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Gebrek aan sponsors "dwingt
damclub DCV tot fusie!

Bennie Hiddink: "Kwaliteit waarborgen'

Damclub DCV acteert met het
eerste tiental nog steeds op het
hoogste niveau in Nederland
namelijk de "Ere Klasse". Hand-
having in deze Ere-Klasse werd
onlangs bewerkstelligd door in
Zeeland de dammers uit 's Gra-
venpolder te verslaan. Echter in
de nabije toekomst wordt het
steeds moeilijker om in Neder-
land bij de top te blijven beho-
ren.

Voorzitter Bennie Hiddink: "Dat
heeft net als in veel andere takken
van sport ook in de damwereld
met geld te maken, al gaat het
hierbij veeal om onkostenvergoe-
dingen. We hebben ons eerste tien-
tal dankzij de inbreng van hoofd-
sponsor Dostal Wegenbouwjaren-
lang op niveau kunnen houden.
(Onder deze naam speelde het
team ook in de landelijke Ere-klas-
se, red.)

Circa twee jaar geleden heeft
Dostal aangegeven met de sponso-
ring te zullen stoppen. De "zaken"
werden keurig afgehandeld. We
hebben dan ook op een prettige
wijze afscheid van elkaar geno-
men", zo zegt Hiddink. Door deze
sponsoring slaagde de Vordense
damclub erin om de spelersgroep
in tact te houden, sterker nog de
club kon zich middels het aantrek-
ken van enkele landelijk goeie spe
Iers zelfs versterken!

Hiddink: "Toen Dostal als sponsor
wegviel, heeft ons bestuur er alles
aan gedaan om nieuwe sponsors
te vinden. Echter zonder resultaat.
Heeft natuurlijk ook te maken
met de minder gunstige economi-
sche toestanden waarin wij mo-
menteel verkeren. Daardoor staan
er geen bedrijven te trappelen om
een damclub te sponsoren. Ontzet-
tend jammer, maar het is niet an-
ders.

In januari kregen we bovendoen te
horen dat Brion Koulen, Olga Ka-
mychleeva en Eddy Budé ons aan
het eind van het seizoen zouden
gaan verlaten (inmiddels is het sei-
zoen voorbij, red). Dit drietal,
woonachtig in Zuid Limburg gaat
voortaan dichter bij huis spelen,
namelijk bij een club in Maas-
tricht. Hun vertrek betekent een
enorme aderlating voor het eerste
team, want Brion, Olga en Eddy be-
horen bij ons tot de "top vijf'. Voor
hen zijn niet zomaar adequate ver-
vangers voorhanden", zo zegt Ben-
nie Hiddink.

SAMENWERKING
Binnen het bestuur van DCV
kwam toen de suggestie naar vo-
ren om eens te onderzoeken of een
samenwerking met een andere
vereniging mogelijk is. Hiddink:
"Eigenlijk was er maar één optie:
de damclub Doetinchem. Een vere-
niging met vrijwel hetzelfde aan-
tal leden met bovendien een goeie
jeugdgroep. Het eerste tiental van
Doetinchem speelt in de Hoofklas-
se. Ons eerste tiental een stapje ho-
ger Ere-klasse en ons tweede team
2e klasse. Bovendien heeft Doetin-
chem met bijvoorbeeld spelers als
Rik Keurentjes en Wouter Ludwig,
twee dammers in de gelederen die
moeiteloos in ons eerste tiental
kunnen meedraaien.
Bert Woolschot, voorzitter van
Doetinchem, was in eerste instan-
tie verbaasd toen wij hem benader-
den. Hij was direct positief en zag
ook hij in dat door DCV en Doetin-
chem samen te voegen er een basis
ontstaat om in de toekomst in de
Ere-klasse te kunnen blijven spe-
len. Door een fusie aan te gaan
kunnen wellicht voortaan talent-
volle spelers in de Achterhoek ook
voor deze regio behouden blijven.
Wij zijn hier immers de enige club
in de hoogste klasse," aldus Hid-
dink.

Intussen hebben de leden van de
beide clubs al met de fusie inge-
stemd. Een fusie die met het oog
op de nieuwe competitie (seizoen
2002/2003) voor l juli aanstaande
definitief zijn beslag moet krijgen.
Dan zal er ook een nieuw bestuur
worden gekozen. Nog onlangs zijn
bij DCV twee bestuursleden, die
zich niet herkiesbaar stelden, te
weten Henk Lenselink en Jan Hoe-
nink, met het oog op de aanstaan-
de fusie, niet vervangen. Ook zal
binnenkort de nieuwe clubnaam
bekend worden gemaakt. Een en
ander betekent dat er het komen-
de seizoen drie teams op zaterdag
aan de landelijke competitie zul-
len deelnemen nl een team in de
Ere-klasse, Hoofdklasse en Tweede
Klasse. Ook zal nog overlegd wor-
den waar de teams in de landelijke
competitie hun thuiswedstrijden
zullen spelen.

De spelers die niet in de landelijke
competitie uitkomen blijven vanaf
het volgende seizoen gewoon on-
der de naam "afdeling Doetin-
chem" en "afdeling DCV" , hetzij
met achttallen hetzij met zestal-
len aan de competitie van District
Oost meespelen. Tussen twee
haakjes, DCV voorzitter Bennie
Hiddink is ook tevens voorzitter
van District Oost.

ROV
Aktief

Palmzondag
Koopzondag

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

Oranjekrant Vorden
Op woensdag 23 april verschijnt de Oranjekrant Vorden.

Berichten en advertenties gaarne vrijdag 11 april in ons bezit.

Redactie Weekblad Contact

GLTO
Alleen de vogelpest zou nog roet in
het eten kunnen gooien, anders
gaat de trip van de GLTO afdeling
Vorden- Warnsveld- Zutphen naar
Denemarken definitief door. Hi-
fi ebben zich 35 personen opgege-
ven. Het vertrek is gepland op 25
juni, waarna het gezelschap op 28
juni weer terug zal zijn. Tijdens de
trip naar Denemarken zal een be-
zoek worden gebracht aan een var-
kensbedrijf met mestscheider, een
akkerbouwbedrijf en veeteeltbe-

drijven. Binnen de GLTO zijn er
momenteel ook fusieplannen. De
enquête die gehouden werd onder
de leden uit Warnsveld en Zut-
phen gaf aan dat 33 procent voor-
stander is voor Lochem/ Gorssel en
67 procent voor Bronckhorst. Re-
den voor het bestuur van Vorden-
Warnsveld- Zutphen om met de ge-
hele afdeling fusiebesprekingen in
te gaan. Binnenkort houdt de afde-
ling een ledenvergadering, waarbij
aan de leden gevraagd zal worden,
indien het een grotere afdeling
wordt, welke van de plaatselijke
activiteiten moeten blijven bestaan.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 13 april 10.00 uur Palmzondag, ds. L.ü. l lorius uit Didam.

Kapel de Wildenborch
Zondag 13 april 10.00 uur mevr. E.J. van Veldhuijzen.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 73 apri/10.00 uur Palmzondag, ds. Fijn van Draat-Kolf uit Helde.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 april (7e lijdenszondag) 10.00 uur ds. D. Westerneng (voor-
bereiding Avondmaal); 19.00 uur ds. K. Snijder uit Sint janskloosler
(ruildienst).

R.K. kerk Vorden
Zondag 13 april 10.00 uur Pastor v.d. Meer.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 april 17.00 uur Eucharistieviering. Dameskoor.
Zondag 13 april 10.00 uur Woord-/Communieviering. Herenkoor.

Weekendwacht pastores
13 en 14 april Pastoor H. Wassink, tel. (0575) 51 53 77.

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
spoedspreelcuur 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
12-13 april FA Kuijl, Lochem, telefoon (0573) 2516 84. Spreekuur voor
spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie, 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; ma 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/Ruitcrkamp 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 14.00-17.30 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 vrijdagvan 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 In forma ticburo 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. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hpbbyen 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-

ii verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. ol 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 Schrif tel i 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.

• ASR Therapie1, een ener-
getische therapie. Ook ver-
goed door Amicon. A. Baars,
tel. (0575) 55 33 03.

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

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

• Te koop: bietensnijder om
bloemen in te zetten. Tel.
(0314)64 1509.

• Te koop: vouwwagen, merk
Scout, 4-8 personen, met veel
accessoires. In prima staat.
Tel.(0575)451488.

• Te koop gevraagd: houten
poppenhuis voor ons klein-
kind. Tel. (0575) 54 39 24.

• Gevraagd: wasmachines
en TV's. Bel 06 50433624.

• Op 20 april, Eerste Paasdag,
wordt door Buurtvereniging De
Bruil en omstreken een Paas-
vuur georganiseerd. Het Paas-
vuur wordt om ± 20.30 uur
ontstoken achter boerderij
Vels aan de Zelhemseweg in
Ruurlo. Voor alle kinderen is er
een tractatie, verzorgd door de
supermarkt Coöp uit Ruurlo.
Tijdens en na het Paasvuur
zullen „de Sleppers" uit Ruurlo
in de feesttent voor de muzika-
le omlijsting zorgen.

• Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70 of
46 37 43.

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

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

• 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.

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

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor ± 4 uur per week.
Fam. Lam, Delden Vorden, tel.
55 44 37.

• Gezocht: woonruimte in
Hengelo of Vorden voor man
(62 jaar). Liefst in buitenge-
bied. Tel. 46 44 99 na 19.00
uur.

• Rockband zoekt zanger die
eventueel slaggitaar kan spe-
len, graag 2x per week wil re-
peteren en ook aan eigen mu-
ziek wil werken. Veel Engels-
talige muziek. Tel. (0575) 55 15
80.

• Eerste Paasdag 20.00 uur
Paasvuur en vuurgooien in
Kranenburg m.m.v. The Va-
cuumcleaners, Juustum en
OOGZ. Terrein Eikenlaan.

• Muziekvereniging Jubal
geeft een voorjaarsconcert
op 12 april in net Ludgerusge-
bouw om 20.00 uur.

• Gratis af te halen: grindte-
gels. B. Masselink, tel. (0575)
55 42 89.

• Jezelf zijn in deze maat-
schappij. Stichting Vrienden-
kring Klein Axen organiseert
dinsdag 15 april a.s. om 20.00
uur een lezing op 't Beeck-
landcollege, Nieuwstad 49 te
Vorden onder het motto: Ons
innerlijk leven. Toegang €8,90.
Voor info en reservering tel.
(0575) 55 20 44. Zie persbe-
richt.

• Gevraagd: witwerkster. Wie
wil mij 2x per week in de avon-
duren helpen met het schoon-
maken van kantoor en kantin-
eruime in Vorden. Bel (0575)
55 25 11 voor info.

• Te koop: stacaravan 3 x 1 1
m. Ideaal voor de bouw.
€700,-. Tel. 06 10408082 (na
17.00 uur).

• Te koop: digitale satelliet-
ontvanger. Merk Pioneer, type
DBR-S1000NL2 €170,-. HP
Photosmart printer type
1115 €80,-. Tel. (0575) 55 65
16 of 0653150503.
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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) 24 11 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 MET UW ...
Geldig dinsdag 8 t/m zaterdag 12 april.

Oosters koken met...

gesneden paksoy -j go
400 gram € l •400 gram

Hollandse...

komkommer
voor maar 069
Uit landen waar de zon kind aan huis is

physalis
per doosje

Onze salades, dan snoept u verstandig

rauwkost 'Phuket' 4 49
200 gram € l •

Roerhakken voor 'n extra lekker
resultaat... exotische

roerbakgroente
500 gram 249
Nieuwe oogst, zonder pit...

madarijnen
15 voor

Veldverse... malse

039
boontjes^™ €149

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617

internet: www.de-echte-groenteman.nl

ROERBAKKEN? 'N TEFAL WOK! JE SPAART HEM
ZO BIJ ELKAAR! INFO IN DE WINKEL

Kijk voor nieuws ook op:

www.contact.nl

Wij hebben voor u ...
• Hoogstam fruitbomen
• Bloeiende magnolia's

rood - wit - rose

• Leilinden en leiplatanen
• Bolbomen

esdoorn, prunus, catalpa, acacia

• Dakplatanen
• Groene beuk

voor hagen, van 50 -175 cm

• Bosplantsoenen
• Haagbeplanting

coniferen, meidoorn, liguster etc.

• Haag- en sierconiferen
• Rhododendrons

en andere goedblijvende planten

Ook voor een cadeaubon
kunt u bij ons terecht!

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF HALFMAN

Rondweg 2a • Hengelo (Gld.)
Tel.(0575)461424

Kukelvlaai

0 20 O 90
• groot € ̂ m ^

r ^
Kukelbrood

&1& O5O
t7% nu€mmm

\^ >

Denk aan de heerlijke
fbroodhaantjes

voor Palmpasen
V ' ' >

Aanbiedingen geldig van 9 t/m 15 april 2003.

Echte Bakker kö
VAN ASSELTi^;

De Echte Bakker Dat proefje

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

'
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Een beetje van ons leeft in jou,
maar jij leeft helemaal in ons.

Chris

Ons geluk kan niet op met de geboorte van onze
zoon en mijn broer.

Hij is geboren op 1 april 2003 om 15.33 uur en weegt
4270 gram.

Arjan, Karin en Gitte Broekman

Het Hoge 43
7251 XV Vorden
Tel. (0575) 55 43 64
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Opa en oma
Weevers,

gefeliciteerd met jullie
50-jarig huwelijksfeest.

Veel liefs, Lucas

\.... ......................... . . .

Het laatste beetje is nu op,
veel had ik te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat een
verder lijden haar bespaard is gebleven, is na een lief-
devolle verzorging in zorgcentrum „De Polbeek" en
het Gelreziekenhuis „Spittaal", heden rustig ingesla-
pen onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder
en oma

Jennegie Boerstoel
sinds 1994 weduwe van Jan Willem Lijftogt

* Meiderich (Dld.),
8 april 1917

Zutphen:

Eefde:

t Zutphen,
1 april 2003

Twello:

H.W. Lijftogt
C. Lijftogt-Huisken

G.W. Calot-Lijftogt
T.J.A. Calot

Alexander en Bea
Tigo t

Marcel

J. Lijftogt
J.T.E. Lijftogt-Dommerholt

Jantien
Marije

Correspondentieadres:
Oostwiek 6
7211 GK Eefde

De begrafenis heeft vrijdag 4 april te Vorden plaatsge-
vonden.

Ook al staan we met lege handen,
je bent voor altijd in ons hart.

Niels
* 25-3-2003

Wilfred & Marion van Til-Schiphorst

Okhorstweg 6
7234 SV Wichmond

Daar het ons niet mogelijk is u allen persoonlijk te be-
danken, betuigen wij u langs deze weg onze oprechte
dank voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
opa en oude opa

Hendrik Jan Heuvelink

F.J. Heuvelink-Steenblik
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Warnsveld, april 2003

„ ... Tevreden in de Heer..."

Dankbaar dat hij zo lang bij ons is geweest, heeft de
Here tot Zich genomen onze lieve vader, opa, overopa
en broer

Gerrit Jan Cornelis Oonk
weduwnaar van Fredrika Berendina Gosselink

Leiden, 16 juli 1908 t Zutphen, 1 april 2003

Onze speciale dank gaat uit naar De Leeuwerikweide,
in het bijzonder het verplegend personeel

van de afdeling „Wildenborch",
voor de liefdevolle verzorging.

Vorden: Riek en Henk Strang

Curacao (Willemstad): Henk-Jan Strang

Soest: Ria Strang
Lyzanne, Renzo

Doetinchem: Gerbert en Merian Strang
Nienke, Jo-Anne

Lochem: Henk en Henny Oonk

Rhenen: Jeffry en Marleen

Lochem: Jos en Marion
Deventer: H.J.W. Esselink-Oonk

Correspondentieadres: Familie H. Strang
Prins Clauslaan 4
7251 AS Vorden

De begrafenis heeft zaterdag 5 april plaatsgevonden.

Verhuur
verticuteermachines

Tevens uw adres voor

graszaden en
meststoffen
HARMSEN

C IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
anninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575)

Autorijschool
R u es i n k

Thijs Eckhardt
Stationsweg 1b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Gebraden
varkensfricandeau
100 gram

4 gepaneerde
schnitzels
Filet pancetta
100 gram

Biefhaasjes
100 gram

Ham-preisalade
100 gram

5C
€ Jm?°

1?5

O 5

Vlogman
Keurslager
/iitphcnscwcg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 1 3 2 1

• 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

TAXIBEDRIJF VAN HELDEN
Arend en Elly Teunissen

Groepsvervoer tot 30 personen.

Gezellig een dag of avond uit
en zelf niet rijden.

Bel ons voor vrijblijvende prijsopgaaf:

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

' levens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

Bedrijf cn showroom: GerriLsenwee 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard nijcrkamp)

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



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

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

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

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

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

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

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.

Vergadering Reconstructie-
commissie

De Reconstructiecommissie Achter-
hoek en Liemers houdt een extra
openbare vergadering op:
17 april 2003
van 9.30 tot 12.30 uur
plaats: Raadszaal
Gemeentehuis Lochem
Markt 3, 7241 AA Lochem
telefoon 0573 - 289 222
Op de agenda staat als enige
onderwerp:
Concept-Voorontwerp Reconstruc-
tieplan/concept Milieu Effect
Rapportage Achterhoek en
Liemers.
De vergaderstukken liggen vanaf
10 april 2003 ter inzage op het
gemeentehuis van uw gemeente.
De agenda, het verslag en agenda-
punt zijn ook vanaf die datum
elektronisch opvraagbaar op:
www.gelderland.nl/reconstructie/
achterhoek en liemers

Zwerfvuildag

Tijdens de zwerfvuilophaaldag
op 15 maart is in totaal 1720 kilo-
gram rommel langs de wegen
opgeruimd.

P i lot Af va lp r oj e et voor
scholen met De Kraanvogel
De gemeente Vorden heeft samen met Berkel Milieu, het bedrijf dat
de inzameling van huishoudelijk afval in Vorden verzorgt, een
speciaal Afvalproject voor scholen ontwikkeld. Het project bestaat uit
verschillende afwisselende modules die de kinderen doorlopen met
als doel hen bewust te maken van de noodzaak van afvalscheiding.
Het Afvalproject is bedoeld voor de hoogste klassen (7 en 8) van het
basisonderwijs in de VHS-gemeenten. Aan de pilot, die plaatsvindt
in twee dagen, op 14 april en 22 april, nemen 34 kinderen van de
gemengde groep 7/8 van De Kraanvogel uit Kranenburg deel.

Veel tuinafval en andere her te
gebruiken afvalsoorten verdwij-
nen nog in de grijze container.
Dat gaat naar verbrandingsovens,
terwijl verbranden steeds duurder
wordt. Een groot deel van het
afval dat in de ovens eindigt, had
echter gescheiden ingezameld
kunnen worden. Teveel mensen
zijn zich hier niet voldoende van
bewust, maar zien wel elk jaar de
rekening voor afvalverwerking
omhoog gaan. Met voorlichting
over afval kun je daarom maar
beter zo jong mogelijk beginnen,
vandaar dit project voor scholen.

De pilot wordt in de VHS-gemeen-
ten gedaan (in iedere gemeente
door één school) en het is de
bedoeling na een geslaagde pilot,
het project aan alle basisscholen
in de gemeenten aan te bieden.

Zeven modules

Het Afvalproject bestaat uit zeven
modules, waaronder in Vorden
een bezoek aan de retourette/
milieustraat bij supermarkt Super
de Boer, waar (ondergrondse)
afvalsystemen zijn ingericht om
oud papier, textiel, glas, klein

wit- en bruingoed, drankkartons,
vleesschaaltjes en batterijen ge-
scheiden in te zamelen. Om de
kinderen scheidingsgedrag bij te
brengen, wordt de inhoud van
een aantal grote, gevulde afval-
zakken bekeken en bepaald wat
daar niet in thuis hoort, maar
bij de milieustraat/retourette
gescheiden ingeleverd had kun-
nen worden. Andere modules zijn
het zeer bewust makende oprui-
men van zwerfvuil, een bezoek
aan het afvalbrengpunt, een
enerverend elektrospel om te
bepalen waar welke afvalsoort
thuishoort, het opstellen van een
sorteeranalyse en een kwartet-
spel. De afsluitende module is
dat een medewerker van Berkel
Milieu laat zien wat er van afval
wordt gemaakt. Hij vertelt hier-
over aan de hand van een bij-
zondere koffer met attributen.
Enkele modules vinden plaats in
de klas, andere vanzelfsprekend
buiten (bijvoorbeeld zwerfvuil
opruimen).

De voorjaarsinzameling van grof snoei-afval in Vorden

bef kei milieu

Als u uw grof snoeiafval voor deze aparte inzameling bewaart, wordt het
versnipperd en gecomposteerd. Gooi het in ieder geval niet in de grijze

cpntainer, want dat restafval wordt 'duur' verbrand.

In tegenstelling tot wat in de afvalkalender staat wordt het grof
snoeiafval op woensdag 23 april opgehaald.

Aanbiedregels
• Het afval dient strak gebundeld en niet zwaarder dan i9,kg
per bundel te zijn
• Zakken met bijvoorbeeld bladafval worden niet mee-
genomen
• Takken niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 meter
• Niet meer dan 2 m3 mag worden aangeboden
• uiterlijk 's ochtendsorh 07.00 uur aan de weg
• klachten tot i dag na inzameldag melden via de Afval
Inforrnatië Lijn

Buitengebied
Inwoners van het buitengebied dienen zich uiterlijk 18 april
telefonisch aan te melden via de Afval-Informatie-Lijn van

Berkel Milieu; tel. 0575 - 545 646 van 09.00 - 12.30 en van
13.00-16.00 uur.

