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Nieuwe modezaak

Roosenstein Quality Wear

In de voormalige vinotheek aan
de Burgemeester Galleestraat
12, is een nieuwe modezaak ver-
schenen. De heer Jacques Roo-
senstein en zijn partner Will
van Hasselt, beiden afkomstig
uit Arnhem, waren al een tijdje
op zoek naar een geschikt pand
om daar een modezaak in te be-
ginnen.

Vorden is voor hun bekend terrein.
Ze kwamen al 9 jaar in Vorden en
hadden zij een jaarplaats op Cam-
ping De Wientjesvoort.
Zij vinden Vorden een actief dorp
waarin een goeie sfeer heerst. Het
pand aan de Burgemeester Gallee-

straat past precies in hun "straat-
je" en past bij de kleding die zij
willen verkopen. Het is "casual",
makkelijk draagbare kleding, van
kwalitatief hoog niveau, voor de
vrije tijd voor zowel dames als
heren.
Er worden twee merken gevoerd:
"R.W. Clothing" en "Mait de Mi-
saéne", een Frans merk. Van beide
maten heeft de familie Roosen-
stein (groothandel), de alleen-ver-
koop in Nederland en staat de
kwaliteit bij beide merken hoog in
het vaandel. Zij willen daar abso-
luut geen concessies in doen.
De matenboog begint bij dames in
38 t/m 50. Voor de heren is dat 48

t/m 58. Een groot deel van de R.W.
collectie voor heren is leverbaar in
de maten xxxl (64, 66). De kleding
bestaat veelal uit aarde tinten in
combinatie met marine. Belang-
stellenden worden van harte uit-
genodigd om eens rustig te komen
kijken en zijn zeer zeker niet ver-
plicht om iets te kopen.

Wanneer de eventuele partner aan
het passen is dan staat voor de an-
der de koffie klaar en kan men
rustig een krantje lezen. Betaling
kan met alle creditcards en pin.
Ook zijn VW bonnen inwissel-
baar. Tevens kan het publiek er te
recht voor cadeaubonnen.

Coördinator Elske Blauw van Ecoteam Vorden:

'Het geitenwollen sokken
niveau valt heel erg mee'
Coördinator Elske Blauw van
het Ecoteam Vorden is zelf be-
slist niet roomser dan de paus.
Ze heeft net zoals de meeste
mensen dan ook gewoon een
auto in de garage staan. "Het
geitenwollen sokken niveau
van een ecoteam valt heel erg
mee", lacht ze. "Vaak gaat het
ook om hele kleine praktische
zaken waarmee je het milieu
kunt sparen en die ook nog
eens behoorlijk kostenbespa-

rend kunnen doorwerken in de
portemonnee."

In september van het afgelopen
jaar ging het ecoteam in Vorden
van start. In totaal deden acht per-
sonen uit de gemeente Vorden
mee aan dit project. Elke maand
kwamen ze bij elkaar om samen te
werken aan een duurzaam huis-
houden. Maandag 23 april is de
slotbijeenkomst van het ecoteam.
Op de eerste bijeenkomst van het

Met
het
oog

Stapelbroek & Jansen
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project kregen alle deelnemers
een map met allerlei praktische en
handige tips om het milieu te spa-
ren. En laten we de portemonnee
niet vergeten, want op jaarbasis
kan dit enkele honderden gul-
dens per huishouden opleveren.

Coördinator Elske Blauw over de
werkwijze van het ecoteam: "Elke
maand hebben we een ander the-
ma behandeld. Echt alles kwam
aan bod: van afval tot water en van
elektriciteit tot vervoer. Wij heb-
ben het zo gedaan dat elke keer ie
mand anders uit de groep de bij-
eenkomst van de volgende keer
moest voorbereiden. En dat werkte
heel goed. Het aardige is dat het
vaak om voor de hand liggende
dingen gaat. Je moet daar gewoon
op gewezen worden, anders denk
je daar niet aan. Op die manier
kun je dus op een heel eenvoudige
wijze een steentje bijdragen aan
een duurzame toekomst."

BUITENLAMP
Als we Elske Blauw vragen naar
een paar voorbeelden, dan hoeft
ze niet lang na te denken. "Neem
bij voorbeeld het sproeien van het
gazon. Je ziet nog regelmatig dat
dit overdag gebeurt terwijl dan de
helft van het water verdampt.
Zoiets kun je dus veel beter 's
avonds doen. Ook zie je steeds va-
ker 's avonds en 's nachts buiten-
lampen branden. In plaats daar-
van zou je ook een lamp met een
sensor kunnen nemen, want die
gaat alleen maar aan als er ook
daadwerkelijk iemand buiten is."

Als het om waterbesparing gaat,
heeft Elske Blauw diverse tips.
"Het is heel voor de hand liggend,
maar met een spaarkop op de
sproeier van de douche kun je op
jaarbasis heel wat geld besparen.
En wat dacht je van het tanden-
poetsen. In plaats van het laten lo-
pen van de kraan kun je veel beter
een beker op de badkamer neer-
zetten om na afloop van het tan-
denpoetsen je mond te spoelen."

WATERVERBRUIK
Vervolgens vertelt Elske Blauw
hoeveel water een gemiddelde Ne
derlander verbruikt. "Daar sta je
echt van te kijken", begint ze. "Ge-
middeld gebruiken we zo'n 128 li-
ter water per dag. Alleen voor het
toilet en de douche is dat al 36 en
40 liter." Uit onderzoek blijkt dat
de deelnemers van een ecoteam
na afronding van het project nog
maar 110 liter per dag gebruiken.
Een flinke besparing dus!
Het mag duidelijk zijn dat bij een
ecoteam gedragsverandering het
belangrijkste doel is. "Maar we
doen dat echt niet met een opge
heven vingertje. Het leuke van de
ze groep was dat je zag dat de
mensen elkaar stimuleerden en
op nieuwe ideeën brachten. Het
was dan ook beslist geen geiten-
wollen sokken club. Integendeel,
het was altijd reuze gezellig en de
deelnemers werden er ook nog
een stuk wijzer van", zo blikt ze te
rug. Het is de bedoeling dat er in
Vorden in september een nieuw
ecoteam van start gaat.

Koninginnefeest in beperkte vorm
De Oranjevereniging heeft be-
sloten om toch, zij het in be-
perkte vorm, het Koninginne-
feest te vieren. Men is tot dit be-
sluit gekomen na overleg met
de GLTO en het gemeentebe-
stuur van Vorden.

Het aangepaste programma be-
gint om 9.45 uur met een aubade.
Dit keer niet bij kasteel Vorden
maar bij het Dorpscentrum. De

lampionoptocht is ook geschrapt.
Vanwege de ramp in Enschede
wordt er dit jaar geen vuurwerk af-
gestoken. Het bestuur van de Oran-
jevereniging in Vorden wijst erop
dat mocht het MKZ zich nog meer
uitbreiden, dat in dat geval alsnog
tot afgelasting van het Koningin-
nefeest kan worden besloten.
Dhr. Gerard Wullink en dhr. F.rik
Knoef zijn in het bestuur her-
kozen.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 april 10.00 uur ds. M. Beitier, doopdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 april 10.00 uur ds. L.D. Horjus, Drempt.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag22 april 10.00 uur ds. P.J. Westerneng, Barneveld; 19.00 uur ds.
D.H. Borgers, Rijssen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 22 april 10.00 uur Eucharistieviering, volkszang.

R.K kerk Vierakker
Zaterdag 21 april 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 22 april 10.00 uur Woord/Communiedienst.

Weekendwacht pastores
22-23 april G. Zweers, Keijenborg. Tel. (0575) 46 13 14.

Weekenddienst huisartsen
23-22 april dhr. Haas, Christinalaan 18, tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30 - 10.00 uur en van 17.00 - 17.30 uur. U kunt dan bellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.30 uur en van
13.30 -18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 09.30 -11.00 uur
en 17.00 - 18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 20 april t/m 26 april Apotheek Nieuwstad, Nieuwstad
72, Zutphen, tel. (0575) 51 26 66.

Tandartsen
21-22 april WA. Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 22 53. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden 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). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel, 0570-634340.

Politie tel. 0900-8844 (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 bu-
reau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lo-
chem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.

Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel. Dr. Grashuisstraat 8. 7021
CLZelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch ge-
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon 0314-
626140. Voor overige zaken: 0314-626126. Internet: www.des-
tiepel.nl - E-mail; info@destiepel.nl

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel. tel. 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wenünk. tel. 552492;
Y. Roclofs 0575-441942.

Diëtiste/nat uurgeiieeskuadige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575-
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur,

Slachtofferhulp tel. 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. 0575-552749 of
0800-0230550.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 057S452020.

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. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdagen zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.

Klachten en Informaticburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Perspjicnalarrnering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Hobbycn op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32. tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo. tel. 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16. behande-
ling op afspraak, tel. 0575-555763.

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. 0575-461332 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 090O-8844

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 11,- voor vier
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herplaatst.

• Verhuisd: vanaf 18 april
woon ik in De Wehme, Nieuw-
stad 32/K114, 7251 AJ Vor-
den. Mevr. M.B. Pellenberg-
Krijt, telefoon 0575-441663

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden vraagt: goede-
ren voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
551486 / 551961 / 553081 en
551673

• Nog voor uw vakantie op ge -
wicht? Dat kan met Herbalife.
Bel voor info: Annie Haaring,
0575-467381

• Ik zoek een enthousiaste bij-
rijdster voor mijn merrie Hele-
na (11 jaar, 1.67 hoog). Zij is lief
en betrouwbaar, maar vereist
wel ervaring om haar goed te
kunnen rijden. Zij staat in pen-
sion in Vorden, met verlichte
binnen- en buitenbak, direct
aan het bos. Prima mogelijkhe-
den dus om leuk te rijden. Ik
vraag hiervoor een kleine ver-
goeding, in overleg. Marion
Koppelman, tel. 0575-529230

• Afslankplannen? Laat het
hier niet bij! Wij kunnen u hel-
pen. Bel vrijblijvend voor info
mevr. A. Eijsink, tel. 0575-
572127

• Te koop: papegaai, geel
voorhoofd, Amazone, 32 wk.
oud, incl. nieuwe kooi. Prijs
f 650,-. Tel. 0575-555919

• Jaarlijkse stekjesruilmarkt
van de Plattelandsvrouwen za-
terdag 21 april van 13.30 tot
15.00 uur op het kerkplein te
Vorden

Gevraagd:

schoonmaak-
hulp

voor ± 4 uur per week.

Vorden, tel. 0575-553354

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

0575-538046

Kijk voor
meer nieuws

ops
www.contact.nl

Waarom

elders

Vorden

kan

gekocht

PIEKENWEEK
Hollandse tros-
tomaten soo gram piek

Handperen Confe-
rencei1/2kiio 4 piek

Spinazie n
per kilo Z piek

Pieksalade
200 gram piek

Roerbakgroente Q
400 gr. O piek

Panklare *
snijbonen 400 gram T1 piek

Vanaf heden een groot assortiment
biologische groenten en fruit

Aanbiedingen wef k 16

Fam. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

Partij van de Arbeid
Vorden • Hengelo • Steenderen

19 april 2001
Den Bremer in Toldijk
aanvang 20.00 uur.

De besturen van de Partij van de Arbeid afdelingen
Vorden, Hengelo en Steenderen nodigen u uit voor
een bijeenkomst op 19 april 2001 over de voorgeno-
men gemeentelijke herindeling van voornoemde ge-
meenten.

Wij willen uw mening horen over
de voorgenomen fusieplannen.
De bijeenkomst is openbaar en voor alle inwoners van
de drie gemeenten.

De gezamenlijke partijbesturen.

www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 700 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 10 Gb .harddis
AMD Duron 800 Mhz,-1-28 Mb intern geheugen, 20 Gb harddi
AMD Athlon Thunderbird 900 MHz, 128 Mbibterrl geheugen,
AMD Athlon Thunderferd: 1000 MHz, 1?8;Mb intern geheugen,
20 Gb harddisk

SpelletjesPC

v.a. f 1.695,-
f 1.695, -
f 1.845,-

lardeösk f 2.095,-

2.245,-

v.a. f 2.245,-
AMD Athlon Thundefbird 900 MHz,' 8 MB intern geheugen, 20 Gb Mardcfisk,
NVidia Riva TNT2 32Mb M6f AGR 20 Sb harddisk ïf 2.245,-
AMD Athlon Thunderbird 900 MHz, 128 MB intern geheugen,
Geforce II MX 32 Mb AGf^VGA TV-Öüt 20 Gb harcldis| f 2.345,-

PC-133 MHz,, UDMA 667 100 ATX Moederbord, 64 fylB (behalve bij de SpéetjesPC)
VGA, PC '97 Sound, SaxAOpenCOROM.öaKeModeln, 10/1ÖOMbpsNetwerkkaart,
1,44MB Diskdrive, Midi-Tower ATX, Win 95 / 98 Toetsenbord, Scrol) Muis.

