook waren er nog dieren om
te knuffelen en te aaien, want wat
is er nu mooier in de lente dan een
paar lammetjes en een ezel met
jong of kleine konijntjes. De kinde-
ren hebben genoten en dus de ou-
ders ook.

Toen de peuters naar huis vertrok-
ken was het al donker en het toe

gangspad was sfeervol verlicht
met waxine-lichtjes. Er heeft me-
nig 'ach, ooh' en 'mogen wij hier-
langs lopen' geklonken uit de kin-
dermondjes.

Er was erg veel belangstelling en
zoals dhr. Wichers ook zei: het is
voor de leefbaarheid van een dorp
belangrijk dat er een doorgaande
lijn is die de betrokkenheid in het
dorp vergroot. Dit is een goed op-
stapje voor een doorstroom naar
de basisschool.
Aan het enthousiasme van ieder-
een te merken is dit misschien een
aanleiding om elk jaar in Wich-
mond een feestje 'speciaal voor
peuters' te organiseren.
Wie weet 71....

Engels was al een wereldtaal, nu
door de éénwording van Euro-
pa, is voor een Europeaan, enige
beheersing van de Engelse taal
noodzakelijk geworden.

Wie de Engelse taal niet beheerst
is eigenlijk een Europees analfa-
beet. Inspelend op deze ontwikke-
ling is door mevr. Rots-Beusink een
cursus ontwikkeld.
Deze cursus is in het bijzonder ge
richt op volwassenen die onafhan-
kelijk van hun leeftijd en voorop-
leiding, de Engelse taal in woord/
spraak en geschrift willen kunnen
hanteren. Sinds kort wordt deze
cursus "Engels voor volwassenen"

weer gegeven in de regio Hengelo,
Keijenborg en Vorden.
Voor deze opleiding zijn begrijpe
lijke boeken geschreven door de
docente mevr. Rots-Beusink; daar-
bij kan gebruik worden gemaakt
van moderne audio hulpmiddelen
zoals de audio CD voor thuisge-
bruik. Veel aandacht wordt er ge
schonken aan de uitspraak, daar-
naast ook aan de nodige lees en
schrijfvaardigheid.

Voor inlichtingen en aanmelding
voor deze praktische cursus, kan
men contact opnemen met mevr.
Rots-Beusink op telefoon nr.:
(0543) 45 14 76.

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

APRIL
2 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
2 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
2 Voorjaars contactmiddag Wel-

fare Rode Kruis de Wehme.
2 HVG Wichmond, Paasliturgie.
3 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
3 Bejaardenkring Dorpscentrum.
4 ANBO Dialezing "Zwerftocht

door Kon. Houtvesterij Het
Loo"

5 St. Vriendenkring Klein Axen,
workshop Gerda Ellenkamp.

7 Bridgen in Dorpscentrum.
7 Cursus paasstuk maken N.B.v.P.

vrouwen van nu afd. Vorden.
8 HVG dorp, ledenvergadering

Nijkerk.
9 Bridgeclub BZR in 't Stamperjte.
9 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
9 HVG Linde Paasviering en reis-

verslag Roemenië.
10 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
11 Toneeluitvoering Delden.
12 Stekjes ruilmarkt Kerkplein

N.B.v.P. vrouwen van nu afd.
Vorden.

12 HSV de Snoekbaars, Paaseieren
wedstrijd.

14 Bridgen in Dorpscentrum.

15 Reisje vlechtmuseum in Noord-
wolde N.B.v.P. vrouwen van nu
afd Vorden.

15 St. Vriendenkring Klein Axen
't Beeckland, lezing P. Rijntjes.

16 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

16 Verrassingsavond door'Eendags-
bestuur' N.B.v.P. vrouwen van
nu afd. Vorden.

16 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
16 Handwerkmiddag en kraam-

verkoop Welfare Rode Kruis
Wehme.

17 Klootschieten bij de Vordense
Pan.

17 Bejaardenkring Dorpscentrum.
17 PCOB Paasbijeenkomst in 't

Stampertje.
20 Paasvuur Kranenburg.
22 Chr. Vrouwenbeweging Passage

Paasviering.
23 HVG Wichmond, mevr. Smits

poppenkasten.
23 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
23 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
24 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
24 Provinciale ontmoetingsdag

N.B.v.P. vrouwen van nu afd.
Vorden.

24 HVG dorp, lezing Mantelzorg
VTT.

26 Oranjeavond in't Dorpscentrum.
26 HSV de Snoekbaars, senioren-

wedstrijd.
28 Bridgen in Dorpscentrum.
29 Agrarische P.R. reisje naar de

Veluwe N.B.v.P. vrouwen van
nu afd. Vorden.

30 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
30 Oranjefeest Vorden.
30 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
30 Handwerkmiddag Welfare in

de Wehme.

Huisvrouwen Orkest
opVDTV
Het Vordens Huisvrouwen Or-
kest heeft afgelopen vrijdag 28
maart met veel plezier meege-
werkt aan de opnames die En-
demol TV. Bij VenD te Utrecht
heeft opgenomen.

Om 9.30 uur waren de dames en
de dirigent present en konden ze
gelijk aan de slag. Eerst even proef
draaien en vlak daarna begonnen
de opnames met Toby die, niets
vermoedend, binnen kwam en na
een inleidend praatje gelijk met
het orkest mee mocht trommelen
op een drietal pannen. Dat deed zij
heel leuk, zeker als je zo plotseling
tussen het orkest komt te staan.
Jan Hilferink de dirigent gaf hem

dan ook een compliment voor het
feit dat hij zo onbevangen met her
orkest had meegespeeld.

Daarna werden nog was shots van
het orkest opgenomen en werd
aan de dirigent gevraagd wat hij
van het optreden van Toby vond.

Omstreeks 12.00 uur was het weer
voorbij en gingen de dames weer
richting Vorden waar nog even werd
nagekaart over dit unieke gebeuren.
Op vrijdag 4 april zal tussen 16.00
en 17.00 uur op SBS 6 het gebeu-
ren uitgezonden worden met een
herhaling op zaterdag 5 april op
Net 5. En nu maar afwachten wat
de regisseur uiteindelijk uitzend!



• Administratief • landbouwtechniek

• Automatisering • Magazijn en logistiek

• Constructie / lastechniek • Metaalbewerking

• Engineering • Montage/ assemblage

• inkoop/ verkoop •Onderhoudstechniek

• Installatietechniek • Produktiepersoneel

{0575)464601

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225?°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS

Nieuwe collectie - Nieuwe collectie
Met de nieuwe collectie

kleding en schoenen
ook voor kinderen, kunnen we onze zeer scherpe

prijzen handhaven!
Eigen import: groot- en kleinhandel.

Grote keus in merken.

9 merken spijkerbroeken
vanaf 2 voor

Klompschoenen vanaf
Blouses
Jassen, jacks
Werkschoenen vele merken
etc. etc.

€ 35.00
€ f3.75
€ 5.50
€ 22.00
€ 33.00

Leverancier van Björnson, Big Hom, Havep,
USA Basic, MT, Gerba, Grisport, Emma

en vele, vele andere merken.

SuBters
Klompenfabriek, museum en markthandel Sueters

Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg
Telefoon (0575) 46 30 30 • Fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

ROLLUIKEN

Koude isolerend

Warmte werend

Geluid dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraak vertragend

HOLjSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

20% korting
op: Salty Dog

Dog

vanaf 1 april t/m 15 april.

(gpuchon
l >•*. • • *^ "̂J W% ^P^ ^*J JF*.Jeu g d m ode
Raadhuisstraat 23
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 32 79

Maandags gesloten.

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

Alke wastafelmeubel
wit kersen, 110 cm van €

999,-
voor

«•
l

Detremmerie meubel/dubbel
jasmijn-wilde perelaar
140 cm van €"2^03^4 voor

Detremmerie meubel
beuken, incl. kasten
150 cm van €^3505^33 voor

Huppe douchedeur
kwartrond, 80 cm, helder glas
aluminium profiel
incl. douchebak wit van

ddd
*J ïr 2r f"

Kraus
• Dakwerk • Installatie • Sanitair

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

RE i j RI N K
H O T E 1.. K t:. S T A t.) R A N T /, A A l.