Zelf brengen van grof snoei- en tuinafval
Deze inzameling is de enige gelegenheid dit voorjaar om grof

snoeiafval aan huis op te laten halen. Schoon snoei- en tuinafval kan
ook gratis gebracht worden naar de Afval Brengpunten aan Het Hoge 65

in Vorden (2e zaterdagvan de maand van 13.30 - 16.30 uur) en aan de
Dr. A. Ariënsstraat 33b in Steenderen (46 zaterdag van de maand van 13.30 -

16.30 uur) en tegen betaling aan de Letlandsestraat 8 in Zutphen, geopend op
werkdagen van 08.00 -12.00 en 12.30 -16.00 uur en op zaterdag van 09.00 -13.00 uur.



MILIEU
Waar kunt u terecht met
uw huishoudelijk
chemisch afval?

Onder andere batterijen, verf-
resten, olie, bestrijdings-
middelen, medicijnen en
energiezuinige lampen kunt
u bij de afvalbrengpunten in
Vorden (het Hoge 65a, 2e
zaterdag van de maand) en
Steenderen (dr. A. Ariëns-
straat 33b, 4e zaterdag van de

Opiniërende vergadering gemeenteraad
over begraafplaats Vorden

maand) inleveren. Ook is het
mogelijk batterijen naar
enkele winkeliers te brengen.
Meer informatie hierover
vindt u in de afvalkalender.
Tevens haalt de chemokar op
uw verzoek vier keer per jaar
het klein chemisch afval aan
huis op.

Op donderdag 10 april om 20.00
uur vergadert de gemeenteraad
opiniërend over de in- en uit-
breiding van de begraafplaats
te Vorden. Er worden ruim 20
nieuwe graven per jaar uitgege-
ven. Over een aantal jaren zal de
begraafplaats vol zijn. Ruim voor
die tijd moet dus bekeken worden
waar eventueel in- en uitbrei-
dingsmogelijkheden zijn.

Bij het R.K. gedeelte bestaat nog
een mogelijkheid voor een klein-

schalige inbreiding. Deze inbrei-
ding zal passend in de landschaps-
architectuur moeten plaatsvin-
den. Ook kunnen graven geruimd
worden waarvan de rechthebben-
den afstand hebben gedaan.

Voor het oudste gedeelte willen
burgemeester en wethouders
eerst een beeldkwalitcitsplan
laten opstellen. Dit gedeelte is
van bijzondere waarde.

In principe zou uitbreiding van de

begraafplaats mogelijk zijn tussen
de oprijlaan en de Galgengoorweg
en achter de beheerderswoning.

Nadat de gemeenteraad opinië-
rend over dit onderwerp van ge-
dachten heeft gewisseld, komt
een notitie in een inspraak-
procedure, zodat iedereen in de
gelegenheid is on^ijn/haar
zienswijze te geven op de in- en
uitbreidingsplannen. Deze ziens-
wijzen betrekt de gemeenteraad
bij de definitieve besluitvorming.

O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N
Behandeling bouwplannen door welstandscommissie

Op dinsdag 15 april vanaf 12.30 uur behandelt de rayonarchitect van de welstands-
commissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 27 maart tot en met 10 april
2003, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen en
plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op donderdag 17 april 2003
behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een üjst met de door de rayon-
architect te behandelen bouwplannen ligt vanaf vrijdag 11 april, 10.00 uur ter
inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en
wordt vanaf 12.00 uur tevens bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de
lijst op de website van de gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk donderdag 10 april om 12.00 uur
bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen
plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de welstandscommissie
voorgelegd.

De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchitect zijn, met
uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door de indieners van de bouw-
plannen en andere belangstellenden worden ingezien/bezocht. Alleen de indieners
van bouwplannen en hun adviseurs hebben spreekrecht. Tijdens zittingen van de
voltallige welstandscommissie (meestal in Hengelo) komen bouwplannen uit het
gehele rayon van de commissie aan de orde. Over de definitieve locatie en het
verwachte behandelingstijdstip van de Vordense plannen kunt u op de dag vóór
de zitting informatie inwinnen bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening, tel. 55 75 13.

Rectificatie
WET MILIEUBEHEER openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 11 april tot en met 9 mei 2003 ter inzage het ontwerp-besluit
op de aanvraag van:

V.O.F. Weenk-Ter Maat
Scholtenweg 6
7261 KC Ruurlo
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor de opslag en verkoop van
agrarische producten, veevoeder, meststoffen,
consumentenvuurwerk en detailhandel
5 augustus 2002, aangevuld op 5 februari 2003
Stationsweg 16-18

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
voor:

datum aanvraag:
adres van de inrichting:
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 milieu-
belasting 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 inzage-
legging. 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. Inlichtingen:
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44.

Wet milieubeheer openbare kennisgeving meldingen
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 11 april tot en met 9 mei 2003 ter inzage een melding artikel
8.41 Wet milieubeheer van:
J.W. Abbink, Kruisdijk 9a, 7251 RL voor het wijzigen van een melkrundveehouderij,
volgens het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer, op het perceel plaatselijk
bekend Kruisdijk 9a te .

Tijdelijke verkeersmaatregel
In verband met een concours hippique op 11 en 12 april is eenrichtingsverkeer
ingesteld op de Schuttestraat vanaf de Ruurloseweg tot de Vordensebosweg. De
Schuttestraat mag niet meer vanaf de Ruurloseweg worden ingereden.

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
• Ruurloseweg 81 projectservice Eefde B.V. verbouw koetshuis met woning tot

kantoor met woning (vrijstelling bestemmingsplan)
• Nieuwstad 33 W. Uittenbroek vergroten woning (vrijstelling bodemonderzoek en

nokhoogte)

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Zuivelhof 7 J. van Beek vergroten woning
• Prins Clauslaan 2 C.W. Winkelman bouwen serre

S l o p e n
• Ruurloseweg 81 Project Service Eefde B.V. gedeeltelijk slopen koetshuis
• Lindeseweg 8 P.S. Exler gedeeltelijk slopen woning
• Dorpsstraat 17-19 H.J. Bruins geheel slopen asbest plafond in kantoor/woning

A a n l e g g e n
• Broekweg l B.H.G. Wolbrink aanleggen poel.

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

Onderwijshuisvesting, bekendmaking verordening en
beleidsregels

De gemeenteraad van Vorden heeft op 27 maart 2003 de:

• Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vorden 2003, onder
gelijktijdige intrekking van de verordening van 21 december 1999;

• De beleidsregel voor vergoeding voor bouwkundige en installatietechnische
aanpassingen ter verkrijging van een gebruiksvergunning (brandveiligheid)

• De beleidsregel voor vergoeding voor bouwkundige in installatietechnische
aanpassingen als gevolg van wettelijke eisen inzake arbeidsomstandigheden.

De verordening en de beleidsregels liggen vanaf heden voor iedereen ter gemeente-
secretarie bij de sector Samenleving ter inzage en zijn tegen betaling van de kosten
verkrijgbaar.

Verordening en beleidsregels treden in werking met terugwerkende kracht vanaf
l januari 2003.

Bouwaanvragen
bouwadres aanvrager
ontvangst
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
Julianalaan 26 t/m 38 Woningcorporatie
(even), Molenweg 26 "De Stiepel"
t/m 28 (even) en Enk-
weg 6 t/m 10 (even)
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

inhoud datum

wijzigen gevels 26-03-2003

Enkweg 13
Zutphenseweg 26

Galgengoorweg 19
Kapelweg 2, Vierakker

Vierakkersestraat-
weg 24, Vierakker

GJ. Uenk
Aannemersbedrijf
H.J. Menting b.v.
R.G. Mennink
Mts. Klein Haneveld-
Tjoonk
B. Mensinck

vergroten woning
bouwen
overkapping
vergroten veestal
vergroten veestal

veranderen
bijgebouw
(koeienstal tot
paardenstal)
aanbrengen
mestkelders in stal

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

Wildenborchseweg 23 J.GA Schroër

26-03-2003
26-03-2003

01-04-2003
01-04-2003

01-04-2003

01-04-2003
'•

Ê:

RTV-̂ rs op
podiumplaatsen
Eerstejaars junior Thijs van Ame-
rongen heeft afgelopen zondag
een mooie derde plaats behaald in
het Duitse Uedem, dichtbij Venlo.
Na een teleurstellende race op za-
terdag kreeg hij daarmee zijn re-

vanche. Hij reed toen al naar vijf
kilometer lek

In Duitsland was Van Amerongen
de laatste die aansluiting kreeg bij
de acht koplopers. Deze waren
halverwege koers weggesprongen
uit het peloton. Alleen Thijs onder-
kende het gevaar een reed solo

naar de koplopers toe. Na een har-
de koers kon Torn van Duimen uit
Didam het zegegebaar maken. Die
was op laatst nog gedemarreerd
uit de kopgroep en kwam alleen
aan. Wim Stroetinga uit Oldenzaal
werd tweede.

Ook Rudi Peters heeft het afge-

lopen weekend het goed gedaan.
Hij werd in Hardenberg tweede.

Halverwege koers reed er vier man
weg waaronder Peters. „Van de
vier was ik de minste en op het
tandvlees kon ik bij blijven", ver-
telt de renner van Vierakker-Wich-
mond.

Tien kilometer voor de finish
kwam Peters er weer een beetje
door en kon zelfs weer overnemen.
Uiteindelijk finishte Dick Hoeve
als eerste. Derde werd Jan Bakker.
De wind had open spel op het drie
kilometer lange parkoers. Dit en
een kasseienstrook maakte de
koers zwaar.



Gouden huwelijksjubileum echtpaar Weevers-Oonk
Woensdag 9 april 2003 is de dag
waarop 50 jaar geleden het
echtpaar Weevers-Oonk in het
huwelijk trad.

Mevr. Weevers-Oonk, geboren in
Bredevoort, woonde voor haar hu-
welijk thuis bij haar ouders. Daar-
naast was zij in dienst bij een art-
sengezin.
Zij was in die jaren actief in het
verenigingsleven o.a. gymnastiek,
toneel, EHBO. Na een gymavond
werd zij opgewacht door Gerhard
Weevers uit Aalten. „Het klikte
meteen. In die tijd verliepen ken-
nismakingen veel voorzichter,
maar toch werd ik goed ontvan-
gen door haar ouders", aldus de
heer Weevers.

Gerhard Weevers heeft in zijn le-
ven altijd voor zichzelf moeten
zorgen. Op negenjarige leeftijd
verloor hij zijn ouders. In de oor-
logstijd was dit zeer moeilijk. Hij
was wel bij zijn grootouders
ondergebracht, maar daar was het
werken en nog eens werken. „Als
jongen moest ik vaak de boer op
om onderduikers te waarschuwen.
Ik kreeg dan een briefje mee welke
ik ergens moest afgeven. Een span-
nende tijd dus."
Op 14-jarige leeftijd kwam de heer
De Boer van Drukkerij De Boer uit
Aalten op bezoek „Die jongen van
Weevers kan bij ons komen wer-
ken." Dat was heel wat in die tijd.
„Bij die drukkerij heb ik een zeer
fijne baas gehad, die veel voor mij
heeft gedaan. Van mijn grootou-
ders mocht ik niet voetballen. Dat
was alleen maar benen kapot
schoppen, zeiden ze. Toen ging
mijnheer De Boer naar mijn groot-
ouders en vonden zij het wel goed.
Ik kreeg zelfs een paar voetbal-
schoenen, het merk weet ik nog:
Buldoch met stalen neuzen."
Het voetballen en het organiseren
was zijn lust en zijn leven. Hij is
mede-oprichter van de Aaltense za-

terdagvoetbalvereniging AZSV.
Om meer kennis op te doen ging
de heer Weevers bij diverse druk-
kerijen werken, dit in overleg met
de heer De Boer.
„Ik had zelfs uitstel van militaire
dienst voor mijn baas, doch onver-
wacht moest ik 1953 toch opko-
men. Wij zijn toen snel getrouwd
en zijn gaan wonen bij de ouders
van Anneke. In die tijd werd er dan
een kostwinnersvergoeding uitge-
keerd." In Bredevoort werd ook de
oudste dochter Ida geboren.
Na het afzwaaien als militair ging
het paar in Aalten wonen. De heer
Weevers kon gelijk weer beginnen
bij zijn oude baas. Echter niet voor
lang want hij kreeg een prima aan-
bieding van drukkerij Elna in lich-
tenvoorde. Op de fiets ging hij ie-
dere dag naar het werk. Inmiddels

was ook de tweede dochter Ans ge-
boren. Twee jaar later werd Anne-
ke ziek. Het herstel duurde een
jaar waarin zij thuis het bed moest
houden. Een moeilijke tijd, doch
samen hebben zij die overwonnen.

„In 1964 zei een vertegenwoordi-
ger tegen mij: waarom begin je
niet voor jezelf. Je werkt hier ook
altijd tot laat in de avond. In een
vakblad stond een advertentie'op-
volger gevraagd', brieven onder
nummer . . . Via via hoorde ik dat
het om drukkerij Wolters in Vor-
den ging. Ik belde en kreeg mevr.
Wolters aan de lijn. „Onze naam
staat er toch niet bij!" kreeg ik te
horen. Ik antwoordde haar toen:
'dat kan ik ruiken' Kom jij maar
praten, was haar antwoord. Met
een zeer gunstige regeling kwam

de overname tot stand."
Samen met echtgenote Anneke,
die volledig meewerkte in de druk-
kerij, werd er flink de schouders
onder gezet. Voor haar was het
extra moeilijk omdat de twee
dochters ook verzorgd moesten
worden. Toen Ida en Ans groter
werden, droegen zij ook hun
steentje bij in de werkzaamheden
van de drukkerij. Het spelen
schoot er in die tijd nogal eens bij
in.
De familie heeft veel voorspoed,
maar ook tegenslag gekend. De
blijde gebeurtenis was dat er een
zoon geboren werd. Hij werd ver-
noemd naar zijn pa: dus een LG.
(Gerhard). Ook de bouw van een
nieuwe drukkerij was een hoogte-
punt.
In 1975 kwam de grote tegenslag

voor de familie. Dochter Ida veron-
gelukte op 20-jarige leeftijd. „Dit is
het ergste wat je kan overkomen.
Door hard te gaan werken onder-
druk je het, maar verwerken gaat
nooit", aldus de heer en mevrouw
Weevers.
De naam Weevers werd in steeds
bredere kring bekend wat vooral
kwam door cje vele bestuursfunc-
ties in verenigingen met name in
de grafische wereld. Geheel onver-
wacht werden pa en ma door de
kinderen naar het gemeentehuis
gelokt. Zij hadden het allemaal ge-
regeld. Vader moest worden gerid-
derd. Hem werden de versierselen
in de Orde van Oranje Nassau op-
gespeld door de burgemeester van
Vorden. „Ik was helemaal be-
duusd", aldus de heer Weevers.
Zakelijk ging het allemaal gewel-
dig. De drukkerij groeide en groei-
de en weer moest er gebouwd wor-
den. Ondanks de tegenwerking
van omwonenden en onder in-
vloed van de vele bezoeken aan
Den Haag kwam de nieuwbouw
tot stand en werd het doorzetten
beloond.
Zoon Gerhard werd in vele studies
opgeleid voor een eventuele opvol-
ging van de drukkerij en dit is zeer
positief uitgevallen.
Mevrouw Weevers moest zich om
gezondheidsredenen geheel terug-
trekken uit de zaak en het echt-
paar verhuisde naar de Christina-
laan. Zoon Gerhard heeft in-
middels het bedrijf overgenomen.
„Hij doet het nog beter dan ik",
zegt een trotse vader. Inmiddels
werken er al 54 medewerkers.
Vorig jaar werd kleinzoon Lucas
geboren waar opa en oma zeer blij
en trots op zijn. Zij kunnen zich
met hem uitstekend vermaken.
Woensdag 9 april wordt het een
rustige dag voor de familie Wee-
vers. Om gezondheidsredenen van
mevrouw Weevers zijn de feeste-
lijkheden uitgesteld tot 19 septem-
ber.

Sterren stralen op de catwalk
Vrijdagavond 28 maart jl. vond er in het
Dorpscentrum van Vorden een mode-
show van Yvonne, modespeciaalzaak
voor de Jeugd plaats. Negentien zeer en-
thousiaste kinderen variërend van l tot
14 jaar gaven acte de presens.

Het publiek kon op deze manier een indruk
krijgen van voorjaar en zomercollectie 2003.
Het publiek was goed in de stemming, want
de afgelopen weken hebben we al heerlijk
voorjaarsweer gehad. De kinderen openden
de show in het blauwwit. Lange broeken
met comfortabele sweaters of tuniekjes met
vest gecombineerd met lange broek Een tijd-
loze combinatie van kleuren die ieder merk
ook deze zomer weer in een thema heeft ver-
werkt, zowel in de kleine als grote maten.

Daarna waren er basiscombinaties te zien.
Veel zeven/achtste en drie/vierde broeken
met t'shirts, overhemden met korte of lange
mouw.

Ook het thema strand en vrije tijd kwam
aan de orde. Korte broeken en rokjes, topjes

met spaghetti bandjes, bermuda's of strand-
jurkjes. En de sluiting werd verricht met
feestkleding voor bvb communie en een
bruiloftsfeest Feestkleding is vaak een com-
binatie van vele dunne laagjes over elkaar.
Voornamelijk in de jurkjes zie je dit terug.

Voor de jongens is de spencer weer helemaal
in, dit kledingstuk is zowel sportief als ge-
kleed te dragen. De kleding is veelal van na-
tuurlijke materialen gemaakt, waaronder
veel linnen, katoen en badstof. Naast het
blauwwitte thema zijn ook de kleuren
steenrood, roze, groen, vanille, offwhite, ca-
mel en antraciet bij de jongens en de meis-
jes van de partij. Makkelijke kleuren die zich
goed met elkaar laten combineren.

Om een goede indruk te krijgen kunt u het
best zelf een kijkje gaan nemen in de win-
kel. U wordt hartelijk ontvangen en van
goed advies voorzien.

Hebt u de modeshow gemist? In september
komt er een modeshow van de wintercollec-
tie.

F A M I L I E
DRUKWERK
Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een grote collectie. d r u k k e r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10



Aanbiedingen geldig op 10, 11 en 12 april 2003

nieuwjasje

TOM POES
VARIANTJES
Inhoud 4 kg.
1,63 per kg

Wij vieren feest
want wij hebben onze

winkel nu nog

mooier ge-

maakt

CITRONELLA
KAARS
In blauwe glazen
schaal 0 13 cm.

KENNER
GEMENGD

KONIJNEN-
VOER

Inhoud 5,5kg.

GELTORCH
CALLA

Lengte 118 cm, met pin.

KITTY FRIEND
BUDGET ° ; t
Inhoud 30 liter% o
0.13 oer liter rt

GIETIJZEREN DEURMAT
Formaat 80 x 40 cm.

PUZZEL EN KLEUR MEE!
Haai de puzzelkleurplaat in de winkel en lever deze in voor woensdag 23 april. Je maakt dan
kans op de Berg Skelter als hoofdprijs! Bij inlevering ontvangt iedereen een leuke attentie.

STATIONSWEG 16
TEL. (0575) 55 15 83 • WWW. WELKOOP.NL

Van sier^rind tot
getrommelde stenen

Apart in 'Saaie
In alle soorten en maten: • Oude gebakken stenen
• Getrommelde stenen • Betonklinkers "Tegels te kust
en te keur • Siergrind in zakjes en bigbags • Sier-
elementen • Tuinhuisjes en tuinpriëlen, etc. etc.
Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wij ook.

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

email: bijenhof@tref.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag
10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur

zaterdag's van 8.00-16.00 uur

part
SIERBESTRATINGEN

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

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

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

PERSONENALARMERING
Personenalarmering biedt zelf-
standig wonende ouderen de mo-
gelijkheid om in geval van nood
snel hulp in te roepen. Het alar-
meringssysteem werkt via de tele-
foon, het is dus noodzakelijk dat
men een aansluiting heeft op het
vaste telefoonnet. Dit geldt ook
voor de contactpersonen die zo no-
dig opgeroepen worden. Als u van
het alarmeringssysteem gebruik
wilt maken, dient u te beschikken
over drie contactpersonen die bij
voorkeur niet al te ver uit de buurt
wonen. Zij moeten een sleutel van
uw woning hebben om in geval
van nood binnen te kunnen ko-
men.

Hoe werkt het systeem?
Er wordt bij u thuis een alarme-
ringstoestel geplaatst en u krijgt
een zendertje met een knop zodat
u overal in huis door een druk op
de knop de alarmering kunt in-
schakelen. Via het toestel wordt
contact gemaakt met de centrale.
Degene die de telefoon opneemt,
zal u een aantal vragen stellen om
erachter te komen wat er aan de
hand is. Vervolgens wordt één van
de contactpersonen gebeld met
het verzoek om naar u toe te gaan
en hulp te bieden. Zijn de contact-
personen niet thuis dan wordt een

wijkziekenverzorgster van Sensire
ingeschakeld die op een bepaald
adres de sleutel van uw woning
kan ophalen. Deze sleutel heeft
een code om de veiligheid te ga-
randeren. Heeft u contact ge-
maakt en geeft u daarna geen ant-
woord op de gestelde vragen, bijv.
doordat u bewusteloos bent, dan
wordt onmiddellijk één van con-
tactpersonen gewaarschuwd.
U heeft de garantie dat er altijd
hulp komt.

