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60 j aar muzikant bij 'Sursum Corda'

Gerrit Wullink hangt klarinet
aan de wilgen

Gerrit Wullink hangt de klarinet in de wilgen

'Toen ik 12 jaar was, was ik al
helemaal "gek" van muziek.
Sursum Corda oefende elke za-
terdagavond in het gebouw
"Irene" aan het Hoge (tussen
twee haakjes het gebouw stond
vroeger schuin tegenover waar
nu de dierenartsenpraktijk is
gevestigd, red.) Het was altijd de
gewoonte dat het korps dan op
die zaterdagavond steevast het
Hoge afliep om marsmuziek te
maken. Altijd dezelfde route.
De mensen in de straat vonden
het prachtig. Ik zelf was ook
niet te houden en liep dan al-
tijd met de muziek mee.

Ik moest en zou bij de muziek.
Mijn ouders dachten daar toen
duidelijk anders over. "Eerst de
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school afmaken en dan mag je bij
de muziek", zo sprak mijn vader
streng. Eindelijk, toen ik veertien
jaar was, mocht ik mij bij Sursum
Corda als lid aanmelden.

Tegelijkertijd de boodschap van
mijn vader erbij "en nu ook maar
boer worden, dan zijn we jou ten-
minste "uit de kost" kwijt", zo zegt
de thans 74 jarige Gerrit Wullink.
Zo begon op l april 1942 zowel de
muzikale als de maatschappelijke
loopbaan van Gerrit Wullink. Wat
dat laatste betreft, een salaris om
je vingers bij af te likken namelijk
één gulden per week! Als boeren-
knecht dus.

Vorige week zaterdagavond werd
hij vanwege zijn 60 jarig jubileum
bij Sursum Corda, tijdens de jaar-
lijkse uitvoerig in het zonnetje ge-
zet. Van de KNMF ontving hij de
bondsspeld en een certificaat.

Vanwege gezondheidsproblemen
gaf Gerrit Wullink in augustus vo-
rig jaar al aan dat hij ermee wilde
stoppen. "Doe dat dan tijdens de
uitvoering in april, dan maak je
net de 60 jaar vol", zo adviseerde
het bestuur van Sursum Corda
hem.

ZENUWACHTIG
Gerrit Wullink: "Ik was de hele
week voor de uitvoering toch wel
gespannen, een beetje zenuwach-
tig zelfs. Ik had wel een vermoe
den dat ik gehuldigd zou worden,
ook omdat burgemeester Kamer-
ling in de zaal zat". "Dat wil toch
niets zeggen, de burgemeester zit

wel vaker in de zaal", zo mengde
echtgenote Gerda zich in het ge-
sprek.

Wullink kijkt overigens met ge-
noegen op deze zaterdag terug.
"Prachtige avond gehad. In de pau-
ze veel handen geschud en nadien
veel reacties van mensen", aldus
de man die de klarinet nu defini-
tief aan de wilgen hangt. De klari-
net zal daar trouwens niet blijven
hangen want het instrument is ei-
gendom van Sursum Corda en
moet dus binnenkort weer ingele-
verd worden.

MOND
Gerrit Wullink: "Ik heb mijn hele
leven klarinet gespeeld. Toen ik
mij bij Sursum Corda meldde gaf
dirigent Anton Gerritsen uit Hen-
gelo mij direct een klarinet.

Voor een trompet heb je de mond
niet goed staan", zo zei Gerritsen
met een kennersblik. Ik denk ook
wel dat hij gelijk had. Ik heb op ad-
vies van Willem Scholten een keer-
tje de saxofoon geprobeerd, maar
dat was niets voor mij.

Toen ik een halfjaartje mee had
gespeeld zei Gerritsen tegen mij:
"je kunt nu wel in het grote korps
meedoen. Ik kreeg nog wat wijze
raad van de oudere muzikanten
die zeiden "probeer maar wat aan
te klungelen, doe maar zo- en - zo,
dan lukt het wel.

En dan het eerste optreden in het
openbaar. Ik als kleine aap tussen
al die volwassen mannen en maar

rond kijken of de mensen mij wel
zagen"" Gerrit Wullink "glimt"
nog wanneer hij aan die tijd van
weleer terug denkt.

DUITSERS
De eerste "muzikale jaren" wer-
den al snel onderbroken door de
Duitsers. Wullink: "We moesten
ons als Sursum Corda aansluiten
bij een Cultuurkamer. Dat moest
volgens de Duitse wet. Dat bete-
kende ook dat wij voor de Duitsers
muziek moesten maken. Mooi van
niet. Wij gingen naar huis en na-
men onze instrumenten mee.
Toen direct na de oorlog de draad
weer werd opgepakt, bleek dat we
wel een paar instrumenten kwijt
waren geraakt", zo vertelt Gerrit.

Wullink heeft vele dirigenten
meegemaakt. Van de huidige diri-
gent Gerald Roerdinkholder heeft
hij een erg hoge pet op. "Fijne diri-
gent, een meegaand iemand en
erg muzikaal". Repetities missen
deed Gerrit Wullink niet, behalve
wanneer ziekte hem parten speel-
de. Van huis-uit geen muzikale fa-
milie. Wel broer Arie, die nog
steeds bij Sursum Corda bariton
speelt. De kinderen van Gerrit en

Gerda Wullink hebben wel de mu-
zikale talenten van hun vader
geërfd. De drie kinderen, Jan, Els
en Joke en ook enkele kleinkinde-
ren beleven eveneens veel plezier
aan de muziek. Zo ook echtgenote
Gerda. Zij was jarenlang actief lid
van de supportersclub van Sursum
Corda. Zij deelt nog een andere
hobby met haar man, zingen bij
de christelijk gemengde zangver-
eniging "Excelsior". Gerrit Wul-
link zingt nog steeds, Gerda heeft
een aantal jaren geleden vanwege
een verlamde stemband af moeten
haken.
Nu de klarinet uit Gerrit's leven
zal verdwijnen houdt hij voldoen-
de tijd over om naar muziek te lui-
steren. "Musikantenstadl", Tiroler-
muziek, Gerrit lust er wel pap van.
"Of ik muziek maken zal missen"?

Ik weet het niet, in elk geval was
het een mooie tijd", aldus Gerrit
Wullink. Een man die veel Vorde-
naren zich nog zullen herinneren
toen hij, werkzaam bij de NS) de
"overweg" aan de Ruurloseweg be-
waakte. Toen de "bomen" automa-
tisch open en dicht gingen was dat
wel even wennen. Zo zal een leven
/onder "Sursum Corda" voor Ger-
rit ook wel even wennen zijn!

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 112

Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 april 10.00 uur ds. M. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 april 10.00 uur ds. E. Pot - Rozendaal.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 april 10.00 uur ds. D. Westerneng.
19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 21 april 10.00 uur Eucharistieviering. Pastor Hogenelst,
Ist H. Communie m.m.v. Kinderkoor.

RJC. kerk Vierakker
Zaterdag 20 april 17.00 uur Eucharistieviering, Volkszang.
Zondag 21 april 10.00 uur Woord/Communiedienst, Herenkoor.

Weekendwacht pastores
21 - 22 april Pastor Hogenelst, Lochem, tel. (0573) 25 14 57.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000

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

Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsen-
post komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw
van 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
20-21 april G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0575) 40 21 24. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het SpittaaL Qoyerhoekseweg 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.cn 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
Lochqm. Larenseweg 30. 7241 CN Lochem. tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalannering 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.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksu-
ele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculo-
seweg 40, Ruurlo. tel. (0573) 45 23 75 (Wirn); 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.

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

• Zondag 21 april kloot-
schiettoernooi Wildenborch.
Opgave teams: heren, ge-
mengd, dames en vrije klasse.
Opgave voor 20 april bij DJ.
Pardijs, tel. 55 68 20.

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

• Open dag PCBS Veldhoek
op 20 april. Vanaf 10.00 uur
tot 14.00 uur bent u van harte
welkom aan de Kapersweg 6
te Ruurlo.

• Unieke verkoop prachtige
buitenpotterie. Het laatste jaar
nu vanaf 1 €. Op 20 en 21
april vanaf 10.00 uur LJnde-
seweg 9 te Vorden.

• Erve Kots, Lievelde. Zater-
dag 27 april 21.00 uur John
Wright & Friends. Info/res. tel.
(0544) 37 37 01.

• Te koop: kleurenmonitor
15" Goldstar 1520 € 50,- incl.
handboek. Tel. (0575) 55 21 00.

• Koffie met extra spaarpunt
en likeur; de perfecte mix. Nu
beide voordelig! Wereldwin-
kel Vorden (naast het Dorps-
centrum).

• Te koop: Volvo 340, open
dak, trekhaak, 152.000 km. Tel.
(0575) 52 23 26.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende te-
lefoonnummers (0575) 55 14
86 / 55 19 61 / 55 30 81 en 55
1673.

• Gezocht: woonruimte voor
plm. 2 jaar in het buitengebied.
(Gedeelte boerderij of huisje).
Tel. (0573) 46 12 11 of 06
50484806.

• Ik ben op zoek naar ie-
mand die mij kan helpen! Ik
spreek een beetje Nederlands,
maar ik wil zo graag nog leren.
Het is voor mij niet mogelijk om
naar school te gaan want ik
heb nog geen verblijfsvergun-
ning. Zijn er nog mensen die
me willen helpen? Hussein
HA, 35 jaar, Ruurloseweg 99,
7251 LD Vorden, tel. 06 1340
7058, kamer n r. 5.

• Lekker aan de opium: een
van de nieuwe wierookgeuren
van Wereldwinkel Vorden
(naast het Dorpscentrum).

• Hyperventilatie als gevolg
van spanning en stress?
Ademhalingstherapie en be-
wustwording kan u helpen
de klachten op te lossen. In-
lichtingen: J.O. Geertsma, tel.
(0573) 49 17 56.

• Zaterdag 20 april van 14.00
tot 17.00 uur: genealogisch
café in het Dorpscentrum.

• Tarotcursus. Leer tarot-
kaarten leggen en gebruiken.
Een cursus 6 weken 1 x per
week 2 uur. Start dinsdag 7
mei en woensdag 8 mei a.s. In-
fo en opgave: (0575) 44 19 39.
J. Kempers.

• Zaterdag 20 april van 14.00
tot 17.00 uur: genealogisch
café in het Dorpscentrum.

• Te huur gevraagd: eenper-
soons woonruimte door vro-
lijke en nette alleenstaande
vrouw, 50 jaar. Werk in Zut-
phen, wil graag wonen in bui-
tengebied Wichmond, Vorden.
Een bestaande woon/werk
groep situatie is ook fijn. Tel.
(0575) 53 06 48.

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijk-

heden van
doorplaatsing
in meerdere

edities

FINANCIEEL
INTERIM
SUPPORT

Ten behoeve van uw:

Financiële Administratie
Controlling

Management
Informatie systeem

ron Winkelhorst
(0575) 51 82 80

0621804224
ron.winkelhorst@hetnet.nl

Paardenbrok:
Besteiiy Havens

Equiral Horse-Power

Hartog Kasper Fauna Food

Fyto Dodsen & Horre/

))
J Afgehaald bij:

' VEEVOEDERHANDEL

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

ln-/verkoop en reparatie
van radio e'n televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag

18 april
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

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

Proef het voorjaar!

De primeurweken
Geldig maandag 15 april t/m zaterdag 20 april

Vers gesneden
soepgroente
200 gram €

Nieuwe oogst... Argentijnse
Granny Smith
kilo € 199
Heerlijke primeur-groente
Hollandse spinazie
kilo €
Panklare primeur van de week

1.25

Primeur aardappelen
Malta-sante
11/2kilo

Verrassend lekker, Bulgaarse
komkommersalade
200 gram

149
Complete wokmaaltijd, tropische
roerbakmaaltijd
500 gram €

249

GESNEDEN RAAPSTELEN 400 gram €

De Echte
Groenteman Vorden

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

Internet: www.de-echte-groenteman.nl

klein €
50

groot €
75

Lentevlaai
klein €

'De schepen van de

Verenigde Oostind'^che

Compagnie drachten
rijidom van de

(jouden CEeuw.

4i'i\'/t»ar VOC wordt
nationaal gevierd,
llw bakker doet mee

met VOC Zeebonk,
stoer brood voor zechei-

en en landrotten.

j eest op de tong.

Yver 2 W&*
4oo ifww Voc

J

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

DJM Bedrijfsdiensten

zoekt voor het Ulenhof College een

SCHOONMAAKMEDEWERKER V/M
op dinsdag en donderdag na 17.30 uur.

Bel voor informatie of afspraak onze voorvrouw
mw. J. Eulink (0575) 55 35 33.
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Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon en broertje

Teun

Hij is geboren op 25 maart 2002,
weegt 3290 gram en is 50 cm lang.

Martie, Anja, Marijn en Roei
Sprukkelhorst

Nijlandweg 6
7251 KK Vorden
Tel. (0575) 55 69 21

, f„

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

Bram

Bram is geboren op 1 april 2002.
Hij weegt 3550 gram en is 54 cm lang.

Dennis, Wilma en Cas Verkijk

Zelledijk 32
7255 MR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 80

®
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» Beretrots zijn wij met de geboorte van onze

*i
Beretrots zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Indy

9 april 2002.
Zij weegt 2770 gram en is 49 cm lang.

Edwin en Willien Mulder-Bulten *
:;: :
'{' Biesterveld 80
| 7251 VT Vorden

Tel. (0575) 55 54 38
:>; \
; .'
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Voor altijd in ons hart...

Wij kunnen ons geluk niet op met de geboorte van
onze zoon

Jesse
10 april 2002.
3760 gram, 52 cm.

Henri en Jacqueline Barendsen

De Boonk 37
7251 BT Vorden
Tel. (0575) 55 34 89

Wilt u beschuit met muisjes komen eten,
laat het ons dan even weten.

Peettante: Annette Barendsen
Peetoom: Henrie Langwerden

L, l
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;
; Vol trots en dankbaarheid delen wij u mede dat

onze familie is uitgebreid met een prachtige klein-
zoon

Daan Gerben
f

Geboren op donderdag 11 april om 20.02 uur.

Zoon van Patrick en Kim Dekkers-Klein Douwel

Hermien en Gerrit Dekkers J
De Eendracht 29
7251 GA Vorden

..... .... ... ,. . . - . ...... .... ....-.-.. . . . . . ...... .v

... .................... ....... .l

Een ieder die, in welke vorm dan ook, ons zilveren
huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag maakte,
willen wij bij deze hartelijk bedanken.

Reinier en Annie Groot Nuelend

Onsteinseweg 5
7251 ML Vorden

w

Dolgelukkig en blij zijn wij met de geboorte van
ons dochtertje en zusje

Chantal

Geboren op woensdag 10 april 2002 om 11.50
uur. Chantal is 53 cm lang en weegt 4005 gram.

Gert-Jan, Jannie, Stefan en Richard Vliem

(J: Lageweg 2
;j; 7021 JL Zelhem
,,........ .... ... ... ... ....... .... ........... . ..-'•

r...................
Het is zover.

l Arjan Mombarg en Dianne Pardijs
|

gaan trouwen en we hebben er zin in!

:
|; Dit gaat gebeuren op vrijdag 26 april 2002.

Het startschot zal om 10.00 uur worden
gegeven op het gemeentehuis „Kasteel
Vorden".

Onze receptie is van 16.00 tot 17.30 uur bij:
Restaurant-Partycentrum Boerderij „De

i Usselhoeve", Eekstraat 15 te Doesburg.
•

Ons adres:
J.' Maalderinkweg 4a, 7251 NT Vorden

....';;

.. . . ... . ...... ... . . . . . . ... . ... ... . . .... . . -,

Kranenburg-Vorden - Dieren
1952 GD 2002

Zondag 28 april a.s. is het 50 jaar geleden
dat onze ouders

Jan Jurrius en Mia Fontein
elkaar het ja-woord gaven.

Dat willen zij samen met kinderen, klein- en
achterkleinkind vieren

In café Schoenaker, Ruurloseweg 64 te
Kranenburg is van 14.00 tot 17.00 uur ge-
legenheid om het paar te feliciteren.

April 2002
„Stal Nieuwmoed"
Ruurloseweg 96-98
7251 LW Vorden

........................................

..........................................

Uitnodiging

21-4-1912 21-4-2002

Ter gelegenheid van mijn 90e verjaardag
op 21 april a.s. nodig ik u uit voor een ge-
zellig samenzijn.

U bent van harte welkom op mijn receptie
op 21 april van 20.00 tot 21.30 uur in Party-
centrum „Langeler", Spalstraat 5 te
Hengelo (Gld.).

Tot ziens,

HeerHJ.Bruil

Aaltenseweg 7
7255 PG Hengelo (Gld.)

,...... .........................

Het gaat zoals het moet gaan.
Het is goed zo.

Na een kort ziekbed is overleden mijn lieve, zorg-
zame man, onze vader en opa

Gerard Pieter Geldof

* 27 maart 1922 112 april 2002

Vorden: Nel Geldof-van Rijn

Deventer: Marina en Lei

Amsterdam: Els
Marieke-Marjolijn

Willem Alexanderlaan 1
7251 AW Vorden

De crematie heeft naar wens van mijn man in fami-
liekring plaatsgevonden.

Op 91-jarige leeftijd is overleden onze lieve, altijd
meelevende tante

Hendrika Hermina Rougoor
„Tante Mien"

Gaanderen: Gerda en Hennie Wossink

Meppel: Herman en Jopie Lamberink

Vorden: Jan Slagman

Hengelo (Gld.): Annie en Gerrit Wentink

Achterneven en -nichten

Vorden, 9 april 2002

Correspondentieadres:
J. Slagman
Het Hoge 76, 7251 XZ Vorden

De begrafenis heeft op vrijdag 12 april in besloten
kring plaatsgevonden.

Beetje bij beetje moest jij ons verlaten,
we konden uiteindelijk niet meer met je praten.
Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer,
van voorheen was je niet meer.
We zagen heel goedje stil verdriet,
maar helpen konden we je niet.

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde
die wij van haar mochten ontvangen, geven wij u
kennis van het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Gees Bijenhof-Breuker
weduwe van Derk Jan Bijenhof

in de leeftijd van 82 jaar.

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging
die zij heeft ontvangen in verpleeghuis Zuytvenne

afdeling „Jobstede" te Zutphen.

Wim en Rikie
Richard
Monique en Arjan

Gerke en Johan
Sandra en Jeroen
Ronald

Geert en Corrie
Janneke en John
Lizzi en Ron
Kim

Dries

Zutphen, 12 april 2002

Correspondentieadres:
familie G.W. Stoelhorst-Bijenhof
De Steege 5, 7251 CK Vorden

Dinsdag 16 april is er gelegenheid tot condoleren
van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum aan
Het Jebbink te Vorden.

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal
gehouden worden op woensdag 17 april om 12.30
uur in de aula van het crematorium „Slangenburg",
Nutselaer 4 te Doetinchem.

Na de plechtigheid is er nog gelegenheid tot con-
doleren in de koffiekamer van het crematorium.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres v(x>r:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

7202 BP Zutphen
'Iel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 urn-

donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

LGEMENE KENNISGEVING INFORMATIEBIJEENKOMST
HOORZITTING OVER LANDINRICHTINGSWERKZAAMHEDEN

KIEFTSKAMP-STAPELBROEK

Stichting 'Het Geldersch Landschap' heeft verzocht om een aanlegver-
gunning te verlenen voor diverse landinrichtingswerkzaamheden in het
gebied Kieftskamp-Stapelbroek. Deze plannen passen niet binnen de
voorschriften van het geldend bestemmingsplan "Buitengebied 1982".
Omdat de plannen naar eerste oordeel wel passen binnen het Land-
schapsbeleidsplan en het voorontwerpbestemmingsplan voor het bui-
tengebied (inspraakversie), hebben burgemeester en wethouders aan de
gemeenteraad voorgesteld om een voorbereidingsbesluit ex artikel 21
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) te nemen. Dit is een ver-
klaring van de gemeenteraad, dat hij een bestemmingsplan voorbereidt
voor het aangegeven gebied. Langs die weg zou het dan mogelijk worden
om, middels een zogenaamde zelfstandige prójectprocedure ex artikel
19, lid l WRO, vergunning te verlenen vooruitlopend op de toekomstige
planologische regels.
Een aantal personen uit het gebied Kieftskamp-Stapelbroek heeft de ge
meenteraad en burgemeester en wethouders verzocht om geen mede
werking te verlenen aan de plannen van Het Geldersch Landschap. Zij
vrezen nadelige effecten voor hun eigendommen. De gemeenteraad
heeft, in reactie op deze verzoeken, de beslissing op het voorstel van bur-
gemeester en wethouders (het nemen van een voorbereidingsbesluit)
aangehouden in afwachting van hun nadere afweging van alle belangen.

Het is gebruikelijk en ook wettelijk voorgeschreven, dat burgemeester en
wethouders deze afweging doen nadat de gemeenteraad zonodig een
voorbereidingsbesluit heeft genomen (dit is namelijk niet altijd het ge
val), zij het plan - alsmede het voornemen daaraan medewerking te ver-
lenen via artikel 19, lid l WRO - ter inzage hebben gelegd en eventuele
zienswijzen zijn ontvangen.
Toch willen burgemeester en wethouders gevolg geven aan het verzoek
van de gemeenteraad om vooraf al een (voorlopige) afweging te maken.
Zij vinden het daartoe wel noodzakelijk dat elke belanghebbende vooraf
kennis heeft kunnen nemen van de inrichtingsplannen en zijn/haar me
ning aan hen kenbaar heeft kunnen maken. Belanghebbenden zijn daar-
om van harte uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst annex hoor-
zitting op 25 april aanstaande om 15.30 uur in de raadszaal van het ge
meentehuis. Stichting Het Geldersch Landschap zal dan een toelichting
geven op de inhoud van de plannen. Vervolgens zullen wij de aanwezigen
gelegenheid bieden om vragen te stellen en hun mening kenbaar te ma-
ken. Als u van deze uitnodiging gebruik wilt maken, verzoeken wij u dit
uiterlijk 22 april te melden bij mevrouw], de Jong van de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (doorkiesnummer 55 75 17).