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

6.00
tot
19.00 uur

€17,50
inclusief
dessert

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

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur



PaasPop Zieuwent 19,20 en 21 april

Wederom zal dit jaar tijdens de
Paasdagen de 24ste PaasPop
worden georganiseerd te Zieu-
went. Een driedaagse popfesti-
val waarvan de programmeurs
van de stichting PaasPop maar
liefst meer dan twintig acts heb-
ben weten vast te leggen, waar-
onder Di-rect, Silkstone, Van
Dik Hout en Busted.

Het festivalterrein bevindt zich
net als voorgaande jaren aan de
Rouwhorsterdijk nabij het Sourcy-
Center. Het festival is volledig over-
dekt en er wordt muziek gespeeld
in meerdere grote verwarmde ten-
ten. De opstelling van de diverse
podia en tenten is ten opzichte
van voorgaande jaren wel wat on-
der handen genomen. Nieuw is de
servicetent. Hierin kunnen de be
zoekers terecht voor de garderobe,
munten en uiteraard om iets lek-
kers te snacken. Deze veranderin-
gen zijn doorgevoerd om de bezoe
ker nog meer het echte festivalge
voel te geven. De optredens zullen
dit jaar wederom op drie verschil-
lende podia plaatsvinden. De vorig
jaar geïntroduceerde dancetent is
ook dit jaar weer terug op het festi-
valterrein Evenals de vertrouwde
cafétent.
De zaterdagavond zal worden geo-

pend door de winnaar van de Slag
om PaasPop, de punkrock-forma-
tie Gibberish uit Hengelo (Gld). De
Slag om PaasPop zijn gehouden
voorrondes op initiatief van de
stichting Orpheus om talent uit de
regio een professionele kans te ge
ven in de muziek. De winnaar er-
van opent PaasPop. Naast Gibbe-
rish zullen er optredens zijn van:
Silkstone, Relax, Krezip, Femme
Vattaal, Substyle en als afsluiter
De Dijk. De dames-band van Fem-
me Vattaal is een drumgroep van
10 personen die aparte swingende
muziek op olievaten ten gehore
zullen brengen. Relax is een Ne-
derlandse hip-hop formatie met
een band erachter die onlangs nog
de Zilveren Harp heeft ontvangen.
De 'klapper' van de zaterdagavond
De Dijk treedt dit jaar voor de 5de
keer op tijdens PaasPop. Busted, de
winnaar van de publieksprijs van
de Grote Prijs van Nederland, be
gint op zondagavond. De Duitse
band In Extremo is op deze avond
een geval apart. De formatie ver-
mengt rock met muziekstijlen van
de middeleeuwen; een harp en
een doedelzak worden gebruikt in
een combinatie van ruige rock. De
band, bestaande uit zeven heren,
brengt met deze prikkelende stijl
op geheel eigen wijze een ver-

nieuwing aan binnen de heden-
daagse rockmuziek. Andere acts
van de zondagavond zijn onder
meer Dreadlock Pussy, Van Dik
Hout, Di-rect, Lianan Shee, een
Nederlands bandje met aparte al-
lure met een front-vrouw, en Juli-
an Sas, eenvoudige bluesmuziek
met gitaar. De programmering op
paasmaandag is van een geheel an-
dere orde dan de voorgaande da-
gen. Er wordt namelijk geen mu-
ziek gespeeld op een avond, maar
op de middag. Hoewel het dus in
de middag plaatsvindt, is er toch
min of meer sprake van frühshop-
pen met Rapalje, een band uit Gro-
ningen die keltische luistermu-
ziek brengt met af en toe dansmu-
ziek. De hoofdact van die middag
vormt de show "Mooi was die tijd".
Chiel Montagne presenteert in de
ze ruim twee uur durende show
diverse Nederlandse artiesten uit
de gloriedagen van het oude Tros-
programma "Op volle toeren". De
band Hübsch zal de maandagmid-
dag afsluiten met een breed scala
aan 'foute' covers van Duitse ar-
tiesten. Een band zo Duits als Rudi
Carell.
Voor meer informatie en voor
kaarten in de voorverkoop kunt u
terecht op
www.paaspop-zieuwent.nl.

Wat betekent pijn?
De laatste tijd zie ik veel recla-
mes van pijnstillers op televisie.
Pijnstillers, die wel zes uur hel-
pen, zelfs acht tot twaalf uur.
Maar wat betekent pijn eigen-
lijk?

Pijn is een signaal van het li-
chaam, want het lichaam heeft
wat te zeggen. Bijv. hoofdpijn kan
een signaal zijn, dat het tijd is om
het even wat rustiger aan te doen
of maagpij n, misschien zorgen of

spanningen thuis. Als steeds maar
weer de pijn gedoofd wordt, zal
het lichaam op den duur gaan pro-
testeren. Ik moest aan een auto
denken: op het dashboard begint
een lampje te knipperen, je kunt
het lampje afplakken of je kunt er-
naar gaan kijken, wat nodig is,
olie, water of benzine. Als je er niet
naar kijkt, kan het zijn dat de auto
het opgeeft, aan de kook raakt of
vastloopt. En zo is het met mensen
ook, als je niet luistert naar de sig-

nalen van je lichaam, dan kan je
lichaam het opgeven, kun je een
burnout krijgen of kun je ook vast-
lopen. Soms is het moeilijk te be
grijpen, wat het signaal te zeggen
heeft.
Wil je meer weten over wat je li-
chaam jouw te zeggen heeft of als
je vastloopt in bepaalde proble-
men, vraag dan inlichtingen bij
Kairos, Praktijk voor Coaching en
Bewustwording, Nardie Krabben-
borg, Kloosterstraat 2 te Lievelde.

ik heb je nodig World Vision

u/W/ V^^:

MApti'
Eigenlijk weet je wel hoe mijn leven eruit ziet.

Als je 80 cent per dag kunt missen,
kun je mijn leven veranderen.

giro 99 • world vision, amersfoort n̂u.

bel 0900 0255 (10 ctpm) of surf naar www.worldvision.nl

Hooglanders" in galerie
Het Gele Stoeltje", Vorden

Margret Teunissen exposeert
met eigen werk in haar galerie.

De schilderijen zijn krachtig en
kleurrijk. Het thema hooglanders
is op verschillende manieren weer-
gegeven.
Van Janneke Bruines zijn meerde-
re beelden in keramiek te bewon-
deren. Haar vrolijke beelden in de

vorm van "stoeltjes" en "voeters",
o.a. in helder rood en blauw, geven
samen met de schilderijen van
Margret deze expositie een extra
dimensie.

Deze expositie is van 27 maart t/m
3 mei te zien in galerie "Het Gele
Stoeltje", BiNgemeester Gallee-
straat 36 in Vorden.

Kairos verzorgt avond
met Gerrit Jansen
Op dinsdag 8 april a.s. organi-
seert Kairos in HRZ "'t Zwaan-
tje" in zaal "'t Zwanewiek" aan
de Zieuwentseweg l te Lichten-
voorde: Er is meer met Ger-
rit Jansen over numerlogie.

Hij doet dit aan de hand van de ge
boortedatum. Numerlogie is de
kennis van getallen en/of hun tril-
lingen. Ieder getal heeft zijn eigen
trilling en daarmee zijn eigen spe
cifieke kenmerken en invloed. Zo
geeft de geboortedatum informa-

tie over uw levensopdracht. Wilt u
hier meer over weten, dan bent u
van harte welkom op deze avond.
De zaal is al eerder open, er is dan
gelegenheid om kennis te maken
met NEI/NLP, NEI/Integra, Reiki,
magnetiseren, kristaltherapie en
intuïtief schilderen en u kunt
rondkijken in de boekenstand.
Voor inlichtingen kunt u bellen
met Nardie Krabbenborg.

Zie voor meer informatie bij de ad-
vertentie elders in dit blad.

Zondag 6 april

Fragment
vette rockcovers en meer!

Beginnen als straatmuzikanten
in Amsterdam en daarna met je
bandje Ahoy uitverkopen. Frag-
ment heeft het gedaan!