^jjM Actie:
Windows 98 Multimedia Toetsenbord

f 34,95
Opties:

15 inch monitor f 389- • 17 inch monitor f 495,- • i.p.v. CD-ROM een LG 8 x 4 x 32
CD-Brander f 225,- en 12/40 DVD-Speler f 99,- • Umax USB Scanner f 179,-

• 240W Computer Speakers f 45,-. Alle andere onderdelen op aanvraag.

Elke zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur - tel. 0575-555960
Biesterveld 16 - Bezoek op afspraak

&>©[L
HORSTMAN

'HOIWDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. 0575-551012 • Autotei. 0653730183

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument 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) 552928



Opzij, opzij
want ik wil er
nu ook wel eens bij.

Tara
is mijn naam en ik ben geboren op 5 april 2001
om 17.35 uur.
Ik weeg 2880 gram bloot en ben 47 cm groot.

Eelco, Esther & Sheila Pierik-Lenting

Vogelzang 6
7234 SZ Wichmond
Telefoon 0575-441194

Als u ons wilt bezoeken, graag eerst even boeken.
Wij rusten van 12.00 tot 15.30 uur.

v ....••,..•».•.:» . <,;

•
• ; • ' » !
4- (ft

Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze dochter

Marieke
Henrica Bernardina

gebroren op 12 april 2001.

Harry en Ine
Havekes-ten Have

ündeseweg 17
7251 NJ Vorden

Wilt u beschuit met muisjes komen eten,
laat het ons dan even weten. Tel. 0575-556621

. —

Op maandag 23 april 2001 zijn

Jan en Cecilia Borgonjen

25 jaar getrouwd.

Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Daarom nodigen wij u op deze dag
uit op onze receptie van 16.00 tot 17.30 uur
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

De Hanekamp 21
7251 CH Vorden

&•>••» • •.••-.•.•

Wij willen u hartelijk danken voor de vele felicita-
ties, cadeaus en bloemen die wij mochten ont-
vangen ter gelegenheid van ons 25-jarig huwe-
lijksfeest.
Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden.

Han en Willy Radstake-Bloemendaal

Vorden, april 2001

Dankbetuiging

Voor uw belangstelling en deelneming, ons be-
toond na het overlijden van onze dierbare

Lieuwe Gosse Jensma

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Uit aller naam:
M. Jensma-Marx

Vorden, april 2001

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Radio • Televisie
Satelietsystemen

Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie

Verkoop

voor service,
kwaliteit en

vakmanschap
Rowi Hengelo (Gld.)

Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437

Fax 0575-467652

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

G.H. Sterringa
huisarts

25 april t/m
8 mei

geen praktijk

Voor patiënten met de
letter A t/m K

wordt waargenomen
door dr. J.M. Dagevos,

Het Vaarwerk 1
tel. 552432

Voor patiënten met de
letter L t/m Z

wordt waargenomen
door dr. W.J.C. Haas,

Prinses Christinalaan 18
tel. 551678

beef Mozzarella
100 gr.

1
3l

5

runderrollade,
100 gr.

rundergehakt, ^ ̂  00
1000 gr. "

varkenslappen, naturel
of gemarineerd, C98 snijworst,
500 gr. J ^00 gr.

gegrilde kipfilet, ^69 rundvleessalade,
100 gr. £ 50°9r-

KeurslagerVlo
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft gedaan en betekend, delen wij u mede, dat na
een kortstondig, moedig gedragen ziekte, toch nog
onverwacht is overleden mijn geliefde man, onze lie-
ve vader en zorgzame opa

Hendrik Willem Ligtenbarg

op de leeftijd van 64 jaar.

Vorden: W. Ligtenbarg-Wesselink

Vorden: Gerry Dijkman-Ligtenbarg
Gerrit Dijkman

Jolande
Wouter
Yvonne
Renate
Joeri

Amsterdam: Henry Ligtenbarg
Anneke Blaauw

7 april 2001
Hoetinkhof 103
7251 WK Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Lieve

bedankt voor alles.
We zullen je missen.

opa

Jolande, Wouter, Yvonne, Renate, Joeri

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd,
maar laten bij alles uw wensen door gebed en
smeking met dankzegging, bekend worden
bij God. En de vrede Gods, die alle verstand
te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten
behoeden in Chn'stus Jezus.

Filippenzen 4:6 en 7

Vandaag is naar haar Heer in de hemel gegaan onze
lieve en zorgzame moeder en oma

Josina Taekema-Nieuwstraten
zij werd 77 jaar.

Dolf en Loes Taekema-Ostendorf
Sandra en Peter
Hester

Otto en Ans Taekema- Steenvoort
Donald

Rinske Taekema

Ineke en Marinus van Wijhe-Taekem
Thirza en Richard
Joost en Liora
Evert

Francis en Ton Roelofs-Taekema
Martijn en Lisette
Suzanne

Petra en Jan Hermans-Taekema
Anita
Karin
Sonja

12 april 2001

Het Vaarwerk 23
7251 DD Vorden

De begrafenis heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden
op dinsdag 17 april om 19.00 uur in de kapel van de
Baptisten Gemeente 'Predik het Evangelie', Burge-
meester Van Nispenstraat 19-21 te Doetinchem.

Gelegenheid tot condoleren na de dienst in het Dijk-
huis naast de kapel.



mm QEMEENTE B Y

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefax: 0575-557444

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Nieuwe voorrangsregel vanaf l mei 2O01

LLE BESTUURDERS VAN RECHTS GAAN STRAKS VOOR

Onze voorrangsregels zijn niet altijd even makkelijk. Dat blijkt niet al-
leen uit onderzoek van het NIPO, maar we merken dat ook elke dag zelf
in het verkeer. We kunnen ons allemaal wel een plek herinneren waar
we even niet meer wisten wie er voor mocht gaan. Een goede reden om
de regels eenvoudiger te maken. Daarnaast hebben we in Nederland an-
dere voorrangsregels dan de meeste andere landen om ons heen. Hoog
tijd dus om een belangrijke voorrangsregel te wijzigen. Daarom geldt
vanaf l mei 2001: alle bestuurders van rechts krijgen voorrang, dus ook
fietsers en bromfietsers. De nieuwe voorrangsregel: voorang van rechts
geldt voor gelijkwaardige kruisingen. Dat zijn kruisingen waar de voor-
rang niet apart geregeld is.

Onduidelijkheid is onveilig
Onduidelijkheid in het verkeer leidt tot onveiligheid. Vandaar dat de
voorrangsregels worden aangepast. Vanaf l mei 2001 gaan alle bestuur-
ders die van rechts komen, op gelijkwaardige kruisingen, altijd voor. Au-
tomobilisten moeten vanaf die datum dus ook stoppen voor fietsers,
bromfietsers en bestuurders van een invalidenvoertuig die van rechts ko-
men. En hoewel het minder vaak voorkomt, krijgen ook paard en wagen,
ruiters en mensen die paarden of vee begeleiden en op een gelijkwaardi-
ge kruising van rechts komen, voorrang. Voetgangers, skaters, skeelers en
steppers zijn geen bestuurders en krijgen dus geen voorrang.

Voorrang: geen recht
De regels voor voorrangswegen en voorrangskruisingen blijven hetzelf-
de. Bestuurders op een voorrangsweg blijven voor gaan, ook na l mei
2001. Ook voor onverharde wegen en uitritten blijven de regels ongewij-
zigd. Bestuurders op een onverharde weg verlenen voorrang aan alle be-
stuurders op een verharde weg en bestuurders die uit een uitrit komen,
verlenen voorrang aan de overige weggebruikers. Dat was zo en dat blijft
zo. En ook de tram blijft op gelijkwaardige kruisingen voorgaan op alle
andere bestuurders. En natuurlijk geldt nog net als altijd: voorrang is
geen recht, voorrang krijg je! Neem niet zomaar voorrang als je op een
gelijkwaardige kruising van rechts komt. Let eerst goed op of je wel voor-
rang krijgt.

Campagne
Voorrangsregels verander je niet zomaar, daar komt heel wat bij kijken.
Iedereen moet tenslotte weten dat de situatie wijzigt. Daarom start de
overheid een grootscheepse voorlichtingscampagne om iedereen op de
hoogte te stellen van de veranderingen. De campagne hanteert de kreet:
'Geef het door, rechts gaat voor'. Er zijn spotjes op radio en TV, maar er
zijn ook folders, buitenreclame, advertenties en een website waar je de
informatie nog eens rustig na kunt lezen: www.geefhetdoor.nl. Omdat
jongeren minder bekend zijn met de voorrangsregels, krijgen zij in de
campagne extra aandacht. Voor het basis- en voortgezet onderwijs is les-
materiaal beschikbaar en er worden brochures en posters op de scholen
verspreid. Ook gemeenten, waterschappen en provincies doen mee.
Want zij zijn tenslotte medeverantwoordelijk voor de verkeersveiligheid
op hun eigen wegen.

RIKA LEVERT DE AFVALENQUÊTE IN

• fa. Barendsen, Zutphenseweg 15;
• Welkoop, Stationsweg 16;
• Super de Boer, Dorpsstraat 18;
• A&P supermarkt, Nieuwstad 5.
Heeft u geen enquêteformulier, dan kunt u de deze ophalen bij het ge
meentehuis of
e-mailen aan c.vandijk@vorden.nl

/Wn
• i/y»*rr<7

f IJZIG ING OPHALEN HUISVUIL IN VERBAND MET
KONINGINNEDAG

Maandag 30 april, Koninginnedag: het huisvuil wordt op zaterdag 28
april opgehaald.
De inzamelaar begint om 07.00 uur. Zet uw container op tijd aan de weg!

Voor meer informatie: zie de afvalkalender. Ook kunt u contact opne-
men met de Afval-Informatie- Lijn, tel 0575 545646, van 09.00-12.30 en
13.00-16.00 uur.

NZAMELEN GROF SNOEI- EN TUINAFVAL
OP DINSDAG 24 APRIL 2001

huis-aan-huis in de bebouwde kom
In de bebouwde kom van Vorden, Wichmond en Kranenburg wordt het
grof snoei- en tuinafval, dat niet in de groene container past, huis-aan-
huis opgehaald.

Buitengebied op afroep.
Inwoners van het buitengebied moeten zich uterlijk vrijdag 20 april mel-
den als zij groef snoei- en tuinafval willen laten ophalen. Telefoon: 0575
545646, van 09.00 -12.00 en 13.00 -16.00 uur. U woont in het buitenge
bied als u buiten de 50 km snelheidszone ligt. De inzameling in het bui-
tengebied kan, als er zich problemen met mond- en klauwzeer voordoen,
niet doorgaan.

Zelf brengen van grof snoei- en tuinafval bij sporthal tjebbink.
Grof snoei en tuinafval kunt u de tweede zaterdag van de maand ook
brengen bij de sporthal 't Jebbink. Ook kunt u daar zakken met blad- en
grasafval brengen. Deze zakken worden leeggeschud. Bedrijfsafval mag u
niet brengen.

Schoon snoei- en tuinafval kunt u ook -tegen betaling- brengen naar:
- het Afval Breng Punt aan de Letlandsestraat (industrieterrein de Mars)

in Zutphen
- het Afval Breng Punt in Lochem, Hagendijk 1.
Geopend van 08.00 -12.00 en 12.30 -16.00 uur en op zaterdagen van 09.00
-13.00 uur.

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

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

Houdt u zich niet aan deze regels, dan neemt de inzamelaar het afval
niet mee.

Is het afval niet opgehaald en u heeft wel aan de regels voldaan, bel dan
uiterlijk woensdag 25 april de Afval-InformatieLijn van Berkel Milieu,
0575 -545646.

