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Aktie 'Beterwater!' goed gestart
De eerste serie brieven met
klachten over de slechte (harde)
kwaliteit van het kraanwater
dat aan Vordense huishoudens
wordt geleverd is binnen. Een
hoopgevende start! Maar de or-
ganisatoren verwachten nog
veel meer reacties.

Alleen - zo horen we van diverse
kanten - hebben nogal wat men-
sen er moeite mee een officiële
brief te schrijven waarin ze hun
klachten onder woorden brengen.

Of ze vinden het te veel werk.
Waarom leveren jullie geen kant
en klare brieven, waarin de men-
sen alleen hoeven te schrijven wel-
ke klachten ze hebben?'

Die goede tip hebben we meteen
in praktijk gebracht. Aan de twee
'stembussen' die in de Openbare
Bibliotheek en in de gang bij
Super de Boer staan hangt nu een
stapeltje voorgedrukte brieven.

Scheur er één af en vul in het open
vakje in waar u in uw gezin last
van hebt als gevolg van het veel te
harde water dat in Vorden uit de
kraan komt. Stop bij uw volgend
bezoek die brief, liefst met uw
naam en adres, in de bus. Uit de

eerste brieven die binnen zijn ge-
komen blijkt al dat het teveel aan
kalk in ons water meer onaange-
name gevolgen heeft dan je opper-
vlakkig zou denken.

Die ervaringen van u en andere
mensen hebben we nodig om de
directie van de Provinciale Water-
leiding duidelijk te maken dat,
wat in de huis aan huis verspreide
Waterkrant van dit bedrijf wordt
beweerd, niet juist is. We krijgen
in Vorden niet, zoals in die krant
staat, 'helder, fris, goed smakend
en betrouwbaar water'. En we vin-
den dat deze slechte kwaliteit, die
veel gezinnen handenvol geld
kost, niet tot het jaar 2007 mag du-
ren, zoals is aangekondigd.

CAMPAGNE VAN MAANDEN
Het blijkt dat al eerder door de
Achterhoekse gemeente Wehl een
actie is gehouden om bij de leve-
rancier te klagen over het teveel
aan kalk in het water.

Een originele actie waarin een zak
vol aangekoekte stukjes kalksteen,
die door de bevolking was verza-
meld, aan de waterleiding-directie
werd aangeboden. Leuk bedacht,
maar zo'n eenmalige actie is zo
voorbij en heeft weinig invloed op

de besluitvorming. Daarom willen
we in Vorden een campage voeren
die vele maanden zal duren.
O.a. door bewerking van de persor-
ganen (nieuwsbladen en kranten,
radio en TV) zodat de directie van
het Waterleidingbedrijf gaat be-
grijpen dat ze nu echt met voor-
stellen moet komen om op kortere
termijn dit probleem op te lossen.

Als we konden kiezen voor een
andere leverancier van water dan
zouden velen dat doen. Nu we zijn
aangewezen op die ene leverancier
mogen we eisen dat verbetering
van de waterkwaliteit de grootste
prioriteit heeft.

En dat heeft het naar onze mening
en na lezing van het Jaarverslag
van het waterbedrijf, beslist niet.

Vandaar ons verzoek: help onze
werkgroep om aandacht te vragen
voor dit probleem door storting
van een bescheiden bedrag op de
rekening van 'Beterwater!", dat is
RABO-rekeningnr. 32.74.818.03.

Alle gestorte bedragen worden uit-
sluitend besteed aan deze aktie en
dat wordt door Accountantsbureau
Bloemendaal en Wiegerinck ge-
controleerd. Bedankt bij voorbaat.

Jeugdmiddag
muziekvereniging Concordia
Op zaterdag 25 mei a.s. zal in
het Stampertje van het Dorps-
centrum voor de eerste keer
een Jeugdmiddag gehouden
worden voor en door de leer-
lingen van Concordia.

Op deze middag zullen de leer-
lingmuziekanten laten horen wat
zij zoal geleerd hebben in het af-
gelopen jaar. Diverse instrumen-
ten zijn die middag te beluisteren
zoals een dwarsfluit, klarinet,
saxofoon en trompet. Ook de juni-
or leden van de drumband zullen
van zich laten horen. Datje geen 8
of 9 behoeft te zijn om met deze

muzikale hobby te beginnen laten
een aantal oudere muziekanten
horen.

Concordia is tevens op zoek naar
mensen die reeds schuiftrombo-
ne, hoorn, bas, bariton of klarinet
bespelen. Ben jij zo iemand of ken
je iemand in je omgeving die dit
doet, kom dan eens kennismaken.
Ook muziekanten uit omliggende
plaatsen zijn van harte welkom.
Men repeteert altijd op donder-
dagavond in het Dorpscentrum.
Voorjaarsconcert houdt men op
zaterdagavond l juni a.s. in het
Dorpscentrum, toegang is gratis.

Openluchtdienst van de
Raad van Kerken Vorden
De gezamenlijke Kerken van
Vorden organiseren op Eerste
Pinksterdag 19 mei een open-
luchtdienst op het terrein voor
het gemeentehuis wat voor de-
ze dag is omgedoopt tot 'Ker-
kenveld'.

Medewerking wordt verleend door
het Kinderkoor en het 30+ koor
van de R.K, parochie alsmede mu-
ziekvereniging Sursum Corda. Het
speciale thema van deze Pinkster-
dienst is 'God verheugt zich in zijn
schepping'. De jeugd zal haar ei-
gen bijdrage aan deze dienst verle-
nen.
In een tijd waarin de mens Gods
schepping niet altijd weet te waar-
deren en waar de vrede nog ver te

zoeken is, willen de Kerken Gods
Geest afroepen over hun gezamen-
lijke evangelische en oecumeni-
sche opdracht tot solidariteit voor
al Zijn schepselen.
Mocht het weer te slecht zijn, dan
wordt de dienst gehouden in de
Hervormde dorpskerk.
Er zal gezorgd worden voor vol-
doende zitplaatsen, maar indien
men ook eventueel een eigen klap-
stoel meebrengt, is een zitplaats in
ieder geval verzekerd. Voor kinder-
oppas wordt gezorgd.

De aanvang van de dienst is om
10.00 uur. Er wordt gerekend op
een grote opkomst. De dienst
wordt in zijn geheel uitgezonden
via de Streekradio Achterhoek FM.

De vrouwenraad
De raad is een overkoepeling
van de Vrouwenorganisaties in
Vorden - Wichmond en Linde.

Het gebied is in beweging en men
wil die beweging volgen en daar
invloed op kunnen uitoefenen,
maar: 'Hoe behouden wij de leef-
baarheid en wat verstaan we daar-
onder. Wat willen we echt behou-
den, Wat is voor ons als vrouwen
van belang'. Men heeft hulp ge-
vraagd aan de Wetenschapswinkel
in Wageningen. Hun doel is een
brug te zijn tussen wetenschap en
maatschappij.

Op de laatste vergadering van dit
seizoen: dinsdagmiddag 21 mei
a.s. in het Dorpscentrum hoopt
men met één van de medewerkers
in gesprek te komen en een pro-
gramma te maken voor het vol-
gende vergaderseizoen.

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgen-
de keer is op donderdagavond
23 mei a.s..

De inwoners van Vorden worden
daarbij in de gelegenheid gesteld
om op een gemakkelijke wijze con-
tact te leggen met de leden van de
CDA-fractie voor vragen, opmer-
kingen of gewoon eens iets kwijt
te willen over gemeentelijke zaken.

Iedereen die dat wil kan zich tot
de CDA-fractie wenden, hetzij
voor zichzelf danwei namens een
vereniging of instantie. Het is
wenselijk, dat men zich van tevoren
telefonisch meldt, zodat er zonodig
nog wat kan worden voorbereid

en in ieder geval diegene van de
CDA-fractie aanwezig is, die het
betreffende onderwerp in zijn por-
tefeuille heeft.

Het spreekuur is op donderdag-
avond 23 mei a.s. op het Gemeen-
tehuis. Om vooraf telefonisch te
melden dient men contact op te
nemen met Ab Boers (fractievoor-
zitter CDA).

Inlevering
advertenties/
0 berichten.

In verband met bedrijfssluiting
op maandag 20 mei,

0 Tweede Pinksterdag,
verzoeken wij inlevering van

advertenties en berichten
op vrijdag 17 mei vóór 09.00 uur.

De redactie.

Deze week in
Contact

de bijlage

Skeelermarathon
Vorden
Zaterdag 18 mei 2O02
Industrieterrein Hef Werkveld

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 19 mei Pinksteren 10.00 uur gezamenlijke dienst van de Raad
van Kerken bij Kasteel Vorden.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 mei Pinksteren 10.00 uur ds. A. Hagoort, dienst voor jong
en oud.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag J 9 mei Pinksteren 10.00 uur gezamenlijke dienst van de Raad
van Kerken bij Kasteel Vorden.

R.K. kerk Vorden
Zondag 19 mei Pinksteren 10.00 uur gezamenlijke dienst van de Raad
van Kerken bij Kasteel Vorden m.m.v. Kinderkoor en 30+ koor.
Maandag20 mei Tweede Pinksterdag 10.00 uur woord- en communie-
viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 18 mei 17.00 uur eucharistieviering met volkszang.
Zondag 19 mei Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering met dames/
heren koor.
Maandag 20 mei Tweede Pinksterdag 10.00 uur eucharistieviering
met dameskoor.

Weekendwacht pastores
19-20 mei H. Jacobs, Keijenborg, tel. (0575) 461314.

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
18 t/m 20 mei (Pinksteren) FA. Kuijl, Lochem, telefoon (0573) 25 16 84.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag, zondag en maandag van
11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033) 46 25 678.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamp-
horst 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.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta ui tvaartcentrum Het Jebbink4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.

Eppiiik/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dagen nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

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

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

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
drie-hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloop-
spreekuur 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.
Personenalarmering 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, Raadhuis-
straat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.J 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, bisek-
suele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Bor-
culoseweg 40. Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Anne).

Stankmeldingsiiummer 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 Hoop-
en, 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
• Met de zomer in zicht wilt u
natuurlijk uw ideale gewicht. U
wordt dan gegarandeerd
TOP-FIT. Vraag Jerna Brug-
gink hoe dat zit. Tel. (0575) 46
3205.

• Gevraagd: lieve enthou-
siaste oppas voor 11/2 dag
per week voor ons gezin met 3
kinderen (6-5-21/2) in Vorden
(buitengebied). Tel. na 20.00
uur (0575) 55 44 37.

• Reiki, deze natuurlijke ge-
neeswijze kan iedereen leren!
Info: Lia & Jan van 't Veen, Rei-
kimasters. Tel. (0575) 51 33 80.

• Jazzorkest The Mills Bro-
thers, zondag 19 mei, 15.00
uur, Theater Onder de Molen in
Vorden, reserveren: (0575) 55
6987.

• Info aloë vera producten.
J. Nijkamp, Warnsveld, tel.
(0575) 52 13 16 of 55 36 32.
www.foreverlivingproducts.nl/j
nijkamp

• Zaterdag 18 mei a.s. in zaal
„de Veldhoen" te Doetinchem
dansavond m.m.v. „The Eve-
ning Stars". Aanvang 20.30
uur. Entree € 5,-. Info Veld-
hoen: (0314) 38 12 50.

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

• Te koop: puppies, geboren
14-03-2002. Moeder labrador,
vader herder. Kleur zwart en
bruin gevlekt. Ingeënt en ont-
wormd. Vakanties geen pro-
bleem. Fam. Scheffer, tel.
(0575) 55 13 33, Nieuwenhuis-
weg 1, Vorden (Delden).

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel F. Peppelinkhausen, telefoon
(0575) 55 29 16 b.g.g. 06 516 01
516.

• Gevraagd, zelfstandige
huishoudelijke hulp voor één
ochtend per week of om de
week. Tel. (0575) 46 30 66 (Vor-
den).

• 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 30 81 en 55 16 73.

• Te koop: aardappelen;
komkommer; tomaten- en pa-
prikaplanten; sla-, andijvie-,
rode biet-, perselie-, selderij-,
spits- en bloemkoolplanten.
André Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. (0575) 55 68 76.

• Witte wijn van de Wereld-
winkel. Goed voor uw STEM.

• Te koop: buxusplanten di-
verse maten. Tel. (0573) 45 38
75 na 17.00 uur.

• In Reurles Huus kunt u op
zaterdag 25 mei tussen 9.30
en 16.30 uur een beeldje ma-
ken van paverpol en lappen.
Kosten € € 35,-, inclusief lun-
ch en andere consumpties. In-
formatie en opgave: (0573) 43
08 76 of 45 20 75. Zie ook het
berichtje in deze krant.

• Te koop: mooie Mechelse
herderpups geb. 21 -03-2002,
ingeënt en ontwormd. Tel.
(0575) 43 15 62.

• Gevraagd: groot perceel
kuilgras. Tel. 55 67 66.

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

Verhuisd per 14 mei:
A. Schregardus-

Witteveen
Wilhelminalaan 8, 7251 EN Vorden

Park Gooyland
Bloemendalsweg 13 F33

7429 AL Colmschate
(Deventer)

(0570) 65 93 91

Buren en bekenden:
bedankt voor alles!

Walvis spotten

Canada?
Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

Vorden, Xutphcnscwcg 26
Telefoon: (0575) 55 82 37

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

Lekker eten mag

V RW NW K N
Geldig maandag 13 mei t/m zaterdag 18 mei

Pure verwennerij
aspergerita
400 gram

Veldverse
broccoli
500 gram 0?9
Nieuwe oogst uit Spanje
Dore aardappelen
2 kilo €

Nieuw en verrassend lekker
verwensalade
200 gram € 149
De allerlekkerste...
Hollandse aardbeien
500 gram ' 249
De allerlekkerste...
ananas
per stuk €

Vers gesneden SNIJBONEN 400 gram €

225
199

De Echte
Groenteman Vorden

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

ASPERGES . . . GRATIS GESCHILD!

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

VIER LIVE BANDS EN NORMAALMARKT
TIJDENS

LENTEFEEST FLOPHOUSE
Vrijdagavond
24 mei

Zaterdagmiddag
25 mei

Zaterdagavond
25mei «2

ALFA (uit Steenderen)

NORMAALMARKT
(start kaartverkoop voor Hoken in Toldiek)

NOT BEETHOVEN
HAZE
FUNQ2

c* de

www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 1000 Mhz, 128 Mb intern geheugen; 20 :Gb harddisk
AMD Duron 1200 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 40 Gb harddisk
AMD Athlon XP 1800+, 256 Mb SDRAM, 40 Gb harddisk
AMD Athlon XP 1800+, 256 Mb SDRAM, 32MB TNT2 AGP,
60 Gb harddisk

v.a. € 749,-
€ 749,-
€ 799,-
€ 899,-

€ 989,-

SpelletjesPC v.a. € 849,-
AMD Duron 1200 MHz, 128 MB SDRAM, NVidia Riyat!MT2 32Mb M64
AGP 40 Gb harddisk | € 849,-
AMD Athlon XP 18QQ+, MSMK7T-266 Pro2 Moederbort 256 MB DDR 266
MHz, Geforce2 MX 400 64 Mb AGR 60 Gb harddisk \ f|€ 1099,-

PC-266 MHz., UDMA;66/100 ATX Moederbord, 64 MB (behalve bij de SpelletiesPC)
VGA, AC '97 Sound, 52 x AOpen CDRÖM, 56K6 Mod|m, 10/100 MbpsNetwerkkaart,
1.44MB Diskdrive, Midi-Tower ATX 300W, Trust Power Keyboard, Logitech Scrollwheel
Muis.

Actie:
Een USB Flatbed Scanner voor maar25.-

17 inch monitor € 189,- • 19 inch monitor € 259,- • BTC 16 x 10 x 40 CD-ReWriter
€ 89,- • 4 x 4 x 32 CD-Rewriter € 45,- • 16/48 DVD-speler € 79,- • TFT monitor

€ 499,- • HP 845C Printer € 99,- • Epson C60 Printer €119, -» Logitech Cordless
Desktop € 75,- • USB Scanner v.a. € 79,- • 600W boxen € 35,-

• Andere onderdelen op aanvraag.

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

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon:

Giel Willem

Paul en Maryke Korhorn-Hulshof

7251 RA Vorden, 7 mei 2002
Spiekerweg 3
Tel. (0575) 55 56 33

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

t......................................

l
» Wij zijn dolblij met de geboorte van onze dochter

Senna

Zij is geboren op 10 mei 2002,
weegt 3810 gram en is 52 cm lang.

"

Paul Helmink en Hetty van den Barg

Het Heijink 9
7251 VC Vorden
Tel. (0575) 55 53 20

:,......'.. . . ...... ... ...... ... . ... . . . . .:. ... . .

Lieke
Wilhelmine

11 mei 2002 dan is ze er plots.
Oma's mooiste en opa's trots.
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Oma Hanny en opa Sjaak Wielaard

Mama Petuia
Papa Frank Wielaard

Sneevlietstraat 2
8015 AJ Zwolle
Tel. (038) 45 33 414

v ................... .. . .

I
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Ter gelegenheid van mijn 95e verjaardag kunt
u mij feliciteren op zondag 26 mei van 14.30
tot 17.00 uur in Café-Restaurant De Pauw van
Warnsveld, Rijksstraatweg 11 te Warnsveld.

J.W. Wesselink
Den Bouw
Abersonplein 9
7231 CR Warnsveld

Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond na
het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder

Gerritje Rossel-Wesselink

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Warnsveld, mei 2002

De overweldigende belangstelling en deelneming wel-
ke u ons heeft betoond na het overlijden van mijn lieve
man, onze fijne vader en de allerliefste opa

B.G.W. Hulleman

hebben ons diep getroffen.

Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun en troost welke
ons dit heeft gegeven.

Uit aller naam,
H.B.M. Hulleman-Horsting
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, mei 2002

Wij zijn onder de indruk van de grote belangstelling die
u getoond heeft tijdens de ziekte en na het overlijden
van onze moeder en oma

Elisabeth Hendrika Bernarda
Rondeel-Kanters

Dit heeft ons veel steun gegeven.
Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te be-
danken, betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen

Hengelo (Gld.), mei 2002

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEkv,
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

y

Dt L L E

Burg. fuilléestraat 58 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • hix (0575) 55 57 92

Pinksteren
Frambozen/bessenvlaai
groot € 8, 75 klein € 4, 75

Vruchtencake
Gevuld met diverse vruchten

Pinksterslof of Pinkster-Bol
Rijkelijk gevuld

€3,25

Pinksterbrood
€6,80

Feestje!!!
Wij verzorgen graag uw gebak, vlaaien,

broodjes, hapjes, koude- en warme
buffetten, belegde broodjes, hartige

broodjes en bonbons.

Graag tot ziens bij Mirjam Mcuk-nhrwk

Boekenbeurs
en

Pleinmarkt
zaterdag 25 mei
in de Voorde en op het
kerkplein te Vorden
van 9.00 tot 14.00 uur.