Fragment is één van de meest spe
lende bands van Nederland en bo-
vendien heeft deze band ongeveer
het breedste repertoire wat we
ooit gehoord hebben. En dat is zo-
'n beetje alles wat tussen André
Hazes en Limp Bizkit in zit. Het
leuke van een band als Fragment
is dat ze, door de vele nummers
die ze kennen, op ieder moment

het juiste nummer in kunnen zet-
ten om de zaal helemaal op de kop
te zetten. Ook is het fantastisch
om te horen hoe ze Nederlandsta-
lig werk op zijn steenkolen engels
zingen. Inmiddels heeft de band
ook eigen repertoire en Fragment
is bovendien een graag geziene
gast op zowel de landelijke radio
als op diverse dorpsfeesten in
Nederland. Kortom, bij Fragment
live is het altijd een dolle boel.

Een band die je niet mag missen
op het podium van Witkamp.

Attractiepark Slagharen
bereikt hoogste punt
De vlag is in top gegaan in At-
tractiepark Slagharen. Het
hoogste punt van de nieuwste
attractie Pree Fall is bereikt.
Veertig meter hoog torent deze
nieuwkomer boven Attractie-
park Slagharen uit.

Free Fall brengt per uur zeshon-

derd passagiers naar een hoogte
van veertig meter. Daarna volgt
een vrije val, waarbij gewichtloos-
heid wordt bereikt. De hoogte van
de attractie is niet toevallig ge
kozen. Attractiepark Slagharen
opent op vrijdag 4 april de poorten
voor het publiek en viert dit jaar
zijn veertigjarig bestaan.



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

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

www.financial-freedom.nl

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

Huis-
houdbeurs

niet op 6 april.

Vertrek vanaf Ruurlo,
Vorden, Zutphen,

Brummen etc.
Kosten € 20,-

(incl. bus- en entreekosten).

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

Tel . (0575)501334

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
w (0544) 37 70 08

BORCULO
tr (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Voor uw

tuinplanten,
bomen,
vaste planten
en graszoden

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)

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

We bezorgen gratis in de regio.

Wat we niet op voorraad hebben
zoeken we voor u op.

KEUKENIMPORT

STRADA SPORTS
VORDEN

is op zoek naar een
enthousiaste

aerobic
jnstructeur/
instructrice
voor 1 vaste avond in de week

en evt. invaluren.

Bel voor meer informatie met
Strada Sports Vorden,
tel. (0575) 55 40 91
en vraag naar
Sander Siebelink.

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

TEGELHANDEL
mullcr-vordcn bv

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

DANCING B DISCOTHEEK

Live on stage:

3AREAS100 PUN
.'<£<•' / .-•' J i X §̂*»«

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,

De Uitrusting 21S5 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45.* Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 * Lochem,

voormalige Technische School 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30
* Barchem, Kerk 22:40 Hochem, voormalige Technische School
22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gorssel, Roskam 22:45 * Harfsen.

Buitenlust2255. Meer info : www.witkamp.com

4 ZONDAG 6 APRIL
Live on stage : FRAGMENT !
19:00 UUR T/M 23:00 UUR *

ENTREE 19:00 - 19:30 €4,50 NA 1.9:30 €6,00

OPEN HUIS

Weevers Net

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

Met veel speciale aanbiedingen

Vrij. 4 april 8.30-21.00 uur

Zat. 5 april 8.30-16.00 uur
Zon. 6 april 12.00-17.00 uur

* tuinbouwmachines
* afrasteringsmateriaal
* installatietechniek
* gereedschappen

* sfeerverwarniing
* schouwen
* tuinmeubelen
* huishoudelijke artikelen

De Heide Smid BV
Halle-Heideweg 16 - HALLE - Tel. (0314) 631741

www.heidesmid.nl

Advertentie in kleur?
Vraag eens naar de mogelijkheden.



voor het nieuwe fietsseizoen
Nieuwe kleding, accessoires, kwaliteitsonderdelen voor uw fietsplezier:

nu volop verkrijgbaar. De allerlaatste gadgets en accessoires zijn te vinden

bij de fictsspeciaalzaak, want die heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld

tot een outdoor-paradijs voor fietsers. Op deze pagina zijn enkele van de

leukste, beste, handigste en opvallendste zaken voor u geselecteerd.

Dit dragen we op
de fiets in 2003!
Vrijetijdsfietsers kunnen ook dit seizoen weer goed slagen voor een
aanvulling van hun fietsuitrusting. De nieuwe collecties bevatten
kleding en accessoires die aan alle eisen van kwaliteit, gemak en
comfort voldoen. De leukste en beste 'draagbare zaken' hebben we
vast voor u op een rij gezet. Vraag ernaar bij de fietsspeciaalzaak.

Kleurige brillen
Toe aan een nieuwe /onnebril? Twee trendy
modellen uit de collectie Shimano Eye Pro-
tection /ellen je b l ik op scherp dil sei/oen.
De Emelo is een lichtgewicht allround spon-
model met grote ventilatieopeningen. Het
montuur is in /es kleuren verkrijgbaar en
wordt standaard geleverd met drie verwis-
selbare len/en: voor/onnig weer, voor don-
ker en mislig weer (contrastverscherpend!)
en een transparante set voor regenachtig
weer. Drie sets len/en heeft ook de Karida,

De mountainbike is volwassen
Ruige paden midden in de natuur. Een pittige inspanning leveren. Behen-
dig manoeuvreren en ondertussen alert zijn op boomwortels, rotsen en
onverwachte wendingen. Plus: een mateloze vrijheid. Dat is het ultieme
MTB-gevoel! Logisch dus dat de MTB zo geliefd is in Nederland.

De mountainbike - ook wel ATB genoemd -
is het jongste fenomeen in de wielersport.
Halverwege de jaren '80 vond de eerste
o f f i c i ë l e wedstrijd in Nederland plaats.
Inmidde l s is de/.e krachtpatser onder de
fietsen volwassen geworden. Met /.'n ste-
vige korte frame, brede stuur en dikke ban-
den heelt de MTB in menige Nederlandse
schuur, bijkeuken of garage een vaste plek
veroverd. Inmiddels /ijn door heel Neder-
land t i e n t a l l e n routes in verschi l lende
natuurgebieden uitgezet.

Licht, soepel, krachtig
In de jaren '70 experimenteerde men met
de eerste modellen. In de loop der jaren
heel t de MTB /.ich on twikke ld tot een
ui ters t lichle, stevige en wendbare fiets die
met higlvtech onderdelen is uitgerust. Het
al lernieuwste /.ijn de Dual Conlrol scha-
kelhendels: met één hendel schakelen én
remmen. Shimano. wereldwijd producent
LM) ontwikkelaar van fietsonderdelen, intro-
duceert dit systeem nu ook voorde MTB.
Dat is uniek, want tot dusver was het alleen

beschikbaar voor racefietsen uil de top-
klasse. De Dual Conlrol maakt deel uit van
de XTR-onderdelcngroep: hel neusje van
de /alm voorde MTB-ei die hel beste w i l .
XTR slaal voor l i ch t in gewicht, soepel in
schakelen en /eer k rach t ig in remmen,
/odat de fiets onder de meest ruige omstan-
digheden probleemloos kan functioneren.

De MTB-sport kent vele vormen. De meest
bekende is de cross-country, een officiële
Olympische discipline. De bikers rijden een
parcours van drie lot t ien kilometer een aan-
tal malen rond. Hen hele spectaculaire vorm
is de downhill, waarbij de bikers met enorm
veel behendigheid een hobbelig en bonkig
bergparcours afdalen. De meest beoefende
vorm is echter de veldtoerlocht: een ge/a-
m c n l i j k afgelegde route van doorgaans
30 tot M) kilometer. Tiental len MTB-cluhs
organiseren veldlocrUxïilen, muur ook wed-
s t r i jden en clinics: b i j n a elk weekend vall
er ergens in Nederland wel iets Ie beleven
op MTB-gebied. K i j k voor meer inspiratie
eens op w w w . m o u n t a i n b i k e . p a g i n a . n l !

Trendy op üe ficls niet de
Adventure-collectie.

een modieus 'casual' model. Dc/e fonkel-
nieuwe topper is in /even actuele kleuren
verkrijgbaar. En omdat fietsers het liefst /o
weinig mogelijk bij /ich hebben, worden
beide bri l len met een opbcrg/akjc geleverd,
dat levens dienst doet als schoonmaukdockje.