GOED VOOR EEN HOOFDPRIJS VAN 250 GULDEN EN HET

U kunt tot 20 april 2001 de enquête sturen aan de gemeente Vorden,
t.a.v. bureau milieu, Antwoordnummer 2013, 7250 ZX, Vorden) of inleve
ren bij:

• bureau milieu in het koetshuis van het gemeentehuis;
• kadoshop Sueters, Dorpsstraat 15;

Wist u dat wij per persoon gemiddeld zo'n 128 liter water per dag ge
bruiken? Daar staat u waarschijnlijk van te kijken. Alleen voor het toilet
en de douche is dat al 36 en 40 liter. Elske Blauw uit Vorden is helemaal
thuis in dit soort cijfers. De afgelopen zeven maanden was zij de coördi-
nator van een ecoteam. Acht personen deden uit de gemeente Vorden



mee aan dit project. Elke maand kwamen ze bij elkaar om samen te wer-
ken aan een duurzaam huishouden. En dat is niet alleen goed voor het
milieu, maar ook voor de portemonnee. Op jaarbasis kan dit enkele hon-
derden guldens opleveren. "Elke maand hebben wij een ander onder-
werp behandeld en gekeken hoe je daar op een duurzame wijze mee om
kunt gaan", vertelt Elske Blauw. Alles kwam aan bod: afval, water, gas,
elektriciteit en vervoer. Maandag 23 april is de slotbijeenkomst van het
Vordense ecoteam. Voor meer informatie over het ecoteam zie het inter-
view met Elske Blauw elders in deze krant of kijk op www.ecoteam.nl

OUWAANVRAAG

plaats
Ruurloseweg 123

aanvrager
H.GA Geerlings

Inhoud
bouwen
bergruimte

datum ontvangst
09-04-2001

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

ERGUNNINGEN

Bouwen

plaats aanvrager
de Horsterkamp 7 A. Berends

Kappen

plaats
Overweg 13

aanvrager
J. Harmsen

Inhoud
bouwen bergruimte

Inhoud
vellen 2 kastanjes

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.

Op dinsdag 24 april 2001 brengen burgemeester en wethouders een be-
drijfsbezoek aan Oxalis in Vorden. Periodiek gaan burgemeester en wet-
houders een bedrijf bezoeken om de contacten met het bedrijfsleven te
versterken.

ISCUSSIEBIJEENKOMST AFVAL:
PRAAT U OOK MEE?

Op woensdagavond 18 april 2001 organiseert de gemeente een dis-
cussiebijeenkomst over afval. Deze bijeenkomst heeft tot doel u te
informeren over de ontwikkelingen op het gebied van afval en kunt
u ideeën en wensen aangeven. De discussiebijeenkomst start om
19.30 uur in het Dorpscentrum te Vorden. Aanmelden kunt u bij de
heer GAM. van Dijk (tel. nr. 0570-557536).

ERDENKING VRIJDAG 4 MEI 2001

Op vrijdag 4 mei 2001 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van hen die sinds de Tweede Wereldoorlog in
het belang van het Koninkrijk zijn gevallen.

Het comité 4 mei Vorden heeft in samenwerking met de Raad van Kerken het programma voor deze her-
denking als volgt samengesteld.

19.00 -19.40 uur Herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk te Vorden met medewerking van het
Vordens Mannenkoor.

19.50 uur Vertrek van de poort van de algemene begraafplaats te Vorden naar de graven van de
geallieerden en het symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden.

20.00 uur Twee minuten stilte, aangegeven door een hoornsignaal.

20.02 uur Last Post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Vorden
- het comité 4 en 5 mei Vorden.

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het lied: "Boven de sterren", waarna iedereen een persoon-
lijke bloemenhulde kan brengen.

Vanaf 19.45 uur tot 19.58 uur luiden de klokken van de kerken in Vorden. Het comité verzoekt iedereen
om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen. Burgemeester en wethouders hebben de horecaonderne-
mers verzocht om buitenreclame te doven en om vanaf 19.00 uur tot na de herdenking uitsluitend de of-
ficiële Nederlandse radiozenders aan te hebben.

DE COMPOST GRATIS OPGESCHEPT

Vorige week zaterdag is er ruimschoots gebruik gemaakt om gratis compost op te halen bij de ge-
meentewerf. Er is ongeveer 25 m3 compost opgeschept door 73 mensen. De man, die wel tien keer op
de fiets kwam om een zak compost te halen, verdient een extra (milieu)pluim.

De compost is los gestort, omdat burgemeester en wethouders het gebruik van plastic hebben willen voorko-
men. Het Vordense groenafval kan blijkbaar tot goede compost leiden, want het was afgelopen zaterdag een ge-
wild product voor de tuin. Gezien de positieve resultaten van deze actie proberen burgemeester en wethouders
volgend jaar u weer gratis compost te laten opscheppen.

INIMABELEID 2001

Op 10 april 2001 hebben Burgemeester en Wethouders het ontwerp- Minimabeleid 2001 vastgesteld. Bij de sec-
tor Samenleving in de units en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de openingstijden van
20 april 2001 tot en met 18 mei 2001 het ontwerp- Minimabeleid 2001 ter inzage. U kunt tijdens deze termijn
uw visie over het ontwerp-Minimabeleid 2001 zowel mondeling als schriftelijk aan burgemeester en wethou-
ders kenbaar maken.

EEN BETER
MILIEU

BEGINT BIJ JEZELF

Weekblad COIlTflCT,een graag gelezen blad
Reumapatiënten kunnen veel dingen niet meer.

Omdat hun gewrichten niet meer willen.
Reuma kan iedereen treffen,

op elke leeftijd.

GEEF TEGEN REUMA. GIRO 324

Nationaal Reumafonds VOO»
GOEDf DOtLEN



Judo

Op zaterdag 31 maart jl. deden een
aantal Vordense judoka's van
Sportinstituut Rob's Sports mee
aan een jeugd-judo-toernooi in
Winterswijk. Aan dit evenement
deden ruim 80 judoka's uit Aal-
ten, Winterswijk, Dinxperlo en
Hengelo aan mee.
De volgende Vordense judoka's
vielen in de prijzen:
Ie plaats: Dylan Wagenvoort en
Roy Bohmer; 2e plaats: Lars Tem-
ming, Jurjen Temming en Erwin
Menkveld; 3e plaats: Frank van
Veldhuizen en Fabian Dijkman; 4e
plaats: Daniel Wabeke en Lars Was-
seveld.

Bridge

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 9 april
Groep A: l hr. Bergman/mv. Walter
Kilian 63,0%; 2 heren Weijers/Tha-
len en echtpaar Vruggink 54,7%.
Groep B: l hr. Costermans/mv. v.
Asselt 65,3%; 2 heren Gille/Gr. Bra-
mel 59,7%; 3 hr. Enthoven/mv. v.
Gastel 56,3%.
Groep C: l dames Brandenburg/
Eijerkamp 55,6%; 2 echtpaar
Speulman en heren Verwoerd/de
Niet 54,2%.

BRIDGECLUB
"B.Z.R. VORDEN"
Uitslagen van woensdag
11 april
Groep A: l Costermans/Enthoven
65.3%; 2 v Burk/Hendriks 63.9%;
3 Smit/Kloosterman 56.3%.
Groep B: l Bouman/v Manen
65.9%; 2 den Ambtman/Thalen
54.9%; 3 v Gastel/Hoek 53.8%.
Groep C: l de Bie/Harmsen 63.9%;
2 Machiels/Visser 63.2%; 3 Belt-
man/den Ambtman 63.2%.

Tennis

TENNIS VERENIGING
VORDEN
Uitslagen competitie
Dinsdag
Dames 2e klasse Vorden l - Malden
l 1-5; Dames 3e klasse Mallumse
Molen l - Vorden 2 2-4.
Woensdag
Jongens t/m 12 jaar Laerveld l -
Vorden l 0-6; Mix t/m 10 jaar Vor-
den l - A.L.T.B. 3-2.
Donderdag
Dames 2e klasse Voorst l -Vorden l
2-2.

Plattelands-
vrouwen
Het bestuur van de afdeling Vor-
den van de Plattelandsvrouwen
heeft besloten om de receptie en
de feestavond t.g.v. het 50-jarig be
staan op zaterdag 20 april i.v.m.
MKZ niet door te laten gaan. Waar-
schijnlijk zal de feestavond thans
in het najaar plaatsvinden.

Achtkastelen-
rijders
De voorjaarstocht die de VRTC "De
Achtkastelenrijders" voor zondag
22 april op de agenda heeft staan,
gaat niet door!

Slank de zomer tegemoet

Passage
Op dinsdagavond 24 april houdt
Passage de laatste bijeenkomst in
dit seizoen. Het wordt een luister-,
kijk- en doe avond want Mevrouw
Bankje Koerst uit Dieren komt ons
vertellen over knipkunst. Zij zal
een demonstratie geven en na de
pauze kunnen de aanwezigen zelf
aan de slag onder leiding van Me
vrouw Koerts. Mevrouw Koerts
neemt enkele helpsters mee zodat
we in kleine groepjes aan het werk
kunnen. Alle belangstellenden
van harte welkom. Neemt u een
klein schaartje mee? Graag tot
ziens in het "Dorpscentrum".

Slank de zomer tegemoet bij de
een kan dat slanker zijn en bij
de ander slank. De groep in Vbr-
dén wordt goed bezocht, van-
daar dat we nog een Slank-klup
in Wichmond gestart zijn. Bij
Slank-klup komen mensen om
5 kilo af te vallen, maar natuur-
lijk ook mensen die 40 kilo of
meer kwijt willen.

Men gaat afslanken in groepsver-
band, men krijgt goede begelei-
ding, en er is een speciale aanvul-
ling op het menu voor heren, aan-
staande moeders en vegetariërs.

Elke week nieuwe menu's waar-
van het hele gezin mee kan eten.
We gaan op een gezonde en sma-
kelijke manier afvallen, en met
een steuntje in de rug van uw
Slank-klup leidster.
Die stok achter de deur hebben we
allemaal nodig, want wees eerlijk
lukt het in je eentje? Waarom
moeilijk doen als het makkelijker
kan.
Bloemisterij "de Vordense Tuin"
uit Vorden biedt de leden van
Slank-klup Vorden en Wichmond
bij elke 5 kilo minder een bloemi-
ge attentie aan. En die 5 kilo is er
snel af, dat zult u zien.

De weekmenu's worden samenge-
steld door onze diëtist. Van maan-
dag t/m vrijdag 1000 - en in het
weekend ivm wat extraatjes 1200
kcal. Op deze manier ben je ge
zond en smakelijk bezig met afval-
len.

Op de Slank-klup avond wordt elke
week het nieuwe menu besproken
en we hebben elke week een
nieuw thema wat natuurlijk te
maken heeft met afvallen. Het is
een gezellig en nuttig uurtje. De
leidster stimuleert en begeleidt en
verder doe je het echt zelf. Zie ook
de advertentie in deze krant van
Slank-klup met kortingsbon.

Wil je een maatje minder en zon-
der frustatie gaan winkelen voor
uw kleding deze zomer kom dan
ook naar Slank-klup Wichmond
op maandagavond in het Ludge
rusgebouw Vierakkersestraatweg
naast de Kath. kerk in Vierakker.

Slank-klup Vorden op dinsdag-
avond in het Dorpscentrum, Raad-
huisstraat in Vorden.

Zijn er nog vragen kan men bellen
met tel.nr. 0575-441801.

Internet: een venster
op de wereld

Nationale Hartweek van 22 tot en met 28 april

Onderzoek redt levens
In de Nationale Hartweek van
22 tot en met 28 april organise-
ren de Vrienden van de Hart-
stichting de jaarlijkse collecte
voor de Hartstichting. In Vor-
den gaan de collectanten op
pad om huis-aan-huis te collec-
teren. Tijdens de Hartweek
vraagt de Nederlandse Hart-
stichting financiële steun voor
het bestrijden van hart- en vaat-
ziekten, de voornaamste oor-
zaak van vroegtijdige invalidi-
teit en sterfte in Nederland.