Grote collectie mooie boeken en platen, huis-
houdelijke artikelen, klein meubilair en
leuke snuisterijen.

Doorgeslagen
van het
lijnen?

Gek van al dat l i jnen?
Maar u wilt er nog
snel wat pondjes af voor de /omer?
Dat kan! Want t i jdens de lekkere
l i j n weken t /m IS j u n i maakt
de Keurslager het u wel héél
aantrekkel i jk . Met lekkere lichte
gerechten, asperges en tal van magere vlees-
waren. Voor nog meer lichte tips:
www.keurslager.nl

Runderrookvlees
700 gram

4 Pepersteaks €
Spaanse tapasschijf
700 gram €

Bouillon vleessalade
700 gram €

Kalfsschnitzels
700 gram €

1?3

5f°

0?°
1?°

Vlogman
Keurslager
/utphenscweg 16 - Vorden

' l e l . (Or7S) ̂  13 21

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1 ()()S

- Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens u\v vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

/O'.lls:

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(IncluslrU-UTivin 'Dr M;u>' t.o. Woonboulevard l i i jcrkamp)

7202 BP /utphcn
Tel. (0575) 52 64 56 / 5 j d? <S8 / 00 202 Ï7581

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

* Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en h aakgarens
• 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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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.

Wethouder W. Chr. Wichers:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur.

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

PENBARE VERGADERING VAN DE REGIORAAD
VAN DE REGIO STEDENDRIEHOEK

De regioraad van de Regio Stedendriehoek vergadert op 22 mei
2002 in Congrescentrum De Hamermolen, Hoenderloseweg 155
te Ugchelen (Apeldoorn). De vergadering begint om 20.00 uur

De agenda en de voorstellen liggen na 13 mei a.s. voor iedereen ter
inzage bij Bureau Beleidszaken, Wilmersdorf 9 te Apeldoorn en in
de gemeentehuizen van de aan de regio Stedendriehoek deelne
mende gemeenten.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Op 18 mei 2002 is de Vogelzang in Wichmond afgesloten voor alle
verkeer, behalve voetgangers, in verband met een buurtfeest.
Op 18 mei 2002 zijn de Handelsweg, de Industrieweg en de Kerkhof-
laan van 13.00 tot 21.30 uur afgesloten voor alle verkeer, in verband
met een skeelerwedstrijd.
Op 19, 20 en 26 mei is de Wiersserallee afgesloten voor alle verkeer,
behalve voetgangers, in verband met de openstelling van de tuinen van
"de Wiersse."
Op 20 mei is de Burgemeester Galleestraat vanaf de Dorpsstraat tot aan
het Jebbink van 08.00 tot 14.00 uur afgesloten voor alle verkeer in
verband met een ska te- en skeelertocht.

IJZIGING KOOPZONDAG

Op verzoek van de VOV hebben burgemeester en wethouders de koop-
zondag van 8 september 2002 omgeruild voor 15 september 2002.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van deze beschikking aan aan-
vrager, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze be-
schikking aan aanvrager is bekendgemaakt kunt u navragen bij de sector
Samenleving.

OUWAANVRAGENf

Plaats Aanvrager

Kapelweg l, H. Roording
Vierakker
Ruurloseweg 74 J.WA. Roelvink

inhoud

bouwen schuur

datum
ontvangst
02-05-2002

bouwen bergruimte 03-05-2002
met overkapping
veranderen woning 03-05-2002

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

Vosheuvelweg 2 G.W. Lebbink

BÏ" VERGUNNINGEN

Bouwen

Plaats
Ruurloseweg 41

inhoud
E. Ruiterkamp en vergroten woning
mw. R. Langwerden

Reeoordweg 2a

Slopen

Plaats
Ruurloseweg 4

Aanleggen

Plaats

Vierakkerse
straatweg
ongenummerd
Deldenseweg 8
Spiekerweg 3

Urtica
de Vijfsprong

Aanvrager
GJ. Lammertink

Aanvrager

J. Keppels

DJ. Besselink
RE. Korhorn

bouwen kas

vrijstelling
- bodem-

onderzoek
(gedeel-
telijk)

- afstand
tot zijde
lingse
perceel-
grens

- goothoogte

inhoud
geheel slopen garage/schuur

inhoud

aanleggen poel

aanleggen poel
aanleggen poel

Monumenten

plaats Aanvrager
Hackfortselaan 4 AJ.M. Jansen

inhoud
plaatsen dakraam in boerderij

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.

BEPRATEN OVER TOEKOMST NATUUR GROTE VELD

Vereniging Natuurmonumenten heeft sinds kort 110 hectare
grond, voornamelijk landbouwgrond, in eigendom gekregen in
het Grote Veld. Natuurmonumenten zal binnenkort starten met
het opstellen van plannen hoe deze nieuwe gronden voor natuur
ingericht en beheerd kunnen worden. De vereniging wil daarbij
graag de mening en ideeën van bewoners en belangstellenden ver-
nemen. Daarom organiseert de vereniging zaterdag 25 mei een
fietsexcursie.

Meningen gevraagd
Natuurmonumenten gaat voorstellen uitwerken voor de inrichting en
het beheer van de nieuw verworven terreinen in het Grote Veld, het ge-
bied tussen Vorden, Warnsveld en Lochem. Een groot deel van de nieuw
verworven terreinen grenzen aan de Onderlaatse Laak. Ook in de omge-
ving van o.a. het Kienveen liggen nieuw verworven terreinen. In grote
lijn is het de bedoeling om het gebied te laten ontwikkelen tot een na-
tuurlijk landschap met een afwisseling van gesloten bos en meer open
plekken met heide, schrale grazige vegetaties, ruigten en struwelen,
waarin grazers een deel van het beheer op zich nemen. Natuurmonu-
menten organiseert een fietsexcursie om uitleg over deze globale ideeën
te geven, maar vooral ook om met bewoners en andere belangstellenden
van gedachten te wisselen over de invulling van die ideein in het gebied.

Fietsexcursie
De fietsexcursie vindt plaats op zaterdag 25 mei. De start is bij de werk-
schuur van Natuurmonumenten op het landgoed De Velhorst aan de La-
geweg te Lochem. Deelnemers worden daar - met hun eigen fiets - ont-
vangen tussen 13.00 en 14.00 uur. Ieder krijgt een beschrijving van de
route en kan de route individueel of in kleine groepen fietsen. Onderweg
zullen boswachters op enkele locaties uitleg geven over de kenmerken en
het ontstaan van het landschap en kunnen deelnemers hun mening ge-
ven. De route is ongeveer 10 km. lang.

Toekomst Grote Veld
Deze uitbreiding van natuur vloeit voort uit het beleid van de Provincie
Gelderland, die het Grote Veld, het grootste bos- en natuurgebied van
Oost Gelderland, wil uitbreiden en beter toegankelijk maken voor na-
tuurgerichte recreatie.

IJZIGING LEDIGING MINI-CONTAINERS IN VERBAND
MET 2E PINKSTERDAG

Maandag 20 mei; 2e Pinksterdag
de containers worden op zaterdag 18 mei geleegd.

De inzamelaar begint dan om 7.00 uur. U bent dus mogelijk eerder aan
de beurt dan normaal. Zet uw container op tijd aan de weg!

Voor meer informatie: zie de afvalkalender of bel de afvalinformatielijn,
tel. (0575) 545 646, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 -16.00 uur.

ENRICHTINGSVERKEER SMIDSSTRAAT VORDEN

Burgemeester en wethouders hebben besloten om voor de Smidsstraat
eenrichtingsverkeer in te stellen. Vanaf de Zutphenseweg mag het ver-
keer de Smidsstraat inrijden, vanaf Het Hoge niet. Het inrijverbod geldt
niet voor fietsers en bromfietsers.

Het besluit met de daarbijbehorende tekening kunt u inzien bij de afde
ling gemeentewerken in het gemeentehuis (boerderij).

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, daartegen bij
burgemeester en wethouders een gemotiveerd bezwaarschrift in te die
nen.

EEN BETER
MILIEU BEGINT
BIJ JEZELF
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Nieuwstad 32, 7251 AJVorderi, telefoon (0575) 55 34 05

Vfift Fl F IVF t^ ^y dag van 9.00-12,00 uuur en 's middags op afspraak.

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
geeft de Stichting Welzijn Öudet-en Vorden (SWÖVJ informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
Jiet ouderenbeleid in het algemeen.

RIO MIDDEN-IJSSEL
RIO is de afkorting van Regionaal
Indicatieorgaan.
Wanneer krijgt u met deze instel-
ling te maken? Als u hulp nodig
heeft wegens ziekte of handicap
wordt door het RIO bepaald of u
voor zorg of hulp in aanmerking
komt en voor hoeveel uur.
Wanneer moet u contact opne-
men met het RIO? Als u in aan-
merking wilt komen voor:
• Huishoudelijke hulp (zgn.alpha-

hulp)
• Verzorging of verpleging thuis
• Dagverzorging in een verzor-

gingshuis
• Opname in een verzorgingshuis

(ook als het om een tijdelijke op-
name gaat)

• Dagbehandeling in een ver-
pleeghuis.

Hoe neemt u contact op met het
RIO? U kunt telefonisch contact
opnemen, tel nr. (0575) 58 11 22, u
krijgt dan een aanvraagformulier
toegestuurd. Als u dit hebt inge-
vuld en teruggestuurd, wordt er
een afspraak gemaakt en zal de in-
dicatieadviseur u thuis bezoeken
om te beoordelen of u voor een in-
dicatie in aanmerking komt. Daar-
na ontvangt u schriftelijk bericht
of u een indicatie krijgt voor hulp.
Als het antwoord ja is, krijgt ook
de zorginstelling (thuiszorg of ver-
zorgingshuis)bericht. Deze instel-
ling neemt dan weer contact met
u op. Als u een indicatie hebt ge
kregen, betekent dat niet dat dan
ook onmiddellijk de gevraagde
hulp beschikbaar is. Zeker wan-
neer het gaat om een plaats in het
verzorgingshuis, komt u op de

wachtlijst en dan hangt het af van
de plaatsen die beschikbaar ko-
men en van de urgentie van dege-
nen die op de wachtlijst staan, hoe
snel u aan de beurt bent. Wel kan
men u helpen door te zorgen voor
thuishulp gedurende de wachtpe-
riode.
De aanvraagformulieren voor het
RIO zijn ook te verkrijgen bij de
SWOV.Nieuwstad 32, waar men u
desgewenst ook kan helpen bij het
invullen. Heeft u vragen over het
RIO of over de mogelijkheden om
zo nodig(tijdelijk) vrijwilligers in
te schakelen, neemt u dan contact
op met de SWOV, tel 0575-553405

CLIËNTENRAAD WVG
De Wet voorzieningen gehandi-
capten (WVG) wordt uitgevoerd
door de gemeenten. De gemeente
Vorden wil graag in contact ko-
men met mensen die zitting wil-
len nemen in de cliëntenraad. Als
uitvoerder van de wet is het voor
het gemeentebestuur belangrijk
om te weten wat de gebruikers no-
dig hebben en of de uitvoering van
de wet zodanig gebeurt dat deze
aan zijn doel beantwoordt. De
cliëntenraad zal op de hoogte
worden gehouden van alles wat op
de WVG betrekking heeft.
Wie kunnen in deze raad zitting
hebben? Allereerst gehandicapten
die gebruik maken van voorzie
ningen of dat in de toekomst waar-
schijnlijk zullen gaan doen. Ook
kunnen partners, ouders, familie-
leden, vrienden van gehandicap-
ten namens hen in die raad zitten.
Het gaat er om dat men van dicht-
bij ervaart hoe de wet in de prak-

tijk werkt en daardoor adviezen
kan geven aan het gemeentebe-
stuur .
De cliëntenraad is in oprichting,
wie zich nu aanmeldt, kan vanaf
het begin zijn/haar stem laten ho-
ren. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met mevr. M. Ep-
pink, tel. 55 74 74 (gemeentehuis).

SENIOR VAKANTIE PLAN
Deze stichting organiseert al vanaf
1968 reizen voor ouderen. Op die
manier is het mogelijk om tot op
hoge leeftijd op vakantie te gaan
.Er worden reizen georganiseerd
in binnen- en buitenland, per bus
of per vliegtuig.
De groepen bestaan minimaal uit
20 en maximaal uit 30 personen
en er gaan altijd vrijwilligers mee
van wie er één een verpleegkundi-
ge achtergrond heeft. Het is niet
de bedoeling dat deze vrijwilliger
de verzorging van één van de gas-
ten op zich neemt, maar het geeft
een gevoel van vei ligheid dat in
geval van nood hulp in de buurt is.
Voor de buitenlandse reizen geldt
dat men voldoende mobiel moet
zijn en bijv. geen rollator nodig
heeft, per reis wordt bovendien
aangegeven of er veel gewandeld
wordt en en of het noodzakelijk is
om over een goede conditie te be-
schikken. Ook voor de binnen-
landse reizen is het noodzakelijk
dat men zonder extra hulp in en
uit de bus kan stappen. Er zijn
echter ook binnenlandse reizen
.aangeduid met MM (= minder mo-
biel) waaraan men kan deelnemen
als men buitenshuis een rollator
nodig heeft en waarbij hulp wordt

geboden bij het in- en uitstappen.
Uiteraard is het tempo bij excur-
sies afgestemd op deze doelgroep.
Daarnaast is er nog een aantal rei-
zen met de aanduiding SL (=slech-
te loper) voor mensen die ook bin-
nenshuis een rollator nodig heb-
ben. Als er gebruik gemaakt wordt
van een rolstoel, moet men zelf
voor begeleiding zorgen.
Denk dus niet te snel: vakantie,
daar ben ik te oud voor. Er is heel
veel mogelijk. Bij de SWOV ligt de
uitgebreide brochure van Senior
Vakantie Plan ter inzage. Er is ook
een folder beschikbaar die u kunt
opsturen om zelf de brochure te
ontvangen. Of kijk op: www.seni-
prvakantieplan.nl

HANDIGE TIPS
VOOR HUIS EN TUIN
De uitdrukking 'de ouderdom
komt met gebreken' is overbe-
kend. Toch willen we die uitdruk-
king liever niet horen of we /eg-
gen gewoon, dit geldt niet voor
mij, want ik ben nog niet oud. I le-
laas worden we soms met de neus
op de feiten gedrukt en zijn er be-
paalde karweitjes die niet zo ge-
makkelijk meer lukken. Gelukkig
is dat nog geen reden om bij de
pakken te gaan neerzitten, maar
komt het er wel op aan om op een
slimme en praktische manier met
een aantal zaken om te gaan waar-
door het gewone levert van elke
dag door kan gaan.
Wie moeite krijgt met bewegen,
zou eens met een kritische blik
naar het eigen huis moeten kij-
ken, eventueel samen met één van
de kinderen. Staat het niet te vol.

waardoor je je gemakkelijk stoot;
hoe staat met losse snoeren en
met losse kleedjes. Kan er iets ge
daan worden aan dat tafeltje dat
zo wiebelt? In ieder huis zijn wel
een aantal zaken die verbeterd
kunnen worden waardoor het niet
alleen prettiger wordt om er te wo-
nen, maar ook veiliger.
Nemen we ook een kijkje in de kas-
ten, vooral in de keuken. Staat al-
les wat dagelijks gebruikt wordt
vooraan en kan dat gemakkelijk
gepakt worden. Als er veel overbo-
dige spullen zijn, ruim dan eens
wat op, zodat al het andere meer
ruimte krijgt en gemakkelijker be-
reikbaar is.
Voor het stapelen van borden in de
kast zijn er handige rekken waarin
per vak enkele borden (of koeken-
pannen) geplaatst kunnen wor-
den. Zo kunt u op een klein opper-
vlak veel kwijt en u heeft minder
kracht nodig bij het pakken.
Voor wie moeite heeft met opra-
pen van zaken die op de grond lig-
gen, de post of de krant bijv. is er
een handige lichtgewicht grijp-
hulp waarmee van alles opgepakt
kan worden. Natuurlijk ook te ge
bruiken om iets te pakken dat bo-
ven uw bereik ligt, bovenin de kast
of op de kapstok. Een handig hulp-
je dat het dagelijks leven een stuk
kan verlichten. De Thuiszorgwin-
kel( bij het Spittaal) kan u er onge-
twijfeld meer over vertellen.
Voor wie graag in de tuin werkt,
maar bepaalde klusjes toch wel
vermoeiend vindt, zijn er ook han-
dige apparaten, zoals een onkruid-
pakker, waarmee u gemakkelijk
onkruid u i t t r e k t en waarmee u
ook papier kunt pakken. Door het
gebruik van een telescopische
Steel(uittrekbaar) kunt u uw ge-
reedschap op de juiste hoogte ge
bruiken en dat bespaart kracht en
voorkomt rugklachten. Het is x.e-
ker de moeite waard om in een
winkel voor huishoudelijke artike
len en in een zaak voor tuinge
reedschap naar dergelijke artike-
len te vragen. En als de kinderen
vragen of er nog een verlanglijstje
is voor een verjaardag, denk dan
ook eens aan deze dingen. U kunt
er dagelijks plezier van hebben en
dat is ook leuk voor de gevers.

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN - Uitslagen maandag 3 mei
A-groep: 1. de dames Warringa/Rossel en Enthoven 60,4%; 2.
heren Wijers en Thalen met 54,2%; 3. mevr. Wal ter Kilian en
van Gastel met 52,1%.

VERHOOG
UW KIJKPLEZIER!

T

TV STEUN
Geschikt voor TV's met

een beeldbuis van 33 tot 48 on.
Draagvermogen maximaal 25 kilo.

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

B-groep: 1. de dames Arnold en Warnaar met 57,6%; 2. heren
den Ambtman en Kip met 56,3%; 3. het echtpaar Koekkoek
met 52,8%.

C-groep: 1. de dames Brandenburg en Eijerkamp met 69,8%;
2. het echtpaar Vreeman met 62,5%; 3. echtpaar Verwoerd
met 49%.

BRIDGECLUB BZR - Uitslagen einddrive 8 mei
Groep A: 1. Mw. A. van Burk/Mw. N. Hendriks 68,78%; 2. Mw.
J Klaasen/ Mw. M. Mouwen 66,56%; 3. Mw. L. Lamers/Dhr. H.J.
Kip 62,00%.

Groep B: 1. Mw. R. den Ambtman/Mw. R. Thalen 61,67%; 2.
Mw. C.E. Smit/ Mw. M.J.T. Steenbeek 55,56%; 3. Mw. Kip/Mw.
M. Koekkoek 54,44%.

a n d c a f é

Door uitbreiding van
onze werkzaamheden
zijn wij op zoek naar

enthousiaste
medewerkers(sters)
met liefde voor het horecavak.
Wij hebben plek voor een barbediende voor
38 uur en een plek voor een barbediende voor
20 uur in de week.

