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Kassabonnenactie in kader van moederdag:

Met Welkoop naar de Floriade

Wie deze week inkopen doet bij
de Welkoop in Vorden maakt
kans op een bezoek voor twee
personen aan de Floriade. De
actie wordt gehouden in het ka-
der van moederdag en werkt
heel eenvoudig. Klanten hoe-
ven na aankoop van hun bood-
schappen alleen maar even hun
naam en adresgegevens in te
vullen.

De kassabonnenactie van Welkoop
wordt gehouden van woensdag 8
tot en met zaterdag 11 mei. De
hoofdprijs is een bezoek voor twee
personen aan de Floriade in de ge
meente Haarlemmermeer. Om er
een gezellige dag van te maken
krijgt de winnaar ook nog een
leuk bedrag aan zakgeld mee.

De tweede prijs is eveneens een be
zoek aan de Floriade, alleen zorgt
de Welkoop dan niet voor het zak-

geld. De derde prijs is een Wel-
koop-cadeaubon. De prijswinnaars
mogen zelf bepalen op welke dag
ze naar de tentoonstelling toe gaan.

Nadat Koningin Beatrix begin vori-
ge maand de Floriade geopend
heeft, hebben al vele duizenden
mensen een bezoek gebracht aan
de wereldtuinbouwtentoonstel-
ling. De organisatie verwacht in
totaal zo'n drie miljoen bezoekers
waarvan eenderde afkomstig is uit
het buitenland.

De Floriade is nog tot en met zon-
dag 20 oktober geopend. Volgens
eigenaar Wim Weenk van Wel-
koop Vorden sluit de tentoonstel-
ling goed aan bij de doelgroep van
zijn winkel. "De meeste van onze
klanten zijn echte tuinliefhebbers.
We vonden het dan ook een leuk
idee om enkele entreekaarten
voor de Floriade weg te geven."

MOEDERDAG
Wie nog geen idee heeft wat hij of
zij voor moederdag moet kopen,
hoeft niet langer meer te zoeken.
Welkoop Vorden heeft een uitge-
breid assortiment cadeauartike-
len. Eigenaar Wim Weenk geeft
enkele tips.

"Het voorjaar is begonnen en de
mensen zijn hard aan het werk
om de tuin klaar te maken zodat
we straks weer lekker buiten kun-
nen zitten.

Vuurkorven en gelbranders zijn in
dat kader erg leuke moederdagca-
deaus. Of wat dacht je van een
tuinstoel of een ligbed?", zo somt
hij op.

Verder heeft Welkoop Vorden een
groot assortiment perkgoed. Voor
moederdagaanbiedingen zie ook
de advertentie elders in deze krant.

Mededeling van De Raad van Kerken
De gezamenlijke kerken van
Vorden organiseren een Open-
luchtdienst op eerste Pink-
sterdag 19 mei op het terrein
vóór het gemeentehuis, voor
één dag omgedoopt tot 'Ker-
kenveld'.

Medewerking wordt verleend
door het R.K. '30+ koor' en Kin-
derkoor alsmede Sursum Corda.

In een tijd waarin de mens Gods

schepping niet altijd weet te
waarderen en waar de vrede nog
ver te zoeken is, willen de kerken
Gods' Geest afroepen over hun
gezamenlijke evangelische en
oecumenische opdracht tot soli-
dariteit voor al Zijn schepselen.

Het speciale thema van deze
pinksterdienst is 'God vergheugt
zich in zijn schepping'. De jeugd
zal haar eigen bijdrage aan deze
pinksterdienst verlenen. Er wordt
op een grote opkomst gerekend.

Mocht het weer te slecht zijn,
dan wordt de dienst gehouden in
de Hervormde dorpskerk.

Er zal gezorgd worden door vol-
doende zitplaatsen, maar indien
met ook eventueel zijn eigen
klapstoel meebrengt, is men in
elk geval verzekerd van een zit-
plaats!
Voor kinderoppas wordt gezorgd.
Aanvang van de dienst om 10.00
uur.
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Zwembad 'In de Dennen'
tijdelijk gesloten
In verband met een technische
storing aan de verwarmingsin-
stallatie van het zwembadwater
kan de watertemperatuur niet
aan de verwarmingswaarde vol-
doen.

Gelet op de aard en omvang van
deze storing is besloten om het
bad tijdelijk te sluiten (voorlopig
t/m donderdag 9 mei a.s. hemel-
vaartsdag).

Het bestuur en leiding van het
zembad hopen in samenwerking
met de installateur dit probleem
zo snel mogelijk te hebben opge-
lost.

ZWEMLESSEN
De zwemlessen zullen in verband
met deze storing worden verscho-
ven naar de volgende week te we
ten op maandag 13 mei a.s.

Inlevering
advertenties/

berichten Contact
In verband met bedrijfsslui-
ting op maandag 20 mei,
Tweede Pinksterdag, verzoe-
ken wij inlevering van de ad-
vertenties en berichten op
vrijdag 17 mei vóór 09.00 uur.

De redactie.

12 mei in Vorden

Kijk in Contact

HEMELVAARTSDAG
HARREVELD ON WHEELS

^AIRSHOW

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag 9.00 uur ds. W. Westerneng, geen
dienst in de Gereformeerde Kerk.
Zondag 12 mei 10.00 uur ds J.C. de Bruine.

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag9.00 uur ds. A. Hagoort.
Zondag 12 mei 10.00 uur dhr. J. Koudijs (Doetinchem).

Kapel de Wildenborch
Zondag 12 mei 10.00 uur ds. M. Beitier. Na de dienst is er koffie-
drinken.

Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag 9.00 uur ds. D. Westerneng (ge-
zamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk).
Zondag 12 mei 10.00 ds D. Westerneng (viering Heilig Avondmaal);
19.00 uur ds. D. Westerneng.

RJC kerk Vorden
Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur Woord- en Communie
viering. Volkszang.
Zondag 12 mei 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantemus Domino.

RJC. kerk Vierakker
Woensdag 8 mei 17.00 uur Eucharistieviering. Volkszang.
Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur Woord- en Communie
dienst. Heren.
Zaterdag 11 mei 17.00 uur Eucharistieviering. Volkszang.
Zondag 12 mei 10.00 uur Eucharistieviering. Dames/Heren.

Weekendwacht pastores
12 -13 mei F. de Heus (Zutphen), tel. (0575) 52 69 65.

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
9 mei (Hemelvaartsdag) W.F. Haccou, Vorden, telefoon (0575) 55 19 08.
11-12 mei PJ. Waart, Barchem, telefoon (0573) 44 17 44. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekeiihuis 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. 5512 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

Sensïre (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.
Thuiszorgwinkeï Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

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

Quiiites 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 uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49

'of (0800) 02 30 550.

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

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

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
uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00
uun 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. 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. 553405.
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.) 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).

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

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

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

• Moederdagtip? CD Vor-
dens Mannenkoor!

• 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.

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

• Erve Kots presenteert: The
McCalmans zo. 12 mei 15.00
uur, € 5,- p.p. Tel. (0544) 37 37
01 b.g.g. (0543) 46 62 94,
www.stonevalley.nl. Zie artikel
in dit blad.

• Te huur: vakantiehuis in
Zuid Frankrijk voor 3 a 4
pers., sfeervolle en mooie om-
geving. Tel. (0575) 44 19 74 of
033 563958560 (wordt Neder-
lands gesproken).

• Is de maand langer dan uw
inkomen? Daar kunt u wat
aan doen! Bel (0575) 52 09 86
of 06 55712372.

• 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.

• Zaterdag 11 mei a.s. in Zaal
Koster te Etten: swingnight!
Aanvang 21.30 uur. Entree
€ 5,- www.swingnight.nl

• 'n Mooi Moederdagcadeau?
'n CD van het Vordens Man-
nenkoor.

• Voor lichamelijke en geeste-
lijke/emotionele klachten Tarot-
kaarten - Reiki - Steenopleg-
ging - Bachbloesem maak een
afspraak met: energetisch
therapeute Joke Kempers,
(0575) 44 19 39.

• Vaders en kinderen opge-
let! Geef moeder een cadeau-
mandje van de Wereldwinkel.
(Diverse samenstellingen en
prijzen mogelijk.)

• Wie heeft per abuis mijn
jas meegenomen? Hij hing
op 15 april in het Dorpscen-
trum. Tel. (0575) 46 17 70.

• Prachtige potten! Alles
moet weg. Inladen zoveel als
u maar kunt voor slechts € 5,-!
Zondag 12 mei vanaf 10.00 uur
aan de Lindeseweg 9, Vorden.

• Door overlijden van mijn
partner ben ik te veel alleen. Ik
zoek een aardig fietsmaatje
(m/v), geen relatie. Woon in
zuid, ben 64 jaar. Brieven on-
der nr. V 10-1 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden.

• Nog volop te koop: de CD
van het Vordens Mannen-
koor.

• Hulp gezocht, gemiddeld 1
ochtend of middag per 2 a 3
weken, voor het schoonhou-
den van logeerhuis. Inl. fam.
Feith, tel. (0575) 55 62 62.

• Ook bleek geworden van het
slechte weer? Witte wijnen in
de reclame. Lekker bij het war-
me weer dat komt. Wereld-
winkel Vorden.

• Radio Achterhoek FM.
Woensdagavond 8 mei kunt u
tussen 19.00 en 20.00 uur op
deze zender nieuws over
KunstKring Ruurlo (en Omstre-
ken) horen.

Geschiedenis
schrijven in

China?
Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

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

Waarom
elders

gezocht
wanneer

het in
Vorden

kan
worden
gekocht!

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

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

50 jaar? Huur 'n Sara
of Abraham 4,5 meter

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

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

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58
0620438118

Te koop:

vers geplukte
aardbeien.

Fam. Van Amerongen
Schuttestraat 14 te Vorden

tel. (0575) 55 64 08

Lekker eten mag

V E R W E N W E K E N
Geldig maandag 6 mei t/m zaterdag 11 mei

Dauwtrapper? Appeltje happen!
Elstar
11/2kilo € 2JX)
Veldverse
andijvie
1kilo

Uit de volle zon!
blauwe druiven
500 gram 1.69

Een ware traditie
aspergesalade
200 gram €

Boordevol sap...
perssinaasappelen
15 voor €

Veldverse
spinazie
1 kilo €

Let op!ASPERGESgratis geschild

De Echte
Groenteman Vorden

Fredd\e Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17

NU OOK BOERENROOMIJS, DIVERSE SMAKEN

Mandarijnen-
kwarkvlaai

groot € BI75
klein € 5.50

Bosbessenvlaai
klein € 5.50

Alvast een voorproefje

Pinksterslof
met amandelspijs

J 60
m

Harde broodjes
f 20

m

Aanbiedingen geldig 10 en 11 mei a.s.

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

T
VERHOOG

UW KIJKPLEZIER!

T

TV STEUN
Geschikt voor TV's met

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

VAM €31,29

€7295
U vindt ons ook op: www.vnorm.nl

EN ONS ADVIES KOST U NIETS E.
HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220



l Op woensdag 8 mei 2002 zijn wij 50 jaar |
| getrouwd.

Gerrit Kornegoor
en

Dini Kornegoor-Wesselink
Op zaterdag 11 mei a.s. hopen wij dit sa-
men met onze kinderen, kleinkinderen en
u te vieren.

Receptie van 14.30 tot 16.30 uur in zaal
„Den Bremer", Zutphen-Emmerikseweg 37
te Toldijk.

Snethlageweg 13 Cadeautip
7255 CE Hengelo (Gld.)

Op zaterdag 18 mei a.s. hopen wij

Henk en Dine Groot Roessink
met onze kinderen en kleinkinderen ons
50-jarige huwelijk te herdenken.

Wij geven receptie van 14.30 tot 16.00 uur
in zaal Mentink, Groenloseweg 57, Ruurlo.

i
Mei 2002
Bedelaarsdijk 6a
7261 RZ Ruurlo

V - - - - - r

1942 2002 i

Op woensdag 15 mei a.s. hopen wij

H J. Heuvelink
&
E J. Heuvelink-Steenblik

samen met onze kinderen, klein- en ach-
terkleinkinderen ons 60-jarig huwelijk te
vieren.

Een ieder die ons hiermee wil feliciteren, is
van harte welkom op onze receptie van
16.00 tot 18.00 uur in zaal „De Pauw",
Rijksstraatweg 11 te Warnsveld.

Abersonplein 9 K18
7231 CR Warnsveld

Denkt u aan een cadeau,
doe het dan zo: €

„De Here zal het voor mij voleindigen.
O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Laat niet varen de werken uwer handen."

Psalm 138:8

Omringd door ons die hem lief waren, is na een perio-
de van afnemende gezondheid onverwacht overleden
mijn lieve, zorgzame man, onze trotse vader en opa

Toon Loman
echtgenoot van Johanna Willemina Loman-Ruesink

* Vierakker, t Zutphen,
23-03-1923 30-04-2002

Vierakker: J.W. Loman-Ruesink
Warnsveld: Jan en Hannie

Me/s
Jorn

Vorden: Wim en Ria
Ingrid en Harold
Johan
Karin
Amold

Vierakker: Gerrit en Annelies
Gert-Jan
/-/arm
Teun
Daan

Warnsveld: Tonny en Jacqueline

„'t Wissink"
Heerlerweg 5
7233 SG Vierakker

De begrafenis heeft 4 mei plaatsgevonden.

Nog onverwacht werd uit onze familiekring weggeno-
men mijn beste broer en onze zwager en oom

Toon Loman
echtgenoot van Johanna Willemina Ruesink

in de leeftijd van 79 jaar.

Hengelo (Gld.): G. Ruesink-Loman
H.J. Ruesink

Vorden:
Vorden:

Hengelo (Gld.):

Hummelo:
Vorden:

Vierakker, 30 april 2002

M. Ruesink
H.J. Berenpas-Ruesink

D.G. Ruesink-Ruesink
H.J. Ruesink
H.W. Wullink-Ruesink
H. Arfman-Ruesink

Neven en nichten

De waterlelie
Ik heb de witte waterlelie lief,

daar die zo blank is en zo stil haar kroon
uitplooit in 't licht.

Rijzend uit donker-koele vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot

toen blij het gouden hart.
Nu rust zij peinzend op het watervlak

en wenst niet meer...
Frederik van Eeden

24 december 1946
Annie Wissink

niet één zoals jij!

3 mei 2002

Allerliefste mama en oma,
bedankt voor alles watje ons hebt meegegeven.

Renate en Herbert
Heuvelink
Indy
De Koppel 2
7251 VN Vorden

Katja en Rein van Ee

Nieuwstraat 33
3771 AS Barneveld

Op dinsdag 7 mei wordt voor Annie om 19.00 uur een
avondwake gehouden in de H. Antonius van Padua-
kerk, Ruurloseweg 101 te Kranenburg. Daarna is er
gelegenheid tot condoleren in restaurant Kranen-
burg.
De uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 8 mei om
10.30 uur, eveneens in de H. Antonius van Padua-
kerk. Daarna brengen we haar naar de Algemene Be-
graafplaats te Vorden. Na de begrafenis is er weder-
om gelegenheid tot condoleren in restaurant Kranen-
burg.