BROCHURE OVER
ERFELIJKHEID
Het motto van de Nationale Har-
tweek "Onderzoek redt levens" is
verbonden aan het onderzoek in
Nederland naar erfelijkheid. Voor
het Nederlandse publiek ver-
schijnt vlak voor de Hartweek de
brochure "Erfelijkheid bij hart- en
vaatziekten". Aan de hand van
veel voorkomende wagen wordt
uitgelegd wat erfelijkheid is en
hoe dit een rol kan spelen bij som-
mige hart- en vaatziekten. De bro-

chure is vanaf 23 april gratis ver-
krijgbaar (telefoon 070-3155622) of
via de site: www.hartstichting.nl

VRIENDEN VAN DE
HARTSTICHTING
De Nederlandse Hartstichting kan
elk jaar rekenen op de steun en
waardering van de Nederlandse
bevolking en doet in de Nationale
Hartweek opnieuw een beroep op
de inwoners van Vorden. De op-
brengst van de collecte komt ten
goede aan onderzoek, patiënten-
zorgen preventie & voorlichting,
en dat is hard nodig, want hart- en
vaatziekten zijn nog steeds volks-
ziekte nummer één. Jaarlijks ster-
ven er 50.000 mensen aan. Hon-
derdduizenden mensen moeten
leven met de dagelijkse gevolgen
van een hart- of vaatziekte.

Daarom blijft de Hartstichting
zich inzetten. Dat kan alleen dank
zij de steun van de Nederlandse be-
volking.

Onderzoek redt levens.

In het Open Huis van de Muzehof
leer je écht de instrumenten kennen!

Ooit op een
tuba getokkeld?
Op zaterdag 21 april aanstaan-
de zal er in de hoofdvestiging
van muziek- & dans centrum de
Muzehof aan de Coehoornsin-
gel in Zutphen het jaarlijkse
Open Huis worden gehouden.

Op deze dag kunnen 's morgens
belangstellenden kennismaken
met wat er allemaal in de Muze-
hof gebeurt en welke muzikale
mogelijkheden er voor u allemaal
op het programma staan.

Op het centrale podium is er een
doorlopend programma met de-
monstraties van instrumenten,
terwijl in alle lokalen er op deze
instrumenten openbare lessen
worden gegeven. U kunt er kijken,
luisteren, vragen stellen en ... het
zelf proberen. Daarnaast is er in-
formatie over lessen, lestijden, les-
kosten, over korte cursussen van
het komende jaar en over de mo-
gelijkheden om mee te spelen in

verschillende muziekjes, bands en
orkesten van de school.
Enkele muziekverenigingen (waar-
van sommige leden les hebben op
de Muzehof) zullen op deze och-
tend eveneens in het Open Huis
van de Muzehof aanwezig zijn. U
kunt zich aanmelden als (aspirant)
lid of vragen naar de condities
m.b.t. de muzieklessen en de Hafa
(harmonie & fanfare)-opleiding
van de Muzehof.

Het ziet er naar uit dat - vanwege
het MKZ verspreidingsgevaar - het
Open Huis van de Muzehof alleen
in Zutphen wordt gehouden; in de
dependances van Lochem en Vor-
den zal het in de maand mei mo-
gelijk zijn om een bezoek te bren-
gen aan de lessen die daar worden
gegeven.

Voor meer informatie hierover
kan men contact opnemen met de
Muzehof, tel. 0575-515350.

Internet bevat een grote hoe-
veelheid informatie, maar hoe
vind je de informatie die je wilt
hebben? Om daarin wegwijs te
worden wordt er in de biblio-
theek de komende 3 donder-
dagochtenden een introductie-
cursus Internet gegeven van 2,5
uur.

Op deze cursusochtend worden de
basisbeginselen behandeld. De
meest gebruikte termen komen
ter sprake. Men leert informatie
zoeken en vinden, rechtstreeks of
via een zgn.zoekmachine. Ook
wordt er kort ingegaan in het ver-
sturen van emailberichten.
Na afloop hebben de deelnemers
voldoende kennis om thuis of in
de bibliotheek verder te gaan met
Internet. Bovendien ontvangen ze

een tegoed voor l uur gratis Inter-
net in de bibliotheek.

Overigens vormen vrouwen een
van de snelst stijgende groepen in-
ternetgebruikers, maar vaak ont-
breekt het aan kennis. Dat is jam-
mer, omdat je zo de aansluiting
met de kinderen mist. Voor hen is
Internet immers zoiets als tellen
met vijf vingers.

Het is voor beginners verstandig in
de bibliotheek met Internet te be
ginnen.

Er zijn nog plaatsen open. Men
kan zich via een inschrijfformu-
lier, dat in de bibliotheek klaar-
ligt, aanmelden. Ook kan op ver-
zoek een formulier opgestuurd
worden.

(Advertorial)

BEURSPRAAT

EEN
ONBETAALBAAR TALENT
"Inside information can break the
bank of England. Ga altijd uit van
de feiten en vertrouw op je eigen
oordeel". Dat was het motto van
Wall Street multimiljonair Ber-
nard Baruch. Daarin werd hij hon-
derd jaar geleden bevestigd op
Yom Kipoer, grote verzoendag. Hij
eerbiedigde de rust die volgens de
joodse traditie verplicht is op deze
feestdag en reageerde niet op de
tientallen paniekerige telefoontjes
van collega's, die hem aanspoor-
den om zijn aandelen Amalga-
mated Copper te verkopen. De
markt stond op instorten en als hij
niet snel zou verkopen ...
Baruch deed helemaal niets.
Achteraf was hij daardoor een van
de weinigen die in 1901 met winst
uit de Almagamated Coppper cri-
sis te voorschijn kwam.
Voor Baruch, die al jaren met val-
len en opstaan speculeerde op
Wall Street, was deze overwinning
de doorbraak. Eenjaar later noem-
de hij zich multimiljonair, met
een geschat vermogen van 32 mil-
joen dollar. Hoewel Wall Street
tycoon J.P. Morgan hem spottend
'just a successful gambler' noem-
de, slaagde zijn aanpak wonder-
wel. Voor zijn veertigste mocht hij
zich rekenen tot de rijksten der
aarde. Zijn geheimen? Acht lessen
die ook heden ten dage heel
logisch en bruikbaar lijken:

1. Speculeer nooit, tenzij u er hele
maal voor gaat en het uw enige
echte bezigheid is. Hobby specu-
lanten raken gegarandeerd hun
geld kwijt.

2. Handel niet naar de informatie
van insiders. Zij zien door de
bomen het bos niet meer.

3. Zorg voor een sterke kasreserve
en zet onder geen voorwaarde
uw laatste geld in.

4. Koop nooit een aandeel, tenzij u
alles, de feiten en cijfers, van de
betreffende onderneming weet.

5. Wees niet te trots om uw onge-
lijk te bekennen en uw verlies te
nemen.

6. Spreek met niemand over uw
plannen, anders wordt uw han-
delen vertroebeld door trots en
ijdelheid.

7. Koop als de markt laag is, als
iedereen pessimistisch is en de
wanhoop nabij. Verkoop als de
markt stokt in een opwaartse
golf, als iedereen optimistisch is.

8. En onthoud: u leert meer van
uw fouten dan van uw succes-
sen.

Met name in de spoorwegwaarden
maakte Baruch veel winst. Juist in
deze jaren moesten veel van de
spoorwegmaatschappijen, de boo-
ming business van de jaren daar-
voor, het hoofd bieden aan een
moordende concurrentie. Maat-
schappijen die niet in staat waren
te consolideren, andere spoorwe
gen over te nemen of de juiste
samenwerkingsverbanden aan te
gaan, gingen onherroepelijk ten
onder. Het was de kunst om de
waarden van de winnende onder-
neming in handen te krijgen. Wie
investeerde in de verkeerde spoor-
weg zat fout: die had waardeloze
papieren in bezit. Baruch had de
gave om de winnaar van morgen
te herkennen. Daarop zette hij zijn
geld in.

De belegger van nu heeft dezelfde
gave nodig. Door schaalvergrotin-
gen en fusies zal een handvol
grote bedrijven de markt kunnen
domineren. Dat geldt met name
voor de ICT sector. Van de honder-
den actieve bedrijven zal op de
lange duur slechts een twintigtal
een rol van betekenis spelen. Wie
zullen de marktleiders zijn? De
hedendaagse belegger, die net als
Baruch een scherpe neus heeft
voor het bedrijf met de beste toe
komst, beschikt over een onbetaal-
baar talent.

Bron: IRIS, Institute for Research
and Investment Services, een geza-
menlijke onderneming van Rabo-
bank Nederland en de Robeco
Groep.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Kirsten Horselenberg,
Henk Kreeftenberg en
Rob Jonker.



GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

7202 BP Zutphen
Tel. 0575-526456 / 546788 / 06 20247581

Ooit op een tuba getokkeld?
(Op de Muzehof leer je echt de instrumenten kennen!)

De Muzehof houdt weer
Open Huis!

Op zaterdag 21 april in de hoofdvestiging
in Zutphen (Coehoornsingel i) van 10 tot 13 uur,

Er valt weer volop te kijken, te luisteren en zelf te
"spelen" in de open lessen; daarnaast kun je luisteren
naar de uitvoeringen op het centrale podium of bij

mooi weer, gewoon voor de deur.

Verder is er veel informatie over lessen,lestijden,
lesgelden, HAFA opleidingen en over het

meespelen in ensembles;

Welkom in de Muzehof!

MUZEHOF
Muziek & Dans Centrum

Coehoornsingel i Postbus 4041 7200 BA Zutphen
°575 51 53 50 www.muzehof.nl

Installatiebedrijf Wiltink
is zoals u weet

jl. januari verhuisd naar de
Netwerkweg 4 te Vorden.

Omdat we dit feit niet geruisloos
voorbij willen laten gaan,

zal ons pand op vrijdag 27 april
om 1630 uur worden geopend

waarna er aansluitend
een open huis wordt gehouden

tot 20.00 uur.

U bent hierbij
van harte uitgenodigd
om ons nieuwe pand

onder het genot van een hapje
en een drankje te komen bezichtigen.

Wij hopen u te ontmoeten
op 27 april 2001.

Bemard en Ina Bloemendal.

I n s t a l l a t i e b e d r i j f

WILTINK BV.
1 verwarming m sanitair • elektra m loodgieterswerk

Managers opgelet, vergeet 19 april niet: secretaressedag!

Verras en waardeer uw secretaresse eens met eigen werk

bonbons of chocolade
in een stijlvolle verpakking

Voor nog meer originele attenties, informeer bij uw ambachtelijke banketbakker

FredBosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vprden, telefoon 551750 red Bosveï

Sinds 10 april 2001
heeft Vorden een nieuwe modezaak,

ROOSENST IN

Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden • Telefoon 0575-553879

Wij hebben voor u..
• Hoog - halfstam fruitbomen
• Leilinden en leiplatanen
• Bolbomen Esdoorn, Prunus, Catalpa, Acacia
• Dakplatanen
• Rode en groen beuk voor hagen van 50-175 cm
• Bosplantsoenen in 20 soorten
• Haagbeplanting coniferen, meidoorn, liguster, etc.
• Haag- en sierconiferen

• Rhododendrons en andere groenblijvende planten

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht

BOOMKWEKERIJ TUINAANLEG HOVENIERSBEDRIJF

G.J. HALFMAN
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon 0575-461424

Tuin- en parknieuws van Brinkman Almen hv
Sinds kort zijn wij als officieel dealer van Sabo tuinmachines aangesteld. Sabo staat bekend als
fabrikant van topkwaliteit tuinmachines.
Naast Sabo kunt u bij ons terecht voor o.a. Gastel Garden loopmaaiers met Honda of B&S-mo-
toren. Gastel Garden zitmaaiers met achteropvang, 100% opvang ook onder zeer natte omstan-
digheden.

• Husqvarna en Stiga frontmaaiers Mulch-systeem
• Dolmar kettingzagen
• Robin bosmaaiers, strimmers en bladblazers
• Karcher reinigingsapparaten
• Westermann veegmachines

Bovenstaande machines staan in onze gerenoveerde showroom opgesteld.
Tevens verhuur van kettingzagen, bosmaaiers, hogedrukspuiten, houtklover, verticuteermachine,
graskantensnijder.
Voor onderhoud van alle merken tuinmachines kunt u in onze goed uitgeruste ruime werkplaats
terecht. Doorlopend hebben wij diverse aanbiedingen. U bent van harte welkom van maandag t/m
zaterdag van 8.00 tot 17.30 uur.