Interesse?
Schrijf dan een sollicitatiebrief met c.v. aan:

Café de Egelantier
t.a.v. Ton ten Barge
Spalstraat 44, 7255 AD Hengelo (Gld.)
of naar cafedeegelantier@chello.nl
Kijk alvast op onze website: www.deegelantier.nl

Laatste weekend
ikonenexpositie
Afgelopen Hemelvaart-
dag was het weer bijzon-
der druk in het Museum
voor Heiligenbeelden in
de Antoniuskerk.

Letterlijk van heinde en ver
kwamen de bezoekers om te
genieten van de vier collec-
ties ikonen die tijdelijk in de
kerk zijn tentoongesteld.

Er is een prachtige collectie
eigentijdse ikonen van de
Hengelose ikonenschilder
Henny Oude Middendorp.

Er is een verzameling repro-
ducties van oude ikonen.
Een serie postzegels met
afbeeldingen van ikonen,
vooral afkomstig uit Oost-
europese landen. En als be
kroning een aantal echte
antieke ikonen uit particu-
liere verzamelingen die in
een drietal vitrines worden

getoond, ikonen waaraan je
kunt zien dat ze de eeuwen
door door misschien wel
miljoenen gelovigen zijn
aangeraakt en die een heel
bijzondere sfeer en wijding
hebben.

Tot nu toe konden in het
museum sinds de opening
op l april van dit jaar al
bijna duizend bezoekers
worden genoteerd. Een prach-
tige start van het nieuwe
seizoen.

Wie van plan is de ikonen-
collectie te bekijken kan dit
nog doen op Pinksterzon-
dag en -maandag.

Aansluitend zullen de iko-
nen ook op dinsdag 21 mei
nog te zien zijn. Daarna is
het museum zonder ikonen
te bezichtigen op de vaste
dagen (di, do en zondag).

Kijk voor meer



Honderden belangstellenden
bezoeken open dag Hackfortsche molen

"We staan hier bij een uniek
stuk erfgoed die voor de toe-
komst absoluut behouden
moet blijven. Maar daar is dan
wel veel geld voor nodig. Daar-
om is van uitermate groot be-
lang dat de Stichting Vrienden
van de Vordense Molens nog
meer Vrienden' gaat tellen om
de molen die momenteel nog
geheel maalvaardig is en in een
goede staat verkeerd voor de
toekomst te behouden.

Tevens willen we het publiek zo-
veel mogelijk in gelegenheid stel-
len kennis te nemen van dit prach-
tig stuk erfgoed". Met deze woor-
den opende voorzitter Pia van de
Ven van Stichting Vrienden van de
Vordense Molens zaterdag de open
dag van de Hackfortsche molen.
De Stichting Vrienden van de Vor-
dense Molen had deze open dag
georganiseerd in het kader van het
honderdvijf tig jarig bestaan van
de stellingmolen aan I Iet Hoge.

ging in zijn openingswoord in op
het feit dat molens in het verleden
van groot economisch belang wa-
ren geweest voor de bevolking. "Ze-
ker voor een agrarische bevolking
als de Vordense zijn de molens van
uitermate groot belang geweest",
zo memoreerde Te Velthuis.

Op termijn heeft de Stichting Vor-
dense Molens nog aan aantal be-
leidsmatige doelstellingen voor
ogen. Maar daar wilde Te Velthuis
zaterdag tijdens de feestelijke festi-
viteiten niet verder op ingaan.
"Particuliere belangen doorkuisen
soms algemene belangen. En daar
is veel tijd, geduld en overleg voor
nodig", zo liet hij weten.

Uitbanden Van de Ven en Te Vel-
thuis ontvingen beide vrijwillige
molenaars van de Hackfortsche
molen, Henk Louw uit Vorden en
Hans Kievith uit Brummen, een
prachtige aquarel. Louw ontving
een aquarel waarop de standaard-

De aquarellen zijn in de komende
tijd in de bibliotheek ook nog te
zien. De Stichting Vrienden van de
Vordense Molens bood de molen
tevens een nieuwe lier aan zodat
de molen gemakkelijker door de
molenaars in de wind kan worden
gezet. Wind ontbrak er jammer
genoeg tijdens de opening. Maar
in het begin van de middag toen
de wind wat aanwakkerde kon tot
groot genoegen van de bezoekers
en de beide molenaars toch ge-
draaid worden.

De Stichting Vrienden van de Vor-
dense Molen had zaterdag een uit-
gebreid programma samengesteld
in het kader van het honderdvijf-
tig jarig bestaan van de Hackfort-
sche molen dat eigenlijk vorig jaar
op de agenda prijkte. Maar door de
MKZ-crisis werden toen alle feeste-
lijke activiteiten in en rond de mo-
len geannuleerd. Na de opening
deden talloze vrienden van de Vor-
dense molens zich te goed aan een
brunch, niet na eerst een inter-
view met molenaar Henk Louw te
hebben beluisterd via Radio Gel-
derland.

Medewerkster Jolanda Beulakker
van Radio Gelderland verzorgde
namelijk een rechtstreeks pro-
gramma vanuit de molen voor het
programma Achterhoeks Accent
van Arie Ribbers. Perfect paste ook
het optreden van de Vordense
folkloristische dansgroep De
Knupduukskes bij de molen.

Net zoals de molen pasten de dan-
sen, kleding en het dialect van de
dansers in het kader van nostalgie
en folklore. "Daarom waren wij
ook vereerd om uitgenodigd te
worden voor deze gelegenheid",
zo liet Ina Eskes van De Knup-
duukskes weten.

Evenals de vrijwillige molenaars
Henk Louw en Hans Kievith kon
oud-Vordenaar Bertie Blok uit
Steenderen zaterdag ook talloze
bezoekers te woord staan over de
werking en de geschiedenis van de
molen. Blok die vijfendertig jaar
geleden bijna onder de wieken van
de molen werd geboren trad als
gastmolenaar op. Blok draait als

De wijwiUige molenaars

Honderden Vordenaren en talloze
toeristen uit de regio, die deelna-
men aan de Landelijke Fiets- en
Molendag, maakten van de gele-
genheid gebruik om een kijkje te
nemen in de molen die in 1999
door de gemeente werd overgedra-
gen aan de Stichting Vordense Mo-
lens. Voorzitter Gerrit te Velthuis
van de Stichting Vordense Molens

molen die ooit aan de Molenweg
in Vorden heeft gestaan. Kievith
kreeg een aquarel aangeboden van
de Hackfortische molen die even-
als de standaardmolen geschil-
derd was door leden van de Vor-
dense aquarelclub die zaterdag in
de molen een tentoonstelling had-
den ingericht van alle molens die
Vorden ooit rijk was.

gediplomeerde molenaar regelma-
tig op de Bronkhorster molen in
Steenderen. Maar zaterdag was
Blok maar al te trots dat hij ook in
Vorden mocht draaien.

"Als jonge jongen ben ik veel in de
ze molen geweest. In een later sta-
dium heb ik er zelfs gewerkt toen
Frans Limbeek eigenaar van de

molen was." Was er in de ochten-
duren nog niet voldoende wind op
de molen te laten draaien. Rond
het middaguur konden de feeste
lijk versierde wieken alsnog hun
rondjes maken. Zodoende konden
de bezoekers toch nog aanschou-

wen hoe Henk Louw en Hans Kie-
vith het graan dat door Jan Groot
Jebbink op een nostalgische wijze
met paard en wagen vanaf het bio-
logisch-dynamische boerenbedrijf
De Vijfsprong was aangevoerd ge-
malen werd.

Strada Sports sponsort Heren l

Strada Sports heeft het Ie he-
renteam van Vordens Tennis
Park volledig in een nieuwe out-
fit gestoken.

De heren, staand van links naar
rechts; Cees van Voskuilen, Marco
Wijers, Alexander Molendijk en
Reinier Molendijk (zittend) dit jaar
voor het eerst uitkomend in de 2e

klasse, waardeerden dit mooie ge-
baar en wonnen direct afgetekend
met 5-1 van tennisvereniging P.I.T.
uit Millingen aan de Rijn.

Door dit resultaat wordt op dit
moment een 4e plaats bezet in de
competitie. Hopelijk kan deze stij-
gende lijn worden vastgehouden
in het vervolg van de competitie.

Expositie geschilderde molens
in de galerie van de bibliotheek
Molens staan de laatste jaren in
de belangstelling. Zij kunnen
opnieuw een functie vervullen
in de samenleving.

Graan is een van de oudste cul-
tuurgewassen en waar graan ver-
bouwd wordt moet gemalen kun-
nen worden. Ging het heel vroeger
door de korrels fijn te wrijven tus-
sen twee stenen in, na de ontwik-
keling van de draaiende handmo-
len kwamen de waterrad- en wind-
molens. Na allerlei technische ver-
beteringen kreeg de molen haar
blijvende plaats in het landschap.
Maar door de ontwikkelingen in
de industrie waren ze eigenlijk
niet meer nodig. En nu staan ze er,
vaak met een nieuwe functie. En

ze staan er ook voor de kunste-
naars. Zij worden door hen geschil-
derd en zo ontstaat er een hele
collectie. Vanaf dinsdag 14 mei is
dit werk te zien in de galerie van
de bibliotheek (eerste verdieping).

De groep van Rien Overvelde, die
op vaste tijden in het Dorpscen-
trum en in het Ludgerusgebouw
in Vierakker aan het schilderen is
en de groep van Henk van de Weij,
ook wekelijks in het Dorpscen-
trum aan het werk. De laatste
groep geeft elkaar aanwijzingen
en adviezen, ze leren van elkaar.
Deze hebben eerder hun werk
geëxposeerd in de galerie van de
bibliotheek. Tot 6 juni kan men
dit (molen)werk bezichtigen.

1001 verhalen als losprijs...;
vertelvoorstelling in de biblio-
theek voor leerlingen 't Beeldand
Op 15 mei vindt in de biblio-
theek de vertelvoorstelling
plaats: '1001 verhalen als los-
prijs' Hiervoor zijn speciaal
leerlingen van 't Beeckland uit-
genodigd.

De verhalen van 1001 nacht spre-
ken al eeuwenlang tot de verbeel-
ding. Ze zijn niet alleen in boek-
vorm verschenen, maar ook ver-
filmd en door kunstenaars vastge-
legd. Een van deze kunstenaars is
Marius Bauer (1867-1932), schilder
en graficus, die tal van schilde-
rijen en tekeningen vervaardigde
geïnspireerd op de Oriëntaalse
landen en de verhalen van 1001
nacht. Hij maakte vele reizen naar
de 'Oriënt' en uit zijn omvangrijke
oeuvre spreekt een sprookjesachtige
oosterse sfeer. Onlangs heeft een
expositie van zijn werk plaats-
gevonden in het museum te
Zutphen en in de bibliotheek te
Zelhem.

In samenhang met deze tentoon-
stellingen is de unieke vertelvoor-

stelling ' 1001 verhalen als losprijs'
ontwikkeld. Dankzij de samenwer-
king tussen de Bauer Documenta-
tiestichting oRare, de vertellers, Bi-
blioservice Gelderland en Biblio-
theekgalerie Zelhem zijn litera-
tuur en theater nu samengebracht
in deze unieke voorstelling. Uniek
in vorm en toegankelijkheid.

De vertellers van o'Rare hebben
een keuze gemaakt uit de verha-
len van '1001 nacht' en zullen in
een oosters decor met hun aanste-
kelijke vertelstijl het publiek mee
nemen in oosterse sferen.

De toehoorders zullen aan hun lip-
pen gekluisterd zijn, zoals ooit
Scheherazade 1001 nachten de sul-
tan aan haar lippen gekluisterd
hield en daarmee haar losprijs be-
taalde.

De voorstelling zal laten zien dat
de bibliotheek niet meer alleen
een verzamelplaats van boeken is,
maar een multidisciplinaire cultu-
rele instelling voor jong en oud.



• Te koop:

vers geplukte
aardbeien.

Fam. Van Amerongen
Schuttestraat 14 te Vorden

tel. (0575) 55 64 08

l n-/verkoop en reparatie

van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

Paardenbrok:
Besterly Havens

Equiral Horse-Power
Hartog Kasper Fauna Food

Fyto Dodsen & Horre/

Afgehaald bij:
VEEVOEDERHANDEL

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

RIDDERHOF
OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

OCCASIONS
I063drs
106 3drs
I065drs
106 3drs
106 3drs

205 3drs

1 .0 Accent
l.l XN
l.l Accent
l.l Sport
I.6GT1 I6V

1 .4 Géneration

CD, Imv.

Imv.cpv.airb.mlv.
Imv.

lmv.ABS.cpv.el.r.el.sp.

cpv. el.r. trh.

50.000 km
90.000 km
6 1.000. km
26.000 km
89.000 km

60.000 km

1.9 XND 81.000 km
| .4 XS airb.cpv. stb. el.r. 15'lmv 42.000 km
2.0 HDi XS airb.cpv.el.r.lmv. 45.000 km
2.0GTM6V airb.ABS.el.r.lmv. 42.000 km

306 3drs
306 5drs
306 3drs
306 Sdrs
306 3drs

l .4 XN Comfort
I.4XN
l .4 XR Galerie
l .9 XRD
l .9 XR Break

2.0 SRi Aut.

I.9TD230L
Peugeot Camper

st.bekr.lmv. 8.5000 km
43.000 km

cpv.el.rst.bekr. 85.000 km
175.394 km
89.000 km

1995
1996
1997
1999
1997

1997

1998
1999
2001
2000

1995
1993
1995
1998
2000

VOORJAARSSHOW
introductie

PEUGEOT
307 SW en Break

Als welkome aanvulling op de zo succesvolle

307 modellen, zijn nu de lang verwachte 307

SW en 307 Break leverbaar. De SW heeft

drie separate stoelen op de tweede zitrij en nog

eens plaats voor twee stoelen op de derde zitrij. Ook is de SW voor-

zien van een enorm glazen panoramadak waardoor alle inzittenden een

riant uitzicht naar buiten hebben. U bent hierbij

van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen!
KIJK ook op onze

vernieuwde website !!!
www.ridderhof.peugeot.nl

woensdag 15 mei

donderdag 16 mei
vr'jdag 17 mei-

zaterdag 18 mei-

en op maandag

2e Pinksterdag

188.000 km 1991
l 17.000 km 2000
86.000 km 1993

overige merken

Nissan
JEEP

Sunny 1.4 16V
4.0 l LTD Aut 4WD

st.b. 15'lmv 123.000 km
158.000 km

[C3BDVAB

leningstijden: maandag - donderdag 08.00 - l 8.00 u. vrijdag 08.00 - 20.00 u. zaterdag 09.00 - l 6.00 u.

Meer informatie over occasions: www.ridderhof.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 P E U G E O T . PEUGEOT

zak 300 gram a€

nu l)i| 2 zakken 50 Rocks

SUPER BOERENMETWORST
per stuk €

_ bij aankoop van 2 pak 50 Rocks ClFClllS

149
•

HANDSINAASAPPELS
nu 2 netten van € 5.58 voor €

499

GLANN TALOCH WHISKY 099
fles a 0,7 Itr. van € 10.99 voor € V»

^P^H ^V ^P l̂ ̂ f tÊ ^f&nu 10 Rocks groiis
SUPER DE BOER YYONNE EN WILBERT GROTENHUYS

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713
Houdt u er rekening mee dat wij ma. 10/6, zat. 15/6 na 14.00 uur, ma. 17/6, di. 18/6, wo. 19/6 gesloten zijn.

• 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

tölein Brinke
Rijwiel: Verkoop - Reparatie - Verhuur
Zutphenseweg 85, Vorden, tel. (0575) 55 12 56

Uw vertrouwde Gazelle-dealer voor:

verkoop - reparatie - onderhoud en verhuur van fietsen.

Kom kijken naar de nieuwe collectie fietsen.
Bekijk tevens het ruime aanbod nieuwe fietsen in onze grote showroom
boven.

Actie:
bij aankoop nieuwe fiets gratis draadloze fietscomputer.

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

Uw uitvaartleiders:

A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 2 1



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

HAAS- OF
RIBKARBONADE

kg 499

25% KORTING
OP ALLE

SALADES
IN BEDIENING!

PRINGLES CHIPS

81
200 gram, koker a 1.'

3 kokers halen
2 kokers betalen

GRATIS ROL
Oh BESCHUIT

Bij aankoop van 2 potten

Oh EXTRA JAM
450 gram

COCA COLA,
FANTA OF SPRITE

diverse smaken

fles 11/2 liter a I.
nu 4 flessen halen

3 flessen betalen

on PILS
krat 24 flesjes

5."nu

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.

PAMPERS
diverse maten pak a

nu 2e pak voor de

92
l

prijs/

JOSEPH GUY COGNAC

14."0,70 cl

GALLS GALL

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

01 HENGELD (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

FONS JANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Speciaal
voor
Pinksteren:

Pinkstervlaai
van € 8.30 voor

6.95
Specialiteit:

zwanenhalzen

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. (iallecstraat 6, Vorden, telefoon 55 17 50

Bistro

Rotonde
Kerkstraat 3
Vonk') l
'lel. (0575) 55 15 79

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

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

Dagmenu van 14 mei t/m 17 mei 2002
Dinsdag 14 mei wiener schnit/el niet groente en gebakken aardappels/ijs

niet vruchtjes
Woensdag 13 mei qhampignonsoep/wokki wokki roerhak vlees met roerhak

groente en rijst
Donderdag 16 mei verse worst met andijviestamppot met spekjes/pudding met

slagroom
Vrijdag 17 mei tomatensoep/hamburger royale met pommes frites en sla

Dagmenu van 21 mei t/m 24 mei 2002
Dinsdag 21 mei

Woensdag 22 mei

schouderkarbonade met groente en gebakken aardappels/ijs
met vruchtensaus
runderbouillon met flensjes/mndvlees goulash met
gekookte aardappels en sla

Donderdag 23 mei /almfilet met gebakken aardappels en groente/ehoeolade
parfait

Vrijdag 24 mei aspergesoep/varkensragout jardien met rijst en groente

Ik-nt U geïnteresseerd dan kunt u dit iedere dag doorbellen.
Telefoonnummer 55 15 19

Ophalen is vanaf 17.00 uur maar U mag het ook bij ons opeten!

Kerkplein 30, 7261 AZ Ruurlo, tel. $0573) 45 15 32

Wij zoeken: •

medewerkers
voor de zomervakantie

(daarna eventueel in het weekend).

2 parttime collega's
die ons team willen komen versterken.

Afwisselend werk, goede sfeer,
gezellig team en een prima vergoeding.