NTREKKEN KAPVERGUNNING

Aan de Medo-Ruurlo hadden burgemeester en wethouders een kapver-
gunning verleend voor het vellen van enkele bomen. Enkele omwonen-
den hebben bezwaar gemaakt tegen deze vergunning. De Medo heeft
daarop verzocht de vergunning in te trekken. Burgemeester en wethou-
ders zijn aan dit verzoek tegemoetgekomen.

ERORDENING TOESLAGENEN VERLAGINGEN

Op 9 april 2002 hebben Burgemeester en Wethouders ingestemd met de
ontwerp-Verordening toeslagen en verlagingen. In deze verordening zijn
de toeslagen en verlagingen op de bijstand vastgelegd. Deze verordening
is geen vrijblijvende bevoegdheid van de gemeente, maar een uitdrukke
lijke verantwoordelijkheid om de bijstand op een zodanig niveau vast te
stellen dat de bijstandsgerechtigden in de noodzakelijke bestaanskosten
kunnen voorzien. In het gemeentehuis van Vorden, sector Samenle
ving, de unit en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedu-
rende de openingstijden met ingang van woensdag 17 april 2002 tot en
met 15 mei deze ontwerpverordening ter inzage. U kunt tijdens deze ter-
mijn uw visie, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken aan burgemees-
ter en wethouders.

• no

'Bf U EPERKTE DIENSTVERLENING OP 18 APRIL;
r 19 APRIL BURGERZAKEN GESLOTEN

Op donderdag 18 en vrijdag 19 april 2002 zullen er werkzaam-
heden aan het computersysteem worden verricht waardoor
het mogelijk is dat gegevens op donderdag niet beschikbaar
zijn. De kans is dus groot dat u donderdag niet geholpen kunt
worden.

Op vrijdag 19 april is burgerzaken gesloten omdat de mede
werkers dan geen beschikking hebben over het computersys-
teem. Het is helaas niet mogelijk deze werkzaamheden op een
ander tijdstip uit te voeren.

EMEENTEHUIS GESLOTEN OP 29 APRIL EN 10 MEI

29 april, de dag voor Koninginnedag, en 10 mei, de dag na Hemelvaart,
hebben burgemeester en wethouders voor de medewerkers aangewezen
als verplichte vrije dagen. Het gemeentehuis is dan gesloten.

NZAMELEN GROF SNOEI- EN TUINAFVAL
OP DINSDAG 23 APRIL

In de hele gemeente wordt het grof snoei- en tuinafval, dat niet in de
groene container past, op 23 april 2002 huis-aan-huis opgehaald.

Buitengebied op afroep
Woont u in het buitengebied dan moet u uiterlijk vrijdag 19 april 2002
bij de Afval-InformatieLijn, tel (0575) 54 56 46, melden dat u snoei- en
tuinafval wilt aanbieden. U kunt dit melden tussen 09.00 -12.30 en 13.00
-16.00 uur. In de bebouwde kom wordt huis-aan-huis ingezameld.

Aanbiedingsregels
- takken gebundeld met touw aanleveren
- snoei- en tuinafval aan de openbare weg plaatsen
- takken niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 m.
- het groenafval uiterlijk 07.00 uur aan de weg zetten
- bundels niet zwaarder dan 25 kg
- totale volume maximaal 2m3

- bladafval alleen in de speciale papieren gft-zakken
- geen wortels en boomstobben dikker dan 15 cm

Is uw snoeiafval niet weggehaald, bel dan uiterlijk woensdag 24 april de
Afval-InformatieLijn van Berkel Milieu: (0575) 54 56 46.

/W,
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' ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden, ligt met ingang van 19 april 2002 tot en met 31 mei 2002 ter
inzage (6 weken) een melding artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet
milieubeheer van:
Urtica - de Vijfsprong, Reeoordweg 2, 7251 JJ Vorden van 6 maart 2002,
ingekomen 8 maart 2002, waarbij zij melden dat een kweekkas wordt
vernieuwd.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting ver-
leende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschrif-
ten. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen
voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor
vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de
artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet
milieubeheer kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 19 april
2002 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Vorden. Bezwaarschriften worden ter
advisering voorgelegd aan de Commissie bezwaar- en beroepschriften.
Wanneer u een bezwaarschrift als bovenbedoeld indient, kunt u zich
tevens tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag wenden met het verzoek om
een voorlopige voorziening te treffen.

'ETMILIEUBEHEER ALGEMENE WET
BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om ver-
gunning (art. 3:44 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden ligt met ingang van 19 april 2002 tot en met 31 mei 2002, ter
inzage het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
om:

datum aanvraag:
adres van de inrichting:

Polycomp bv
Handelsweg 7
7251JG Vorden
een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning, voor de ontwikkeling
en productie van rubbercompounds in-
clusief kantoor, magazijn en testruimte
12 december 2001
Handelsweg 7

kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie M, nr. 1301

De strekking van het besluit/verlerüng luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelin-
gen van de milieubelasting van de inrichting zei f en ontwikkelingen in
de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

seerd;



c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-
gebracht;

d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit
ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 31 mei 2002.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen boven-genoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage-
legging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard be-
sluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

'R AADSPROGRAMMA 2002 - 20O4-20O6

ERGADERING GEMEENTERAAD OP DINSDAG 23 APRIL 2002

Op dinsdag 23 april 2002 vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur
in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- krediet voor BTW-compensatiefonds
- krediet voor de aanleg van een plateau op de kruising Baakseweg/

Heegherhoek
- projectnotitie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
- niet doorzetten partiële herziening bestemmingsplan, nr. l en 2

(functieverandering in het buitengebied)
- a. bepaling aantal wethouders

b. benoeming wethouders
c. aanvaarding van de benoeming
d. beëdiging

- a. onderzoek geloofsbrieven van toe te laten raadsleden
b. toelating
c. aanvaarding benoeming
d. afleggen eed of verklaring en belofte toegelaten raadsleden

- aanwijzen van Ie en 2e plaatsvervangend raadsvoorzitter.

Wilt u over één van deze onderwerpen inspreken, meldt u dit dan
voor het begin van de raadsvergadering bij de gemeentesecretaris, de
heer mr. A.H.B. van Vleuten. Voordat de behandeling van het agenda-
punt begint stelt de voorzitter u in de gelegenheid het woord te
voeren. De mogelijkheid bestaat dat raadsleden u vragen stellen. Ook
kan de voorzitter een tweede inspraakronde invoegen.

OOR AANLEG PLATEAU
KRUISING BAAKSEWEG HEEGHERHOEK € 19.0OO,-

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een pla-
teau aan te leggen op de kruising Baakseweg Heegherhoek. Tot voor kort
was hier een busdrempel met wegversmalling. Door het grote aantal on-
gevallen, waarbij gewonden zijn gevallen, hebben burgemeester en wet-
houders met spoed de busdrempel verwijderd en verkeersspiegels voor
het verkeer vanuit de Heegherhoek geplaatst. Deze spiegels blijven.

EMEENTELIJKE VISIE STEDELIJKE VERNIEUWING

Burgemeester en wethouders hebben een projectnotitie geschreven
waarin voor de komende jaren te verwachten projecten voor de "stede-
lijke" vernieuwing zijn opgesomd. Het hebben van een dergelijke notitie
is noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op subsidie van de pro-
vincie Gelderland. De notitie zet in op de volgend punten:

- voldoende woningen voor ouderen, met als uitgangspunt dat zij zo-
lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen met zorg op afstand"

- versterking van een gedifferentieerd woningbouwbestand door het
bouwen op inbreidingslocaties;

- kwaliteitsimpuls voor het centrum door behoud en versterking van het
voorzieningenniveau (de leefbaarheid);

- versterking van de relatie tussen de dag- en verblijfsrecreatie in de ge-
meente met de voorzieningen in de kern Vorden.

Voor 2002 hebben burgemeester en wethouders subsidie gevraagd voor
de verbouw van de Wehme als woonzorgcomplex met verpleegplaatsen.
Ook het centrumplan voor een compact, compleet en comfortabel cen-
trum is uitgebreid genoemd als concreet subsidieproject voor de ko-
mendejaren.

Voor het project de Wehme stellen burgemeester en wethouders de ge
meenteraad voor om een bedrag van € 110.000,- beschikbaar te stellen.

• y-» A A i
ERZIENING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED

GAAT NIET DOOR

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de in
gang gezette procedure om het bestemmingsplan buitengebied te wijzi-
gen, te stoppen. Het plan heeft betrekking op functiewijziging van voor-
malige agrarische bebouwing na bedrijfsbeïindiging, landelijke woonbe-
bouwing, het ontplooien van nevenactiviteiten binnen het bestaande ag-
rarische bedrijf en de vestiging van een nieuw niet-agrarisch bedrijf op
de locatie van een reeds bestaand niet-agrarisch bedrijf.

De Inspectie Ruimtelijke Ordening en de provincie Gelderland willen het
beleid dat de gemeente voorstaat niet goedkeuren.

1. Internet.
Is een belangrijk nieuw communicatiemiddel. De in 2002 nog te bouwen website moet bij het ontstaan van de
nieuwe gemeente interactief zijn voor belangstellenden en dus ook voor raadsleden.
Ontwikkelplan vaststellen in 2003.

2. Gemeentelijke herindeling.
Er is voor het gemeentebestuur van Vorden maar één optie: Vorden-Hengelo-Steenderen-Hummelo en Keppel-
Zelhem, de zgnVHS++-variant met als werknaam Bronckhorst. Ook de besturen van de beoogde fusiepartners
zouden zich vóór deze variant moeten uitspreken. Aansturen op helderheid van de formele wetgever op zo kort
mogelijke termijn is nodig om onnodige onzekerheid te vermijden.

3. Centrum van Vorden.
3.1. Centrumplan.

Dit plan zal erop gericht zijn om het centrum van Vorden aantrekkelijker te maken voor de vaste bezoekers en
voor toeristen. Een belangrijke randvoorwaarde is een aanzienlijke beperking van het doorgaand (vracht)auto-
verkeer. In een centrum horen commerciële voorzieningen als winkels en horeca, maar ook niet -commercië-
le, te weten sociaal-culturele ('compacter centrum'). Voor al deze voorzieningen is (ruim) voldoende parkeerge-
legenheid (voor fietsen en auto's) noodzakelijk, ook voor langparkeerders.
Raadsbesluit najaar 2003.

3.2. Aanzienlijke vermindering van het doorgaand verkeer door het centrum van Vorden.
Al het doorgaand (vracht)autoverkeer moet via de zuidelijke Rondweg om het centrum van Vorden worden
geleid. Het dorp zal voor het bestemmingsverkeer goed bereikbaar moeten blijven.
Beleidsvoornemens in 2002 vaststellen.

3.3. Brede school
De huisvesting van de Dorpsschool aan de Markt is niet meer van deze tijd en aan vernieuwing toe. Bij ver- of
nieuwbouw in samenhang met het Centrumplan zal de accommodatie een multifunctioneel karakter moeten
krijgen. Een gebouw met velerlei gebruiksmogelijkheden biedt nieuwe kansen voor de verwezenlijking van de
Brede school.
Raadsbesluit in 2002 over de Dorpsschool.

4. Volkshuisvesting.
4.1. Uit- en inbreidingslocaties.

Zullen in kaart/beeld moeten worden gebracht.
4.2. Woningbouw.

De Kabinetswisseling kan een ander volkshuisvestingsbeleid van het Rijk betekenen. Het is zaak om zo snel mo-
gelijk op beleidswijzigingen in te kunnen spelen. Een ladcnpltm zal moeten ingaan op de mogelijkheid van:
• toewijzing aan inwoners van Vorden of aan personen met een binding aan Vorden;
• de bouw van (sociale) huurwoningen.
De woningen zullen zeker in inbreidingslocaties levensloopbestendig moeten zijn.
Beleidsaanzet gereed in voorjaar 2003.

4.3. Woningen voor ouderen (senioren).
Zullen bij voorkeur op inbreidingslocaties gebouwd moeten worden

5. Bestemming klooster Kranenburg.
Toewerken naar een zinvolle bestemming, die naar aard en gebruik passend is in en voor de kern Kranenburg
en recht doet aan het monumentale karakter van het klooster en directe omgeving.

6. Gemeentelijke monumenten.
Het gemeentelijk monumentenbeleid is aan vernieuwing toe. Een lijst met gemeentelijke monumenten in de
bebouwde kommen zal het licht zien. Het inzetten van de beperkt beschikbare middelen moet aantoonbaar
doelmatig zijn. Dit noopt tot een zorgvuldige selectie (beperking) van het aantal objecten in zowel het buiten-
gebied als in de bebouwde kommen.

7. Wildenborchseweg.
7.1. Fietspad.

De noodzaak voor de aanleg staat vast. Het ontbreken van een apart fietspad leidt tot onveilige verkeerssitu-
aties. Een fietspad heeft niet alleen een utilitaire, maar ook een recreatieve functie. Op zijn minst moeten de
voorwaarden worden geschapen om bij beschikbaarheid van de vereiste gelden direct het f ie t spad te kunnen
aanleggen. Dit betekent:
• intensief overleg met het provinciaal bestuur;
• een haalbaarheidsonderzoek verrichten en, afhankelijk van de uitkomsten, vervolgens:
• bestemmingsplanprocedure starten en vóór l januari 2005 een bestemmingsplan vaststellen.

7.2. Maatregelen.
Met de voor de Vordense gemeenschap bijzondere functie van de Wildenborchseweg zal het gemeentebestuur
bij het treffen van verkeersmaatregelen rekening houden.

8. Recreatie en toerisme.
8.1. Algemeen ontwikkelplan.

Het Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) is aan actualisering toe.
Recreatie en toerisme is/wordt één van belangrijkste economische motoren en daarom speerpunt van beleid.
Dat betekent een actieve, stimulerende en regisserende rol van het gemeentebestuur.
Ontwikkelplan (raamwerk), een TROP, vast te stellen eind 2002.

8.2. (Poort tot) Het Groote Veld.
Deelplan in het najaar 2002 gereed.

8.3. Kamperen.
8.3.1. Campings.

Het gemeentebestuur zal verzoeken tot exploitatie van campings welwillend tegemoet treden en zo mogelijk
actief proberen meer ondernemers te interesseren voor het exploiteren van een camping.

8.3.2. Bij de boer.
Het gemeentebestuur zal de wettelijke mogelijkheden tot verruiming van kampeerplaatsen en -tijden maxi-
maal benutten.

9. Sport.
9.1. Breedtesport.

Sporten is voor jong en oud ontspannend en gezond. Sporten maakt mensen letterlijk en figuurlijk actiever en
draagt bij aan maatschappelijke betrokkenheid. Deelname aan recreatieve sport dient, al dan niet met Rijks-
subsidie, gestimuleerd te worden.

9.2. Privatisering sporthal 't Jebbink.
Moet eind 2002 afgerond zijn.

10. Handhavingstoezicht van voorschriften.
Controle op naleving van door het gemeentebestuur toegepaste of toe te passen voorschriften moet actiever en
intensiever.

11. Middelen.
11.1. Zonodig extra inzet.

Voor uitvoering van het raadsprogramma kan een grotere inzet van menskracht en van financiële middelen
nodig maken. De gemeenteraad is zonodig bereid het tarief voor de onroerende-zaakbelastingen te verhogen.

11. 2. Bijstelling beleid.
De gemeenteraad zal begin 2003 de mogelijkheid en wenselijkheid van 'nieuw voor oud' beleid nagaan.

De gemeenteraad zal op 23 april het beleidsprogramma vaststellen.

GE^<MOOI MEEGENOMEN



OUWAANVRAGEN

Plaats
Vierakkersestraatweg 20,
Vierakker
Mulderskamp 4
Ruurloseweg 4

aanvrager
L.P.Th, van Turnhout

inhoud
plaatsen hooiberg

Datum ontvangst
02-04-2002

H.E. Groenendal vergroten woning 04-04-2002
GJ. Lammertink herbouwen garage/bergruimte 04-04-2002

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

plaats
Stationsweg 23

Stationsweg 5

meldingen bouwen

plaats
Raadhuisstraat 15

de Steege 26

slopen

plaats
Ruurloseweg 88

gebruiken

plaats
Ruurloseweg 64

Dorpsstraat 28

Larenseweg l

monumenten

plaats
Almenseweg 60

aanvrager
MA. Timmerije

A. Snellink

aanvrager
R. Schotanus en
mw. G.B.H. Hermsen
A.W.B. Waarle

aanvrager
H.D. Melchers

aanvrager
VOF Kemperman
Nekkers
Chinees-Indisch
Restaurant Fan Sheng
Buurtvereniging
de Veld wij k

aanvrager
A.C.]. Viersen

inhoud Vrijstelling
inpandig verbouwen woning
en plaatsen dakkapel
vergroten woning

inhoud Vrijstelling
bouwen bergruimte

bouwen bergruimte

Inhoud
geheel slopen van het asbestdakbeschot
van het woongedeelte van een boerderij

Inhoud
gebruik restaurant

gebruik restaurant

gebruik tent en schuur als feestruimte
op 19 en 20 april 2002

Inhoud
bouwen garage annex bergruimte

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

ADVIES VOOR

PUNTGAAF DRUKWERK

WORDT U GEGEVEN
DOOR

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

VAMC 'De Graafschaprijders'
koopt clubhuis
De leden van de Vordense auto-
en motordub 'De Graafschap-
rijders' hebben het bestuur vol-
macht gegeven tot aankoop van
het clubhuis aan de Eikenlaan.
Het clubhuis dat al jarenlang
door de motorclub is gehuurd,
is eigendom van het R.K. kerk-
bestuur.

Voorzitter Gerben Vruggink ver-
wacht dat de koop in de loop van
de maand april is afgerond.Behal-
ve het clubgebouw zal er ook zo'n
1700m2 grond van de kerk worden
aangekocht. Bij de gemeente Vor-
den zal een vergunning worden
aangevraagd voor de bouw van
een opslagloods van ca. 10x15 m2.

Hier zullen de diverse attributen
(jurywagens, afzettingen e.d.) die
nu nog bij enkele leden zijn on-

dergebracht, centraal worden op-
geslagen. De komende jaren heeft
'De Graafschaprijders' nog meer-
dere plannen. Zo zal ook het club-
huis, dat thans plaats biedt aan
circa 45 personen, verder worden
uitgrebreid.

Is dat gerealiseerd dan staat uit-
breiding van de parkeergelegen-
heid op het programma. Rondom
het clubgebouw ligt ook een bos-
perceel dat "De Graafschaprijders"
voor een periode van tien jaar van
het kerkbestuur heeft gehuurd.

Dit perceel zal t.z.t. door de club
worden opgeknapt zodat het ge-
heel een wat fraaier aanzien zal
krijgen. 'Wij gaan er vanuit dat
medio 2004 al onze plannen
zijn uitgevoerd', aldus voorzitter
Vruggink.

Dank u wel
voor uw steun!

Mensen in Nood
De mensen, de inzet, de kracht

Giro 667 Den Haag
Tel. 070 313 62 00 • www.menseninnood.nl
Mensen in Nood maakt deel uit van Cordaid



FAMILIEADVERTENTIES (vervolg van pagina 3)

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

Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat
wij van haar mochten ontvangen, geven wij kennis
dat na een moeilijke periode van afnemende ge-
zondheid van ons is heengegaan onze moeder,
schoonmoeder en oma

Geertruida Frederika
de Bruijn-Scholten

Truus
weduwe van Bastiaan de Bruijn

in de leeftijd van 78 jaar.

Onze bijzondere dank gaat uit naar Stichting Thuis-
zorg en de Wehme, die haar op liefdevolle wijze

hebben verzorgd.

Baarn:

Toulouse (Frankrijk):

Amstelveen:

Zutphen:

Vorden, 13 april 2002

Anneke de Bruijn

Frans de Bruijn
Waverly
Vanessa

André en Anne de Bruijn
Kristel
Timothy

Bas en Janny de Bruijn
Torn
Simone
Jasper

Correspondentieadres:
B.G. de Bruijn
Meinsmasingel 22, 7207 CT Zutphen

Er is woensdag 17 april van 19.00 tot 19.30 uur ge-
legenheid tot condoleren en afscheid nemen in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden en
donderdag 18 april vanaf 12.30 uur in de kerk.

De uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag
18 april om 13.00 uur in de Gereformeerde kerk,
Zutphenseweg 13 te Vorden, waarna wij haar te
rusten leggen bij haar man op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Dag oma Dumpy

Tom - Simone - Jasper

Dankbetuiging

Hierbij zeggen wij u hartelijk dank voor uw medele-
ven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
lieve vrouw, tante en schoonzus

Joanna Helmink-Mentink

Een bijzonder woord van dank aan dr. Haas en al-
le medewerkers van De Wehme. Uw liefdevolle ver-
pleging en verzorging heeft ons bijzonder getroffen.

Jan Helmink
Betse en Nol
en familie

Vorden, april 2002

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

(A/ <ÜA

Verhuizen, bouwen
of verbouwen?
Zoekt u een andere
indeling of inrichting
voor uw huis of tuin?

Wij voorzien u van
ideeën en originele
oplossingen.
Wij adviseren op het
gebied van meubels,
kleur, licht enz

Bel voor info:

Ineke Bennink
0544 373409
Nelly Carter
0544375156

Of ga naar:
www.in-stijl.nl

800.000
fietsen

www.fMtterabond.nl/
fietiiloten

Uw (Iets gestolen? Ieder jaar
overkomt dat 800.000 mede-
fietsers. En iedere keer weer is
dat een (kleine) ramp. Een
goed slot helpt, zeker als u uw
fiets aan de vaste wereld vast-
ketent.

De beste sloten vindt u op:
www.fietsersbond.nl/Tietssloten.
Daar vindt u ook informatie
over andere mogelijkheden om
fietsendieven het leven zuur
te maken.

toftfcui ilil jsoo CV Utndit

Bureau Thuiszorg Oost-Nederland is een particulier bureau voor verpleging,

verzorging en kraamzorg met oog voor zorg en verzorgenden. Wij zoeken op

korte termijn enkele deskundige, ervaren medewerkers voor de (terminale)

nachtzorg.