BRINKMAN l Zaterdag 21 en 28 april

TUIN-DOE-DAGEN

ALM EN B.v. Azinkdijk 8.7218 NG Almen
Tel.: 0575-431297 / 431663



Rabobank Nieuws

Bij de Rabobank wordt hard gewerkt om u straks nog beter van dienst te kunnen zijn.

Ongetwijfeld heeft u al gezien dat naast het huidige kantoor van de Rabobank druk wordt gebouwd. De bank wordt uitgebreid met zo'n 1000 m2 vloer-
oppervlakte, verdeeld over drie verdiepingen. Straks staat er aan de Zutphenseweg een praktisch ingericht bankkantoor. Een bank die na een ingrijpen-
de breek- en bouwoperatie weer helemaal klaar is voor de toekomst. Door de uitbreiding zal het huidige ruimtegebrek zijn opgelost en wordt er tege-
moet gekomen aan de eisen en wensen van deze tijd.
De vernieuwde bank wordt voorzien van drie ingangen: een ingang voor particulieren, voor ondernemers en voor bezoekers aan het reisbureau. Zo bent
u meteen bij die afdeling waar u wilt zijn. In de bank zal veel aandacht worden gegeven aan de privacy van de klant
Naar verwachting kan de vernieuwde bank in oktober aanstaande in gebruik worden genomen. Natuurlijk wordt u hierover in een later stadium uitge-
breid geïnformeerd.

Bij de bouw van de nieuwe bank wordt gebruik gemaakt van
de modernste technieken. De stenen bijvoorbeeld, worden
niet gemetseld, maar op een speciale manier gelijmd. Dit
geeft een bijzonder effect met nauwelijks een voeg. Deze
methode wordt in de bouwwereld nog niet veel toegepast.
Nu lijkt het nog of het nieuwe en bestaande gedeelte totaal
verschillend zijn qua vormgeving en kleur van de gebruikte
stenen. Dit is maar tijdelijk; de bestaande gevel wordt hele-
maal opgenomen in de nieuwe voorgevel.

In de bodem is onder het nieuwe gedeelte tussen de grondlagen op een diepte van 75
meter een wateropslag aangebracht. Hiervoor is men een week lang bezig geweest met
bemaling. Het voordeel van het waterreservoir is, dat het water op zo'n diepte een bepaal-
de temperatuur vasthoudt. Het water uit dit reservoir wordt in de winter gebruikt om het
gebouw te verwarmen en in de zomer om te koelen. Door het systeem LTEO (Lange
Termijn Energie Opslag) toe te passen wordt de milieubelasting zo laag mogelijk gehou-
den.



Rabobank Nieuws

Tijdelijke huisvesting vanaf l mei 2001

Over enkele weken zal worden begonnen met de aanpassingen in het bestaande bankkantoor. Dit heeft als gevolg, dat onze medewerkers tijdelijk plaats
moeten maken voor de bouwvakkers.
Ook tijdens de bouw willen we u zo goed mogelijk van dienst zijn, daarom wordt aan de voorzijde van de bank een noodgebouw neergezet. Vanaf dins-
dag l mei aanstaande bent u daar van harte welkom. Wij doen ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar u zult begrijpen dat in de
noodvoorziening de beschikbare ruimte beperkt is.
Wanneer u de komende periode een persoonlijk gesprek met een adviseur wenst en even rustig apart wilt zitten, is het raadzaam hiervoor een afspraak
te maken. We kunnen er dan voor zorgen, dat er een spreekkamer beschikbaar is. Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat we de afspraak bij u thuis
maken.

Op onderstaande tekening ziet u waar het noodgebouw geplaatst gaat worden en er is aangegeven waar u de ingang vindt.

Geldautomaten

De geldautomaten moeten ook verplaatst worden en komen
tijdelijk in de buitengevel naast de brievenbus en het
afstortapparaat voor de sealbags.

Wanneer u een safeloket huurt bij onze bank, zijn de mogelijkheden voor kluisbezoek de
komende periode beperkter vanwege de bouwactiviteiten. Vanaf l mei is deze ruimte iede-
re vrijdagmiddag te bezoeken tussen 15.00 uur en 18.00 uur. Mocht u op een ander tijd-
stip dringend een bezoek willen brengen aan uw safeloket, is hiervoor natuurlijk altijd
een oplossing te vinden. Wel is het handig om dan even een afspraak te maken.

Al onze medewerkers doen hun uiterste best om tijdens de
verbouwing de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.

Rabobank
Graafschap-West



Discussiebijeenkomst afval Vorden Dl Ül het IÜCUW
De gemeente Vorden organi-
seert op woensdagavond 18
april 2001 een discussiebijeen-
komst over afval. Deze bijeen-
komst heeft tot doel de inwo-
ners van de gemeente de gele-
genheid te geven mee te praten
over ontwikkelingen op afval-
gebied. De discussiebijeen-
komst start in het Dorpscen-
trum.

De hoeveelheid afval in de grijze
container neemt de laatste jaren
fors toe. Uit onderzoek blijkt in
grijze containers in Vorden veel
groente, fruit- en tuinafval en oud
papier aanwezig. Het scheiden van
dit afval is vanuit milieu- en finan-
cieel oogpunt wenselijk.
De gemeente onderzoekt hoe het
scheiden van afval gestimuleerd
kan worden. Dit doet zij door de
mening van haar inwoners te vra-
gen middels een afvalenquête en
een discussiebijeenkomst over af-
val. De gemeente vindt het belang-
rijk te weten wat de wensen en
ideeën zijn van haar inwoners. Die
wensen en ideeën worden uitein-
delijk meegenomen bij de voorbe-
reiding van de besluitvorming
door de gemeenteraad.
Tijdens de bijeenkomst komen za-
ken aan bod als het betalen naar
de hoeveelheid afval (tariefdiffe-
rentiatie), het voorkomen van af-

val en de verbetering van de inza-
meling van groente-, fruit- en tuin-
afval en oud papier. Ook het dich-
ter bij huis kunnen afgeven van
(grof) afval is een van de onder-
werpen.
De bijeenkomst wordt geopend
door de wethouder milieu van de
gemeente Vorden, de heer H. Boog-
aard. Vervolgens volgt een korte
toelichting op de resultaten van
het onderzoek naar de inhoud van
de grijze container (de zogenoem-
de sorteerproeven) en op de inge
voerde en mogelijk nog in te voe-
ren veranderingen op het gebied
van afvalinzameling.
De tweede helft van de bijeen-
komst worden de inwoners van de
gemeente uitgenodigd mee te dis-
cussiëren over de ontwikkelingen
op afvalgebied. Er is gelegenheid
knelpunten en/of ideeën en wen-
sen voor beleid aan te reiken. De
onderwerpen van discussie zijn ta-
riefdifferentiatie (het betalen naar
de hoeveelheid afval), het schei-
den van afval en het voorkomen
van afval.
De avond wordt afgesloten met
een korte samenvatting van de dis-
cussieleiders en de mogelijkheid
voor reacties en vragen.
Aanmelden kan bij de heer G AM.
van Dijk, medewerker bij de ge
meente Vorden (tel. nr. 0575-
557536).

RABO-DASH
stratenvolleybaltoernooi
Het Rabo-Dash stratenvolley-
baltoernooi is vrijdag 6 april j J.
weer van start gegaan.

Men is begonnen met de eerste
wedstrijden in de recreatieve pou-
le (Poule Rl en R2). De deelnemen-
de teams hebben een aantal leuke
wedstrijden gespeeld en dat het er
in deze recreatieve poule ook fana-
tiek aan toe kan gaan is wel duide
lijk geworden. Iedereen heeft veel
plezier gehad aan dit avondje vol-
leybal. Dit kan hopelijk stimule
rend werken voor andere straat-,
buurt- en/of bedrijfsteams om vol-
gend jaar ook met een team deel
te nemen. Maar natuurlijk ook als
supporter van de straat-, buurt-
en/of bedrij fsteam ziet men u
graag verschijnen. En de teamle
den natuurlijk ook.

Hieronder volgt een schema van
de speeldata. De derde rondes en
de halve finale vinden resp. vrij-
dag 18 mei en zondag 20 mei
plaats. De finale wordt ook op zon-
dag 20 mei afgewerkt.

Vrijdag 6 april zijn de eerste wed-
strijden in de recreatieve poule ge
speeld (Poule Rl en R2). De stand
in die eerste twee poules:

Poule Rl: Ie Ambiance; 2e Brand-
weer; 3e 't Rasink.
Poule R2: Ie Drukkerij Weevers; 2e
Smed. Oldenhave; 3e De Spekkies;
4e Gompies.
Vrijdag 20 april worden de ver-
volgwedstrijden in de recreatieve
poule gespeeld (Poule R3 en R4).

Pouleindelingen:
Poule Rl: Ambiance; 't Rasink;
Brandweer.
Poule R2: Gompies; Smed. Olden-
have; Drukkerij Weevers; De Spek-
kies.
Poule R3: Kravo; Effe doorbijten;
Get Uppers; Pelgrum Makelaars.
Poule R4: Wierevo; Harten Zes; De
Veldwijk.

Na de Ie ronde worden de teams
opnieuw ingedeeld in 4 nieuwe
poules en wordt er met deze nieu-
we indeling de 2e ronde gespeeld.

PRESTATIEF IE RONDE
Vrijdag 20 april wordt tevens de
eerste ronde in de prestatieve pou-
le gespeeld.

Pouleindeling: Rabo Zwerver; De
Voornekampers; Mystery.

Gebedsdienst landbouw
in Wichmond/Vierakker
Woensdagavond 25 april zal er
in de Nederlands Hervormde
kerk van Wichmond een specia-
le oecumenische gebedsdienst
zijn om uiting te geven aan de
solidariteit met de agrariërs en
om Gods hulp te vragen.

Deze dienst gaat uit van de R.K.
kerk van Vierakker en de N.H. kerk
van Wichmond. De datum van 25
april is gekozen omdat dat in de
R.K. kerk van oudsher het feest van
Sint Marais is. Er werd gebeden
om goede vruchten van de aarde.
Een uitdrukking die hieraan ver-
bonden is luidt 'Op Sint-Marcus
moet het koren zo hoog staan dat
de kraaien zich erin kunnen ver-
stoppen'. Dat het koren op die da-
tum dit jaar nog niet zo hoog

staat, zijn allemaal indirekte ge
volgen van de Mond en Klauwzeer.
Ook het zaaien van gewassen is ge
bonden aan strengere en daardoor
duurdere maatregelen.

Het is een "zorgelijke situatie voor
heel Nederland en Europa. Maar
vooral voor de boerengezinnen
brengt deze tijd veel spanningen
met zich mee. En het is de vraag
hoe men dit kan volhouden want
de toekomst is onzeker voor hen.

We zijn ons ervan bewust dat juist
de agrariërs zelf, niet makkelijk
naar de kerk kunnen komen,
maar met degenen die wel kun-
nen komen, willen we biddend en
zingend onze zorgen bij God neer-
leggen.

Maandag 2 april was het dan zo-
ver. Men kreeg officieel uit han-
den van dhr. GJ. van Zeeburg de
nieuwe trainingspakken en
coachj assen.

De pakken en jassen zijn donker-
blauw met Vordengeel in de kraag.
Ook de belettering is in het geel.
De jongens van de Dl van W Vor-

den willen van Zeeburg en Visser
Makelaardij o.g. en Assurantiën
bedanken. De jongens, hun trai-
ner en leidster zien er weer tip-top
uit.

Op de foto ziet men van links naar
rechts op de achterste rij: G. Koer-
selman, GJ. van Zeeburg, Jeroen
Ringlever, Daan Volker, Nel Roden-

burg, Ronald Steenblik, Torn Gar-
ritsen, Torn Pelgrum, Wouter Was-
sink, Keivin ter Maat, G. Wentink,
Mark Welleweerd en Jasper Koer-
selman.

Op de voorste rij: Thijs Stokman,
Wouter Platteeuw, Bart Stokman,
Dirk Rodenburg, Erjo Beitier, Joris
Fransen en Kobbe Jan Boekelo.

Socü tennis in het nieuw

Op de foto overhandigen dhr. en mevr. Wanders (Wanders Openhaardhout te Wichmond) de kledingstukken
aan D. Somsen, voorzitter van SOCII-tennis.

Tuin-Doe-Dagen
Brinkman Almen BV
Evenals voorgaande jaren wor-
den door Brinkman Almen BV,
enkele Tuin-Doe-Dagen georga-
niseerd, op zaterdag 21 en 28
april.