Wat zijn de kosten?
U betaalt éénmalig € 11,35 aan-
sluitkosten en maandelijks €11,40.
Verder zijn er de kosten voor het
eventueel maken van extra sleu-
tels. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

SENIORVAKANTIEPLAN
Deze stichting organiseert al vanaf
1968 reizen voor ouderen en biedt
hen de mogelijkheid om tot op
hoge leeftijd op vakantie te gaan.
Er worden reizen georganiseerd in
binnen- en buitenland, per bus of
per vliegtuig.
De groepen bestaan minimaal uit
20 en maximaal uit 30 personen
en er gaan altijd vrijwilligers mee
van wie er één een verpleegkundi-

ge achtergrond heeft. Het is niet
de bedoeling dat deze vrijwilliger
de verzorging van één van de gas-
ten op zich neemt, maar het geeft
een gevoel van vei- ligheid dat in
geval van nood hulp in de buurt is.
Doordat de groepen klein zijn, is
er meer mogelijkheid voor onder-
ling contact en daardoor zijn deze
reizen ook zeer geschikt voor al-
leengaanden.

Voor de buitenlandse reizen geldt
dat men voldoende mobiel moet
zijn en bijv. geen rollator nodig
heeft, per reis wordt bovendien
aangegeven of er veel gewandeld
wordt en of het noodzakelijk is
om over een goede conditie te be-
schikken. Ook voor de binnenland-
se reizen is het noodzakelijk dat
men zonder extra hulp in en uit de
bus kan stappen. Er zijn echter ook
binnenlandse reizen, aangeduid
met MM (=minder mobiel) waar-
aan men kan deelnemen als men
buitenshuis een rollator nodig
heeft en waarbij hulp wordt ge-
boden bij het in- en uitstappen. Ui-
teraard is het tempo bij excursies
afgestemd op deze doelgroep.
Daarnaast is er nog een aantal rei-
zen met de aanduiding SL (=slech-
te loper) voor mensen die ook bin-
nenshuis een rollator nodig heb-
ben. Als er gebruik gemaakt wordt

van een rolstoel, moet men zelf
voor begeleiding zorgen. Het tem-
po van de reizen is aangepast,
geen overladen programma's.
Denk dus niet te snel: vakantie,
daar ben ik te oud voor. Er is heel
veel mogelijk. Bij de SWOV ligt de
uitgebreide brochure van Senior-
VakantiePlan ter inzage. Er is ook
een folder beschikbaar die u kunt
opsturen om zelf de brochure aan
te vragen. Of kijk op:
www.seniorvakantieplan .nl

MANTELZORGSALON
Op 6 mei start de Mantelzorgsalon
in de Mariaschool, Tengnagelshoek
6 in Zutphen, van 13.30 uur tot
16.00 uur. De mantelzorgsalon is
een ontmoetingsplek voor mantel-
zorgers en daarmee dé gelegen-
heid om mensen te ontmoeten die
in dezelfde situatie verkeren.
Er even tussenuit gaan en ontspan-
nen, geeft u de mogelijkheid om
uw taak als mantelzorger beter
aan te kunnen. Door het praten
met mensen in een vergelijkbare
situatie en door het delen van er-
varingen en emoties kunt u elkaar
tot steun zijn. In een informele
sfeer wordt ondersteuning gebo-
den in de vorm van voorlichting
en advies, door het geven van er-
kenning en het aanbieden van the-

ma's of ontspanning. Daarnaast is
het mogelijk om elkaar in een ont-
spannen sfeer te ontmoeten.
Wie zorgt voor een partner, fami-
lielid of kennis, moet ook goed
voor zichzelf zorgen en daarom
nodigen wij u van harte uit om
deel te nemen aan deze mantel-
zorgsalon. Voor meer informatie:
SWOV, tel. 55 34 05

HULPMIDDELEN
BIJ DE APOTHEEK
Wie een recept van dokter heeft
gekregen gaat naar de apotheek
en krijgt de medicijnen mee. U
kunt bij de apotheek echter ook te
recht voor tal van hulpmiddelen,
eenvoudige zoals handige doosjes
om de medicijnen per dag te be-
waren om zo vergissingen bij het
innemen te voorkomen. Maar ook
voor materiaal voor diabetici, zoals
teststrips kunt u bij de apotheek
terecht. Heeft u incontinentie-
materiaal nodig dan kan men u
adviseren en eerst een proefpakket
meegeven zodat u kunt bekijken
welk materiaal u het best bevalt.
De apotheek verkoopt niet alleen
deze producten, maar geeft ook
deskundig advies. Het is verstan-
dig om daar gebruik van te maken
omdat het in de praktijk een groot
verschil kan maken of u al dan
niet het product gebruikt dat het
beste bij u past.
U kunt bij de apotheek ook terecht
voor eenvoudige medicijnen, zgn.
zelfhulpmiddelen. Gebruikt u ech-
ter al een aantal medicijnen die
door een arts worden voorgeschre-
ven, vraag dan in de apotheek al-
tijd of een bepaald middel wel
kunt innemen. Er zijn medicijnen
die niet tegelijk mogen worden
gebruikt.

Squash Vorden l kampioen

Van achter naar voren en v.l.n.r. Peny Boersbroek, Gerjan Wagenvoort, JK Veldink, Michel te Riele, André Balvert,
Jan Wcmer Sobbering, Henkjan Hoekei'swever, Hajo Stok en de manager van Squash Vorden Edo van Someren

Afgelopen zondag is de strijd
om het kampioenschap Eure-
gio Squash heren 2 2002 - 20O3
beslist. De strijd ging tussen Ol-
denzaal en Vorden. Eerstge-
noemde speelde thuis tegen
Raalte en Deventer en wegens
de afmelding van Raalte had-
den zij de eerste 5 punten al
binnen.

Vorden mocht zijn laatste wed-
strijddag in Dalfsen afwerken te-
gen de thuisclub en tegen Hellen-
doorn en stond slechts l punt voor
op Oldenzaal.

Vorden als huidige koploper had
het heft dus volledig in eigen han-
den, daar zij bij de volle winst
kampioen zouden worden. Gerjan
Wagenvoort en Michel te Riele be-
ten het spits af en wisten beide
hun partij met 3-0 te winnen.

Vervolgens mocht Hajo Stok tegen
de enige dame in het gezelschap
aantreden en na een moeizame 1-
1 in sets wist hij gelukkig toch
met 3-1 te zegevieren. Ook Henk
Jan Hoekerswever had een extra
set nodig om zijn partij met 3-1
naar zich toe te trekken. JK Vel-

dink won zijn beide wedstrijden
gemakkelijk met 3-0 en ook Mi-
chel te Riele behaalde 3-0 winst in
zijn laatste partij. Oldenzaal had
ondertussen zijn partij tegen
Deventer met 5-0 gewonnen. Per-
ry Boersbroek van Vorden moest
zijn wedstrijd dus met 3-0 winnen
om de benodigde laatste punten
voor het kampioenschap in de
wacht te slepen. Hij begon met een
0-1 achterstand in sets maar wist
deze in een klinkende overwin-
ning om te zetten. Door de 10-0
overwinning is Vorden l de kam-
pioen Euregio Squash 2002 - 2003.

Jubal presenteert
leerlingenorkest
Op zaterdagavond 12 april
houdt muziekvereniging Jubal
als vanouds haar voorjaarscon-
cert in het Ludgerusgebouw in
Vierakker.

Toch zal deze avond anders zijn
dan andere avonden omdat er bin-
nen de muziekvereniging de nodi-
ge wijzigingen hebben plaatsge-
vonden.

Het afsluiten van zo'n muziek-
avond met een mars gespeeld door
drumband en harmonie gezamen-
lijk behoort tot het verleden aan-
gezien de drumband in december
haar laatste concert gegeven heeft
en is opgeheven. Dit betekent dat
de slagwerksectie van de harmo-
nie inmiddels flink uitgebreid is.

Het leerlingenorkest van Jubal on-
der leiding van Jolanda Jezeer
treedt die avond voor het eerst op.
In april 2002 is het leerlingenor-
kest opgericht en bestaat inmid-
dels uit 16 leden. In 1998 is Jubal

begonnen met het actief verzor-
gen van muzieklessen op basis-
school 'de Garve' aan de groepen 5
en 6 en dit heeft zijn muzikale
vruchten afgeworpen. Jubal is er
als vereniging dus best wel trots op
dat in een periode van 5 jaar dit
orkest van de grond af is gekomen.
Een orkest moet goed klinken
maar het dient er ook mooi uit te
zien. Na het voorzien van al deze
leerlingen van een instrument (de
instrumenten van de leden zijn
bijna allemaal eigendom van de
muziekvereniging) zouden ze ook
graag met uniforme kleding op
het podium willen zitten. De kos-
ten om dit orkest te kleden bedra-
gen circa € 450,-.

Jubal is dan ook naarstig op zoek
naar één of meerdere sponsors
hiervoor. Echter bij muziek gaat
het om de klank en alle Juballedo»
hopen op net zo'n groot luisterend
publiek als bij het kerstconcert.
Voor de aanvangstijd van het con-
cert, zie de rubriek contactjes.

Nationale collecte Simavi 16 tot 22 maart

Geef schoon water
'Geef schoon water* was het the
ma van de nationale collecte
van Simavi, die werd gehouden
van 16 tot en met 22 maart. Met
de opbrengst van de jaarlijkse
collecte financiert Simavi pro-
jecten in Afrika en Azië ter ver-
betering van de gezondheid.

Naast de basisgezondheidszorg
speelt de aanleg van water- en sani-
taire voorzieningen een belangrij-
ke rol, omdat met schoon drink-
water 80% van de ziekten kan wor-
den voorkomen.

De collecte in Vorden levert met
een opbrengst van € 1136,46 een
belangrijke bijdrage aan het werk

van Simavi. Hartelijk dank hier-
voor.
Speciale aandacht vraagt Simavi
voor een collectant die dit jaar
reeds voor het 25 jaar achtereen-
volgend heeft gecollecteerd, dit is
in Vorden mevr. Valster.

Mede dankzij haar jarenlange
steun kan Simavi projecten ten be-
hoeve van de basisgezondheiszorg
in ontwikkelingslanden blijven fi-
nancieren.

Bent u de collectant misgelopen
en wilt u Simavi toch steunen? Uw
bijdrage is welkom op giro 300100
ten name van Simavi in Haarlem.
Hartelijk dank.
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DARTEL
TRAMPOLINES

breed assortiment!

Welkom:
di. en wo. 10.00-17.30 uur
vr. en za. 10.00-16.00 uur

Broekstraat 22, Zelhem
(okt-april op afspr. 0314 39 16 87

Ben jij vroegtijdig gestopt
met je studie en wil je

niet thuis zitten?
Wij hebben een

tijdelijke baan voor je
van april t/m september

in de recreatie.
Buitengoed 't Sikkeler
Tel.(0573)461221

v.o . f .

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

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JW Zelhem, tel. (0314) 62 22 67

L a m s vlees!!!
Even geen trek meer in varkens-, rund- of kippen-
vlees? Probeer dan nu

LAMSVLEES
van eigen schapenhouderij
halve of hele lammeren
diepvriesklaar, ± 10/20 kilo.
Ook heerlijk op de barbecue.

Bel voor meer informatie naar
Jan en Gerrie Gosselink,
Tel. (0575)44 14 11

G e v e s t i g d i n V o r d e n :

Praktijk voor Mesologie
van Marga Tump

tijdelijk adres:
Pr. Bernhardweg 28

voor informatie en/of
het maken van een afspraak:

tel.: 0575 - 555 088

HOBBYBEURS
13 april 2003 bij museum herberg

„Erve Kots"
Eimersweg 4 te Lievelde
van 10.30 tot 17.00 uur.

Entree € 1,- •Kinderen tot 12 jaar gratis.

Kijk voor meer informatie op
www.hobbybeurs.com

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.

|üe bromfiets voordelig verzekerd...
Dat wil jij toch

Let op! Op l mei loopt je

hromiletsver/.ekering at .

Wees er op t i j d hij en sluit de

voordelige brom(ietsver/,eke-

ring van Univc af. Naast de

verpliehte WA-ver/ekcring kun

je hij Univé je hromfiets ook

casco ver/.ekeren. Beide

ver/ekeringen voor aantrekkelijke

premies. Bovendien ontvang je
t

eenmalig 25% kort ing op je premie

wanneer je het 3VO-hromficts-

eertitleaat heht gehaald.

Rij dus meteen naar ons kantoor om

de verzekering at" te s lui ten.

TJNWEV«X VERZEKERINGEN l é

Daar plukt ü de vruchten van!
Univé Oost

Burg. de Beaufortplein 13, Markelo, tel. 0547 - 36 70 00
Stationsstraat 12, Ruurlo, tel. 0573 - 45 83 20

Langestraat 5, Delden, tel. 074 - 377 17 10
Graaf Ottoweg 18, Lochem, tel. 0573 - 29 81 (X)

De voordelen op een rij

• Voordelige premies

• Direct verzekerd

• 25% korting met 3VO-bromfietscertificaat

• Keuze uit verschillende dekkingen

• Snelle schade-afhandeling

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

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wij zijn daarin uw partner.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86

VP
«.

Ruim 6600 langdurig zieken
en gehandicapten gaan met de

Zonnebloem op vakantie.

de Zonnebloem*
Postbus 2100 4800 CC Breda
Tel (076) 564 63 62
E-mail: infoO/onnebloem nl

www zonnebloem.nl

Contactjes?

Het cement
tussen vraag
en aanbod!



Drie feestdagen met diverse aanbiedingen:

Welkoop Vorden in nieuw jasje

Eigenaren Gonnie (links) en Wim Weenk van Welkoop Vorden

Vaste klanten die de afgelopen
week bij Welkoop Vorden zijn
geweest, zal het vast en zeker
niet ontgaan zijn. De winkel
aan de Stationsweg 16 is in een
nieuw jasje gestoken. Om dit te
vieren worden er van donder-
dag 10 tot en met zaterdag 12
april drie feestelijke openings-
dagen gehouden met diverse
scherpe aanbiedingen.

De winkel van Welkoop Vorden is
aangepast aan de nieuwste formu-
le-eisen van de Welkoop. "Directe
aanleiding hiervoor was de bouw
van twee nieuwe vuurwerkbun-
kers aan de zijkant van het pand",
legt eigenaar Wim Weenk uit. De
ze voldoen nu aan de strenge eisen
zoals die zijn opgenomen in het
nieuwe vuurwerkbesluit van na de
ramp in Enschede. "Als gevolg van
deze verbouwing hebben wij de
winkel opnieuw ingedeeld. Tegelij-
kertijd zijn ook de nieuwe logo's

doorgevoerd en is de entree van de
winkel vernieuwd".

Boven de ingang van de winkel
aan de Staüonsweg hangt nu een
bord met daarop de nieuwe slogan
'Beleef het buitenleven!'. "Het as-
sortiment is nagenoeg hetzelfde
gebleven. Alleen hebben we gepro-
beerd nog meer nadruk te leggen
op het buitenleven. De consument
vindt bij ons dan ook alles op het
gebied van de tuin. Van vaste plan-
ten tot gereedschap en van tuin-
stoelen tot vijvermateriaal", somt
hij op.

Daarbij staat de Welkoop al jaren-
lang bekend om z'n messcherpe
aanbiedingen. Zo staan er in de fol-
der elke keer zes zogenoemde bui-
tenkansen. "Daarnaast staan wij
sowieso bekend om onze scherp
concurrerende prijzen. De klanten
betalen bij ons nooit te veel", aldus
Wim Weenk van Welkoop Vorden.

In het kader van de vernieuwde
winkel worden er van donderdag
10 tot en met zaterdag 12 april
drie feestelijke aanbiedingsdagen
gehouden. Naast de buitenkansen
zoals die in de folder van de Wel-
koop staan, komen daar nog een
paar extra messcherpe openings-
aanbiedingen bij zoals die in de
advertentie elders in Weekblad.
Contact staan. "Het is deze week
dus dubbel feest voor de klanten",
zegt Wim Weenk.

KLEURPLAAT
Ook de kinderen delen mee in de
feestvreugde. Voor hen ligt er van
donderdag 10 tot en met zaterdag
12 april een kleurplaat klaar waar-
mee ze kans maken op een skelter
van het gerenommeerde merk
Berg.

De kleurplaat dient uiterlijk op
woensdag 23 april te worden inge-
leverd bij de kassa van de winkel.

Pax F4 nieuwe sponsor

Döner
kebab

Restaurant

Nu ook
in Hengelo

V.l.n.r.: leider André Hiddink, deheerSahin, leidster Carla Postma.jelle ter Maten, LucSesink, Martijn ten Barge,
Daan Fonkert, Hannes Jansen, Geert Posthouwer, Brian Postnia, Je firey Hiddink. Helaas moest de keeper Mike Oos-
tendarp verstek laten gaan

Aan het begin van het seizoen nieuwe sponsor te vinden. Dit is Dhr. Sahin is zo vriendelijk geweest
2003 is het Pax F4 gelukt om een Asya restaurant Vorden/Hengelo. om het team in het nieuw te steken.

G E N D A V O R D E N

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulébaan 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
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.
27 'Vorden zingt' in de Dorpskerk.
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.

Jezelf zijn in deze maatschappij?
Paulus Rijntjes verzorgt over
dit onderwerp een lezing met
als thema: 'Ons innerlijk leven'.
De organisatie is in handen van
de Stichting Vriendenkring
Klein Axen. Zij nodigt uit op
dinsdagavond 15 april a.s. op 't
Beeckland, Nieuwstad 49.

We leven in een maatschappij
waarin er steeds meer van ons ge
vraagd wordt en de eisen steeds
groter worden. Waarden en nor-
men moeten weer terugkomen.
De roep om meer blauw op straat
en strengere staffen lijken onze in-
dividuele vrijheid meer en meer te
beperken. Staan deze twee belan-
gen echt wel haaks op elkaar? Of
blijkt dat een schijnbare tegen-
strijdigheid te zijn.

Om daar achter te komen is het
goed om eens te kijken naar ons

innerlijk leven en wat dat voor het
huidige leven betekent. Allemaal
hebben we wel eens een stemme
tje, dat ons wil vertellen wat we
het beste kunnen doen. De een
noemt het een gevoel, de ander
mijn intuïtie. Waar komt die stem
vandaan? Wat wil dat stemmetje
ons duidelijk maken? Als we al we
ten, wat het zeggen wil, hoe ga je
dan met deze wetenschap om.
Worden we geleefd of leven we
zelf? Hoe vertaal ik dat naar de
maatschappij toe?

Veel vragen, waar we een antwoord
op proberen te vinden. Paulus
Rijntjes geeft in zijn lezing uitleg
en voorbeelden.

In verband met de organisatie
vraagt menj, twee dagen voor de
lezing, op te geven bij het secre-
tariaat. Zie advertentie.

Jong Gelre
Vanwege de heersende vogelpest is
de jaarvergadering van de afdeling
Vorden- Warnsveld van Jong Gelre
die voor jongstleden donderdag
gepland stond afgelast. De nieuwe
datum is nog niet bekend. Ook
vanwege de vogelpest, gaat de eier-
zoekwedstrijd van Jong Gelre, die
gepland staat voor de Pasen defini-
tief niet door.

Voorjaarsrit 'De
Graafschaprijders'
Auto- en motorclub "De Graaf-
schaprijders" organiseert zondag-
middag 13 april de traditionele
Voorjaarsrit, een orientatierit voor
auto's en motoren. De rit telt, be
halve voor het clubkampioen-
schap van "De Graafschaprijders",
ook mee voor het Open Noord en
Oost Nederlandse Orienteringsrit-

ten Kampioenschap (ONONOK).
Erik Kleinreesink en Jan Luiten
hebben een route uitgetstoppeld
met een lengte van circa 50 kilo-
meter. Start en finish zijn bij het
pannekoekenrestaurant "Kranen-
burg" De deelnemers kunnen kie
zen uit drie klassen te weten "A".
"B" of de "C"- klasse. De start voor
de "A" en "B" klasse is vanaf 10.00
uur. De rit in de C-klasse is voor ie
dereen goed rijbaar, dus ook voor
mensen met weinig of geen erva-
ring in de rittensport.

Vrouwenraad
De Vrouwenraad Vorden heeft
afscheid genomen van twee be-
stuursleden. Ria Zweverink verte
genwoordigde de Plattelandsvrou-
wen in de Vrouwenraad en Hanna
Hietbrink de Hervormde Vrouwen-
groep Linde.Beide dames hebben
jarenlang zitting gehad in de Vrou-
wenraad.
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ROV

Ontdek een v e r r a s s e n d e were ld
voor mensen met ' s m a a k '

pandora bloom + style • dorpsstraat 78 • 7261 ax ruurlo m t: [0573] 22 16 80 m f: [0573] 42 19 95

Pram's spijkerbroeken
jongens en meisjqs
maat 92 t/m 176'

Alleen op zondag 13 april Reurei

Tegen in/erering rtin f leze advertentie

15% korting

MORSSINKHOF

Dorpsstraat 4 - 7 2 6 1 AW Ruurlo - Tel. (0573) 45 30 70

u/ door ank 'vloeren/' /
ONBEHANDELDE
MASSIEVE EIKEN
VLOERDELEN

18 ow/breed/

V.OU

18 om/breed/

59.95 P.p. m/2

-20 cm/breed/VEROUDERDE
EIKEN
VLOERDELEN
Meer informatie op www.verouderdevloeren.nl, met een link naar onze eigenwebsite

74.oo.

compleet" gelogd/ met
cmd&Yvloer, strippen/,

49.95

LAMINAATPARKET
S ALS A met vel l ing kant,

bijna niet van echte planken
te onderscheiden!