Reacties gaarne telefoon (0573) 45 15 32

vraagt ^

bezorgers/sters
voor Vorden

die de krant 's morgens rond 07.00 uur bezorgd in de omgeving
de Voornekamp. Aantal kranten: 80

U ontvangt van ons:
• een startpremie van € 50,-

• een goede beloning van minimaal € 100,-
• een gratis regenpak

• een gratis Gelders Dagblad
• om de 3 maand een uitbetaling van je vakantievergoeding

• 3 x per jaar een grote verloting. Hoofdprijs een scooter
• wintertoeslag

• elk half jaar een trouwheidspremie van € 27,25 (= f 60,-)

Inlichtingen: (0575) 55 19 69 of (0570) 68 64 29



Samen werken aan de zorg voor anderen

Verzorgenden C en D m/v

Sensire is de zorgorganisatie die is ontstaan uit Hameland van
Nispenhof, Sorgh Saem en Zorggroep Oost Gelderland.
Sensire helpt mensen bij de zorg voor hun eigen welzijn en
dat van hun huisgenoten. Sensire wil haar diensten,
wonen, zorg en welzijn, zo goed mogelijk verspreid
over het werkgebied en zo dicht mogelijk bij
haar klanten aanbieden. Het samenhangend
pakket krijgt de vorm van trajectzorg,
waarin verzorgingshuiszorg, thuiszorg,
verpleeghuiszorg en verschillende vormen
van dienstverlening goed op elkaar
aansluiten. Hierdoor zijn onze klanten
verzekerd van de gevraagde zorg,
onafhankelijk van de plaats waar
men woont. Het pakket kan per regio
verschillen, afhankelijk van de
plaatselijke situatie.

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en Op
zoek naar een zelfstandige baan in de zorg met
veel afwisseling? Kom clan bij ons werken als
verzorgende.

Als verzorgende C verricht je zowel verzorgende als huis-
houdelijke taken bij de klanten thuis.

Als verzorgende D verricht je nagenoeg volledig verzorgende en
begeleidende taken en werkje veelal op onregelmatige tijden.

Wat verwachten wij van onze nieuwe collega?
Je vindt eigen inbreng in je werk en overleg met de klant belangrijk,
je beschikt over goede contactuele eigenschappen, je neemt initiatief
en je voelt je betrokken bij de ontwikkelingen in de zorg.
Daarnaast ben je in het bezit van het diplpma MDGO-VZ of een
vergelijkbaar diploma op MBO-niveau.

Wat kan jij van ons verwachten?
Je komt te werken in een dynamische organisatie en gaat deel uitmaken

van een klein team dat samen verantwoordelijk is voor de zorg.
..î .̂., Omdat wij weten dat het leveren van goede zorg afhankelijk

is van de inzet van onze medewerkers, zullen wij in je
investeren. Je kunt dan ook rekenen op een prettig

werkklimaat, professionele ondersteuning en
SCholingsmogelijkheden.

De omvang van het dienstverband wordt in
overleg bepaald. Salaris en arbeidsvoorwaar-
den zijn conform CAO Thuiszorg en je
neemt deel aan het PGGM pensioenfonds.
Daarnaast biedt Sensire haar medewerkers
de mogelijkheid gebruik te maken van het
fietsenplan en pc-privé project.

Informatie
Voor meer informatie over de functies kun

je contact opnemen met een zorgmanager:
Ton Hartemink, tel. (0575) 53 83 40 of

Ron Rietman, tel. (0575) 53 83 46.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor de functie en wil je werken

in de gemeente Zutphen, Warnsveld, Voorst, Steenderen,
Vorden, Lochem of Gorssel? Stuur dan binnen 10 dagen een brief naar:
Sensire De Berkel, afdeling P&O, Postbus 378, 7200 AJ Zutphen.
Of mail naar pz.deberkel@sensire.nl

Sensire
www.sensire.nl

Vlees en Vleeswaren

Magere Runderlappen 1 kg c 4."
••• • »* «i M. uu*» • • • M. f+ XM ï*ü

1kg€3? 5

1kg€3? 5

Rundermuis
Varkenslappen
Varkensrollade
Gehaktsnitsels
Diverse soorten 5 stuks

Rundersaucijzen of
Baconsaucijs .en

8 stuks op schaal € 4.

Weekpakket vleeswaren:

100 gr GEBRADEN GEHAKT

100 gr BACON cl.30
i w y i Bwnv* w • • ^ • •

100 gr AMB. ACHTERHAM € l ft
_ rko
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0 3 SPAANSE MARGRIETEN

« STAM SOLANUM

0 3 GERANIUMS
4E GERANIUM GRATIS

0 3 SURFINIA'S

0 20 ROZEN

0 BOS PIOENROZEN

p99 Bloemen en planten

O UU Al deze aanbiedingen zijn geldig
op de markt en bij Kluvers.

e nn Donderdagmorgen verkoop bij
5.UU De Wehme.

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Crematorium Slangenburg is
zich er als geen ander van

bewust dat er bij mensen, die
achterblijven na een overlijden,
een grote behoefte kan bestaan

aan aandacht en begeleiding
bij verliesverwerking.

Lezing rouw- en verliesverwerking
Door Marieke de Bruijn

Over het algemeen weet men hier
moeilijk mee om te gaan. Teveel
mensen lopen vast in hun verdriet,
niet alleen door overlijden van
een dierbare maar ook door ander
verlies zoals bijvoorbeeld van
gezondheid of een baan. Meer
kennis over en aandacht voor
emoties die bij verliesverwerking
vrijkomen kunnen er voor zorgen
dat 'het rouwen' hanteerbaar en
begrijpelijk wordt, zowel voor de
rouwende zelf als voor de directe
omgeving.

Daarom heeft Crematorium
Slangenburg de docente verlies-

kunde en psychodrama-therapeute
Marieke de Bruijn uitgenodigd
om een lezing over dit thema te
verzorgen.

Wij nodigen u hierbij uit, deze
lezing bij te wonen op DONDER-
DAG 23 MEI a.s. in de aula
van Crematorium Slangenburg,
Nutselaer 4, Doetinchem

Het crematorium is open om
19.00 uur en de aanvang van de
lezing is om 19.30 uur.
De toegang is gratis.

cc n onderdtel van

YARDEN

Nutselaer 4

Doetinchem
t 031 434 5774

www.yarden.nl

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities



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

Het aanbod verse groenten-van-
het-land loopt na april snel op.
Eerst komen de stengels van vaste
planten aan de beurt. Door de toe
nemende warmte en het lengen
van de dagen lopen ze snel uit met
de bedoeling om nieuw blad te
maken.
Bij asperge en rabarber laten we
het zo ver niet komen: het is ons
juist om de stengels te doen. We
breken of snijden ze af om ze op te
eten, Dit kan natuurlijk niet onbe
perkt, want dan blijft er van de
plant niets over. Na een periode
van regelmatig alles weghalen wat
er groeit, moeten we de plant ver-
der met rust laten. Hij blijft dan
nieuwe stengels maken en groeit
zo alsnog uit tot een gezonde,
groene plant. Pas in het volgende
voorjaar kunnen we er weer van
oogsten.
Daarna komen de 'bos'-groenten.
Dit zijn geen groenten die in het
bos groeien, maar die bijeenge-
bonden worden tot een bosje. De
eerste is de bos-ui of lente-ui. Piep-
jonge uienplantjes, pas ontkiemd
en nog niet verder gegroeid dan
enkele pijpvormige bladeren, wor-
den geoogst en in hun geheel ge
geten. Sla-uitjes hebben nog hele
maal geen bolletje onder aan de
plant, bos-uitjes vertonen al wel
een echt klein uitje. De namen
worden trouwens door elkaar ge-
bruikt en de toepassing is ook ge

. lijk: fijngesneden in soep of salade.
Jonge, in het vroege voorjaar ge-
zaaide rode bieten zijn in mei zo
ver gegroeid, dat ze geoogst kun-

nen worden. Meestal worden ze
met drie of vier stuks bij elkaar ge
bonden tot een bosje. Het loof
blijft er aan zitten. Dit loof is apart
prima te eten: fijngesneden efi
(met een uitje) gestoofd. Daarna
kunnen dan de bietjes aan de
beurt komen. Zo haalt u twee ge
rechten uit een groente.
Met jonge peentjes gebeurt het-
zelfde: ze worden met lof en al tot
een bos gebonden. In dit geval is
het niet gebruikelijk het lof ook te
eten, al kan het wel. Later in het
seizoen laat het lof gemakkelijker
los van de wortel en wordt de peen
los verkocht als waspeen.
In ons land minder bekend zijn de
meiraapjes. Deze zijn verwant aan
raapstelen, alleen nu groeit de
wortel van het plantje uit tot een
knolletje. Ook deze worden veelal
met drie of vier exemplaren tot
een bosje gebonden.
Na de 'bos'-groenten komen we
eindelijk aan in de tijden van over-
vloed. De zomergroenten komen
er aan met allerlei jonge peul-
vruchten. Tuinbonen zijn de snel-
ste groeiers en bovendien kunnen
ze, als jonge kiemplant, best wat
nachtvorst verdragen. Daarom
kunnen ze al heel vroeg in het jaar
gezaaid worden (bij deze grote za-
den spreekt men van leggen). Hier-
door kan er ook vroeg geoogst wor-
den. Door de tuinbonen voor te la-
ten kiemen in de kas, en daarna
pas uit te planten in de volle
grond, kan de oogst nog iets ver-
vroegd worden. Wel is het uitplan-
ten een enorme klus. Op de Vijf-
sprong in Vorden zijn de tuinbo-
nen dit jaar op deze manier gezet,
omdat vroeg leggen van de bonen
in de volle grond niet mogelijk

was door het zeer natte weer in
het vroege voorjaar.
Ook heel vroeg verkrijgbaar is de
peul. Dit is in feite een zeer jong
vruchtje, dat gegeten moet wor-
den als het pas een paar dagen
oud is. Dan zijn de zaden in het
vruchtje nog dun en plat en het
vruchtvlees nog mals. Iets verder
in de ontwikkeling is de doperwt.
Hier zit immers al wel echt zaad
in, al wordt dit zeer onrijp gege-
ten. Hetzelfde geldt voor kapucij-
ners. Jonge, onrijpe zaden die nog
vol zitten met natuurlijke suikers
en daardoor fijn en zoet smaken.
Vrij nieuw op de Nederlandse
markt is de Sugar snap, een erw-
tenvariant die in zijn geheel gege
ten wordt, dus met dop en al. De
zaden zijn nog heel klein, dus kan
er nog vroeger geoogst worden. Vo-
rig jaar had de Vijfsprong de pri-
meur met deze groente in de re-
gio.

RECEPT:
GEGLACEERDE MEIRAAPJES
Nodig: bos meiraapjes - 100 gram
boter -l eetlepel bruine of rietsui-
ker - halve theelepel gemalen
kruidnagel - l theelepel karwij-
zaadjes - zou en peper.
Maak de raapjes schoon en snijd
ze in blokjes. Breng water met
zout aan de kook en laat de blok-
jes hierin 3 minuten koken. Laat
ze uitlekken. Laat de boter met de
overige ingrediïnten in een pan
smelten op laag vuur, voeg de
blokjes meiraap toe en roer alles
goed door elkaar. Doe dan de dek-
sel op de pan en laat nog 3 minu-
ten koken tot de meiraapjes alle
boter hebben opgenomen.

Ie plaats voor
Arjan Mombarg
in Bantega
Tijdens de eerste wedstrijd in de
Unive Topcompetitie in het Friese
Bantega heeft Arjan Mombarg zijn
visitekaartje afgegeven. De Vor-
dense skeeleraar was de snelste
van een kopgroep van 3 , die met
ca. la/2 minuut voorsprong op het
sterk uitgedunde peloton over de
finish kwam. In het begin zag het
er niet echt naar uit dat Mombarg
zijn slag zou kunnen slaan omdat
elke demarrage direct werd beant-
woord door de favoriete Franse
ploegen. Met name Nederlands
Kampioen Arjan Smit, ploegge-
noot van Mombarg, werd hier de
dupe van. Met nog zo'n 30 van de
75 km te gaan vertrok Henri Koers
uit Kamperveen uit het peloton. Er
werd door niemand actie onder-
nomen, zodat er snel een aardige
voorsporong ontstond. Mombarg
reed in zijn eentje naar de koloper
toe. Op 10 km. voor het einde
kwam er nog een mede-vluchter
bij. Door eendrachtige samenwer-
king wist men de voorsprong op
het peloton zelf uit de bouwen. In
de sprint toonde Mombarg zich de
sterkste waardoor zijn 2e overwin-
ning bij de A-rijders een feit was.
Het was volgens Mombarg een
zware wedstrijd met hier en daar
slecht tot zeer slecht wegdek.
Soms leek het erop alsof men op
het laatste moment met een sho-
vel nog een partij stenen in het
wegdek had gekieperd zo sprak
gekscherend een uiteindelijk zeer
tevreden Mombarg.
Vooruitblikkend naar de wedstrijd
op het Vordense Industrieterrein
houdt Mombarg nog een aantal
slagen om de arm. Veel, zo niet al-

les is, is afhankelijk van het weer.
Het wegdek is van uitstekende
kwaliteit, maar met regen gaan er
andere factoren een rol spelen.
Mombarg ziet het als een voordeel
dat hij het parcours inmiddels
goed heeft leren kennen en dat
het voor hem een thuiswedstrijd
is. Van de extra druk heeft hij nau-
welijks last. Hij zegt nog niet in
topvorm te zijn, maar zal zeker
zijn uiterste best doen om voorin
ter eindigen. Er is nog een kans
dat Ids Postma ook in Vorden aan
de start zal verschijnen. Mombarg
heeft bij Postma tijdens de wed-
strijd in Oldebroek van afgelopen
donderdag uitvoerig gelobbyd.
Postma zal komende maanden als
voorbereiding op het schaatssei-
zoen een 10-tal skeelerwedstrijclen
meerijden.

Voetbal

s.v. soefi
Uitslagen
BeQuick 5-Sociï 3: 0-3
Sociï4-WHCZll:2-2
Sociï5-WHE6:5-2
Nacompetitie:
Sociï l -Terwolde 1:1-1
Programma
Cupa l - Sociï l

Tennis

TENNIS VERENIGING VORDEN
Uitslagen competitie
Zondag:
Dames hoofdklasse
Vorden l - Randenbroek 2: 0-6
Heren 7e klasse
Drijvers 2-Vorden 1: 5-1
Gemengd 35+ 3e klasse
Vorden l - Lochem l: 5-0

Heren 35+ Ie klasse
Vorden l - Gennep 2: 3-3
Gemengd junioren 2e klasse
Altec l-Vorden 1:2-6
Jongens 2e klasse
Ready-O l - Vorden 1: 0-6
Jongens 2e klasse
T.C. Zuid 2-Vorden 2: 6-0

Zaterdag:
Heren 2e klasse
Vorden l - De Koem 1: 2A
Heren 5e klasse
Vorden 2 - Wildbaan 1: 4-2
Heren 40+ 4e klasse
Vorden 1-Wehl 1:6-0
Meisjes t/m 17
Vorden l - Altec l: 3-3

Dinsdag:
Dames 2e klasse
De Wildbaan l - Vorden 1: 4-2
Dames 2e klasse
Veldhoek l -Vorden 1:1-5
Dames 3e klasse
.Vorden 3 - Eerbeek 3: 6-0

Paardensport

Zaterdag 4 mei was er een Bixie
wedstrijd in Ruurlo daar behaalde
Linda Berenpas met Jasmine een
Ie prijs in de klasse AA. Ires Be-
renpas met Jasmine een Ie prijs in
de klasse A.
Holten 9 mei j.l. behaalde Lisanne
Schippers met Pica een Ie prijs in
de klasse LI met 172 punten.

Dansavond in
Doetinchem
Zaterdag 18 mei a.s. is er in zaal
'de Veldhoen' te Doetinchem een
dansavond. Voor verdere infor-
matie zie bij de contactjes.

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.

MEI
15 Handwerkmiddag Welfare in

de Wehme, kraamverkoop.
15 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
16 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd.
16 HVG Wichmond en Vierakkër,

slotavond.

16 Bejaardenkring Dorpscentrum.
16 HVG Wildenborch, Anita Vrie-

link en Henk Meuleman.
18 Skeelerwedstrijd in samen wer-

king met Freewheel.
19-20-25 Openstelling de Wiersse.
22 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
23 PCOB Lezing over Turkije.
23 HVG dorp Vorden, eigen avond.
23 HVG Linde, reisje.
26 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijd.
27 N.B.v.Plattelandsvrouwen van

Nu, fietstocht vanaf Marktplein.
27 Bridgeclub Vorden.
28 Passage reisje.
29 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
29 Handwerkmiddag Welfare in

de Wehme.
30 N.B.v.Plattelandsvrouwen van

Nu, fietstocht Drempt.
30 Bejaardenkring Dorpscentrum.

Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 551010.

De redactie

O. Heusinkveld, het Jebbink 57, tel 552758

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van V'^enhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eggink, Brinkerhof 70, tel. 55 18 75

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voorn ekamp
Leemgoor
Koppel

D. Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel 55 14 70

Storm van 's Gravenzandestraat -
H. van Bramerenstraat
Hertoe Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Mej. P. Tennissen, het Kerspel 16, tel 55 29 60

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molen weg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulinoelaan

Fam. Horstman, Wilhelminalaan 3, tel 55 10 12

Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

/. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, tel 55 34 24

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel 55 30 12

Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
Het Wiemelink

Het Molenblick
Het Vogel bosje
DeBongerd
De Hanekamp

Mej. Huntink, Hoetinkhof 31, telefoon 55 33 27

De Steege
De Stroet
Het Gulik
Het Kerspel
Het Vaarwerk

Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Hoitmaet



VIJVER- f N BERECENINCS-
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Zeehond * ..&
• Spuitfiguur.

• Hoogte: ± 35 cm.

• Artikelnr. 791896.

£ >IC /O ,

'Oude7 wijnton
• Inhoud: 225 liter _ ̂  _ _

• Hoogte: 95 cm. £ ƒ J **

Éè • Diameter: 70 cm.

j» • Artikelnr. 792474

- --

Saer hydrofoorjet TR/5
1 Zelfaanzuig-

horizontale ketel a 20 liter.
1 Max. capaciteit: 3000 l/uur.

• Artikelnr: 790198.

pomp, compleet samengebouwd met

€ 193. 99

Reiger

Zonscascade
• Grijs graniet.

• Diameter: 40 cm.

• Artikelnr.: 886004.

Hoogte: ± 78 cm.

Artikelnr. 791963.

€24,
• Grijs graniet.

• Diameter: 40 cm.

• Artikelnr.: 886002

Vijverschaar
• Steellengte: 125 cm

• Artikelnr.: 791927.

44

Spiraalfontein

Vijverfolie

€ 157,"

• Grijs graniet.

:• Diameter: 40 cm.

• Artikelnr.: 886006

Trapscascade

€ 103,29

Saer centrifuaal-

- Vijvertang
Steellengte: l 25 cm.

Artikelnr. 791929. €73,88

pomp M-50
• Voor tuinberegening.

• Max. 2700 l/uur

• Artikelnr: 975002.

€ 79,"
MeRner polyester filtersystem Delta 7500
• Voor een optimale waterbeheersing van uw vijver. ^E M j w —

• Artikelnr: 792024. ^ ^ * '/

r"—"\

Dikte: 0,5 mm.

Breedte: 4, 6 of 8 meter.

Kleur: zwart.

Uitermate sterk en soepel

Vorstbestendig

J 90 / 1l, p/m2

Handpomp/voetsteun
• Pomp en voetsteun zijn vervaardigd van gietijzer.