Geen show, maar meer informa-
tieve dagen, waarop een ieder die
graag eens van gedachten wil wis-
selen over wat voor hem/haar de

beste mogelijkheden van onder-
houd rondom tuin en terras zijn.
Gazonmaaien met opvang, of juist
Mulchen en laten liggen. Mechani-
sche onkruidbestrijding op gazon,
graskanten snijden of strimmen,
snoeihout versnipperen, kachel-
hout kloven, het reinigen van
"groen" uitgeslagen muren, tuin-
meubels en terrassen, eigenwater-

voorziening voor tuinberegening
en/of vijver, feitelijk teveel om op
te noemen.

Een ieder is van harte welkom bij
Brinkman Almen BV aan de Azink-
dijk 8 te Almen (in het buitenge
bied tussen Almen en Harfsen).

Zie advertentie elders in dit blad.



Voor uw

WANDEL
VAKANTIE

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:
Vonden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

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

Wegens vakantie

gesloten
van 23 april t/m 30 april

l mei staan we weer voor u klaar.

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag

19 april
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

De woonwinkel
van Warnsveld

gnmtt aam «un* dttttft JSBSaW .̂ flSH&t

voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens*handwerk-
stotten i Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon 0575-526132

^
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Er komt een fonkel-1
nieuwe winkel aan! 3
Maar eerst een verbouwing.

Superturbo
10 kilo

Perla koffie
2 x 500 gram

Spa & Fruit

nu 4.'
to.°°I

493
3

1.5 literfles

halen3 9halen •->* mm

s

betalen g

Zaterdag 21 april diverse artikelen met datum april

voor half geld
Openingstijden:

dinsdag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur / zaterdag van 8.00 -17.00 uur.

Verbouwingssluiting:
maandag t/m vrijdag 23 t/m 27 april.

Opening zaterdag 28 april 8.00-17.00 uur.
Koninginnedag maandag 30 april geopend 8.00-13.00 uur.

ss
8

Wij zijn op zoek naar medewerkers die onze vulploeg
c.q. vakantieploeg komen versterken.

Voor informatie kunt u terecht bij Heico.

S

8
8

Ook dat is Albert Heijn \
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo t^/\ fe

ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205^^ l |
3

Ouders en belangstellenden
worden uitgenodigd voor de jaarlijkse

UITVOERING
van de Nuts Blokfluit- en
Keyboardclub

De uitvoering wordt gehouden op zaterdag
21 april in de grote zaal van het
Dorpscentrum te Vorden

Aanvang 19.30 uur,
einde ca. 21.30 uur.

De toegang is gratis.

Het bestuur

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) Tel. 0575-461220

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen
Wij verzorgen uitvaarten

in de gemeenten
Steenderen, Vorden, Hengelo

en omliggende plaatsen
met de aandacht die een uitvaart verdient.

Telefoon 0575-452020
Da ff en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink • A. Ruiterkamp

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

VOOR EEN KLEURRIJKE
BAAN BEL JE RADSIAAT
Je bent een vakbekwame onderhoudsschilder met ervaring. Je wilt afwisselend werk samen met
een stel enthousiaste collega's. Je hebt zin in een nieuwe uitdaging. Dan pak je nu de telefoon
en belt Willem Radstaat (telefoon 0575-512 435) voor een prima job met perspectief en een
passend salaris. Over de voorwaarden worden we het wel eens. Schrijf je liever een brief, stuur
'm dan naar Schildersbedrijf Radstaat, t.a.v. W. Radstaat, Zweedsestraat 10, 7202 CK Zutphen.

l n Schildersbedrijf

P-Radstaat
Schildersbedrijf Radstaat verzorgt voor nieuwbouw, onderhoud, verbouw en renovatie in de woning- en utiliteitsbouw: • binnen-
en buiten-schilderwerk • wandafwerking, behang, textiel en decoraties • spuittechnieken • isolerende beglazing • glasservice

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor



Biej ons in
d'n Achterhook
Alibanteri'je. Een woord da'j in ons tegenwoordige plat neet meer zo
vake tegenkomp. 't Wodn meespat gebruukt umme an te duun dat
een jonge of jonges een of ander kattekwaod uut hadn ehaald met
veur eur zelf neet zo'n besten afloop. Maor now hoef dat per se alle
ne met jonges te gebeurn. Ok olderen haalt wel 's wat uut dat neet
zo'n goeien afloop hef. Daor wet ok Tinus en Trees uut Wichem van
met te praotn.

Die hadn veurugge wekke zaoterdagaovend een vejeurdagsvesietien
in Diem in de Liemers. Ze hebt een grote femilie dus was t'r nogal wat
volk. An gezelligheid dan ok gin gebrek. Met de koffie en 't gebak, och
dan hold iederene zich nog wel zo'n betjen koest. Maor zo gauw de al-
kohol begint te warken komp de sterke verhaaln meespat los. Ok biej
de luu wao'j de weurde anders haos uut mot trekn.

Maor wa'k ow veteln wolle gebeurn an 't ende van 'n aovend. Zee
hadn daor in de hal een kapstok met deurkes d'r veur. Too een van de
vrouwluu daor een jas uut wol haaln kreeg ze een zetjen van een van
de kearls. Den dei metene de deure too en deij 't geval op slot. Neet
wettende wat e zich op 'n hals haaln. Met 't ummedraaien van de slot-
tel was t'r ok een stuk lappe in 't slot kommen te zitn. Too ze de scho-
ne jonkvrouw d'r weer uut woln laotn was de deure neet weer van 't
slot te kriegn. Jan en alleman prebeern 't maor 't was allemaol van 't
zelfde laken een pak ,'t slot gaf gin krimp.

Een zo'n drieklezoor had t'r nog een sniebrander in 'n auto liggen en
wol daor 't slot met op 't lief. Gelukkig konnen ze um dat uut zien
dolle kop praotn en hoevn de brandweer en de ambulanc neet te
kommen. D'r zatn gelukkig nog wat lochgaete boaven in de deurn zo-
dat de opgeslotn schoonheid nog van wat frisse loch en toast kon
wodn veurzien. En natuurlijk de neudige drammeri'je mos anheurn

Met hulpe van een schroevendraaier heb ze de scharniern op 't leste
maor esloopt en kon de arme ziel uut eur gevangenis wodn elaotn.
Waormet maor ezegd wil wean dat ze in de Liemers ok wel van ali-
banteri'je hold, net zo goed as biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Schrijfactie Amnesty International

Gezamenlijk standpunt en informatie vijf CDA-afdelingen.

CDA voor fusie
vijf gemeenten
Donderdagavond 5 april j.1. was
er in het gemeentehuis te Hen-
gelo een bijeenkomst van de ge-
zamenlijke PR-groep van de
CDA-afdelingen van Hengelo,
Hummelo & Keppel, Steende-
ren, Vorden en Zei hè m, waarbij
tevens de voorzitters van zowel
de fracties als de besturen aan-
wezig waren.

Besloten werd om in het fusie-
proces verder gezamenlijk op te
trekken. Alle vijf afdelingen on-
derschrijven de conclusie van
het rapport van Ernst & Young
om een fusie van de vijf ge-
meenten tot stand te brengen.

aarnaast zal een informatie-
blad worden uitgebracht en
een politieke forumavond wor-
den georganiseerd.

INFORMATIEBLAD
Na grondige bestudering van het
rapport en diepgaande discussies
overheerst bij de CDA-afdelingen
van de VHS-gemeenten de mening
dat het verreweg de voorkeur ver-
dient om tot een fusie van de vijf
gemeenten te komen. De CDA-af-
delingen van Hummelo & Keppel
en Zelhem onderschrijven dat. Zo-
doende kan gezamenlijk opgetrok-
ken worden om "voor de vijf te
gaan".

Dat betekent niet alleen met een
gezamenlijk standpunt naar bui-
ten komen, maar deze mening
ook samen uitdragen. Daartoe zal,
naast de folder van gemeentewe-
ge, ook door het CDA-cluster een
informatieblad worden samenge-

steld. Daarin zal over de vijf afde-
lingen en gemeenten informatie
worden gegeven, maar uiteraard
ook nader op de onderschreven
conclusies van het rapport worden
ingegaan.

Het CDA-cluster heeft met het uit-
geven van een dergelijk informa-
tieblad reeds goede ervaringen op-
gedaan; aan de leden is afgelopen
zomer een dergelijk bulletin reeds
verstrekt.

POLITIEKE FORUMAVOND
Naast de schriftelijke informatie
vertrekking wil het CDA een poli-
tieke forumavond voor de vijf ge-
meenten organiseren. In het kader
van de herindeling werd eerder in
januari ook al een discussieavond
gehouden met Tweede Kamer-lid
mevr. van der Hoeven, waarvoor
de belangstelling groot was.
Nu een besluit over de gemeente
lijke herindeling dichterbij komt -
waarschijnlijk in de gemeente-
raadsvergaderingen van juni - acht
het CDA het logisch om opnieuw
met de burger in contact te treden
over dit belangrijke onderwerp.
Vanwege de formele gemeentelij-
ke hoorzittingen, die op 22 mei
plaats hebben, zal de door het CDA
te organiseren politieke forum-
avond gehouden worden op
woensdag 30 mei a.s. in zaal
't Witte Paard te Zelhem.

Niet alleen zal de visie van het
CDA nader worden toegelicht,
maar is er ook alle ruimte vragen
te stellen aan het uit meerdere
partijen stammende politieke fo-
rum en daarover te discussiëren.

Elke maand schrijven vele Vor-
denaren brieven naar regerin-
gen en ambassades van landen
waar volgens Amnesty Interna-
tional de mensenrechten wor-
den geschonden. De brieven
hebben altijd betrekking op si-
tuaties en mensen ergens in de
wereld waarbij sprake is van
mensenrechtenschending.

De feiten hierover zijn door Amne
sty steeds nagetrokken en worden
onder de aandacht gebracht van
de ambassades en de autoriteiten
van de betreffende landen. Maan-
delijks worden er drie situaties on-
der de aandacht gebracht. Zo
wordt er deze maand onder ande
re geschreven aan de minister van
defensie van Guatemala. Hierbij
wordt de situatie van Mayra Gu-
tiérrez Hernandez onder de aan-
dacht gebracht.
Mayra Angelina Gutiérrez Hernan-

dez, docente aan de universiteit
van San Carlos en vrouwenrech-
tenactiviste, wordt sinds 7 april
2000 vermist. Gevreesd wordt dat
haar Verdwijning' een politieke
achtergrond heeft en deel uit-
maakt van een campagne tegen de
universiteit, die al lange tijd het
doelwit is van mensenrechten-
schendingen in Guatemala. Even-
eens in april zijn ten minste twee
studenten-activisten vermoord.
Een andere achterliggende oor-
zaakvan de 'verdwijning' van May-
ra zou haar bijdrage kunnen zijn
aan een rapport over illegale adop-
ties. Het rapport, werd kort voor
Mayra 'verdween' officieel aange
boden aan de Mensenrechtencom-
missie van de Verenigde Naties.
Mayra komt uit een familie van be
kende politieke activisten; haar
broer en zus 'verdwenen' in de ja-
ren '80. Inmiddels is bekend ge
worden dat Mayra's naam op een

in de jaren tachtig opgestelde lijst
van de militaire inlichtingen-
dienst voorkwam. Die lijst is op 7
mei 2000 openbaar gemaakt, wat
vermoedens versterkt dat er poli-
tieke motieven ten grondslag lig-
gen aan haar 'verdwijning'.
Afgelopen december kreeg de Gua-
temalteekse procureur voor de
mensenrechten Julio Arango een
speciaal mandaat van het Hoogge
rechtshof om Mayra's 'verdwij-
ning' te onderzoeken.

In de brief worden zorgen geuit
omtrent de 'verdwijning' van May-
ra Gutiérrez. Er wordt verzocht het
mandaat van de procureur zo lang
als noodzakelijk is te handhaven
om Mayra's lot te onderzoeken en
er wordt op aangedrongen dat de
betrokken autoriteiten hun volle
dige medewerking verlenen aan
het onderzoek van de Speciaal Pro-
cureur.