Wij zoeken:

Gediplomeerde medewerkers met ervaring, die zelfstandig kunnen werken en

flexibel inzetbaar zijn.

Wij bieden:

Een goed salaris, passende secundaire arbeidsvoorwaarden, deskundigheids-

bevordering en een uitstekende begeleiding. Bovendien bieden wij u werk dat

rekening houdt met uw agenda.

Informatie:

Bel voor meer informatie over Bureau Thuiszorg én deze vacatures met

mevrouw llja ten Brink, telefoon 0314-340407.

Direct solliciteren?

Ons adres is

Bureau Thuiszorg Oost-Nederland,

Frielinkstraat 1, 7001 CW Doetinchem.

Bureau|Thuiszorg
Oost-Nederland

.. . ....... . . . . . . - . ... ... ... . . ....

)\ Ulenhofcoiiege
/ Locatie 't Beeckland te Vorden

Chr. Scholengemeenschap voor VMBO

Uitnodiging afscheidsreceptie dhr. W. Paas

Op 25 april a.s. neemt dhr. W. Paas afscheid van zijn
school. Hij maakt gebruik van een seniorenregeling.
Vanaf 1986 heeft hij het Christelijk Voortgezet Onder-
wijs met volle overgave gediend.

Oud-leerlingen, ouders en bekenden worden in de
gelegenheid gesteld hem te bedanken voor zijn inzet
tijdens een afscheidsreceptie bij Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 in Vorden. De receptie is op 25 april
a.s. van 16.00 tot 17.00 uur.

Directie Ulenhofcollege

Kijk voor meer nieuws op:
iwinv.confacf.nl

',•;..... . . .— . .—... ...... . . . . . .

• 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

Ben je jarig?
Vraag dan om de speciale
Ernst, Bobbie en de Rest FredBosvel'
FEESTTAART! Specialiteit:

zwanenhalzen
(nieuw in ons assortiment)

Doe Mee
aan de Ernst, Bobbie en de Rest
wedstrijd en win leuke Ernst,
Bobbie en de Rest prijzen:
rugzak, CDrom, boek, pet, poppen

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 55 17 50



Yvonne en Wilbert Grotenhuys nemen huur A&Ppand over:

Verbouwing Super De Boer
Voorj aarbloeiers
op 't Enzerinck

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
van Super De Boer aan de
Dorpsstraat zijn de nieuwe
huurders van het pand waar tot
voorkort de A&P gevestigd was.
Het ondernemersechtpaar neemt
de huur over van de firma
Schuitema. Het is op dit mo-
ment nog niet bekend aan wie
zij de winkel weer onderverhu-
ren. "Maar we hopen dat er zo
snel mogelijk duidelijkheid
komt. Wij zullen in ieder geval
ons best doen", zegt Yvonne
Grotenhuys.

Het begon allemaal vorig jaar au-
gustus toen Wilbert en Yvonne
Grotenhuys door Laurus - de su-
permarktteken achter Super De
Boer - werd gevraagd of zij interes-
se hadden om de huur over te ne-
men van het pand aan de Nieuw-
stad. Laurus was hierover bena-
derd door de firma Schuitema, de
organisatie achter A&P en ClOOO.
"In eerste instantie hadden wij he-
lemaal geen interesse", zegt Wil-
bert Grotenhuys. " De A&P die zil
daar goed, zo beredeneerden wij.
Op dat moment was het ook nog
helemaal niet duidelijk dat de
A&P dicht zou gaan. Afgelopen na-
jaar werden wij weer opnieuw be-
naderd. Laurus adviseerde ons
toen om het wel te doen, omdat je
op die manier een vinger in de pap
houdt als het gaat om het super-
marktaanbod in Vorden. De over-
name van de huur moet je dan
ook zien als een zuiver strategi-
sche en zakelijke beslissing."
Zijn vrouw Yvonne vult aan: "Je
moet niet vergeten dat wij het
pand van 't Pantoffeltje ook nog
steeds als bedreiging hebben. Het
is nog altijd onduidelijk wat daar
gaat komen. Er bestond natuurlijk
de mogelijkheid dat een super-
marktorganisatie eerste een kleine
supermarkt aan de Nieuwstad be-
gint en daarna verhuist naar de lo-
catie van 't Pantoffeltje. Die con-
structie is nu dus nu niet meer
mogelijk." Het tweetal is overigens
realistisch genoeg om te weten dat
je concurrentie nooit tegen kunt
houden. "Een beetje concurrentie
is ook helemaal niet verkeerd. Dat
houdt je scherp", zeggen ze.

SLUITING A&P
Wilbert Grotenhuys zegt dat zij

helemaal buiten het besluit staan
om de A&P te sluiten. "Dat is een
zakelijke beslissing geweest van de
firma Schuitema. Toen wij met die
onderhandelingen begonnen, was
het ook nog helemaal niet duide-
lijk wat er met de A&P zou gaan
gebeuren. Pas op het eind van dat
traject bleek dat Schuitema de
A&P zou gaan sluiten. Wij staan
daar dus helemaal buiten", zo legt
hij uit.

Wilbert en Yvonne Grotenhuys hu-
ren het winkelpand aan de Nieuw-
stad van de familie Bochelman,
die hier vroeger een supermarkt
had. Het tweetal hoopt zo snel mo-
gelijk een nieuwe gegadigde voor
het winkelpand te vinden. "Daar-
bij sluiten we niets uit", zegt Yvon-
ne Grotenhuys. "Het is dus heel
goed mogelijk dat daar toch weer
een foodwinkel komt. Alleen dan
geen supermarkt meer', bena-
drukt ze.

Haar man Wilbert vult aan: "Het is
jammer dat de A&P is dichtge-
gaan. Voor de mensen die daar
hun boodschappen deden, is het
echt een gemis. En het is altijd
maar afwachten waar zij nu hun
boodschappen gaan doen. Want
als dat niet bij ons is of bij de Aldi
dan gaan ze misschien wel naar
een ander dorp of naar de stad.
Ook voor andere winkeliers in Vor-
den is zoiets niet goed. Want zo'n
consument ben je dan wel kwijt.
Nee, alles bij elkaar is het gewoon
heel erg jammer dat de A&P is
dichtgegaan."

VERBOUWING
Bij Super De Boer aan de Dorps-
straat zitten ze inmiddels niet stil.
Afgelopen week zijn de voorberei-
dingen begonnen van een groot-
scheepse verbouwing. "Wat er gaat
veranderen?", vraagt Wilbert Gro-
tenhuys. "Nou, eigenlijk alles. Zo
gaat de ingang aan de voorzijde
verdwijnen. In plaats daarvan kun-
nen klanten straks alleen nog
maar via de achterzijde van de
winkel naar binnen.

Het is natuurlijk wel mogelijk om
de fiets of auto aan de voorzijde te
parkeren en via de passage tussen
onze winkel en Bleumink naar de
achterzijde te lopen", legt hij uit.

Ook de kassa's verhuizen naar het
achterste gedeelte van de winkel.
"Op die manier creëren we meer
ruimte waardoor we het assorti-
ment opnieuw kunnen uitbrei-
den. En de slijterij gaat straks naar
de voorkant van de winkel. We zet-
ten dus echt alles op z'n kop",
lacht hij.

Ook de looppaden komen anders
te liggen. Niet meer in de breedte
maar in de lengte. En aan de ach-
terzijde komt een milieupark met
ondergrondse containers bedoeld
voor de inlevering van flessen, kle-
ding, schoenen, drankkarton en
oude kranten. Ook zal er in de win-
kel een milieustraat worden inge-
richt waar klanten allerlei andere
producten kunnen inleveren die
gerecycled worden zoals klein wit
en bruingoed.

Nieuw daarbij zijn de plastic vlees-
schaaltjes van Ecotray. "Dat heb-
ben nog maar heel weinig super-
markten", zegt Yvonne Groten-
huys uit. "Op jaarbasis gooien we
met z'n allen heel veel van die
schuimkartonnen vleesschaaltjes
weg. Wij gaan die schaaltjes straks
vervangen door plastic schaaltjes
van Ecotray die de klanten bij hun
volgende bezoek aan de winkel
weer in kunnen leveren zodat wij
ze daarna weer opnieuw kunnen
gebruiken. Op die manier doen we
dus met z'n allen iets aan het mi-
lieu."

OPENING
De verbouwing zal gefaseerd wor-
den uitgevoerd zodat klanten er zo
weinig mogelijk last van hebben.
Voorlopig kunnen klanten dus
nog gewoon bij Super De Boer te
recht. Op zaterdag 15 juni gaat de
winkel 's middags echter vroeger
dicht en op maandag 17, dinsdag
18 en woensdag 19 juni is de zaak
gesloten. De heropening is don-
derdag 19 juni. Ook op maandag
10 juni is de supermarkt één dag
gesloten in verband met het ver-
plaatsen van de kassa.

"Wij bieden onze klanten alvast
excuses aan voor het ongemak.
Maar ze krijgen daar straks wel
een hele mooie winkel voor te-
rug", zeggen Wilbert en Yvonne
Grotenhuys in koor.

Op zondag 21 april organiseert
Vereniging Natuurmonumen-
ten een voorjaarswandeling on-
der leiding van de boswachter
over het landgoed 't Enzerinck.
Tijdens de wandeling wordt
speciale aandacht besteed aan
de voorjaarsbloeiers.

De twee uur durende excursie
start 's morgens vanaf het begin
van de oprijlaan van het landgoed,
langs de weg Vorden - Almen. Deel-
name is gratis voor leden van Na-
tuurmonumenten. Aanmelden is
niet nodig, wel geldt een mini-
mum aantal deelnemers van 5
personen.

PRILLE BLOEIERS ROND OUD
LANDHUIS
In het voorjaar is landgoed 't En-
zerinck een lust voor het oog. Het
landhuis wordt omringd door een
tuin in de gemoedelijke Engelse
landschapsstijl. In de vroege lente
bloeien de sneeuwklokjes er uit-
bundig. Het zijn zogenaamde stin-

zenplanten, genoemd naar het
Friese woord 'stins' (=benaming
voor een stenen huis na 1400). Het
zijn uitheemse bolgewassen die in
tuinen van rijke (in stenen huizen
wonende) mensen werden ge-
bruikt.

Tijdens de wandeling over het
landgoed staat de excursieleider
ook stil bij andere voorjaarsbloei-
ers. Bosanemoon en speenkruid
bijvoorbeeld; ze profiteren van het
feit dat ze nu, zo lang de loofbomen
nog kaal zijn, veel licht krijgen .

VOORJAARSZANG
Niet alleen planten kondigen de
lente aan. Vogels als tjiftjaf, win-
terkoninkje en boomkruiper zin-
gen nu het hoogste lied. De hout-
wallen in het agrarische deel van
het landgoed herbergen tal van ka-
rakteristieke vogels. Ze vinden er
nestgelegenheid, voedsel en be-
schutting. Kortom: een excursie
die volop mogelijkheden biedt om
van het voorjaar te genieten!

Puike muziekuitvoering
'Sursum Corda'
De jaarlijkse uitvoering van de
christelijke muziekvereniging
"Sursum Corda" begon zater-
dagavond 6 april in het Dorps-
centrum niet met muziek maar
met een gedicht: "één uit de
wolken" van Nel Benschop, dat
werd voorgedragen door de
voorzitter van de vereniging
Erna ten Pas.

Na het "rustige" nummer, de ko-
raal "Gouden harpen ruisen"
kwam het harmonieorkest van
Sursum Corda onder leiding van
Gerald Roerdinkholder in het pro-
gramma voor de pauze tot enkele
muzikale hoogstandjes. "Festa Pa-
esana" van Jacob de Haan mag dan
wel Spaans klinken, maar had be-
trekking op het tweedaags dorps-
feest in Lunteren. Een feest waarbij
de paarden, het klokluiden, het
trompetgeschal in al haar facetten
doorklonken en waarbij het Lunte
rens volkslied is gebaseerd op
"Wier Nederlands bloed". Een
prachtig gespeeld nummer.

Eind vorig jaar kreeg Sursum Cor-
da onverwachts van "supporter"
Kornegoor het muziekstuk "Euro
Celebration" aangeboden. Het or-
kest ging er direct mee aan de slag
en liet zaterdagavond in deze con-
certmars horen dat er in de Euro
ook muziek zit!

Zweetdruppels ten over bij Gerald
Roerdinkholder bij het dirigeren
van de (Bulgaars) voorjaarsouver-
ture "Martenizza" van Piet Swerts.

Het optreden van de Malletband
kreeg deze avond veel bijval. In no-
vember jongstleden besloten de
besturen van Concordia uit Eefde
en Sursum Corda uit Vorden om
een samenwerkingsverband aan te
gaan, aangezien beide Mallets-
bands te kampen hadden met een
tekort aan leden.

Dirigent Harry Klaassen slaagde er
in luttele maanden in het tot één
geheel samen te smeden. Num-

mers als de mars "Hey, look me
over" alsmede het swingende
nummer "Don't mock...Swingin'
baroque" en de wereldhit van Ed-
dy Grant "Gimme hope Joanna"
gingen erin als koek.

Tussen de bedrijven door optre-
dens van de minirettes en majo-
rettes. Een leuk gezicht wanneer
de kleintjes de blik richting zaal
werpen in de trant van "jullie zien
me toch wel". Een knipoog of een
glimlach van leidster Erna Wols-
ink gaf dan meestal wel aan "het
zit wel snor"!

De Malletband kwam na de pauze
het publiek in een snel tempo ver-
maken met de Schotse horlepijp,
de Muppetshow, het nummer "Be
same Mucho" en het slotnummer
"Play the Boogie" waarbij dirigent
Harry Klaassen zich in moest hou-
den om niet zelf een nummertje
swingen ten beste te geven.

Het harmonieorkest bracht onder
meer nog een hommage aan de
popgroep "Toto".

In een arrangement van Klaas van
der Woude werd "Total Toto" ge-
speeld met daarin de verwerking
van de liedjes "Africa" en "Rosan-
na". Het muzikale venijn (overi-
gens positief bedoelt) zat deze
avond in het voorlaatste nummer
"Dixielandjam". Bij dit nummer
hadden zich een vijftal muzikan-
ten van Sursum Corda voor even
van het orkest afgescheiden.

Zij marcheerden als het ware in
Dixielandstijl door de straten van
New Orleans. Menig open doekje
vanuit de zaal voor deze prachtige
vertolking.

Met de mars "Longstreet-Dixie"
kwam een einde aan deze jaarlijk-
se uitvoering van Sursum Corda.
Een concert met als "voice-over"
Jur Ooijman die het publiek de ge
hele avond door van de nodige in-
formatie voorzag.

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

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

info@weevers.nl

www.weevers.nl



S C A C A R

CCASONSHOW
Autobedrijf Groot Jebbink

18 - 19 - 20 - 21 APRIL
onze occasions bieden wij u een:
NIMALË INRUiLPRIJS VAN:

OF € 1.500,- BOVENOP
DE ANWB/BOVAG-KOERSLIJST

iHk

Op onze Company Cars bieden wij u een:
MINIMALE INRUILPRIJS VAN:

OF € 2.000,- BOVENOP
DE ANWB/BOVAG-KOERSLIJST

• keuze uit meer dan 80 occasions en Company Cars

van diverse merken • zonder inruil hoge kortingen

• 6 maanden BOVAG-garantie (vanaf € 4.500,- aanschafwaarde)

• Verzekerings- en

financieringsspecialisten aanwezig.

tevens unieke
financieringsmogelijkheden

Autobedrijf Groot Jebbink
R O N D W E G 2 TE V O R D E N

O P E N I N G S T I J D E N S H O W :
DONDERDAG 18 APRIL VAN l O TOT 18 UUR
VRIJDAG 19 APRIL VAN l O TOT 20 UUR
ZATERDAG 20APRILVAN IOTOT 18 UUR
ZONDAG 21 APRIL VAN IOTOT 17 UUR

Genoemde actie is alleen geldig van 18 t/m 21 april 2002 en geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen. Handelaren uitgesloten.

' Sally O'Hara
37-41

van € 42.95

IE-DING

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

VLAAI VAN DE WEEK:

Abrikozenvlddi € 5,00

Koeken
hazelnoot, cocos of chocola

per pak € 1,25

Kruidcake €2,50

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Slagroomsnitt €4,00

Wij zijn van maandag 29 april t/m zaterdag 4 mei gesloten

Dorpsstraat 11 Vordcn telefoon 551373

Met onze kip zet u
een snelle tijd neer!

Gegrillde kipfilet
700 gram

4 halve kipfilet
Hippe kip
700 gram

124

5oo

Runder roerhak reepjes *25
700 qram € l •

095
•

700 gi

Beenhamsalade
700 gram

&

Vlogman
Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vordcn
'lel. (0575) 55 13 21

Op zoek
naar de beste bijverdienste?

Wordt
dagbladbezorger
van o.a. Algemeen Dagblad en
de Volkskrant in Vorden.
Elke ochtend een uurtje werk.

Dat verdient snel en het betaalt prima, ca € 130,- per
4 weken. Plus veel extra's zoals een gratis regenpak,
een gratis krant en regelmatig een extra bonus.
En tijdelijk € 45,- premie voor snelle starters.

Ben je 15 jaar of ouder, dan kun je aan de slag.
Ook aantrekkelijk voor volwassenen. Belangstelling?

Bel 06 20586726.

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• D M C borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaas/innen • Aida • Aidabi

• Beiersbont • Jobelanstoffen
•Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook

uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32
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BEURSPRAAT
Expositie teken/schilder-
groep "Creatief

Aandelenklimaat
verbetert wereld-
wijd

De afgelopen weken werd
steeds duidelijker dat de Ver-
enigde Staten aan een econo-
misch herstel bezig is. Dit geeft
aandelenbeleggers weer moed.
De vooruitzichten voor obliga-
ties verslechteren juist, omdat
de kans op renteverhogingen
later dit jaar toeneemt.

ECONOMIE VS HERSTELT
De laatste weken wordt steeds dui-
delijker dat de Amerikaanse eco-
nomie er beter voorstaat dan ver-
wacht. Een herberekening van het
economisch groeipercentage over
het vierde kwartaal van 2001
kwam uit op een positieve groei
van 1,4%, terwijl er eerder nog van-
uit werd gegaan, dat de Ameri-
kaanse economie een negatief
groeipercentiige zou laten zien.
Bovendien zijn er steeds meer teke-
nen van een verder herstel in de
komende maanden. Dit blijkt niet
alleen uit de stijging van de ISM-
index (de voormalige NAPM-
index), waarmee het Amerikaanse
producentenvertrouwen gemeten
wordt, maar ook uit andere recen-
te cijfers. Zo is aan de sterke daling
van de industriïle productie in
2001 een einde gekomen, en blij-
ven ook de detailhandelsverkopen
beter op peil dan bij eerdere perio-

des van economische neergang.
De vraag is nu hoe sterk het eco-
nomisch herstel in de Verenigde
Staten zal zijn. Daarbij is vooral
het gedrag van de Amerikaanse
consument in de komende maan-
den van belang. Mede op basis van
de meevallende werkgelegen-
heidscijfers van de laatste tijd, ver-
wacht IRIS niet dat de consument
in de komende maanden voor een
terugval van de Amerikaanse eco-
nomie zal zorgen.

ADVIES VOOR AANDELEN
VERHOOGD
Het goede economische nieuws
uit de Verenigde Staten is gunstig
voor het wereldwijde aandelenkli-
maat. IRIS heeft het advies voor
aandelen in de beleggingsporte-
feuille onlangs verhoogd van neu-
traal naar positief. Niet alleen de
economische vooruitzichten zijn
gunstig, ook de winstontwikke-
ling bij bedrijven wereldwijd
begint te verbeteren. Bovendien
zijn aandelen, met uitzondering
van het Verenigd Koninkrijk,
wereldwijd aantrekkelijk gewaar-
deerd. Een minpunt voor aandelen
was tot voor kort het slechte koers-
beeld, maar ook hierin zien we de
laatste tijd verbetering optreden.
Inmiddels is het ruim een halfjaar
geleden dat de aanslagen in New
York en Washington DC plaatsvon-
den. De meeste aandelenbeurzen
bereikten binnen twee weken na
de aanslagen een dieptepunt,
maar hebben inmiddels een dui-
delijk herstel laten zien. Het zes-
maandsmomentum is dan ook
niet langer negatief. Voor het tech-
nisch profiel van de MSCI-wereld-
index geldt hetzelfde. Recent heeft
IRIS het technisch advies voor de
wereldindex dan ook verhoogd
naar neutraal.

OBLIGATIES MINDER
INTERESSANT
Door de gunstige economische
vooruitzichten lijkt de kans op ver-
dere renteverlagingen door de Eed
of de ECB verkeken.
De geldmarkt gaat er zelfs vanuit,
dat binnen afzienbare tijd de rente

weer verhoogd wordt. Dit scenario
lijkt IRIS wat overdreven. De erva-
ring van eerdere recessies leert
namelijk, dat de Eed meestal
wacht met renteverhogingen tot-
dat duidelijk is dat een econo-
misch herstel doorzet. Op dit
moment is daarvan nog geen spra-
ke. Wij verwachten dat de Eed op
zijn vroegst tegen het eind van
juni de rente verhoogt. De ECB
volgt naar verwachting pas in het
vierde kwartaal. Het relatief gun-
stige korterenteklimaat is wat IRIS
betreft nog steeds een pluspunt
voor obligaties. Bovendien is het
inflatiebeeld positief, zowel in de
Verenigde Staten als in euroland.
In euroland zal de gemiddelde
prijsstijging naar verwachting ver-
der afnemen naar onder de 2% op
jaarbasis. De gunstige ontwikke-
ling van de korte rente en de infla-
tie zijn dus positief voor obligaties,
maar daar staat tegenover dat het
koersbeeld voor obligaties slecht
is. Zowel het zesmaandsmomen-
tum als het technisch profiel zijn
negatief. Aangezien het wereldwij-
de economische groeiherstel ook
nadelig is voor obligaties, komen
wij per saldo uit op een negatief
advies voor obligaties in de beleg-
gingsportefeuille.

Hoe dit advies uitpakt in uw indi-
viduele beleggingsportefeuille is
moeilijk aan te geven. Wij raden u
dan ook aan om contact op te
nemen met uw adviseur als u wilt
weten wat deze wijziging in de
asset mix voor u betekent.