€ 07 05
£ / -

f Voetsteun (artikelnr.: 791520) £

29,75'Louisiane

pe-druksproeier {
• Tankinhoud: 7,5 liter.

•Artikelnr: 881202.

Gardena slangenwagen 60 TS
• Voor maximaal 100 meter l /2" slang of 50 meter 3/4" slang.

Artikelnr: 795286.

UV-lamp UV-C2500
• Om algen in het water te bestrijden.

• Voor helder-watergarantie: 2 Watt per 1000

liter vijverwater. ^ f* /%

• Artikelnr: 792102.
63

Lawn Queen 15
• Geheel instelbare zwenksproeier

• Sproeibereik: ca. 1 5 x 1 2 meter.

MeRner onderwaterschijnwerpei
Voor gebruik onder water.

Artikelnr: 790980.

• Artikelnr: 780709.

Tricoflex gewapende pvc-slang €.12,

n/m Vyr 50 messing
t ' i

ronasproeier
• Artikelnr: 750002.

Polyetheen buis
• Zachtpolyetheen buis (zpe) met

KIWA-keur voor waterleidingen,

beregeningssystemen etc.

• Diameter: 16 mm.

• Rollengte: 100 meter

• Artikelnr: 800106.

69

• Aansluiting: 1/2" buitendraad.

• Artikelnr: 780116.

Pe-koppeling
• Diameter: 16 mm.

• Artikelnr.: 810404.

Project Green fonteinpomp

typePJLC 1001
') j

• Wordt geleverd met vulkaansproeier.

• Stroomverbruik: 20 Watt.

• Spuithoogte: 120 cm (met aanbevolen sproeier).

• Artikelnr: 790882.

36

€ O,69 p/m € 2,
FILIALEN IN HEEL NEDERLAND:

83

€ 45,

J/jjJ

Bathmen (Ov.)
Beringe (L.)
Borculo (Gld.)
Emmen (Dr.)
Ermelo (Gld.)
Meerde (Gld.)
Herveld (Gld.)
IJsselmuiden (Ov.)
l i / /"*\ \Lutten (Ov.)
Oldemarkt (Ov.)
Rijen (N.Br.)

tel.nr. 0570-543102
tel.nr. 077-3060806
tel.nr. 0545-272795
tel.nr. 0591-676600
tel.nr. 0341-552265
tel.nr. 0578-692333
tel.nr. 0488-420541
tel.nr. 038-3388527

1 <^^-XX.^v ^-v <-i x-v *-v *-x

tel.nr. 0523-682099
tel.nr. 0561-451050
tel.nr. 0161-232021

Roden (Dr.)
Rucphen (N.Br.)
Susteren (L.)
Terwolde (Gld.)
Veen (N.Br.)
Vriezenveen (Ov.)
Wehl (Gld.)
Winkel (N.H.)
Winsum (Fr.)
Nordhorn (Dld.)
internet:

tel.nr. 050-5013666
tel.nr. 01 65-3481 93 - — -^r

*̂***""'\lÉ^M t̂iMflHH

tel.nr. 046-4492760
tel.nr. 0571-291202
tel.nr 041 6-695295 A Bij
tel.nr. 0546-567653 NR i j

tel.nr. 0314-683319 iM&SaBB
tel.nr. 0224-542206

i ^^^^H
tel.nr. 0517-342330 ^^BS "i
tel.nr. 0049-5921 3041 30 *"" nmm

www. wild ka m p. nl

fcers
2OO2

Wildkamp



Uitslag Paaskruiswoordpuzzel
en uitslag Ideurwedstrijd
Weekblad Contact
De uitslag van de kruiswoordpuzzel die in het paasnummer van Weekblad Contact stond, is als volgt:
€ 12,50 N. Santman-Schipper
€ 10,00 G. Wilgenhof
€ 7,50 A. Stokkink-Golstein
€ 5,00 G. Heitkonig
€ 5,00 D. Mullink
€ 5,00 X. Bohmer-Leffmg
€ 5,00 H.Vonkeman
€ 5,00 E. Schoenaker
€ 5,00 Y. Blanckenborg
€ 5,00 C. Heerink

Onderstraat 13
De Haar 22
Julianalaan 10
Muizengatweg
Koldeweiweg 12
Brinkerhof 79
Zwiepseweg 19
Z-Emmerikseweg 40
Schoneveldsdijk 22
Leliestraat 4

Bronkhorst
Vorden
Vorden
Toldijk
Keijenborg
Vorden
Barchem
Baak
Barchem
Hengelo (Gld.)

Medewerkster Boukje Derksen tussen de vele inzendingen

UITSLAG KLEURWEDSTRIJD:
In het Paasnummer plaatsten wij in samenwerking met Ponypark Slagharen een kleurwedstrijd. Ruim 100
inzendingen kwamen binnen waaruit een deskundige jury de volgende prijswinnaars aanwees.
De hoofdprijs is een schitterend Cowboy- of indianenpak en een gratis toegangskaart om met 4 personen het
attractiepark te bezoeken.
Ook waren er 10 speciale toegangskaarten te winnen. De winnaars hebben elk samen met 3 familieleden gratis
toegang tot het attractiepark.
Hoofdprijs
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cornelieke Werkman
Dewi Regelink
Karlijn te Veldhuis
Alix Schroeder
Fabio Pascarelli
Rosan Jansen
Luca Schoonheyt
Kevin Weevers
Angela Spijkers
Elisa Wenninkmeule
Stan Campschroer

De Bosrand 37
Everhardinkweg 5
Hazelnoot 29
Weg naar Voorst 71
B.v. Hackfortweg 18
Steenderenseweg 8
Lammerhof 133
Hoetinkhof 231
Past. Bouwhuisstraat 13
Wiersseweg 40
De Varentuin 22

Zutphen
Zelhem
Ruurlo
Zutphen
Vorden
Hengelo
Warnsveld
Vorden
Baak
Ruurlo
Zutphen

De prijzen zijn tot en met 24 mei 2002 af te halen aan ons adres:
Drukkerij Weevers, Weekblad Contact, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

De redactie

Openluchtspel 'De Meene' 2002
De voorbereidingen voor het
Openluchtspel 2002 van de To-
neelgroep van Buurt- en Toneel-
vereniging 'De Meene' zijn al-
weer in volle gang.

Dit jaar zullen zij het Openlucht-
spel, bestaande uit vier bedrijven,
"De broers van de Bulderkamp" ge
schreven door Gerrit Voskes op
gaan voeren. De uitvoering vindt

plaats op 11,13 en 15 juli a.s. bij de
Boerderij te Zelhem. Het belooft
een groot spektakel te worden. Re
serveer alvast een van deze data in
uw agenda.

Meepraten over toekomst
natuur grote veld
Vereniging Natuurmonumen-
ten heeft sinds kort 110 hectare
grond, voornamelijk land-
bouwgrond, in eigendom ge-
kregen in het Grote Veld. Na-
tuurmonumenten zal binnen-
kort starten met het opstellen
van plannen hoe deze nieuwe
gronden voor natuur ingericht
en beheerd kunnen worden.

De vereniging wil daarbij graag de
mening en ideeën van bewoners
en belangstellenden vernemen.
Daarom organiseert de vereniging
zaterdag 25 mei een fietsexcursie.

MENINGEN GEVRAAGD
Natuurmonumenten gaat voor-
stellen uitwerken voor de inrich-
ting en het beheer van de nieuw
verworven terreinen in het Grote
Veld, het gebied tussen Vorden,
Warnsveld en Lochem. Een groot
deel van de nieuw verworven ter-
reinen grenzen aan de Onderlaat-
se Laak.

Ook in de omgeving van o.a. het
Kienveen liggen nieuw verworven
terreinen. In grote lijn is het de be
doeling om het gebied te laten ont-
wikkelen tot een natuurlijk land-

schap met een afwisseling van ge
sloten bos en meer open plekken
met heide, schrale grazige vegeta-
ties, ruigten en struwelen, waarin
grazers een deel van het beheer op
zich nemen.
Natuurmonumenten organiseert
een fietsexcursie om uitleg over
deze globale ideeën te geven, maar
vooral ook om met bewoners en
andere belangstellenden van ge
dachten te wisselen over de invul-
ling van die ideeën in het gebied.

FIETSEXCURSIE
De fietsexcursie vindt plaats op
zaterdagmiddag 25 mei. De start is
bij de werkschuur van Natuur-
monument'en op het landgoed
De Velhorst aan de Lageweg te Lo-
chem. Deelnemers worden daar -

met hun eigen fiets - ontvangen.
Ieder krijgt een beschrijving van
de route en kan de route individu-
eel of in kleine groepen fietsen.
Onderweg zullen boswachters op
enkele locaties uitleg geven over
de kenmerken en het ontstaan van
het landschap en kunnen deelne
mers hun mening geven. De route
is ongeveer 10 km. lang.

TOEKOMST GROTE VELD
Deze uitbreiding van natuur vloeit
voort uit het beleid van de Provin-
cie Gelderland, die het Grote Veld,
het grootste bos- en natuurgebied
van Oost Gelderland, wil uitbrei-
den en beter toegankelijk maken
voor natuurgerichte recreatie.

Tentoonstelling bij
Architectenbureau Alfonso Wolbert
Het derde tentoonstellingensei-
zoen bij architectenbureau Al-
fonso Wolbert in Hengelo Gel-
derland begint met een ten-
toonstelling met expressionis-
tisch en materie-achtig werk
van de Zutphense kunstenares
Anne-Marie Waegemakers en
glasobjecten van, eveneens, een
Zutphense kunstenares en haar
naam is Marijke de Kier.

Deze tentoonstellingen worden in
het kader van het project "Kunst
en Bouwen" georganiseerd, waar-
mee wordt geprobeerd de beelden-
de kunst en de architectuur wat
dichter bij elkaar te brengen. Dat
lukt niet altijd rechtstreeks, om-
dat er te weinig kunstenaars zich
met architectuur- en verwante on-
derwerpen bezighouden. Maar in-
direct is het ook goed te zien hoe
deze beeldende kunst eigenlijk bij
de architectuur hoort. Als verfraai-
ingselement kan het in het groot
en ook in het klein gezien worden,
ervan uitgaande dat de architec-
tuur zelf ook een vorm van kunst
is.

In dit raam past het werk van bei-
de kunstenaars heel goed. Voor de
artistieke aankleding van wanden
kunnen, behalve beeldende mid-
delen ook andere decoratieve mid-
delen gebruikt wordt. Dat is bij de
wat onorthodoxe manier van wer-
ken van Anrie-Marie zeker het ge-
val. Haar gereedschap bestaat,
voornamelijk, uit wasknijpers,
stukken karton, sponzen en de ei-
gen handen. Ook het scheuren en
schuren zijn onderdelen van haar
techniek. Hierdoor ontstaan laag
over laag collageachtige expressie-
ve schilderijen, die soms wat ma-
terieachtig aandoen. Mede door

middel van de kleuren zoekt zij
een harmonie tussen de onder-
grond en de daarop aangebrachte
vormen. Zowel haar werken op pa-
pier, doek als op paneel hebben
een krachtige en energievolle uit-
straling.

In de jaren zeventig volgde zij een
lerarenopleiding tekenen en hand-
vaardigheid in Tilburg en sinds 13
jaar houdt zij zich actief met de
beeldende kunst bezig.

De glasobjecten van Marijke de
Kier zijn zowel voor het gebruik
als voor de sier. Dat heeft, naast
een esthetisch ook nog een prak-
tisch nut. Zij werd in Doesburg ge
boren en deed haar opleiding aan
de Academie voor Beelden Kun-
sten in Arnhem. Tegelijkertijd
heeft zij een jaar in een plateel-
bakkerij in Arnhem gewerkt. En
daar heeft zij het eigenlijke vak
van keramiste geleerd. Zij draait al
haar werk, vooral het gebruikske
ramiek, nog op de traditionele
schopschijf en voorziet het van
prachtige glazuren. Deze ronde
vormen versiert zij graag met kik-
kers, padden, salamanders of al-
lerlei soorten hagedissen. Mede
aan de voorkeur voor deze amfi-
bieën en reptielen heeft zij haar
bekendheid te danken.

De laatste jaren legt zij zich hoe
langer hoe meer toe op het maken
van glasobjecten, zoals van 22
april tot 19 juli 2002 bij architec-
tenbureau Alfonso Wolbert aan de
Rozenstraat te zien is. Dat kan op
werkdagen tijdens de kantoor-
uren.
Beide kunstenaars hebben al een
lange rij aan tentoonstellingen op
hun naam staan.

Arjan Mombarggebrand op podiumplaats

*Vorden maakt zich op voor
grootse Skeelerwedstrijd'
Het is bijna zover! Na maanden
voorbereiding staat de Skeeler-
marathon Vorden voor de deur.
Het is een landelijke wedstrijd
in het kader van de Univé
World on Wheels competitie
en wordt georganiseerd door
Skatebond Nederland en het
Skeelercomité Vorden. Ook de
Vordense Arjan Mombarg maakt
zich op voor de wedstrijd van
18 mei, vastbesloten om een
goede prestatie neer te zetten.

ARJAN MOMBARG
Toen Arjan Mombarg begon met
skeeleren was hij één van de wei-
nigen in de omgeving die zich
serieus bezighield met deze sport.
Bijgestaan door de plaatselijke
sponsoren Ecotrans en Freewheel,
klom hij al snel op tot A-rijders,
waar hij inmiddels aan zijn vierde
seizoen begonnen is. Arjan rijdt
sinds twee jaar bij de Nefït-ploeg
met onder andere Erik Hulze-
bosch, Nederlands kampioen Ar-
jan Smit, Cédric Michaud en de
gezusters Smit.

SKEELERCOMITÉ VORDEN
Ook zit Arjan in de organisatie van
deze Skeelermarathon. Hij vindt
het prachtig om een thuiswed-
strijd te organiseren en dat er in
Vorden genoeg enthousiastelin-

gen zijn om dit met elkaar te reali-
seren. "De wedstrijd draagt bij aan
een goed skeelerklimaat in de
Achterhoek en is daarom een goed
initiatief." Vanzelfsprekend is hij
extra gedreven om in deze thuis-
wedstrijd als eerste te finishen.

DE WEDSTRIJD
De Skeelermarathon Vorden begint
zaterdagmiddag. Ieder uur wordt
er een andere wedstrijd verreden.
Arjan Mombarg start samen met
de andere A-rijders in de laatste
wedstrijd. Er worden tijdens deze
wedstrijd circa 200 deelnemers en
2.500 bezoekers verwacht op in-
dustrieterrein Werkveld te Vorden.

TWEEDE PINKSTERDAG:
KASTELENTOCHT
Op maandag 20 mei vindt de
Kastelentocht van freewheel voor
de vijfde maal plaats. Nieuw dit
jaar is de pelotonstocht. Hierbij
kunnen deelnemers kiezen tussen
twee afstanden, namelijk 45 of 90
km. Daarnaast wordt net als voor-
gaande jaren de vrije tocht, afstan-
den 20 of 30 km, georganiseerd.
Deze tocht is geschikt voor ieder-
een die een beginnerscursus ge
volgd heeft en zeer aan te raden.
Voor meer informatie: freewheel
(0575) 55 42 28. Zie ook de bijge
sloten Skeelerkrant.



DE TUINEN VAN
DE WIERSSE

VORDEN:
zondag 19 mei (Pinksteren)

maandag 20 mei (Pinksteren)
en zondag 26 mei

van 10.00 tot 17.00 uur open.
Entree € 5,50 p.p.; tot 9 jaar gratis.

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

Binnenkort c
www.evenen
en wij zorgei

We e ver s

*en evenement? Meldt deze aan onder:
ienten-agenda.nl
i dat iedereen op de hoogte blijft

^Bp;. ̂ f Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden ; ; > - ":

Fax (0575)557311 |*£S53
No i. E-mail: info@weevers.net

Internet: www.weevers.net

^V ]
Weevers

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities

Vrijetijdskleding 'en detail' voor
heren met smaak: Da's Duthler Zutphen!

uthler,mode
T. u t p h e n

Frisse overhemden in vele dessins en

prettig draagbare pantalons voor een

gezellige zomer lang. Dus even naar Duthler!

Troelstralaan 39-43, Tel. (0575) 526080, Fax (0575) 526044, E-mail: murraymode@sonnet.nl
Maandagmorgen gesloten / Vrijdag koopavond tot 20.30 uur. Ziekenhuis ri. de Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. $2 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:
tel. (0546) 45 86 97 / 06 51618006

J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Kweker ij

De Heesterhof
Varsselseweg Hengelo (Gld.)
richting Veldhoek
Tel. (0575) 46 28 92 • mob. 06 53362300

Perkplanten
De maand mei iedere dag geopend van 9-17 uur.
Tevens het adres voor al uw tuinplanten.

Helmink heeft

altijd de nieuw-

ste collecties in

creatieve woon-

ideeën. Tijdens de

Pinkstershow kunt

u rustig ronddwalen

in onze toonzalen en

de laatste trends

ontdekken in woon- en

slaapcomfort. U bent

van harte welkom.

VAN 11.00 TOT 17.00 UUR•M. • VAJN n.uu lui i/.uu UUK •Tweede pinksterdaq geopend
Een ruime collectie fauteuils voor jong en
oud met zitcomfort op maat. Met rug-
verstelling, zitlift, relaxstand hoog of
laag, handbediening, elektrisch,
opsta-hulp of massage...

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

J. W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

Helmink is ook gerenommeerd slaap-
specialist. Met een enorme keuze in
ledikanten, bedbodems, boxsprings,
waterbedden, matrassen, bedtextiel etc.

meubelen
T/m 25 mei speciale

l m i n k m a a k t h e. t m o o
www.helminkmeubelen.nl

t h u i s



Tranmere Rovers, Aberdeen en Örgryte
present op Karel Stegemantoernooi o l i tie varia GROEP

Aberdeen FC
Achter (v.l.n.r.): Drewjarvie (coach), Murray Watson, Alexander Diamond, Calum McHattie, Scott Muirhead,
David Hutton, Stephen Tarditi, Alan Carella, Stephen Payne, Bob Duncan, Richard Buckley.
Voor (v.l.n.r.): Scott Michie, Calum Mackenzie, Duncan Jones, Terry Kidd, Murray McCulloch, Richard Poster,
Scott Morrison, Kevin Souter.

Twee Britse ploegen zijn dit
jaar vertegenwoordigd op het
Internationale Karel Stegeman

f Jeugdtoernooi dat tijdens de
Pinksterdagen weer wordt geor-
ganiseerd door de voetbalver-
eniging Ruurlo op sportpark 't
Rikkelder.