Wij tweetjes hè, liefste oma!

Kusjes Indy

In Memoriam

Vrijdagmorgen kregen wij het bericht dat

Annie Wissink
is overleden.

Annie was vanaf maart 1991 bij de Festog in dienst en
werkte in het wooncentrum de Zon in Vorden.

Zij was voor ons een zeer gewaardeerde, enthousias-
te en deskundige medewerkster, die haar werk altijd
met veel plezier en met volle inzet verrichte. Zelfs toen
zij al ziek was kwam zij, als zij maar even kon, naar de
Zon.
Helaas heeft Annie de strijd tegen haar ziekte niet kun-
nen winnen. Diep bedroefd moeten wij afscheid ne-
men van een bijzondere vrouw die we erg zullen mis-
sen.
Wij wensen Katja en Rein, Renate, Herbert en Indy heel
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

De Directie van de Festog-SPD

Verslagen en verdrietig hebben wij op vrijdag 3 mei
afscheid moeten nemen van

Annie Wissink
55 jaar.

Annie blijft bij ons in herinnering als een sterke, moe-
dige vrouw met een warme belangstelling. De manier
waarop zij de supportgedachte gestalte gaf aan cliën-
ten en collega's, is voor menigeen een voorbeeld.

Lieve Annie, hartelijk dank voor al je liefde en aan-
dacht.

We wensen Katja, Rein, Renate, Herbert en Indy veel
sterkte met dit verlies.

Cliënten en collega's
van wooncentrum „de Zon" te Vorden

Op 3 mei 2002 moesten wij afscheid nemen van ons
schoonzusje

Annie

Wij bewonderen haar moed en kracht.

Erica en Ferdy Schmitz
Jopie en Joep Eckhardt

In woorden is moeilijk te zeggen om iedereen uit te
leggen hoeveel steun, warmte en medeleven ons ve-
len hebben gegeven.

Dit heeft ons erg goed gedaan, het gevoel dat jullie
dichtbij ons hebben gestaan.

Derk, Rita, Arjan,
Bertine en Gerben Bruil

Vorden, mei 2002

De overweldigende belangstelling en deelneming wel-
ke u ons heeft betoond na het overlijden van onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder

Harmina Johanna
Groot Roessink-Norde

hebben ons diep getroffen.

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

Annie en Jan Vink t
Hendrik en Edith Groot Roessink
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, mei 2002

We hebben ze alvast
een kleurtje

gegeven!

Gegrilde kalkoenfilet 434
100 ram € l •

COO
€ J •

Spaanse tapasschijf 410
l •

O?5

Gegrilde kippenpoten A85
per stuk € \Jm

100 gr

Kalfsgehaktschnitzel
per 4 stuks €

700 gram

Ham-preisalade
700 gram

Vlogman
Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 21
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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
EJ.G 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 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

EMEENTEHUIS GESLOTEN OP 9 EN W MEI

Op 9 mei, Hemelvaartsdag, en op 10 mei (verplichte vrije dag voor
de medewerkers) is het gemeentehuis gesloten.

ARKEERVERBOD OOSTZIJDE RAADHUISSTRAAT

Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerverbod in
te stellen voor de oostzijde van de Raadhuisstraat tussen de Komvonder-
laan en Het Hoge, door het aanbrengen van een gele, onderbroken
streep. Het instellen van een parkeerverbod is nodig voor een vlotte door-
stroming van het verkeer, met name van de lijnbussen.

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.

ERKEERSREGELAARS EN VERKEERSBRIGADIERS

Sinds l mei 2000 is het voor iedere verkeersdeelnemer verplicht om aan-
wijzingen op te volgen van 'Verkeersregelaars'. Verkeersregelaars zijn as-
sistenten van de politie, die kunnen worden ingezet om het verkeer in
goede banen te leiden. In een nieuw artikel van het Regelement Ver-
keersregels en Verkeerstekens (RW) is opgenomen dat weggebruikers ver-
plicht zijn aanwijzingen op te volgen van verkeersregelaars. Volgt men
een aanwijzing niet op, dan pleegt men een strafbaar feit. De verkeersre
gelaar meldt dit aan de politie die tot aanhouding kan overgaan. Ver-
keersregelaars zijn herkenbaar aan een oranje reflecterende jas of hesje
met daarop, in wit reflecterende letters, de tekst 'Verkeersregelaar'.
Er is een onderscheid te maken tussen de beroepsmatige verkeersrege-
laars die een officiële aanstelling moeten hebben en vrijwillige verkeers-
regelaars die met name bij regionale evenementen, zoals een carnavals-
optocht of een wandelmars kunnen worden ingezet. Deze laatste groep
verkeersregelaars wordt per evenement aangesteld door de burgemees-
ter, die deze bevoegdheid aan de politie kan doorgeven. Vervolgens wor-
den deze verkeersregelaars geïnstrueerd door de politie. Het optreden
van de verkeersregelaars tijdens het evenement vindt plaats onder toe
zicht van de politie.
Daarnaast zijn er ook nog verkeersbrigadiers. Deze hebben een beperk-
tere bevoegdheid dan de verkeersregelaars. De taak van de brigadiers
blijft beperkt tot het veilig laten oversteken van schoolkinderen en an-
dere kwetsbare voetgangers. Het stopteken van de brigadier bent u dan
ook verplicht op te volgen.

OUWAANVRAGEN

plaats

Vosheuvelweg l

Dr. W.C.H.
Staringstraat 25
't Heegken 7

aanvrager

Mw.J.G.T.
OldenhavePolman
H.J. Ruiterkamp BV

AJA de Gelder

inhoud datum
ontvangst

Koekoekstraat 8, J.M. van Til
Vierakker

het Stroo 10 G.H.E. Greven

Plaatsen
2 dakkapellen
Vergroten
woning
Vernieuwen
2 dakkapellen
Gedeeltelijk
verplaatsen en
herbouwen
bergruimte
Vergroten
woning

23-04-2002

24-04-2002

24-04-2002

24-04-2002

01-05-2002

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

Vordense
bosweg 3

Mw. M. de Jong-
Nijhof

Prins Bernhard- Mw. A. Groot
weg 9 Roessink

inhoud

Gewijzigd uit-
voeren van de
op 30 januari
2001 verleende
vergunning, voor
het vernieuwen
van een woning
Vergroten woning
en vernieuwen
bergruimte

vrijstelling

reeds
verleend
bij vorige
bouw-
vergunning

Handelsweg 7 KC Beheer BV

Almenseweg 9 E. Angenent en
mw. MA. Rutting

Gebruiken

Plaats aanvrager

Raadhuisstraat 6 Dorpscentrum

Vergroten
industriegebouw
Vergroten woning bodem-

onderzoek
(gedeel-
telijk)

inhoud

Gebruik Dorpscentrum

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.

afval apart
MOOIMEEGENOMENV'

GROENTE-, FRUIT-
•N TUINAFVAL

APART
LÖn•— Lpq_l

EEN BETER
MILIEU BEGINT

BIJ JEZELF



VERBOUW - RESTAURATIE ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden
Het Hoge 3 7251 XT Vorden

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

EIGEN SHOWROOM

RUIME
TEGELCOLLECTIE

SERVICE

ALLES IN ÉÉN HAND

Molenweg 11 • 7055 AW Heelweg/Varsseveld
Tel.:0315-242929 • Internet: www.bruggink-bv.nl

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) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

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 (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden„
Telefoon (0575) 55 29 28

NOG 7 WEKEN

49

nu 2e

per kilo € W •

kiloverpakking Cl l Cl l IS

GROLSCH BIER Q99
bij aankoop van 2 kratten a € W •

boodschappenkratt.w.v. € O• Cf i Cl l IS

LEGNER LICHTE BORREL fiso
van €9.60 voor € €>•

bij aankoop van 2 flessen 1 basebdllpet CITO l IS

Bij aankoop van

2 PAKKEN EDET WIPE EN CLEAN
SP Rocks gratis

CARAMEL OF BLANKE VLA
bij aankoop van 2 pakken naar keuze

25 Rocks gratis
SUPER DE BOER YYONNE EN WILBERT GROTENHUYS

Dorpsstraat 18 • Vorden •Telefoon (0575) 55 27 13
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.



Michiel van Gijtenbeek verrassend nieuwe koning van Vorden
Onopgemerkt liep hij terug naar zijn vriendin
die stond toe te kijken. Want het schot op de
houten vogel die hij had afgevuurd had hem niet
het gewenste resultaat opgeleverd.

Zo dacht hij tenminste. Maar dat bleek schijn te zijn.
Want tot zijn grote verrassing begonnen een deel van
de honderdtachtig medeschutters hem plotseling
met veel gejuich te feliciteren. Want de romp was na
enkele seconden nadat Michiel Gijtenbeek (28) het
vuurwapen had neergelegd alsnog naar beneden ge
stort. Gijtenbeek mag zich daarom eenjaar de koning
van Vorden noemen. Zijn vriendin Daniëlle Brunne-
kreeft was de eerste die als kersverse koningin Michiel
van een 'koningskus' mocht voorzien. Er was duide-
lijk ongeloof te zien in de ogen van Gijtenbeek. "On-
gelooflijk dat de romp alsnog naar beneden kwam.
De wind heeft hem er afgeblazen", zo was zijn reactie.
Daniëlle bracht middels haar mobiele telefoon direct
Michiels familie op de hoogte van zijn koningsschap.
"Waar woon je", zo vroeg Henk Barendsen als afge-
vaardigde van de commissie die jaarlijks de schiet-
wedstrijd organiseert nadat Michiel alle felicitaties in
ontvangt had genomen. "Binnen of buiten de be-
bouwde kom van Vorden?". "Binnen", antwoordde
Michiel. "Nauw dan komen we jullie om half vijf van
huis ophalen voor de huldiging", zo maakte Barend-
sen het tweetal duidelijk.

Het vogelschieten vormde het hoogtepunt van het
morgenprogramma dat de Oranjevereniging Vorden
onder aanvoering van voorzitter Frank Meulenbroek
in elkaar had gedraaid. Een programma dat de nodi-
ge afwisseling bood voor zowel jong als oud. Want
naast enkele volksspelen en demonstraties in het
dorp waren er ook talloze activiteiten ontplooid voor
de jeugd. In alle vroegte had de Vordense jeugd de
traditionele aubade gebracht bij het gemeentehuis
om vervolgens zich te vermaken met een voorstelling
van clown Kwibus in het Dorpscentrum. Kinderen uit
de hoogste groepen konden evenals volwassenen deel-
nemen aan de oriïntatietocht per fiets die ook al even
traditioneel aan het koninginnedagprogramma in
Vorden verbonden is. Inmiddels hadden de vrouwen
en een enkele 'heer' in de Dorpsstraat een aanvang
genomen met het ringsteken met medewerking van
Aanspanning in de Reep'n..

Veel aandacht trokken ook de miniatuur vrachtauto's
van Henk en Ronny Beskers uit Üchtenvoorde. Middels
een radiografische afstandbediening manoeuvreerde
het tweetal de in de oogspringende voertuigen door
de Dorpsstraat. Ze waren zelfs in staat toen het pop-
programma in de tent op de parkeerplaats van Hotel
Bakker een aanvang had genomen om een aantal per-
sonenauto's van hun plaats te trekken. Bestuurslid
Erik Knoef van de Oranjevereniging Vorden kon op
het pop-podium een drietal bands verwelkomen voor
het ABN-AMRO Rock 2002 programma waar de spet-
ters van afvlogen. Het spits werd afgebeten door Out
of the Blue met in hun midden Maartje Epema die de
harten stool van menige toehoorder met haar fantas-
tische vioolspel. Ook kinderen uit haar klas van de
Dorpsschool hadden zich voor het podium vervoegd
om geen een glip van hun 'juf te missen in een toen
al uitermate goed bezette feesttent. Als uitsmijter had
bestuurslid Maarten Graaskamp Fuel geprogram-
meerd voor het poppodium. Een uitermate goede
keuze zo bleek achteraf. Want hun bijdrage vormde
het hoogtepunt van middagprogramma. Muziek van
ondermeer The Rolling Stones, Live en van Fuel zelf
passeerden de revue in de tent die een uitermate goe-
de locatie bleek te zijn voor het mini-festival.

De feesttent vormde gedurende het gehele Koninginne
dag programma het kloppende hart van alle activiteiten.
"Wat ons betreft kiezen we volgend jaar weer voor
deze locatie en formule", zo liet Knoef weten. Want
ook de DJ kunsten die Daniel Dekker 's avonds in de
feesttent verzorgde bracht de nodige bezoekers in
vervoering. Niet voordat eerst honderden kinderen
vanaf verzorgingshuis De Wheme muzikaal onder be-
geleiding van het dweilorkest van muziekvereniging
Jubal uit Wichmond vertrokken waren voor een lam-
pionoptocht. Die eindigde uiteindelijk in een weiland
nabij het kasteel waar de Oranjevereniging Vorden de
bevolking een prachtig vuurwerk aanbood.

UITSLAGEN KONINGINNEDAG VORDEN 2002:
Vogelschieten: Romp en Koning: Michiel Gijtenbeek;
linkervleugel: Sander Jansen; rechtervleugel: Ronny
de Beus; kop: Paul Zweverink; staart: Jan Groot Jebbink.
Buksschieten: 1. Hans Bruggert; 2. Derk Besselink; 3.
Jan Eskes.

Winnaars boogschieten: Mannen: Derk Addink; Vrou-
wen: Ans Jansen; Jeugd: Constantijn Schreibert. Rings-
teken: Rinky Zwanskhuizen; 2. Gea Vaneker; 3. Erna
Bloemendaal; 4. Genie Woltering; 5. Jopie Wullink.

Oriëntatierit: Jeugd: 1. Matthijs, Thomas, Michiel en
Stef Rutger 60 punten: 1. Rutger en Floris 60 punten;
3. Eddy, Arend en Torn 59; 4. Nathalie, Marthe, Car-
lijn;, Marre, Manon en Iris 53; 5. Kirsten, Remerie en
Ellen 52. Volwassenen: 1. Marjolein en Lenny van Olst
74; 2. 't Olde Hoge l 73; 3. Dat gun je niemand 69.



De
IP 'PE*

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Woensdag 8 mei
zijn wij de hele dag geopend

Dauwtrappertjes
heerlijke cake met vruchten vulling

klein € 0,75 groot € 2,75

Vordenaartjes
voor de lekkere trek

Ö halen 5 betalen

Moederdag
Hartvormige taarten

6 persoons € 5,V5
mokka - slagroom - hazelnoot - vruchten

Hartjes krentenbrood € 1,80

Tip.- Voor moeder een luxe doosje

Leonidasbonbons v.a. € 4,53

Huzarensalade € 3,00 p.-p.
Russische eieren € 3,85 p.p.