Trendy outdoorkleding
Ontdooi kleding is tegenwoordig niet alleen
heerlijk om te dragen, maar ook prachtig
om te /ien. Zoals de Adventure-collectie:
sportief, mooi en tegelijkertijd modieus. Kr
is een heren- en een dameslijn in de nieuw-
ste modcklcuren, waaronder beige, ijsblauw,
grijs, paars en dieprood. De collectie omvat
korte en lange broeken, topjes, shirts en
/.elI's een fielsrokje ('skort'). Alle ilems /ijn
gemaakt van elastische en ademende mate-
rialen en voor/ien van allerlei handige
details. Zo bevallen de shorts en lange broe-
ken uitneembare binnenbroeken met /eem.
Na de rit even in de wasmachine en klaar
voor de volgende ronde.

Handige fietsrugzak
In dit over/ichl van draagbare noviteiten
voor dit seizoen mag de tas natuurl i jk niet

De nieuwe sporthril linieio
zet je hl i k op scherp!

ontbreken! Tijdens een f l i n k e tocht stap-
pen fietsers graag even af voor een
w a n d e l i n g of een terrasje. Het ei van
Columbus voor hen is de Pack van Scicon:
een fietstas die /ich in een handomdraai
tol rug/ak laat omtoveren en omgekeerd.
Hel is een ruime las, speciaal ontworpen
om gemakke l i jk op de bagagedrager
te bevestigen. Extra kleding, camera of
proviand kun je er moeiteloos in kwijt.

Schoenen met opbergzakje
Nooil meer over je veters struikelen, nooit
meer een veter tussen je landwiel ui tpeu-
teren. De nieuwe mull i -pui poseschoen vun
Shimano heeft een speciaal opberg/akje
voor de veteruitcindcn. Het is een casuul
sportschoen voor recreatieve bikers die
/owel on- als offroad rijden. Met /o'n
schoen kun je dus lellerlijk alle kanten op.
Hij trapt lekker weg, loopt prima en /iet er
goed u i l . De lussen/ooi is verslerkl mei
glasvezel, waardoor een efficiënte pedaal-
slag tegeli jkert i jd met loopcomfort wordt
gecombineerd.

Fiets kopen?
Kies op onderdelen

Bij de aankoop van een nieuwe
fiets is het belangrijk om op méér
'te letten dan een aantrekkelijk
model en een modieuze kleur.
Kiest u voor bedieningsgemak,
weinig onderhoud en licht en soe-
pel fietsen? Laat de onderdelen
en accessoires meewegen in uw
keuze. Die bepalen namelijk uw
fietscomfort!

Lichte materialen, eenvoudig te bedie-
nen funct ies en ondcrhoudsarm. De/.e
eigenschappen zijn kenmerkend voor
moderne, high-teeh kwaliteitsonderdelen.
Zoals de onderdelengroep Nexave C500,
die dit seizoen geheel is vernieuwd: nog
soepeler schakelen, nog meer remkracht.
Nexuve is scherp geprijsd en speciaal

ontwikkeld voor fietsers die kiezen voor
gemak, comfort en k w a l i t e i t .

Ongemakken als zadelpijn hoeven
het fietsplezier niet meer in de weg
te staan. Gelzadels zoals de Lady
Gel Flow van Selle Italia zijn spe-

ciaal op de vrouwelijke anatomie
toegesneden. Wilt u extra comfort
tijdens lange tochten? Dan biedt
een zadelhoes uitkomst. De Seat-
cover Gel van het kwaliteitsmerk
PRO past op praktisch elk zadel en
is voorzien van gelkussens die alle
schokken verzachten. Goed voor
dagenlang fietsplezier!

Handige
hulpjes
Uitgekeken op de routes dichtbij
huis? Verken dan eens een ander
natuurgebied in Nederland! Een
fietsendrager brengt de prachtig-
ste natuurgebieden dichtbij, want
de fiets gaat gewoon mee achter
op de auto.

Fictsendragers zijn handige hulpjes om
fietsen snel en veil ig mee te vervoeren. De
nieuwste modellen maken een (kostbare)
trekhaak /elfs overbodig. De Bike Raek
van Eli te bijvoorbeeld kan aan de koffer-
bak van iedere hatchback of stationwagen
bevestigd worden. Op de plaats van
beslemming aangekomen, zijn de fietsen
in een handomdraai weer van de auto af.

Fietsroutes
De route kunt u ihuis al bepalen. Bijvoor-
beeld met behulp van de handige ANWB-

Voor de liefhebber van lange tochten
Lange fietstochten maken: voor
steeds meer mensen is het een
geliefde bezigheid. Voor hen is er
tweemaal goed nieuws. Drie po-
pulaire LF-routes verschijnen dit
fietsseizoen in een nieuw jasje. En
de afgelegde kilometers zijn voor-
taan op een draadloze, waterproof
fietscomputer af te lezen.

De LF3 Rie l land /Han/e iou le , de LF3
Mausroule en de LF4 Middcn-Nedci land-
roule / i j n vol ledig geactualiseerd. Boven-
dien /ijn de routes weergegeven op drie
uilneembare kaarten die gemakkelijk in de
fietstas /.ijn te stoppen. De nieuwe gidsen

/ijn verkrijgbaar bij onder meer ANWB-
en VVV-kantoren. Ze / i j n voor/ien van
gebieds- en Irajeclbeschrijvingen, adres-
sen van at t ract ies en overnachtingsmo-
gelijkheden.

Voor wie wil welen hoeveel kilometer
er is afgelegd, is een fietscomputer een
must. Dit sci/oen is er een nieuwe op
de markt: de draudlo/.c Digi-W van
PRO. De/.e fietscomputer is waterproof
en heelt maar liefst negen functies; van
gemiddelde snelheid en totale rijtijd tot
a a n d u i d i n g of je boven of onder je
gemiddelde snelheid rijdt.

cht
eens op
Vroege ochtendforensen en nach-
telijke stappers weten er alles van:
als fietser is het zaak om goed
zichtbaar te zijn in het verkeer.
Goede fietsverlichting is noodza-
kelijk. En gemakkelijk, want aan de
nieuwste fietsverlichting komt
geen draad of dynamo meer te pas.

Ook in schemer, ochtendmist, regenbui of
nachtelijke duisternis wil je als fietser /ien
en ge/.icn worden. PRO heelt voor dit sei-

/oen een nieuwe serie draadlo/e fiets-
lampen ontwikkeld die onder alle omstan-
digheden optimaal werken. De HL-02B
koplamp bijvoorbeeld geeft de keu/e uil
iwee lichtsterktes: d imlicht en grootlichl.
De/e trendy lamp is mooi vormgegeven en
in drie kleuren verkrijgbaar. Er is ook een
oplaadbare uitvoering mei hulogeenlicht.
Beide koplampen /ijn snel en eenvoudig
- /onder gebruik van gereedschap - op het
s tuur te monteren. Tijd om je licht eens
op te sieken bij de betere fielsvakhandel of
op www.pro-bikegear.nl.

fietsroulegidsen. In de/e gidsen staan de
mooiste fictsroutes per provincies opge-
tekend. En dat niet alleen: u v ind t ook
informatie over horeca, be/ienswaardig-
heden en vertrekt i jden van veerponten.
Wie serieus werk wil maken van z i j n ver-
kenningstocht door heel Nederland, schaft
het ANWB-fietsrouleboek Nederland aan.
De uitneembare routepagina's kunnen in
een kaai tdrager meegenomen worden op
de fiets. Het boek beschri j f t honderd
prachtige fietsroutes. En er slaat duidelijk
aangegeven hoe je met de auto b i j hel
startpunt terechtkomt.

Een surltochtje op internet levert eveneens
een indrukwekkende hoeveelheid keuze-
mogelijkheden en een aanzienlijke dosis
voorpret op. Websites als www.fietsroute.
info en www.I23tlets.nl zetten u op het

spoor van verrassende fietsroutes en aan-
trekkelijke fietsarrangemcnten in alle delen
van het land. Soms is het mogelijk een rou-
tebeschrijving via internet te bestellen,
soms is de route meteen te downlouden.