Aberdeen reist voor de tweede
. maal af naar Ruurlo. De Schotten
namen vorig jaar voor het eerst
deel aan het toernooi en behaal-
den een verdienstelijke vijfde
plaats. In de huidige lichting
jeugdspelers van Aberdeen bevin-
den zich grote talenten, zodat de
club dit jaar in staat moet worden
geacht om de prestatie van vorig
jaar te verbeteren. Debutant Tran-
mere Rovers uit Prenton is de ne-
gende Engelse club die, sinds de
oprichting van het toernooi in
1985, uitkomt op het Karel Stege
mantoernooi dat plaats vindt op
zaterdag 18 mei, zondag 19 mei en
maandag 20 mei. De Rovers staan
bekend om hun goede jeugdoplei-
ding, in de eerste selectie van de
Super Whites zijn maar liefst elf
jeugdspelers opgenomen. Daar-
naast heeft de Engelse club keeper
John Achterberg onder contract
staan, de Nederlander kwam eer-
der uit voor Eindhoven en FC
Utrecht. Het Zweedse Örgryte IS
komt voor de vierde maal naar
Ruurlo. De club behaalde vorig
jaar de tweede plaats, de verwach-
tingen rond de verliezend finalist
zijn wederom hooggespannen.
Ook Örgryte beschikt over een ge
renommeerde jeugdafdeling.
Feyenoorder Johan Elmander en
de veel scorende Heerenveenspits

Marcus Allback zijn de bekendste
spelers uit de Örgryteschool.

VIER DEBUTANTEN
De achttiende editie van het inter-
nationale toernooi kent een vier-
tal debutanten. Het uit het Letse
Riga afkomstige FC Skonto maakt
voor het eerst haar opwachting.
Het is voor de eerste keer in de ge
schiedenis van het toernooi dat er
een club uit Letland is vertegen-
woordigd. Ook de K. Sint-Truiden-
se W uit België debuteert. Hetzelf-
de geldt voor het Deense Esbjerg
fB en het reeds genoemde Tran-
mere Rovers uit Engeland. Voor
het eerst in de historie van het
toernooi zijn er negen nationali-
teiten vertegenwoordigd in het
toernooi. De formule die de toer-
nooi organisatie al jaren hanteert
geeft ruimte aan vier Nederlandse
en acht buitenlandse deelnemers.
Dit jaar wordt er voor het eerst het
maximale aantal nationaliteiten
(negen) gehaald. De clubs die aan
het achttiende Internationale Ka-
rel Stegeman Jeugdtoernooi deel-
nemen zijn afkomstig uit Neder-
land, Zweden, Schotland, Dene-
marken, België, Slowakije, Tsje-
chië, Engeland en Letland. Het
deelnemersveld met twaalf ploe
gen uit negen landen onderstreept
het internationale karakter van
het evenement nog eens duidelijk.
Bovendien brengt deze diversiteit
aan nationaliteiten ook verschil-
lende speelstijlen met zich mee.
De deelnemende ploegen krijgen
dus ruimschoots de kans om tegen
clubs te spelen met een heel ande
re spelopvatting, wat interessante
confrontaties kan opleveren.

HET COMPLETE
DEELNEMERSVELD

Zeven ploegen die vorig jaar uit-
kwamen op het ISKT nemen ook
dit jaar weer deel aan het toer-
nooi. Aberdeen FC, l.FC Kosice en
Örgryte IS zijn de buitenlandse
clubs die evenals in 2001 van de
partij zijn. Van de Nederlandse
clubs maken De Graafschap, NEC,
Heracles Almelo en natuurlijk W
Ruurlo opnieuw hun opwachting.
SK (ïeské Budejovice uit Tsjechië
komt na een afwezigheid van vier
jaar wederom naar Ruurlo. De
Tsjechen beschikken momenteel
over een zeer sterke lichting A-ju-
nioren. De ploeg van coach Jiri
Vlcek telt vijf spelers die vertegen-
woordigd zijn in de Tsjechische se
lectie voor spelers onder de 18 jaar.

Overzicht deelnemers Interna-
tionale Karel Stegeman Jeugd-
toernooi 2002

Poule A
Esbjerg fB (Denemarken)
K. Sint Truidense W (België)
Tranmere Rovers (Engeland)
l.FC Kosice (Slowakije)
NEC (Nederland)
Heracles Almelo (Nederland)

Poule B
Örgryte IS (Zweden)
SK Ceské Budejovice (Tsjechië)
Aberdeen FC (Schotland)
FC Skonto Riga (Letland)
De Graafschap (Nederland)
Ruurlo (Nederland)

Zie ook de advertentie.

R.TAWierald«r/Wichmond 25 jaar
De Wichmondsewielerclub R.T.WW.
vierde op donderdag 9 Mei haar
25 jarig jubileum.

Dit alles werd gevierd op Hemel-
vaartdag, achteraf een perfecte
dag gezien de weersomstandig-
heden, 's Morgens werd er gestart
met een fietstocht over 50 kilo-
meter, tussen de bedrijven door
werd de watermolen op Hackfort
bezichtigt en het museum van de
fam Hiddink aan de Walterslag-
weg te Baak. Met renners en aan-
hang werd er richting Warken ge-
fietst alwaar de windmolen werdt
bekeken, tussen de bedrijven door
waren er de nodige pauze' s, tijd
voor een drankje en diversehapjes,
ging de stoet via het ooievaarsdorp
in Gorssel naar Wichmond retour.

Daar in het Ludgerusgebouw be-
gon het officieele gedeelte, Loys
Taken en Jan Hermsen kregen een
KNWU speld, voor hun 25 jaar be-
stuurslid en voor het goede werk
dat ze voor de wielersport hebben
gedaan. De RTV voorzitter Wim
Besemer kreeg van de KNWU een
clubvlag overhandigd met logo.
Voor de renners was er weer een
kledingpakket in de vorm een bo-
dywarmer met reclame van de
sponsor aannemersbedrijf Peters
uit Zutphen.

Als blijk van waardering voor de
jarenlange sponsorschap kreeg
aannemersbedrijf Peters van de
RTV een paspop in wielertenue,
deze zal de firma Peters in de
showroom plaatsen, volgens direc-

teur Wilco Reugenbrink. De heer
Reugenbrink gaf in zijn toespraak
ook aan nog lang door te mogen
gaan als sponsor van de wieler-
club, deze uitspraak werd door de
leden met applaus ontvangen. De
leden van het eerste uur werden
beloont met een geschenk in de
vorm van een bordje met daarin
de tekst lid van het eerste uur, dit
ging om een viertal leden te weten
Jan Pieterse, Loys Taken, Jan Her-
msen en Bennie Haggeman.

Rudi Peters werd ook in het zon-
netje gezet hij kreeg een speld als
lid van verdienste voor het vele
werk wat Peters voor de RTV en
het wielrennen in het algemeen
doet. De dag werd afgesloten met
een heerlijk koud en warm buffet.

Vrijdag 3 mei
Tijdens de nachtdienst zijn diverse
bestuurders gecontroleerd op het
gebruik van alcohol. Allen bleken
onder de wettelijk toegestane
grens en konden derhalve rustig
hun weg vervolgen.

Dinsdag 7 mei
Bij een pension in Vorden heeft
een man vijf dagen overnacht. Van
deze vijf dagen heeft hij voor maar
twee overnachtingen betaald. Ook
heeft hij een valse naam opgege-
ven. Hij kwam goed over en had
een verzorgd uiterlijk. Er is aangif-
te tegen hem gedaan van oplich-
ting.
Er is een herenfiets gestolen die
gestald stond voor een winkel aan
de Zutphenseweg. De fiets is er za-

terdagavond neergezet en bleek er
zondags niet meer te staan.

Gevonden en verloren voorwer-
pen met ingang van l mei.
Gevonden:
• l sleutel met leren label
• horloge met klittenband-band
• 2 sleutels aan ring met label
• gouden babyarmband met

inscriptie.

Verloren:
• 2 biljetten van 50 euro.

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdagvan 9.00 tot 13.00 uur.
Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.

Vier live bands
en normaalmarkt tijdens
lentefeest Flophouse

Vrijdag 24 en zaterdag 25 mei
houd jeugdsoos Flophouse in
Toldijk weer een lentefeest. Op
vrijdagavond speelt de Steende-
rense band ALFA. ALFA speelt
herkenbare covers.

Op zaterdagmiddag is de Nor-
maalmarkt. Hier zullen kaarten
voor H0ken in Toldiek, op 28 juni,
verkocht worden. Dit jaar viert
Normaal samen met Flophouse
het 25ste jaar Hoken in Toldiek.
Het belooft een spektakel te gaan
worden die laatste vrijdag van ju-
ni, houdt de advertenties in de ga-
ten!

Op zaterdagavond zal als eerste de
band NOT BEETHOVEN spelen.
Met oude soulnummers zal deze
avond gelijk een feest zijn. Veel
muzikanten van NOT BEETHOVEN
komen uit Toldijk en omgeving.

disco. Met wortels in zwarte mu-
ziek tussen James Brown, Prince
en Incognito.

Een band met muzikanten uit de
streek tussen Arnhem, Nijmegen
en Uden. Zij hebben hun sporen
verdiend in regionaal en nationaal
bekende bands als Just Do it (nu
Men in Black), More Trouble,
Sacha en Sultans of Soul. En nu
komen ze samen in FunQ2, een
band met funk, jazz, blues, pop,
salsa, rock & soul. Live-groovy,
spontaan en fris.

FunOJZ heeft op muzikanten niet
bespaard; een heavy based ritme-
sectie, die van kruin tot voetzolen
op je inwerkt, daarbij puntig on-
dersteund door de 3-koppige bla-
zerssectie, de "horny bunch".

Het toetje bestaat uit drie zangers:

De zangeres van de tweede band
van de avond: HAZE komt ook uit
Toldijk. Hun stijl van muziek is het
beste samen te vatten als lekkere
dansbare poprock.

DE 3E EN LAATSTE BAND
VAN DE AVOND IS FUNOJZ
FunQ2: (spreek uit: 'Funk you too')
The hottest cool band in town.

In één zin: FUNQ2 is dampende
funk. FunQ2, dansbare funk, soul,

een James Brown, maar dan
springlevend en 40 jaar jonger,
een 'hart breaking' R&B girl en
een zangeres voor de intieme
kreetjes in de achtergrond.

FunQ2 heeft bewezen uw feesten
tot een feest te kunnen maken. De
dansvloer staat geheid vol vanaf de
aftrap en uw publiek zal blij zijn
met een pauze om bij te tanken.
Website: http://listen.to/FunQ2
Zie ook de advertentie.



onerij Pinkstershowt evenf|ï£

1.00 tot 17.00 uur
L i e f h e b b e r s van s f e e r v o l w o n e n z i t t e n b i j De W o n e r i j
goed. C o m f o r t a b e l e f a u t e u i l s en banken , s a l o n t a f e l s ,
s m a a k v o l l e e e t h o e k e n e n d r e s s o i r s z i j n s l e c h t s v o o r -
bee lden van wat u b i j De W o n e r i j z o a l zu l t v i n d e n .
Maar ook v o o r uw r a a m d e c o r a t i e , v e r l i c h t i n g o f v l o e r b e
dekk ing bent u bi j De W o n e r i j aan het j u i s t e a d r e s . De
a c c e s s o i r e s van De W o n e r i j z i j n s f e e r m a k e r s b i j u i t s t e k
en z o r g e n v o o r een p e r s o o n l i j k k a r a k t e r in i ede r hu is .

s f e e

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

i n r i c h t i n g e n

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

modekoopjes
linnen
dames-
broek
norm. 31,95
nu voor

alle
damesblouses
lange mouw
uni en dessins

nu 25% korting

CITY LIFE
polo's
mt. S - XL
norm. 9,95
nu voor:

7.'5
CITY LIFE
bermuda's
mt. S - XL
norm. 7,95
nu voor: B
week 20-02
aanbiedingen geldig t/m 25 mei

C F A S H I O N )
mode voor het héle gezin

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

18e INTERNATIONAAL
KAPEL STEGEMAN

A-JEUGDTOERNOOI
V.V. RUURLO - Pinksteren 2002

Deelnemers:

Aberdeen FC
SK Ceské Budejovice
EsbjergfB
De Graafschap
Heracles Almelo
1.FC Kosice
NEC
Örgryte IS
SintrTVuiden
FC Skonto Riga
Tranmere Rovers FC
FtuurioNttHE

Schotland
2̂̂ , Tsjechië

Oenemarken
Nederland
Nederland
Slowakije

Nederland
Zweden

België
Letland

Engeland
Nederland

Aanvang: 18 mei -14.45 uur, 19 en 20 mei -10.30 uur

Voor de kinderen:
speelhoek met springkussen, schminkhoek

en diverse spelen

MB,
ICITROËN
IRUESINKB.V.

www.karelstegemantoernooi.nl

Een enthousiast team uitstekend opgeleide
vakmensen zorgt voor professioneel

schilder- en onderhoudswerk.
Goede advisering, voorbereiding,

coördinatie en controle levert u de garantie vooi
vakwerk!

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

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities



Gevraagd:

enthousiaste
mede-

werksters (m/v)
voor het schoonhouden

van onze luxe toiletgebouwen
gedurende enkele uren per dag

in de maanden juni, juli en
augustus.

De kwaliteit van onze gebouwen
zorgt voor een prettige

werkomgeving.

Buitengoed 't Sikkeler
Ruurlo, tel. (0573)461221

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

oor
fijnproevers:
de Ruurlose

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

Bij ons vindt u de allermooiste keukens, voor iedere smaak en voor
ieder budget. Neem de proef op de som: breng een bezoek aan onze

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

Sla uw slag bij HOijSLAG

Tonny Juftiërfs

D
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

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-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Jazz in de molen

The Mills Brothers spelen op
zondagmiddag 19 mei - Eerste
Pinksterdag - ter gelegenheid
van Tien jaar Theater Onder de
Molen' in Vorden.

De Mills Brothers vormen een suc-
cesvol professioneel jazzorkest van
grote kwaliteit en zijn, vanwege de
fraaie acoustiek in het Theater on-
der de Molen, hier al vaker te gast
geweest. Ditmaal geeft het viertal
een extra feestelijk karakter aan
haar optreden aangezien Theater
Onder de Molen tien jaar bestaat.
De robuuste, Shakespeariaanse

ronde vorm en de intimiteit, van
het theater maakt het luisteren
naar muziek tot een bijzondere er-
varing.
Het orkest bestaande uit Hans
Kwakkernaat (piano), Bas Rietmey-
er (contrabas), Maurice Schmidt
(tenorsaxofoon) en Florian Hoefna-
gels (drums) speelt herkenbare
klassieke jazz.

Al deze ervaren muzikanten stu-
deerden cum laude af van het con-
servatorium. Onder de naam The
Mills Brothers spelen zij mainstre-
am repertoire met bekende stan-

dards en originele improvisaties.
Boris Tomas neemt bij diverse
nummers de zangpartijen voor
zijn rekening. Achter dit pseudo-
niem gaat een niet onbekende Ne
derlander schuil, die in zijn jonge
jaren zang studeerde bij een gos-
pelmuzikante uit New Orleans. Als
zanger bij het Gypsie Swing Quar-
tet Coco Briaval in Frankrijk kreeg
hij zijn pseudoniem.

Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeseweg 29 in Vor-
den. Kaarten kunnen worden gere-
serveerd. Zie ook advertentie.

Sportievelingen(m/v)
gezocht
Handbalvereniging Blauw-wit uit
Ruurlo is op zoek naar nieuwe
leden(m/v) voor komend seizoen.
Zeker bij de damesteams is er een

tekort aan speelsters om gezellig
te kunnen handballen. Dus lijkt
het je leuk om te gaan handballen
of heb je al eens gehandbald en
zou je weer willen beginnen, vraag
dan om informatie bij Wim Wols-
ink (email: wimwolsink@cs.com).

Reildcursussen in Eefde
De komende tijd zullen Lia en
Jan van 't Veen, beide Reikimas-
ter volgens het Usui-systeem, in
Eefde op verschillende data
weer Reiïdcursussen verzorgen.

Een dergelijke cursus vindt plaats
in 4 opvolgende dagdelen en is een
afgerond geheel. Reiki is een na-
tuurlijke geneeswijze afkomstig
uit Japan, die iedereen kan leren.
Vooropleiding of leeftijd, het doet
er niet toe.

Veel mensen zijn momenteel op
zoek naar innerlijke rust in deze
hectische tijd van leven. Of naar
een aanvullende mogelijkheid
naast de gewone medische behan-
delingen die zij moeten onder-
gaan. Vandaar dat de belangstel-
ling voor Reiki ook zo groot is.

Wie meer wil weten kan vrijblij-
vend bellen met Lia en Jan van 't
Veen.(Voor telefoonnummer zie
Contactjes).

Dank u wel voor uw steun!
Mensen in Nood helpt slachtoffers van oorlogen, natuurrampen en armoede.

Overal ter wereld. Dat kan alleen dankzij de steun van mensen zoals u.

Daarvoor heel hartelijk dank !

Giro 667 Den Haag

Kom bij ons een

feestelijke
kaart

uitzoeken.

Of neem de monsterboeken mee naar
huis

om samen uw keus te maken uit onze
grote collectie.

d r u k k e 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



Zaterdag 18
IndustrïetBrr

16.30 uur C-rijders
17.30 uur Veteranen
18.30 uur B-rijders
19.30 uur A-rijders
met o.a. Erik Hulzebosch en Arjan
Mombarg

Een spectaculaire wedstrijd!
Uniek in de Achterhoek!

Organisatie:
Skeelercomité Vorden
Deldenseweg 8
7251 PN Vorden
Tel. 0575-551700

Van de redactie

Voor u ligt een Skeelerspecial. Deze is
gemaakt in opdracht van en door het
Skeelercomité Vorden in het kader van de
Skeelermarathon die op zaterdag 18 mei te
Vorden gehouden wordt. De krant bevat allerlei
nieuws over en rond dit evenement.
De krant verschijnt als bijlage bij Contact/EIna
en is door de redactie met veel zorg en plezier
samengesteld.

Oplage:
30.000 stuks
Verspreidingsgebied:
Vorden en omringende plaatsen
Verspreidingsdatum:
tussen 10 en 15 mei 2002

Aan deze Skeelerspecial werkten mee:
Inge Kömink, Derk Besselink en Martien Pater.
Eindredactie: Inge Kamink.

Foto: H. de Boer
Arjan Mombarg leidt de kopgroep.

^^^^^.^^

OPLAGE 30.000 STUKS BIJLAGE BIJ CONTACT/ELNA



De finale
Er gaat vaak een lange weg aan vooraf.

Maar als je eenmaal in De finale staat, moet je

er ook écht staan. Samen de schouders eronder.

Recht op het doel af.

ABN AMRO De bank

WEGENBOUW

DOSTAL,
VORDEN

ROOSENST IN NISSAN AUTO HERWERS
HENGELO GLD

Comfortabele kleding voor de
sportieve man en vrouw

Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden • Telefoon (0575) 55 38 79

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 8
Tel. (0575) 46 22 44 • www.herwers.nl

Hef team van autospecialisten!