Zalmsalade € 4,30 p.p.
Graag tot ziensiÉf Mirjam Meulenbroek

PRINTWERK
ZEER VOORDELIG,
GOED EN SNEL

d r u k k e r i j Weevers

Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086
info@weevers.nl
www.weevers.nl

Moederdag-
aanbiedingen

Hanging baskets
potmaat 30 cm doorsnede

van 10.50 voor O. op = op

Ligbed Roma
van 56.90 voor 459" op = op

DOP

Tiroler
Avond

Entreekaarten a € 12,- zijn te
verkrijgen in Baak bij:
Café De Bierkaai
Café Herfkens

Denk erom: vol = vol!

Hub'n Bub'n:
• Tqp amusement
• Stimmune-Humor-Show
• Prima solisten
• 24 instrumenten
• Radio- en televisieoptredens in binnen- en buitenland
• Afwisselend muziekprogramma
• Voor elk wat wils
• Muzikale specialiteiten en vele highlights
• Veelzijdig
• Non-stop LIVE programma en effectvolle belichting!

Vrijdag 31 mei vanaf 20.00 uur
in de feesttent
op het kermisterrein te Baak.

Plant nu het nog kan
Leilinden
Bolbomen Esdoorn, Prunus, Catalpa, Acacia
Dakplatanen
Rode en groen beuk
voor hagen van 50-175 cm
Fruitbomen
Haagbeplanting
coniferen, meidoorn, liguster, etc.
Haag- en sierconiferen
Rhododendrons
en andere groenblijvende planten

Ook voor een cadeaubon
kunt u bij ons terecht

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG ^ | IJ A l CHH A M
HOVENIERSBEDRIJF ÜJ. HALrlVlAN

Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 14 24

Verkoop bij inschrijving van:
een drietal percelen grond in een landelijke

omgeving, bestemd voor de bouw van vrijstaande
woningen, en een perceel bosgrond,

gelegen aan de Hamsveldseweg te Kranenburg
(gemeente Vorden), kadastraal bekend als gemeente

Vorden sectie D nummers 2512. 2513, 2516 en 2517, groot
resp. 9 a. 42 ca., 9 a. 14 ca., 11 a. 30 ca. en 3 a. 28 ca.

De inschrijvingsvoorwaarden en de inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar
bij: Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen, Prof. Dr. Dorgeonlaan
14 te 5613 AM Eindhoven, tel.: (040) 26 26 600, telefax: (040) 26 26 700,
e-mail: nlbroos5@hollandlaw.nl, (contactpersoon mr. J. Broos).

Biedingen kunnen uitsluitend plaatsvinden op de door genoemde notaris-
sen uit te reiken inschrijvingsformulieren.
Tot uiterlijk woensdag 12 juni 2002 vóór 12.00 uur kunnen de inschrij-
vingsformulieren worden ingeleverd ten kantore van genoemde notarissen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zich omtrent de gunning/res-
pectievelijk de niet-gunning te beraden en wel uiterlijk tot woensdag 19
juni 2002 om 12.00 uur.
De levering van gemeld registergoed zal uiterlijk op woensdag 17 juli
2002 plaatsvinden.

FAMILIE-
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW. GEBOORTE,
JUBILEUM? VRAAG NAAR ON2E MOGELIJKHEDEN

Weevers druk

Halseweg 3'
7021 CX Zelhem
Tel. (0314) 625053
Fax (0314)650643

"weevers-druk.nl
www.weevers.nl

Stationsweg 16 • Vorden • Tel. (0575) 55 15 83

Hé verplegende
Zin in een werkvakantie?

Wil jij de Zonnebloem in 2002
helpen om ruim 6400 lang-
durig zieken en (zwaar)
lichamelijk gehandicapten
een onvergetelijke vakantie
te bezorgen?
Sluit je dan aan bij ons team
van meer dan 6700 vrijwilli-
gers. Het kost je een week-
je van je vrije tijd, maar je
krijgt er dan ook heel wat
voor terug.

Meer informatie?
Bel (076) 564 63 62 of kijk op

www.zonnebloem.nl

de Zonnebloem
Postbus 2100 4800 CC Breda Postbank 1098510
E-mail info@zonnebloem.nl lnternetwww.zonnebloem.nl VOOR
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Grote collectie zonnebrillen bij Siemerink:

Van Diesel tot Serengeti

Bij Siemerink kijk je echt je
ogen uit. De nieuwe collectie
zonnebrillen is binnen. De
meest uiteenlopende merken
hangen er zoals Ray ban, Seren-
geti, Diesel, Polaroid, Persol,
Burburry en Escada.

Nieuw in de collectie is het merk
Serengeti, een zonnebril uit het
topsegment. Elke Serengeti zonne
bril is voorzien van zelfkleurend
en ontspiegeld glas. "Gewoon het
beste wat er op dit moment te
koop is", aldus eigenaar Marcel

Siemerink. Voor brillen als Ray
ban en zeker Serengeti geldt dat
wie er een heeft gedragen die wil
geen ander meer.

De zonnebril is niet meer uit het
modebeeld weg te denken. Na-
tuurlijk is hij in de eerste plaats
noodzakelijk als bescherming te-
gen de zon, maar het is ook een
modeaccessoire geworden.

Kleur is deze zomer favoriet. Zowel
wat het montuur als de glazen be-
treft. Voor de chauffeur of de spor-

ter, voor elke doelgroep is er een
prima zonnebril.

Ook voor een zonnebril op sterkte
bent u bij Siemerink aan het juiste
adres. Zoals elk jaar wordt ook nu
weer tot l september de speciale
'Zonnebril op sterkte actie' gehou-
den.

U kunt in deze periode voor een
sterk gereduceerde prijs een goede
zonnebril op uw eigen sterkte la-
ten maken. Bij de firma Siemerink
is de zomer van start gegaan.

Dames Voila l kampioen

Op de foto v.l.n.r. Debbie Hebbink, Karin Broekman, Sandra Jurriens, Henriet Dadema, Hendrien Frummel,
Lidia Kooij, Grietje Welleweerd, Annelies Rinders, Henri Weijn, Dinanca Hietbrink en op de voorgrond links
Ina Averdijk en rechts Greet Luijken

Op zondag 21 april jl. werden
de dames van Zwem- en polo-
vereniging Voila kampioen in
zwembad de Beemd in Lochem.
De beslissende wedstrijd werd
gespeeld tegen dames 2 van He-
key uit Hengelo.

Het beloofde een spannende partij
te worden, want bij het vorige ren-
dez-vouswas de stand tussen beide
verenigingen 6-5 in het voordeel
van Voila. En deze wedstrijd zou
beslissend zijn voor het kampioen-
schap van dezelfde dames.

In het eerste part kwamen beide
partijen wat langzaam op gang,
toch eerst maar eens wat aftasten.
Totdat de midvoor van He-key een
bal achterwaarts indraaide en Voi-
lakeepster Lidia Kooij passeerde. 0-
1 in het voordeel van He-key. De
voorsprong duurde echter niet
lang, want Ina Averdijk van Voila
wist de bal te veroveren op He-key
en via een een-tweetje met Hen-
drien Frummel scoorde zij de ge
lijkmaker 1-1.

Hierop volgden in rap tempo nog
enkele doelpunten aan Voila zijde.

Henriet Dadema, Dinanca Hiet-
brink en Karin Broekman wisten 3
maal de He-key keepster te passé
ren en brachten de stand op 4-1.

In het tweede part werd Sandra
Jurriens van Voila er twee maal
uitgestuurd, Gelukkig kon Hekey
geen gebruik maken van een man-
meer-situatie. Integendeel, Voila
buitte de situatie uit, een onder-
schepte bal van Hendrien Frum-
mel werd gepasst naar Annelies
Rinders die helemaal vrij voor het
doel kwam en de 5-1 aantekende.
Greet Luijken deed hier nog een

schepje bovenop en met een
prachtige doortikbal werd de
stand al 6-1.

Bekeken zaak, zo leek het, maar
nu ging het idee dat de Voilada-
mes kampioen zouden zijn toch
meespelen. Het tij keerde zich en
Hekey kwam keer op keer tot sco-
ren. In sneltreinvaart werd de
stand teruggebracht tot 6-5.

.
In het vierde en laatste partje
kwam het er op aan. Grietje Welle
weerd opende de score met een
flink afstandsschot 7-5, maar He-
key kwam terug tot gelijkstand 7-7.
Met nog l minuut op de klok
counterde Hendrien Frummel
vanaf het middendoor naar de
goal. Een combinatie met Karin
Broekman bracht uiteindelijk het
laatste doelpunt in deze wedstrijd
8-7.

Langs de rand van het zwembad
stonden Debbie Hebbink, die niet

mee kon spelen vanwege haar
zwangerschap en trainer/coach
Henry Weijn dolgelukkig te sprin-
gen, de spanning was hen bijna te
veel geworden.

Eindelijk promotie voor de dames
van Voila 1. 3 jaar geleden werden
zij ook al kampioen, maar van-
wege te kleine competitie in deze
regio, was het destijds niet moge
lijk umte pr«o»»Hejen.

Tevens maken we even van de ge
legenheid gebruik om te vertellen
dat Zwem- en polovereniging Vor-
den '64 enige jaren geleden is sa-
mengevoegd met de zwem- en po-
lovereniging uit Laren. Dat bete-
kent dat de vereniging niet meer
uitsluitend aan Vorden verbonden
is, maar zeker nog steeds bestaat.
Dus mochten er mensen zijn die
belangstelling hebben om te gaan
poloen of trimzwemmen... Bel met
Henriet Dadema, telefoonnumer
(0575) 55 56 58.

'De Graafschaprijders'
De toercommissie van de VAMC
'De Graafschaprijders' organi-
seert in het Pinksterweekend
een toerrit naar het Duitse stad-
je Wasserfall in de buurt van
Winterberg. De deelnemers aan
deze tocht per motor vertrek-
ken zaterdag 18 mei vanaf het
clubhuis aan de Eikenlaan. De
rit naar Wasserfall via alerhand
provinciale wegen heeft een
lengte van ca. 300 kilometer.

Nadat zaterdagavond de tenten
zijn opgezet, volgt er onder het ge
not van een hapje en een drankje
een gezellig samenzijn. Zondag 19
mei staat er een toertocht door de
omgeving van Sauerland op het
programma, waarna de dag wordt
afgesloten met een barbecue.

Maandag 20 mei (Tweede Pinkster-
dag) wordt via een andere route
weer naar Vorden terug gereden.

Boerendansgroep
"De Knupduukskes
naar Noorwegen
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De boerendansgroep 'De Knup-
duukskes' vertrekt op woens-
dag 15 mei voor een bezoek aan
Noorwegen. Men brengt daar
een bezoek aan de dansgroep
'Gamal Dausen' dat afkomstig
is uit Bergen en enkele dorpen
uit de regio. Beide groepen heb-
ben al in 1999 met elkaar ken-
nis gemaakt, toen er in Vorden
een folkloristisch festival werd
gehouden. De Noren verbleven
toen bij leden van 'De Knup-
duukskes' thuis. Nu zijn de rol-
len omgekeerd en logeren de
Vordenaren bij Noorse families.

De Knupduukskes komen in de
loop van donderdag 16 mei in Ber-
gen aan. Die dag staat in het teken
van even 'bijkomen' van de reis en

«et kennis maken met de gast-
gezinnen. Vrijdag 17 mei is er
Noorwegen de nationale feestdag.
De Knupduukskes zullen dan
medewerking verlenen aan een
optocht, terwijl er tevens enkele
optredens staan gepland.

Leuke bijkomstigheid is dat er ook
een dansgroep uit Zweden aanwe-
zig is. Een groep waarmee de Vor-
dense groep al enkele jaren con-
tacten onderhoudt. Voor zaterdag
18 mei en zondag 19 mei heeft
'Gamal Dausen' wat trips voor de
Nederlanders georganiseerd.

Dinsdag 21 mei vertrekt de groep
met bus en boot weer naar Nt-dei-
land. In de loop van woensdag 22
mei is men weer in Vorden terug.

Nieuw Palmhart
Enige tijd geleden heeft Fair
Trade (leverancier voor de
Wereldwinkel) potten palm-
hart geïntroduceerd.

Deze komen uit Costa Rica en
worden direct na de oogst gekookt
en ingelegd in azijn, zout en krui-
den. Wereldwinkel Vorden heeft
deze heerlijke groente voor u in-
gekocht. Leuk zult u misschien
denken, maar wat moet je nou
met palmhart doen? Hoe maak je
dat klaar?

Goede vraag. Gelukkig hebben wij
binnen onze medewerkers ook ie
mand zitten die graag met dit
soort nieuwe producten experi-
menteert. Dus het navolgende re-
cept is eerst door haar uitgepro-
beerd en goed bevonden.

Maaltijdsalade voor 4 personen.
Nodig: l pot palmhart; 250 gr. be-
legen, in kleine stukjes gesneden
kaas; 150 gr. waterkers of jonge
spinazie; 75 gr. Roquefort; l el ba-

silicumazijn; 4 el olijfolie (extra
vergine); 2 gesnipperde bosuitjes;
peper en zout.

Bereiden. "Snijd de palmharten in
kleine stukjes "Maak waterkers
goed schoon en verwijder dikke
stelen en dep het droog "Wrijf de
helft van de Roquefort door een
zeef "Maak een dressing van azijn,
peper, zout, olie en de fijngewre-
ven kaas. Roer totdat een smeuïg
mengsel is "Schep in schaal palm-
hart en belegen kaas "Voeg dres-
sing toe en laat het '/2 uurtje in-
trekken

Opdienen. Verdeel waterkers op de
borden. Schep de salade er in het
midden op. Verkruimel de rest van
de Roquefort en strooi dit met de
bosuitjes erover. Geef er licht ger-
oosterd brood bij (bijv focaccia).

Eet smakelijk! Voor meer recepten
met palmhart verwijzen we u naar
het receptenboekje van Fair Trade
bij Wereldwinkel Vorden.



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

RIBLAPPEN
kg

395

AARDBEIEN
500 gram

99 et

25% KORTING
OP ALLE 01

VERSE
ZALMPRODUCTEN

DOMMELSCH
BIER
24 flesjes

nu 6.99

LAYS CHIPS

108
•

diverse smaken

nu 3 zakken halen
2 zakken betalen

0(1 TISSUE
TOILETPAPIER

24 rol

van 6.35 voor 4.69

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.

53
FLEURIL

navul of vloeibaar pak a

nu 3 pak halen 2 pak betalen

BAILEY'S IRISH CREAM
70 cl.

11."van 14.15 voor

GALL^GALL

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

A.B.C. Bessels Schildersbedrijf is een jonge dynamische onderneming
die kwaliteit en service hoog in het vaandel heeft staan.
Daarom werken we sinds enige tijd met AF-garantie.
Door toenemende werkzaamheden zijn wij op zoek naar een

Enthousiaste Schilder m/v
Wij bieden:
- Afwisselend particulier schilderwerk in een groeiend bedrijf
- Groei- en opleidingsmogelijkhéden
- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
- Fijne werksfeer

Wij zoeken:
- Een ervaren schilder die zelfstandig kan werken

(eventueel in opleiding tot gezel)

Je sollicitatie mag zowel schriftelijk als telefonisch. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met Alwin Bessels.