Bron: IRIS (Institute for Research
and Investment Services), een
gezamenlijke onderneming van
de Rabobank en de Robeco Groep

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

Compromis over aanpak Wildenborchseweg:

Beleidsdocument afgerond
De openbare vergaderingen
over het opstellen van het be-
leidsdocument van de gemeen-
teraad zijn afgerond. Eén van
de moeilijkste punten daarbij
waren de plannen met betrek-
king tot de aanpak van de Wil-
denborchseweg.

Afgesproken is dat de Wilden-
borchseweg een bijzondere func-
tie heeft voor de Vordense ge-
meenschap. Bij het treffen van
eventuele verkeersmaatregelen
zal hier dan ook rekening mee
moeten worden gehouden. De
WD kon zich uiteindelijk in deze
woorden vinden, maar was het
liefst nog veel specifieker op de
verkeersmaatregelen ingegaan.

De liberalen zien de Wildenborch-
seweg als een belangrijke ontslui-
tingsweg voor het Vordense
vrachtverkeer richting de Al en
zijn dan ook tegen het plaatsen
van verkeersdrempels en het in-
voeren van een 60 kilometer zone.

D66 is het daarmee eens. Het CDA
en de PvdA willen het onderzoek
dat er nu loopt afwachten en alle
opties nog open houden.

Mevrouw Dorien Mulderije (WD)
is van mening dat de Wilden-
borchseweg een andere aanpak
vergt dan de Almenseweg. "Het
gaat beide om een noordelijke ont-
sluitingsweg, maar beide wegen
zijn absoluut niet met elkaar te
vergelijken. Je kunt op de Wilden-
borchseweg dan ook niet hetzelf-
de pakket maatregelen nemen als
aan de Almenseweg", zei ze. Het
liefst had de WD gezien dat in het
beleidsdocument was opgenomen
dat de Wildenborchseweg van
groot belang is voor de ontsluiting
van het Vordense industrieterrein.
"Het is een noordelijke ontslui-
tingsweg richting de Al", zo bena-
drukte Mulderije.

BEGROTING
Het beleidsdocument van de Vor-
dense gemeenteraad ziet er erg

ambitieus uit. Het is alleen de
vraag of dit allemaal mogelijk is
binnen de huidige financiële mid-
delen. In het beleidsdocument
wordt dan ook vastgelegd dat de
gemeenteraad in het voorjaar van
2003 de begroting tegen het licht
gaat houden. "Dit beleidsdocu-
ment hoeft dus niet te betekenen
dat wij gelijk de belastingen gaan
verhogen", zei de heer Henk Boog-
aard (PvdA). "Het is heel goed mo-
gelijk geld vrij te maken door oud
beleid in te ruilen voor nieuw be
leid. We moeten daarom in het
voorjaar heel kritisch naar de hui-
dige begroting kijken."

Het beleidsdocument wordt op
dinsdagavond 23 april tijdens de
gemeenteraadsvergadering behan-
deld. Het is de bedoeling dat het
komende college - dat op die
avond beldigd wordt - vervolgens
aan de slag gaat om het beleidsdo-
cument om te zetten in een colle-
geprogramma. Deze moet voor het
zomerreces klaar zijn.

De voorjaarscursus van de te-
ken- en schildergroep"Creatief'
is afgesloten en de traditione-
le tentoonstelling die daarop
volgt, zal dit jaar gehouden op
zaterdagmiddag 20 en zondag-
middag 21 april a.s. in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker/
Wichmond.

Het is inmiddels de zesde tentoon-
stelling sinds de oprichting. Voor
het eerst zullen er ook penteke-
ningen, aquarellen en olieverf-
schilderijen te zien zijn, gemaakt
door leden van de groep, die op
initiatief van de Stichting Welzijn
Ouderen een tekengroep vormen.
Er zullen werken te zien zijn in
diverse technieken zoals: inkt, pot-
lood, krijt, aquarelverf, acryl- en
olieverf.
De deelnemers komen uit Vorden,

Vierakker, Wichmond, Warnsveld
en Zutphen en een aantal van hen
is op beide middagen aanwezig
om over hun werk te vertellen of
om vragen te beantwoorden. Vorig
jaar is vanwege de M.K.Z.-crisis de
expositie afgelast en daarom heb-
ben wij gemeend deze keer nog
uitgebreider voor de dag te ko-
men. Zo zal er een kaarsenmaker
zijn en een demonstratie wilgente-
nen vlechten. Er is een stand met
cadeau-artikelen, de Wereldwin-
kel is aanwezig, evenals de restau-
ratiecommissie van de R.K.Kerk
Vierakker.

De expositie is op beide dagen ge
opend en de toegang is gratis.
De officiële opening op zaterdag
zal geschieden door "bescherm-
vrouwe" Ria Aartsen.
Voor meer informatie: SWOV.

Goed winterseizoen
voor Gospelzanggroep
Interchrist
In september 2001 startte Gos-
pelzanggroep Interchrist, on-
der leiding van dirigent Piet
Piersma met veel enthousiaste
nieuwe leden en met een ver-
nieuwd repertoire. Inmiddels
heeft men een scala aan liede-
ren ingestudeerd en ze diverse
male ten gehore gebracht.

Men heeft onder andere opgetre-
den in de kersttijd in Vorden, bij
jongerendiensten in Groenlo, Eer-
beek en Loenen. Ook verzorgden
ze een avond voor de bewoners
van een verzorgingstehuis in Gors-
sel. En dit allemaal zonder vaste
muzikale begeleiding! Men is ver-
rast door watje met je stem alleen
al niet kan doen. Een hele presta-
tie in deze korte tijd voor amateur-
zangers en -zangeressen.
Maar men gaat verder. Met het in-
studeren en uitvoeren van gospel-
liederen, semi-klassieke liederen
en diverse populaire liederen. Men
zingt ze in het Nederlands, Engels
en soms in het Afrikaans. Met een
vaste muzikale begeleiding ziet
men echter meer mogelijkheden

en is er meer afwisseling mogelijk.
Wie of welke groep kan Interchrist
begeleiden op keyboard, gitaar,
drums, fluit of andere instrumen-
ten? Bespeelt men een instrument
en spreekt Gospelzanggroep In-
terchrist je aan? Kom eens kijken
en praten; in overleg is er veel mo-
gelijk.
Ook nieuwe leden die willen zin-
gen zijn van harte welkom.
Wil je eens komen luisteren naar
Gospelzanggroep Interchrist of ge-
woon meezingen?
Je bent van harte welkom tijdens
een repetitie of optreden.
Men zong elke woensdagavond in
de school 'Het Hoge' in Vorden.
Dit seizoen is men nog te beluiste-
ren op de volgende plaatsen:
- 21 april 's avonds in de Hervorm-
de Kerk te Wichmond
- 26 mei 's morgens in de Cathari-
nakerk te Doetinchem
- 18 juni 's avonds in ziekenhuis
Het Spittaal te Zutphen
Voor meer informatie kan men
bellen met het secretariaat: Henny
Smallegoor of dirigent Piet Piers-
ma.

Jubilate
Op zondag 21 april 2002, de zon-
dag met de naam Jubilatie,
zingt het koor Interchrist uit
Vorden in de Hervormde Kerk
te Wichmond.

In deze dienst wordt uit het evan-
gelie van Johannes 10 gelezen, het

verhaal van de Goede Herder.
Jezus zegt hier nogmaals: Ik ben
de deur; als iemand door Mij
binnenkomt, zal hij behouden
worden: en hij zal ingaan en uit-
gaan en weide vinden.
Men is allen van harte welkom op
deze zondag Jubilate.

Kijk voor meer nieuws op:

www.contact.nl

Passage
Dinsdagavond 23 april is de
laatste bijeenkomst van 'Passa-
ge' in dit seizoen. Het belooft
een bijzondere vergadering te
worden.

Ten eerste is de HVG Vorden die
avond te gast. Op de uitnodiging
vorig jaar werd spontaan gerea-
geerd en in april is het dan zover,
men houdt een gezamenlijke ver-
gadering.

Ten tweede de gastspreeksters voor
die avond zijn Irene en Marjan
Tieberink uit Hoge Hexel. Men
kent de dames misschien wel van
het artikel in het blad Libelle of
de stukjes in de dagbladen. Of
misschien heeft men hen wel ge
zien in het TV programma van
Rik Felderhof.

Deze twee onderwijzeressen ko-
men vertellen over het werk dat
door hen gedaan wordt in Ruanda.

In de schoolvakanties gaan zij
daar naar toe om hulp te bieden.

Hun zorg geldt vooral de weduwen
en weeskinderen, de slachtoffers
van de burgeroorlog die daar ge-
woed heeft.

Er wordt deze avond een collecte
gehouden voor de bouw van een
weeshuis. Ook zijn er kleine spul-
letjes te koop, gemaakt door de
kinderen van Ruanda.

De avond wordt gehouden in het
Dorpscentrum. Men is van harte
uitgenodigd ook als men geen lid
is van Passage.



Zondag 21 april a.s.

KOOPZONDAG
van 12.00 - 17.00 uur met o.a.

• LENTEMARKT • KINDERKERMIS

• DWEILORKEST • IJSJESKRAAM

Koopzondag
21 april in
Hengelo (GId.)
Veel mensen krijgen zin om met dit
mooie weer iets te ondernemen, zo
ook de winkeliers van Hengelo.

Onder het motto „Lentekriebels" gaan
op zondag 21 april de meeste winkels
open van 12.00 tot 17.00 uur en kunnen
de klanten rustig kijken en kopen of ge-
zellig een terrasje pakken.

Er is een lentemarkt en voor de kinde-
ren zijn er leuke attracties. Om aan het
geheel een extra tintje te geven, zal het
dweilorkest van „Concordia" voor een
vrolijke noot zorgen.

Al met al reden genoeg om ons gezelli-
ge dorp op 21 april in te lopen.

DE SPANNEV

... Irij
De Spannevogel heeft de

NIEUWE COLLECTIE
MEUBELEN

in de showroom in Hengelo Gld.
Kom gauw kijken en overtuig uzelf

van deze fantastische collectie!
3000 m2 gezellig wonen.

Naar De Spannevogel gaat u voor:
meubelen - slaapsystemen
tapijten - parket - laminaat

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

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

www.spannevogel.nl

kriebeltd&

21
LEMTt-

vcwv 12.00
tot 17. 00 w

Nieuw bouwen en verhuizen geeft chaos
en dat hebben wij geweten,
Nu 2 jaar later staat het resultaat er.

Wij nodigen u daarom uit om op zondag 21 april a.s.
van 12.00 tot 17.00 uur het resultaat te komen bekijken.

Graag tot ziens,
Beo bloembinders-team Hengelo

Helma en Eef Loman
Raadhuisstraat 8, 7255 BM Hengelo
Telefoon (0575) 46 14 73, Fax (0575) 46 21 75

•eo
Hengelo - Doetinchem - Zelhem - Varsseveld

WoMen

Kitty Halma
Raadhuisstraat 6 Hengelo GW T (0575) 46 21 33 F (0575) 46 30 29

women.baskfashion@wish.net

Heren boxershorts
2 voor € 10.-

Nachtjaponnen k/m
2 voor € 20--

Herensiips
3 voor € 5.95
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Zondag 21 april a.s.

KOOPZONDAG
van 12.00 - 17.00 uur met o.a.

• LENTEMARKT • KINDERKERMIS

• DWEILORKEST • IJSJESKRAAM
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Nieuw
in ons
assortiment

21 april
koopzondag.
Bij aankoop van
1 paar
Van Bommel
schoenen
1 paar
Van Bommel
sokken gratis.

Gratis parkeren
voor de deur.

SCHOENMODE HERMANS

Raadhuisstraat 27 - Hengelo (GId.) - Tel. (0575) 46 25 47

Zondag 21 april

koopzondagaanbiedingen.

Boormachine Skil
6464 H N 700 Watt

Hogedrukreiniger
Alto 300

€

€99?°
Diverse acties droogmolens.

Diverse speciale aanbiedingen
in tuin- en buitenlampen.

Opruiming in etagéres en potterieën.

En nog vele andere aanbiedingen.
Kom en profiteer.

Uzerwaren • Gereedschappen • Machines

l Banninkstraat 4, Hengelo (GId.)
Telefoon (0575) 46 12 20

WOLTERS
BOEKHANDEL

Boekenaanbieding
KINDER-, TUIN-, PRENT-,

ROMAN- EN KOOKBOEKEN.

Zondag 21 april;
2 BOEKEN VOOR l EURO

UITZOEKEN!

Boeken en tijdschriften
Kantoorartikelen
Papier en creatief

Spalstraat 14 • Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 53

Sandwich

Cotton Clu

Mac

BC

Emdee iupport

r" » \'Studio Rimini
de nieuwe zomer collectie babykleding

is binnen, met frisse nieuwe merken

nina <& nino®
betaalbare

trendy
baby mode

Jüstbom

DE DRIEVI POL
speelgoed en bob/kleding

Spalstraat 29 Hengelo GId. Tel. (0575) 46 38 28
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Zondag 21 april a.s.

KOOPZONDAG
van 12.00 - 17.00 uur met o.a.

• LENTEMARKT • KINDERKERMIS

• DWEILORKEST • IJSJESKRAAM

We brengen de Laagste Prijs
in beeld en dat

kunnen we bewijzen ook.
Bij Expert weet u gewoon zeker dat u nooit meer betaalt dan de Laagste

Prijs. We garanderen dat zelfs!** En dat kunnen we omdat we met
7400 winkels wereldwijd zeer scherp inkopen. En daar profiteert ü van!

ARISTONA 100 Hertz breed beeld-TV
70cm (eff. 66 cm) Ultra Flat Blackline-S
beeldbuis. Automatische zenderzoeker.
100 Hertz Digital scan.
2x 20 Watt stereo. Teletekst.
Incl. Afstandsbediening.
Adviesprijs 879,- Nu

749,-

DUTCHTONE
Allin prepay met

dutchton. SAGEMMY
3026 GSM
Standby tot 170 uur,
spreektijd tot
180 minuten. Bellen
zonder abonnement.
Trilfunctie, handsfree
bellen, SMS-woord-
herkenning en
geschikt voor WAR

BELTEGOED 15,-

109,-

LG complete DVD-set met luidsprekers
Versterker met tuner. Met Dolby
Digital- en DTS-decoders. Voor
DVD, Audio- CD/RW en MP3
weergave. Incl. subwoofer en
5 luidsprekers.

549,-

SHARP stereo videorecorder
Hifi stereo videorecorder tegen
een superlage prijs. Snelstart
systeem. Automatische
koppenreiniging.
Incl. afstandsbediening. Nu

155;-

JVC videocamera met LCD-scherm
Met 700x digitale zoom.
Voorzien van beeldstabilisator
en vele digitale beeldeffecten.
Incl. 6,5 cm LCD-scherm. Nu

499,-

PRINCESS Turbo Tiger
handstofzuiger
Krachtige, compacte, 700 Watt
handstofzuiger. Ideaal voor
kleine klusjes zoals in de auto
en op trappen. Met 2 borstels
en 5 meter snoer.

WIN EEN REIS
NAAR CURACAO
MET PRINCESS

BOSCH
1200 toeren
A-klasse
wasautomaat
Energie- en wasklas-
se A, droogklasse B.
Met aquanoom-
systeem, program-
maverloopindicatie
en wolprogramma.
U betaalt 499,-
Na aftrek
energiepremie*

449,-

Elektronische
condensdroger
Geen afvoer nodig.
Tijdklok instelbaar
tot 120 minuten.
Anti kreukcyclus.
Vulgewicht 5 kg.
Toets voor katoen en
fijne weefsels. Nu

349,-

LG tafelmodel koelkast
Energieklasse B. Tafelmodel
koelkast met werkblad.
139 liter inhoud, waarvan
15 liter vriesvak. Slechts

129,-

. ,:...„«*»

C
ZANUSSI A + klasse dubbeldeurs koelkast
Energieklasse A+. Netto inhoud
240 liter totaal, waarvan 44 liter
diepvriesruimte. In Softline
design. U betaalt 389,-
Na aftrek energiepremie*

289,-
Al» u «nergwiumig* apparaten koopt kunt v van d* overheid ««n prvmj*
ontvangen to) moot tifta 140,-

••UAOSTi mui OAMNTIE: Vrooo noor d* voor»oord«n In d» wintol.

eicpert ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14
7255 BM HENGELO GLD.
TEL: (0575) 46 25 11

Zondag 21 april start bij Langeler Mode de
bekende Lindon week.

jf9^Dit voorjaar
hebben we een

U maakt kans op het winnen van één van van de
Lindon poloshirts.
Bezoek onze winkel en vul het wedstrijdformulier
in.
Speciaal voor de heren bij aankoop van een
For Fellows polo- of sweater
een leuke attentie cadeau!

dames- en herenmode

Kerkstraat 11 • Hengelo (GId.) • Tel. (0575) 46 12 35

KOOPZONDAG
21 APRIL

Let op de acties:

• Curver
vele aanbiedingen

• Gero bestekcassettes
Prado - Napoli - Oud Seyst

Natuurlijk bij:

SPEELGOED
HUISHOUD- EN ^^ - _ •••^M^H V^ ̂ ^

^Ô U C l C Ho
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

Chipknip



selen op een tandem
en daarna asperges eten

Opnieuw boompjes aan Het Jebbink vernield:

WD wil vernielingen
op de daders verhalen

Dat zijn begrippen die perfect
samengaan bij Party-Restaurant
De Smid in Keijenborg.

De Tandems staan weer klaar, de
puzzelrit is uitgezet, het plezier is

aan u. Zeer geschikt voor clubs of
personeelsavonden vanaf 20 tot
120 personen.
Vanaf eind april tot ongeveer eind
juni serveren wij bij al onze
menu's waarbij warme groenten

geserveerd worden heerlijke verse
asperges. Dit is bij de bekende
husselmenu's alsook bij de warme
en koude buffetten. Vraag naar
de vele mogelijkheden (zie ook de
advertentie).

Lezers schrijven...
Builen verantwoording van de redactie

DANKBETUIGING
Op deze plaats een kleine dank-
betuiging aan een onbekende
plaatselijke diender voor zijn door-
tastende optreden op de Hoeken-
daalseweg, op 18 februari om-
streeks 14.45 uur. Het is aan zijn
kordate ingrijpen te danken dat -
zo vlak voor de avondspits - een
levensgevaarlijke verkeerssituatie
werd voorkomen op deze drukke
verkeersader.

Vier raddraaiers in de leeftijd van
12 en 13 jaar oud fietsten geheel
tegen de verkeersregels in naast
elkaar op de weg. Twee van hen
werden door de huiswaarts keren-
de agent zondermeer op de bon
geslingerd. Van de week ontving
zoonliefde bon al thuis gestuurd.
Een geweldig staaltje plichtsbesef,
waarvoor wij als machteloze
ouders erg dankbaar zijn. Want
wij weten ook niet meer wat we
met ons onhandelbare kind aan-
moeten. Het is ontroerend te
bemerken dat er nog zulke alerte,
robuuste veldwachters zijn die op
hun stalen ros de uitgestorven
landerijen doorkruisen om aan-
stormende randgroepjongeren
een halt toe te roepen. Niks softe
aanpak, meteen hard ingrijpen. Zo
doen wij dat in Vorden, anno 2002.

Joke de Koning / Freerk Boekelo
HoetinkhofllS

Springwedstrijden
'Sparta'/WIK
Zaterdagmorgen 20 april wordt er
door de gymverenigingen 'Sparta'
en 'WIK' uit Wichmond een ge-
zamenlijke springwedstrijd geor-
ganiseerd. Dat zijn wedstrijden
trampoline met mat- kast- en
paard. Het betreft hier de moei-
lijkheidgraad E en D. De wedstrij-
den worden gehouden in de sport-
hal 't Jebbink.Deelnemende ver-
enigingen zijn: Achilles uit Henge-
lo (Gld); DIO, Keyenborg; DOG,
Baak; SGV, Steenderen; LGV, Laren;
Wilhelmina, Zutphen; DOS, Bar-
chem; WIK, Wichmond en Sparta
uit Vorden.

VRTC 'De
Achtkastelenrijders'
Zondag 21 april organiseert de
VRTC 'De Achtkastelenrijders'
haar traditionele Voorjaarstocht.
Deze tocht geldt als opening van
het fietsseizoen 2002. De deelne-
mers kunnen kiezen uit twee af-
standen 40 of 100 kilometer. De
route gaat door de omgeving van
het midden IJssel gebied. De start
is bij 'De Herberg' aan de Dorps-
straat 10. De VRTC 'De Achtkaste-
lenrijders' organiseert op 21 juli
een zomertocht voor het gehele
gezin. De afstand bedraagt 40
kilometer. De Najaarstocht staat
l september op de agenda.

P.V. Vorden
De tweede Vitesse vlucht werd
opnieuw gewonnen door de com-
binatie A en A Winkels. Het beste
gemiddelde ging naar H. Eykel-
kamp en H. Stokkink. De vlucht
ging vanaf Heverlee over een af-
stand van circa 178 kilometer.
De uitslagen waren: A en A Win-
kels l, 6,16; H. Eykelkamp 2,10,11,
12,15,18,19; H. Stokkink 3,4, 8,9,
17; J. Meyer 5; C. Bruinsma 7, 13,
14, 20.

R.T.V.
Overwinning voor Rudi Peters.
De R.T.V.er Rudi Peters reed afgelo-
pen zaterdag naar een overwin-
ning in Deventer. De Wichmondse
veteraan reed de gehele wedstrijd
in de achtervolging een groep van
11 renners waren al snel weg, Pe-
ters overbrugde de kloof van meer
dan 45 seconden,hij reed in 12
ronden de achterstand weg, bij de-
ze achtervolgers zaten ook Eric
Cent en Joop Ribbers. In de finale
verraste Peters de kopgroep door
heel vroeg de sprint aan te gaan
zijn Ie seizoenoverwinning is bin-
nen 2e werd Dick v Dalen uit Aal-
ten. Ook zondag werdt er gecourst
ditmaal in Eibergen hier behaalde
de Wichmonder Rudi Peters een
3e plaats. Op donderdagavond 18
April worden de R.T.V. clubkam-
pioenschap verreden dit alles ge
beurd in buurtschap Delden. Op
hemelvaartdag 9 Mei bestaat de
R.T.VVierakker/Wichmond 25 jaar,

bestuur en leden maken dan een
feesttelijke dag.