• \_j
Cjrati&'flefr onderhoud/ bij cuwk&op vcuv ee*v va/n/ de%& vl&erew

20% korting op voorraad karpetten
Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93 - Ruurlosewea 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl

vcw/ 11-17 uur

Trees' Woonkado's
Woonaccessoires en Kado-artikelen

a M, . &
w Goudsmidw «».

f Annemiek Heppe

Geopend tijdens
Reurei

Kerkplein 2a
7261 AZ Ruurlo

Woonkado's Tel. 0573-450473
Goudsmid Tel. 0573-450118

Even op adem komen onder het genot van
een kopje koffie met een

overheerlijk paasgebakje?
Kom dan even langs bij onze winkel

aan het Kerkplein.

Tevens vindt u in onze winkel vele
lekkere ideeën voor uw Paasontbijt / -brunch

Graag tot ziens in onze winkel.
Telefoon (0573) 47 16 53

Grote Hobbybeurs in lievelde
Op zondag 13 april organiseert Dini Schepers een GROTE PAAS/
HOBBYBEURS bij Museum Herberg "Erve Kots", Eimersweg 4 te
lievelde. De ruim 50 hobbyisten laten u graag meegenieten van
hun hobby en willen u er natuurlijk ook uitleg over geven.

De beurs zal in het teken van Pasen en Voorjaar staan.

Aanwezige hobby's zijn:
Geschilderde eieren, paaskransen, paasdecoratie, voorjaarsstukken,
bloemstukjes, fantasie poppen, beren, sieraden, houtsnijwerk, hou-
tenmeubeltjes, poppenkleertjes, grols breiwerk, kaarsen, kaarten, dak-
pannen, pentekeningen, en vele anderen.

Kijk voor meer informatie op www.hobbybeurs.com.
Dini Schepers-Eggink, Willem Alexanderlaan 89, 7261WN Ruurlo
dini@hobbybeurs.com
Zie ook de advertentie.

Buurtvereniging
'De Bruil en
omstreken'
Op 20 april, Eerste Paasdag wordt door Buurt-
vereniging De Bruil en omstreken een paas-
vuur georganiseerd.

Het paasvuur wordt 's avonds ontstoken achter
boerderij Vels aan de Zelhemseweg.
Voor alle kinderen is er een tractatie verzorgd
door de supermarkt Coöp uit Ruurlo.

Tijdens en na het paasvuur zullen 'de Sleppers'
uit Ruurlo in de feesttent voor de muzikale om-
liistins zorgen.

Decocqm
geeft de printers

weg tijdens Re u re i
HP 3325 € 69,-
HP3420 €89,--
HP3820 €105,-
Epson C42 ux € 75,-
EpsonC62 €105,»
HP Laser 1000w €275,-
aanbieding alleen geldig tijdens Reurei

U vindt ons achter drogisterij ten Have
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De Spannevogel: leverancier van wooncomfort
Op nummer 27 in de Dorpsstraat is
de Ruurlose showroom gevestigd
van Meubel- en tapijtenhuis De
Spannevogel. In een overzichtelijke
uitstalling kan de klant zijn keus
rnaken in tapijten, karpetten, gor-
dijnen, vitrages, inbetweens, zonwe-
ring, parket, laminaat en marmo-
leiim. Van al deze producten is een
ruim assortiment aanwezig.

Filiaalmanager Robert van Haaften:
"De Spannevogel voert een huiscolleo
tie vloerbedekking tegen uiterst gunsti-
ge prijzen. Ook in gordijnen hebben we
een eigen collectie. Beide collecties bie-
den een ruime keus. Het is soms erg
moeilijk voor een klant om te kiezen,
omdat hij niet weet welke vloerbedek-
king het meest geschikt is voor de
ruimte waarin deze gelegd moet wor-
den. Welnu, daarin adviseren wij
graag, daarvoor zijn we tenslotte de
specialisten. Momenteel heeft De Span-
nevogel speciale aanbiedingen in vloe-
ren, van massieve eiken vloerdelen tot
laminaatparket Dat laatste is bijna
niet te onderscheiden van een echte
planken vloer! We bieden de verschil-
lende typen vloeren aan tegen zeer
gunstige prijzen. In de advertentie in

deze editie van Contact staat er meer
over. Bovendien geven we twintig pro-
cent korting op de voorraad karpet-
ten." De showroom in Ruurlo heeft
geen meubels in het assortiment, maar
wanneer iemand die wil bekijken, kan
hij altijd terecht in de showroom in
Hengelo. Daar staat een keur aan bank-
stellen, losse fauteuils, leasten, slaapsy-
stemen, eetkamerstoelen en -tafels en

buitenzonwering (zonneschermen en
dergelijke).
Robert van Haaften en medewerkster
Sabine Weeland zien u graag in de win-
kel, ook tijdens de paaseiermarkt Reu-
rei op zondag 13 april, want ook dan is
De Spannevogel Ruurlo geopend. In de
showroom in Hengelo Gld wordt op
Tweede Paasdag een Paasshow gehou-
den.

60 jaar

"Installatiebedrijf Altena"
Borculoseweg 9-7261 BG Ruurlo

Tel. (0573) 45 13 64 Fax (0573) 45 23 71

Zie onze acties
deze maand in Contact
en onze stofzuiger krant
aanbiedingen,

Nu tijdens Reurei
Sony plasmascherm
super-
aanbieding

Loop even bij ons binnen!!!

van 11.00 tot 17.00 uur
De nieuwe collectie

. rijwielen
van Gazelle, Batavus, Koga Miyata

m Gazonmaaiers
T W E E W I E L E R - E N M A A I E R C E N T R U M

Gan/elinkkampweg 2a • Telefoon: (0573) 45 31 00 * www.fokkinktweewielers.nl

Dierenspeciaalzaak

van Aalst
Dorpsstraat 80, Ruurlo, tel. (0573) 45 35 64

Een mooie heldere
vijver in de zomer!
Voorkom problemen door
nu uw vijverwater te laten
testen zodat wij een goed
advies kunnen geven.

(Testen gratis)

Raas- en communiekaarten
Eiererverf en stickers

p o s t k a n t o o rwww.bruna.nl • altijd actueel

Zuivelweg 1 • Ruurlo • Telefoon/Fax (0573) 451263

op de voordeel
coupons

Gepaneerde
Schnitzels

+
diverse soorten

soepen

De lekker eten winkel ,
6e van Nederland

Dorpsstraat 66 Ruurlo
Tel. 0573-451337 fax. 453068

HAIR
FASHION

DORPSSTRAAT 8 - RUURLO

TELEFOON (0573) 45 15 52

AANBIEDING:
Bij een knip- en kleurbehandeling
ontvangt iedere klant een

Davines Moisture Body Cream
t w.v.c 12,95 GRATIS

your mask is you

life enhancing projects
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Aan het Kerkplein is sinds l mei
2002 de duowinkel Trees' Woonka-
do's' en 'Goudsmid' gevestigd. In de-
zelfde ruimte twee ondernemers
met geheel verschillende produc-
ten. Moeder Trees Heppe heeft in
haar afdeling woonaccessoires en
cadeauartikelen volgens de laatste
trends, terwijl dochter Annemiek in
haar goudsmidatelier sieraden
maakt naar eigen ontwerp of be-
staande sieraden repareert of veran-
dert.

Trees: "Omdat ik artikelen aanbied die
anders dan anders zijn, en regelmatig
het assortiment aanpas aan de gelden-
de trends, komen er van tijd tot tijd
mensen kijken of er 'nog iets nieuws
is', niet alleen mensen uit Ruurlo,
maar ook van ver daarbuiten. Meestal
is er wel iets nieuws, zoals nu, want de
voorjaarscollectie is binnen. Daarin zit-
ten weer erg leuke artikelen, uitge-
zocht op kleur en vormgeving. Wat
klanten hier fijn vinden is dat ze zo-
maar even kunnen binnenlopen om
rond te snuffelen. Soms heb ik drie ge
neraties uit één familie in de zaak:
oma, dochter en kleindochter. Dat is
heel leuk, temeer daar ze eens in de
paar weken of maanden terugkomen
als ze eenmaal hier zijn geweest."

Annemiek heeft het momenteel druk
met het maken van trouwringen. "Het
trouwringenseizoen is weer aangebro-
ken, het voorjaar is de periode bij uit-
stek voor deze speciale sieraden. Het ge
beurt steeds vaker dat mensen die gaan
trouwen een ring speciaal voor henzelf
laten ontwerpen door mij. Sommigen
hebben zelf al een idee in hun hoofd en
willen dat graag uitgevoerd zien. Dan
overleg ik uitgebreid met hen en sa-
men komen we dan tot een afgerond
geheel dat de goedkeuring van de op-
drachtgevers heeft. Af en toe maak ik
uit een oud sieraad een geheel nieuw.
De klant wil dan dat het oude goud of

zilver wordt omgesmolten en opnieuw
gebruikt, omdat hij of zij er een emoti-
onele binding mee heeft." Annemiek
verkoopt daarnaast zilveren sieraden
(armbanden, ringen, colliers) in ruime
keus en met of zonder stenen in diver-
sekleuren. Ook kan de klant er terecht
voor stalen sieraden en stalen horloges.
Beide dames kondigen aan dat ze de
eerste verjaardag van hun zaak zeker
niet ongemerkt voorbij zullen laten
gaan. "We willen dat feit vieren en la-
ten van ons horen! Mensen moeten
Contact maar goed in de gaten houden
de komende weken."

Firma: "üAN" Schilder werken
Levert werk dat werkelijk AF is

Schilderwerk (binnen en buiten)
Kleuradvies

Glas zetten
Houtrot reparatie

Totaal woningonderhoud
Hogedruk - gevelreiniging

Ook volgens het
SIKXENS
garantieplan

Informeer vrijblijvend nur uw mogelijkheden
b.v. voor particuliere woningen

ouder dan 15 jaar
6% BTW

JAN ter Bekke Barchemseweg 42 7261 DD Ruurlo
Telefoon: (0573) 452613 Email: infoöjan.nl

NIEUW » » » » » WWW.JAN.NL

ondag opn
11.00 tot 17.00 uur ̂ ^13 april

n e t e v e n

Zondag 13 Bprn
Reurei in Ruurlo

L i e f h e b b e r s van s f e e r v o l w o n e n z i t t e n b i j De W o n e r i j
goed . C o m f o r t a b e l e f au teu i l s en banken , s a l o n t a f e l s ,
s m a a k v o l l e e e t h o e k e n e n d r e s s o i r s z i j n s l e c h t s v o o r -
b e e l d e n van wat u b i j De W o n e r i j z o a l zu l t v i n d e n .
Maar ook v o o r uw r a a m d e c o r a t i e , v e r l i c h t i n g o f
v l o e r b e d e k k i n g ben t u b i j De W o n e r i j aan het j u i s t e
a d r e s . De a c c e s s o i r e s van De W o n e r i j z i j n s f e e r m a -
k e r s b i j u i t s t e k e n z o r g e n v o o r e e n p e r s o o n l i j k
k a r a k t e r in ieder huis.

Bepaal uw eigen

Reurei-korting,
door het pakken
van een
geluksei.

alleen op zondag 13 april

e t i n

Aktie geldt

Adres

Telefoon
Internet

i n r i c h

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo
(0573) 45 12 39
www.woneri j .nl

n g e n

E
JKENS

>ANITAIR

TEGELS

JATUURSTEEN

LLUIKEN

DE
BESTE
KEUS

HoLjSlAG
j RUURLO

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30 u. di. t/m vrij. 09.00-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21.00 u. zat. 09.00-13.00 u. Tussen de middag eten we even.

Spoorstraat 28
0573 - 452 000



Stichting CCK organiseert weer
Paasvuur in Kranenl

Natuurfietstocht

Stichting CCK organiseert op
Eerste Paasdag weer het tradi-
tionele Paasvuur aan de Eiken-
laan te Kranenburg. De optocht
zal weer vertrekken vanaf de
parkeerplaats van het pannen-
koekenhuis in de Kranenburg
richting het Paasvuur terrein.
Dit alles weer onder begelei-
ding van muziekvereniging
Concordia uit Vorden. De Vuur-
koning van 2002, Bert Berenpas,
zal hierna het Paasvuur ontste-
ken. Ook dit jaar maakt ieder-
een weer kans, zich te laten be-
kronen met de titel "Vuurko-
ning van Kranenburg". Hier-
voor moet men echter wel een
brandende bezem in de vuur-
ton gooien die St CCK weer aan
de Paasstaak heeft gehangen.
Dat dit Vuurgooien het nodige
spektakel kan veroorzaken
hoeft al lang niet meer ge-
noemd te worden.

VOLOP LIVE MUZIEK
Dit jaar is er natuurlijk in de grote
verwarmde feesttent weer volop
vertier voor jong en oud. Op het
CCK podium staan dit jaar dan ook
drie bands, namelijk TheVacuum-
cleaners uit Vorden, Juustum uit
Kranenburg en als hoofdband de
Dogz met als uitvalsbasis Hengelo
(gld). Stichting CCK stelt ze nu al-
vast aan u voor.

THE VACUUMCLEANERS"
Wat hebben B10f, Queen en Her-
man van Veen met elkaar gemeen?
Wel, deze artiesten hebben allen
een of meerdere nummers geco-
verd van The Vacuumcleaners.
Na een uitgebreide tournee door
landen als Botswana, Equador en
Nepal treedt dit collectief voor het
eerst op in Nederland, en wel tij-
dens het Paasvuur in Kranenburg.
De kern wordt gevormd door bas-
sist/zanger Niels Groot Jebbink,
gitarist Wilfred Vasse, drummer
Sja'ko Visser, toetseniste/zangeres
Miranda Jansen en zanger Oscar
Rondeel. Daarnaast participeren
regelmatig filharmonische orkes-
ten zoals uit Wenen en Londen.

Het Cultureel Collectief Kranen-
burg heeft diep in de buidel moe-
ten tasten en pas na de belofte dat
de kleedkamer zou worden voor-
zien van verse snijbloemen ging de
band overstag.

Wie de hysterie rond de concerten
van Doe Maar in de jaren '80 zich
nog voor de geest kan halen, heeft
een beeld zoals het er bij een optre-
den van The Vacuumcleaners aan
toe gaat.
Maar uiteindelijk draait het om de
muziek, of zoals een criticus van
Het Parool onlangs spitsvondig op-
merkte: "The Vacuumcleaners we
ten diepzinnige teksten te koppe-
len aan speltechnisch vernuft ".

"JUUSTUM"
Wat is het recept voor een
(a)oven(d) feestelijke Kranen-
burgse Band?
Men neme, l Drummer Martijn
Dimmendaal; l Bassist/zanger
Niels Groot Jebbink; l Gitarist Erik
Dimmendaal; l Toetsenist Roald
Nijenhuis; l Zanger Peter Humme
link; l Rocktempel.
Om te beginnen zetje de bassist en
de drummer in de Rocktempel bij
elkaar met een drankje na keuze.
Je laat dit enkele weken sudderen,
maar zorgt dat het niet droog
komt te staan. Zodra er enige be
weging in komt, gooi je de gitarist
en de toetsenist erbij in. Na veel
opschudden en licht roeren begin-
nen de eerste klanken uit de rock-
tempel te komen.
Open de deur van de rocktempel
nog niet teveel, want dan slaat je
meer zweet en alcohol damp om
de oren dan muziek. Als laatste zet
je zanger bij, uit dezelfde klei,
want anderen worden verslonden.
Na veel geduld, roeren, en wach-

ten kun je de eerste stukjes proe
ven. Inmiddels begint het aardig te
stomen en te dampen en denk je;
Juustum, daar gaat het mij om. De
inhoud van de Rocktempel raakt
op toeren en het feest komt op
gang. Dan denk ie b-j oezelf; "HOE
SMEK OE DEN!!"

"DOGZ"
Een viertal goed onderlegde
muzikanten heeft zich ver-
enigd voor slechts één ding
„DOGZ".
„DOGZ" is een pretband waarvan
de basis in 't Gelderse Hengelo ligt.
De naam „DOGZ", zeker niet uit
het niets gegrepen, staat voor;
„Dramatisch, Oer, Gezellig, Zooi-
tje", dit wil de band dan ook dui-
delijk naar voren brengen.
Drama-tisch, omdat tijdens een
optreden het publiek op een wijze
van theater één wordt gemaakt
met de band. Oer, het Oer-instinct
dat op muzikaal gebied heerst on-
der de bandleden wordt tijdens de
optredens optimaal benut.
Maar met name de gezelligheid
zal zijn hoogste goed hebben als u
deze band hebt aanschouwd. Het
laatste woord Zooitje is tot stand
gekomen uit woorden van menig
organisator en bezoeker die een
gezellig zooitje aan het eind van
de avond als fantastisch be
schouwd. De in 1998 ontstane
band, wil een zo breed mogelijk
publiek bereiken en brengt dan
ook een grote schaal aan muziek-
genres. De band voelt zich zeer
goed thuis op zowel grote evene
menten als kleine podia. Als acte
de présense opent „DOGZ" met
een flinke dosis pretmuziek om
een gezellige sfeer te creëren.
Gezelligheid staat hoog in het
vaandel, met als aperitiefje een
Rock & Roll sessie die de basis legt
voor een formidabele finale.
„DOGZ" wil zich van andere bands
onderscheiden door zich niet vast
te bijten op één bepaalt genre,
maar voor ieder wat wils ten geho-
re te brengen. Met deze formule
weet de band het hart van jong en
oud te veroveren.

De lente is begonnen en de
natuur maakt zich langzaam
op om te ontwaken.

Verschillende planten staan al in
bloei en de eerste vlinders, hom-
mel en zweefvliegen zijn al waar-
genomen. Kortom; het is weer tijd
om eropuit te trekken en dat na-
tuurlijk onder leidingvan een gids
die u er veel van kan vertellen.

Welnu, zondagmiddag 13 april
verzorgt het Wereld Natuur Fonds
een natuurfietstocht door de
prachtige omgeving van Vorden.

Start van de fietstocht is bij het
info-bord van de gemeente bij
kasteel Vorden. Voor eventuele
nadere informatie kan men kon-
takt opnemen met Job Teeuwen,
Velhorst l, 7241 TB Lochem.

Strengere overheid maakt Kinderh ulp meer dan ooit onsmisbaar

Grote druk op jeugdzorg dwingt
instellingen hun geld elders te zoeken
Het Nationaal Fonds Kinder-
hulp in Deveter stelt vast dat de
Nederlandse jeugdzorg steeds
meer onder druk komt te staan.

Volgens het fonds is dit een gevolg
van een aantal maatschappelijke
ontwikkelingen. De overheid is
strenger en actiever geworden;
problemen in gezins- en leefsyste
men worden eerder en op grotere
schaal gesignaleerd en aangepakt.
Hoewel deze tendens op zichzelf
zeker niet negatief wordt genoemd,
betekent het wel dat er een als-
maar zwaarder beroep wordt ge-
daan op de jeugdzorg. De wacht-
lijsten worden langer. Steeds meer
jongeren trekken zelf aan de bel,
bijvoorbeeld als ze zijn mishandeld.
Zo deden in de eerste helft van vo-
rig jaar 30.000 jongeren een be-
roep op jeugdzorg; een stijging
van 24% ten opzichte van het voor-
gaande jaar. Tot overmaat van ramp
wordt er nog altijd flink bezui-
nigd. Kindertehuizen en andere in-
stellingen zien zich dan ook steeds
gedwongen om een beroep te
doen op de financiële steun van
fondsen als Kinderhulp.

Kinderhulp zet zich in voor tien-
duizenden kinderen in Nederland

die niet in een 'normale' thuissitu-
atie kunnen opgroeien. Via instel-
lingen voor jeugdzorg probeert
het fonds wat meer kleur te bren-
gen in het bestaan van deze tónde
ren. Om aan het stijgende aantal
aanvragen vanuit deze instellin-
gen te kunnen voldoen, is Kinder-
hulp sterk afhankelijk van de op-
brengst van de jaarlijkse collecte.
Tijdens de landelijke collecteweek,
dit jaar van 20 tot en met 26 april,
gaan ongeveer 30.000 vrijwilligers
voor Kinderhulp met de collecte
bus op pad. Samen moeten zij zor-
gen voor een groot deel van de in-
komsten van Kinderhulp.

Het hele jaar door komen er bij
Kinderhulp aanvragen binnen
vanuit onder meer gezinsvervan-
gende tehuizen en pleeggezinnen.
Deze beschikken vaak niet over de
financiële middelen om 'hun' kin-
deren af en toe eens iets extra's te
kunnen bieden. Het gaat daarbij
niet om buitensporige wensen. In
2002 ontving bijvoorbeeld Bureau
Jeugdzorg in Arnhem diverse bij-
dragen waaronder voor kamerin-
richting, sport en kleding. Tevens
ontving het Medisch Kinder Dag-
verblijf in Tiel een bijdrage voor
het speelterrein.