SCHILDERWERK

WANDAFWERKING

KLEURADVIES

HUIS SCHILDER PLAN®

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

A.B.C,
SCHILDERSBEDRIJF /Hl

NEUZENDIJK 7A
7021 LS ZELHEM
1(0314)641950
F(0314)641948

Een speciale tractatie voor moeder:
Aardbeien
harten vlaai
van € 8.30 voor

€6.95
moederdag
Hazelino

4.50 Specialiteit:

zwanenhalzen

Verder:
Bonbons of chocolade in een stijlvolle
verpakking. En nog veel meer originele
moederdagattenties, eventueel op aanvraag.

Vanaf maandag 7 mei zijn wij weer
elke maandag geopend
van 10.00 tot 18.00 uur.

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

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

Kijk
voor
meer

nieuws
opS

Elbrink Groen Groep • Elbrink Groen Groep
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Het cement
tussen vraag
en aanbod!
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Meer dan 100 soorten
geraniums, fuchsia's
stekperkplanten,
diverse soorten
kuipplanten en
hangpotten.

Plaats:
11 en 18 mei 2002
Burg. Galleestraat Vorden
van 8.00 tot 17.00 uur

15 mei 2002 op de
Dreiumme in Warnsveld
van 8.00 tot 18.00 uur.

Graag tot ziens!

Breng uw eigen bloembak-
ken mee want tegen inleve-
ring van de door ons ge-
plaatste advertentie of
strooifolder planten wij de
door u gekochte planten
gratis op in potgrond!

Wij zetten de bloemetjes
buiten.
U ook?
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Georganiseerd door de plaatselijke bloe-
menspeciaalzaak 'Bloemsierkunst Elbrink'

Burg. Galleestraat 5 Vorden
tel. (0575)- 55 14 36

of Winkelcentrum De Dreiumme 49
Warnsveld

fax (0575) 55 10 75
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Elbrink Groen Groep • Elbrink Groen Groep



Vordense beschuit met muisjes
in een Amerikaanse babyldiniek
and my name is 'Jack*

Gainesville. "Mam als jullie str-
aks naar Amerika komen, wil je
dan ook hagelslag, chocopasta,
appelstroop, beschuit e.d. mee-
brengen". Dit verzoek van doch-
ter Marieke vanuit Gainesville,
onder de rook van Washington,
was natuurlijk niet aan Dove-
mansoren van moeder Dinie in
Vorden gericht.

Een speciale koffer volgepakt met
puur hollandse lekkernijen werd
maar al te graag over "de plas"
meegenomen! Tevens nog een
koffer vol met cadeautjes. In Ame
rika zou dochter Marieke namelijk
zo rond onze komst een baby krij-
gen. Voor Marieke en haar man
Gerard het tweede kind.

Oma Dinie en schoondochter An-
nie hadden de cadeaux uitgezocht
en zowaar in de koffer kunnen
krijgen. Bijna niet te geloven dat
het er allemaal in kon! Tussen
twee haakjes, Marieke geboren en
getogen in Vorden, haar man Ger-
ard en dochter Annemiek wonen
en werken bijna twee jaar in Ame-
rika. Gerard is daar namens het
Nederlandse bedrijf Barenbrug
werkzaam in "het gras". Daarover
later meer.

En zo vertrok het Vordense gezel-
schap, nog bijna in het holst van
de nacht naar Schiphol. De taxi's
van Jan en John zorgden voor het
vervoer naar onze nationale lucht-
haven. Op Schiphol aangekomen
inchecken en "eventjes" langs de
douane. Maar zag de veiligheids-
beambte daar niet een in het oog
springende oma met rood krul-
lend haar? "Mevrouw wilt U even
de koffer open maken"! Moet dat
nu er zitten alleen maar cadeau-
tjes in voor de familie in Ameri-
ka". Dat zeggen ze allemaal me-
vrouw, toch maar even open ma-
ken en uitpakken. Veiligheidsvoor-
schriften, mevrouwtje.

Dus maakte oma Dinie met veel
(tegen) zin de koffer open. "Niets
kapot maken hoor", zei ze er nog
bij. Oh ja, Dinie werd ook nog ge
fouilleerd. Een paar meter verder-
op zag ik zoon Ab en schoondoch-
ter Annie lachend achterom kij-
ken. "Ze hebben ma toch mooi te
pakken", zo grinnikten beiden.
Even later lachte Annie niet meer.
"Even de handbagage uitpakken
mevrouw, zo sprak een veilig-
heidsagent. Annie schudde vervol-
gens de gehele inhoud op tafel uit.

Wat is dat mevrouw, een schaar?
Die mag niet mee, geef maar hier.
"Daar willen mijn kinderen in het
vliegtuig mee knippen., zei Annie
verongelijkt. De douanier bleef on-
verbiddelijk, afgeven mevrouw.
Zag ik daar niet een glimlach op
het gelaat van die oma met de ro-
de krullen?

Eenmaal in het vliegtuig "smel-
tende" gezichten van de Amrik-
aanse stewardessen. In het familie
gezelschap bevond zich namelijk
ook de drie maanden oude Freek,
eveneens op weg naar een toekom-
stig neefje of nichtje. Een big-smi-
le van Freek vertederde de stewar-
dessen.

STRENGE CONTROLES
In Washington aangekomen, nog
strengere controles op de luchtha-
ven. Uiteindelijk was het zover,
snel in de gereedstaande taxi's.
Achter het stuur in de ene taxi,
een Afghanistaan. Ook dat kan in
Amerika, daarginds het land bom-
barderen en "thuis" mensen uit
dat land hier aan het werk! Overi-
gens in de taxi vier camera's. "Voor
mijn eigen veiligheid", zo sprak de
bestuurder. Na een dagje uitrus-
ten, met de familie naar Washing-
ton. Prachtig weer, circa 27 gra-
den. Wat opviel de vele joggende
Amerikanen in de prachtige par-
ken in de buurt van het Capitol en
het Witte Huis. Lekker flaneren in
de zon. Al dat soort vriendelijke ta-
ferelen. Een paar grote hijskranen
bij het Pentagon doet nog herin-
neren aan de elfde September
2001, toen een vliegtuig het ge-
bouw binnen vloog en de hele we-
reld plotseling in de brand leek te
staan.

Echter, wanneer je nu anno 2002
ergens naar binnengaat, controle
na controle. Bijvoorbeeld een mu-
seum binnenlopen. Bij de ingang
zeker vier veiligheidsmensen die
alles controleren. Tassen uitpak-
ken, laten zien watje bij je hebt. Je
vraagt je hardop af, moet dat nu
allemaal? Ja dat moet. Voor de
Amerikanen zelf toch wel een ge
ruststellende gedachte al die con-
troles, want de gebeurtenissen van
September vorig jaar staan nog
vers in ieders geheugen gegrifd.

BABY KLINIEK
Intussen keek dochter Marieke
thuis in Gainesville reikhalzend
uit naar donderdag 2 mei want
met de dokter was de afspraak ge

maakt, deze donderdag wordt de
baby geboren. Afspraak is afspraak
niet waar! Die bewuste donderdag-
morgen om 6.00 uur nog even ge
beid met het "Baby- Centre". "Blijf
nog maar een uurtje thuis en kom
dan maar hier naar toe, want het
is op dit moment in de kliniek
even "spitsuur"

Zo gaat het daar nu eenmaal in dit
"mensenfabriekje". Daar worden
de babies bijna op het uur nauw-
keurig geboren. Deze donderdag
zelfs 16. Overigens met de meest
denkbare zorg en medische ken-
nis omringd. Bij de bevalling zelfs
drie vroedvrouwen met elk hun ei-
gen taak. Ter verduidelijking een
bevalling in Amerika gebeurt niet
thuis, maar altijd in het zieken-
huis.

Enfin, eenmaal in de baby- kliniek
aangekomen wordt het "proces"
voor de aanstaande moeder in
werking gesteld. Marieke werd mo-
reel ondersteund door haar man
Gerard, moeder Dinie en door Lie
ke, een dochter van Gerard. Een
saillant detail, Lieke die voor "ver-
loskundige" studeert werd gedu-
rende de gehele bevalling van mi-
nuut tot minuut geïnformeerd
over hetgeen zich voor haar ogen
afspeelde. Een betere praktijkerva-
ring kun je je niet wensen!!

Na een paar uurtjes, de telefoon
van de trotse vader naar het thuis-
front in Gainesville: "Het is een
zoon, ruim 9,5 pond; 54,5 cm lang,
gitzwart haar. Hij heet Jacobus, Al-
bertus, we call him Jack". En zo
zag onze Jack het levenslicht, een
Amerikaanse Nederlander en bo-
vendien binnenkort in het bezit
van twee paspoorten. Dus snel
naar de baby- kliniek om te con-
stateren dat kleine Jack een mi-
nuscuul kuiltje in de kin heeft.

En dan weer opnieuw het veilig-
heidsaspect. In het "Baby- Centre"
marcheert bij tijd en wijle de poli-
tie door de kliniek. In vol ornaat,
bewapend en al.Ook troffen we
voor de ingang van de kliniek een
paar maal een sheriff. Gewoon om
een oogje in het zeil te houden.
Om de pols van vader Gerard en
moeder Marieke een bandje met
naam e.d. Ook kleine Jack werd
voorzien van een polsbandje met
de nodige gegevens. Regelmatige
controles of de juiste baby wel bij
de juiste moeder en vader hoort.
Het klinkt ons als Nederlanders

wat overdreven in de oren. In Ame
rika de gewoonste zaak van de we
reld.

Jack was "there" en dat moest ook
in de kliniek gevierd worden met
de uit Vorden afkomstige beschuit
en de blauwe "muisjes". Een dag
later kwamen moeder en zoon
weer thuis.

Dat het een zoontje zou worden,
was de ouders al maanden gele-

den tijdens de vele scans en onder-
zoeken duidelijk geworden.

En op het moment dat deze regels
vanuit Amerika naar 'Contact' in
Vorden worden gemaild, is moeder
en zoon Jack al weer voor controle
naar het "Baby- Centre" geweest.

U zult het inmiddels hebben be-
grepen, in Amerika wordt niets,
maar dan ook niets aan het toeval
overgelaten!

oli tie varia GROEP

Maandag 29 april
In een café in Vorden is een man
mishandeld. De man was in het
café, toen een andere man hem
vroeg even mee te lopen, omdat
hij even met hem wilde praten.
Plotseling kreeg hij een vuistslag
midden in zijn gezicht. Hierdoor
viel hij op de grond en liep een ge-
zwollen bovenlip op. Vrienden
hebben de gewonde man wegge-
trokken en op een andere plek
weer op de been geholpen.

In Vorden heeft een man geld op-
gehaald voor een advertentie in de
gemeentegids. Hij wist namen van
de bedrijfsleiding, waardoor de
verkoopster er vanuit ging dat hij
te vertrouwen was. Ze heeft hem
een bedrag van 259,50 euro be-
taald. Later kwam ze er achter dat
ze was beetgenomen.

Bij een restaurant in Vorden is een
vlag weggenomen. De vlag zat in
een vlaggenstandaard die aan de
gevel bevestigd was.

In de Dorpsstraat heeft zich een
aanrijding voorgedaan tussen.een
vrachtauto en een personenauto.
De bestuurder van de personen-
auto reed weg. Hierbij verleende
hij geen voorrang aan de vracht-
wagen. Hierdoor ontstond een
aanrijding met alleen materiele
schade.

Dinsdag 30 april
Op koninginnedag is een alcohol-
controle gehouden. In totaal heb-
ben 24 bestuurders moeten bla-
zen. Geen van hen had teveel ge
dronken.

Bij het station van Vorden is een
fiets gestolen. Het gaat om een
blauw/paarse ATB-fiets.

MILIEU
Kernbepalingen
Begin 2002 zijn er in milieuland
nieuwe richtlijnen van kracht ge
worden, betreffende het in wer-
king hebben van een inrichting of
het starten van een nieuwe inrich-
ting. De oude werkwijze was een
driestappenplan, hetgeen inhield
dat hij overtreding van de milieu-
wetgeving eerst door de toezicht-
houder (rijk, provincie of gemeen-
te) een oriënterend onderzoek
werd ingesteld met daaraan een
data gekoppeld voor een volgende
controle. Indien vaststond dat er
in het bedrijf geen maatregelen
waren getroffen om te voldoen

aan de milieuwetgeving, werd
door de toezichthouder een schrij-
ven gedaan naar justitie. Justitie
schreef dan een brief naar de in-
richting met de mededeling dat
bij de eerst volgende controle het
bedrijf aan de milieuvoorschriften
moest voldoen en dat in principe
al proces-verbaal kon worden op-
gemaakt tegen de betreffende in-
richting. Bij weer niet voldoen aan
de bepalingen werd dan proces-
verbaal opgemaakt met daaraan
gekoppeld bestuursdwang.
De nieuwe richtlijn is geheel an-
ders. Indien nu een inrichting
wordt opgestart en er geen aan-
vraag tot een milieuvergunning is
gedaan, wordt onmiddellijk pro-
ces-verbaal opgemaakt voor het
niet voldoen aan de kernbepalin-
gen van de Milieuwetgeving. Ver-
der is men afgestapt van het drie
stappenplan en hanteert men nu
een tweestappenplan. Dit houd in
dat bij constateren van een milieu-
overtreding gelijk bericht wordt
verzonden aan jusitie en dat een
hercontrole op de inrichting bij
het niet voldoen aan de voor-
schriften, onmiddellijk proces-ver-
baal wordt opgemaakt.

Vrijdag 3 mei
Een bedrijf uit Almen is bekeurd
voor het storten van 40 ton bedrijfs-
afval, op een braakliggend perceel
grond aan de Ruurloseweg te Vor-
den.

Een agrarisch bedrijf uit Steenderen
heeft een boete gekregen voor
het oprichten van een inrichting
zonder de vereiste vergunning te
hebben aangevraagd.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 25 april jl.

Gevonden:
- damesbril met steke glazen;
- horloge met stalen band;
- sleutelbos met 3 sleutels en een

kunststof label;
- babyjasje, maat 68.

Verloren:
- mobiele telefoon, Nokia 3310,

kleur blauw;
- fietssleutel met zwarte boven-

kant;
- geld: 2x bankbiljet van 50 euro.

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

Pleinmarkt ten bate
Dorpskerk
Zaterdag 25 mei houdt de 'Vei-
lingcommissie Vorden' in het
centrum van het dorp nabij de
Hervormde kerk een plein-
markt annex boekenbeurs.

De commissie heeft weer van alles
op de kop getikt.

Vele kleine spullen zoals kinder-
s,peelgoed, leuke snuisterijen, pan-
nen, bloempotten, klein meubi-
lair, glaswerk etc. etc.