Marcel Bulten
winnaar
Superldasse
Marcel Bulten is er zaterdagmiddag
op de uistekend geprepareerde
crossbaan 'Delden' in geslaagd om
de Superklasse winnend af te slui-
ten. In de klasse 85/125CC werd
Wouter Dijkman winnaar, terwijl
Robert v.d. Tweel in de recreanten-
klasse als eerste finishte. In totaal
verschenen er 28 coureurs aan de
start, waarvan elf bij de jeugd.
Bloemisterij Kettelerij stelde de
boeketten bloemen beschikbaar,
die aan het eind van de races door
voorzitter Gerben Vruggink aan de
klassewinnaars werden uitgereikt.

DE UITSLAGEN WAREN:
Klasse 125/85CC:
l Wouter Dijkman 57 punten, 2
Job Koenders 55, 3 Willem Jan Pe
ters 52,4 Koen Berenpas 46, 5 Niels
Beek 42 punten.

Recreantenklasse:
l Robert v.d. Tweel 57 punten, 2
Wim Schoemaker 57, 3 Joop Wues-
tenenk 50, 4 Gerrit Michelbrink
44, 5 Hans de Gier 44 punten.
Superklasse:
l Marcel Bulten 60 punten, 2 Ger-
ben Vruggink 54, 3 Rudy Boesveld
48, 4 Wienand Hoenink 48, 5 Jo-
hannes van Kempen 42 punten.

Anbo organiseert
Vordens
Klootschiettoernooi
De afdeling Vorden van de Anbo
organiseert donderdag 18 april het
Vordens Klootschiettoernooi. Naast
de deelnemers uit Vorden komen
deze middag de volgende Anbo-af-
delingen aan de start: Bathmen,
Borculo, Deventer, Hellendoorn,
Lieren, Nijverdal, Raalte en Wilp.
In totaal 20 teams. Het vertrek en
het eindpunt is bij camping 'Kleine
Steege' in Wichmond. Het parcours
heeft een lengte van zes kilometer.
Vorig jaar kon dit toernooi vanwe
ge de MKZ crisis geen doorgang
vinden.

Zaterdag 6 april werden aan
Het Jebbink voor het tweede
achtereenvolgende weekend
jonge boompjes en tuinen ver-
nield. Fractievoorzitter Bert
Brandenbarg van de WD is van
mening dat de vernielers zelf
op moeten draaien voor de
schade. 'De jongeren die dit
hebben gedaan, moeten aan
de schandpaal', aldus Branden-
barg.

De heer Brandenbarg deed zijn
uitlatingen tijdens de openbare
collegeonderhandelingen die afge
lopen donderdagavond plaats von-
den op het gemeentehuis. Hij
vroeg daarbij om extra aandacht
van het college voor de vernielin-
gen aan Het Jebbink. "Ik heb het
gevoel dat het daar uit de hand
gaat lopen en dat er straks rake
klappen gaan vallen. Desnoods
sturen we op een zaterdagavond
daar een keer de mobiele eenheid
op ar, zo zei hij.

Brandenbarg vindt verder dat de
jongeren die verantwoordelijk zijn
voor de vernielingen van de boom-
pjes civiel rechtelijk vervolgd moe
ten worden. "In het geval van die
boompjes gaat het om gemeente
lijk eigendom. En daar moeten ze

vanaf blijven. We moeten dan ook
proberen die jongeren op te spo-
ren. De vernielers moeten gewoon
bloeden. Simpel zat. Desnoods pu-
bliceren we in Contact de dagvaar-
ding zodat iedereen kan lezen wie
het gedaan heeft. En als zoiets niet
is toegestaan dan hangen we de
dagvaarding gewoon op ons ge-
meentelijke publicatiebord. Ze
moeten aan de schandpaal", zei
hij in niet misverstaande bewoor-
dingen.

Groepschef H.HJ. Kroes van de po-
litie in Vorden zegt dat het nog on-
duidelijk is welke jongeren verant-
woordelijk zijn voor de vernielin-
gen. "Het is te gemakkelijk om de
vinger te wijzen naar de jongeren
van de discobus. We hebben daar
geen enkel bewijs voor", aldus de
heer Kroes.

De groepschef vertelt dat de poli-
tie elke week toezicht houdt bij
het uitstappunt van de discobus.
"Het probleem is dat ze daarna al-
le kanten op lopen en fietsen. Dat
is voor ons dus niet te controle-
ren." De politie zal de komende
weken alleen wel extra controle-
ren aan Het Jebbink. Afgelopen
zaterdag deden zich geen bijzon-
derheden voor.

GENDA V O R D E N
ledere dag:

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

APRIL
16 Klein Axen Vriendenkring Lezing

Gidsen Jan van Marsbergen.
17 Handwerkmiddag Welfare in

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

Steege.
17 NB v. Plattelandsvrouwen van

Nu. Verrassingavond in de Her-
berg.

18 Bejaardenkring Dorpscentrum.
18 HVG Wildenborch dhr. Bloe

mendaal.
18 ANBO interprovinciaal kloot-

schiettoernooi bij Kleine Steege
in Wichmond.

18 HVG dorp LJV Henderwijk ge
bouw de Schakel.

20 NB v. Plattelandsvrouwen van
Nu. Stekjesmarkt op Markt-
plein.

21 VRTC de Achtkastelenrijders
Voorjaarstocht.

21 Klootschiettoernooi Wilden-
borch.

22 Bridgeclub Vorden.
22 Passage Chr. Vrouwenbeweging

Vrijwilligerswerk in Afrika.
23 HVG dorp avond i.s.m. Passage.
23 NB v. Plattelandsvrouwen van

Nu. Reisje Keukenhof.
23 NB v. Plattelandsvrouwen van

Nu. Agrarische reis in de Ach-
terhoek.

24 Bridgeclub BZR Vorden.
24 ANBO klootschieten bij Kleine

Steege.
25 PCOB ds. Ort over Joodse Fees-

ten.
25 NB v. Plattelandsvrouwen van

Nu. Jaarvergadering Arnhem.
27 Oranjeavond Oranjever. Vorden.
28 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijden.
29 Bridgeclub Vorden.
30 Koninginnedag feesten.

Genealogisch café
De Nederlandse Genealogische
Vereniging NGV houdt samen
met de Historische Kring Vor-
den in het dorpshuis van Vor-
den een genealogisch café op
zaterdagmiddag 20 april.

Velen zijn op zoek naar hun voor-
ouders en anderen willen daar-
mee beginnen. Het onderzoek
naar ons voorgeslacht is een boei-
ende bezigheid die vaak voor ver-
rassingen zorg draagt. Op zater-
dagmiddag 20 april zal er als af-
sluiting van het seizoen een gene
alogisch café gehouden worden
waar iedereen van harte welkom
is.

Of u nu al bezig bent of ermee wilt
beginnen. De toegang is gratis.
Voor iedereen is er veel info te ha-
len. De bibliotheek van de NGV is
er met veel genealogisch werk; de
Werkgroep Boerderij- en Familie
onderzoek heeft over boerderij na-
men heel veel informatie; de His-
torische Kring Vorden is aanwezig
met een informatiestand.

Het OTGB is er met transcripties
en hun tijdschrift Genealogie en
cultuur. Ook zullen er genealogi-
sche programma's voor de compu-
ter gedemonstreerd worden.

Zie ook de Contactjes.



KENNISGEVING

Inspraak n.a.v. startnotitie milieueffectrapportage
Reconstructie Achterhoek en Liemers
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken het

volgende bekend.

De onlangs vastgestelde Reconstructiewet

concentratiegebieden treedt gefaseerd in werking.

Aanleiding tot deze Reconstructiewet is de

problematiek binnen de intensieve veehouderij en de

gevolgen die dit heeft voor diergezondheid, veterinaire

aspecten, milieu, woonomgeving, natuur en landschap.

De Reconstructiewet heeft tot doel deze problematiek

integraal aan te pakken, hetgeen moet leiden tot een

goede ruimtelijke structuur van landbouw, natuur, bos,

landschap, recreatie, water, milieu, woon-, werk- en

leefklimaat en infrastructuur. De reconstructie heeft een

uitvoeringsperiode tot 2015. Deze wet is ook van

toepassing op het gebied Achterhoek en Liemers.

Daarom gaat de provincie Gelderland voor dit gebied

een reconstructieplan vaststellen.

De provincie wordt daarbij geadviseerd door de daartoe

ingestelde Reconstructiecommissie. Deze commissie zal

het concept van het reconstructieplan opstellen.

Waarop kunt u inspreken?
Ten behoeve van het reconstructieplan moet een

milieueffectrapport (MER) worden opgesteld, waarin de

te verwachten milieugevolgen van de reconstructie in

het gebied worden onderzocht. De m.e.r.-procedure

start met het opstellen van een startnotitie.

Daarin worden de hoofdlijnen van de voorgenomen

activiteit beschreven en wordt in grote lijnen

aangegeven welke milieu-aspecten daarbij naar

verwachting relevant zullen zijn.

Deze startnotitie is op 26 maart 2002 door ons

vastgesteld. Thans moeten richtlijnen voor het MER

worden vastgesteld, waarin wordt aangegeven welke

onderwerpen in het rapport moeten worden

onderzocht.

Een ieder wordt gedurende een periode van vier weken
in de gelegenheid gesteld om - op basis van de

startnotitie - in te spreken op de vast te stellen

richtlijnen. Daartoe wordt de startnotitie ter inzage

gelegd. Daarbij is het streven er vooral op gericht dat in

het op te stellen MER alle relevante milieu-aspecten

worden onderzocht.

provincie

Terinzagelegging, inspraak
De startnotitie m.e.r. voor de Reconstructie

Achterhoek en Liemers ligt in de periode van 22 april

tot 20 mei 2002 ter inzage:

a. in de bibliotheek van het Provinciehuis van

Gelderland, Markt l l te Arnhem (op werkdagen van

8.30 tot 16.30 uur);

b. op het hoofdkantoor van het Waterschap Rijn en

IJssel, Liemersweg 2 te Doetinchem of op de

afdelings kantoren;

- afdeling Midden, Hoofdstraat 98 in Terborg;

- afdeling Noord, Zutphenseweg 21 in Lochem;

- afdeling Zuid, Reisenakker 2 in Zevenaar.

(Alle kantoren op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur

en van 14.00 tot 16.00 uur.);

c. in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten,

te weten: Gorssel, Lochem, Zutphen, Warnsveld,

Vorden, Steenderen, Hengelo, Ruurlo, Hummelo en

Keppel, Zelhem, Neede, Borculo, Eibergen, Groenlo,

Lichtenvoorde, Aalten, Winterswijk. Doesburg,

Angerlo, Wehl, Doetinchem, Wisch, Dinxperlo,

Gendringen, Bergh, Didam, Rijnwaarden, Duiven,

Zevenaar en Westervoort.

Deze tervisielegging vindt plaats op de in de betreffende

gemeente gebruikelijke wijze. Zonodig kan hierover

contact worden opgenomen met de betreffende

gemeente.

Een ieder kan verzoeken om toezending van de

startnotitie bij mevrouw J.F. Derksen,

tel. (026) 359 95 48. Opmerkingen en reacties dienen te

worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland

dienst Milieu en Water

t.a.v. de heer mr. V.B. Roerdink

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

Voor nadere informatie kunt u eveneens contact

opnemen met de heer ing. H. ter Horst,

tel. (026) 359 95 56.

Arnhem, 26 maart 2002 -

nr. MW2002.I24I2

Gl DEiRLAND

Gedeputeerde Stoten van Gelderland

J. Kamminga - Commissaris van de Koningin

H. Brouwer - wnd. griffier

Informatieavonden en
nieuwsbrief over het
reconstructieplan voor de
Achterhoek en Liemers
In de Achterhoek en Liemers wordt op dit moment hard

gewerkt aan een Reconstructieplan voor het landelijk

gebied. Dit plan is nodig om de problemen die op het

platteland spelen te kunnen aanpakken. Zaken als landbouw,

water, milieu, natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie,

toerisme, wonen, werken, leefbaarheid, verkeer en vervoer

worden in relatie met elkaar bekeken en afstemd. Doel van

het plan is om het gebied zodanig te verbeteren dat er ook
op de lange termijn prettig én gezond kan worden

gewoond, gewerkt en gerecreëerd.

Informatiebijeenkomsten

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de reconstructie van

de Achterhoek en Liemers organiseert de Reconstructie-
commissie drie informatiebijeenkomsten, nl. op

maandag 22 april 2002 in zaal Meijer, Ruurlpseweg

l in Groenlo, dinsdag 23 april 2002 in zaal de
Nieuwe Aanleg, Scheggert-dijk 10 in Almen,

woensdag 24 april 2002 in zaal 't Heuveltje
St. Jansgildestraat 27 in Beek van 19.30 tot

22.00 uur. Tijdens de informatiebijeenkomsten zullen de

leden van de Reconstructiecommissie en Streekcommissies

en andere deskundigen een toelichting geven op alle zaken
die van belang zijn bij de totstandkoming van het plan.

Uiteraard is er ook volop ruimte voor vragen en discussie.

Nieuwsbrief
Meer informatie over het Reconstructieplan is te vinden in

de speciale Nieuwsbrief. Hierin worden belangrijke thema's

en achtergronden nader belicht. De Nieuwsbrief is

verkrijgbaar bij alle gemeentehuizen in de Achterhoek en

Liemers en bij de provincie Gelderland (afd. Communicatie,

tel. (026) 359 90 00). U kunt deze informatie ook bekijken

en downloaden via www. gelderland.nl/reconstructie

Reconstructiecommisssie

De Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers is

verantwoordelijk voor de totstandkoming van het

Reconstructieplan in deze regio. Zij stelt een conceptplan

op in opdracht van Gedeputeerde Staten van Gelderland.
Het streven is om dit conceptplan in het voorjaar van 2003

te presenteren. In de Reconstructiecommissie zijn

vertegenwoordigd de Streekcommissies West-Achterhoek
en Liemers, Oost-Achterhoek en Graafschap, gemeenten,

waterschap, natuurbeschermingsorganisaties,

landbouworganisaties, milieuorganisaties, Sociaal-

Economisch Platform Achterhoek en Liemers, recreatie &

toerisme en Gelders Particulier Grondbezit.

ACHTERHOEK EN UEMERS

De Bromfietsverzekering van Univé:

Daar zeg jij geen nee tegen f

Daar plukt ü de vruchten van!

De pluspunten op een rij
>Q Voordelige premies

Direct verzekerd

25% korting met WO-bromfietscertificaat

Keuze uit WA en All-Risks

Snelle schade-afhandeling

Unive Oost
Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo, tel. (0573) 45 83 20

Graaf Otloweg 18, 7241 DG Lochem, tel. (0573) 29 81 00

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK
Wij zoeken op korte termijn

schoolverlaters
Leeftijd vanaf 16 jaar.
Voor alle voorkomende werkzaamheden.

Firma H. Enzerink
Varsselseweg 49, 7255 N R Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 74 74



Erve Kots presenteert:

John Wright & Friends
Original Scottish/Irish Folk Music

Ikonenschilder in Antoniuskerk

Het eerste concert (31 mrt. j.l)
van "Muziek zonder Grenzen"
was buitengewoon succesvol.
Men kon toen kennis maken
met een der vele aspecten van
de Keltische muziek. Zaterdag
27 april staat er in zaal Erve
Kots, Eimersweg 4 te Lievelde
een optreden op het program-
ma van een geheel andere orde.

Nu geen 'klassieke' Keltische ge
luiden maar mooie, toegankelijke
melodieuze songs, uitgevoerd
door John Wright, een artiest die
wordt gerekend tot de hedendaag-
se top in dit genre. John Wright
werd geboren in Engeland maar
groeide op in Schotland alwaar
hij ook zijn muzikale roots vond.
Hij leerde het zingen in een jon-
genskoor waar hij al snel uitgroei-
de tot bepalende solist.

Door zijn markante stemgeluid
groeide zijn reputatie als zanger.
Sinds 1993 treedt hij overal ter we
reld op in zalen, theaters en op
festivals. John Wright heeft een
tijd als boer en schaapherder de
kost verdiend in welke periode hij
de inspiratie opdeed om "zijn"
Schotland te bezingen in gloed-
volle ballades.

De sfeer van de Schotse Hooglan-
den klinkt duidelijk door in zijn
songs. De band brengt Caledoni-
sche traditionals en reels met ver-

ve, waarbij de stem van John
Wright bepalend is. Deze muziek
raakt je hart. Bij elk optreden staat
de zaal al vanaf het begin in lich-
terlaaie - het publiek wordt in
trance gebracht.

Van een ballade tot de ruigste
songs - John Wright en z'n vrien-
den weten waar het in de muziek
om gaat en laten daar het publiek
van meegenieten. Onveranderd
staande ovaties. Geen wonder dat
de concerten van John Wright
meestal zijn uitverkocht. Zijn

faam bracht hem zelfs op het po-
dium van de, tot op de laatste
plaats bezette Royal Albert Hall in
Londen.

JOHN WRIGHT wordt begeleid
door: WENDY WETHERBY (Cello,
zang), TONY GIBBONS (Cittern,
zang), STEVIE LAWRENCE (Gitaar,
Bazzooki, Fluit) en ANGUS LYON
(Piano, Keyboard, Accordian).
Géén staanplaatsen. Vol is vol!

Voor meer informatie zie: Con-
tactjes.

Jongeren dag
Even als voorgaande jaren ver-
zorgt een commissie uit de Her-
vormde -en Gereformeerde
kerk een bus om jongeren uit
Vorden en omgeving de moge-
lijkheid te bieden om de EO-
jongerendag te bezoeken.

Dit jaar is dat op 8 juni in het Gel-

Zondagmiddag 21 april vertelt in de Antoniuskerk de Hengelose ikonen-
schilder Henny Oude Middendorp over het schilderen van deze "vensters
op de hemel'

redome in Arnhem. Vorig jaar gin-
gen er ruim 125 jongeren mee uit
Vorden en omgeving. Nu is het
thema 'Stay close'.

De artiesten dit jaar zijn o.a. Deli-
rious? (een Engelse rock band),
Normal Generation (een relatief
jonge band uit Duistland) en Jaci

Velasquez (Latin popzangeres uit
Amerika).

Speker is o.a. Peter Scheele bekend
door zijn tv programma Peter.
Nu heeft hij naast zijn tv werk
zijn eigen internet bedrijf.
Informatie en opgave, tel. 55 44 22
of 55 10 60.

De Volvo dealer vervult een sleutelrol in de bijzonder uitstraling van het
merk Volvo.
Juist hier wordt inhoud gegeven aan de klasse waar iedere Volvo voor staat.
Het spreekt immers van zelf dat Volvo deze belofte behalve op
productniveau eveneens op het brede gebied van advisering en
dienstverlening wil waarmaken. Ook het respect voor mens en milieu, een
kenmerkend Volvo-principe, draagt bij aan de hoge verwachtingen die Volvo
schept. Verwachtingen, waarvan de bevestiging begint bij de Volvo-dealer

Autobedrijf
Deunk-Hendriksen

Wij zoeken met spoed

Vensters op de hemel'. Zo worden
ikonen genoemd, de vaak al
vele eeuwen oude, meestal op
hout geschilderde afbeeldingen
van heiligen die in oost-europese
kerken zo'n belangrijke rol
spelen.

Het 'Museum voor Heiligenbeel-
den' in de Kranenburgse Antonius-
kerk heeft het goede idee gehad
het seizoen te openen met een

boeiende tentoonstel-
ling 'Oude en nieuwe
ikonen'.
Behalve de collectie
van ruim 350 heiligen-
beelden en het door
veel bezoekers erg
geprezen klankbeeld
'Een Heilig Beeldver-
haal' is er tot en met 20
mei deze extra expo-
sitie van ruim 60 iko-
nen.
De antieke kunstwer-
ken zijn afkomstig uit
particuliere collecties,
er is een verzameling

AUTO-TECHNICUS
Autobedrijf Deunk-Hendriksen is een modern
groeiend bedrijf met vestigingen in Winterswijk en
Ruurlo. Voor onze vestiging in Ruurlo zijn wij op
zoek naar een representatieve auto- technicus. U
bent verantwoordelijk voor onderhoud- en reparatie
van alle volvo automobielen.

Wegens de voortdurend toenemende technische
ontwikkelingen van ons merk , denken wij aan
iemand met een opleiding die ligt op minimaal 2e

autotechnicus niveau (of studerende hiervoor) en die
affiniteit heeft met elektronica. Het is eveneens
belangrijk dat u commercieel kunt denken. In onze
modern ingerichte werkplaats is de computer geen
onbekende voor u.

En het spreekt vanzelf dat u de kunst beheerst om
flexibel met mensen om te gaan. Enige ervaring
strekt derhalve tot aanbeveling.
Om ontwikkelingen van het vakgebied te blijven
volgen zult u deelnemen aan diverse trainingen.

Een nieuwe uitdaging
Bent u toe aan een nieuwe uitdaging, en niet ouder
dan 35 jaar? Kom langs of zend een sollicitatiebrief
met een korte en bondige motivatie aan Autobedrijf
Deunk-Hendriksen t.a.v. de heer H.Deunk, Postbus
55, 7260 AB Ruurlo. Wilt u meer informatie, dan kunt
u altijd bellen met de heer Deunk. (mobiel 06-
51354713)

Een nieuwe uitdaging
Begint bij de Volvo Dealer
Autobedrijf Deunk-Hendriksen

GROENLOSEWEG 13A, RUURLO, TEL: 0573-452743

reproducties op hout en een col-
lectie postzegels waarop ikonen
zijn afgebeeld.
Extra aandacht krijgt in het mid-
denschip van de kerk de prachtige
presentatie van eigentijdse ikonen,
naar oude voorbeelden geschilderd
door de Hengelose ikonenschilder
Henny Oude Middendorp.
Hij werkt volgens de oude technie
ken met speciale verfsoorten en
gebruikt ook bladgoud. De heer
Middendorp geeft tevens lessen in
deze oude techniek.
Hij kan daar boeiend over vertel-
len en is bereid op zondagmiddag
21 april a.s. tweemaal een inlei-
ding van ongeveer drie kwartier te
verzorgen.