Jubileumboek 'Bedrijvigheid
in Vorden in de twintigste eeuw*
Het jubileumboek dat de ver-
eniging "Oud Vorden" ter gele-
genheid van het 25 jarig be-
staan in 2006 hoopt uit te ge-
ven, krijgt als titel "Bedrijvig-
heid in Vorden in de twintigste
eeuw".

Het boek zal enerzijds bestaan uit
reeds eerder in de Vordense Kro-
nyck gepubliceerde artikelen, die
daarvoor overigens naar nieuwe
inzichten door de oorspronkelijke
auteur aangevuld mogen worden,
met name met meer illustraties.
In het jubileumboek worden arti-
kelen geplaatst die betrekking
hebben op industriële activiteiten,
bedrijven, winkels, zelfstandige
beroepsmatige activiteiten en an-
dere bedrijvigheden die in Vorden
of haar omgeving, maar wel op
Vordens grondgebied, gevestigd
waren of nog zijn.

De bedoeling is dat het een rijk
geïllustreerd boek wordt. "Oud
Vorden" doet een beroep op de Ie
den c.q. dorpsbewoners wanneer
zij beschikken over historisch inte
ressante foto's contact met haar
op te nemen. "Oud Vorden" wil
daarvan graag copieën maken en
deze als illustraties in het boek op-
nemen. Datzelfde geldt voor arti-
kelen met historische gegevens die
de redactie van het jubileumboek
graag zal ontvangen. Of men le-
vert deze artikelen "panklaar" aan
of de redactie zal ze, in overleg, in
een dusdanige " vorm gieten" dat
ze in het jubileumboek passen.

Voor meer informatie of sugges-
ties kan men contact opnemen
met de redactie t.w. Henny Rossel
telf. (0575) 55 28 28 of Henk Wul-
link (0575) 55 13 42 of Gerrit Koop
(0575) 55 22 92.

Schilderijen expositie
Zondag 13 april a.s. is er weer de
inmiddels traditionele exposi-
tie van schilderijen in olieverf,
in acrylverf, in aquarelverf en
tekeningen in potlood en inkt.

Er exposeren twee groepen van
cursisten die voornamelijk uit Vor-
den en Warnsveld en Zutphen ko-
men. De deelnemers van de eerste
groep schilderen en tekenen in-
middels al langer dan zes jaren en
de tweede groep is ontstaan uit de
teken-schildersgroep die door de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden
driejaar geleden in het leven is ge
roepen.

Het werk is zeer verschillend. Er
zijn landschappen, bloem- en an-
dere stillevens, realistisch en wat
meer abstract werk te zien.
Verder is er een kaarsenmaker, er
wordt een demonstratie wilgen-
tenenvlechten gegeven, er is een
stand "creatief bezigzijn" en de
restauratiecommissie van de St.
Willibrorduskerk verkoopt o.a.
kaarten t.b.v. de restauratie van de
kerk.

De expositie is op zondag 13 april
a.s. gratis toegankelijk en wordt
gehouden in het St. Ludgerus-
gebouw te Vierakker/Wichmond.



JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

slechts € 1859°voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225?°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795?°

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

16 m2, keuken 8 m2 alles 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

T: 0544-352294
F: 0544-467420
E: gewolters@zonnet.nl

Exclusief op de netfertandse markt
Duurzame, vormvaste constructie
Tochtdichte afsluiting
Lagere stookkosten
Geluidswerend
Bestand tegen weer en wind
Onderhoudsarm
Eenvoudig schoon te houden
Inbraakvertragend volgens Veilig wonen'
Komo gecertificeerd

.^MA.e
«^ i*F
3-

Net

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

ZAAL OPEN : 19:00 UUR - 23:00 UUR
VOORVERKOOP € 10,00 A/D ZAAL € 12,50

VOORVERKOOP ADRESSEN : WITKAMP LAREN,
HAARSALON FIGARO LOCHEM OF BEL 0900-WITKAMP

ZONDAG 11 MEI
WWW.WITKAMP.COM

Verantwoord zitcomfort vraagt om maatwerk!
Comfortfauteuils worden aangemeten naar uw persoonlijke wensen en
lichaamseigenschappen. Eventueel meten we bij u thuis of we halen u op.

Helmink heeft

een ruime

collectie relax-

fauteuils voor zit-

comfort op maat.

Met verstelbare

rug/zitting, zit- of

fauteuil l i ft of

hoog/laag instelling.

In zowel inj<lassiek

als modern.

Alle modellen zijn

leverbaar in diverse

kleuren stof of leer, en

een aantal met massage-

programma's. En u kunt

kiezen tussen electrische

of handbediening.

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575 551514

Eikergen
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

HELMINK
meubelen www.helminkmeubelen.nl

Helmink maakt het mooier bij t h u i s

Aalten - Apeldoorn - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg
Eibergen - Goor - Haaksbergen - Hardenberg - s-Heerenberg - Hengelo

modekoopje
damesblouses
streep
heel veel soorten
norm.
15,00
nu voor:

CITY LIFE
tuniek
55% linnen,
45% viscose
mt.38 - 44
nu voor:

CITY LIFE
uni T-shirt
8 modekleuren
mt. S - XXL
nu voor:

CITY LIFE
pantalon
model 7/8
55% linnen,
45% viscose
mt.36 - 44
nu voor:

9?5

«s

week 15-03
aanbiedingen geldig
t/m 20 april

FASHION J
>de voor let héle

Lichtenvoorde - Lochent - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Raalte
Rheden - Terborg - Ulft - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar



Een oog- en oorstrelend programma
in het Theater onder de Molen olitie varia GROEP VORDEN

Het voorjaarsprogramma van
het Theater onder de Molen in
Linde bestaat enerzijds uit be-
kende publiekstrekkers zoals
The Mills Brothers (tweede paas-
dag), anderzijds uit het bijzon-
dere levenswerk van de Amster-
damse kunsthistoricus Herman
Wesselink, afgewisseld door het
koperkwintet The Brameth
Brass a.s zondagmiddag 13 april.

De kunsthistoricus Herman Wes-
selink zal a.s. zondag zijn levens-
werk vertonen in de vorm van
maquettes en foto's van de kerken-
bouw in de negentiende en twin-
tigste eeuw. Bijzondere aandacht
schenkt hij aan de Cuyperskerken,

waarin hij ook een middeleeuws
idealisme herkent. Herman Wesse-
link werd vanaf zijn vroege jeugd
spontaan aangetrokken door de
ruimtelijkheid van kerkgebou-
wen. Zijn vader onthulde dat hij
op zijn vierde jaar zijn hand losliet
en spontaan een kerkgebouw bin-
nenliep en verrast was door de
ruimte.

Hij kent de kerken van Nederland
en ook daarbuiten op zijn duim-
pje. Het belooft een boeiende mid-
dag te worden.

Wesselinks verhalen worden afge-
wisseld door de muziek van het
koperensemble Brameth Brass, be

staande uit geroutineerde blazers
op trompet, hoorn, tuba en trom-
bone.

Zij spelen enkele gospels, liederen
van Edward Grieg en muziek van
Gershwin. Ook worden enkele
mooie stukken uit de West Side
Story gespeeld. De prachtige
acoustiek in het Theater onder de
Molen zal zondagmiddag weer tot
zijn recht komen.

Een oog- en oorstrelend program-
ma voor de bezoekers van het
Theater onder de Molen aan de
Lindeseweg 29 te Vorden.
Reserveren: telefonisch of
info@theateronderdemolen.nl

In april start pilot Afvalproject
voor scholen in VHS-gemeenten
met De Kraanvogel uit Kranenburg
De VHS-gemeenten hebben sa-
men met Berkel Milieu, het be-
drijf dat de inzameling van
huis-houdelijk afval in Vorden
verzorgt een speciaal Afvalpro-
ject voor scholen ontwikkeld.

Het project bestaat uit verschillen-
de afwisselende modules die de
kinderen doorlopen met als doel
hen bewust te maken van de nood-
zaak van afvalscheiding. Het Afval-
project is bedoeld voor de hoogste
klassen (7 en 8) van het basisonder-
wijs in de VHS-gemeenten. Aan de
proef in Vorden, die plaatsvindt in
twee dagen, op 14 april en 22 april,
nemen 34 kinderen van de ge-
mengde groep 7/8 van De Kraanvo-
gel uit Kranenburg deel.

Veel tuinafval en andere her te ge
bruiken afvalsoorten verdwijnen
nog in de grijze container. Dat
gaat naar verbrandingsovens, ter-
wijl verbranden steeds duurder
wordt. Een groot deel van het afval
dat in de ovens eindigt, had echter
gescheiden ingezameld kunnen
worden. Teveel mensen zijn zich
hier niet voldoende van bewust,
maar zien wel elk jaar de rekening
voor afvalverwerking omhoog
gaan. Met voorlichting over afval
kun je daarom maar beter zo jong
mogelijk beginnen, vandaar dit
project voor scholen. Het is de be-
doeling als de pilot geslaagd blijkt,
het Afvalproject aan alle basisscho-

len in de gemeente aan te bieden.

ZEVEN MODULES
Het Afvalproject bestaat uit zeven
modules. In Vorden bezoeken de
kinderen de retourette/milieu-
straat bij supermarkt Super de
Boer. Hier zijn ondergrondse afval-
systemen ingericht om oud pa-
pier, textiel, glas, klein wit- en
bruingoed, drankkartons, vlees-
schaaltjes en batterijen geschei-
den in te zamelen. ,

Om de kinderen scheidingsgedrag
bij te brengen, wordt de inhoud
van een aantal grote, gevulde af-
valzakken bekeken en bepaald wat
daar niet in thuis hoort, maar bij
de milieustraat/retourette geschei-
den ingeleverd had kunnen wor-
den. Andere modules zijn het zeer
bewust makende opruimen van
zwerfvuil, een bezoek aan het af-
valbrengpunt in Vorden, een ener-
verend elektrospel om te bepalen
waar welke afvalsoort thuishoort,
het opstellen van een sorteeranaly-
se en een kwartetspel. De afslui-
tende module is dat een medewer-
ker van Berkel Milieu laat zien wat
er van afval wordt gemaakt.

Hij vertelt hierover aan de hand
van een bijzondere koffer met at-
tributen. Enkele modules vinden
plaats in de klas, andere vanzelf-
sprekend buiten (bijvoorbeeld
zwerfvuil opruimen).

Sparta zamelt geld
in voor nieuwe
materialen en
trainingspakken
Op woensdagmiddag 16 april
a.s. gaat gymnastiekvereniging
Sparta van start met een actie
om geld in te zamelen voor
nieuwe materialen en trainings-
pakken.

Ongeveer 60 leden gaan 's middags
op pad voor hun club. Niet om te
vragen om geld te storten, maar
om iets lekkers te verkopen.

Voor deze inzamelingsactie maakt
Sparta namelijk gebruik van een
programma dat speciaal voor dit
soort doelen is ontwikkeld: Mars
Fun.d.raising. Daarbij worden pro-
ducten verkocht en gaat 40% van
de opbrengst naar de organiseren-
de vereniging.

Men kan middags bezoek verwach-
ten van een lid van Sparta met de
vraag of men een funpakketje wil
kopen ter ondersteuning van de
vereniging. In zo'n pakketje zit
een reep Mars, een reep Snickers,
en twee zakjes M&M's.

In elke verpakking zit 450 gram
aan mini repen. Op deze manier
hoopt Sparta een aardig bedrag op
te halen, maar men haalt ook nog
iets lekkers in huis.
Wil men meer weten over deze
actie of over Sparta? Neem dan
even contact op met T. Barink of
K. Zweers.

Zaterdag 29 maart
Op de Deldenseweg vond een een-
zijdig ongeval plaats. De bestuur-
der moest uitwijken voor een dier
op de rijbaan en botste tegen een
postbus en betonblokken aan de
rechterzijde van de rijbaan. De be-
stuurder kwam met de schrik vrij.

Er werd een alcoholcontrole ge-
houden. Een 12-tal bestuurders
hebben geblazen, geen van hen
had teveel gedronken.

Zondag 30 maart
Aan de Enzerinckweg werd een in-
braak in een personenauto ge-
pleegd. Uit de auto werd een radio
cd-speler, cd's en 2 gameboys met
spellen ontvreemd.

In een woning aan De Boonk werd
een inbraak gepleegd. Men ver-
schafte zich vermoedelijk toegang
door de voordeur te openen. Uit de
woning werd een digitale videoca-
mera, fototoestel, portemonnee en
mobiele telefoon weggenomen.

In een andere woning aan De
Boonk werd ook een inbraak ge-
pleegd. Men verschafte zich toe-
gang door de voordeur die niet op
het nachtslot zat te openen. Men
werd echter gestoord door een al-
daar aanwezige hond waardoor er
niets werd ontvreemd. Een dag la-
ter bleek wel dat de hond vergif-
tigd was. De hond had een stuk
worst met een onbekend gebleven
middel binnen gekregen.

Aan Het Kerspel werd ook ingebro-
ken in een woning. Ook hier ver-
schafte men zich toegang door de
voordeur te openen. Ook deze zat
niet op het nachtslot. Uit de wo-
ning werd een DVD-speler met
dvd's ontvreemd.

Maandag 31 maart
Op de Biesterveld vond een aanrij-
ding plaats. Een bestuurder van
een bedrijfsauto reed achteruit te-
gen een lantaarnpaal. Lantaarn-
paal raakte beschadigd.

Op de kruising de Steege / Het
Vaarwerk vond ook een aanrijding
plaats. Een bestuurder nam een
bocht te ruim waardoor zij een be-
stuurder uit tegenovergestelde
richting raakte. Beide voertuigen
hadden schade.

Dinsdag l april
Op de kruising Schuttestraat /
Beunkstege vond een aanrijding
plaats. Een bestuurder liet een van
rechts komende bestuurder niet
voorgaan. Hierdoor ontstond een
aanrijding. Beide voertuigen raak-
ten beschadigd.

Op de Wildènborchseweg werd
een snelheidscontrole gehouden.
Er passeerden 178 voertuigen,
waarvan 16 te hard reden. Zij kun-
nen een acceptgiro thuis verwach-
ten. De hoogst gemeten snelheid
was 99 km/h.

Aan de Burgemeester Galleestraat
werd bij een bedrijf een geldkistje
ontvreemd. Mogelijk is men de
aanwezige schuifdeuren naar bin-
nen gelopen.

Woensdag 2 april
Op de Ruurloseweg binnen de be
bouwde kom vond een snelheids-
controle plaats. Er passeerden 287
voertuigen, waarvan 46 te hard re
den. Zij kunnen acceptgiro thuis
verwachten. De hoogst gemeten
snelheid was 83 km/h.

Tevens vond er een alcoholcontro-
le plaats. Een 6-tal bestuurders
hebben geblazen, geen van hen
had teveel gedronen.

Donderdag 3 april
Aan de Enkweg werden bij een be
drijf vernielingen gepleegd. Er
werden 10 ramen ingegooid. De
veroorzakers zijn tot nu toe onbe
kend.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 15 april
Gevonden:
- Sleutelbos - 5 gekleurde sleutels

met een leren hoesje

Verloren:
- Skateboard - gekleurd
- Wieldop - Peugeot 206
- Portefeuille - zwart leer
- Portemonnee - zwart met in-

houd

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.

Fietsen voor de kankerbestrijding
De stichting 'Bergh in het zadel
voor de Kankerbestrijding* orga-
niseerde in het verleden reeds
meerdere malen een sponsor-
fietstocht en was aldus in staat
aanzienlijke bedragen ter be-
schikking van het Koningin
Wilhelmina Fonds (KWF) te
stellen.

In 2003 organiseert de stichting
een fietstocht van Grenoble (Frank-
rijk) naar 's-Heerenberg. De tocht
start op 23 mei 2003 in Grenoble.
Via Genève (Zwitserland), Belfort,
Metz, Luxenburg, Arlon (België),
Vogelsang (Duitsland) en Nijme-
gen (UMC Radboud) eindigt de
fietstocht van circa 1300 km op
zondag l juni 2003 in 's-Heeren-
berg. De kankerbestrijding finan-
ciert ongeveer de helft van het on-
derzoek naar kanker in Neder-
land. De stichting en de fietstocht
hebben als doel zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor het KWF.

In samenwerking met het KWF en
het UMC Radboud te Nijmegen
heeft de stichting gekozen voor
een onderzoeksproject naar borst-
kanker. Jaarlijks krijgen bijna
10.000 vrouwen de diagnose borst-
kanker te horen. Daarmee is borst-
kanker de meest voorkomende
soort kanker bij vrouwen. Borst-

kanker kan op alle leeftijden voor-
komen, maar de meeste vrouwen
zijn ouder dan 45 jaar.
Het doel van het project is om de
opsporing in het bevolkingsonder-
zoek te verbeteren. Uit meerdere
studies is namelijk gebleken dat
radiologen sommige tumoren
over het hoofd kunnen zien. Door
betere opsporingsmogelijkheden
zouden jaarlijks mogelijk 700 ge
vallen eerder kunnen worden ont-
dekt. Het onderzoek wordt uitge
voerd in het UMC Radboud te Nij-
megen.

De deelnemende fietsers dienen
minimaal € 750,- aan sponsorgelden
bijeen te brengen. De deelnemers
betalen hun eigen reis- en verblijf-
kosten en de kosten van de orga-
nisatie. Alle sponsorgelden gaan
voor 100% naar het onderzoeks-
project.

De financiële bijdrage kan men op
de sponsorlijst van de deelnemer
vermelden of overmaken op bank-
rekeningnr. 3266.31.364 bij de
Rabobank Bergh onder vermel-
ding van sponsorbijdrage/gift KWF
en de naam van de deelnemer:
Jan Hermsen sr. uit Wichmond. Na
sluiten van de boeken voor deze
tocht vindt er een accountants-
controle plaats.



www.financial-freedom.nl

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

Uit voorraad leverbaar:
/looi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

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

Disco
De Zwaan"ii

2 Presenteert op zaterdag 12 april
^ in samenwerking met INTERACTION

J^ een

Apres
ski
party
Aanvang 21.30 uur.
(Zie elders in dit blad.)

KOM OOK EENS BINNEN

• Administratief • Landbouwtechniek

Automatisering • Magazijn en logistiek

Constructie /lastechniek • Metaalbewerking

Engineering • Montage / assemblage

Inkoop / verkoop •Onderhoudstechniek

Installatietechniek • Produktiepersoneel

personeelorganisatie

Spalstraat 31 Hengelo
Telefoon (0575) 46 46 01

VALLE VERZASCA

Opening c^2_>^
vijverseizoen 2003

AANBIEDINGEN
Vijver filterset incl. uv-lamp 4500 Itr. nu €139.-

Vijver filterset incl. uv-lamp 9000 Itr. nu €169.-

Vijverpomp 9000 itr. profi nu €250.-
10 goudwindes €8.-

Gratis water testen.

Valle Verzasca vijveraanleg
de vijverspecialist in aanleg van vijvers

Bronkhorsterstraat 9 • Keijenborg
Tel. (0575)46 11 95

Geopend iedere zaterdag van 9.00 - 17.00 uur.

Baderie Kraus voor uw dakwerk

MKB
certificatie

Lid van

UNETO-VNI 7^3

Inspectie en onderhoud van daken. Reparaties van lekkages.
Bitumineuze dakbedekking voor platte en licht hellende daken.
Zink en loodwerken van dakgoten en dakkapellen
voor woningen en monumentale panden.

Isolatie op bestaande daken met subsidie van € 10f- per m2.
Bij herstel en vernieuwing wordt in overleg met
de opdrachtgever een offerte uitgebracht.
10 jaar garantie op diverse dakwerken.

Baderie Kraus is sinds januari 2002 VCA gecertificeerd en staat garant voor
veilig en milieuvriendelijk werken.
Baderie Kraus ook voor uw dakwerk

Kraus
Dakwerk • Installatie • Sanitair

EXIT

CAKEWALK

De
bad mode
is binnen

(VANAF MT. 92 T/M 188
JONGENS/MEISJES)

Openingstijden: ma 13.30-18.00, di/wo/do 9.00-12.30 en
13.30-18.00 uur, vr 9.00-12.30 en 13.30-21.00, za 9.00-17.00 uur.

Zutphenseweg ia, 7251 DC Vorden.
Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58

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(Glci) Spalstraat 19
Tel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

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

B-ZONE TO&I

DANCING M DISCOTHEEK

Goto the Max
EAS100 FUN

mfm

NI

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

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

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

voormalige Technische School 22:10 * Ruurlp Café De Tapperij 22:30
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School

22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gorssel, Roskam 22:45 * Harfsen,
Buitenlust 22:55. Meer info: www.witkamp.com

Eerste Paasdag : INSANE "
Alle zalen geopend !!