Bridgen

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 26-3-03
Groep: A
l Mw. A. van Burk/Mw. A.W. van
Gastel 59,03%; 2 Mw. K. Vruggink/
Mw. D. Hoftijzer 58,33%; 3 Dhr. J.
Post/Dhr. L. J. Sprey 53,47%
Groep: B
l Mw. A. Jansen Vreling/Dhr. W.
Jansen Vreling 65,63%; 2 Mw. C.E.
Smit/Dhr. G. Hissink 60,00%; 3 Mw.
G. Bouman/Mw. A.W. van Manen
58,75%.
Groep: C
l Mw. H.J. Scholten/Dhr. J.H. Schol-
ten 69,95%; 2 Mw. T. Hooyveld/
Dhr. J. Duinkerken 68,13%; 3 Mw.
H. Stertefeld/Dhr. F. Stertefeld
53,23%.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 24 maart
A groep:
1. De echtpaar Wullink met 58,8%;
2. Het echtp. Koekkoek met 55,8%;
3. De dames Warringa en Rossel
met 53,8%.
B groep:
1. De heren Enthoven en Hissink
met 61,3%; 2. Mevr. v.d. Ven en de
heer Fey met 59,2%; 3/4. De dames
Warnaar en Matser met 55,4%; 3/4.
Mevr. de Vries en de heer Groot
Bramel met 55,4%.

Volleybal

PELGRUM DASH
Dames
Revoc 3 - Pelgrum Dash 7:1-3
Brevolk l - Pelgrum Dash 5:0-4
Pelgr. Dash 3 - Dijkam WSV l: 3-2
Pelgrum Dash 4 - Will. Gem. 2: 3-1
Pelgrum Dash 6 - Bovo 4:1-3
Pelgrum Dash 2 - SNS Havoc 2: 3-2
Pelgrum Dash l - Halley 1: 2-3
Meisjes
Sparta MCI - Pelgrum Dash MCI: 1-3
Overa MCI - Pelgr. Dash MC3: 3-2
Pelgr. Dash MC2 - Longa 59 MC2:1-3

Voetbal

WVORDEN
Uitslagen 29/30 maart
AZC Fl-Vorden Fl: 2-3
Vorden F2-AZCF3:4-1
Vorden F3 - Be Quick Z. F3:0-5
DZC '68 F9 -Vorden F4: 2-3
Vorden F5 - Warnsv.Boys F6: 2-9
Vorden El - Concordia W. E4: 8-1
VIODE6-Vorden E2: 3-1
ZelosES-Vorden E3: 2-6
OBWDl -Vorden Dl: 0-0
WHCZ D5 - Vorden D2: 0-3
Vorden D3 - Warnsveldse Boys D4:
woensdag 2 april
Doetinchem D4 - Vorden D4: 7-0
Vosseveld Cl -Vorden Cl: 7-4
Ratti Cl D - Vorden C2:10-1
Colmsch. B2 - Vorden/Ratti BI: 7-0
Ruurlo Al - Ratti/ Vorden Al: 3-0
Dinxperlo l -Vorden 1:1-1
Vorden 2 - Grol 3:1-0
Vorden 3 - Keijenburgse Boys 3: 2-2
GFC 4-Vorden 4:4-0
Stokkum 2 - Vorden 5: 2-2

Programma 5/6 april
Warnsveldse Boys Fl - Vorden Fl;
Vorden F2 - Viod F4; Vorden F3 -
Halle F2; Brummen F5 -Vorden F4;
Vorden F5 - Socii F2; Steenderen E2
- Vorden El; Vorden E2 - WHCZ E5;
Angerlo Vooruit E2 - Vorden E3;
SDOUC Dl -Vorden Dl; DZC '68 D6
- Vorden D2; Vorden D3 - DEO Dl;
Zelos D4 - Vorden D4; AZC Cl -
Vorden Cl; Almen C1D - Vorden
C2; Activia BI - Vorden/Ratti BI;
Ratti/Vorden Al - Longa '30 A2;
Gendringen l -Vorden l; Vorden 2
- Witkampers 2; Vorden 3 - Erica
'76 2; Markelo 5 - Vorden 4; Wit-
kampers 6 - Vorden 5

Dinxperlo - Vorden: 1-1
Vorden had vooraf voor l punt
hebben getekend, maar verliet
met een kater het veld in Dinx-
perlo. In de 89e minuut maakte
Dinxperlo uit een klutssituatie de

gelijkmaker. Trainer Chung zag
zijn manschappen nogal uitge
dund. Liefst acht spelers zitten in
de lappenmand of op een zonnig
oord met vakantie. Zijn ploeg
toonde echter wel inzet en dat
maakte heel veel goed. Nu is Dinx-
perlo ook geen wereld ploeg, maar
Vorden heeft ook geen kans weg-
gegeven. Dit in tegenstelling tot
vorige week toen de geelzwarten
het Eibergen wel heel erg ge
makkelijk maakten. Door de vele
blessures heeft jeugdspeler Renz
Cornegoor de kans gekregen om
zich te bewijzen als vleugel ver-
dediger. Hij doet dat heel erg goed.
Ook in Dinxperlo speelde hij weer
een verdienstelijke partij. Vorden
ging fanatiek van start tegen het
hoger geklasseerde Dinxperlo. Het
weet zich schaars kansen te creë-
ren, maar er werd met inzet ge
speeld en dan komen de kansen
vanzelf. Sandor Verkijk werd goed
vrijgespeeld en stevende op de
doelman af, maar werd wegens
buitenspel teruggefloten. Ook Ro-
nald de Beus kwam in goede sco-
ringspositie, maar de keeper ver-
kleinde zijn doel goed en zijn
schot werd tot hoekschop ver-
werkt. Rutger Wullink knalde de
hoekschop van Kamperman vanaf
de zestien meter snoeihard op de
paal. Vorden zette Dinxperlo flink
onder druk, maar kreeg geen ech-
te uitgespeelde kansen meer voor
de thee.
De tweede helft was nog maar 2
minuten oud, toen Ronald de Beus
een voorzet over de keeper stiftte
en daarmee de 0-1 aantekende.
Dinxperlo schakelde onmiddellijk
om en ging een op een spelen. Vor-
den dreigde het overwicht te ver-
liezen, maar het gaf geen kansen
weg. In tegendeel de kansen waren
voor Vorden. Arjan Vruggink
speelde zich vrij en beproefde de
keeper en ook Sandor Verkijk en
de Beus hadden de mogelijkheid
om samen de laatste man uit te
spelen. Sandor Verkijk zag een zie
dend schot de keeper uit de boven-
hoek werken. Het zat Vorden niet
mee. In de 89e minuut overkwam
Vorden wat deze competitie al va-
ker is gebeurd. Een klutsbal werd
door de spits met de punt van zijn
schoen binnengetikt 1-1. Vorden
stroopte de mouwen nog een keer
op en kreeg zowaar nog twee klei-
ne kansjes om de overwinning
mee naar huis te nemen. Het bleef
echter 1-1 en daarmee kreeg de
ploeg te weinig.