Wie belangstelling voor een van
deze lezingen heeft is welkom in
de Antoniuskerk voor een bezoek
en het bijwonen van deze lezing.
Informatie over de tijd en over het
reserveren van een plaats is moge
lijk bij het secretariaat, tel. (0575)
55 13 19 en bij de Vordense VW,
tel. (0575) 55 32 22.

Mode Koffietijd bij
Teunissen Mode in Ruurlo
A.S. vrijdag en zaterdag or-
ganiseert Tennissen Mode
in Ruurlo haar traditione-
le Mode Koffietijd. Tij-
dens een gezellig kopje
koffie, geserveerd aan een
tafeltje kunt u genieten
van een prachtige mode
show voor dames en heren.

Mannequins en dressman
showen de meest actuele
mode voor de komende zo-
mer. Terwijl men de show
bekijkt wordt men bijge-
praat over de trends en the
ma's die belangrijk zullen
zijn in de komende maan-
den.
Veel aandacht zal er zijn
voor de nieuwe vormen van
pantalons, welke gecombi-
neerd kunnen worden met
luchtige blouses en mooie
t-shirts. Ook voor de heren is
er veel nieuws te zien. Met

merken als McGregor, For
Fellows en New Bondstreet
geeft Teunissen Mode een
complete collectie heren-
mode.
Als nieuwtje introduceert
Teunissen Mode een uniek
mode-spaarsysteem. Zonder
pasjes of ouderwetse stem-
pelkaarten spaart u automa-
tisch voor gratis modeche
ques. U hoeft hier zelf hele
maal niets voor te doen. Bij
Teunissen Mode houdt men
alles voor u bij en de che
ques, met een waarde die
kan oplopen tot vele tiental-
len euro's worden u automa-
tisch toegestuurd.
Wil men de Mode Koffietijd
bijwonen, dan kan men het
beste even reserveren (0573)
45 14 38.
Voor de tijden verwijst men
naar de advertentie elders in
deze krant.



Groot feest bij Profile Bleumink
in de maand april.

Bij aankoop vanaf € 50,- aan accessoires, onderdeten
of kleding: een gezinstoegangskaart voor Slagharen
GRATIS.
De waarde van deze relatiekaart is maar liefst €60,-.

aguAsport

D E
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vore/en • 7e/. (0575) 55 13 93
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Té/. (0575J 57 95 26

op = op (met kleine weeffoutjes)

Deze aanbiedingen gelden, ook bij
Profile Bleumink Zutphen,

op =* op!

De hele maand april
bij aankoop van een fiets

vanaf € 450.-
Multa Fietsdrager

helft van het geld.

'Groenieren' in rustieke stijl

GROTE PARTIJVERKOOP
Direct van eigen kwekerij

Taxus baccata 50 • 80 - 100 cm

AANBIEDING
Haagconiferen vanaf € 2,50

Haagbuxus vanaf € 0,40
U bent elke vrijdag of zaterdag welkom of na telefonische

afspraak. Tevens kunt u dan vrijblijvend rondneuzen in onze
sfeervolle nostalgische verkoopschuur.

BOOMK WEKE RIJ
VISSCHERS
Hesselinkdijk 2 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 44 94
06 53843473

Henselo 6ld.

t

j

Wichnwnd

Vorden

Heuclinkdijk Z

Let op uw brievenbus deze week!
Onze Discus actiefolder is weer uit.

ERKENDE DIERENSPECIAALZAAK TRIMSALON

HUMMELOSEWEG 28 • 7021 AE ZELHEM
0314.621735

www.dierenspeciaalzaak.com
www.vijverpomp.nl
www.canto.nl

De Multa Fietsdrager is een zeer compacte fietsdrager

die uitblinkt in eenvoud en vooral in gebruiksgemak.

De Multa Fietsdrager is ergonomisch verantwoord.

U hoeft maar heel weinig te tillen.

De montagetijd van deze fietsdrager is zeer kort (±10 sec.).

De fietsdrager staat stabiel op de trekhaak.

Tonny Juftiërfs
AUTOSCHADE
ISTELBEDRUFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Met Koopman heeft u
de handen vrij...

Handsfree bellen
Per 28 maart mag er tijdens
het autor i jden alleen
h and sf r eé word e n 9 e b e l d.
Met een earkit kunt u uw
m O b i e Ie t ele f o o n e e n v o u d i g
in de auto bevestigen, zodat
u probleemloos handsfree
kunt bellen;

inbouw op maat
Voor ieder automerk en
verschi l lende typen mobiele
telefoons is er wel een
bijpassende earki t .
Koopman Automater ia len
informeert u graag over de
mogelijkheden en verzorgt
de Inbouw op maat.
Wij zorgen ervoor dat u
op tijd de handen vri j heeft
in de auto.

handsfree
verplicht vanaf
28 maart 2002
informeer naar uw mogeti

/r\

[•!• ] i]

Automaterialen

Ambachtsweg 2 7251 KW Vorden T 0575 55 32 28 F 0575 55 12 24
E in fo@koopman-au tomate r ia len .n l l www.koopman-automater ia len .n l



Mitsubishi-klanten zeer tevreden

Autobedrijf De Eme in de prijzen

Autobedrijf De Eme, Mitsubis-
hi-dealer in Zutphen, behoort
tot de beste drie Mitsubishi-
dealers van Nederland. Deze
eervolle klassering is gebaseerd
op de klantentevredenheidsen-
quête (CSR) van Mitsubishi Ne-
derland.

De klanten van De Eme kenden de
zes medewerkers hoge rapport-
cijfers toe wat betreft verkoop en
service. Mitsubishi Nederland be-
oordeelt jaarlijks de prestaties van

de eigen dealerorganisatie aan de
hand van een enquête onder de
kopers van een nieuwe auto.

Daarbij wordt de dealer op flink wat
onderdelen intensief beoordeeld.

De Eme scoorde daarbij uitste-
kend: de relaties noemen het be-
drijf zeer representatief en eerlijk.
Ook dichten zij De Eme veel ver-
stand van zaken toe.

De Eme is sinds 2,5 jaar Mitsubis-

hi-dealer. Bedrijfsleider Jos Her-
wers is trots op de bereikte resul-
taten, maar waakt er wel voor om
achterover te leunen.

'We gaan gewoon op dezelfde voet
door, gooien er waar mogelijk zelf
nog een schepje bovenop. We zijn
ontzettend blij met deze uitkomst,
maar we blijven er nuchter onder.

Het belangrijkste is dat onze
klanten tevreden over ons zijn en
blijven over onze service'.

LR en PC de Graafschap
Zondag 7 april was de onderlin-
ge wedstrijd voor paarden en
pony's, hier werden de volgende
prijzen behaald.

Inge Regelink met Maxim werd
dagkampioen.

DRESSUUR PAARDEN
Rinie Heuvelink met Delvira eerste
met 182,5 punten. Inge Regelink
met Maxim tweede met 177,5
punten. Suzan Groot Jebbink met
Maestro derde met 175,5 punten.
Marieke Eysink met Peter vierde
met 174,5 punten. Lian Dijks met
Elwina zesde met 171,5 punten.
Martien Brunshorst met Rubin
vijfde met 171,5 punten. Hester
Harmsen met Sanne eerste met
163 punten.

PONY'S
Wendy Beeftink met Heyspy eerste
prijs met 172 punten. Ilse Weerm-
ink met Pene tweede prijs met 170
punten. Sabine Haggeman met
Elsa derde prijs met 157 punten.
Ellen Weamink met Nicolien vier-
de prijs met 152 punten.

Ires Brenpas met Jasmine een eer-
ste prijs met 161 punten. Linda Be-

renpas met jasmine een tweede
prijs met 157 punten.

Miranda Beeftink met El Ambras-
so eerste met 176 punten. Tessa
Roelofs met Droopy tweede met
176 punten. Paulien Kouwenhoven
met Navaro derde met 175 punten.
Elodie Stokman met Aifhia vierde
met 171 punten. Lisanne Schip-
pers met Pica vijfde met 168 p.

SPRINGEN
Paarden
Inge Regelink met Masein eerste.
Suzan Koop met Kevin tweede.
Irene Regelink met Nelson derde.
Gerold Splinter met Boy vierde.
Hester Harmsen met Sanne eerste.

Pony's
Janneke Heuvelink met Lombardo
eerste. Lisette Bijenhof met Survi-
vor tweede. Joanne Pellenberg met
Fania derde. Lieke Beunk met Sim-
ba vierde. Marieke Rouwenhorst
met Kelly vijfde.

Carlijn Tak met Tury eerste. Myrt-
he van de Veen met Flippy tweede.
Ashley van Melren met Starlight
derde. Noor Bakkes met Jasmin
vierde.

Klootschiettoernooi Wildenborch
De klootschietvereniging "Wil-
denborch' organiseert zondag-
middag 21 april een toernooi
waaraan in 4 klassen kan wor-
den deelgenomen.

Er is een klasse heren (4 personen);
damesklasse (4 personen) en een
gemengde klasse (2 dames en 2
heren). Het is in deze drie klassen
toegestaan dat er één persoon lid
van de Bond mag zijn.

Verder is er nog de 'vrije klasse'.
Deze teams mogen minimaal uit
drie en maximaal uit vijf personen
bestaan. Dat mogen zowel heren-
als dames c.q gemengde teams
zijn. De organisatie heeft een
parcours uitgezet met een lengte
van 3,8 kilometer. De deelnemers
vertrekken vanaf de Kapel via de
Kapelweg, Mosselseweg, Wilden-
borchseweg naar de Nijlandweg.
Daar is de finish.

Cortumme/Menkveld
winnen Voorjaarsrit
De Graafschaprijders
HJ. Cortumme en Mevrouw G.
Menkveld uit Toldijk hebben zon-
dagmiddag in de A-Klasse de voor-
jaarsrit (orientatierit) van de
VAMC 'De Graafschaprijders' op
hun naam geschreven. De rit die
was uitgezet door Erik Kleinrees-
ink en Jan Luiten had een lengte
van 51 kilometer. De deelnemers
in de A en B- Klasse kregen een
ochtend en een middagrit voorge-
schoteld. Start en finish waren bij
het pannekoekenrestaurant Kra-
nenburg. Alvorens Bert Regelink
de uitslagen bekend maakte wer-
den er enkele rondjes bingo ge-
speeld.

De uitslagen waren als volgt:
A-Klasse: l H.J. Cortumme/mevr.
G.Mennink, Toldijk 246 strafpun-
ten; 2 J.Hannink/L. Kolkman De-
venter 330; 3 W.de Jong/M, den
Dunnen Drachten 384; 4 S. Paulus-
ma/A. Maris, Leeuwarden 413; 5
A.K. de Boer/LJ. Altena, Assen 453
strafpunten.
B-Klasse: l B. van der Horst/A, van
der Horst, Harderwijk 529 straf-
punten; 2 G. Siemes/mevr. A. Sie-
mes. Zutphen 627; 3 G. Eskes/W.
Fleerkate, Gorssel 737; 4 H. Wiers-
ma/ mevr. Wiersma, Winschoten
744; 5 GJ. te Veldhuis/mevr. W. te
Veldhuis, Halle 767 strafpunten
C-Klasse: l W. Hartman/mevr. R.
Hartman, Oldeberkoop 65 straf-
punten; 2 M. Maalderink/J. Maal-
derink, Toldijk 91; 3 H. Slotboom/
B. Slotboom, Apeldoorn 110; 4 H.H.
Snippe/mevr. Snippe, Klazinaveen
114; 5 H. Hilverts, Zuidwolde 182
strafpunten.
Teams A-Klasse: AMBC Wezep 1375
strafpunten; 2 MAC De Walden,
Drachten 1421; 3 VAMC De Graaf-
schaprijders, Vorden 1453 straf-
punten. Teams B-Klasse: l MAC
Zutphen 1893 strafpunten; 2 MAC
Stadskanaal 2432.

Collectanten gezocht voor
collecteweek Astma Fonds
20 - 25 mei
1,6 miljoen mensen met astma of
COPD zijn u dankbaar.

De collecteweek van het Astma
Fonds is van 20 tot en met 25
mei. Hiervoor is het Astma
Fonds nog op zoek naar en-
thousiaste nieuwe collectaiiten
in Vorden.

Samen met circa 55.000 collega-
collectanten gaat men voor het
Astma Fonds op pad voor de huis-
aan-huis collecte. Veelal collec-
teert men in de eigen vertrouwde
buurt. Men vraagt slechts 90 mi-
nuten van uw tijd. Men krijgt er
veel voldoening voor terug.

KWALITEIT VAN LEVEN
Dit jaar staan tijdens de collecte
week de gevoelens van mensen
met astma of COPD (= chronische
bronchitis en longemfyseem) cen-
traal. Naast fysieke beperkingen
hebben sociale problemen een
grote invloed op de kwaliteit van
leven. Gevoelens zoals eenzaam-
heid, angst en onzekerheid erva-

ren mensen met astma of COPD el-
ke dag.

VOEL MET ZE MEE
Onder het motto 'Voel met ze mee'
collecteert het Astma Fonds om de
kwaliteit van leven van mensen
met astma en COPD te verbeteren.
Het Astma Fonds streeft hierbij
naar een zo optimaal mogelijke
gezondheid en volwaardig bestaan
van mensen met astma en COPD.
Het aantal mensen met astma en
COPD neemt nog steeds toe. Het
werk van het Astma Fonds wordt
geheel gefinancierd met giften
van particulieren en het bedrijfsle-
ven. De steun van het Nederlands
publiek is dus nog steeds hard no-
dig.
Men kan daarbij helpen! Door 90
minuten van de tijd te investeren
als collectant van het Astma
Fonds. Voor meer informatie en
om aan te melden, kan men bellen
met: W. Jehee, tel. (0575) 55 43 65.

Namens 1,6 miljoen mensen met
astma of COPD hartelijk dank!

Grote bazar in Wichmond
Ten bate van het onderhouds-
fonds van de Ned. Herv. Kerk is
er vrijdag 19 april een grote
bazar in gebouw Withmundi,
Dorpsstraat 16.

Een bazar met verkoop van: hand-
gemaakte artikelen, sfeer en ca-
deau artikelen, raad en doe spelle-
tjes, verkoop van foto-kaarten, vas-
te planten enz., rad van fortuin
met waardebonnen en mooie prij-
zen, snuffelhoek.

's Middags is er speciaal voor de

kinderen een poppenkast voorstel-
ling, en andere leuke spelletjes.
Naast de hapjes en de drankjes is
er een oliebollen en patat kraam,
's Avonds speelt het dweilorkest
van Jubal, ook zullen er dan enke-
le mooie waardevolle artikelen ge
veild worden.

Ook vindt 's avonds de trekking
van de grote verloting plaats, met
als hoofdprijs een mooie tuinset,
vier stoelen en een grote tafel.
Een Bazar met veel actie en bedrij-
vigheid.

NBvP vrouwen van Nu
afd. Vorden
Afdelingsavond op 17 april ver-
zorgd door het ééndagsbestuur,
wat is ééndagsbestuur.

Dames die vorig jaar in ons jubi-
leumjaar 50 jaar zijn geworden.
Het lijkt een gezellige avond te
worden.

olitie varia
Dinsdag, 9 april
Op de Baakseweg, 80 km weg, is
tussen 16.15 en 17.45 uur gecon-
troleerd op snelheid. In totaal zijn
263 voertuigen gecontroleerd.
Hiervan reden 10 bestuurders te
hard. De hoogst gemeten snelheid
bedroeg 125 km/h.

Woensdag, 10 april
Aan het Jebbink zijn een tiental
eenjarige bomen vernield.

Op een school aan Het Hoge is een
portemonnee uit een tas weggeno-
men. Een leerlinge had haar tas op
een vensterbank gezet. Even later
zag zij dat de portemonnee eruit
gehaald was. Hiervan is aangifte
opgemaakt.

Donderdag, 11 april
Op de Wildenborchseweg is tussen
12.15 en 13.15 uur gecontroleerd
op snelheid. In totaal zijn 121 voer-
tuigen gecontroleerd. Hiervan re
den er 4 te hard. Tegen de bestuur-
ders zal proces verbaal worden op-
gemaakt. De hoogst gemeten snel-
heid bedroeg 101 km/h, daar waar
een maximum snelheid van 80
km/h geldt.

In Toldijk is tussen 14.00 en 16.15
uur op snelheid gecontroleerd op
de N 314, de Zutphen-Emmerikse-
weg. Hier geldt een maximum
snelheid van 80 km/h. In totaal
zijn 1125 voertuigen gecontro-
leerd. Hiervan reden er 23 te hard.
De hoogst gemeten snelheid be-
droeg 117 km/h.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van l april jl.

Gevonden:
- sleutelbos met 6 sleutels en di-

verse hangertjes eraan
- sleutel aan bruin etui
- sportief horloge met zwart ny-

lon bandje
- kilometerteller voor een fiets

Verloren
- zwart mapje met autopapieren
- donker etui met 3 sleutels, o.a.

Opel-sleutel
- gouden ketting met gouden

tientje eraan
- sleutel met rood label

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.



ij maken van
het aanrecht weer

een voorrecht

Iedereen staat graag in een keuken van Holtslag. Want in een Holtslag

keuken wordt zelfs het aanrecht een voorrecht. Wij hebben keukens voor

iedere smaak en voor ieder budget. Neem de proef op de som: breng een

bezoek aan onze showroom. Spoorstraat 28 in Ruurlo. Telefoon 0573) 45 20 00

Sla uw slag bij HOljSLAG

Hoofdstraat 20
Apeldoorn
Postbus ! 0450
7301 G L'Apeldoorn
Telefoon (055) 522 S
Fax (O55j 52| 50 Sfi
E-mail:
apeldopmiSfobbersgfo

Eikenlaan (5
Hattern
Postbuj 58
8050 AB Hattem
Telefoon (038) 423 33 33
Fax (038) 423 33 34
E-mail
hattemörobbersgwp,!

Raadhuisstraat 22
Vorden
Postbus 9?
7 2 50 AB Vorden
Telefoon (OS7SJ SS f <
Fax (0575) 55 t?;09
E-maH
vorden(5robbefsgi'o«j

ROBBERS & PARTNERS
accountant en belastingadviseurs

ERVAREN ASSISTENT ACCOUNTANT (m/v)

Op ons kantoor in Vorden is plaats voor een ervaren

assistent accountant die zich in hoofdzaak bezig houdt met

het samenstellen van jaarrekeningen fiscale aangiften. Het

betreft hier een fulltime betrekking.

Wij bieden een zelfstandige functie in een klein team met

een prettig werkklimaat. Uiteraard zijn beloning en

secundaire voorwaarden in overeenstemming met de

functie.

Een belangrijk deel van onze cliënten maakt gebruik van

onze diensten omdat wij bijzondere kennis hebben van de

agrarische sector. Van de nieuwe medewerker verwachten

wij dan ook enige affiniteit met deze beroepsgroep.

Robbers & Partners maakt deel uit van de Robbers Groep,

een organisatie van accountants, administratie- en

belastingadviseurs, met vestigingen in Apeldoorn, Hattem

en Vorden. Wij zijn gericht op het verstrekken van adviezen,

het samenstellen van jaarrekeningen en fiscale aangiften

van ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf, de

agrarische sector, vrije beroepen en particulieren.

Slagvaardigheid en direct cliëntencontact is ons visitekaartje.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot

Dhr. J. Sprukkelhorst.

Uw schriftelijke sollicitatie ontvangen wij graag per post of

e-mail.

VEILINGHUIS „DE WERELD" TE DEVENTER
houdt ten overstaan van gerechtsdeurwaarder A.M.C, van den Bos en H. J. Jansen

te Deventer een

KAPITALE KUNST-, ANTIEK- EN INBOEDELVEILING
afkomstig uit div. nalatenschappen en andere inbreng.

Geveild worden o. a.: 18e en 19e eeuwse meubelen w.o. kabinetten, secrétaires, porselein-
kasten, eethoeken, tafels, enz. Een buffetkast naar een ontwerp van Hildo Krop. Een
fraaie anieke wapencollectie waaronder een 18e eeuws reisgeweer en dubbelloops jachtge-
weren. 17e en 18e eeuwse tegels; Chinees/Japans porselein, w.o. Arita Imari scheerschotels;
17e en 18e eeuwse tabaksdozen; 17e eeuws steengoed, baardmankruiken en zegelkan Fre-
chen; een serie 1 8e eeuwse slingerglazen. Een marmeren schaal in bronzen montuur Wie-
ner Werkstatte. Schilderijen van o.a. E. Pieters, Stien Eelsingh, Jan Altink, B. Viegers, Ch.
Dankmeyer, Sientje Mesdag van Houten, A. J. Zwart, David Schulman, F.E. Lintz en Victor
Eeckhout. Een collectie gouden en zilveren gebruiksvoorwerpen en sieraden o.a. Judaica; 18e
eeuws zilveren plaquette gegoten naar voorbeeld Paulus van Vianen; zilveren serviezen. Een
19e eeuws gouden vestzakhorloge met ketting van International Watch Co.; een fraaie collec-
tie Oosterse tapijten en veel kleingoed. Een collectie wijnen w.o.: Chateau-Milon Rotshschild
1974 en Chateau Cheval Blanc St. Emilion 1974. Een Porsche Carera C4 bj. 1989.

Kijkdagen: vrijdag 19 april 10.00-21. 00 uur, zaterdag 20 april 10.00-17.00 uur
zondag 21 april 10.00-17.00 uur.

Veiling: maandag 22 t/m vrijdag 26 april aanvang 19.00 uur. Zaterdag 27 april aanvang
10.00 uur. Woensdag 24 april schilderijensessie. Donderdag 25 april goud, zilver en juwelen.