Zondag 11 mei : DI-RECT
Voorverkoop : Witkamp laren,Haarsalon

Figaro lochem of bel 0900-witkamp
zaal open 19:00 uur - 23:00 uur

v.verkoop € 10,00 a/d zaal € 12,50

Zondag 18 mei: INTWINE
Voorverkoop : Witkamp laren,Haarsalon

Figaro lochem of bel 0900-witkamp
zaal open 20:00 uur - 23:15 uur

v.verkoop € 10,00 a/d zaal € 12,50

Meer info ? : WITKAMP.COM



Judo

Laatste ronde ADVW regionale
vaantjes competitie
Zaterdag 29 maart werd bij Rob's
Sport Aalten de laatste ronde ge-
houden van de regionale ADVW
vaantjes voor judoka's uit Aalten,
Dinxperlo, Vorden, Lichtenvoorde
en Winterswijk. Maarten Prinsen
uit Winterswijk wist hierbij zijn ti-
tel voor het seizoen 2002-2003 ze
ker te stellen met 217 punten en
kon de voorsprong op Roy Bohmer
uit Vorden behouden (215 pun-
ten). Nick Schottman wist net Bas
Tuente voorbij te gaan en zodoen-
de met 207 de derde plaats te be-
machtigen. Na afloop van de laat-
ste wedstrijden werden aan deze
winnaars mooie seizoensbeker uit-
gereikt. Tijdens deze laatste ronde
werden maar een paar gekleurde
vaantjes uitgereikt. Zo mocht Bas
Tuente het gele vaantje in ont-
vangst nemen voor het overschrij-
den van de 200 punten. Dylan Wa-
genvoort behaalde het groene
vaantje voor 400 punten en Ivo
van Gelder en Nick Schottman het
gele vaantje (200 punten). Ramon
Beernink werd het blauwe vaantje
uitgereikt (500 punten), terwijl
Jesse Mulder het witte vaantje (100
punten) mocht ontvangen. Lars
Temming wist als topper het
rood/witte te behalen door de 800
punten te passeren.

14E JEUGDJUDO TOERNOOI
Zondag 23 maart werd in sport-
zaal De Hazelder het 14e jeugdju-
do toernooi georganiseerd door
het Budocentrum Winterswijk.
Bijna 80 judoka's variërend tussen
de 5 tot 13 jaar uit Aal ten, Dinx-
perlo, Vorden, Lichtenvoorde, Hen-
gelo en Winterswijk streden hier
om het eremetaal. Naast de span-
nende judowedstrijden werd door
een aantal karate leerlingen van
het Budocentrum een Kyokushin-
kai karate (full-contact) demon-
stratie gegeven waarbij naast een
algemene techniek demonstratie,
een kata en een sparringsronde ge
demonstreerd.

Het toernooi is het derde toernooi
in een serie van vier Grand-Prix
wedstrijden waarbij de prijswin-
naars van de ADVW clubs kans ma-
ken op extra Grand-Prix prijzen
aan het eind van het seizoen. Met
nog een laatste toernooi te gaan in
Lichtenvoorde op 10 mei, zullen
de Grand-Prix prijzen tijdens de
ADVW afsluiting op 24 mei in
Winterswijk uitgereikt worden.

De uitslagen van het gehouden
toernooi waren voor de Vordense
deelnemers als volgt.
Poule 10:
1) Dylan Wagenvoort Vorden;
2) Mike Heinrichs Budocentrum
Winterswijk; 3) Wesley Westerveld
Budocentrum Winterswijk.
Poule 12:
1) Thijs van Beek Budocentrum
Winterswijk; 2) Mitch Frerichs
Budocentrum Winterswijk; 3) Lars
Temming Vorden.
Pouel7:
1) Maarten de Groot Kyu-Do Heng.;
2) Roy Bohmer Vorden; 3) Lars Was-
seveld Vorden.

Verrassingsavond
N.B.v.P.vrouwen
van Nu
16 april 's avonds in de Herberg
een verrassingsavond verzorgd
door het 'Eendagsbestuur', dat
bestaat uit leden van de N.B.v.P.
vrouwen van Nu afdeling Vorden.

Voetbal

WVORDEN
Warnsv. Boys Fl - Vorden Fl: 4-0
Vorden F2-ViodF4: 3-2

Vorden F3 - Halle F2: 5-3
Brummen F5 -Vorden F4:1-12
Vorden F5 - Socii F2: 2-0
Steenderen E2 - Vorden El: 1-2
Vorden E2 - WHCZ E5: 2-2
Ang.Vooruit E2 -Vorden E3:10-1
SDOUC Dl -Vorden Dl: 4-0
DZC '68 D6 - Vorden D2: 3-5
Vorden D3-DEO Dl: 1-2
Zelos D4 - Vorden D4:4-0
AZC Cl-Vorden Cl: 5-1
Almen C1D-Vorden C2:1(H)
Activia BI - Vorden/Ratti BI: 5-1
Ratti/Vorden Al - Longa '30 A2: 3-1
Gendringen l -Vorden 1: 3-2
Vorden 2 -Witkampers 2: 0-2
Vorden 3 - Erica '76 2: 3-2
Markelo 5 - Vorden 4:1-7
Witkampers 6 - Vorden 5: 3-4

GENDRINGEN - VORDEN: 3-2
Wederom verliest Vorden in de
laatste minuut een kostbaar punt.
Gendringen scoorde in de laatste
minuut het winnende doelpunt.
De ploeg van trainer Chung verliet
gedesillusioneerd het veld, want
men ging'er vanuit, dat een gelijk-
spel tegen het hooggeklasseerde
Gendringen in de knip zat en dat
was gezien de inzet en passie waar-
mee in de tweede helft gespeeld
werd ook verdiend.
De eerste helft was Gendringen
heer en meester en kreeg nogal
wat kansen. Overigens de echte
uitgespeelde kansen waren voor
Vorden, maar zowel Verkijk als
Visser hadden niet het geluk aan
hun kant.De voorwaartsen van
Vorden zochten overigens het
sterktste wapen van de tegenstan-
der op. De spitsen speelden dicht
bij elkaar en hadden tegen de fy-
sieke sterke en boomlange verde
digers geen schijn van kans.
Keeper Mark Borgonjen raakte Ie
lijk geblesseerd, toen de spits van
Gendringen met gestrekt been op
hem doorging. Hij kon de wed-
strijd niet voortzetten en moest
per brancard van het veld.

Gendringen ging voortvarend van
start en zette Vorden meteen on-
der druk. Het heeft veel lengte in
de ploeg en daar is hun spelcon-
cept ook op gebaseerd. Het han-
teert de lange en hoge bal en niet
zonder gevaar. Na vijf minuten
kreeg Vorden een grote kans om
de score te openen. Sandor Verkijk
kwam in vrije positie en stiftte de
bal over de keeper, maar juist voor
langs het doel.

Keeper Mark Borgonjen moest red-
dend optreden bij een hoge voor-
zet en kon de bal nog juist via de
lat uit zijn doel tikken. In de 20e
minuut miste de verdediging van
Vorden een lage inzet en met dit
buitenkansje wist Sander Kuiperij
wel raad 1-0. De verdediging van
Vorden kwam zwaar onder vuur te
liggen, maar gelukkig voor Vorden
hadden de spitsen hun vizier niet
op scherp staan.

De Vorden spitsen waren onbe-
reikbaar, want zij hadden geen
kans tegen de sterke luchtmacht
van Gendringen. De spits blesseer-
de keeper Mark Borgonjen met
een grove tackle. Tot ieders ontzet-
ting liet de scheidsrechter gewoon
doorspelen en bleef de overtreding
onbestraft.

Reservedoelman Kees Holtrigter
nam de plaats onder de lat over.
Vlak voor de rust kreeg Ronald Vis-
ser nog een geweldige kans om de
stand gelijk te trekken. De keeper
leek al geklopt, maar hij liet de bal
van zijn voet springen, waarmee
de kans was verkeken.

De tweede helft was nog maar
koud aan de gang, toen Vorden de
2-0 om de oren kreeg.

Vorden herstelde zich daarna heel
goed en ging agressiever spelen en
het veld werd ook breder gemaakt.
Hier had Gendringen moeite mee
en geleidelijk aan kreeg Vorden
veldoverwicht. Een voorzet van
Sandor Verkijk werd door de ver-
dediger gemist, maar niet door Ro-
nald de Beus 2-1.

Vorden voelde zich gesterkt door
dit doelpunt en zette Gendringen
op eigen helft vast. Met kort en
snel combinatiespel werd Gen-
dringen bij tijd en wijle helemaal
weg gespeeld. Vorden kreeg diver-
se kansen. Deze inzet werd be
loond.

Rob Enzerink werd op rand zes-
tienmeter getackeld en posteerde
zich achter de bal om de vrije trap
te nemen. De keeper stelde zich zo-
wel qua muuropstelling als positie
in het doel daarop in en rekende
niet op linkspoot Niels Siemerink.
Zonder een hand uit te kunnen
steken had Siemerink de bal al in
het net gedeponeerd 2-2. Niels Sie
merink omspeelde daarna een
aantal keren de verdediging, maar
vond steeds de doelman goed op-
gesteld.

Zoals deze competitie al zo vaak
Vorden overkwam gebeurde nu
ook weer. In de laatste minuut
scoorde Gendringen bij een tegen-
aanval het winnende doelpunt en
stuurde Vorden met lege handen
naar huis.

SOCII
Socii morst punten in Westendorp
Door gelijk te spelen in Westen-
dorp heeft Socii twee kostbare
punten laten liggen. In een zeer
matige wedstrijd ook mede door
de harde koude wind kwam men
aan goed voetbal niet toe. Toch
was het aanvoerder Roland Wol-
brink die een vrije trap net buiten
de zestien inschoot, de doelman
verkeek zich op de inzet en het
was 0-1.

Met deze stand ging men rusten
en in de tweede helft werd het spel
er niet beter op. Vele ballen die net
niet aankwamen of juist net weer
te hard zodat ze niet waren te be
lopen. In de 65 minuut nam de
aanvoerder van de gastheren een
vrije trap op de pantoffel en schoot
deze keurig in de hoek, eindstand
1-1. Deze uitslag betekent voor So-
cii twee punten verlies.

Woensdag 9 april wordt Gerard
Helmink 60 jaar. Deze speler van
Socii is nog altijd actiefin het vijf-
de elftal. Gerard is al vanaf de
jeugd lid en ondanks dat hij al wel
30 jaar in Deventer woont altijd de
rood/witte club trouw gebleven.
Na een paar seizoenen in het eer-
ste te hebben gestaan was hij meer
dan twintig seizoenen de motor
van het tweede en nu nog steeds
elke zondag actiefin het vijfde, hij
zal dan ook op gepaste wijze in de
bloemetjes worden gezet door zijn
teamgenoten en het bestuur.

Uitslagen
Socii Fl - Pax F2: 4-0
Vorden F2 - Socii F2: 2-0
Socii E l - AZC E2: 3^
Trias D3-Socii Dl: 1-10
Socii Cl - Lochem C3:1-10
Baakse Boys BI - Harfsen BI: 4-1
Socii 2-ABS 3: 2-3
Socii 3 - de Hoven 2:4-0
WHCZ 11-Socii 4:1-1
AZC 6 - Socii 5: 00
Socii 6-OBW10:1-4

Programma donderdag 10 april
De Hoven 2 - Socii 3; Socii 4 - WHCZ
11; Socii 6 - Brummen 8;

Programma 12/13 april
DZC F4 - Socii Fl; Socii F2 - Keijen-
burgse Boys F4; Viod E4 - Socii El;
Socii Dl - Halle Dl; Be Quick C2 -
Socii Cl; Wolfersveen - Socii; Socii
2 - Voorst 2; Socii 3 - Doesburg 3;
Zutphania 3 - Socii 4; Socii 5 - Turk-
se kracht 7; Socii 6 - Keijenburgse
Boys 5.

RATTI
IJsseloord l - Ratti l
Afgelopen zondag moest Ratti de
(verre)uitwedstrijd in Arnhem te
gen IJsseloord afwerken. Ratti was
op behoorlijke oorlogssterkte met
een tweetal spelers van het twee
de. Jeroen Fleming en Bas Vriend

hebben laten zien (opnieuw) het
niveau van het eerste goed aan te
kunnen. Ratti begon als team slap.
Men had te veel respect (angst?)
voor de tegenstander. Daardoor
was het IJsseloord dat de wedstrijd
dicteerde. Ondanks het overwicht
wist IJsseloord het doel echter niet
te vinden. Daardoor kwam Ratti
steeds beter in de wedstrijd. De
conters die geplaatst werden, wa-
ren af en toe erg gevaarlijk. Wan-
neer men dit beter had uitge-
speeld had Ratti, tegen de verhou-
ding in, op voorsprong kunnen ko-
men. Het was uiteindelijk IJssel-
oord dat op 1-0 kwam. Slecht, slap
verdedigen bij een hoekschop
werd Ratti fataal.

De rust werd door trainer Flip Pelg-
rum benut om de juiste scherpte
weer terug te krijgen in zijn elftal.
De jongens hadden het begrepen
en door goed storen was het uit-
eindelijk Senad Sabotic die de 1-1
voor zijn rekening nam. Ratti wil-
de verder doorstoten, maar vergat
vervolgens zijn eigen defensie.
Daarvan wist IJsselood weer te pro-
fiteren en binnen enkele minute
was het alweer 2-1. Ratti hervond
zich wat en probeerde toch nog de
2-2 binnen te halen. Bij een vrije
trap moest Ratti van de scheids-
rechter de muur op de juiste af-
stand zetten. Terwijl Ratti hier, op
verzoek van de scheidsrechter, be
zig was nam IJsseloord de vrije
trap al 3-1. Ratti ging vervolgens
vol in de aanval wat uiteindelijk
nog leidde tot een 3-2. Helaas viel
in het slotkwartier de verdiende 3-
3 niet, dus bleef Ratti met lege
handen zitten, opnieuw met l
doelpunt verschil overigens.

Programma 12/13 april
Ratti Fl - AZC F4; Zelos E4 - Ratti El;
Pax D3 - ratti Dl; Ratti Cl - AZC C2;
Vorden/Ratti BI - Oeken BI; Stok-
kum Al - Ratti/Vorden Al; AZSV 8 -
Ratti 5; Ratti l - Klein Dochteren 1;
Ruurlo 6 - Ratti 2; Ratti 3 - Zelhem
7; Ratti l - Bredevoort l (dames).

Paardensport

Uitslagen onderlinge wedstrijd
LR & PC de Graafschap 6 april

DRESSUUR
Groene pony's categorie ABC
Ie prijs: Iris Berenpas met Jasmine,
153 punten.
Groene pony's categorie DE
Ie prijs: Sabine Haggeman met
Elsa, 155 punten.
Gevorderde pony's
Ie prijs: Lisette Bijenhof met Survi-
vor, 177 punten; 2e prijs: Frederike
Gotink met Spetter, 174 punten;
3e prijs: Joanne Pellenberg met Aif-
hia, 169 punten; 4e prijs: Linda be
renpas met Jasmine, 168 punten;
5e prijs: Marieke Rouwenhorst
met Kaylie, 167 punten; 6e prijs:
Elodie Stokman met Paspartout,
166 punten; 7e prijs: Nynke Woerts
metTamara, 165 punten.
Groene paarden
Ie prijs: Hester Harmsen met San-
ne, 158 punten.
Gevorderde paarden
Ie prijs: Marina Gotink met Odine,
166 punten; 2e prijs: Marleen Mok-
kink met Odette, 162 punten; 3e
prijs: Ninette Brunshorst met
Grace, 185 punten; 4e prijs: Janne
ke Heuvelink met Olivier, 161 pun-
ten; 5e prijs: Silvana Gemen met
Senna, 161 punten.

SPRINGEN
Groene pony's
Ie prijs: Carlijn Kingma met Kairos.
Gevorderde pony's
Ie prijs: Sebastiaan Hamer met
Yvonne; 2e prijs: Üeke Beunk met
Simba; 2e prijs: Marieke Rouwen-
horst met Kaylie; 4e prijs: Rebanna
Stempher met Droopy; 5e prijs:
Frederike Gotink met Cindy; 6e
prijs: Anke Woerts met Lady.
Gevorderde paarden
Ie pr.: Inge Regelink met Raspoetin;
2e prijs: Lian Dijks met Caleida;
3e prijs: Herman Maalderink.

DAGTOTALEN
Gevorderde pony's
Marieke Rouwenhorst met Kaylie.
Gevorderde paarden
Herman Maalderink met Karolenza
Dagkampioen
Marieke Rouwenhorst met Kaylie.

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 31 maart
A groep:
1. De dames Wal ter Kilian en van
Gastel met 65,4%; 2. Het echtpaar
Vruggink met 62,9%; 3. De heren
Wrjers en Thalen met 60%.
B groep:
1. De dames de Bruin en Lamers
met 60,9%; 2. De dames Groot Bra-
mel en Tigchelaar met 57,3%; 3.
Het echtpaar Koekkoek met 56,3%.

BZR
Uitslagen 2 april
Groep: A
l Mw. R. den Ambtman/Mw. R.
Thalen 56,94%; 2 Mw. A. van Burk/
Mw. A.W. van Gastel 53,19%; 3
Dhr. H. Wagenvoorde/Mw. G. Rossel
52,92%.
Groep: B
l Dhr. H. Groot Bramel/Dhr. G. His-
sink 63,75%; 2 Mw. A. Jansen Vre
ling/Mw. P. v.d. Vlugt 56,88%; 3 Mw
I.H.M. Fuhri Snethlage/Dhr. G.H.
Fuhri Snethlage 53,13%.
Groep: C
l Mw. H. Stertefeld/Dhr. F. Sterte
feld 62,58%; 2 Mw. G. Kriek/Mw. M.
de Leeuw 58,25%; 3 Mw. H.J. Schol-
ten/Dhr. J.H. Scholten 57,17%.

Volleybal

Uitslag dames:
KSV l - Pelgrum Dash 4:4-O
Pelgrum Dash 7 - ASV l: 3-1
Pelgrum Dash 5 - BVC 73 3:4-0
Heren:
Pelgrum Dash l -WGrol 1:1-3
Pelgrum Dash 3 - KSV 2: 0-4
Jongens:
Dash / Wik JC1 - Longa 59 JC1:4-0
Meisjes:
WIK MB1 - Pelgrum Dash MB1:3-1
Smash 68 3 - Pelgrum Dash 6:4-0
Pelgr. Dash MC3 - Willems Gemini
MCI: 1-3
Pelgrum Dash MCI - VCV MCI: 2-3

VERSLAG PELGRUM DASH -
SANS/FLASH: O4
De eerste set begon moeizaam. De
hele set keken de dames tegen een
achterstand aan. En deze werd
met 25-12 verloren. De tweede set
daarin tegen liep het bij Dash een
stuk beter en kon het team goed
mee komen met Sans/Flash. De
pass kwam beter en er was meer
service druk, ondanks het betere
spel werd deze set verloren met
25-23
De derde set was een kopie van de
eerste, passend ging het weer een
stuk minder. 25-16
Mede door een erg goede service
beurt van Wilma Wolters leek het
alsof de vierde set gewonnen zou
worden door Dash, maar helaas de
voorsprong kon niet worden vast
gehouden, en helaas werd ook de
ze set verloren 25-23. As. zaterdag
spelen de dames van Dash tegen
SNS/MTSH in 't Jebbink in Vorden.
Dit is de laatste wedstrijd van dit
seizoen en u bent van harte uitge
nodigd.

Expositie Lies Kortenhorst
in galerie Agnes Raben

Ja, wij zijn van klei gemaakt". Dat
is de titel van de expositie van de
Deventer beeldend kunstenaar
Lies Kortenhorst, die vanaf 13 april
tot en met 25 mei aanstaande is te
zien in Galerie Agnes Raben aan
de Nieuwstad 20. Kortenhorst ex-
poseert met tekeningen, schilderij-
en en keramisch werk. De opening
is zondagmiddag 13 april.



Wees en vleeswaren

4."

3."

Runder
sucadelappen 1 kiio c
Schouderkarbonade
naturel of gemarineerd 1 kilo €

3 pepersteaks ,- 00
heerlijk mals gekruide biefstuk € O-

4e gratis
4 cordon bleu's c 2."

Elke week op de marktin Vorden

Weekpakket vleeswaren

100 gr SCHOUDERHAM

100 gr ONTBIJTSPEK

100 gr BOTERHAMWORST

Onze Paasfolder ligt voor u € 4 •
klaar aan de kraam.
Graag tot ziens.

NU

2 bossen tulpen

3 bossen tulpen

20 rozen

2 gele kalanchoë

Paasbakje

3."
Bloemen en planten

5»»
499
3.50

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

( www.compusystem.nl
Internet/Office PC
AMD Duron 1300 MHz,, 128 MB $DBAM, 64-Ml
AMD XP 2000+, 256 MB SDRAM, GF2 64 MB AGP W-Öut, 40 GB HDD 7200
AMD XP 2400+, 256 MB SDRAM, GF2 64 MB AGP TV-Qut. 60 GB HDD 7200

TopPC
AMD XP 2000+, 256 MB. DDR, GF4 64 M8 DDR 7V-Out,
AMD XP 2000+, 256 MB DDR, GF4 64 MB DOR TV-Out, t
AMD XP 2400+, 512 MB DDR. GF4 64 MB DDR TV-Out, i

Luxe Miditower ATX, Sound, 52 xCDRorn, 100 Mbil
2x USB, 2.0, 1,44 MB Diskdrive, Trust internet Keyb

v.a. € 729,-
! €729,-
• €749,-

€899,-

^ peler,
ca! WheelMuis.

*m Actie:
52x24x52 CD-ReWriter,

inclusief software: € 49,-
Meerprijzen:

• Windows XP Home € 109,- • 16/48 DVDS^fef^fe,- • 17 Inch m
• HP DeskJet 3325 Printer € 65,- • 15 Inch TFT € 279,- • Flatbed Scanner € 59,-

• De systemen worden gratis bij u thuis aangesloten. • Andere onderdelen op aanvraag.