Verder in het gebouw 'De Voorde'
(achter de kerk) een grote collectie
kinderboeken, romans, naslag-
werken e.d. Ook is er een kraam
met LP's.

Het gehele gebeuren wordt omlijst
met vers gebakken wafels, koffie
e.d.

De opbrengst van deze markt is
voor de restauratie van de Dorps-
kerk.



VORDENSE
ONDERNEMERS

J/ERENIGING

VORDEN

is er in Vorden

koopzondag

van 12.00 - f ZOO uur,

De hiernaast

genoemde bedrijven

nemen hieraan deeL

^ KETTELERIJ
2 FREEWHEEL
3 FASHION CORNER
4 HELMINK
5 BLEUMINKTWEEWIELERS
6 SUETERS
7 MD MEUBELEN
8 TUUNTE FASHION

10 VISSER MODE
11 ETOS BARENDSEN
12 WEULEN KRANENBARG
13 VIDEOTHEEK VORDEN
14 SIEMERINK JUWELIER/OPTICIEN
15 KLUVERS VORDEN
16 GIESEN SCHOENMODE
17 ANTHONY'S COUNTRY STORE
18 POLMAN WONINGINRICHTING
20 ROOSENSTEIN QUALITY WEAR
21 BARENDSEN FIXET
22 MEEKS MEUBELEN

Ook de
Vordense
horecaondernemers
verwelkomen u
graag:

HOTEL BAKKER

KERKEPAD IJSSALON

GRILL-RESTAURANT DE ROTONDE

PANNENKOEKHUIS KRANENBURG

PANNENKOEKHUIS DE VORDENSE PAN

CAFÉ-REST. T WAPEN VAN T MEDLER

ASYA RESTAURANT

KWALITARIA DE BUURMAN



onze collecties zijn net weer
aangevuld met de leukste

zomer- en vakantiemode
van o.a. Esprit, Mexx, Sandwich,

Weber, Mac, Bandolera en
Frankenwalder.

Er is keus voor iedereen: suntops,
T-shirts, bermuda's, sweaters,

sportieve sets...
Komt u ook kijken naar die leuke mode?
We trakteren op heerlijke vruchtenbowl

of iets lekkers bij de koffie!

M O D E

Galleestraat 9, Vorden, (0575) 55 13 81

Tijdens de
koopzondag 12 mei

ligt er voor
iedere moeder

een leuke attentie
klaar!

Natuurlijk bij:

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK

S U ETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

ROOSENSTEIN
QUALITY

WEAR

Comfortabele kleding

voor de sportieve

man en vrouw

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

ZONDAG 12 MEI

GEOPEND
Van 12.00- 15.00 uur

12 mei ^^ 12 mei

Koopzondagaanbiedingen bij
Anthony's

Zomer Wax Coat
Fleecejackets

Tulchan' PoloshirtS van 25, voor 22,50

Katoenen Shawls in ruitdessin, deze zondag van 18,- voor 12,

en... voor alle winkelende moeders i
een aardige verrassing •

Meerdere aanbiedingen?
Kom langs... of beter nog... kom gewoon
geheel vrijblijvend binnen eens kijken!

Deze aanbiedingen x.ijn uitsluitend geldig op /.ondag 12 mei.

Tot ziens bij Anthony's Burg. Galleestraat 22

Inspirerende
woonshow
bij Helmink
in Vorden

Helmink Meubelen heeft altijd de nieuwste

woontrends in huis. Kom zondag a.s. maar

eens kijken om inspiratie op te doen voor

een sfeervolle inrichting van uw woning.

Zitcomfort op maat
Een ruime collectie fauteuils voor
jong en oud met rugverstelling,
zitlift, relaxstand hoog of laag, ,<
hand-bediening, elektrisch, < -
opsta-hulp of massage...

www.helminkmeubelen.nl

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

H e l m i n k m a a k t h e. t

meubelen
m o o t e r b i t h u i s



'Koopzondag 12 mei 2002'
De V.O.V. (Vbrdense ondernemers vereniging) is een grote dub. Dat is prettig, heel
plezierig zelfs, maar tegelijkertijd ook heel bijzonder.
Er bestaat geen groter verschil, van belangen en invalshoeken dan bij ondernemers. Dat is
overal zo, en dus ook bij ons hier in Vorden. Maar toch, een grote club, reden genoeg dus
voor de (meeste) Vordense ondernemers om lid te zijn van deze V.O.V.!
Met respect voor zichzelf en voor elkaar. Gezamenlijk aan de slag voor een belang dat bre-
der strekt dan de voordeur
van elke Vordense onderne-
ming.
Vorden en de vereniging
een warm hart toedragend
cijferen velen zichzelf nogal
eens weg. Algemene besluit-
vorming op de ledenverga-
deringen worden gerespec-
teerd, soms met gemengde
gevoelens maar toch
Zo ook deze koopzondag
van 12 mei.

De zondag in het weekend
na hemelvaartsdag, al jaren
èèn van de twee gezamenlij-
ke koopzondagen.
Blijkt dat samen met moe-
derdag te vallen dan buigen
vele ondernemers zich geza-
menlijk over de datum en
besluiten in het algemeen
belang deze te handhaven.
Het privé-leven van zowel de
ondernemers als dat van de
medewerkers even aan de
kant zetten in het belang
van o.a. de vereniging en de
inwoners van Vorden en
omstreken.
Een gelegenheid voor jong
en oud om elkaar te treffen
in ontspannen sfeer met
veel extra's.
In Vorden dus ondernemers
die wat ondernemen, in ge-
zamenlijk verband en sa-
menwerkend in de breedste
betekenis van het woord,
ook voor u!

Namens het bestuur nodig
ik u van harte uit deze mid-
dag elkaar te treffen.
Voorzitter V.O.V:
H.H. Kettelerij

SIEMERINK
opticien/juwelier

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. (0575) 551505

zondag 12 mei
bieden ook wij u de mogelijkheid een bezoek
te brengen aan ons bedrijf tussen 12.00 en 17.00 uur

Bloembinderij V o r d e n

Zutphenseweg 64, Vorden
Telefoon: (0575) 55 15 08
Fax: (0575) 55 30 70
E-mail: info@kettelerij.nl

openingstijden:
di. t/m do.

9.00 tot 18.00 uur
vr. 9.00 tot 21.00 uur
za. 9.00 tot 17.00 uur

KLUVE&S VOKDZN

ZATERDAG 11 MEI EXTRA GROTE

MOEDERDAG
BLOEMEN- EN PLANTENMARKT

IN SAMENWERKING MET:

DE VALEWEIDE
BLOEMEN

ZUTPHENSEWEG 39
7251 DH VORDEN TEL 551318

dé DIERENSPECIAALZAAK

ALTRA VISION

DE Fl ETSSPECIALI SJ
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93



a

Motormaaiers
Kettingzagen
Hogedruk-
reinigers

iAR€N)>€N
VORDEN

•SABO
• Husqvarna
• Toro
• Wolf

Ook voor service en
onderhoud
bent u bij ons
aan het Juiste adres.

ZUTPHENSEWEG 15 «TELEFOON (0575) 55 21 59

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

Alleen op
koopzondag 12 mei

Alle dames-, heren-
en Idnderjacks

40%
KORTING

C F A S H I O N ]
mode voor het héle

Raadhuisstraat 2,Vorden

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

Moeder verwennen?
Geen probleem met deze

Moederdag Aanbiedingen

Mand Tuingereedschap (zie Landleven)
van 20,- voor

'n Old Fashion Barometer het zgnd. Dondergias
van 11,50 voor

0016,
10,°°

Meerkaartenhouder

Gieterkaars

Goudvis Drijfkaarsjes

Chop Board (snijplankje)
in diverse dessins

van 7,95 voor

van 4,95 voor

van 7,95 voor

van 11,50 voor

oo

6,50

oo

dus moeders prettige dag gewenst

Tot ziens bij Anthony's Burg. Galleestraat 22

Koop
een schoen..

en win een miljoen
GRATIS staatslot

bij aankoop vanaf € 20.=
Alléén geldig op 10-11-12 mei

Kleurwedstrijd
met diverse leuke prijzen

AANBIED!̂

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

Primeur!
Nieuwe collectie

Costa Boda
glaswerk

Op moederdag 12 mei geopend

www.wimpolman.nl



DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
ROOMBOTER-

GEVULDE
KOEKEN

8 VOOR

ALUE SOORTEN
BROOD

BELGISCHE
PUNTJES
wit/bruin

10 VOOR

SUPtR

APPELTAART

Aanbiedingen deze week:

RUNDERRIBLAPPEN 1 kg

SCHOUDERKARBONADE 1 kg

3 KOGELBIEFSTUKJES 4E GRATIS!

FILET AMERICAN BAKJE 200 GRAM

uit oftze griUcorner
OERHAMMETJE PER STUK

4,99
3,99
5,00
1,49

1,50

Weekpakket vleeswaren

100 gr palingworst 1,12
100 gr schouderham 1,12
100 gr varkensrollade

NU VOOR

Elke week op de markt in Vorden

Wij zijn op zoek naar parttime en/of fulltime medewerkers.
Werktijden in overleg, 's Zaterdags vrij. Inlichtingen: (0578) 662074 / 576075

Fruithandel F. Huusken en Zn
Honingzoete pitloze
DRUIVEN

Verse Hollandse
AARDBEIEN

350
•

450
Dte doos • •

Bildstar
AARDAPPELEN

Hollandse
BLOEMKOOL

250
•

L50

*• 3 GERANIUMS
4E GERANIUM GRATIS!

« 3 SPAANSE
MARGRIETEN

* MOEDERDAG
PLANTENBAKJE

0 SUPER GROTE
BLOEIENDE HANGPLANT

Al deze aanbiedingen zijn geldig
op de markt en bij Kluvers

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

5.99

4.99

6.99

Bloemen en planten

SLAAPSHIRT "ONE SIZE"
diverse soorten en printen vanaf

MEISJES "BIGSHIRTS"
met o.a. paardenprint vanaf

4.95
4.25
4.95VELE SOORTEN BH'S

ook grotere maten in de opruiming voor

Sterken
nacht- en ondermode

op vrijdag in Vorden en zaterdag in Zutphen!



JONGEREN WERKGROEP ROEMENIË

STICHTING
COMMISSIE OOST EUROPA

Rubriek C.O.E.H. Hengelo (Gld.)

RR. LG. Weevers
Tel. (0575) 55 14 04 (0575) 55 10 10

m
dat staat als een paal!

8
19:00

9
16:00
17:00
18:00

10
13:00

14:00

19:00

11
11:00
13:00

14:00

16:00

17:00

19:00

21:00

11:30

MEI wwoeuwö
Start 72 uurs activiteit Podium

D D

EMM

'QlCi

Jeugd Raad
Ned. Herv. Kerk

MEI
18:00 Kinderdisco De Zwaan
18:00 Krattenstapelen Marktplein
23:00 Muziek op het podium

MEI
15:00 Vossenjacht Marktplein

Opgeven bij Simone Loskamp, 0575-462055

17:00 Bloemetjesmarkt

21:30 Be Ready, Reborn Podium

MEI
13:00 Sponsorloop om de kerk
16:00 Poppentheater Anke Dulfer

Rare fietsen
Klimwand

15:30 De Trekkebuuls Podium mm

17:00 Optocht naar de Hietmaat mm

17:30 Balonnen oplaten Hietmaat mm

20:30 Afsluiting 72 uurs activiteit Hietmaat

01:00 Tentfeest met o.a. Busted mm
toegang 7,50 Lokatie: Feesttent Hietmaat. De opbrengst
komt ten goede aan Roemenie.

Jeugd Raad
Ned. Herv. Kerk

12 MEI
16:00 Koffieconcert Hietmaat

m.m.v. de lesselkapel

i n f o r m a t i e : j w r h e n g e l o @ h o t m a i l . c o m
Wijzigingen voorbehouden



Pc & Webdesign
Engelbertsstraat 7 • 7207 JG Zutphen

Tel. (0575) 52 87 47 - Fax (0575) 57 19 03 - Mobiel: 06 51547634
E-mail: info@pcenwebdesign.nl

Complete systemen • Reparatie • Losse componenten
• PC privé projecten

Super aanbieding:

een computer
AMD XP 1700+ (ATX)
met 17 inch monitor

Processor: AMD XP 1700+. Harddisk: Maxtor 40 Gb. Vga-kaart:
Sparkle Nvidia TNT M64 32 Mb 4 x Agp Tv-out. Geheugen:

256 Mb Sdram Pc-133. DVD-cdrom: LG DVD-cdrom 16 x 10 x 48.
Soundkaart: Onboard. Modem: 56 Kb V 90. Muis: Wheel Mouse.

Toetsenbord: PS/2 Multi Media. Speakers: ML 1 Speakers 120 Watt
Monitor: 17 Inche Monitor (4 jaar garantie).

Voor een Superprijs van € 1.095,-.
Spelregels: • betaling bij aflevering • afhaalprijs • meerprijs
bezorgen € 35,- • levering 1 a 2 weken na besteldatum.

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. 32 m2 vakkundig gelegd

5/ecf,f5 € 225.°°voor

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

16 m2, keuken 8 m2 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

Kijk

voor

meer

nieuws

op:

Aan wie kunnen we onze betonkwaliteit toevertrouwen?

HCI Betonindustrie is een dynamisch productiebedrijf voor prefabbetonelementen voor de

woningbouw, agrarische sector en weg- en waterbouw. Uiteenlopende projecten worden

door ons in het hele land gerealiseerd. Naast een aantal standaard-producten worden er pre-

fab-elementen op maat gemaakt, exact conform de wensen van onze opdrachtgevers.

Momenteel zijn we op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de functie van:

Betonlaborant m/v

Functieomschrijving:

- ontwerpen en kwaliteitsbewaking van betonmengsels

- research van toeslagmaterialen en hulpstoffen

- maken van monsters voor kleur- en sierbeton

- controles uitvoeren volgens geldende KOMO criteria

- interesse in nieuwe ontwikkelingen

- contacten met grondstoffenleveranciers

Functie-eisen:

- opleidingsniveau MBO, met voorkeur diploma

Betonlaborant BV

(scholing tot Betontechnoloog BV is mogelijk)

- flexibele en collegiale werkhouding

- goed in teamverband kunnen werken

- goede contactuele eigenschappen

- kwaliteit- en kostenbewust

Onze nieuwe medewerker bieden we een prettige en collegiale werksfeer en een

bij de functie passend salaris.

Heeft u interesse en wilt u eerst meer weten over deze vacature, neem dan con-

tact op met de heer P. van Mourik, telefoon (0575) 46 81 81. Uw schriftelijke sol-

licitatie met bijbehorende CV kunt u binnen 14 dagen na verschijnen van deze

advertentie sturen.naar:

HCI Befonindustrie, afdeling Personeelszaken, Postbus 98, 7255 ZH Hengelo Gld.