DE HOVEN l - RATTI l
Na de drie punten van vorige week
tegen SHE ging Ratti vol goede
moed naar de Hoven. Wederom
moest trainer Flip Pelgrum een
aantal aanpassingen binnen zijn
team aanbrengen. Zie hier 'mis-
schien', de belangrijkste ingrediën-
ten voor een dramatische eerste
helft. Overigens dient hierbij ook
de instelling van de meeste jon-
gens vermeld te worden. Hoewel
allen van goede wil waren, kwam
men telkens een stapje te kort ofte
laat. Daarbij moet ook wel gezegd
wordend dat de Hoven een zeer
goede Ie helft op de mat legde.
Veel positiewisselingen en een
verzorgde opbouw van achteruit
maakte het dat de Rattianen het
soms niet meer wisten. Uiteinde
lijk moest een vrije trap de ban
breken. Een prachtige vrije trap,
om de muur gekruld, belandde in
het net. Ratti was even helemaal
de kluts kwijt, en rijp voor een be
hoorlijke nederlaag. Dit werd geïl-
lustreerd door de tweede goal van
de Hoven. Door niet goed uitverde
digen en het in de weg lopen van
elkaar was het de spits van de Ho-
ven die wel erg makkelijk de 2-0
kon binnen tikken. In de pauze
probeerde Pelgrum zijn jongens
weer bij de positieven te krijgen,
door aan te geven wat er anders
moest en waar de kansen voor Rat-
ti lagen. Daardoor een geheel an-
dere tweede helft. De Hoven kon
het spel niet meer zo dicteren als
in de eerste helft. Daarbij kwam
dat de meeste Rattianen een stuk
beter en feller gingen spelen. Ratti

kreeg zelfs wat kansjes. Diep in de
tweede helft, een kwartier voor
tijd, was Oscar Overbeek alert bij
een harde voorzet van Arjan Be
rehpas 2-1. Overigens had zich aan
het eind van de eerste helft een
zelfde situatie voorgedaan. Een
vrije trap van Ruud Mullink werd
echter niet binnengetikt. Na de 2-1
ging Ratti op zoek naar de gelijk-
maker, maar helaas was daarvoor
de tijd te kort. Gezien de tweede
helft had Ratti misschien wel een
puntje verdiend, aan de andere
kant had men in de eerste helft de
wedstrijd al (bijna) uit handen ge
geven. Volgende week moet Ratti
het in Arnhem opnemen tegen
Isseloord.

Programma 5/6 april
Pax F4 - Ratti Fl; Ratte El - Baakse
boys El; Ratti Dl - DZC '68 D5;
Steenderen C2 - Ratti Cl; Activia
BI - Vorden/Ratti BI; Ratti/Vorden
Al - Longa '30 A2; Ratti 5 - Zelos 4;
Isseloord l - Ratti 1; Ratti 2 - Bon
Boys 5; Keijenburgse Boys 3 - Ratti
3; Erix 6 - Ratti 4; Den Dem l - Rat-
ti l (dames)
Programma donderdag 10 april
Ratti 2 - Ruurlo 6; Ulftse Boys 5 -
Ratti 3

SOCII
Dat het tussen Warnsveld en Socii
gaat HI deze afdeling is een vast
gegeven voor Socii dus gewoon
zaak om het tegen Gorssel de pun-
ten thuis te houden. De gasten wil-
den hier niet aan mee werken en
boden de gehele wedstrijd goede
tegenstand. Na 25 minuten werd
het 0-1 en deze stand mocht ge-
zien het wedstrijdbeeld niet onver-
diend worden genoemd. Deze
stand bleef gehandhaafd tot de
rust. Daarna ging Socii iets met
meer agressie er tegenaan en dit
kwam het spel ten goede en wist
Robert Kornegoor zelfs 1-1 te ma-
ken. Heel snel erop werd het door-
dat de achterhoede er niet al te
goed uit zag 1-2. Door de vechtlust
van het hele elftal die inmiddels al
op drie plaatsen door invallers ver-
anderd was kwam men toch nog
door een goede actie over vele
schijven via Henri Eggink op 2-2.
Met deze uitslag is het afwachten
wat Warnsveldse Boys gemaakt
heeft en toen bleek dat deze op 1-1
waren blijven steken was het resul-
taat van en voor Socii extra zuur
want met een gewonnen pot had
men nu bovenaan gestaan.

Uitslagen
Socii Fl-ZeddamFl: 2-2
WHCZ F5 - Socii F2: 3-2
Concordia Wehl E3 - Socii E: 5-1
Bredevoort D2 - Socii Dl: 4-8
Socii Cl - Witkampers C2: 9-1
Baakse Boys 2 - Socii 3:4-1
Socii 4 - Brummen 6:1-0
Socii 5 - Baakse Boys 4: 0-1
Dierense Boys 6 - Socii 6:1-2

Programma 5/6 april
Socii Fl - Pax F2; Vorde F2 - Socii F2;
Socii El - Azc E2; Trias D3 - Socii Dl;
Socii Cl - Lochem C3; Baakse Boys
Bl-HarfsenBl;
Westendorp - Socii; Socii 2 - ABS 3;
Socii 3 - de Hoven 2; Zutphania 3 -
Socii 4; Socii 5 - Zutphen 6

Recreanten
volleybaltoernooi
Op zondag 23 maart heeft Rabo
Pelgrum Makelaars DASH weer
haar jaarlijkse recreanten volleybal-
toernooi gehouden. Dit jaar hebben
hier 17 teams aan deelgenomen,
waarvan 3 dames teams 5 heren
teams en 9 mix teams. De finale bij
de dames is gewonnen door Wivoc
Vivante de Lorijn uit Winterswijk.
Bij de heren is de finale gewonnen
door Side-Out De Sidetjes uit
Zutphen en bij de mix teams is er
evenals voorgaande jaren weer
gewonnen door BOVO uit Aalten.
Het toernooi was net als voorgaan-
de jaren weer erg gezellig en suc-
cesvol.

Lezers schrijven ...
Buiten verantwoording van de redactie

Pastorieweg Vorden
Uit de ingezonden brief van me-
vrouw M.C. Tissing in het Contact
van woensdag 26 maart 2003 blijkt
dat zij niet goed begrijpt wat de
corporatie voor ogen staat.

UITVOEREN VAN
MAATSCHAPPELIJKE TAAK
Als sociaal aanbieder van wonin-
gen is Woningcorporatie De Stie
pel zich bewust van haar maat-
schappelijke taak. In samenspraak
met verschillende partijen, zoals
gemeenten en maatschappelijke
instanties, is het onze doelstelling
om kwalitatief goede en betaalba-
re woningen te realiseren in de ge-
meenten Hengelo (Gld), Lichten-
voorde, Vorden en Zelhem. Voor
de bewoner van nu en van de toe
komst. Anno 2003 is dit geen een-
voudige taak. Enerzijds maken ge-
stegen grondprijzen, strikte regel-
geving en de diverse bezwaarpro-
cedures het de corporatie steeds
lastiger om voldoende, betaalbare
nieuwbouwwoningen te realise-
ren. Anderzijds groeit de vraag
naar seniorenwoningen en ver-
pleeg- en verzorgingshuisplaatsen.
In Vorden is dit ook een groot pro-
bleem.

UNIEKE KANS
Zuytvenne, de stichting waarin de
gezamenlijke verpleeghuizen in
Zutphen zijn ondergebracht, wil
een aantal verpleeghuisplaatsen
onderbrengen in Vorden en bena-
derde De Stiepel hiervoor in 1999.
De Stiepel is zeer content met deze
ontwikkeling en grijpt deze unie
ke mogelijkheid voor Vorden met
beide handen aan. Voor de locatie
Pastorieweg werd een plan ont-
worpen voor zowel verpleeghuis-
plaatsen als seniorenappartemen-
ten. In het voorjaar van 2000 pre
senteert De Stiepel dit plan aan de
bewoners waarbij het voorstel is
om 24 verpleegplaatsen in een
nieuw te bouwen complex op deze
plek te realiseren. De bewoners
van de Pastorieweg geven aan
meer te voelen voor de realisatie
van verpleegplaatsen elders in het
gebouw van De Wehme en verzoe
ken ons nadrukkelijk om deze sug-
gestie te vertalen naar een aange
past ontwerp. Najaar 2000 leggen

we een herzien plan voor aan de
bewoners waarin deze wens ver-
taald is, doch de bewoners kunnen
zich hier niet in vinden.

JURIDISCHE STAPPEN
Helaas blijven de standpunten van
bewoners en De Stiepel lijnrecht
tegenover elkaar staan en na ver-
schillende overlegpogingen ziet
De Stiepel begin 2001 geen andere
mogelijkheid dan het nemen van
juridische stappen om 6 van de 16
overgebleven bewoners van de Pas-
torieweg te bewegen om te verhui-
zen zodat het plan gerealiseerd
kan worden. De kantonrechter
oordeelde in eerste instantie in het
voordeel van de bewoners waarte
gen wij in hoger beroep zijn ge
gaan. Ogenschijnlijk met succes,
want in een voorlopige uitspraak
erkent de Rechtbank "het drin-
gend eigen gebruik" voor De Stie
pel. Donderdag 17 april 2003 vindt
een bijeenkomst bij de Rechtbank
plaats. Wij hopen dan overeen-
stemming te bereiken met de be
woners.