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

_ _ _ .
Alleen spelen
is geen bal aan

ESCAPE • RESTAURANT • ZAAiy

L!e Herbergt
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

giro 55 2000
Amsterdam www.nsgk.nl

nedtrUndse itkhtlng voor het
gehandicapte kind

NSGK. Elk kind speelt mee.

Wij hebben in ons gezellig team plaats voor

twee hulpkrachten
vanaf 16 jaar en

een cafetariamedewerker
vanaf 18 jaar.
Voor de weekenden en de avonduren.

Dinsdags gesloten.

food for all

Vorden, Dorpsstraat 8
Telefoon (0575) 55 43 55

Adverteren in
Contact?

Vraag naar

de vele

mogelijkheden van

doorplaatsing

in meerdere

edities

* *

Q-Select
19 april - zaal open 20.30 uur.

Eerste en Tweede Paasdag
vanaf 11.00 uur geopend

Wij wensen u
prettige Paasdagen.

WV heeft toeristisch
programma rond

- Gezocht-Procurado - Wanted -

Gastgezinnen voor onze
Midpointmeeting 2003
Eerst maar eens wat meer ver-
tellen, wat is een midpoint mee
ting? De Jong Gelre afdelingen
van Laren, Almen, Warnsveld/
Vorden, Steenderen en Humme
lo/Keppel nodigen een grote
groep (zo'n 75) jonge buitenlan-
ders uit en brengen deze onder
bij gastgezinnen, om dan met
zijn allen een onwijs leuk en ge-
zellig weekend te houden.

En wie zijn die buitenlanders wel?
Dit zijn jongens en meiden, die in
Nederland stage lopen op, voorna-
melijk, agrarische bedrijven. Ze
komen uit zeer verschillende
windstreken. Zo hebben we meest-
al wat Canadezen, Russen en Ja-

panners in de groep zitten. Maar
als een bezoek van een Zuid-Afri-
kaan je leuker lijkt, ook geen pro-
bleem. En als je wat meer moet
doen aan jouw Franse uitspraak,
ook dat kan geregeld worden.

En wat gaan jullie dan allemaal
doen tijdens zo'n weekend?
Het programma staat nog niet hè
lemaal vast, maar een aantal din-
gen zijn al wel zeker. Zo gaan we
een avondje klootschieten, met
aansluitend een disco.

Ook een stadswandeling door
Doesburg, een fietstocht met een
bezoek aan een klompenfabriek,
een zomerse Sinterklaasavond en

natuurlijk een spetterend slotfeest
met liveband staan op stapel.

Als je gastgezin wilt zijn, wat
wordt er dan verwacht?
In ieder geval een bed en zo af en
toe een maaltijd. Verder is het na-
tuurlijk erg leuk als je af en toe
meegaat om deel te nemen aan
het programma. Dit is echter niet
noodzakelijk. Voor de dagpro-
gramma's verzamelt men zich al-
tijd bij het Dorpscentrum in Vor-
den. De locaties voor de avondpro-
gramma's zijn waarschijnlijk: -
Donderdagavond klootschieten in
Hummelo - Vrijdagavond Sinter-
klaasavond in Vorden - Zaterdag-
avond feestavond in Warnsveld.

Dus even in het kort
Jong Gelre West Achterhoek orga-
niseert van donderdag 12 juni tot
en met zondag 15 juni de Midpoint
Meeting: een weekend waarin je
ontzettend veel mensen ontmoet.

De plaatselijke VW heeft in-
middels de agenda voor het ko-
mende seizoen rond. De toeris-
ten die Vorden bezoeken, be
hoeven zich niet te vervelen
want het programma bevat
weer een keur aan activiteiten.

Om een greep te doen: Vanaf 12
april bestaat reeds de mogelijk-
heid om elke zondag-.dinsdag- en
donderdagmiddag het Museum
voor Heiligenbeelden in de Antoni-
uskerk in de Kranenburg te bezoe
ken. Het museum is tot 26 oktober
geopend, inclusief 2e Paasdag en
2e Pinksterdag. Vanaf 15 mei wor-
den elke donderdag onder deskun-
dige leiding de tuinen bij kasteel
de Wiersse voor het publiek open-
gesteld.

Vanaf maandag 2 juni is er elke
maandagavond een rondleiding in
kasteel Vorden (gemeentehuis).
De Ned. Hervormde kerk is vanaf
juni elke dinsdag, woensdag en
donderdag voor het publiek open-
gesteld. De kerkenfietstocht (25 ki-
lometer langs drie kerken) begint
donderdag 5 juni en wordt weke
lijks op de donderdag georgani-
seerd.

Vanaf woensdagmiddag 25 juni
staat de wekelijkse Achtkastelen-
fietstocht op het programma. Van-

af maandagavond 7 juli wordt er
wekelijks op die avond een reeën
speurtocht per fiets georganiseerd.
Dinsdag l juli is de eerste bezichti-
ging van de (wekelijkse) pinetum
op het landgoed "De Belten". Daar-
naast worden er in de diverse gale
ries die Vorden rijks is, het gehele
zomerseizoen exposities gehou-
den.

De dwaaltuin "Het Heelal", ("He
dendaagse heiligdom voor herin-
tredende godinnen") is vanaf 3 ju-
ni t/m 14 september vanaf dinsdag
t/m zondag geopend. Nog enkele
vermeldenswaardige data" zater-
dag 24 mei "Pleinmarkt" t.b.v. de
Dorpskerk. Zaterdag 21 juni schil-
derwedstrijd "Kleurenpalet van de
Achterhoek". Op 27 en 28 juni
wordt in het Jonkersbos het "Zo-
merspektakel" gehouden.

De Vordense zomerfeesten staan
vanaf 17 juli t/m 19 juli op het pro-
gramma. Zaterdag 9 augustus
wordt er een grote Kunstmarkt ge
houden. De Kastelentocht voor
aanspanningen met authentieke
rijtuigen staat voor zondag 10 au-
gustus op de agenda. De feestweek
in Wichmond vindt plaats vanaf
23 t/m 30 augustus.

Voor meer informatie kan men de
WVbelllen (0575) 55 32 22.



Plant en Plaag Veel aandacht voor Maria in Antoniuskerk
In de succesvolle reeks 'Milieu-
vriendelijk tuinieren' van Rood-
bont uitgeverij in Zutphen zijn
twee nieuwe boekjes uitgekomen.

Plant en Plaag, dat aandacht
schenkt aan het herkennen, voor-
komen en beheersen van ziekten
en plagen in de tuin en Tuinieren
op de vierkante meter' dat tips
geeft voor het creatief benutten
van plekjes rondom huis en in de

tuin. Evenals de andere boeken in
deze 6 delige reeks zijn ze vriende-
lijk geprijsd, prettig leesbaar en
door hun formaat makkelijk mee
te nemen in de tuin. Ook zijn ze
voorzien van heldere foto's en il-
lustraties en waar nodig handige
tabellen.

Alle boeken zijn verkrijgbaar via
de boekhandel of rechtstreeks bij
de uitgever: www.roodbonLnl

De laatste vrijdag van juni. Nor-
maal speelt een thuiswedstrijd
in het Mekka voor Hokend
Nederland. Nu al weer voor het
27ste achtereenvolgende jaar.

Men heeft de editie van 2003 "Krek
as vrogger" gedoopt De naam dekt
de lading volledig: Normaal speelt,
zoals bekend in de originele bezet-
ting en Flophouse heeft de organi-
satie gelukkig weer, sinds 1997,
volledig in eigen hand.

HOE WORDT HET?
Een groot gevloerd terrein, om-
zoomd door tenten en podium.
Her en der natuurlijk verschil-
lende activiteiten. Traditioneel
stroomt de lokatie binnen mum
van tijd vol. Direct naast het ter-
rein is de camping met toiletten
en douches. Heken en kamperen
dus.

PROGRAMMA
Vrijdag 27 juni: Normaal met alles

er omheen.
Zaterdag 28 juni: 's Morgens gele-
genheid tot ontbijt en 's middags
lunch, 's Avonds grootschermbeel-
den van Normaal en een dialect-
band.
Zondag 29 juni: Koffieconcert Nor-
maal en vele andere artiesten.

KAARTEN
De kaartverkoop start op zaterdag
26 april tijdens de Normaalmarkt
bij JJC Flophouse. De markt krijgt
een geheel nieuwe opzet
De markt kent de meest uiteen-
lopende stands. Ook de moeite
waard voor niet hokers. Vanaf
maandag 28 april liggen de kaar-
ten bij de lokale voorverkoopadres-
sen. Paspartouts worden enkel in
combinatie met kamperen ver-
kocht.

Voor meer info: JJC Flophouse,
Hoogstraat 15, Toldijk. Tel. (0575)
451773/06-51070207.
E-mail: flophouse@dolfijn.nl

Apres ski party
met live optreden
Apres ski kent iedereen, oftewel
een feestje bouwen na een lek-
kere dag skiën.

Wel, aanstaande zaterdagavond
12 april gaat er in disco "de
Zwaan" in Hengelo een feestje ge-
bouwd worden, want dan zal er
een zanger/entertainer van Inter-
Action de boel op stelten zetten
met zijn Apres ski Party. De disco
zal worden aangekleed met specia-
le winterdecors, compleet voor-
zien van ski's. Daarnaast zal de

Nederlandse feestmuziek, alsme-
de de toppers van nu via de drive-
in show de mensen vermaken. Om
het spelelement in het feestge-
druis te brengen zal er het overbe-
kende spijkerslaan aanwezig zijn.
Als extra item zal de sneeuwma-
chine zijn werk doen. Kerstmutsen
op de hoofden van de feestgangers
en zuipen maar!!!
Dus aanstaande zaterdagavond 12
april allemaal naar disco "de
Zwaan" Hengelo (G) om mee te
doen aan de Apres Ski!!!

Het beeldje van Maria die haar Kind de borst geeft. Een van de honderd
Mariabeelden die te bewonderen zijn in de presentatie 'Ave Maria'in de
Antoniuskerk op de Kranenburg bij Vorden.

Elk jaar zoekt het bestuur van
de Stichting VKK bij de opening
van het nieuwe seizoen een pas-
send thema voor het 'Museum
voor Heiligenbeelden'. Al eer-
der was het een grote collectie
crucifixen, vorig jaar een fraaie
expositie van ikonen. Dit jaar
wijdt het museum in de Antoni-
uskerk op de Kranenburg (bij
Vorden) bijzondere aandacht
aan Maria, zonder twijfel de
meest geliefde heilige die de
RK-kerk kent. In een speciale
presentatie kregen meer dan
honderd Mariabeelden er een
ereplaats. Beelden uit vele lan-
den, in vele stijlen, rijk versierd
of van een ontroerende een-
voud. Ze vertellen het levensver-
haal van de Moeder Gods die in
het hart van miljoenen gelovi-
gen zo'n grote plaats inneemt.

Het idee voor dit thema kwam als
vanzelf toen bleek dat het mu-
seum beschikt over een rijke verza-
meling Mariabeelden en men er
vorig najaar, door de aankoop van
een fraaie collectie heiligenbeel-
den van een Arnhemse verzame-
laarster, nog een groot aantal 'Ma-
ria's' bij kreeg. Bovendien bleek
dat de heer Henk Ensink, koster
van de kerk in Deurningen en al
veertig jaar verzamelaar van devo-

tionalia, ook een aantal bijzonder
mooie Mariabeelden in zijn collec-
tie had. De heer Ensink bleek be-
reid een aantal daarvan in
bruikleen af te staan.

DUIZEND EMMERS PUIN
Tussen een idee en de realisering
ervan ligt vaak een berg werk. Dat
bleek ook in dit geval, want door
de al genoemde uitbreiding van
het beeldenbezit was het nodig de
hele collectie in de kerk opnieuw
in te richten. Dat begon al in het
magazijn waar drie ruimten werd
gecreëerd door het uitbreken van
de voormalige verwarmingsketel.
Een viertal vrijwilligers brak de
dikke stenen wanden van de oven
af en sleepte maar liefst ongeveer
duizend emmers puin naar boven
en naar buiten. De muren werden
hersteld en gesausd en er werden
stellingen aangebracht. Een groot
karwei dat een prachtige opslag-
ruimte opleverde waar alle niet in
de kerk geplaatste beelden nu zijn
opgeslagen.

Daarnaast werden sterke steunen
gemaakt waardoor aan elke pilaar
in de kerk vier grote heiligenbeel-
den konden worden aangebracht
waardoor veel ruimte werd gewon-
nen. Intussen werkte de Vormge-
versgroep de afgelopen maanden

aan de verder opbouw van het mu-
seum en de inrichting van de Ma-
ria-presentatie. Omdat een groot
aantal nieuwe beelden kon wor-
den opgenomen van de aange-
kochte collectie is een nog gevari-
eerder basiscollectie ontstaan en
zijn beschadigde beelden die voor
een deel in voorgaande jaren een
plaats in de basiscollectie hadden
gekregen, nuNverdwenen.

AVE MARIA
Onder deze naam wordt in de kerk
dit seizoen een speciale Maria-ten-
toonstelling gepresenteerd. Daar
staan o.a. het meer dan levensgro-
te houten Mariabeeld en een
prachtig neogotisch beeld van Ma-
ria dat indertijd als het eerste
beeld door een schenking aan het
museum werd verkregen. Daarna
volgden Maria-beelden in vele vari-
anten en grootten. Bijzonder is
een Maria als zwangere vrouw en
als een zogende moeder. Bijzonder
omdat de Moeder Gods zelden zo
menselijk in beeld is gebracht,
waarschijnlijk omdat dit in het
verleden minder gepast werd ge-
vonden. Deze beeldjes zijn echter
van zo'n pure schoonheid dat ze
voor ieder aanvaardbaar zijn. Ver-
der is het boeiend te zien hoe Ma-
ra in diverse werelddelen en lan-
den is uitgebeeld. Bezoekers ont-
vangen bij de ingang het gidsje
'Ave Maria' met bijzonderheden
over Maria waarin ook word gewe-
zen op een aantal opmerkelijke
Mariabeelden. Ook het klankbeeld
'Een Heilig Beeldverhaal' van Fons
Rouwhorst zal dit seizoen weer
worden vertoond.

VEEL ENTHOUSIASME
Er is dus door veel vrijwilligers
weer met veel enthousiasme ge-
werkt aan de voorbereiding voor
dit nieuwe, al weer vierde seizoen
van het 'Museum voor Heiligen-
beelden'. Bijvoorbeeld omdat weer
een rooster moest worden opge-
steld van gastheren/vrouwen en
andere medewerkers die zorgen
voor opening en sluiting van de
kerk. Nieuwe vrijwilligers hebben
zich dit seizoen weer aangemeld.
De eerste groepen bezoekers uit
het hele land hebben al een rond-
leiding gereserveerd, waaronder
op één dag twee groepen van in to-
taal 145 personen.

Het museum gaat dit seizoen open
op zondag 13 april en zal tot 26 ok-
tober elke dinsdag, donderdag en
zondag geopend zijn (zaterdag 12
april voor donateurs en in het ka-
der van de Open Museumdag).

Grote Hobbybeurs in Lievelde
Op Zondag 13 april organiseert
Dini Schepers een GROTE
PAAS/HOBBYBEURS bij Mu-
seum Herberg "Erve Kots", Ei-
mersweg 4 te Lievelde. De ruim
50 hobbyisten laten u graag
meegenieten van hun hobby en
willen u er natuurlijk ook uit-
leg over geven.

De beurs zal in het teken van Pa-
sen en Voorjaar staan.
Aanwezige hobby's zijn:
Geschilderde eieren, paaskransen,

paasdecoratie, voorjaarsstukken,
bloemstukjes, fantasie poppen, be-
ren, sieraden, houtsnijwerk, hou-
tenmeubeltjes, poppenkleertjes,
grols breiwerk, kaarsen, kaarten,
dakpannen, pentekeningen, en ve-
le anderen.
Kijk voor meer informatie op
www.hobbybeurs.com.
Dini Schepers-Eggink
Willem Alexanderlaan 89
7261 WN Ruurlo
dini@hobbybeurs.com
Zie ook de advertentie.

Buurtvereniging 'De Bruil
en omstreken' Ruurlo
Op 20 april, Eerste Paasdag
wordt door Buurtvereniging De
Bruil en omstreken een paas-
vuur georganiseerd.

Het paasvuur wordt 's avonds ont-
stoken achter boerderij Vels aan
de Zelhemseweg.

Voor alle kinderen is er een tracta-
tie verzorgd door de supermarkt
Coöp uit Ruurlo.

Tijdens en na het paasvuur zullen
'de Sleppers' uit Ruurlo in de feest-
tent voor de muzikale omlijsting
zorgen.

Myxomatose en VHD zijn gevaarlijke
ziekten voor konijnen
Jaarlijks worden vele konijnen
slachtoffer van twee dodelijke
infectieziektes: Myxomatose
en VHD. Voor beide ziekten be-
staat geen behandeling. Ze zijn
echter eenvoudig met een vacci-
natie te voorkomen.

MYXOMATOSE
Symptomen van myxomatose zijn
zwellingen op hoofd en snuit, ge-
zwollen oogleden. Later breiden
de zwellingen zich uit naar onder
andere lippen, rond de anus en het
geslachtsdeel. Na enkele dagen
leidt dit tot misvormingen aan
snuit, mond en oren en pussige
uitvloeiing uit neus en ogen. Ten-
slotte sterft het dier meestal aan
een longontsteking. De versprei-
ding van het virus vindt plaats
via parasieten, zoals luizen, teken,
vlooien, vliegen en muggen.

VHD
Symptomen van VHD zijn hoge
koorts, bloederige neusuitvloeiing
en een moeilijke ademhaling.
Vaak sterft het konijn zo snel, dat

men niet eens in de gaten heeft
dat het diertje ziek is geweest. Bij
VHD zijn drie vormen te onder-
scheiden: Zeer snel verlopend:
plotseling dood zonder sympto-
men; Snel verloop: Benauwdheid,
koorts en niet eten: laatste stadi-
um bloederige neusuitvloeiing;
Milde vorm (zeldzaam), waarbij
herstel kan optreden.

Onder wilde konijnen heeft dit
virus genadeloos toegeslagen. Maar
ook onze tamme konijnen lopen
een groot risico. Het VHD virus
kan op allerlei mogelijke manie-
ren overgedragen worden. Dus via
andere huisdieren, schoeisel, kle-
ding, huid. Een bezoek aan een
huis met VHD besmet konijn is
voldoende om het virus mee te
nemen naar uw eigen dier.

ENTCAMPAGNE
Het is mogelijk om uw konijn te-
gen beide virusinfecties te laten
vaccineren. Uw dier moet wel ou-
der zijn dan 8 weken. Vanaf een
week na inenting is het dier be-

schermd tegen besmetting. De be-
scherming duurt een halfjaar en
is dus voldoende om de insecten-
rijke periode te overbruggen.

U bent met uw konijn welkom om
uw dier op onze konijnen-entmid-
dag te laten inenten. Op woensdag-
middag 23 april kunt u terecht op
alle onderstaande vestigingen van
De Graafschap Dierenartsen. Wij
verzoeken u om uw konijn(en)
vooraf telefonisch aan te melden
voor deze entactie.

DE GRAAFSCHAP DIERENARTSEN:
Lokatie Vorden: Het Hoge 9, Vorden,
tel. (0575) 55 12 77.
Lokatie Steenderen: J.F. Oltmans-
straat 3a, Steenderen, tel. (0575) 45
1266.
Lokatie Ruurlo: Wildenborchseweg
33, Ruurlo, tel. (0573) 45 12 00.
Lokatie Zutphen-Leesten:
Marga Klompélaan 126, Zutphen,
tel. (0575) 57 11 01.
Lokatie Hengelo: Kampstraat 2,
Hengelo (Gld), tel. (0575) 46 14 20.
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Nieuwe kleding, accessoires, kwuliteitsonderdelen 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 zonnebril'? Twee trendy
modellen uit de collectie Shimano Eye Pro-
teclion /ettcn je blik op scherp dit seizoen.
De Emeto is een lichtgewicht allround spoit-
model met grote ventilatieopeningen. Het
montuur is in /es kleuren verkrijgbaar en
wordt standaard geleverd mei drie verwis-
selbare Icn/en: vcx>r zonnig weer, voor don-
ker en mistig weer (contrastverseherpend!)
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 mounlainbike - cx>k wel ATB genoemd -
is het jongste fenomeen in de wielersport.
Halverwege de jaren 'HO vond de eerste
of f i c i ë l e weds t r i jd in Neder land 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 heeft de MTB in menige Nederlandse
schuur, bijkeuken of garage een vaste plek
veroverd. Inmiddels /ijn door heel Neder-
land t ien ta l len routes in verschillende
natuurgebieden uitge/et .

Licht, soepel, krachtig
In de jaren '70 experimenteerde men met
de eerste modellen. In de loop der jaren
heef t de MTB /.ich o n t w i k k e l d tol een
uiterst lichte, stevige en wendbare fiets die
met high-tech onderdelen is uitgerust. Het
a l le rn ieuwste zijn de Dual Control scha-
kelhendcls: met één hendel schakelen én
remmen. Shimano, wereldwijd producent
en ontwikkelaar van fietsonderdelen, intro-
duceert dit systeem nu ook voor de MTB.
Dat is uniek, want tot dusver was het alleen

beschikbaar voor racefietsen uit de top-
klasse. De Dual Control maakt deel uil van
de XTR-onderdelcngrocp: hel neusje van
de /.alm voor de MTB-er die het beste wil .
XTR staat voor l icht in gewicht, soepel in
schakelen en /eer kracht ig in remmen,
zodat 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 tien kilomeier een aan-
tal malen rond. Een 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 veldtoerlochl: een ge/a-
menl i jk afgelegde route van doorgaans
30 lot 30 kilometer. Tientallen MTB-clubs
organiseren veldloeHochten, maar(x>k wed-
sirijden en clinics: bijna elk weekend valt
er ergens in Nederland wel iets ie beleven
op MTB-gebied. Kijk voor meer inspiratie
eens op www.mounta inb ike .pag ina .n l !