BetonindustrieiHCI HCI Betonindustrie B.V.

Kruisbergseweg 13, Postbus 98, 7255 ZH Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 81 81 Fax (0575) 46 11 74, www.hcibeton.nl

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

n
s c h o o r s t e e n v e

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

v.o. f .

e g be d r i jf

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

"Niks inleveren van mijn badkamer.
Maar wel een enorm stuk van de prijs!"

Tijdelijk:
Badkamermeubel, Barceiona

130 cm, in wit of pergamon

nu € 1.938,~ (excl. kraan)

Badmeubel, Vita
Front: wit of pergamon;
romp beuken of kersen;

nu setprijs € 1.812,75 (excl. kraan)

Badmeubel, Novello
Pergamon met beuken
setprijs nu € 2.102,-(excl. kraan)

Ligbad, Liss

Kunststof duobad, in wit of pergamon,
180x80 cm € 430,-

(excl. overloopcombinatie)

Douchebak, Marabu

5-Hoek douchebak, in wit of pergamon
100x100x10 cm nu € 314,~
(excl. stelpoten en afvoer)

Kom ook kijken naar onze andere
aanbiedingen deuren en tegelsLigbad, Elja

Kunststof bad-douchecombinatie,
in wit of pergamon, 180 x 80 cm ,—

nu € 426,- (excl. overloopcombinatie) [ HCI. H6l6fï183l ftljj fl 1066

Hengelo Gld.- Kruisbergseweg 13. tel. C575 46 81 81. Openingstijden: ma t/m vr.: 08.30 - 17.30 uur.
Vr. koopavond van 19.00 21.00 uur. Za.: 10.00 16.00 uur. Kijk op www.bouwcenterhci.nl



Erve Kots presenteert:

The McCalmans (Schotland)
spelers, leiders en ouders zich de
kampioenstaart goed lieten sma-
ken. Met 27 punten uit 10 wed-

strijden en een doelsaldo van 60
voor en 9 tegen mag F-3 zich een
terechte kampioen noemen.

Op zondag 12 mei presenteert
Herberg-Museum-Brouwerij Er-
ve Kots, Eimersweg 4 te Lievelde
- i.s.m. concert organisatie Sto-
ne Valley - het wereldvermaar-
de Schotse folk trio The McCal-
mans.

Deze, uit Edinburgh afkomstige
groep is een der belangrijkste ver-
tegenwoordigers van het Keltische
erfgoed. Het is dan ook niet zom-
aar een band - ze timmeren al 33
jaar aan de weg en nog steeds is

het een der meest geliefde folk
groepen van Schotland. Diverse
grote maatschappijen zoals E.M.I.,
RCA, TRANSATLANTIC Records,
etc. brachten hun muziek uit op
cassette, vinyl en CD (de aller-
nieuwste in april jl.).
Ze hebben intussen 23 albums op
hun naam staan (heruitgaven niet
meegerekend) en deden ontelbare
radio en televisie shows overal ter
wereld.
Het repertoire van The McCal-
mans bestaat naast eigen werk uit

oude, traditionele en nieuwe
Schotse folksongs. Hun bij zonde
re manier van presenteren vormt
daarbij een belangrijk onderdeel.
In de aankondigingen worden ac-
tuele zaken ad rem overgoten met
een saus van droge, Schotse hu-
mor. Deze combinatie van humor
en entertainment in hun songs
verklaart ook hun populariteit.
Vriendschap is de drijfveer van
het succes van The McCalmans. Ze
zijn nog altijd supergoeie vrien-
den van elkaar en misschien
komt dit ook wel door hun weige
ring om meer dan vier maanden
per jaar op tournee te zijn. Zo blij-
ven ze nauw verbonden met h' n
Schotland en dat houdt ze fris.
Een eigen, unieke stijl - virtuoze
instrument beheersing, perfect
bij elkaar passende stemmen,
mooie songs - Én het overbrengen
van de aparte Schotse sfeer, kort-
om... een optreden van de McCal-
mans. lan McCalman, gitaar/bodh-
ran/zang - Nick Keir, gitaar/mando-
line/mondharmonica/ fluit/zang -
Stephen Quigg, gitaar/ mondhar-
monica/bodhran/zang.
De organisatie heeft, speciaal voor
deze moederdag een introductie-
prijs vastgesteld.
De kaarten (zitplaatsen) zijn te re
serveren en indien nog voorradig
op 12 mei aan de zaal. Voor infor-
matie over aanvangstijd en en-
treeprijs zie de Contactjes.

Voetbal

sociï
Uitslagen:
Jeugd: Sociï Fl - WHCZ F3 6-2
Sociï El - Doetinchem E2 4-3
Sociï Dl - DZC'68 D5 3-1
Sociï BI - Helios B2 5-2.
Senioren: Sociï - Anadoulou 18-0
AZC 6 - Sociï 5 3-2
Programma:
Senioren: Be Quick 5 - Sociï 3
Sociï 4 - WHCZ 11
Sociï 5 - SHE 6
Nacompetitie: Sociï l -Terwolde

RATTI
Programma zaterdag 11 mei
Ratti 5 - DZC '68 6
Programma zondag 12 mei
Ratti 2 - Bon. Boys 5; Ratti 3 - Vor-
den 5; Reuni 7 - Ratti 4

VV VORDEN
Uitslagen 4-5 mei
Vorden Dl -Voorwaarts Dl: 2-7
Vorden D2 - MVR D2: 2-9
Doetinchem D5 -Vorden D3: 2-1
MVR El -Vorden El: 1-0
Vorden E2 - Wolfersveen El: 1-1
Vorden E3 - Zutphania El: 6-2
AZC E3-Vorden E4: 8-0
Vorden E5 - AZC E2:1-6
Vorden Fl -Voorst Fl: 2-4
Vorden F2 - Drempt Vooruit F2:4-3
Zelhem F3 - Vorden F3: 24
Vorden F4 - Warnsv. Boys F7: 0-2
WHCZ F5 - Vorden F5: 2-0
Steenderen Al -Vorden Al: 1-5
SVBV Cl-Vorden Cl: 0-1
Steenderen Cl -Vorden C2: 3-4
Longa l - Vorden l: 3-1
Vorden 2 - Ajax Br. 2: 0-3
Be Quick 3 -Vorden 3: 2-0
Grol 8-Vorden 4: 2-0
Vorden 5 - Ruurlo 6: 2-1

Programma zondag 12 mei
Vorden 4 - Markelo 5
Ratti 3 - Vorden 5

Longa '30 - Vorden 3-1
(Vorden degradeert)
Er zijn voorafgaand aan deze laat-
ste wedstrijd heel wat beschou-
wingen gemaakt. Als dit, en als
dat.... Vorden ging met één zeker-
heid naar Lichtenvoorde. Er moest
worden gewonnen om nacompeti-
tie te halen. Het leek een schieron-
mogelijke opgaaf, want het moest

Longa dan van het kampioen-
schap afhouden. Het is daar dan
ook niet in geslaagd. Longa '30
vierde feest en Vorden gaat na één
jaar 3e klasse het komend jaar een
klasse lager spelen. Qua spelni-
veau kan Vorden zich best meten
met clubs als Pax, Doetinchem en
Grol, maar de selectie is bijzonder
smal. Daar bij komt nog dat de
ploeg veel blessureleed heeft ge-
had. Ook afgelopen zondag kon
trainer Chung geen beroep doen
op spelers als Ronald Visser, Sand-
or Verkijk, Erik Rakitov, Hugo van
Ditshuizen en Hans van Dijk. Lon-
ga was de betere ploeg. Het speel-
de agressief en gaf Vorden geen
kans om het spel te maken. Toen
Vorden echter diep in de tweede
helft aan ging dringen, zakte de
kampioensploeg uit Lichtenvoor-
de door de hoeven.

Vorden kwam goed uit de start-
blokken en had het betere van het
spel. Keeper Boschker werd door
Dennis Wentink met een aantal af-
standsschoten op de proef gesteld.
In de 10e minuut werd Ronnie de
Beus in stelling gebracht. Hij
kroop goed voor zijn man en
stormde op keeper Boschker af.
Dat hij daarbij binnen de beruchte
lijnen werd aangetikt werd door
scheidsrechter Hasselbach niet ge
zien. Hij ging er vanuit, dat de
Beus oog in oog met de keeper een
swalbe maakte. Even later schoot
Dennis Wentink rakelings voor
langs het doel, na een combinatie
met Ronnie de Beus. Vorden pa-
reerde de agressiviteit van Longa
met goed positiespel. In de 20e mi-
nuut kwam daar verandering in.
Een vrije trap werd door de beste
man van het veld, verdediger Dave
Bus, binnengekopt. De jonge cen-
trumverdediger komt het komen-
de seizoen uit voor HSC-'21 uit
Haaksbergen. Dit doelpunt gaf de
Lichtenvoorders vleugels, want
Vorden kwam er nauwelijks meer
aan te pas. De lat stond een grote
re achterstand nog in de weg,
maar op slag van rust vergrootte
Longa de score door een lucky goal
tot 2-0. Een voorzet werd van rich-
ting veranderd en werd door de
linkervleugelspits tenslotte over
de doellijn gewerkt.

Direct in de tweede helft had Vor-
den een goede kans om de aan-
sluitingstreffer te scoren. Erwin

Hengeveld werkte de bal over de
keeper, maar een Longa-verdedi-
ger assisteerde de keeper en werk-
te de bal van de doellijn. Een snel-
le counter bracht Longa zelfs op
een riante 3-0 voorsprong in de
60e minuut en de wedstrijd zat in
de knip. Het kreeg zelfs een aantal
goede mogelijkheden om de stand
verder te vergroten. Toen Dennis
Wentink in de 75e minuut met
een lob de achterstand verkleinde
tot 3-1 sloeg de angst bij de kam-
pioensploeg toe.

Vorden werd sterker en zette de te
genstander op de eigen helft vast.
Rob Enzerink kreeg nog twee mo-
gelijkheden, maar de bal bleef in
een kluwen van spelers steken en
ven later kopte hij de bal over de
keeper, maar stond de lat een doel-
punt in de weg. Ook de befaamde
vrije trappen van Erik Oldenhave
werden door keeper Boschker ge-
stopt. Longa behaalde niet alleen
een verdiende overwinning, maar
ook het kampioenschap van de 3e
klasse C en mag het komende sei-
zoen het een klasse hoger probe
ren. Vorden daarentegen wordt te
rugverwezen naar de 4e klasse.
Vorden kan, ondanks de degrada-
tie, toch terugzien op een goed sei-
zoen. Het doet zeker niet onder
voor de overige ploegen uit deze
klasse, maar het kong het geluk
niet afdwingen en er bleven veel
punten liggen.

Vorden F3 kampioen
Hoewel de F3 van v.v. Vorden fei-
telijk vorige week al kampioen
waren, doordat concurrent Warn-
veldse Boys had verloren tegen Zel-
hem, moest er nog l wedstrijd
worden gespeeld voordat de kam-
pioenstaart mocht worden aange
sneden. Vorden moest uit tegen
Zelhem die, door de winst op
Warnsveldse Boys vorige week, de
3e positie op de ranglijst had inge
nomen. Zelhem was beslist niet
bereid Vorden de punten kado te
geven. Vorden moest alle zeilen
bijzetten om de 3 punten mee
naar huis te kunnen nemen en het
seizoen, zoals een echte kampioen
betaamt, met winst af te kunnen
afsluiten. Het werd uiteindelijk 2-4
in het voordeel van v.v. Vorden F3.
Na het laatste fluitsignaal werd
snel koerst gezet richting de kanti-
ne van v.v. Vorden waar het kam-
pioensfeestje werd gevierd en de

Actie voor 'zacht' water
Het water dat in Vorden uit de
kraan komt is met 18.4 graden
DH (veel) te hard. Het veel te ho-
ge kalkgehal te heeft praktische
en financiële gevolgen voor de
gezinnen.

Veel kostbare huishoudappara-
tuur werkt minder goed, gaat eer-
der kapot of vraagt extra voorzie
ningen als antikalk-behandelin-
gen e.d. De smaak van produkten,
in het bijzonder van thee, is min-
der. En er moet bijvoorbeeld in de
wasmachine meer wasmiddel
worden gebruikt.
Experts van het waterleidingbe-
drijf gaven al in het jaar 1999 toe
dat het harde water een gezin ge
middeld zeker 150 gulden per jaar
extra kost. Dat zal aan de lage kant
zijn geschat.

Er groeit bij velen weerstand en
verontwaardiging tegen dit door
het waterbedrijf gevoerde beleid.
Er zijn namelijk gemeenten waar
wel 'zacht' water uit de kraan
komt. Toch betaalt iedereen in de
provincie hetzelfde bedrag per ku-

bieke meter ook wanneer een aan-
wijsbaar slechtere kwaliteit wordt
geleverd. Tijd voor een gezamenlij-
ke en opvallende protestaktie van
een zo groot mogelijk deel van de
Vordense bevolking, vindt een aan-
tal inwoners van ons dorp die een
'klaagbrief schreven waarop door
het waterbedrijf niet is gerea-
geerd. Drie van hen vormden een
kleine werkgroep die deze prote
stactie zal begeleiden.

De redactie van Contact onder-
steunt dit initiatief van een aantal
plaatsgenoten door het gratis be
schikbaar stellen van ruimte voor
een 'Beterwaterl'-pagina die in dit
nummer is opgenomen. Daarin
worden twee activiteiten aange
kondigd.
Verwacht mag worden dat ook an-
dere media zoals bijv. provinciale
dagbladen en Radio- en TV-Gelder-
land aandacht zullen gaan beste
den aan deze opvallende prote-
staktie van een groep mensen die
op deze manier terecht bezwaar
aantekenen tegen de handelwijze
van een monopolistisch bedrijf.

1902 100 jaar Baakse Kermis 2002
Op zaterdag 6 april 2002 is in
Baak de viering van het 100-jarig
jubileum van start gegaan met
een zeer geslaagde receptie bij
Hotel/Café/Restaurant Herfkens.

De jubileumcommissie heeft op
die dag het vele werk van de afge
lopen periode beloond gezien, met
een grote publieke belangstelling
voor de receptie en de foto/video
expositie. Daarbij kwamen weer
veel oude verhalen van vroeger
over de Baakse Kermis boven water.

Op het eind van de receptie kwam
de bijna voltallige muziekvereni-
ging Nieuw Leven de zaal bij Herf-
kens binnen gemarcheerd, om het
bestuur van de Kermis- en Oranje
commissie een serenade aan te
bieden ter gelegenheid van het
100-jarig jubileum. Hiermee was
de receptie voor de volle 100% ge

slaagd. Dit gebaar werd met luid
applaus ontvangen door de aan-
wezige genodigden.

Het jubileumprogramma zal op
Hemelvaartsdag 9 mei een vervolg
krijgen met een fiets-puzzeltocht
in samenwerking met de Tourclub
Baak. De start is vanaf 13.00 uur bij
Café De Bierkaai (dit is tevens het
eindpunt).