Adres:

'
Mr. H.F. de Boerlaan 21 107 - 741 1 AJ Deventer

Telefoon (0570) 62 79 90 - Fax (0570) 62 78 98 - E-mail: info@veilingdewereld.com
www.veilingdewereld.com

Arbeidsongeschikt? Chronisch ziek?
Gehandicapt?

Of het nu gaat om juridische ondersteuning, belastingteruggave,
uitkeringen, thuiszorg, woningaanpassingen, vervoer of lotgeno-
tencontact... ANGO komt op voor uw belangen. Word ook lid!

Met ANGO kom je tot je recht!
Postbus 850, 3800 AW Amersfoort. Telefoon (033) 465 43 43

Internet: www.ango.nl E-mail: info@ango.nl

JRK onbetwist uw frappenspecia/isf

uw frap bekleed
met een oersterk tapijt

keuze uit meer dan 20 kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185,-
W// komen vrijblijvend met stalen b/j u aan hu/s.

Voor in/ichfi'ngen en/of bestef/ingen

JRK PRODUCTS
tel. (0546) 45 86 97 / (06) 516 180 06 J. Buisman

Mode koffietijd
bij Teunissen Mode in Ruurlo

Vrijdag en zaterdag a.s. organiseert Teunissen Mode weer een Mode Koffietijd.
Lekker genieten van een aangekleed kopje koffie, showen mannequins en dressman

u de mooiste mode voor dames en heren.

TEUNISSEN
M O D E

Mode Koffie l ij den:

Vrijdag 19 april

Zaterdag 20 april

10.00 en 14.00 uur

10.00 en 14.00 uur

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573 -451 438 U kunt het beste even reserveren: tel. (0573) 45 14 38

Harmsen
meer klei

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Binnenzonwering

Accessoires

HOME
Een sterk team

voor al uw
schilderwerk

Vakschilders geeft
r aan wonen en werken

Een enthousiast team uitstekend
opgeleide vakmensen zorgt voor

professioneel schilder- en
onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding,
coördinatie en controle

levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 46 40 00
of kijk op www.harmsenvaKschilders.nl

IHARMSEN
VAKSCHILDERS



Restauratieconcert met
Resonet Ensemble

Vaccinatie kan dodelijke
konijnenziekte voorkomen

Op zondagmiddag 21 april
komt het bekende Resonet En-
semble met opnieuw een prach-
tig programma voor een Res-
tauratieconcert naar Zutphen.

Na de eerdere schitterende Bach-
en Mozartconcerten met de be-

kende sopranen Miranda van Kra-
lingen en Esther Ebbinge, zal het
ensemble wederom in grote bezet-
ting plaatsnemen op het concert-
podium van de St. Janskerk.

Uitgevoerd zullen worden: de Ie
Suite in C gr. van J.S. Bach, de

Symfonie nr. 22 in Es gr. ook wel
'de Filosoof genoemd van J. Haydn
en 'The Queen of Sheba' van G.F.
Haendel. Het concert wordt beslo-
ten met de speelse Symfonie in Bes
nr. 33 KV 319 van WA. Mozart. Het
Resonet Ensemble staat ook dit keer
onder leiding van Arthur Mahler.

Primeur in Halle

Voor het eerst in de geschiede-
nis wordt op zondag 21 april op
circuit 'De Kappenbulten' te
Halle de nieuwe formule van
het toekomstige Open Neder-
lands Kampioenschap Motor-
cross toegepast.

In deze nieuwe opzet, die in 2003
voor het gehele ONK van kracht
wordt, rijden de 15 beste deelne-
mers uit de 125 cc klasse en de ge-
combineerde 205/500 cc klasse
aan het eind van de dag een finale
(met daaraan verbonden, een door
Mundi Logistiek gesponsorde prij-
zenpot van 6500 Euro), die meetelt
voor de titel 'Allround Motor-
crosskampioen van Nederland'.

* In Halle de primeur van deze nieu-
we opzet. Consequentie is wel dat
in de toekomst de viertakten geen
apart kampioenschap meer verrij-
den maar dat de besten uit die
klasse ook in de 250/500 cc klasse
van start zullen gaan.

Halle bijt dus het spits af. Voordat
de Mundi-Superfinale begint rij-
den de rijders in de 125 cc klasse
en in de 250/500 cc klasse eerst
twee manches. In de lichtste klasse

wordt vooral uitgekeken naar het
duel tussen Erik Eggens, Steve Ra-
mon en Mard de Reuver. De Reuver
won de eerste wedstrijd van het
seizoen in Gemert voor de Belg Ste-
ve Ramon en diens teammaat Erik
Eggens.

Tijdens de eerste Grand Prix in Val-
kenswaard kreeg De Reuver echter
met pech te kampen en bleef punt-
loos, terwijl Ramon de Nederland-
se GP won en Eggens derde werd.
De Reuver heeft dus wat recht te
zetten en wil in Halle al bewijzen
dat hij op dit moment de snelste
125 cc coureur is.

Ook de verrassing van Valkens-
waard, de Nieuw Zeelander Ben
Townley komt in Halle aan de
start, zodat de complete wereldtop
op het prachtige circuit in de Hal-
se bossen zondag 21 april van start
gaat.

In de 250/500 cc klasse gaat de
aandacht vooral uit naar de Ne
derlanders Remy van Rees, Oscar
Vromans en Heikki van den Berg.
Van den Berg werd in zijn debuut
op een viertakt KTM in Gemert
achter Joel Smets keurig tweede.

Vromans en Van Rees kregen bei-
den een keer met pech te kampen
en zetten vanaf Halle dus de ach-
tervolging in op Van den Berg.

Dat er in Halle een Nederlander
wint is echter helemaal niet zeker,
want met het Kawasaki-team van
Jan de Groot, bestaande uit de
Noor Kenneth Gundersen en de
Australiër Andrew Mc Farlane, de
sterke Belgen Peter Iven en Step-
han van Asten en de rappe Finnen
Miska Aaltenen en Marco Kovalai-
nen is de concurrentie groot.

Als klap op de vuurpijl wordt de
wedstrijd in Halle afgesloten met
de eerste Mundi-Superfinale. De
125 cc rijders mogen ter compen-
satie van hun geringe motorver-
wogen als eerste een plekje zoeken
achter het starthek waarna het ge-
vecht tussen vedetten als Eggens,
Ramon, Gundersen, De Reuver,
Van Rees en Iven los zal barsten.

In het bijprogramma komt de 85 cc
(grote wielen) jeugd aan de start.
De trainingen beginnen 's morgens
en 's middags is de eerste start van
de 125 cc. Verdere informatie is te
vinden op www.Helamc.nl

Jaarlijks worden vele konijnen
slachtoffer van twee dodelijke
infectieziektes: Myxomatose en
RHD (Rabbit Haemorrhagic
Disease). Deze beide ziekten
worden overgebracht door ste-
kende insecten zoals vlooien en
muggen. Infecties komen dan
ook met name in de zomer-
maanden voor.

MYXOMATOSE
Een konijn dat besmet raakt met
myxomatose zal slijmgezwellen
krijgen op oogleden, oren, ge-
slachtsdelen en anus. Bijkomende
bacteriële infecties met etterende
wonden kunnen leiden tot de
dood van het dier. In andere geval-
len leidt de aandoening meer tot
chronische ontstekingen aan neus
en oren, zonder dat het dier er aan
overlijdt.

RHD
Symptomen van RHD 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. Het
virus is ongeveer 75% van de ge
vallen dodelijk en vooral jonge die
ren zijn erg vatbaar. Naast ver-
spreiding door insecten, kan dit vi-
rus ook gemakkelijk via mest en
urine verspreiden. Via direct kon-

takt of indirect via voer, strooisel
en mogelijk de mens, kan uw ko-
nijn zich makkelijk infecteren.

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. Men
is met het konijn welkom om het
dier op de konijnen-entmiddag te
laten inenten. Op woensdag 24
april kan men terecht op alle on-
derstaande vestigingen van De
Graafschap Dierenartsen. De die
renartsen verzoeken vooraf telefo-
nisch aan te melden voor deze en-
tactie.

DE GRAAFSCHAP
DIERENARTSEN
Lokatie Vorden, Het Hoge 9. Vor-
den, tel. (0575) 55 12 77. Lokatie
Ruurlo, Wildenborchseweg 33,
Ruurlo, tel. (0573) 45 12 00. Lokatie
Hengelo, Kampstraat 2, Hengelo
(Gld.), tel. (0575) 46 14 20. Lokatie
Steenderen, J.F. Oltmansstraat 3a,
Steenderen, tel. (0575) 45 12 66.
Lokatie Zutphen/Leesten, Marga
Klompélaan 126, Zutphen, tel.
(0575) 57 11 01.

De Zelhemse bakfietsrace opnieuw
een groot ludiek spektakel op l mei a.s.!
Tijdens het Zelhemse feestjaar
in het kader van Zelhem 1200
jaar, kon de bakfietsrace helaas
niet doorgaan wegens de MKZ-
crisis.

Buurt- en Toneelvereniging 'De
Meene' en Stichting Achterhoekse
Bakfiets Organisatie zijn daarom
zeer blij dit jaar, in samenwerking
met de stichting Zelhem en Oran-
je, wél een Zelhemse race te kun-
nen organiseren. Zelhem is en
blijft de plaats met de rijkste histo-
rie op het gebied van de bakfiets-
racerij.

Deze bakfietsrace wordt als van-
ouds gehouden op het Stations-
plein rond de muziekkoepel en
wel op woensdagavond l mei a.s.

Vooral voor teams van verenigin-
gen, buurtschappen, vrienden-
groepen, woonwijken of straten
kan het door deelname een hap-
pening van formaat worden. Dit
jaar staat de race weer net als vroe
ger vooral in het teken van spekta-
kel en gezelligheid.

Wij verwachten dat veel bakfiet-
sers van het eerste uur positief re
ageren op de uitnodiging en van

de gelegenheid gebruik maken om
opnieuw hun kunsten op de bak te
vertonen. Daarnaast rekenen wij
er op dat ook de jeugd van nu en
oudere sportievelingen worden
aangestoken door de enthousiaste
verhalen die de ronde doen ook
een staaltje van hun kunnen zul-
len laten zien.

Aan deelname aan deze Zelhemse
race zijn geen inschrijfkosten ver-
bonden én alle rijders worden be
loond met consumptiebonnen om
hun dorst te lessen na de grote
sportieve inspanning. Behalve prij-
zen voor de beste sportieve presta-
ties, loven wij ook een prijs uit
voor het team met de ludiekste
bakfiets. Dus redenen genoeg om
mee te doen.

Doe uzelf én het publiek een ple
zier en schrijf een team in. Indien
er geen bakfiets beschikbaar is,
maar u toch graag deel wilt nemen
met een team, is daar natuurlijk
een oplossing voor te vinden.

Voor inschrijving en nadere infor-
matie over de bakfietsrace kunt u
contact opnemen met St. A.B.O.,
Ria Starink, Jac. van Ruysdaelstraat
22 te Zelhem.

Bloemen en landschappen
Bijna passend bij de tulpenva-
kantie houden twee creatieve
buren uit Warnsveld vanaf za-
terdag 27 april tot en met vrij-
dag 3 mei 2002 een expositie
van hun schilderijen in de ka-
pel van Bronkhorst. De kapel is
dan iedere dag geopend.

Een uitmuntende gelegenheid
voor ieder die voor het eerst of op-
nieuw wil kennismaken met het
werk van beide kunstenaars, maar
ook voor de vele bezoekers van de
schoonheid van het stadje Bronk-
horst en zijn landschap.

Beide kunstenaars zijn autodidact.
Thea Stephanus schildert gewoon
omdat zij moet en omdat zij zich

anders minder gelukkig voelt. Het
hart van de bloemen die zij onder
meer exposeert, geeft daar uitleg
aan. Zij schildert onder meer in
het verband van de Steenderense
Joffers en ontvangt waardevolle
lessen van de schilder Jan Schut.
Gerrit Roosjen tracht met verve
uitdrukking te geven aan de diepe
indrukken die de natuur in binnen-
en buitenland op hem maken.

Maar ook de kleurenpracht van
een enkele bloem biedt materiaal
voor nieuwe creaties. Niet de wer-
kelijkheid van wat direct herken-
baar voor ogen staat, maar de her-
innering daaraan met gesloten
ogen vormt voor hem de inspira-
tiebron.



TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Contactjes?

( / R A A G D E G R A T I S C A T A L O G U S A A N !

Olie benzine
afscheider

Voor!

•̂
ll|, Wildkamp

Hoofdkantoor: tutten (Ov.) 0523-682099
• Borcu/o f GW. J

Iel. 0545-272795
• Wohl fOW.J

IH. 0314-683319

Kijk
voor
meer

nieuws
op;

De Wonerij n e t e v e n a

Tapijt pf gordijnen
Liefhebbers van sfeervol wonen zitten bij De Woneri j goed. Een
uitgebreide collectie vloerbedekking en gordijnstoffen van de
bekende merken vindt u er. Comfortabele fauteuils en banken,
salontafels, smaakvolle eethoekeri en dressoirs zijn slechts
voorbeelden van wat u bij de Wonerij zoal zult vinden. Maar
ook voor uw raamdecoratie of verlichting bent u bij De Wonerij
aan het juiste adres. De accessoires van De Wonerij zijn sfeer-
makers bij uitstek en zorgen voorj een persoonlijk karakter in
ieder huis. De Wonerij voor een ejerlijk advies en service zoals
u verwachten mag. Tot kijk.

i n

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

s f e e r v o l l e [ i n r i c h t i n g e n

'ik haal mijn tuinvoordeel bij
BouwCenter HCI.'

•̂•̂ "̂"̂ "̂̂ ^̂ •"•̂ •̂̂ •"̂ ^̂ •B

Waalformaat

5 x 20 x 7 cm, door en door graniet
in diverse kleuren en nuanceringen

Nuperm2 ++

€ 11'
Koppelstones

10x10x6 cm, in rood en bont genuanceerd
Nu per m2 ^ «_

€ 13>
l

BouwCenterHHCI
HCI. Helemaal mijn idee, j

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81
Zevenaar - Ampèrestraat 3 - tel 0316 52 3? 01
openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

Weevers Net

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

fld^rt*».» We e ver s

Ons mode-advies mat verder^jf

dan wijzen naar de paskamers.

ut/i/ermode
..i z u t p h e n

IroÖstralaan 39-43, (0575) 52 60 80
Ziekaitfwis ff. centrum/ rotonde rechts/ 2e str. links

DRUKWERK
VRAAG

VRIJBLIJVEND

NAAR DE VELE

MOGELIJKHEDEN d r u k k e r i j Weevers

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

info@weevers.nl

www.weevers.nl



Voetbal

WVORDEN
VORDEN - GROL 2-3
Voor zowel Grol als Vorden staan
er nog grote belangen op het spel
in de eindfase van het voetbalsei-
zoen 2001/2002. Grol heeft nog
kampioensaspiraties, maar mag
dan geen punten meer morsen.
Vorden gaat voor klassebehoud,
maar moet dan nog wel punten in

•*• de wacht slepen. Grol kwam dan
ook naar Vorden voor de volle
winst. Vorden deed overigens niet
onder voor de ploeg uit Groenlo.
Het verschil zat hem in de kopster-
ke spits Michel Hofman, die be-
trokken was bij alle drie doelpun-
ten. Vorden hoopte op een punt en
had daar gelet op het spelbeeld
ook recht op. Indien Vorden deze
inzet en spelniveau kan vasthou-
den, dan volgen de punten vanzelf
en is het nog niet uitgespeeld in de
3e klasse.

«^
Vanaf de aftrap speelde Grol lange
ballen op Michel Hofman, die
boomlang is en bovendien fysiek
sterk. Grol speelt met twee men-
sen extra achter de bal. Vorden
probeerde met kort positiespel en
opbouwen vanaf de zijkanten het
spelpatroon van Grol te doorbre-
ken. Door de combinatie van de
beide speelwijzen werd het een
aantrekkelijke pot voetbal voor
het publiek. In de 10e minuut zag
het er verdedigend niet goed uit

? bij Vorden en de spits kon met de
punt van zijn schoen de bal op de
rand zestienmeter voldoende be-
roeren om het langs doelman
Bruggink te werken. Dennis Wen-
tink stelde keeper Dibbets op de
proef met een loeiharde schuiver,
maar die stond op de juiste plaats.
Bij de dode spelmomenten is Grol
gevaarlijk, omdat Hofman uit
stand zijn medespelers met kop-
ballen bediend. Overigens Rutger
Wullink die hem in de kopduels
opzocht, was hem meerdere keren
te snel af en kon Vorden het gevaar
afwenden.

De tweede helft was nauwelijks be-
gonnen of Grol scoorde al 0-2. Een
vrije trap werd door Hofman op
een medespeler gekopt, die vervol-
gens de bal tegen de touwen joeg.
Vijf minuten later werd het zelfs 0-
3. Een lange bal werd in buiten-
spelpositie opgepakt. De scheids-
rechter oordeelde geen hinderlijk
buitenspel en dat was de inleiding
tot dit doelpunt. Vorden ging ech-
ter niet bij de pakken neerzitten
en probeerde door snel positiespel
en via de zijkanten de Grollenaren
onder druk te zetten. Ondanks de
grote achterstand geloofde de
ploeg er nog in. Het geloof in eigen
kunnen werd bewaarheid in de
65e minuut. Dennis Wentink werd
na een combinatie tussen Erwin
Hengeveld en Ronald de Beus goed
aangespeeld en hij schoot onberis-
pelijk de 1-3 binnen. Enkele minu-
ten later hiel keeper Dibbets Vor-
den van de aansluitingstreffer af
door een pegel van Rob Enzerink

* te keren, waarbij hij nog wel de
hulp nodig had van een verdedi-
ger. Even later kopte Rob Enzerink
een voorzet rakelings over en zag
hij een kopbal door de lat gekeerd.

Door het pressievoetbal van Vor-
den wankelde de verdediging van
Grol en was het wachten op de
aansluitingstreffer. In de 80e mi-
nuut werd een afgeslagen corner-
bal door Hans van Dijk op de paal
geschoten. De verdediging kreeg
de bal niet weg en Erwin Henge

•f veld wist daar wel raad mee en
schoot de 2-3 binnen. De laatste
tien minuten was het alles of
niets. Vorden trok met man en
macht naar voren om nog een ge
lijkspel te forceren.

Het had nog een aantal goede mo-
gelijkheden, maar de Grolgoalie
stak in goede vorm. De scheids-
rechter hield Grol in de slotmi-
nuut op de been, toen hij een
handsbal in het strafschopgebied

wegwuifde. Ook Grol kreeg nog
een aantal uitgelezen mogelij khe
den, maar de kansen waren aan
hen niet meer besteed. Een teleur-
stellende nederlaag voor Vorden.
Het had gelet op het spelbeeld ze
ker een gelijkspel verdiend, maar
de doelpunten tellen bij het laatste
fluitsignaal.

Uitslagen 13-14 april
Vorden Dl -Columbia Dl: 0-2
DZCD6- Vorden D2: 6-0
Vorden D3 - DZC D7: 3-1
Sociï El-Vorden El: 3-5
PaxE4-Vorden E2: 2-1
Vorden E4 - Doetinchem E6:1-0
Vorden E5 - Zeddam E3: 3-1
Vorden Fl - Steenderen Fl: 2-1
Vorden F2 - WHCZ F3: 3-0
AZC F3-Vorden F3: 0-1
Vorden F4-ViodF7:1-2
ViodFS-Vorden F5: (H)
Vorden Al - Dierense Boys Al: 4-1
Eefde Cl-Vorden Cl: 0-4
WHCZ C5 -Vorden C2: 5-2
SDZZ l-Vorden 1:2-2
Vorden 2 - Lochem 2: 0-2
Vorden 5 - Reunie 8: 3-1

Programma 20-21 april
Vorden Al - RDC Dl; Vorden D3 -
Zutphania Dl; Vorden El - WL El;
Doetinchem E3 - Vorden E2; Zelos
E4 - Vorden E3; Vorden E4 - Pax E6;
Ratti E2 - Vorden E5; AZC Fl -
Vorden Pi; Viod F6 - Vorden F2;
Vorden F3 - Brummen F5; Warnsv.
Boys F7 - Vorden F4; Vorden F5 -
DZC F10; Gazelle Nieuwland A2 -
Vorden Al; Be Quick C2 - Vorden
C2; Sociï 2 - Vorden 3; Vorden 4 -
Longa 6; Lochem 7 - Vorden 5

Woensdag 24 april
AGOWD2-Vorden Dl

SDZZ - VORDEN 2-2
Dat Vorden het bijzonder moeilijk
zou krijgen in Zevenaar was van
tevoren bekend. De Zevenaarse
ploeg doet nog volop mee voor de
derde periodetitel. Vorden moest
gaan voor de overwinning om nog
in de race te blijven om degradatie
te ontlopen. Het ontbrak bij Vor-
den aan concentratie en waar-
schijnlijk ook het geloof in eigen
kunnen, maar bovenal de wil om
te winnen. De laatste twintig mi-
nuten van de wedstrijd werd weer
als vanouds gestreden en zette het
de tegenstander onder druk. Dat
het in de laatste minuut toch nog
een punt pakte had niemand
meer verwacht. Degradatie lijkt
door de winst van mede degrada-
tiekandidaat VIOD onafwendbaar.
Alleen theoretisch is er nog een
kans, maar is daarbij volledig af-
hankelijk van wat andere ploegen
doen.

Vorden begon nogal gelaten aan
de wedstrijd en gaf de tegenstan-
der veel ruimte om het spel te ma-
ken. Het had ook moeite met het
spelsysteem van SDZZ, die met een
ausputzer speelt. Er werd onvol-
doende druk naar voren gezet om
daarmee het favoriete spel van
SDZZ onmogelijk te maken. De
eerste kans was voor Vorden. Den-
nis Wentink kopte uit een vrije
trap van Erik Oldenhave rakelings
naast. In de 15e minuut opende
SDZZ de score. Een klutsbal viel
over de Vordense verdediging en
de spits was er sneller bij dan de
Vordense doelman en dat beteken-
de 1-0. SDZZ counterde een aantal
keren gevaarlijk uit en ontsnapte
Vorden aan een grotere achters-
tand. Ook Vorden was dicht bij een
doelpunt. Keeper Rene Marienus
haalde een vrije trap van Rob En-
zerink uit de bovenhoek. Even la-
ter leek hij te zijn gepasseerd door
een omhaal van Dennis Wentink,
maar de bal ging net naast. Vorden
zat weliswaar niet in de wedstrijd,
maar SDZZ was ook niet bij mach-
te daarvan te profiteren.