AM EV Consulent Mayckel Reintjes MEUBELFABRIEK
voor al uw meubelen

• Verzekeringen
• Financieringen
• Hypotheken
• Sparen

Burg. Vunderinkhof 8, Vorden • Tel. (0575) 55 14 17

EUBELEN

RUURL.OVORDE
Ruurloseweg 8-14, telefoon 0575 - 551879

LUNCHROOM - RESTAURANT - CATERING

Laarstraat 1, 72O1 CA Zutphen
Tel. (O575) - 51 19 22
Fax (0575) - 54 27 26

* Met het zonnigste terras van
Zutphen, ca. 90 zitplaatsen.
Tegen te veel zon en/of regen
voor het grootste deel te over-
kappen.

* Sfeervol restaurant met ca. 70
zitplaatsen

* Zowel binnen als buiten kunt u
terecht voor een eenvoudige
lunch of uitgebreid diner.

BARGEMAN VORDEN bv
AANNEMERSBEDRIJF

Tt 0575 - 55 12 58

NVOB
Daar bouw J* beter m**.

Fa. Heijink
Leestenseweg 10

7207 EA Zutphen

Telefoon (0575) 52 1796

Telefax (0575) 52 88 78

MULTIMATI
Uw adres voor Romantische

Tijdloze en Moderne Meubelen

2e Pinksterdag
GEOPEND

Da gezelligste
meubelzaak

van Nederland

IEDERE AVOND KOOPAVOND

Enkweg I5a (zijweg Ruurloseweg) Vorden.
Telefoon (O575) 55 10 3O

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers
sieraden

uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7, 7251 DG Vorden, Tel. 0575 55 15 05

i— en h u i d v

Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden

Telefoon kapsalon (0575) 55 14 23
Telefoon schoonheidssalon (0575) 55 20 33



Skeelermarathon

Vorder»
Vorden maakt zich op voor grootse
skeelerwedstrijd.

Na vele maanden voor-
bereiding is het bijna
zover. De Skeelermara-
thon Vorden staat voor
de deur. De wedstrijd
wordt verreden op het
supersnelle parcours op
industrieterrein Het
Werkveld te Vorden. Er
worden circa 200 deel-
nemers verwacht die uit
zullen komen in vier
categorieën. Alle voor-
bereidingen zijn getrof-
fen en het Skeelercomité
heeft er in ieder geval
het volste vertrouwen in.

Parcours
Het parcours is 1,1 kilo-
meter lang en het asfalt is
in prima conditie.

Het Skeelercomité en de
Skatebond Nederland heb-
ben het parcours gecheckt
en na overleg met de
gemeente zijn de laatste
kleine oneffenheden in het
asfalt weggewerkt, zodat
de deelnemers op volle
snelheid kunnen rijden.

Deelnemers
De/e Skeelermarathon
Vorden is een wedstrijd in
de Univé World on Wheels
Competitie en wordt geor-
ganiseerd door Skatebond
Nederland en het Skeeler-
comité.

Onder de deelnemers
bevinden zich, naast lan-
delijke toppers, ook veel
lokale skeeleraars, waar-
onder de voltallige free-
wheelploeg.

De wedstrijd start om
16.30 uur 's middags met
deelnemers in de C-cate-
gorie. Onder hen bevinden
zich lokale toppers uit

deze regio. Zij zijn druk
bezig met de voorbereidin-
gen om deze dag in hun
eigen omgeving extra
goed voor de dag te
komen. Om 17.30 uur zul-
len de veteranen aan de
start verschijnen.

Daarna is het tijd voor de
B-categorie. In deze cate-
gorie zullen ook de gezus-
ters Smit uitkomen, behal-
ve Gretha. Zij is eind april
geopereerd aan een bles-
sure en heeft hierdoor
helaas af moeten zeggen.

Tot slot vindt om 20.30 uur
de strijd tussen de A-top-
pers plaats, waaronder
Erik Hulzebosch, Cedric
Michaud en Arjan Mom-
barg.

Laatstgenoemde rijdt een
thuiswedstrijd en is extra
gedreven om als eerste de
finishlijn te bereiken.

Publiek
Het Skeelercomité ver-
wacht een groot aantal
bezoekers. Er is veel publi-
citeit aan het evenement
gegeven en er zijn vele
positieve reacties ontvan-
gen.
Daarbij komt dat het eve-
nement plaatsvindt in het
Pinksterweekend, wanneer
er veel toeristen in en
rondom Vorden vertoeven.

Er is voor gezorgd dat het
publiek een hapje en een
drankje kan krijgen tijdens
het wedstrijdgebeuren.

Natuurlijk hopen we dat de
zon zich zal laten zien,
maar ook zonder mooi
weer belooft het een
prachtspektakel te worden.

Nefit en skeeleren: topprestaties door zuinig
om te gaan met energie.

De schaatsen zijn inmiddels
weer ingevet en het peloton
richt alle aandacht op de vele
kilometers over asfalt, klin-
kers en de skeelerbanen. Ook
HR - ketelfabrikant Nefit is
in het skeelercircuit van de
partij. Met de Nefit
Marathonschaats- en skeeler-
ploeg onder aanvoering van
Erik Hulzebosch.
Waarom?

De naam zegt het al een beetje:
uitgangspunt vier jaar geleden
was het sponsoren van de mara-
thonschaatsers.

Schaatsen en verwarming heb-
ben veel raakvlakken. Het
schaatsseizoen en stookseizoen
overlappen elkaar.
Beiden associeer je met winter-
se koude maar ook met warmte
en gezelligheid.

Dankzij de keuze voor spon-
soring van de schaatsers kwa-
men wij ook in contact met de
skeelersport. Is de ploeg van
Erik Hulzebosch op de schaats
al zeer succesvol, op de skeelers
blijken ze helemaal tot de top te
behoren. Arjan Smit, Cedric
Michaud en de zusjes Smit heb-
ben heel wat prijzen bij elkaar
gereden.

Schaatsen en skeeleren blijken
elkaar goed aan te vullen en te
versterken, zowel in de training
als tijdens wedstrijden. Maar dat
is niet de enige reden dat Nefit
enthousiast is over deze sport.
Ook tussen HR-ketels en skee-
leren liggen mooie raakvlakken.
In beide gevallen geldt immers
dat je alleen maar topprestaties
kunt leveren als je zuinig
omgaat met energie, maar ook
meer praktisch: een HR-ketel is

er niet alleen voor de verwar-
ming van je huis, maar levert
ook warm water. En na een
vlammende skeelerwedstrijd
wil je lekker kunnen douchen.
Met een Nefit HR-ketel ben je
echt verzekerd van een eindelo-
ze voorraad warm water van de
juiste temperatuur.

Skeeleren in Vorden is natuur-
lijk helemaal bijzonder. Voor
een sponsor gevestigd in
Deventer is dit een echte thuis-
wedstrijd. Dat wordt nog eens
versterkt door de deelname van
onze Vordense ploeggenoot
Arjan Mombarg.

Het kan niet anders of hij zal er
honderd procent voor gaan en er
een superwedstrijd van maken.
En daarmee is de eerste klap
gelijk een daalder waard. Deze
eerste wedstrijd in de Univé

World on Wheels competitie in
de Achterhoek verdient alle aan-
dacht van de supporters. En het
Skeeler-comité Vorden verdient
alle waardering voor dit prachti-
ge initiatief. Het zijn immers de
plaatselijke enthousiastelingen
die de competitie mogelijk
maken.

Daarmee brengen ze skeeler-
sport onder de aandacht bij heel
veel mensen. En die ondersteu-
ning kan deze nog jonge sport
goed gebruiken.

Het kan niet anders of de
komende wedstrijd wordt vast
en zeker de eerste uit een lange
serie succesvolle skeelerhoogte-
punten in Vorden!

Jan Blom,
bij Nefit verantwoordelijk voor
sponsoring.

Regionale Helden op Wielen

foto: Free-wheel

Het aantal wedstrijdrijders
onder de beoefenaars van
de skeelersport is in Oost-
Nederland dun gezaaid.

De meest bekende onder hen
is Arjan Mombarg, dit jaar
voor het tweede jaar lid van

de Nefit-ploeg met onder
andere Erik Hulzebosch,
Nederlands kampioen Arjan
Smit en Cedric Michaud. Bij
de B-, C-rijders en de vetera-
nen zijn dit jaar negen rijders,
die in een rood-zwart free-
wheel pak rijden. Een korte

introductie is hier wel op zijn
plaats.

Bij de B-rijders acteren Han
Donderwinkel uit Eefde en
Sven Groot uit Zutphen.
Na een mislukt schaatssei-
zoen bij de A-rijders is Han

Donderwinkel er op gebrand
om te laten zien dat hij meer
in zijn mars heeft. De 32-jari-
ge productiemedewerker rijdt
dit jaar voor het eerst voor
free-wheel en heeft de ambi-
tie om nog eens een grote
wedstrijd te winnen. Het
samenwerken binnen de
ploeg en het creëren van een
hecht team, vindt Han erg
belangrijk.

Sven Groot is 2e-jaars B-rij-
der. Bij de C-rijders eindigde
hij regelmatig op het podium,
maar vorig jaar slaagde hij
hier helaas niet in. De 20-jari-
ge HBO-student heeft dit jaar
voor het eerst op schaatsen
getraind en hoopt hiervan dit
skeelerseizoen de vruchten te
plukken. Hij streeft naar een
plaats bij de eerste tien in het
eindklassement.

De derde B-rijder, woonach-
tig in Groningen is Aernout
Snoek. In 1999 reed hij zijn
eerste seizoen bij de C-rijders
en sinds vorig jaar rijdt hij bij
de B. Deze 22-jarige student
medicijnen hoopt de stijgende
lijn die aan het einde van het

vorig seizoen duidelijk te zien
was door te trekken. Hij heeft
de ambitie om dit jaar hoog te
eindigen en binnen afzienbare
tijd te promoveren naar de A-
rijders.

Bij de C-rijders zijn er maar
liefst vijf skeeleraars die uit
de regio afkomstig zijn. Erik
Gaertner rijdt dit seizoen voor
het tweede jaar bij de C-rij-
ders. De 36-jarige KPN-
medewerker uit Henglo
(Gld.) rijdt dit seizoen voor
het eerst op klapskeelers.

De gebroeders Gerben en
Erik-Jan Heijink, zijn ook
tweedejaars C-rijders. Tij-
dens de alternatieve Elfste-
dentocht op de Weisensee
hebben zij laten zien dat zij
ook op de schaatsen goed uit
de voeten kunnen. Erik-Jan
zegt dat er nog steeds pro-
gressie zit in zijn skeelerpres-
taties en zolang dat het geval
is, zal hij zeker wedstrijden
blijven rijden.

De jongste C-rijder bij free-
wheel is Niels Groot. Hij is de
broer van Sven en ook aange-

stoken door het skeelervirus.
Hij ziet dit jaar het met name
als een leerjaar.

Dit geldt ook voor de vijfde
C-rijder uit het free-wheel-
team. Joost Teussink is 20
jaar en skeelert voor het eer-
ste jaar, maar zou nog wel
eens voor aangename verrass-
ingen kunnen zorgen.

De 9-mans ploeg wordt com-
pleet gemaakt door veteraan
Frans Meulenbeek. Hij wil
graag zo hoog mogelijk eindi-
gen, zal zijn beste beentje
voorzetten en ziet daarin een
ware uitdaging.

We hopen in de nabije toe-
komst nog veel van deze
ploeg te horen. Een ieder is
fanatiek aan het trainen en is
enthousiast over de skeeler-
wedstrijd die op 18 mei in
Vorden gehouden wordt. Zij
hopen hoog te eindigen en
aan hun voorbereiding en
inzet zal het in ieder geval
niet liggen.



INSTALLATIEBEDRIJF
VAN DER KUIP V.O.F.

Alles onder één dak
Loodgieters-, C.V.-,
Sanitair-, Dakbedekking-
en Elektro-technisch bedrijf

Postbus 157, 7200 AD Zutphen

Loohorst 22, 7207 BM Zutphen

Telefoon: (0575) 51 23 73

Fax: (0575) 54 36 86

DIE M€ IL IL IE
Burg. Galleestraat 38, 7251 EC Vorden

Tel. (0575) 55 57 67 Fax (0575) 55 57 92

salades

belegde broodjes

buffetten

brood

gebak

Leonidas bonbons

voor doel-treffend installotiewerk
kantoor en werkplaats: Enkweg 9

Vorden, telefoon (0575) - 55 26 27

• Gas- en watertechniek

• Kunststof dakbedekking

• Ventilatie in stallen

• Sanitair

• Elektrawerk

• C.V.-installaties

• Zinkwerk

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

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

Wenst u een

succesvolle

skeeler-

wedstrijd in

Vorden toe.

^•^^^^^^^•^H

•ÜA'AN DER WAL
VERBOUW - RESTAURATIE ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden
Het Hoge 3 7251 XT Vorden

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

SPEELGOED ^^ • • •MÎ HMHi V^ ̂ ^
HUISHOUD-EN ^^ 9^^

rzsrp O U C l C no
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

UW

AMBACHTELIJKE

BAKKER DIE ALLES

ZELF BAKT

RIHO-TECHNIEK
Monteren-Leveren-Advies Vloerverwarming

Wanden en Opritverwarming

Henk Riethorst

Nijverheidsweg 3
7251 JV
Vorden

E-mail: rihotech@xs4all.nl
tel.: 0575 555999
fax: 0575 555943
mob.: 0653896513

Restaurant

Pizza
Shoarma

Zutphenseweg l
Vorden

Tel. (0575) 55 42 22

Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud HOVENIERSBEDRUF

Kettelerij VOF

Lid van de Vereniging van Hoveniers
en Groenvoorzieners

H J. Loman

Addinkhof 16 - 7251 VG Vorden
Telefoon (0575) 55 20 54
Fax (0575) 55 1992

* sierbestrating

*tuinhout

* bielzen

* blokhutten

* tankstation

* brandstoffen handel

Ruurloseweg 45-47
Vorden
Tel. (0575) 55 12 17

Enkweg 3
Vorden
Tel. (0575) 55 18 11

Spreekt vakkundig uitgevoerd (onderhouds)schilderwerk u ook zo aan?

Laat dan uw schilderwerkzaamheden over aan schildersbedrijf Boerstoel.

SCHILDERSBEDRIJF

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerking

Ook het bedrijf voor

* Wandafwerking

* Alle soorten beglazing

* (Digitale) kleuradviezen

Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, Tel.: (0575) 55 15 67, Fax: (0575) 55 35 67
E-mail: info@boerstoel.nl

Aangesloten bij:
• Fiscount

Adviesgroep
• Ned. College

van belastingadviseurs
• Federatie Adviserende

beroepen

Raadhuisstraat 22,
7251 AB Vorden
Tel. (0575)-55 1455

ROBBERS & PARTNERS
administratie en belastingadvieskantoor

Uw adres voor een totaalpakket
administratieve en

fiscale dienstverlening.

- Verzorging financiële administratie
midden- en kleinbedrijf,
agrarische sector en vrije beroepen

- Mineralenadministratie
- Loonadministratie
- Samenstellen jaarstukken en

tussentijdse rapportage
- Verzorging alle belastingzaken
- Deskundige adviezen
- Bedryfsbegeleiding



Skeelercomité Vorden

V.l.n.r. Martien Pater, Willem Hamer, Arjan Mombarg, Johan Pardijs, Jan

Woltering en Derk Besslink

De "Skeelermarathon Vorden"
wordt georganiseerd door het
Skeelercomité Vorden. Onder
enkele leden bestond al enige
tijd de wens om een skeelere-
venement van deze omvang
naar Vorden te halen en dat is
nu gelukt. Het comité bestaat
officieel sinds juli 2001 en
streeft ernaar om bij te dragen
aan een goede skate- en skee-
leromgeving in de Achterhoek.
Misschien heeft u de leden van
het Skeelercomité wel eens
voorbij zien komen op de skee-
Icrs. Vrijwel alle leden zijn
fanatieke beoefenaars van
zowel de skeeler- als de
schaatssport. Uit wie bestaat

deze enthousiaste groep skee-
lerfanaten eigenlijk? Een korte
introductie....
Martien Pater heeft in juli 2001
de eerste vergadering bijeenge-
roepen. Hij is tevens voorzitter
van de hele club en is coördina-
tor tijdens de wedstrijd op 18
mei. "Skeeleren door een licht
glooiend coulissenlandschap
wanneer de avond valt; dat is
voor mij optimaal free-wheel-
en!"
Derk Besselink en Jan
Woltering hebben samen de
sponsoren en adverteerders
voor geworven. Op het eerste
gezicht niet een taak die je
direct als leuk kunt bestempe-

len. Gezien de positieve mede-
werking van onder andere de
Industriële Bedrijven op Het
Werkveld en de Vordense
ondernemers is echter een
prima resultaat behaald en is
het een dankbare taak geble-
ken. Daarnaast is Derk pen-
ningmeester en secretaris bin-
nen het comité.
Johan Pardijs en Willem
Hamer hebben tijdens de wed-
strijddag de verantwoording
voor het parcours. Zij zorgen
samen met de vrijwilligers
voor de op- en afbouw van het
parcours en de inrichting ervan.
Arjan Mombarg weet uit eigen
ervaring veel van de skeeler-
sport en de gang van zaken tij-
dens wedstrijden, maar heeft
binnen het comité geen vaste
taken. Hij zal op 18 mei bij de
A-rijders aan de start verschij-
nen en hoopt vanzelfsprekend
hoog te eindigen. "Het wed-
strijdskeeleren is fantastisch
mooi, geen enkel rondje is het-
zelfde, elke bocht is weer
anders, vaak mooi weer en veel
publiek; altijd weer een gewel-
dig spektakel!"

Vanaf januari tot aan de wed-
strijd heeft het comité tijdelijk
versterking van Inge Kamink.
Zij is studente Vrijetijds-

management en de organisatie
van de Skeelerwedstrijd vormt
één van haar afstudeeropdrach-
ten. Haar taken binnen het
comité zijn de planning, het
maken van actielijsten, notu-
len, draaiboeken en de pr waar-
onder de redactie van deze
krant.

IL.l
De organisatie van deze skee-
lerwedstrijd is met de oprich-
ting van het Skeelercomité in
juli 2001 van start gegaan.
Samen met de bijdrage aan het
realiseren van de 7 bewegwij-
zerde skeelerroutes in de
omgeving van Vorden, zijn dit
vooralsnog de enige twee acti-
viteiten. Nieuwe activiteiten
staan nog niet op stapel, maar
de oprichting van een skeeler-
vereniging in de nabije toe-
komst ligt wel voor de hand!

2 rondemissen voor
skeelermarathon ?

Door de blessure van
Gretha Smit zat het
Skeelercomité plotseling
zonder rondemiss !

Dianne Pardijs, de kersverse
echtgenote van Arjan
Mombarg was snel bereid
gevonden om deze rol op
zich te nemen. Tijdens de
bru i lof t op 26 april j.1. kreeg
ook het Skeelercomité een
"ja woord" van de 27-jarige
blondine (?).