Trendy op de fiets niet de
Adventure-collectie.

een modieus 'casual' model. De/.e fonkel-
nieuwe topper is in /even actuele kleuren
verkrijgbaar. En omdat fietsers het liefst /.o
weinig mogelijk bij /.ich hebben, worden
beide brillen met een opberg/akje geleverd,
dat levens dienst doet als schwnmaakdoekje.

Trendy outdoorkleding
Ouldoorkleding is tegenwoordig niet alleen
heerlijk om te dragen, maar ook prachtig
om te /ien. Zoals de Advenlure-colleclie:
sportief, mooi en tegelijkertijd modieus. Er
is een heren- en een dameslijn in de nieuw-
ste modekleuren, waaronder beige, ijsblauw,
grijs, paars en dieprtx)d. De collectie omvat
korte en lange broeken, topjes, shirts en
/elfs een fictsrokje ('skort'). Alle items /ijn
gemaakt van elastische en ademende mate-
rialen en voor/.ien van allerlei handige
details. Zo bevatten de shorts en lange broe-
ken uitnecmbarc binnenbroeken met zeem.
Na de rit even in de wasmachine en klaar
voor de volgende ronde.

Handige fietsrugzak
In dit overzicht van draagbare noviteiten
voor dit sei/.oen mag de tas natuurl i jk niet

De nieuwe sporthril Einelo
-el je hl ik op scherp!

ontbreken! Tijdens een f l inke 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 laai omtoveren en omgekeerd.
Het is een ruime las, speciaal ontworpen
om g e m a k k e l i j k op de bagagedrager
te bevestigen. Extra k led ing , camera of

kun je er moeiteloos in kwijt.

Schoenen met opbergzakje
Nooit meer over je veters s t ruikelen, nooit
meer een veter tussen je tandwiel ui lpeu-
teren. De nieuwe multi-purposeschoen van
Shimano heeft een speciaal opberg/akje
voor de veleruilcinden. Hel is een casual
sportschoen voor recreatieve bikers die
/.owel on- als offroad rijden. Met /.o' n
schoen kun je dus letterlijk alle kanten op.
Hij trapt lekker weg, loopt prima en ziet er
goed u i t . De lussen/ooi is versterkt met
glasvezel, waardoor een efficiënte pedaal-
slag tegelijkertijd met loopcomforl wordt
uecomhineerd.

Fiets kopen?
Kies op onderdelen

Bij de aankoop van een nieuwe
fiets is het belangrijk om op méér
'ie 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 onderhoudsarm. Deze
eigenschappen zijn kenmerkend voor
moderne, high-tech kwaliteitsonderdelen.
Zoals de onderdelengroep Nexave C500,
die dit sei/.oen geheel is vernieuwd: nog
soepeler schakelen, nog meer remkracht.
Nexave is scherp geprijsd en speciaal

on twikke ld voor fietsers die kiezen voor
gemak, comfort en kwal 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.

Fielscndragers zijn handige hulpjes om
fietsen snel en veilig mee te vervoeren. De
nieuwste modellen maken een (kostbare)
trekhaak /.elfs overbodig. De Bike Rack
van l i l i te bijvoorbeeld kan aan de koffer-
bak van iedere halchback 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 thuis 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 Riel land/Han/eroutc , de 1 . 1 3
Maasrouteen de LF4 Midden-Nedei land-
route zijn volledig geactualiseerd. Boven-
dien zijn de routes weergegeven op drie
uilneembare kaarten die gemakkelijk in de
fietstas zijn te sloppen. De nieuwe gidsen

zijn verkrijgbaar bij onder meer ANWB-
en VVV-kantoren . Ze zijn voorzien van
gebieds- en trajeclbeschrijvingen, adres-
sen van a t t rac t i es en oveinachl ingsmo-
gelijkheclen.

Voor wie wil wctiMi hoeveel kilometer
er is afgelegd, is een fietscomputer u-en
must. Dit sei/.oen is er een nieuwe op
de. mark t : de draadloze Digi-W van
PRO. De/c fietscomputer is waterproof
en heef l maar liefst negen functies; van
gemiddelde snelheid en totale r i j t i jd lot
aandu id ing of je hoven 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 zien
en gezien worden. PRO heeft voor dit sei-

zoen een nieuwe serie draadloze lïets-
lampen ontwikkeld die onder alle omstan-
digheden opt imaal werken. De HL-02B
koplamp bijvoorbeeld geeft de keu/e uit
twee lichtsterktes: d iml ichl en grootlichl.
De/.e trendy lamp is mooi vormgegeven en
in drie kleuren verkrijgbaar. Er is ook een
oplaadbare ui tvoering mei halogeenlichl.
Beide koplampen zijn snel en eenvoudig
- zonder gebruik van gereedschap - op hel
stuur te monteren. Tijd om je l icht eens
op ie steken b i j de betere fietsvakhandel of
op www.pro-bikcgear.nl.

fietsroutegidsen. In deze gidsen staan de
mooiste fietsroutes per provincies opge-
tekend. En dat niet alleen: u vindt ook
informatie over horeca, bezienswaardig-
heden en vertrekti jden van veerponten.
Wie serieus werk wil maken van zijn ver-
kenningstocht door heel Nederland, schaft
liet ANWB-fietsrouteboek Nederland aan.
De uitneembare routepagina's kunnen in
een kaartdrager meegenomen worden op
de fiets. Het boek beschrijft honderd
prachtige fietsroutes. En er staat duidelijk
aangegeven hoe je met de auto bij hel
startpunt terechtkomt.

Een surftochtje op internet levert eveneens
een indrukwekkende hoeveelheid keu/.e-
mogclijkheden en een aanzienlijke dosis
voorpret op. Websites als www.fietsroute.
info en www.123fiets.nl zetten u op het

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



Wachten op nieuwe longen:

"Als de tijdbom afgaat, moet er een donor zijn"
Paul van den Elsaker (38) staat sinds een paar maanden op de wachtlijst
voor een paar nieuwe longen. Hij lijdt sinds zijn geboorte aan cystische
fibrose (CF). De slijmklieren geven taai slijm af, dat de longen en spijsver-
tering aantast. Vandaar dat de ziekte ook wel taaislijmziekte heet. Paul
wacht, maar is niet wanhopig. "Ik heb wel moeite met mensen die er nooit
over willen nadenken."

Afgezien van kortademigheid, gaat
het redelijk met hem. Van den Elsaker
zit nog niet permanent aan de zuurstof
en kan zijn eigen automatiserings-
bedrijf leiden. "Ik hen geen smachten-
de wachtende," zegt hij. "Nog niet.
De ziekte zal zich wel verergeren.
Longen van een donor zijn hoe dan
ook de enige oplossing. Mijn grote
angst is dat er geen donor beschikbaar
is op het moment dat het moet. In
feite zit ik op een tijdbom. Als-ie
afgaat, moet er een donor zijn."

Zo'n vier jaar geleden kwam de eerste
grote klap. Paul werd 's nachts wakker
met een longbloeding. Het bloed uit
één long gutste uit z i jn mond. Met
moeite wist hij door de telefoon zijn
naam en adres te spellen. Daarna
strompelde hij nog naar beneden om
de deur van het slot te doen om daar-
na te wachten op de ambulance.

Schrikken
Na een oorspronkelijke behandeling
in een streekziekenhuis wilde hij naar
het academisch ziekenhuis in Utrecht.
Daar stelde zijn longarts vorig jaar
een transplantatie voor. "Ik wist dat ik
achteruit ging, maar een transplanta-
tie? Dat was toch schrikken." Paul
staat nu met 46 andere Nederlanders
op de wachtlijst. In totaal lijden er
z.o'n 1200 mensen in ons land aan de

ziekte, maar de meesten zijn nog niet
toe aan transplantatie. Een vuistregel
is dat de longcapaciteit moet zijn
geslonken tot 30 procent.

"Een donor is hoe dan ook
de enige oplossing"

De dag dat hij op de wachtlijst kwam,
na een uitvoerige beoordeling, ging
hij uit eten om dat te vieren. Hij zette
zijn mobielt je u i t . "De kans op
meteen een telefoontje van het zie-
kenhuis was nul . Ik heb bloedgroep
O-negatief, net als de meeste andere
pat iënten en donoren. De wachttijd is
daardoor stabiel. Zo'n twee jaar. Ik zit
dus niet elke dag in spanning te
wachten, hoewel ik dageli jks bezig
ben met mijn ziekte."

Morgen niet
Hij zou morgen liever nog geen
t ransp lan ta t i e w i l l e n . "Dat k l i n k t heel
gek en ik hoop dat mensen het begrij-
pen. Kijk, een transplantatie betekent
een veel beter leven, maar ook datje
nog hooguit tien jaar te leven hebt.
Dat zijn de resul ta ten tot nu toe. Dus
hoe langer je wacht met transplante-
ren, des te langer je leeft. Maar je
kunt ook niet te lang wachten. Ik ben
nu sterk genoeg voor een transplanta-

Paul van den Lisaker: "Ik hen i>een smachtende wachtende. Nt\i> niet"

tie. Hoe ben ik als de ziekte plotse-
ling verergert? Bovendien is het
grootste risico met langer wachten
dat erop het beslissende moment
geen donor is. Dat is mijn angst. En
daarom is het zo belangrijk dat men-
sen zich opgeven als donor, ook al
lijk ik nu nog een goed functioneren-
de ondernemer met een eigen
automatiseringsbedrijf."

Bart de Graaff wist discussie los te maken

Bart de Graaff trok mensen over de streep

Bart de Graaff. Sommige mensen
vonden hem irritant, maar velen
wist hij te ontroeren. Hij heeft in
ieder geval de grenzen van televisie
verlegd. Bovendien was Bart de
Graaff de beroemdste nierpatiënt
van Nederland. Hij heeft daardoor
heel wat mensen over de streep
getrokken om donor te worden.

Op zijn 21 e brak hij door met een
reclamespotje voor een koekjesfabri-
kant. Hij zag er nog uit als 12 van-
wege een groeistoornis, veroorzaakt
door een zeldzaam virus. Veronica
kreeg hem in de gaten en liet hem
het kinderprogramma B.O.O.S.

presenteren. Al gauw maakte hij ook
programma's voor volwassenen,
zoals Boobytrap. Tussen de bedrijven
door moest hij aan de nierdialyse
want het virus had ook zijn nieren
aangetast.

Brutaal
Zes jaar later richtte hij zijn eigen
publieke omroep voor jongeren op:
BNN. Zelf vulde De Graaff in het
begin de meeste zendtijd. Alt i jd een
tikkeltje irritant, amusant en vooral
brutaal, 's Nachts een baksteen door
een ruit gooien om te kijken wat er
gebeurt, dat was nog nooit eerder
vertoond op televisie. Nederlandse

artiesten hinderli jk achtervolgen en
hen om een zoen vragen ( 'Stalk-
show') ook niet.

Tussendoor vroeg hij met zijn
programma 'Te koop gevraagd: orga-
nen' aandacht voor het tekort aan
donoren. Anders dan de titel deed
vermoeden, ging het niet over handel
in organen, maar om het werven van
meer donoren door interviews met
wachtende pat iënten en door poten-
tiële donoren uit te leggen wat zij
moesten doen. In feite was 'Te koop
gevraagd: organen' een van de braaf-
ste programma's van Bart de Graaff.
Als het ging om de dood, was Bart
niet meer zo brutaal. "Dat brutale was
maar één kant van Bart," zegt Ria
Bremer die voor het programma veel
met hem heeft samengewerkt. "Bart
had zoveel meer kanten. Hij was alles
wat je maar bij een mens kunt voor-
stellen."

Bart heeft twee donornieren gekre-
gen, waarvan er eentje weer uit
moest. Een herseninfarct bleef hem
niet bespaard en in 2001 werd hij
geopereerd aan een zeldzame vorm
van kanker in zijn mond. In hetzelfde
jaar vertrok hij naar Canada om
daar reportages te maken en zijn
'Stalkshow' ging door tot het afge-
lopen voorjaar. Begin mei naderde
het einde toen hij met een buikvlies-
ontsteking werd opgenomen. Op 25
mei 2002 stierf hij, 35 jaar oud.

Aanmeldingen
Hij heeft een onuitwisbare indruk
achtergelaten binnen Hilversum en
bij de duizenden Nederlanders die
zich spontaan aanmeldden als donor,
voor en vooral na zijn overlijden. De
Stichting Bart de Graaff Foundation
zet zijn werk als donatiepromotor
voort. "Mijn huid en mijn botten
mogen ze hebben," zei hij ooit. Of
daar gebruik van is gemaakt, zal voor
altijd een geheim blijven. Een woord-
voerster van BNN wil hier niet op
ingaan om de familie niet te belasten.
Brutaliteit kent toch ook zijn grenzen.

Geen verwijten
Van den Elsaker verwijt niemand
iets. Ook niet de mensen die geen
donor w i l l e n z i j n . "Ik geef richting
aan mijn eigen leven en veroordeel
anderen niet zo snel. Ik heb wel
moeite met mensen die er nooit over
wi l l en nadenken, al le br ieven over
donorschap weggooien alsof het
junkmai l is, en denken dat er vanzelf
wel donorweefsel of-organen voor
hen z i jn als het nodig is. Maar dan
nog hoor. het is niet niks. Mensen
moeten ongevraagd opeens nadenken
over hun eigen dood. Dat is las t ig . Ik
heb zelf rond mijn twintigste het for-
muliert je ingevuld. Mi jn voormalig

buurmeisje van I X deed het toen ze
hoorde dat ik op de wacht l i j s t kwam.

"Als ik morgen dood ga. heb ik daar
wel vrede mee. Ik heb geen onaf-
gemaakte dingen. Niet van: had ik
maar dit , had ik maar dat. Ik denk
in tevredenheid te kunnen sterven.
Niet ge lukkig met de vroege afloop
misschien, maar wel tevreden terug-
kijkend op mijn leven."

Op www.longtransplantatie.nl heeft
Paul van den Elsaker lotgenoten
bij elkaar gebracht met diverse
meningen. Ook donoren kunnen
hier terecht voor informat ie .

www.donorvoorlichting.nl
Een nieuw registratieformulier kan

worden gedownload via internet

www.donorvoorlichting.nl of

worden aangevraagd op telefoon-

nummer 0900 BELDONOR

of 0900 821 21 66

Wel/geen donor worden, hoe gaat dat?
Wat u ook doet, Iaat u eerst goed
voorlichten. Dat kan heel simpel
door te bellen met de
Stichting Donorvoorlichting:
0900 BELDONOR of
0900-8212166 <€ 040 per minuut).
De gratis folder 'Ja of nee donor?'
zet alles op een rijtje en ligt voor
u klaar bij iedere huisarts of apo-
theek. De folder is ook aan te
vragen via het 0900-nummer.

De stichting heeft bovendien specia-
le folders voor wie nog meer wil
weten. Vraag ernaar bij de mensen
van het 0900-nummer. Schriftelijk
folders aanvragen kan ook: Stichting
Donorvoorlichting, postbus 764,
1200 AT Hilversum. Vermeld uw
voor- en achternaam, adres en (niet
verplicht) uw geslacht, telefoon-
nummer en geboortedatum. Via
internet kan ook:
www.donorvoorlichting.nl.

Registratie
Om uw wens vast te leggen, vul t
u een formulier in dat wordt opge-
slagen in het landelijke Donor-
register. Ook als u geen donor wilt
worden of speciale wensen heeft, is
het raadzaam om dit vast te leggen.

Dat scheelt een hoop verwarring
bij artsen en uw nabestaanden.

Het formulier is aan te vragen via
het 0900-nummer of schriftelijk
bij de Stichting Donorvoorlichting
(zie hierboven). Wie 18 jaar wordt,
krijgt het formulier automatisch
toegestuurd. Een formulier invul-
len via internet is nog niet moge-
l i j k .
De keuzemogelijkheden zijn als
volgt:
• Ik geef toestemming voor

orgaan/weefseldonatie.
• Ik geef géén toestemming.
• Ik laat het besluit na mijn over l i j -

den over aan de nabestaanden.
• Ik noem de naam en het adres

van een bepaalde persoon die na
mi jn overlijden over donatie mag
beslissen.

Vaak weigeren nabestaanden
donatie van organen als de wens
van de overledene niet duidelijk is.
Wie in principe wel donor wil zijn,
maar de familie het laatste woord
wil geven, kan keuze 3 aankruisen.
Op de achterkant van het formulier
kunt u aangegeven welke organen
en/of weefsels u eventueel niet
wil t doneren.



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

VLEES:

SCHOUDER-
KARBONADE

99
kilo 2.9

GROENTE:

PERS-
SINAASAPPEL

69NET, 2 kilo

van 2.69 voor

WARSTEINER
krat, 24 flesjes

849
•

Gratis sparen
voor Hartman
tuinmeubelen

WIECKSE
WITTE

2.14PAK 6x 0.3 cl
van 4.49 voor

LOTUS
STERK & COMFORTABEL

TOILETPAPIER

PAK 6 rol a 3.49

3 PAK halen

2 PAK betalen

PERLA
KOFFIE

4 PAKKEN a 1000 gram417
van 5.56 voor

GALLI&1GALL

FLORIJN
JONGE JENEVER

fles 1 liter NU9.999

MONA
YOKI DRINK

PAK 1 liter a 0.98

DIVERSE SMAKEN

2 PAK halen
1 PAK betalen

Altijd dagve^s
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

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

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

Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

£> HERgALlFE
werkt!

Gratis advies en pers.
begeleiding.

30 dgn.-geld-terug-
garantie.

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

•VU Schoonmaakbedrijf
WGLI O

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

* y

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Kijk voor meer

nieuws op:
www.contact.nl

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.
Ooievaar 4,5 meter € 35.-

per dag min. 3 dagen.

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

Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

0620438118

VAN DER WAL
VERBOUW . RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

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

Vergroten woning Kapelweg 10a

Burgemeester en wethouders van Vorden
maken bekend, met vrijstelling ex artikel 19,
lid l van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
van het bestemmingsplan "Buitengebied 1994",
medewerking te willen verlenen aan het plan
voor het vergroten van een woning op het
perceel Kapelweg lOa te Vorden.

De op het bouwplan betrekking hebbende
tekeningen en de ruimtelijke onderbouwing
voor de vrijstelling liggen met ingang van
donderdag 10 april tot en met woensdag 7 mei
2003 voor een ieder ter inzage in de bibliotheek
en op de gemeentesecretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), met de mogelijkheid gedurende die
periode schriftelijk zienswijzen aan hen
kenbaar te maken.

Vorden, 9 april 2003.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris.
Mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
EJ.C. Kamerling.

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.
rp-ïal Brinkhorst l
rC*£ 7207 BG Zutphen
^^ (Industrieterrein Revelhorst)

BOMfi Telefoon (0575) 57 16 60



BESTSELLER!

UjEGARANDEERlTN
NERGENSl
GOEDKOPER |

"Voor onze witlof
neem ik m'n petje af.

BESTSELLER!

n

Witlof
500 gram O49

BESTSELLER.'

Schnitzels
Gepaneerd of naturel
Kilo

DOUWE
EGBERTS

Aroma Rnvd

Douwe Egberts
Koffie

aroma rood
Snelfilter of grove maling

Pak 500 gram

2
PLUS

Gevulde koeken
of appelsterren

Pak 300 gram 0.99

3 pakken
naar keuze 5O

EGAHANO

NERGEN
EfKoX

NMI
Lotus

Toiletpapier
Zeker & Zacht

Pak 24 rollen J^T

49

Ariel
Poeder zak 2700 gram.

Tabletten doos 56 stuks.
Of vloeibaar flacon 3 liter

8<49

Patrick van Vessen. Assistent bedrijfsleider,
PLUS Kuipers te Rijsbergen

Lonny's
Babi kecap off

rendang padang
Uit ons Koelmeubel

Per stuk 550/520 gram

29

Mora Kipsaté, varkenssaté
of gehaktballetjes

in pindasaus
Bakje 160 gram JW5" 1.09

3 bakjes
naar keuze 58

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

UÏEGARANDEERD\
MERGENS l
3OEDKOPER |

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

wordt direct aan u terugbetaald.

Grolsch Pils
Krat 24 flesjes a 30 cl.

BESTSELLER!

GEGARANDEERD^

NERGENS
^GOEDKOPER

Bon Appetit
Jong belegen kaas
Kilostuk 4'79

l GEGARANDEERD^

l NERGENS l
VGOEDKOPÉRI

Witte bollen
Zak 10 stuks-«zr

Hamlappen
Kilo

399

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

Blauwe
druiven

500 gram

99

Openingstijden:

maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00

zaterdag 8.00-17.00

www.plussupermarkt.nl

15/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 10 t/m zaterdag 12 april 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Spaar nu bij PLUS voor fleurige perkplanten!
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