De tweede helft was nog maar net
begonnen of Vorden keek tegen
een 2-0 achterstand aan. Bij een
hoge voorzet tastte keeper Jurgen
Bruggink mis en kopte de spits de
bal binnen de palen. Vorden had

even wat tijd nodig om deze te-
leurstelling te verwerken, maar
een volley van Dennis Wentink op
de lat luidde de ommekeer in. De
ploeg zette meer druk naar voren
en er ontstonden kansen voor de
aansluitingstreffer. Met name ver-
dediger Joris Platteeuw speelde
een sterke partij en haalde het ge
vaar uit de counters van de Zeve
naarse ploeg. Dennis Wentink
zorgde voor de aansluitingstreffer
toen hij een vrije trap van Erik Ol-
denhave verlengde 2-1. Vorden
werd sterker en de achterhoede
van SDZZ moest alle zeilen bij zet-
ten om het gevaar te keren. Het
verdedigde met man en macht en
bij de schoten van Rob Enzerink
en Dennis Wentink zat er altijd
wel een been tussen, dat het sco-
ren belette. Na het inbrengen van
Ronnie de Beus, die langdurig we
gens een blessure was uitgescha-
keld, kwam er meer snelheid in de
voorhoede en ontstonden er diver-
se kansen. Wat Vorden ook pro-
beerde het kreeg de bal niet tussen
de palen. Lat en paal stonden in de
weg, maar ook werd een aantal ke
ren gefaald bij een open kans. Aan
de andere kant bracht de lat ook
een keer redding bij een van de
counters. Het kreeg ook van de
overigens goedleidende scheids-
rechter Kampschreur uit Loo niet
het voordeel van de twijfel, toen
Erwin Hengeveld binnen de be-
ruchte lijnen werd gevloerd. Rob
Enzerink was uiteindelijk degene
die de 2-2 binnenwerkte. Het ziet
er naar uit, dat Vorden na één jaar
3e klasse, het komende seizoen
een stapje terug zal moeten zet-
ten.

SOCIÏ
Uitslagen
Jeugd:
Warnsveldse Boys F3 - Sociï Fl: 1-9
Sociï El-Vorden El: 3-5
Sociï Dl-MVR Dl: 2-0
Sociï B - Activa B: 3-1
Senioren:
Gorssel - Sociï: 3-1
Zutphania 2 - Sociï 2:1-0
Dierense Boys 3 - Sociï 3: 5-2
Sociï 4 - Gorssel 5: 0-6
Sociï 5 - Zutphen 6: 2-6

Programma
Jeugd:
Drempt Vooruit F2 - Sociï Fl;
Warnsv. Boys E2 - Sociï El; Zeddam
Dl - Sociï D; V en K B - Sociï B.
Senioren:
Sociï 2 - Vorden 3; Doesburg 3 -
Sociï 3; Sociï 4 - Erica 9; Sociï 5 -
Pax 10.

RATTI
Terborg - Ratti
Afgelopen zondag reisden de Ratti-
mannen naar Terborg om daar
een wedstrijd te spelen tegen
de plaatselijke voetbalvereniging.
Ratti begon uitstekend aan de
wedstrijd, na nog geen twee minu-
ten spelen werd het al 0-1. Ferdy
Klein Brinke kreeg de bal voor zijn
voeten na slecht uitverdedigen
van Terborg en ronde af met een
fraaie boogbal. Nog geen 5 minu-
ten later was de stand echter al
weer gelijk, een snelle counter van
Terborg werd door hun snelle
rechtsbuiten knap in de verre
hoek getikt. Hierna ontspon zich
een gelijkopgaand duel, met enke
Ie kansen voor beide ploegen. Tot
aan de rust werd er echter niet
meer gescoord. Na de pauze ont-
stond in eerste instantie hetzelfde
spelbeeld. Echter na zo'n 10 minu-
ten was het Terborg dat scoorde, er
werd teveel ruimte gegeven aan
een opgekomen middenvelder die
daardoor tijd kreeg een voorzet te
controleren en in het dak van het
doel te volleyen. Hierna zette Ratti
het tegenoffensief in, wat ook tot
enkele uitstekende kansen leidde.
Matthijs Nijhof was enkele keren
gevaarlijk en Antoine Peters zag
zijn inzet via de binnenkant van
de paal weer het veld in stuiteren.
Aan de andere kant kreeg Terborg
de ruimte om de counteren, voor-
al hun nog jonge rechtsbuiten was

constant dreigend. Doelman Bert-
Jan Kolkman was echter goed bij
de les. Toch was het Terborg dat
zo'n 10 minuten voor tijd vanuit
een corner de 3-1 aantekende,
waarmee de wedstrijd gelopen
was. Komend weekeinde is Ratti
vrij, de week erop wordt er thuis
gespeeld tegen Halle.

PROGRAMMA
Zaterdag 20 april
Ratti 5 - Haarlo 2; Ratti BI - Voor-
waarts T. B3; WHCZ C4 - Ratti Cl

Zondag 21 april
Longa '30 9 - Ratti 2; Ratti 3 - Deo 3;
Ratti 4 - Westendorp 2

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS/DASH
Pelgrum Mak./Dash l - Reflex l
Afgelopen zaterdag speelde het
eerste team van Pelgrum Make
laars/Dash tegen Reflex uit Dui-
ven. De wedstrijd begon later dan
gepland, mede door het kam-
pioenschap van dames 2 die mid-
dag. De vertraging kan een van de
oorzaken geweest zijn voor het
matige spel van het eerste team. In
de eerste set liep Pelgrum Make
laars/Dash namelijk erg achter de
feiten aan en kon de tegenstander,
die strijdt tegen degradatie, het
de dames uit Vorden erg moeilijk
maken. Maar aan het einde van de
Ie set kon Pelgrum Makelaars/
Dash toch een vuist maken en de
setwinst naar zich toetrekken.
In de tweede set probeerde inval-
coach Marjan Lijftocht het team
aan te zetten tot fanatieker en
enthousiaster spel. De dames pro-
beerden het wel, maar echt over-
tuigend was het spel nog niet.
Toch werd de tweede set ook ge
wonnen door Dash.
In de derde en vierde set speelde
Pelgrum Makelaars/Dash iets beter
volleybal, maar toch konden de
dames geen echte voorsprong op-
bouwen. Telkens als er een kleine
voorsprong was.werd deze weer
vrij gemakkelijk uit handen gege
ven. Toch toonde Pelgrum Make
laars/Dash haar klasse en won ook
deze twee sets. Het was geen
mooie overwinning, maar de vijf
punten zijn binnen. Aankomende
zaterdag staat de laatste wedstijd
van de competitie op het program-
ma en dat beloofd nog een spek-
takel te worden. In de streekderby
tegen DVO in Hengelo zullen de
nummer 4 en 5 van het klasse
ment een mooie party volleybal
laten zien. De Vordense dames
zullen uw steun dan nog een keer
hard nodig hebben!

UITSLAGEN
Heren
PM DASH l - Willems/Gem. 2: 1-3
(20-25, 20-25,19-25 en 25-17)
PM DASH 2 - Wivoc 2: 0-4
PM DASH 3 - Wivoc 5: 04
Dames
PM DASH l-Reflex 1:4-0
(25-19, 25-18, 25-21 en 25-19)
PM DASH 2-DVO 1:4-0
(25-19, 25-18, 25-22 en 25-16)
DASH 2 is kampioen en promo-
veert naar de derde divisie !!!!
Dijkman/WSV l - PM DASH 3: 4-0
Pajodos l - PM DASH 4:1-3
DASH 4 kan volgende week kam-
pioen worden.
PM DASH 6 -Wivoc 5: O4
Vios 4 - PM DASH 7: 4-0
Jeugd
Meisjes C'
Dijkman/WSV Cl - PM DASH Cl: 1-3
Mix C; PM DASH XC2 - Wiv. XCl: O4

PROGRAMMA
Laatste speelweekend
Heren: Baderie/Dynamo 3 - PM
DASH r, Mevo l - PM DASH 2;
DES 2 - PM DASH 3. Dames: DVO l
- PM DASH 1; Nefit/Orion 3 - PM
DASH 2; PM DASH 3 - Gemini 2;
PM DASH 4 - Vollverijs 1; PM DASH
5 - Dijkman/WSV 2; Brevoc 3 - PM
DASH 6; PM DASH 7 - Brevoc 1.
Jeugd: Meisjes B: PM DASH BI -

DVO BI. Meisjes C: PM DASH Cl -
Gorssel Cl. Mix C: Gemini XCl - PM
DASH XC2. Mini: PM DASH Dl -
Vios Dl; PM DASH D2 - Revoc 2

Paardens port

In het weekend van 6 en 7 april
werd de 2e officiële V.S.G.M.W.
verreden. Deze werd georganiseerd
door menvereniging Achter 't Peerd
te Gorssel, onder de vlag van de
K.N.H.S. Mooier weer voor een
menwedstrijd konden organisatie
en deelnemers zich niet wensen.
Er zat echter wel water in de wa-
terhindernis, wat voor sommigen
toch een obstakel vormde. Ook Ie
den van de menvereniging In de
Reep'n Vorden namen deel aan de
ze wedstrijd en wel met drie aan-
spanningen te weten de team's: v.
Steenblik, v. Zeeburg en De Gold-
berg. Zondagmiddag na de hinder-
nissen was de prijsuitreiking en de
Vordense deelnemers konden met
een goed gevoel naar huis. Alle
drie de teams rijden in Klasse l, 2-
span paard. Als winnaar kwam uit
de bus het team van v. Zeeburg.
Het team van de Goldberg en
Steenblik eindigden respectieve-
lijk op de derde en de vijfde plaats.

Tennis

TENNISVERENIGING VORDEN
Afgelopen week is de competitie
voor Tennisvereniging Vorden van
start gegaan. Vorden vertegen-
woordigt met 19 teams, waarvan
11 senioren teams en 8 junioren
teams, de tennisvereniging.

Uitslagen competitie
Zondag:
Dames hoofdklasse: Bastion Basse
laar -Vorden 1: 5-1. Heren 7e klas-
se: Vorden l - Beckson 1:3-3. Ge
mengd 35+ 3e klasse: Wildbaan l -
Vorden 1: 2-3. Heren 35+ Ie klasse:
Cash l-Vorden 1:4-2. Gemengd ju-
nioren 2e klasse: Vorden l - De-
nenkamp 6-2. Jongens 2e klasse:
Vorden l - Losser: 5-1. Jongens 2e
klasse: Vorden 2 - Eerbeek 1: 2A

Zaterdag:
Heren 2e klasse: Vorden l - De Riet-
stap: 4-2. Heren 5e klasse: Beckson
3 - Vorden 2:2-4. Heren 40+ 4e klasse:
Vorden l - Braamveld: 6-0. Meisjes
t/m 17: Vorden 2 - De Stuw 1: 4-2.
Meisjes t/m 17: Vorden l - Rietstap
6-0

Dinsdag:
Dames 2e klasse: Vordenl - Altec:
6-0. Dames 2e klasse: Vorden 2 -
Beinum 1: 5-1. Dames 3e klasse:
Almen - Vorden 3:4-2

Woensdag
Mix t/m 10jaar: Lochem l -Vorden
1:1-4. Mix t/m 10 jaar: De Stoven l
- Vorden 2: 2-3. Mix t/m 12 jaar:
Vorden l -Tega 1:50

Donderdag
Dames 2e klasse: Winterswijk 4 -
Vorden 1:4-0

Bridgen

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 3 april
Groep: A
l Mw. A.W. van Gastel/Mw. T. Simo-
nis 57,81%; 2 Dhr. H. Wagenvoor-
de/Dhr. J. Holtslag 57,29%; 3 Dhr. B.
Bergman/Dhr. G. Hissink 51,56%.
Groep: B
l Mw. C.E. Smit/Dhr. B. Klooster-
man 55,56%; 2 Dhr. J.W. Coster-
mans/Dhr. H. Enthoven 54.17%; 3
Dhr. G. Gille/Dhr. H. Groot Bramel
52,78%.
Groep: C
l Mw. G. Kriek/Mw. M. de Leeuw
63,19%; 2 Mw. G. Bouman/Mw.
A.W. van Manen 61,81%; 3 Mw. T.
Speulman/Dhr. P. Speulman 50,69%.



ALBERT HEIJN HENGELO
MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

SPEKLAPPEN
met zwoerd

kg 299

ASPERGES

SPA & FRUIT
diverse smaken

109
.

3 flessen halen
2 flessen betalen

500 gram

WARSTEINER
PILSNER

krat 24 flesjes

99
nu 8.9

HUGGIES LUIERS
pak a

9217.
Nu 2e pak

voor de halve prijs

HAK GROENTE-
CONSERVEN

pot 340 gram

3 poften halen
2 potten betalen

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

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

DUCAATNARCISSENU\J\sr\r\t Î IF^n wlww 1—m

2 bosjes

149
•

SAFARI
Exotic liquor

849
•

GALLH3GALL

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

Oh HENGELD (G) (0575) 46 12 05 FAX (057

fiEB^F^

w:
MOLENHOEK

5)46461

•••

« PEUGEO1l ™™ ^̂ ^ ^̂ ^ ••" ̂ ^ •

OCCASIONS
106 3drs l.l XN
106 3drs l.l Accent
106 3drs l.l Sport
106 3drs 1.0 Accent
106 3drs I.6GTI I6V

Imv. mlv. cd.
Imv. a.sp. mlv.

Imv. mlv. a.sp.

abs. Imv. a.sp.

cpv. el.r. trh.• 205 3drs 1.4 Géneration

2063drs I.9XND
206 3drs l .4 XS cpv. stb. el.r. 15'lmv
2063dr$l.4XS cpv. st.b. el.r.
2063dr$l.4XT cpv. el.r.

306 Sdrs I.4XN
306 Sdrs 1.4 XR Galerie Imv
306 Sdrs l.4 XN Comfort

307 3drs 2.0 XSi HDi 80kw füff opüons

4064drsl.8SR cpv. el.r.
406 2drs 3.0V6 Coupé full opt/ons

overige merken

Nissan Sunny 1.4 I6V st.b. IS'lmv
Nissan Sunny 1.4
Mazda 323, 1.3 HB GLX I6V

90.000 km
61.000 km
26.000 km
50.000 km
82.000 km

60.000 km

81.000 km
42.000 km
16.000 km
25.000 km

43.000 km
85.000 km
85.000 km

1.600 km

99.000 km
51.000 km

103.000 km
67.000 km
38.000 km

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

Deze moet u beslist gezien hebben !

PEUGEOT 206 XS 1.6
Deze 206 3-deurs in de kleur "noir onyx" en heeft een tem-
peramentvolle l ,6 liter motor voor sportieve prestaties. De
sportieve uitstraling wordt gekenmerkt door sportbumpers,
het, chromen uitlaatsierstuk, de sportantenne en de mistlam-
pen voor. In het interieur vindt u kuipstoelen en een olie-
niveau en olietemperatuurmeter alsmede een originele radio
van Peugeot met bediening aan het stuur.
Deze 'Peu' is van 2000, heeft een kilometerstand van slechts
38.000 km en brengt u voor EUR. 12.250 in 12,5 seconden
naar de 100 km/u. inclusief één
jaar leeuwekeur garantie!

Kijk ook op onze
vernieuwde website !!!

www.ridderhof.peugeot.nl

1999

2000

/—;\ LEEUWEKEURm *
' nl GEBRUIKTE r [0]BOVAC

Openingstijden: maandag - donderdag 08.00 - 18.00 u. vri jdag 08.00 - 20.00 u. zaterdag 09.00 - 16.00 u.

Meer informatie over occasions: www.riddernof.peugeot.nl

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

J E V O E L T J E L E K K E R D E R I N E E N PEUGEOT. PEUGEOT

Wij hebben voor u ...
Bloeiende magnolia's rood, wit, rose
Leilinden en leiplatanen

Bolbomen Esdoorn, Prunus, Catalpa, Acacia
Dakplatanen
Rode en groen beuk
voor hagen van 50-175 cm
Bosplantsoenen
Haagbeplanting
coniferen, meidoorn, liguster, etc.
Haag- en sierconiferen
Rhododendrons
en andere groenblijvende planten

Ook voor een cadeaubon
kunt u bij ons terecht

BOOMKWEKERIJ

TUINAANLEG

HOVENIERSBEDRIJF G.J. HALFMAN
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 14 24

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u verzekerd bent.

, Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

A. Ruiterkamp
Almen

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink

Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

Ochtendblad De Telegraaf
zoekt voor binnenkort een

bezorger(ster)
voor Vorden
Alleen voor de donderdag, vrijdag en zater-
dag! U zit er dus niet alle dagen aan vast!

Min. leeftijd 15 jaar. Ouderen zijn zeer welkom!
Prima verdiensten, regenkleding, gratis krant,
diverse bonussen e.d.

Voor de snelle beslisser een prima startpremie.

Inl. (0575) 55 13 16

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

FONS JANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37



JVieuwe
openings-
tijden
in-

Kerkstraat 'ï, Vorden

A.s. woensdag 17 april gaat De Rotonde om
10.00 uur 'sochtends open. Ook de donderdag,
vrijdag en zaterdag zullen wij om 10.00 uur open
gaan. De maandag en dinsdag zullen voorlopig
nog even hetzelfde blijven. Pascalle Voskamp, on-
ze rechterhand, zal deze 4 ochtenden de leiding
gaan geven en informatie verstrekken over de
dagschotels, dineetjes, het all-in fietsarrangement
en alle andere mogelijkheden.

Vanaf 10.00 uur hebben we ons huisgemaakte as-
sortiment aan gebak en cake klaarstaan waaron-
der de Oostenrijkse Apfelstrudel. Vanaf 11.30 uur
is de keuken geopend voor lunch en (op ver-
zoek) diner!

De nieuwe openingstijden zijn:

maandags gesloten (zomermaanden geopend)
Dinsdags 17.00 - 22.00 uur
Woensdags
t/m zaterdags 10.00 - 22.00 uur
Zondags 11.30 - 22.00 uur

Wij willen iedereen een mooi voorjaar en fij-
ne zomer toewensen en graag tot ziens in
Bistro De Rotonde.

www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 900 Mhz, 128 Mb intern geh©ugenv2QGfe>; harddisk
AMD Duron 1000 Mhz,,128 Mb intern geheugen, 40 Gb h,
AMD Athlon XP 1800*, 256 Mb SDRAM, 4 idisk
AMD Athlon XP 18DO-h:2S0 Mb SDRAM, 32MB"TNT2 AG
60 Gb harddisk

v.a. € 749,-
€ 749,-
€ 799,-
€ 899,-

€ 989,-

SpelletjesPC v.a. € 849,-
AMD Duron 1000 Mix, 128:MB SDRAM, NVidia RivaTNT2 32Mb M64 :
AGR 40 Gb harddist l € 849,-
AMD Athlon XP 1SQP+, MSiK?T-266 Pro2 Moedertod. 256 MB DDR 266
MHz, Geforce2 MX §00 64 :Mb AGR 60 Gb harddisk ; |j€ 1099,-

PC-266 MHz., UDMA 60100 ATX'Moederbord, 64 MB (behalve bij de SpelletjesPC)
VGA, AC '97 Sound, 52 x Aöpen CDRQM, 56K6 Modern, 10/100 Mbps Netwerkkaart,
1,44MB Diskdrive, Midi-Tower ATX 300W, Trust Power Keyboard, Logitech Scrollwheei
Muis.

Actie:
Een USB Flatbed Scanner voor maar 25.-

Opties:
17 inch monitor € 179,- • 19 inch monitor € 249,- • BTC 16 x 10 x 40 CD-ReWriter

€ 89,- • 4 x 4 x 32 CD-Rewriter € 45,- • 16/48 DVD-speler € 79,- • TFT monitor v.a.
€ 439,- • HP 845C Printer € 99,- • Epson C60 Printer €119,-» Logitech Cordless

Desktop € 75,- • USB Scanner v.a. € 79,- • 160W boxen € 12,50
• Andere onderdelen op aanvraag.

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

ë tandems staan
voor u klaar.
De puzzeltocht is
uitgezet. U kunt op
een actieve manier
kennismaken met
onze landelijke
omgeving. Gecom*
ineerd met onze
.ulifiaire mogelijk-

heden ij» tedere niid-
dagof avond
geslaagd. R;

Tandem-
Heltatiit

Kerkstraat 11
Keijenborg
Tel. (0575) 4612 93

P A R T Y R E S T A U R A N T

DE SMID

EEKMARKE
Runder sucadelappen ug c 4."
Speklappen met of zonder zwoerd qq
naturel of gekruid 1 kg € 3.

Gehakt h,o.h. ik g c2.95 l
2 kilo €5P°!

Gehaktschnitzels
naturel

Elke week op de ma/W in Vorden

Weekpakket vleeswaren:

100 gr KATENSPEK € l.15

100gr CERVELAAT € l.1"

100 gr SCHOUDERHAM € US

c3.45

NU
VOOR

uw vakslager DIJKGRAAF

O 2 BEGONIA'S

O BOS ROZEN A 20 ST.

0 2 BOSSEN TULPEN

HORTENSIA

5?9
4 99 Bloemen en planten

3?9

5.99

Al deze aanbiedingen zijn geldig op de Markt
en bij Kluvers

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Nieuw op de vrijdagochtendmarkt in Vorden

De Haan Diepvriesproducten
Voetbalijs - Leuk voor kinderen

l S voor 4,50
+ 5 gratis

Divers gebak
vanaf 2, Vraag ernaar

Gehaktballen - Slagerskwaliteit

10 voor
OP + OP

Grote kroketten - de beste kwaliteit

S voor ^/ 5 (/
2e zak 2,-

Grote zak patat - 2,5 kg de lekkerste van Nederland

3,50voor

Voor kinderen van iedere klant een gratis ijsje

Kijk
voor
meer

nieuws
op:
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