Drie exposities
in Galerie Agnes Raben
In de Galerie Agnes Raben aan
de Nieuwstad worden vanaf 12
april t/m 27 mei aanstaande
drie exposities gehouden. De in
Leeuwarden en Zutphen woon-
achtige Friese tekenaar en
schilder Jacob C. Taekema expo-
seert met "Landschappen". De
Duitse ontwerpster Susanne
Mayer uit Düsseldorf met "Pro-
dukte für moderne Nomaden"
en Ina Leppin uit Essen met een
serie sieraden en objecten met
als titel "Ein Hauch von...". De
expositie werd op Tweede Paas-
dag (16 april) om 15.00 uur geo-
pend.

Jacob C. Taekema (1954) volgde
zijn opleiding aan de ABK "Vrede-
man de Vries" te Leeuwarden. Tae-
kema is Fries in hart en nieren en
verknocht aan het friese land-
schap maar ook aan het bergland-
schap in Zwitserland, zijn "twee
de" vaderland. In deze expositie

zijn een 25-tal recente landschap-
pen, tekeningen en schilderijen te
zien. Geen realistische friese wei-
landen of Zwitserse bergen, maar
geabsraheerde expressieve land-
schappen met heftige lijnen, kleu-
ren en toetsen die hun oorsprong
vinden in de werkelijkheid. Zijn
werken krijgen meestal een titel in
het Fries, zoals de series "De Swit-
sers wenje heech yn'e bergen" en
"Op 't heden in Ivichheid".
De in 1971 in Wuppertal geboren
Susanne Mayer studeerde in febru-
ari 2001 af als ontwerpster aan de
Fachhochschule in Düsseldorf.
Haar eindexamenwerkwerk be-
treft een serie "tasobjecten" met
als titel "Frodukte für moderne
Nomaden". Zij speelt in op de toe-
nemende mobiliteit van mensen
en de daarmee samenhangende
behoefte aan flexibiliteit, aanpas-
singsgemak en gebruiksvriende-
lijkheid van kleding en tassen. De-
ze tasachtige accessoires kunnen

door een simpele handeling ver-
groot of verkleind worden en wor-
den aangepast aan de behoefte
van de gebruiker.

Ina Leppin uit Essen (1970) stu-
deerde in april af als voormgeef-
ster aan de Fachhochschule in
D, sseldorf. "Een Hauch von..." Rea-
lisation von bewegten Schmuck
und Objekt, is de titel van haar
eindexamenwerk. Een ademtocht
zet dingen in beweging, ragfijn
materiaal dat op de kleinste im-
puls met beweging reageert. Er
zijn een serie sieraden en objecten
onstaan die bijvoorbeeld een
zucht of ademtocht omzetten in
beweging. Een combinatie van
zachte materialen uit de natuur
ingebed in een technische omge-
ving, versterkt de waardigheid van
beide.
De expositie kan bezichtigd wor-
den op donderdag t/m zondag en
op afspraak telf. 0575- 551647.

Ulenhof College 't Beeckland presenteert:

"HET KISTJE"
Ook dit jaar brengen de leerlin-
gen van t Beeckland op 25, 26
en 27 april een avondvullend to-
neelstuk op de planken in
Schouwburg: Spectrum Gelder-
land Oost.

Het verhaal gaat over een jonge
ling, die van een houtsnijder een
kistje krijgt met een geheim erin.
Hij zal de sleutel krijgen, als hij ge
durende een jaar de wereld omge
zworven heeft. Tijdens zijn reis

komt de jongeling tot de overtui-
ging, dat hij de sleutel liever niet
heeft. Hij ziet, dat de mens ieder
geheim dat hij ontdekt, verkeerd
gebruikt. Hij neemt de sleutel niet
aan. Deze beslissing wordt door
zijn omgeving echter niet aan-
vaard. Het hele dorp wil weten wat
er in het kistje zit...
Een voorstelling voor en door jon-
geren.
Al verschillende jaren laten de
leerlingen zien dat zij het publiek

uitstekend kunnen vermaken met
een prachtige voorstelling van
spel, zang en dans. Scènes met vi-
deobeelden, toneelspel, livemu-
ziek en dans wisselen elkaar af.

"Het Kistje" is een verhaal geschre
ven door Freek de Jonge.

Toegangskaarten bij ingang of re
serveren: 0575 - 551155. Schouw-
burg: Spectrum Gelderland Oost
(Groot Graffel).
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Vrijdag 6 april
Aangetroffen bromfiets
Er werd melding gemaakt van het
aantreffen van een afgesloten
bromfiets die midden in de bossen
zou liggen. Het gaat om een rode
Honda van het type Camino. De
bromfiets is opgehaald.

Vrijdag 6 april
In de Dorpsstraat is een geparkeer-
de auto aan de linker zijde bescha-
digd geraakt door een aanrijding
met vermoedelijk een andere au-
to. Het voorspatbord, het voorpor-
tier en het achterportier zijn hier-
door beschadigd.

Dinsdag 10 april
Aangereden geparkeerde auto
Op de parkeerplaats van de Aldi in
Vorden is rond 14.00 uur een ge
parkeerde auto aangereden door
een andere auto. De eigenaresse
van de auto hoorde een harde knal
en zag de auto keren en wegrijden.
Bij de aanrijding is er een diepe
deuk ontstaan in het linker ach-
terportier.

Woensdag 11 april
Diefstal personen-auto's
Tussen dinsdag 10 april, 16.30 uur
en woensdag 11 april, 7.00 uur is er
een auto gestolen die geparkeerd

stond op een parkeerplaats aan de
Hoetinkhof te Vorden. Het gaat
om een VW Golf, type GTI, in de
kleur zwart. In dezelfde nacht
werd in Zutphen ook een auto ont-
vreemd. Hier ging het om een Ford
Escort in de kleur bruin.

Woensdag 11 april
Diefstal damesfiets
Tussen 17.45 uur en 19.45 uur is er
een damesfiets gestolen die ge
stald stond aan Het Jebbink in Vor-
den. Vermoedelijk is de fiets in een
auto geladen. Het gaat om een
fiets van het merk Gazelle Pri-
meur.



Volop tuinvoordeel bij BouwCenter HCI

Meer weten?

BouwCenterlHCI

Betonstraatklinkers
Waalformaat 5 x 20 x 7 cm.

- Bont genuanceerd

- Brons genuanceerd

- Rood/zwart genuanceerd

(met bazalt)

Nu per m2 slechts

Afgehaald, incl. btw,

Geldig van 16/4 t/m 23/5, zolang de voorraad strekt

'V '

BouwCentor HCI Hengelo Gld.

Kruisbergseweg 13, tel. (0575} 46 81 81
Hci@hciubi.nl / www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:

maandag \Jm vrijdag Ö8.3Q -17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 -16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt
maandag t/m vrijdag 07,30 -17,30 uur |
vrijdag köOpavOnd 19.00 • 21.00 uur s
zaterdag 08.00 -16.00 uur

KEUKENS • SANITAIR & TEGELS • BOUWMATERIALEN • SIERBESTRATINGEN • BOUWMARKT

KORTINGSBON
f5,- korting op het inschrijfgeld

geldig t/m 4 mei 2001

Beheer

'Slank-klup'
f Q90 Inschrijfgeld: f 29,95

w« p.w. jncl. Ie weging

voor na
4 kinderen een druk leven
met het slank-klup menu

topfit gebleven!
• Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
• Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders en vegetariërs.
• Goede begeleiding in kleine groepen.

Ook lid worden, kom dan naar:
Vorden Dorpscentrum di. 19.00 uur Tel. 0575-441801
Wichmond Ludgerusgebouw

Vierakker ma. 19.00 uur Tel. 0575-441801
Warnsveld DeEekschuur do. 18.45 uur Tel. 0313-421082
Zelhem Cult. Ctr. de Brink ma. 19.00 uur Tel. 0314-363551
Hengelo Ons Huis do. 19.00 uur Tel. 0314-360605
Ruurlo Café/Rest.

De Keizerskroon do. 18.45 uur Tel. 0573-401342
b.g.g. kunt u bellen met het hoofdkantoor tel. 0523-231571

homepage: www.slank-klup.nl e-mail: info@slank-klup.nl

Onze kracht persoonlijke aandacht

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden van

doorplaatsing
in meerdere edities

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL 0573-451161 • FAX 0573-454180

Hypotheek?

Bel De Regt
Financiële Planning

Lochem 0573-255300
10 jaar vast:

5,7%
www.deregt.nl

Theater
Onder de Molen

Yorden
Tweede Paasdag 15.00 uur

jazzorkest

BOUWCENTER HCI-UBI BV IS EEN

DYNAMISCHE HANDELSONDER-

NEMING DIE ZICH HOOFDZAKELIJK

BEZIG HOUDT MET TOELEVERING

VAN PRODUCTEN AAN DE BOUW-

SECTOR DE VOORNAAMSTE

PRODUCTGROEPEN ZIJN:

BOUWMATERIALEN. KEUKENS.

TEGELS. SANITAIR. SIERBESTRATING.

GEREEDSCHAPPEN EN IJZERWAREN

ONZE KLANTENKRING OMVAT DE

AANNEMERS, ARCHITECTEN. OVER-

HEDEN EN PARTICULIEREN

Ben jij ons nieuwe
aanspreekpunt?

Voor onze hoofdvestiging in Hengelo Gld. zijn wij op zoek naar een

Receptioniste / telefoniste
Functie-inhoud:
- bedienen van de telefooncentrale;

- ontvangen van de klanten;
- verzorgen van correspondentie en overige administratieve werkzaamheden.

Functie-eisen:
- representatieve uitstraling;
- accurate, klantgerichte en collegiale werkhouding;
- goede contactuele- en communicatieve eigenschappen;

- ervaring met Word en Excel;
- kennis van de Duitse en Engelse taal is een pre;

- opleiding MBO-niveau;
- zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren.

Wat wij bieden:
De nieuwe medewerk(st)er bieden wij minimaal een 34-urige werkweek, een prettige en collegiale
werksfeer en een bij de functie passend salaris conform de CAO voor de Handel in Bouwmaterialen.

Wilt u meer weten?
Voor nadere informatie omtrent bovenstaande functie kunt u contact opnemen met
mevr. H. van Gurp - Niesink, tijdens kantooruren bereikbaar onder nummer (0575) 46 81 81.

Na 18.00 u u r: (0575) 46 28 07

Uw sollicitatie:
Heeft u interesse in bovenstaande vacature? Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie binnen 7 dagen

na het verschijnen van deze advertentie naar:
BouwCenter HCI-UBI, t.a.v. de heer P. van Mourik, postbus 27 - 7255 ZG Hengelo Gld.

BouwCenterfflCI-UBI
Vestigingen in Hengelo Gld, Ulft en Zevenaar



De Wonerij

KamerBeed of
d ij n stof

Ifciï^... ;: :. •+'•

n e t e v e n

Hoofdkantoor: Uitten (Ov.) 0523-682099
Borcufo {OU.)

tel. 0545-272795
Wohl (Old.)

Tel. O314-683319
rwww.v/l\dkamp.nl

Contactjes?
Hef cement

tussen vraag en
aanbod!

Financieel advies?

Bel De Regt
Financiële Planning

Lochem 0573-255300
voor persoonlijk en

professioneel maatwerk

www.deregt.nl
Goed advies loont!

L i e f h e b b e r s v a n s f e e r v o l w o n e n z i t t en
bi j De Wone r i j goed. Comfor tabe le
fauteu i ls en banken , sa lon ta fe l s ,
smaakvol le ee thoeken en dressoirs
z i j n s l e c h t s v o o r b e e l d e n van wa t
u bij de Woner i j zoal zult vinden.
Maar ook v o o r uw r a a m d e c o r a t i e ,
ve r l i ch t i ng o f v loe rbedekk ing bent
u bi j De Wone r i j aan het j u i s te ad res .
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 ts tek en z o r g e n voor
leen pe rsoon l i j k ka rak te r in ieder huis.;

Internet

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

Barchem
Flierdijk T/la

Namens onze opdrachtgever bieden wij
door middel van een openbare inschrijving
te koop aan; Een koro r̂i$tieke woonboer-
derij met gasfenverblijf op een perceel van
2Q7om2

Deze schitterend gelegen woonboerderij ligt
in het buitengebied op fietsafstand van
Barchern (emeente Lochem} in een
stilteg

Wij uit op <fe bezichtigingsdooen;
Zaterdag 28 april van 10,00 tot 12,00 uur
Woensdag 2 mei van 10.00 tot 19.00 uur
Zaterdag 1 2 mei van 1 0.00 tot 1 2.00 uur

Inschrijfformulieren en verdere
informatie/ voorwaarden worden u ter
plaatse ter hand gesteld,

Te koop bij ihschrijving

N V M

JAqkelaardij onroerende

f - : h n^iijÊ j ..... i
We ss e 1 1. n k a£ Lq-nj ouw fax^mjmmm

email: wes$e}inkl<3njou

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

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13e 7261 AM RUURLO gootbeklecüng

0573-253039 - Fax 0573-254919 - Mom 0654220156

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de vele mogelijkheden
van doorplaatsing in meerdere edities

Mpde-koffietijd
bij Teunissen Mode in Ruurlo

Gezellig op de koffie bij Teunissen Mode en genieten van een
prachtige modeshow voor dames en heren.