Dianne Pardijs

Roos Bakker, 18 jarige
HAVO scholiere en de
vriendin van B-rijder Sven
Groot treedt op als reserve
bij de huldiging van de A-
rijdcrs voor het geval Arjan
Mombarg op het podium
komt in Vorden en die kans
is niet denkbeeldig !

Roos Bakker

Free-wheel Hoofdsponsor van de Skeelermarathon Vorden

free-wheel
Snbrt en Recreatie

Free-wheel is in Vorden en
omgeving bekend als de
schaats, skate- en skeeler-
specialist. De reden waarom
free-wheel deze wedstrijd
sponsort mag duidelijk zijn.

"Wij steunen dit evenement
omdat dit initiatief een posi-
tieve impuls geeft aan het
skate- en skeelerklimaat in
Vorden en de gehele Achter-
hoek. Daarnaast organiseren
wij zelf op Tweede Pinkster-
dag de jaarlijkse Achtkas-
telentocht voor skeelers en in-
line skates.

Door het bundelen van deze
twee evenementen hopen wij
vele skate- en skeelerliefheb-
bers naar Vorden te trekken",
aldus Martien Pater die hal-
verwege vorig jaar de eerste

bijeenkomst van het Skeeler-
comité belegde.

Speciaalzaak
Martien Pater, die naast me-
de-eigenaar van free-wheel
ook voorzitter is van het
Skeeler-comité, draagt aan
dat een positief skeeler- en
skateklimaat in de Achter-
hoek vanzelfsprekend positie-
ve gevolgen heeft voor de
verkoop van skates en skee-
lers.

Zijn compagnon Raijmond
Mars merkt op dat steeds
meer mensen uit geheel Oost-
Nederland de weg naar free-
wheel weten te vinden en dat
is een goede zaak. "Wij staan
altijd klaar met goed en eer-
lijk advies en hebben veel
kennis over de producten die

wij verkopen, de bijbehoren-
de accessoires en onderhoud.
Waar vorig jaar nog in diver-
se sportzaken skates verkocht
werden, is nu een ontwikke-
ling waar te nemen, dat zij, nu
de skeelerhype voorbij is, het
assortiment drastisch aanpas-
sen. Er is maar een beperkt
aantal merken skates en skee-
lers te verkrijgen.

Vanzelfsprekend komen er op
deze manier steeds meer men-
sen bij speciaalzaken als free-
wheel terecht. Onze klanten
worden uitgebreid geadvi-
seerd betreffende de skates en
skeelers, zodat uit het ruime
assortiment de juiste keuze
wordt gemaakt. We vinden
het erg belangrijk dat de ska-
tes goed passen en comforta-
bel zijn. Daarom mogen klan-

ten de skates meestal gratis
testen. Mochten ze na enige
tijd toch niet blijken te beval-
len dan kunnen ze altijd inge-
ruild worden voor een ander
paar. Door onze ruime erva-
ring weten we echter goed
welke skate of skeeler het
beste bij iemand past. Het
komt dan ook zelden voor dat
we er naast zitten".

Free-wheelen!
Wat is er nou leuker dan op
actieve wijze lekker buiten
bezig zijn in de natuur, bij
voorkeur onder een strakblau-
we hemel met een prachtig
zonnetje? Even je gedachten
verzetten, lekker ontspannen
door het regelmatige geluid
van je skates op het gladde
asfalt... Onder dit motto val-
len ook de andere activiteiten

van free-wheel. Naast de win-
kel is er het sportorganisatie-
bureau waar sportieve arran-
gementen verzorgd worden
voor bedrijven, scholen, fami-
lies, verenigingen en vrien-
dengroepen. Bovendien
organiseert free-wheel skate -
en skeelercursussen en
schaatsreizen naar Zweden.

De derde tak van het bedrijf
produceert een eigen schaats,
de free-skate, die in zo'n 25
speciaalzaken in Nederland
wordt verkocht.
Het producten- en diensten-
pakket is gedurende de vijf
jaar dat het bedrijf bestaat
zodanig uitgebreid dat de hui-
dige locatie te klein is gewor-
den. De bouw van een nieuw
en ruimer pand is inmiddels
begonnen en begin augustus
hoopt men hierin zijn intrek te
nemen.

Sponsoring
Tijdens de Skeelermarathon
is free-wheel met een stand
aanwezig. Bovendien vindt
de wedstrijd vlakbij het nieu-
we pand plaats. Daarnaast
zullen de vrijwilligers tijdens
de wedstrijd te herkennen zijn
aan rode free-wheelshirts.
Op 17 april j.l. is er een skee-
lerclinic georganiseerd voor
alle hoofd-, co- en subspon-
soren. Hierbij heeft free-
wheel materiaal verzorgd en
is de eigen skeelerploeg aan-
wezig geweest. De deelne-
mers waren erg enthousiast en
op deze manier wordt positie-
ve aandacht verkregen. "Er
bestaat een goede band met
de organisatie van de wed-
strijd. We streven immers bei-
den hetzelfde doel na, name-
lijk het stimuleren van de
skate- en skeelersport en
samen staan we hierin ster-
ker."

Free-skate
De 'free-skate' is de door het

bedrijf ontwikkelde schaats.
De schaats is met name
bedoeld voor lange afstanden
op natuurijs en wordt ook wel
de "Zweedse klünschaats"
genoemd, omdat de schaats
gemakkelijk onder de schoen
vandaan te klikken is en er
dan dus een stuk lopend afge-
legd kan worden. De schoe-
nen zijn zeer comfortabele
langlaufschoenen, die warme
voeten garanderen tot en met
+/- 20 graden. Door het grote
comfort wint de schaats ook
aan populariteit onder de
fanatieke schaatsers op de
Nederlandse schaatsbanen.

Nieuwbouw
Halverwege april is begonnen
met de bouw van het nieuwe
pand aan de Net-werkweg op
het industrieterrein te Vorden.
Een ieder die wel eens in de
winkel aan de Zutphenseweg
is geweest, zal kunnen
beamen dat het momenteel
gezellig, maar "wat krapjes"
is, zoals menigeen het voor-
zichtig uitdrukt. Het nieuwe
pand heeft een oppervlakte
van ongeveer 600 nr. Dit
betekent dat er circa zeven
maal zoveel ruimte is dan nu
het geval is. Het gebouw
heeft twee verdiepingen en
het is prettig dat alle drie
bedrijfsonderdelen in één
gebouw ondergebracht kun-
nen worden. Op deze manier
zullen klanten beter geholpen
kunnen worden. Bovendien
kan de nieuwe locatie prima
als startpunt dienen voor de
arrangementen of voor onder
andere skate-, skeeler- en
fietsroutes. Op l augustus
hoopt free-wheel haar intrek
te nemen in het nieuwe pand.



Uw
beroep,
Ons
beroep!

Specialistische
werkzaamheden?

En straks lekker
uitblazen pp een bank

van eijerkamp...
Doe een beroep op de
Bedrijfsverzorging!

De Agrarische Bedrijfsverzorging Oost-Nederland is dé
arbeidsbemiddelaar voor de agrarische sector, bouw, grond-,
weg- en waterbouw, metaalsector, groenvoorziening en
transportsector.

Zoekt u een vaste of tijdelijke medewerker?
Of wilt u een oproepkracht of vakantiewerker inschakelen?
Bij ons kunt u met al deze vragen terecht.
Kwaliteit, flexibiliteit en maatwerk zijn onze kracht.
Al meer dan 35 jaar!

Doe ook een beroep op ons. Perolla
Zeer royale 3 zitsbank incl. 5 rugkussens
Ook als fauteuil leverbaar, diverse kleuren nu €999?°

ei jerkamp
zutphen

de nationale wooninspi rat ie

Bedrijfsverzorging

Bezoek ook onze internetsite
www.bedrijfsverzorging.nl.

SCHEFFER KEUKENS A
SCOREN BETER J

Méér dan 100 OPSTELLINGEN

Demonstraties in KOOKTHEATER

Eigen MONTAGEDIENST

Geen AANBETALING

uiLUtFNWtG

Ook adviseur in

SieMatic
SCHEFFER KEUKENS

SCOREN BETER
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Pelgrum Woningmakelaars.
Ervaren en enthousiast.
Persoonlijken professioneel.
U bent bij ons aan het goede adres voor:
• Bemiddeling bij aan- en verkoop van uw woning

met bouwtechnokeuring en SGWN-garantieverzekering
• Taxaties voor diverse doeleinden
•WOZ-taxaties

Zie voor interessante objecten ook onze interactieve fotopresentatie
in de etalage van ons kantoor. U kunt ons bellen voor meer informatie of een afspraak.
Ook kunt u gerust even binnenlopen. Een kopje koffie staat voor u klaar!

Uw contactpersoon:
UdoHeij, lid NVM Wonen

PELGRUM
Woningmake laars
Zutphenseweg29,7251 DG Vorden
T 0575-555555, F 0575-553697
email: pelgrum@pelgrum.nl
www.pelgrum.nl

NVM«WONEN



Skeelerdinic: Met vallen en opstaan?
Afgelopen 17 april organi-
seerde het Skeelercomite spe-
ciaal voor haar sponsors een
Skeelerclinic op het parcours
waar ook de wedstrijd
gehouden wordt.

De belangstelling was groot en
de sfeer gezellig. Hoewel velen
nog ongeoefend waren en zich
van tevoren voor een persoon-
lijke afgang op de skates pro-
beerden in te dekken door het
maken van strakke opmerkin-
gen en geintjes, bleek dit hele-
maal niet nodig te zijn. Een
ieder weerde zich kranig en
menigeen overtrof zijn/ haar
eigen verwachtingen.
Na een bakje koffie in de kan-
tine van Ecotrans, om bij de
beginners de aanwezige zenu-

wen iets te onderdrukken, was
het dan zover! De groep toog
naar buiten, maar voordat de
skates en skeelers werden
ondergebonden vlogen de free-
wheelskeelerploeg en Arjan
Mombarg op volle snelheid
voorbij!

Eenmaal op de skates werd de
groep die daar nog nooit op
hadden gestaan door Willem
Hamer bekend gemaakt met de
eerste beginselen van deze
sport. Het ging wonderwel, de
enige keren dat er gevallen is,
was op de momenten dat
geleerd werd hoe je het beste
kon vallen. De groep die al
eens op skates of skeelers had
gestaan werd begeleid door
Arjan Mombarg die de deelne-

mers voorzag van nuttig
advies. Na afloop werd er nog
even nagepraat onder het genot
van een drankje.
De avond was een geslaagd
samenspel van Free-wheel,
sponsors, het Skeelercomite en
de free-wheelskeelerploeg. De
deelnemers hebben op prettige
wijze kennis kunnen maken
met de skeelersport.

Het Skeelercomite hoopt haar
enthousiasme te hebben kun-
nen overbrengen. Het was een
avond zonder vallen en opstaan
en het Skeelercomite kijkt er in
ieder geval zeer tevreden op
terug.

Onder begeleiding van Willen

Hamer vallen en weer opstaan!

Tweede Pinksterdag:
free-wheel
Achtkastelentocht

7 Bewegwijzerde Skeelerroutes in
de Achterhoek

Op maandag Tweede Pink-
sterdag vindt voor de vijfde
maal de Achtkastelentocht
plaats. Deze tocht wordt geor-
ganiseerd voor alle skate- en
skeelerliefhebbers. Iedereen
die een basiscursus heeft
gevolgd kan hieraan deelne-
men. Daarnaast wordt er dit
jaar voor het eerst een pelo-
tonstocht gehouden voor de
meer geoefende skeeleraars.
De organisatie ligt in handen
van free-wheel.
De tocht wordt al georgani-
seerd vanaf het jaar waarin
fiee-wheel is opgericht. Werd
er voorheen alleen een vrije
tocht georganiseerd, dit jaar zal
er ook een pelotonstocht
plaatsvinden. Bij de vrije tocht
kan er een afstand gereden

worden van 20 of 30 km. De
start vindt plaats tussen 10.00
en 11.00 uur 's ochtends.
Hiervoor is een tocht uitgezet
en krijgen de deelnemers
tevens een routebeschrijving
mee. Ook bij de pelotonstocht
kan gekozen worden uit twee
afstanden, namelijk 45 of 90
km. De deelnemers rijden ach-
ter motoren en een auto, een
bezem wagen sluit de rij.
Deelnemers kunnen zich
inschrijven bij free-wheel via
telefoonnummer 0575-554228
of e-mail:
info@free-wheel.com.
Op de dag zelf kan er vanaf
09.00 uur worden ingeschre-
ven. Inschrijfkosten bedragen
€ 8,- voor senioren en € 6,-
voor de jeugd tot 16 jaar.

Het Achterhoeks Bureau
voor Toerisme heeft in
samenwerking met Free-
wheel, Wheels in Nature uit
Harfsen en het Skeelerco-
mite Vorden zeven beweg-
wijzerde Skeelerroutes uit-
gezet.

De totale afstand van de rou-
tes bedraagt 200 km. Per
route varieert de afstand van
13 tot 33 km en de routes zijn
uitgezet in een straal van 20
km rondom Vorden.

De bijbehorende routekaarten
zijn onder andere verkrijg-
baar bij de VVV's en bij free-
wheel.
De omgeving van Vorden is
zeer geschikt om te skaten en
skeeleren, onder andere van-

wege de kilometers glad
asfalt en de prachtige omge-
ving.

Onder beoefenaars van de
skate- en skeelersport was
veel vraag naar routes. Het
Skeelercomite, Free-wheel,
Wheels in Nature en het
Achterhoeks Bureau voor
Toerisme zijn door het reali-
seren van deze bewegwijze-
ring een heel eind aan deze
vraag tegemoetgekomen. De
officiële opening van de rou-
tes was op woensdag l mei
j.l., maar voordat het zover
was zijn er bergen werk ver-
zet.

Er werd begonnen met het
bepalen van het routegebied,
het aanvragen van vergunnin-

gen en het uitzetten van de
routes. Vervolgens dienden de
routes gecontroleerd te wor-
den, de paaltjes moesten de
grond in worden geslagen en
opnieuw moesten de routes
per skeeler worden gecontro-
leerd.

Hierbij werd de kwaliteit van
het asfalt gecontroleerd en
gewaardeerd en werd nage-
dacht over hoe de karakteris-
tieken van de zeven tochten
het beste omschreven konden
worden. Daarnaast moesten
routekaarten worden ontwor-
pen en gedrukt. Hiervoor zijn
adverteerders benaderd, tek-
sten geschreven en foto's ge-
maakt. Aan de route liggen
diverse TOP-locaties. Dit zijn
meestal horecagelegenheden,

die als begin- of eindpunt van
een route dienen. Ook het
nieuw te bouwen pand van
free-wheel is als TOP-locatie
opgenomen in twee van de
zeven routes.

Skate- & Sfceeterroute
Vordense

Buurtschappen
route

Hef skeelercomite bedankt zijn sponsoren:
Hoofd Free-Wheel Sport en Recreatie Zutphenseweg 8 7251 DK Vorden 554228

Co Rabobank Graafschap-West
Groot Jebbink Daewoo Dealer Autobedrijf

Zutphenseweg 26
Rondweg 2

7251 DK Vorden
7251 RV Vorden

558100
552222

Sub Atomica Plastics
Autoschadebedrijf Theo Terwel
Barendsen B.V, Barendsen Staal, Etos en Fixet
Beukenhorst Koffie B.V.
Bijenhof s Meubelfabriek
Coop. Werktuigenver. M E DO GA
Bouwbedrijf Dijkman Rondeel Groot Roessink bv
Ecotrans B.V. Topsport in Transport
Indoor Sport Vorden
Jansen's Metaalwaren
Landbouw-mechnisatiebedrijf LM B
N. van Snellenberg groothandel en agenturen
Morde Verzekeringen en Vastgoed bemiddelingen
Oxalis Bloemen-en Planten Groothandel
Polycomp B.V. Rubbercompouds
Rapitext B.V. reclame producties, belettering en zeefdruk
Rimetaal B.V. metaal en plaatbewerking
Siebelink wasserij
Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuis
Thema B.V. makelaars
Van Zeeburg & Visser Makelaardij
Varta B.V. batterijen
Virupa B.V.
Woertman metaalwarenfabriek BV
Wolbrink Nederland B.V.

Handelsweg 2
Industrieweg 19
Netwerkweg 3
Postbus 187
Industrieweg 2
Onsteinseweg 2
Lage Weide 29
Ambachtsweg 18
Overweg 16
Industrieweg 1
Industrieweg 13
Postbus 34
Burg Galleestraat 10
Handelsweg 6
Handelsweg 7
Postbus 42
Industrieweg 10
Industrieweg 3
Dorpsstraat 18
Postbus 120
Zutphenseweg 31
Rutherfordweg 103
Postbus 52
Handelsweg 11
Industrieweg 8

7251 JG Vorden
7251 JT Vorden
7251 KV Vorden
7130 AD Lichten voorde
7251 JT Vorden
7251 ML Vorden
7231 NN Wamsveld
7251 KW Vorden
7251 JS Vorden
7251 JT Vorden
7251 JT Vorden
7250 AA Vorden
7251 EB Vorden
7251 JG Vorden
7251 JG Vorden
7240 AA Lochem
7251 JT Vorden
7251 JT Vorden
7251 BB Vorden
7240 AC Lochem
7251 DG Vorden
3542 CN Utrecht
7120 AB Aalten
7251 JG Vorden
7251 JT Vorden

553354
552532
551261

0544-374907
551216
556816
522577
498555
553433
551564
553163
552525
551967
554383
554066

0573-254618
554190
551465
552713

0573-222444
551531

030-2480480
0543-494400

551325
552740



'n Kwestie van samenspel
-

Ook verzekeren is een kwestie van goed samenspel. En ook bij verzekeringen
haal je de beste er dan al snel uit. Univé dus. Univé is een hecht samenwer-
kingsverband van ruim veertig zelfstandige Onderlingen. Allemaal werkend
zonder winstoogmerk. Wat dat inhoudt? Simpel, prima verzekeringen
voor een zo laag mogelijke prijs. Stuk voor stuk: auto, huis, inboedel,

URMT
VERZEKERINGEN

Daar plukt ü de vruchten van!

ziektekosten, etc. Niet voor niets scoort de Onderlinge altijd zo hoog bij consu-
mentenonderzoeken. Trouwens ... Univé is vlakbij. En daar plukt ü de vruch-
ten van! Meer weten? Kom eens langs of bel ons. We zijn er immers voor u!
Bezoek voor meer informatie onze site: www.unive.nl

Univé Oost
Stationsstraat 12 Ruurlo, tel. (0573) 45 83 20

Graaf Ottoweg 18 Lochem, tel. (0573) 29 81 00

Univé Het Platteland
Stationsstraat 16 Zutphen, tel. (0575) 58 24 24

met skeeleren heeft
drukwerk niets

te maken...

,wel met hoge concentratie,
snelheid en accuratesse.

Breng daarom al uw
zakelijk en privé-

drukwerk onder
bij drukkerij Weevers

want aan het drukwerk
van Weevers

zult u zich nooit een
buil vallen.

drukke 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
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