PROBLEMEN VOOR BEWONERS
Vanzelfsprekend begrijpen wij dat
het persoonlijk leed voor de bewo-
ners groot is en beseffen wij dat
het niet meevalt om op hogere
leeftijd nog te moeten verhuizen.
Wij vinden het erg jammer dat de
bewoners het gevoel hebben dat er
niet te communiceren valt met de
corporatie. Wij blijven ons uiterste
best doen om de bewoners goed te
blijven begeleiden.

Zij kunnen op veel meer rekenen,
dan waarvoor De Stiepel wettelijk
verplicht is. Zij kunnen een verge
lijkbare woning verwachten en zij
krijgen de eerste keus indien zij te
rug willen naar de nieuwbouw.

Wij begrijpen dat dit niet de be
langrijkste wens is van de individu-
ele bewoners aan de Pastorieweg,
maar wij mogen, omwille van het
maatschappelijk belang voor de
gemeente Vorden, ons hierdoor
niet laten leiden. Vorden krijgt een
unieke kans 24 verpleegplaatsen
te realiseren in het dorp, waarvoor
De Stiepel haar best doet dit waar
te maken. Deze kans mag niet ver-
loren gaan.

LH.G. Westerbroek,
Statutair directeur

Woningcorporatie De Stiepel
Zelhem

Zal het tot de kerst duren
voor ik mijn winnaars zie?



21 maart tot en met 18 mei 2003

De lente 2003 start weer op Keukenhof
LISSE - Waar kun je de lentekriebels beter kwijt dan op
Keukenhof? Want Keukenhof zit net als de lente boordevol nieuwe
energie. Niet alleen in de kleuren en geuren van alle prachtige tul-
pen, narcissen en hyacinten die er te bewonderen zijn, maar ook in
een nieuw lenteprogramma vol verrassende activiteiten. Beleef de
mooiste lente van je leven in een bloemenpark van 32ha.

De Beukenlaan, de bijzondere
Japanse- en Historische tuin zijn een
bron van inspiratie voor uw eigen tuin.
Voor de kids is er een
spannende Bollebozen
speurtocht door het

OKeuKenhof
L I S S E - H O L L A N Dpark. Uitgespeurd?, dan

is het hollen naar het klimtoestel of de
dierenweide. En dan natuurlijk de
befaamde doolhof. Verder hebben we
dit jaar weer de bijzondere bloemen-
tentoonstelling waar alle denkbare
exemplaren van snijbloemen te
bewonderen zijn. De wereldberoemde

Kinderparadijs met
spannende speurtocht

Keukenhof wordt steeds meer
óók een paradijs voor kinderen.
Voor alle jeugdige bezoekers is
er deze lente een spannende
speurtocht door het park.
Leidraad is het speciaal geschre-
ven en gratis af te halen
'Bollebozenboekje', leuk geïl-
lustreerd en vol aanwijzingen
en opdrachten. Wie uitgespeurd
is, holt naar de klimtoestellen of
de Keukenhof-fontein: een
spectaculair waterspektakel!

Natuur is niet alleen flora, maar
ook fauna. In Keukenhof zijn taf-
loze dieren, die graag geaaid en
bekeken willen worden. In de
dierenweide staan prachtige
pauwen, schapen, geiten, gan-
zen en kippen.

Verder is er ook de befaamde
Keukenhof Doolhof. Niemand
kan écht verdwalen tijdens de
tocht tussen de 700 venijn-
bomen in dit unieke labyrint. En
als de tocht goed doorlopen is
kan de terugroute worden
bepaald door in het uttktjkpunt
te klimmen. Voor de kleintjes
zijn er bij de entree kinderkar-
ren gratis te huur.

Speciaal voor kinderen is er dit
jaar een tuin, die is ontworpen
door ..... Kinderen. Keukenhof
heeft daarvoor een overeen-
komst gesloten met de grootste
producent van tijdschriften. De
Nederlandse tak van het Finse
Sanoma heeft zeven tuinen in
het park ter beschikking gekre-
gen en één daarvan wordt inge-
vuld door het blad Kinderen.
Andere door bijvoorbeeld VT
Wonen, Tui nieren en Li bel l e.
Genoeg gespeeld en geleerd?
Dan is het tijd om poffertjes te
eten in het oer-Hollandse pof-
fertjesrestaurant.

Lelietentoonstelling viert in 2003 haar
25e jubileum. Interessant om te weten
is ook dat er weer twaalf leasezwanen

vakantie zullen vieren
in de hofvijver,
Keukenhof de grootste
fontein van Europa

heeft, op Keukenhof ook bollen te
koop zijn en er maar liefst 7 miljoen
bollen op springen staan. Het park is
goed toegankelijk voor gasten met
een handicap. Rolstoelen (tijdig telefo-
nisch reserveren) en wandelwagens
zijn gratis beschikbaar. En na de tuin
bezichtigd te hebben is het heerlijk
uitrusten en nagenieten in de restau-
rants en op de terrassen.

Het Frans Hals Museum reali-
seert in het Oranje-Nassau
Paviljoen een tentoonstelling
over de tulpomania (tulpen-
gekte) in de Gouden Eeuw. De
tentoonstelling zal te zien zijn
gedurende de gehele ope-
ningsperiode van Keukenhof.
Aan de hand van een aantal
fotografische reproducties en
toelichtende teksten geeft de
tentoonstelling een goed
beeld van de tulpengekte.

Tulip Fields of Holland
Hollandse bollenvelden
Keukenhof heeft deze lente de primeur van een bijzondere ten-
toonstelling in het Oranje Nassau Paviljoen over schilders uit
binnen- en buitenland die in de periode! 850-1950 hun inspiratie
hebben geput uit de beroemde Hollandse bollenvelden. Aanleiding

Ci I1OI11C S WCCt GnOIÏie voor deze kleurrijke expositie is het boek Tulip Fields of Holland /
Hollandse bollenvelden, waarin bijna 140 schilderijen in kleur staan
afgebeeld van ongeveer veertig grote en kleine meesters die onder
de indruk raakten van het Hollandse lentelandschap.

Vanaf 21 maart is de tentoon-
stelling Gnome sweet Gnome te
zien. In samenwerking met SKOR
(Stichting Kunst en Openbare
Ruimte) heeft Keukenhof voor
de komende drie jaar een pro-
gramma ontwikkeld voor het
presenteren van hedendaagse
beeldende kunst. Onderwerp
voor de tijdelijke en permanente
kunstwerken audio- en/of video-
installaties is de tuinkabouter in
al haar facetten.

In het tentoonstellingsprogramma
dat Rob van de Ven (Zapp Produc-
tions/Zapp Magazine) samenstelt,
staat het beeld en de verbeelding
centraal, rondom een fenomeen dat
iedereen kent: de tuinkabouter. Niet
via tekst of theorieën maar via de
visuele kracht van beelden wordt de
bezoeker bij de hand genomen.
Kunstenaars uit binnen- en buitenland
worden de komende driejaar uitgeno-
digd om gestalte te geven aan de
kabouter of een soortgelijk mythisch /
sprookjesachtig figuur uit hun cultuur.
Op verassende plekken en op onver-
wachte wijze komt de bezoeker van
Keukenhof deze hoeder en bescher-
mer van onze tuinen tegen: van de
kaboutergeluiden in de soundscapes
van Mr. Mrs. Cameron tot en met de
kabouterdemonstratie van Rik Delrue.