Verder^al er op vjjjdag.31 mei een
grote Tiroler avond georganiseerd
worden in de grote feesttent op
het kermisterrein.

Entreekaarten voor de Tiroler
avond zijn voor € 12 per stuk te
verkrijgen bij Café De Bierkaai en
Café Herfkens te Baak.

Wees er snel bij, want vol is vol!!!
(Zie advertentie).

Iedere 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
8 N.B.v.Plattelandsvrouwen van

Nu, Cees Prinsen in de Herberg.
8 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
8 Bridgen BZR Vorden.

11 Landelijke fietsdag.
12 Koopzondag.
13 Bridgeclub Vorden.
14 St. Vriendenkring Klein Axen,

Jan Heimus lezing Acupunctuur.
14 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd Vorden-Hengelo.
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 Vierakker,
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 ünde, 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.



Op zaterdagavond 11 mei a.s. is het hele

Albert Heijn Team /
in de Wolken.

De senioren - Wansink nemen afscheid en Heico neemt het roer over.
Daarom trakteren ze de vaste medewerkers op een ballonvaart,
een hapje en een drankje.
Ruim 40 personen gaan in 8 ballonnen tegelijk de lucht in.
Een spectaculair gezicht! Komt u ook even kijken?
Uiteraard kunnen we u niet meenemen, maar als u komt kijken,
maak dan een foto voor de

Foto Wedstrijd;
Voor de mooiste inzendingen wachten

HOOFDPRIJS LEVENSMIDDELENPAKKET
l e prijs Gall & Gall pakket
2e prijs Vleespakket
3e prijs mooie bos bloemen

t.w.v. € 100,
t.w.v. € 50,'
tw.v. € 25,
t.w.v.€ 10,-

We verwachten tientallen foto's,
waaruit een deskundige jury de
mooiste uit zal zoeken.

Hef "A.H. team in de Wolken"
Locatie: Banninkstraat (bij Enzerink)
Tijd van "Take off": 18.30 uur
Foto inleveren vóór donderdag 23 mei

Slechte weersomstandigheden voorbehouden

Albert Heijn Hengelo
blijft vaste keus of

verrassend alternatief

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

RAADHUISSTRAAT 36
HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

Het kantoor van

notaris mr R. Das te Vorden
is op vrijdag 10 mei a.s.

de gehele dag gesloten

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Bowelaar'
Vordenseweg 32, 7231 PCWarnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26

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

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

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

l Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

HEK

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

DE WIJS ZWEVERINK TER HORST
bureau voor architectuur en ruimtelijke vormgeving

verbouw en uitbreiding van woningen
woningontwerpen op maat gesneden
van klassiek tot uiterst modern
deskundige begeleiding van A tot Z
gratis fotorealistische weergave van
het ontwerp of uitbreiding, zodat U
precies ziet hoe Uw woning er uit gaat
zien

de heurne 41 7255 ck hengelo gld.
tel. (0575) 46 19 75 e-mail WZH@planet.nl

internet www.wzh-wonensite.nl

Zomerbloemen- en
kuipplantenverkoop

Rechtstreeks van de kwekerij!

De allernieuwste soorten
en kleuren in 2.OOO m* kassen.

250 soorten in alle vormen!

Leuke ideeën voor moederdag.

Potgrond
(kwekerskwaliteit) zak a 25 liter

nü 4 zakken € 5,-
en nog veel meer bij:

Kwekerij-Tuincentrum

H U B E R S
BAAK (bij de kerk) - Tel. (0575) 44 14 06
Open dagelijks van 08.00-12.00 en 13.00-18.00 uur
zaterdag tot 16.00 uur.
Hemelvaartsdag zijn wij gesloten.

De VW zoekt een

vrijwilliger voor
administratieve

werkzaamheden.
Hiervoor is computerkennis nodig.

Voor inlichtingen kunt u contact
opnemen met Jopie Wullink,

tel. (0575) 55 32 22 of 22 22 81.



Jan Wansink: 'Het is nu tijd
dat Heico het overneemt'

De winkel van Wansink in Hen-
gelo is al heel lang een begrip.
Zelfs nu zijn er nog mensen die
praten over de naam Wansink
terwijl het toch al weer twintig
jaar geleden is dat deze naam is
veranderd in Albert Heijn. Op
woensdag l mei heeft Jan Wans-
ink de zaak overgedragen aan
zijn zoon Heico die daarmee de
vierde generatie is.

In 1875 begonnen de grootouders
van Jan Wansink met een kruide
nierswinkel in de Raadhuisstraat.
De vader van Jan zette het bedrijf
voort in 1811 en in 1953 is Jan bij
de zaak ingekomen. Jan Wansink
vond dat het na 49 jaar de tijd rijp
was om de fakkel over te dragen
aan zijn zoon Heico die Albert He
ijn 'Wansink' voortzet.

Albert Heijn is nu een moderne
supermarkt en telt samen met de
parttimers zo'n dertig mede-
werkers. In 1942 werd de kruide-
nierswinkel Vivo Wansink. Wans-
ink was toen ook een periode lan-
delijk voorzitter van de Vivo, de
overkoepeling van kruideniers.
Veertig jaar later veranderde de
nam in Albert Heijn.

"Toen in 1967 de kruidenierszaak
veranderde in een supermarkt
bracht dat in het dorp wel het een
en ander teweeg", weet Jan zich
nog goed te herinneren. "Het was
de eerste supermarkt in Hengelo.
In die tijd was dat niet gewoon dat
je een slagerij, groente en zuivel-
producten had in één winkel",
zegt Jan. Door de jaren heen is de
winkel diverse keren verbouwd. In
1970 werd de supermarkt verrijkt
met Slijterij Bruggink.

Jan Wansink (68) kijkt met plezier
terug en heeft veel veranderingen
meegemaakt. Samenwerken en
ruimte bieden aan anderen is al-
tijd zijn filosofie geweest zowel
zakelijk als maatschappelijk. Ook
Jan's vrouw Gerda is altijd nauw
betrokken geweest bij de zaak.
"Gerda heeft bijna alle functies ge
had. Als er iets nieuws was dan
was Gerda de eerste die de spits
afbeet", zegt Jan lachend als hij
enkele voorbeelden noemt.
Het ondernemingsschap heeft Jan
altijd als een uitdaging gezien. Het
organiseren, de grote lijnen uitzet-
ten en contact met mensen vond
hij de leuke kanten. Nu vindt hij
de tijd gekomen dat hij moest

stoppen. Wansink: "Heico moet de
ruimte hebben. Hij kan het aan en
heeft er plezier in. Ik heb er alle
vertrouwen in dat Heico (32) met
zijn rechterhand Dennis Vriezen
en het enthousiaste team van me
dewerkers het zal redden. Daarom
weet ik ook zeker dat ik met een
gerust hart de zaak kan overdra-
gen".

Jan geeft aan dat de overdracht
hem emotioneel wel raakt. Vooral
de betrokkenheid met de klanten
en personeel zal hij gaan missen.

"Maar", voegt hij eraan toe, "klan-
ten zullen mij nog wel eens tegen-
komen in de winkel. Ik denk dat
Heico nog wel wat klussen voor
mij heeft".

Jan en Gerda kunnen het nu wat
rustiger aandoen en zich meer
bezig gaan houden met hobby's.

Zaterdag 11 mei gaan Jan en Gerda
en alle medewerkers een ballon-
vaart maken. Na afloop is er een
gezellig samenzijn waar een toost
zal worden uitgebracht op een
voorspoedige toekomst van Albert
Hein 'Wansink'.

Swingnight met
dance-classics in
Etten
Zaterdag 11 mei a.s. is er in zaal
Koster te Etten de Swingnight met
dance-classics uit de 70's, 80's, 90's
en top 100. Voor verdere informa-
tie zie bij de contactjes.

Klootschiettoernooi
't Proathuus
Zondag 9 juni wordt er in Linde
bij 't Praothuus een klootschiet-
toernooi gehouden welke wordt
georganiseerd door de familie
Stokkink. Zondag 2 juni komt te
vervallen.

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 29 april
A-groep:
1. mevr.Gerichhausen/de heer His-

sink met 69,4%; 2. de dames, den
Ambtman/Thalen met 54,9%; 3. de
heren Wijers/Thalen met 52,8%.
B-groep:
1. de dames Lassche/Beck met
58,3% ; 2. het echtpaar Wientjens
met 57,6%; 3. de heer Feij/mevr.
v/d Ven met 51,4%.
C-groep:
1. De heren den Ambtman/Kip met
58,3%; 2. Het echtpaar Vreeman
met 56,3%; 3. De dames Jansen/
Reindsen met 54,2%.

AMBO kaartgroep
19 april jl. was de laatste middag
van de kaartgroep van de ANBO.
Na enkele huishoudelijke medede
lingen werden de behaalde resul-
taten over het afgelopen seizoen
en daarbij behorende prijzen be-
kendgemaakt onder andere tweef-
ruitmanden beschikbaar gesteld
door Super de Boer.

UITSLAGEN
Jokeren: l mevr. Bosch, 2 mevr. v.
Houte, 3 dhr Bosch. Klaverjassen: l

dhr Plijter, 2 dhr. Rouwenhorst, 3
mevr. Plijter, 4 mevr. Arends, 5 dhr
Lubbers, 6 dhr. Visschers.
Na de prijs uitreiking werd er nog
gezellig gekaart onder het genot
van een hapje en een drankje. Ie
dereen werd een fijne zomer en va-
kantie toegewenst, 30 september
begint het nieuwe seizoen weer.

P.C. de Graafschap
Zondag 28 april jl. was er een po-
nyconcours in Eibergen daar be-
haalde Lisanne Schippers met Pica
een Ie prijs in de klasse LI met 168
punten. Marieke Rouwenhorst
met Kaylie een 2e prijs in de klasse
B met 164 punten. Tessa Roelofs
met Droopy een 3e prijs klasse B
met 160 punten. Anique Carna
met Lady een 4e prijs klasse B met
158 punten en een 4e prijs bij het
B springen.

Zaterdag 4 mei jl. was een een po-
nywedstrijd in Ruurlo daar behaal-
de Marieke Rouwenhorst met Kay-
lie 2x een Ie prijs in de klasse B

met 161 en 168 punten. Miranda
Beeftink met El Ambruzo een Ie
prijs klasse B. Bart Hartman met
Erwin een 2e prijs klasse B met 168
punten. Sebastiaan Hame met
Yvonne een 3e prijs in de Bixie
klasse A.

Zondag 5 mei jl. was er een pony-
wedstrijd in Loenen daar behaalde
de volgende leden een prijs. Lieke
Buenk met Simba een Ie prijs bij
het B springen. Paulien Kouwen-
hoven met Navaro een Ie prijs
klasse B met 172 punten en een Ie

prijs bij het B springen. Frederieke
Gotink met Ambe een Ie prijs klas-
se M2 met 151 punten en een Ie
prijs bij het M springen, üsette Bij-
enhof met Survivor een 2e prijs
klasse L2 met 174 punten. Lisanne
Schippers met Pica een 2e prijs
klasse LI met 169 punten. Bart
Hartman met Jemen een 2e prijs
klasse Ml met 162 punten en een
2e prijs bij het M sprinen. Tessa
Roelofs met Droopy een 3e prijs
klasse B met 156 punten. Sharon
Wesselink met Zella een 2e en een
3e prijs in de klasse Ml.

Zwakke economie mogelijk slecht nieuws voor kinderen
in jeugdh ulpverlening

Kinderhulp hoopt op extra hoge
opbrengst landelijke collecte
Het Nationaal Fonds Kinder-
hulp ziet de matige stand van
zaken in de economie als een
mogelijke bedreiging voor het
werk van instellingen in de
j eugdhulpverlening.

De vrees bestaat dat deze instellin-
gen te maken zullen krijgen met
verdere bezuinigingen. Om de
kwaliteit van hun zorg dan toch te
kunnen handhaven, zullen zij ge
dwongen zijn vaken een beroep op
Kinderhulp te doen. Daarom hoopt
het fonds nog nadrukkelijker dan
andere jaren op een hoge op-
brengst tijdens de jaarlijkse natio-
nale collecteweek van 12 tot en
met 18 mei.

Kinderhulp zet zich in voor tien-
duizenden kinderen in Nederland
die niet in een 'normale' thuissi-
tuatie kunnen opgroeien. Via in-
stellingen voor jeugdhulpverle-
ning probeert het fonds wat meer
kleur te brengen in het bestaan
van deze kinderen. Volgens drs. J.
Wezendonk, directeur van Kinder-

hulp, is de vrees voor de gevolgen
van de huidige economische situ-
atie niet ongegrond: 'Ook toen het
nog goed ging met de economie,
merkten we ieder jaar toch dat het
aantal aanvragen voor financiële
ondersteuning bleef stijgen. Veel
instellingen redden het gewoon
niet helemaal op eigen kracht. En
met een zwakke economie wordt
dat er zeker niet beter op'.

In Gelderland doen onder meer
Meilust in Nijkerk, Klein Engelen-
burg in Brummen, Groot-Emaus
in Ermelo, de Voorziening voor
Pleegzorg Midden Gelderland, JJG
Arnhem, GSJ Lindenhout en de
Hoenderloo Groep een beroep op
Kinderhulp. Zo kregen zij in de
loop van 2001 respectievelijk een
bijdrage voor een logeerhuis, voor
een project zelfstandigheidstrai-
ning, lidmaatschappen voor een
biljartclub, geld voor een pleeg-
zorgdag voor alle pleegouders en
diverse bijdragen voor nieuwe kle-
ding, speel toestellen en vakantie-
bijdragen voor 126 jongeren.

Biej ons in
d'n Achterhook
't Was nog ens gin acht uur too op Koneginnedag de tillefoon al biej
ons rammeln. 't Was Toon van de Spitsmoes. Offe wiej nog metgingen
nao de aubade. "Jao, natuurlijk, dat ha-w toch af-esprokn?". "Jao maor,
't weer zaog t'r neet al te bes uut". Toon dachi da-w ons daordeur leetn
afschrikn. "'t Winterjack maor weer uut de kaste, dan zo-w 't wel
oaverleaven".

En zo waa-w nog netjes op tied biej de aubade. Waor ze eers de schut-
terskoning schienbaor vegetn hadn, ze waarn al haos begonnen veur
die met zien koneginne op 't bordes veur 't kasteel ston. Maor goed
da-w d'r hen egaon waarn want 't was t'r now neet merakels druk.
Meschien wel deur 't slechte weer en meschien ok nog wel wat an de
vrogge kante veur een hoop luu. Die wilt op 'n vriejen dag ok wel 's
uutslaopn at ze d'r op werkdage al um zes of zeuven uur uut mot.

Maor wieters leep alles zoat 't mos en dat dei 't ok feitelijk 'n heeln
dag. 't Bestuur van de Oranjevereniging had weer zien beste edaon
veur een goed programma en hadn ere van eur wark. D'r was on-
danks 't mindere weer toch heel volle volk op de bene en 't gemis van
't Pantoffeltje was deur Hotel Bakker goed op-evangen met een grote
tente waor 'n heeln dag vÜlle lawaai uutkwam.