Als gasten zijn er
Bloembinderij Muscari en Restaurant de Tuinkamer / Hotel de Herberg.

Tewerkstelling Duitsland
tijdens 2e Wereldoorlog

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451438

Mode-koffietjjden:

Vrijdag 20 april 10.00 en 14.00 uur

Zaterdag 21 april 10.00 en 14.00 uur

U kunt het beste even reserveren;

één telefoontje is genoeg:

(0573) 45 14 38

Woensdag 25 april verschijnt
bij Uitgeversmaatschappij Wal-
burg Pers de uitgave Verzwegen
verhalen van de hand van de
heer BJ. Blijken

Het was één van de velen die in de
Tweede Wereldoorlog in Duits-
land moesten werken. Over die tijd
hebben de betrokkenen lang niet
gesproken; je werd er op aange-
keken dat je 'voor de moffen had
gewerkt'. Om zijn verhalen uit de
oorlogstijd niet verloren te laten
gaan, doet Blijker nu eindelijk
toch een boekje open over dit
stukje historie. Verzwegen verhalen
is geen verzetsroman en vooral ook
geen heldenepos. Blijker was in de
oorlog een heel gewone jonge
man, die net als iedereen in zijn
omgeving als doel had zo goed
mogelijk de oorlog door te komen.

Hij was 18 jaar toen hij werd aan-
gewezen voor werk in Duitsland
en daarom ontslagen uit zijn toen-
malige functie. Als zoon uit een

straatarm steuntrekkersgezin kon
hij dan ook al gauw geen kant
meer op. Blijker vertelt over de
kantoorbaan die hij kreeg in Stutt-
gart, zijn collega's, de bombarde
menten op de stad... Maar dit boek
gaat ook over volwassen worden,
kameraden en de eerste liefde.

Toen Blijker na de bevrijding weer
terugkeerde in Nederland viel
hem evenals zijn lotgenoten hier
een kille ontvangst ten deel. Hij
hervatte zijn oude leven en zweeg
over zijn jaren in Duitsland.

Blijker heeft er eigenlijk nooit bij
stilgestaan om zijn verhaal over
wat hem in Duitsland is over-
komen aan het papier toe te ver-
trouwen. Mede door zijn omge
ving en door de verschijning van
artikelen over het onderwerp be
sloot hij alsnog om zijn verhaal op
te schrijven. Het resultaat is een
vlot geschreven, niet te zwaar-
wichtig boek, dat zich laat lezen
als een roman.



WWW.DEREGT.NL

Bezoek onze internet site

voor actuele
financiële informatie

De Regt Financiële
Planning

Lochem 0573-255300

Hoofdkantoor: Lutlen (Ov.) 0523-682099
Borcu/o fGfcf. J

Tel. 0545-272795

Op 23 april begint de
nieuwe training weer bij

Hondenschool
'Klein Weetink'

te Velswijk

Inlichtingen en/of opgave:

Ap Peters 0314-641436
Lucia Mullink 0314-622361

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. Gene-
raalsweg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

Adverteren
in

Contact?
Vraag naar de
vele mogelijk-

heden van
doorplaatsing in
meerdere edities

Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEQ 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

0573-253101 - Fax 0573-253109 - Mobiel 0650281046

tttM&KI
Quickstep

laminaatparket
vloer met V-groef en een massieve uitstraling,

leverbaar in diverse kleuren, per m2 79.50

iSPANNEVOGEL
M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S

DORPSSTRAAT 27 - RUURLO - (0573) 45 31 93
RUURLOSEWEG 2 - HENGELO GLD - (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl

Spoorstraat 66a
7261 AG Ruurlo Westervoorde

Lingerie d'Amour b.v. Telefoon 0573-453845 beach & bodywear b.v.

dames badmode • dames nachtmode • dames ondermode

Zaterdag28 april 2001 van 10.00 tot 16.00 uur
Let op: tot 50% korting!

De Bromfietsverzekering van Univé:

De pluspunten op een rij

Voordelige premies

Direct verzekerd

25% korting met 3VO-bromfietscertificaat

Keuze uit WA en AU-Risks

Snelle schade-afhandeling

' VERZEKERINGEN

Daar plukt ü de vruchten van!

Univé Oost
Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo

Telefoon (0573) 45 1635

^tuin-
planten
gaat u naar:

De Heester hof
Geopend iedere middag van 14.00 tot 17.00 uur
zaterdag de gehele dag.
Var
sse

OLIE
BESTELLEN!

Vlotte levering
en scherpe

Ruurtoseweg 45-47, Vonden, tel. 0575-551217

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

TEGELHANDEL

mullcf-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

BELEEF HET IJSGEVOEL
IN DE ZOMER!

Wegens enorm succes organiseert
f'ree-\vheel ook dit jaar weer

skate-/skeelerlessen
voor beginners en gevorderden

De beginnerscursus bestaat uit
4 prakt i jklessen en l theorieles.

U kunt zich voor verschillende dagen
en data opgeven.

De gevorderden maken meerdere
georganiseerde tochten!

Kosten:
ƒ 90,- voor 5 lessen

ƒ 37,50 voor huur (ncschcrni)matcriaal.

Voor inschrijving of meer informat ie :

Sport & Recreatie
Zutphenseweg 8, 7251 DK Vorden

Telefoon 0575-554228 of
E-mail: info@free-wheel.com



Met het oog op

Stapelbroek & Jansen

CONSTRUCTIE- EN SERIE LASWERK • PREFAB WAPENING

Molenenk 4, Hengelo (Gld.)
STALEN MALLEN

Het vervaardigen van stalen
mallen is werk voor de specialist.
Het bedrijf uit Hengelo is al jaren
leverancier voor de beton- en
kunststofindustrie van nauw-
keurig op maat gemaakte mallen.
Voor de betonindustrie vervaar-
digt het bedrijf stalen mallen o.a.
voor: balkonplaten, kolommen,
galerij platen, consoles, betonnen
trappen en kelders.

Het vervaardigen van staalcon-
structies is heel divers. Het kan
variëren van stalen hekwerken
en trappen tot complete bedrijfs-
hallen.

Ook levering van gevelplaten,
dakbeplating en dakbedekking
behoort tot de mogelijkheden.
Eigenlijk is alles mogelijk: van
ontwerp tot eindmontage.

Ruime ervaring heeft Stapelbroek
& Jansen ook in de machinebouw.
Een belangrijke taak is weggelegd
in een adviserende rol met betrek-

Betrouwbaarheid, flexibel,
kwaliteit, gedrevenheid en
aanpakken. Dat is de succes-
formule waar Stapelbroek &
Jansen al bijna een kwart
eeuw opdraait. Het metaal-
constructiebedrijf aan de
Molenenk in Hengelo G. is
gespecialiseerd in constructie-
en serielaswerk, prefab wape-
ning en stalenmallen. In mei
bestaat het bedrijf 25 jaar.

Een kwart eeuw geleden begonnen
de broers Theo en Joop Stapelbroek
en zwager Henk Jansen in een
verbouwde varkensschuur met las-
werkzaamheden. In mei 1976 werd
onder de naam Stapelbroek & Jan-
sen officieel het bedrij f opgericht.
Inmiddels is het bedrijf uitge-
groeid van een regionaal bedrijf
tot staalleverancier met een inter-
nationaal afzetgebied. Stapelbroek
& Jansen is veelzijdig en flexibel.
De werkzaamheden beperken
zich niet tot de productiehallen
in Hengelo G. Ook op locatie worden
constructiewerkzaamheden, onder-
houd of reparaties verricht. Zowel
in binnen- als buitenland. De di-
rectie van het bedrijf bestaat uit:
Theo en Joop Stapelbroek en
Henk Jansen. Samen met 65 me-
dewerkers is het bedrijf geworden
tot wat het nu is.

Stapelbroek & Jansen is zuinig op
haar personeel. Een groot aantal
medewerkers verdienen hier al
jaren hun brood. Door de jaren
heen kwamen er nieuwe mensen
bij maar makkelijk ging dat niet.
"Wij zitten nu aan de top met het
werk", zeggen Henk en Theo. "Het
is op dit moment heel moeilijk om
gekwalificeerde mensen te krijgen.
Daarbij komt ook nog eens dat ons
bedrijf op sommige terreinen heel
specialistisch is. Daarnaast is het
zaak om bij te blijven want de
ontwikkelingen gaan heel snel",
zeggen de beide woordvoerders.
Stapelbroek & Jansen investeert
veel in opleidingen. "Dit is alle-
maal op maat en gebeurt intern
bij ons in het bedrijf'. Cursussen
worden ook nu nog regelmatig
georganiseerd.

king tot de constructiemogelijk-
heden. Bij machinebouw gaat
het om maatwerk. Stapelbroek &
Jansen levert zowel onderdelen als
complete machines af.

Ook voor het buig- en vlechtwerk
op de bouwplaats kan de opdracht-
gever rekenen op de kwaliteit en
betrouwbaarheid van de eigen
wapeningscentrale. Met moderne
computergestuurde machines kan
betonstaal tot en met 16 millime-
ter vanaf de rol verwerkt worden.
Door deze wijze wordt de klant
snel bediend naar de vraag van
geknipt en gebogen betonstaal.
Ook voor andere doeleinden
wordt het buigwerk toegepast.

De laatste jaren is Stapelbroek &
Jansen ook bezig met de productie
van zandzuigers die gebruikt wor-
den bij de zandwinning. In serie
productie worden complete zand-
zuigers, inclusief pontons, drijvers,
stuurhut en zuig- en persleidingen
gemaakt.

Ook op maatschappelijk terrein is
Stapelbroek & Jansen actief. Het
Hengelose bedrijf is hoofdsponsor
van voetbalvereniging Keijenburg-
se Boys en lid van de businessclub
van voetbalclub De Graafschap.

Ook de Keijenburgse wielerclub,
tennis- en gymvereniging worden
financieel en materieel ondersteund
door het constructiebedrijf.

De productiehal van Stapelbroek &
Jansen is een wereld van staal. In 25
jaar uitgegroeid van een regionaal
bedrijf tot een staalleverancier
met een internationaal afzetgebied.
Een veelzijdig bedrijf waar de
meest uiteenlopende producten
worden vervaardigd. Vakkundig
personeel en een professioneel
machinepark zorgen voor een
hoogwaardig en betrouwbaar pro-
duct.

Het jubileum van Stapelbroek &
Jansen wordt gevierd met verschil-
lende activiteiten en een open dag.

De heren Theo en Joop Stapelbroek en Henk Jansen

De totale oppervlakte van het
complex is 25.000 m2. De grote
bedrijfsruimte heeft alleen al een
oppervlakte van 5.500 m2. Een
rondgang door de bedrijfshal geeft
een indruk van de veelzijdigheid
van het bedrijf.

In de wapeningscentrale wordt
prefab wapening geproduceerd
welke voldoet aan de kwaliteits-
eisen- en normen die aan deze
producten worden gesteld.

Prefab wapening wordt onder-
meer geleverd voor balkonplaten,
galerij platen, gevelelementen,
kolommen, consoles, trappen,
roosterplaatvloeren, randelemen-
ten voor weg- en waterbouw en
funderingen.

Serielaswerk vindt z'n bestem-
ming naar zeer uiteenlopende
branches, van de agrarische sector
tot bouwbedrijven. Zowel half-
fabrikaten als complete eindproduc-
ten verlaten de productiehallen
van Stapelbroek & Jansen.


	CVO16-18-04-2001 deel 1
	CVO16-18-04-2001 deel 2