Halverwege maart verschijnt een boek
waarin zo'n 140 afbeeldingen staan
van schilderijen, die stuk voor stuk
betrekking hebben op de Hollandse
tulpenvelden. Herman van Amster-
dam, geboren en getogen in deze
regio, nam het initiatief voor dit boek.
Hij is internationaal expert op het

gebied van schilderijen over de
Hollandse bollenvelden en organiseer-
de een uitgebreide speurtocht kriskras
over de aardbol om dit soort impres-
sies te achterhalen.
Een van de verrassende ontdekkingen
die Van Amsterdam deed waren de

Glaskunst
Keukenhof presenteert dit voor-
jaar een symfonie van licht en
kleur. De vertrouwde spranke-
lende kleuren van de ontluiken-
de lente, vormen in het Koningin
Juliana Paviljoen, "Glow of
Glass" het natuurlijke decor van
in glas gevangen licht. Twaalf
prominente hedendaagse
Nederlandse glaskunstenaars
stellen er van 21 maart tot en
met 18 met 2003 hun vrije werk
tentoon: glasobjecten die licht,
ruimte en kleur weerspiegelen
in hun door kunstenaars gescha-
pen unieke vorm.
De deelnemende kunstenaars
zijn Bibi Smit Bernard Heesen,
Jan Verschoor, Louis La Rooy,
Meza Rijsdijk, Ming Hou Chen,
Peter Huntelaar, Peter Bremers,
Richard Price, Siem van de Marel,
Sabine Lintzen en Winnie Tesch-
macher.
De tentoonstelling biedt daar-
naast een ruim overzicht van
serie-atelierstukken en unieke
stukken van de Koninklijke
Nederlandsche Glasfabriek
Leerdam. Een deel van de unica's
van de kunstenaars is geduren-
de de tentoonstelling ook aan te
kopen.

kunstwerken van de Engelse aquarel-
liste Mima Nixon.Zij streek begin twin-
tigste eeuw neer in de Bollenstreek op
verzoek van een Londense uitgever
die een boek over tuinen in Nederland
wilde produceren. Nixon werd
gevraagd de illustraties te verzorgen
en maakte in de omgeving van
Haarlem een schitterende serie land-
schappen met tulpenvelden. Mede
dankzij Mima Nixon is goed te
'reconstrueren' hoe pakweg een eeuw
geleden het landschap van de
Bollenstreek er uit heeft gezien.

Gedurende de openstelling is er
op het park een groep van tien
kunstenaars aanwezig in de vier
paviljoens op Keukenhof. Het
betreft het Koningin Juliana
Paviljoen, "Glow of Glass"
Koningin Beatrix Paviljoen,
"Tropical Trends" Prins Willem-
Alexander Paviljoen, "Gardens
Inside" en tenslotte het Oranje-
Nassau Paviljoen, "House of
Flowers" Het samenvattende
thema van hun werk is Reizen en
het bewegen in de tijd en ruimte.

De grootste lelietentoonstelling
ter wereld viert haar mijlpaal
Keukenhof organiseert in 2003 maar liefst vijftien bijzondere bloe-
mententoonstellingen, waar alle denkbare exemplaren van favorie-
te lentebloemen bewonderd kunnen worden. De shows zijn wisse-
lende binnententoonstellingen, waarbij elke week een andere
bloem centraal staat. Het gaat hierbij om planten en afgesneden
bloemen die worden verwerkt in bijzondere arrangementen.

Het hoogtepunt is al jaren de Lelieten-
toonstelling, de grootste lelietentoon-
stelling in de wereld, die dit jaar voor
de 25e maal wordt gehouden in het
Prins Willem Alexander Paviljoen. Deze
parade was 25 jaar geleden de eerste
expositie in zijn soort en is inmiddels
uitgegroeid tot de grootste overdekte
jaarlijkse lelieshow ter wereld. Op een

oppervlakte van ongeveer 6.000 vier-
kante meter worden meer dan 300
verschillende soorten lelies getoond,
verwerkt in honderden imposante
bloemstukken. De opbouw van de ten-
toonstelling vindt plaats van 9 t/m 11
mei 2003. Op moederdag 11 mei staat
de show al in volle bloei. De echte ten-
toonstelling is van 12 t/m 18 mei 2003.

Keukenhof 2003:
praktische informatie

Keukenhof is dagelijks geo-
pend van 21 maart t/m
18 mei 2003; van 8.00 uur
tot 19.30 uur.
De kassa's zijn geopend tot
18.00 uur.

De entreeprijzen voor
Keukenhof bedragen voor:

volwassenen €11,50
65-*- €10,50
kinderen (4-11 jaar) € 5,50
Parkeren kost € 4,00

www.keukenhof.nl



RASSENACTIE BIJ DE DUIF

helft van de prijs!!
Koudschuimmatras
Dubbeldoeks ecru stretchtijk met rits
(afneembaar). Hoogwaardig SG45
comfortschuim met zachte summerfeel
afdeklaag.
Bijvoorbeeld in de maat 90/200 cm 219.- euro
2de matras voor de helft van de prijs!

Uw voordeel 109. euro

Pocketveringmatras
Dubbeldoeks jerseystretchhoes met rits
(afneembaar), 3 comfortklassen
en 5 comfortzones. 20 cm dik.
Afdeklaag met wol en thermovezel.
Bijvoorbeeld in de maat 90/200 cm 435.- euro
2de matras voor de helft van de prijs!

Uw voordeel 217. euro

Pocketveringmatras de luxe
Veloursstretchhoes met rits (afneembaar).
7 comfortzones en afdeklagen van natuurrubber
en gelatexeerd paardenhaaren 500 gram wol.
23 cm dik.
Bijvoorbeeld in de maat 90/200 cm 685.- euro
2de matras voor de helft van de prijs!

Uw voordeel 342.50 euro

De matrassen zijn in allerlei maten leverbaar.

Binnenveringmatras
Thermisch geharde bonelveren en
koudschuim. Met een jacquard tijk en
doorgestikt met comfortschuim.
Bijvoorbeeld in de maat 90/200 cm 289.- euro
2de matras voor de helft van de prijs!

144.80Uw voordeel euro

Schuimrubbermatras
Deze matras is voorzien van een frottee-
hoes met rits (afneembaar). Leverbaar
in 3 hardheden en 5 comfortzones.
Bijvoorbeeld in de maat 90/200 cm 419.- euro
2de matras voor de helft van de prijs!

Uw voordeel 209. euro

Showroommatrassen
-Natuurrubbermatrassen met

20% tOt 40% korting

-Showroom Auping Adagio matrassen latex en

pocketvering. Alleen in 90/200 cm.

2de matras voor de helft van de prijs!

-Showroommatrassen van Zevenslaper met

25% korting. Alleen in 90/200 cm.
2de matras is altijd dezelfde maat of kleiner. Tevens kunnen alle matrassen
kostenloos voorzien worden met anti-allergeen afdeklagen.

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48 • Zutphen • 0575-512816 - info@bedshop.nl • www.bedshop.nl
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BESTSELLER!

!h^GEGARANDEERD\

NERGENS
VGQEDKOPER

2 broden naar keuze

Korenlanders
Keuze uit o.a.:
Betuws volkoren
of Bommeler meergranen.
Heel ca. 800 gram 1.67 249

Amstel pils
Krat 24 f lesjes ATT

Huiswijn
Rooiwyn^é?

of Droë Steen 3*97
Literfles

99

Verse
Tilapiafilet

Pakje 300 gram -Sr?tr

59

Lay's
Chips
Naturel, paprika,
bolognese,
cheese onion
of cream&chives
Zak 200 gram

U
GEGAHANDEEI

NERGENS
GOEDKOPER ;;; >'

Dubbelfrisss
Diverse smaken

Literpak

f;;'i.;-

49

"Net uit de oven.
Zo vers zijn onze
Korenlanders."

Amber van Grinsven. Medewerkster broodafdeling

PLUS Eijkemans in Boxtel

Coca-Cola vanilla

Introductieprijs

O.559

UHGAftANDEEmTN

NERGENS l
GOEDKOPER |

Uniekaas
Jong belegen kaas

Vers van het mes.
Aan het stuk

69

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

UiEGARANDEERD^V

MERGENS
5OEDKOPER |

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

wordt direct aan u terugbetaald.

BESTSELLER '.

GEGARANDEERD^

NERGENS
V GOEDKOPER l

Varkenshaas lang
500 gram

BESTSELLER!

Galia meloen
Per stuk

l i C.taAKANDEEIID\

NERGENS l
rRIT" WGOEDKOPER|

PLUS
Patat frites

Zak 1000

O.555

Paasstol
met banketspijs

Per stuk ca. 750 gram

49

PLUS
Vastkokende
aardappelen

Zak 5 kilo

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Runder-
riblappen

Kilo

99

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-17.00

www.plussupermarkt.nl
14/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 3 t/m zaterdag 5 april 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Spaar nu bij PLUS voor fleurige perkplanten!


	tmp01
	tmp02
	tmp03
	tmpB19