"Toch mooi", von Toon,"da-w hier zo röstig kont wandelen in de
Dorpsstraote, dat de gemeente 't vekeer neet toolöt. Ze bunt mien
trouwens op 't gemeentehuus wieter ok nog met-evaln".
"Hoe zo dan, wo-j an 't bouwen?".

Oh nee, ik bedoele met dat plateau in de Baokseweg.. Too zee veur een
paar maond trugge die obstakels daor weg-ehaald hadn wodn d'r
metene ezeg dat t'r binnen de kotste keern een plateau veur in de
plaatse zol kommen. Gelukkig hef't grootste gedeelte van de raod eur
vestand gebruukt en B.en B. 's effen ezeg dat dat neet deur kon gaon.

Tot vedriet natuurlijk van wat luu uut 'n Heegherhoek maor de hon-
derden die daor dagelijks met 'n auto hen komp zult t'r bliej met
wean. En at de luu uut 'n Heegherhoek toch een plateau wilt, laot ze
die dan anleggen in 'n Heegherhoek net veur de kruusing met de
Baokseweg. Dan komp ze daor teminste neet met een rotgang op-
stoeven. Of, umme 't zicht te vebetteren, een stuk of wat eiken langs
de weg van de sÜkke slaon. Maor dan bunt de raapn wel helemaols
gaar.denk ik biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



Beter-.
.water!

een aktie
voor 'zacht' water"

óók in Vorden

Er wordt in Vorden voor een lek-
ker kopje thee niet voor niets veel

duur bronwater gedronken .

Open brief voor de heer
Ton van der Laan,
directeur van het
Waterleidingbedrijf
Gelderland:

waarom moeten wi\ in
Vorden zoveel méér beta-
len voor slecht water?
Beste meneer van der Laan,
Uw eigen persdienst heeft het in 1999 al bevestigd: het
water dat uw bedrijf levert aan o.a. de inwoners van Vorden
is met een hardheid van 18.4°D ronduit slecht. En dat water
kostte ons toen al jaarlijks zeker f 150.- méér dan voor inwo-
ners in andere plaatsen die wél zacht water krijgen.
Voeg daarbij onze dagelijkse ergernissen. Het kraanwater
smaakt vies. Thee met gewoon water is volgens velen niet te
drinken waardoor er in Vorden bovenmatig veel bronwater
wordt geconsumeerd. Elektrische apparaten gaan in Vorden
sneller naar de bliksem door kalkaanslag. Daarom moeten
boilers, douchekoppen en koffiezetapparaten, strijkijzers,
(af)wasmachines en waterheffers in het toilet vaker schoon-
gemaakt worden of worden vervangen.
Wilt u een bewijs, dat uw water daar de schuld van is? Vraag
het dan aan reparatiebedrijf Havenaar in Zutphen. Voorheen,
toen ook Zutphen nog keihard water had, repareerde Ha-
venaar wekelijks vijf a zes wasmachines waarvan het ver-
warmingselement door kalkaanslag moest worden vervan-
gen. Sinds in Zutphen veel zachter water wordt geleverd
gebeurt dat nog maar één keer per twee weken*. En u weet
natuurlijk, mijnheer van der Laan, dat zo'n reparatie tegen-
woordig met voorrijkosten erbij al gauw zo'n 90 euro kost.
Daar moet echt iets aan gebeuren en niet in het jaar 2007
zoals het streven is (zie uw Jaarververslag 2000, pagina 35).
We vragen u om snelle maatregelen om aan deze wantoe-
stand een eind te maken. Ook wij betalen immers het nor-
male tarief voor uw water? Dan willen we, zoals in omlig-
gende gemeenten wel mogelijk is, óók goedsmakend en
zacht water dat ons geen handenvol extra geld en veel dage-
lijkse ergernis kost. De inwoners van Vorden

*) Gegevens ontleend aan een interview in het Gelders Dagblad.

Hard water
in het ]aarverslag
Wie denkt dat het 'harde water'
door het Provinciale Waterlei-
dingbedrijf als een groot pro-
bleem wordt gezien, vergist
zich. In het laatstverschenen
Jaarverslag 2000 met een om-
vang van 72 pagina's dat in de
tweede helft van het vorig jaar
verscheen, wordt welgeteld één
korte zin gewijd aan het harde
water. Het gaat over de water-
import uit Duitsland waardoor
minder water hoeft te worden
onttrokken aan de grond. 'Bij-
komend voordeel' zo staat in

het jaarverslag - 'is een hard-
heidsdaling van het water van
21 naar 14 gr.D. Dit brengt
onze doelstelling voor levering
van zacht water aan al onze
klanten in 2007 een stap dich-
terbij.' Einde citaat. Het gaat
dus niet om een definitief be-
sluit maar om een doelstelling.
Tussen twee haakjes: 14 graden
Duitse Hardheid is officieel
nog 'vrij hard water'. Zo hebben
de plaatsen Voorst, Brummen
en Hengelo (G),een hardheid
van resp. 5.0, 4.2 en 8.4gr.D.
Vorden heeft en houdt (waar-
schijnlijk tot het jaar 2007) een
waterhardheid van 18.4.

Begrijpt u het nog,
beste lezer?
Ja, begrijpt u het nog? Huis aan
huis wordt in Vorden de 'Water-
krant' verspreid. Vol fiere taal
over de fantastische kwaliteit
van het door de Gelderse Wa-
terleiding geleverde water. 'Je
draait een kraan open en er
komt water uit: helder, fris,
goed smakend en betrouwbaar
water'. Dat staat er letterlijk.

Nou, dus niet in Vorden.
Het aantal klachten stijgt on-
rustbarend. Wie, dankzij kalk-
aanslag op elektrische appara-
ten flinke bedragen heeft moe-
ten neertelllen voor nieuwe
apparatuur weet wel beter. Om
niet te spreken van de dure
wasmiddelen die extra nodig
zijn om het hoge kalkgehalte
van het water te compenseren.

We starten nu dus de aktie
'Beterwater! óók in Vorden'.
Want dat kan! In Zutphen en
Brummen, in Voorst en Hen-

Waarom is hard
water zo slecht?
De hardheid van water wordt
aangegeven in Duitse graden, l
graad staat voor 10 milligram
calcium- en magnesiumzouten
(zeg maar kalk) per liter water.
Vorden krijgt water dat - vol-
gens officiële cijfers - 18.4 mil-
ligram kalk per liter bevat. In
Zutphen heeft water een hard-
heid van 5.9 tot 12.2gr.D. In
Nederland ligt de gemiddelde
hardheid tussen 8 en 12.
Die kalk wordt, vooral bij ver-
warming van het water, afgezet
tegen de wanden of andere
onderdelen van uw apparatuur.
In brieven van Vordense inwo-
ners die bij de Waterleiding
klaagden over de kwaliteit van
het water staan o.a. de volgen-
de negatieve ervaringen:
* waterketels en wc-spoelbak-

gelo komt zacht water uit de
kraan. Dank zij de onthardings-
installaties die al in enkele sta-
tions zijn ingericht. De ge-
meente Vorden heeft wel een
vergunning verleend om deze
installatie ook in het pompsta-
tion Vorden te plaatsen. Maar
het zal volgens de 'Waterkrant1

nog vijfjaar duren voor er goed
water uit alle kranen komt.
Dat is onaanvaardbaar! Zeker
als u bedenkt dat de nieuwe
waterleiding die wordt gebruikt
voor de aanvoer van zacht
water van Hengelo (G) naar
Zutphen nota bene door het
grondgebied van Vorden is aan-
gelegd. Enkele tientallen Vor-
dense huizen krijgen dan ook
zacht water. De overige dui-
zenden huizen krijgen het niet.

Daarom starten we deze aktie
die met uw medewerking vele
weken en misschien wel maan-
den zal duren. We willen, net
als in andere plaatsen in de
regio, óók goed en zacht water.
Niet pas in het jaar 2007 maar
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ken en ook boilers hebben erg
te lijden en moeten vaker ver-
vangen worden,
* het koffiezetapparaat moet
maandelijks ontkalkt worden,
* wasmachines en vaatwassers
gaan veel korter mee en geven
extra reparatiekosten,
* er moet meer wasmiddel wor-
den gebruikt om de was schoon
te krijgen,
* er zijn klachten over slechte
invloed van kalk op de kwali-
teit van het haar na het wassen,
* vieze aanslag op de thee.
Enzovoort.
Het verwijt is vooral dat we
geen keus hebben als het om
een leverancier gaat. Ons water
wordt geleverd door een mono-
polistisch bedrijf dat zelf
bepaalt wat er wordt geïnves-
teerd in apparatuur en ook in
welke plaatsen goed en waar
slecht water wordt geleverd.

zo snel mogelijk.
Wij (de hieronder vermelde
personen) hebben persoonlijk
een schriftelijk protest inge-
diend bij de directie van het
Gelderse Waterleidingbedrijf.
We vragen uw medewerking
ons initiatief te steunen om
deze aktie ook via de publici-
teitsmedia voort te zetten.

Mevr. J.E.B. Tuyn-Best, Mevr. Bep
Keuier, dhr G. de Niet, Mevr. W.
Brouwer-Kollen, dhr J.G.
Bosman, dhr W. Jehee, Mevr. J.
Walter-Kilian, dhr Jan van Burk,
Mevr. E.H.S. L.R. Meurs-de Key-
zer, dhr Harry van Rijn, Fam.
Schuerink, dhr W. Markvoort.

Drie mensen die al een protest-
brief hebben geschreven zijn
bereid een werkgroep te vormen
die de aktie 'Beterwater!' verder
zal begeleiden. Dat zijn: Bep
Keuter voor de financiële zaken,
Harry van Rijn voor de publici-
taire begeleiding en Jan van
Burk die het secretariaat zal
waarnemen.
Adres secr.: Beatrixlaan 14 -
7251 AN Vorden.

Eén voorbeeld van wat te hard
water aanricht: een stoomstrijk-
bout, nog geen twee jaar geleden
gekocht en nu al uitgestoomd
omdat de gaatjes door keiharde
kalkafzetting zijn verstopt.

Uit het Jaarverslag 2000 van
de Waterleiding:
'In het jaar 2003 wil Waterbedrijf
Gelderland bij de topdrie van de
waterbedrijven horen wat betreft
klantgerichtheid en efficiency.'

Twee afities voor 'Beterwaterl'
We vragen u: schrijf een klaagbrief! U hebt zich de laatste tijd waarschijnlijk geër-
gerd aan het slechte water dat uit uw kraan komt. Aan de smaak. Aan de kalkaanslag

in uw stoomstrijkijzer. Aan de pittige rekening voor reparatie van uw wasmachine. Aan de
aanschafkosten van nieuwe huishoudelijke apparaten die door kalkaanslag voortijdig zijn
gesneuveld. Schrijf een brief aan de Waterleiding en doe hem in de bus die in de Openbare
Bibliotheek en bij Super de Boer staat. Ons team maakt van alle klaagbrieven een 'klaag-
boek'. Dat gaan we, samen met de burgemeester die óók verontwaardigd is over deze ach-
terstelling van de inwoners van zijn gemeente, persoonlijk aanbieden aan de directie van
het Gelderse Waterleidingbedrijf in Velp. Dat 'klaagboek' krijgt in de regionale pers en
voor 'Gelderland TV' vast veel publiciteit, zeker als velen er aan meewerken.

De aanhouder wint! Daarom willen we een langere tijd de mensen van de Waterlei-
ding vertellen hoe ontevreden we zijn over hun water. De pagina die u nu leest is op
ons verzoek gratis geplaatst door de directie van Drukkerij Weevers, waarvoor onze

hartelijke dank. Maar we willen ook verder regelmatig via advertenties in 'Contact' en in
het regionale 'Gelders Dagblad' vertellen dat er op korte termijn ook in Vorden beter water
moet komen. Die advertenties moeten natuurlijk wél betaald worden. Daarom is ons ver-
zoek: maak een bescheiden bedrag over op rekening 32.74.818.03 van de Rabobank met
vermelding 'rekening 'Beterwater!'. Als velen dat doen kunnen we met betaalde adverten-
ties lang aan de bel blijven trekken. De goede besteding van de te ontvangen bijdragen zal
Accountantskantoor Bloemendaal & Wiegerinck in Vorden belangeloos controleren.
Zo kunt u ons helpen om op te komen voor ons goede recht. Zodat we op redelijk korte
termijn ook in Vorden kunnen rekenen op wat de Waterleidingmaatschappij ons heeft
beloofd in de Waterkrant: helder, fris, goed smakend en betrouwbaar water.



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

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

prolink.nl
Zutphen - Doetlnchem • Winterswijk

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor allo Intornot Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hostlng
- Databasekoppelingen én -management
- Intra- en extranet
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

Schrijf nu In voor de cursussen!
voor particulieren «n bwMJvvnl

PC voor beginners - Internet voor beginners - HTML
basis HTML pro - Website onderhoud - Webmaster •
PHP basis - PHP gevorderden - PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerlkseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575-441344

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

Hoofdkantoor: Lullen (Ov.) 0523-682099
• Bonulo (Gld.)

Tol. 05*5-272795
• WoM (OU.)

Tol. O314-683319

^Ë SZ)

Verhuizen?
Woonwensen worden werkelijkheid
met een hypotheek van Univé

«|0 »«*

van 20

Een nieuwe baan, een kind op komst

of gewoon behoefte aan meer ruimte?

Welke reden u ook heeft om te verhuizen,

u gaat op zoek naar het huis dat bij uw wensen past. Daarna

is het tijd voor de juiste hypotheek: een van Univé. Want

bij Univé bent u altijd voordelig uit dankzij de uitgekiende

combinatie van financiering en verzekering. Bovendien

beschermt het Woon-Zeker-Plan u tegen de gevolgen van

werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Wij geven u advies

op maat en de vrijheid om te kiezen.

Stap eens binnen bij de Onderlinge in de buurt of bel voor

een vrijblijvende afspraak.
9H •

cadeau

ais u
offerte aanvraaat

De voordelen op een rij
• Deskundig en persoonlijk advies bij u in de buurt

• Ruime keus en uitgebreide combinatiemogelijkheden

• Maatwerk zoals u dat wenst

• Snelle verwerking van uw aanvraag

• Zorgeloos wonen met het Woon-Zeker-Plan

• Hypotheek en verzekeringen onder één dak

TJNWEV—S VERZEKERINGEN • é

Daar plukt ü de vruchten van!

Univé Oost
Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo

Telefoon (0573) 45 83 20

wil in

vakantie
bij Aviko
werken?

Aviko produceert een assortiment van meer dan 20 verschil-
lende aardappeldelicatessen, die door miljoenen fijnproe-
vers worden gewaardeerd. Wil jij ook eens in de keuken kij-
ken en tijdelijk een bijdrage leveren?

We zoeken vakantiewerkers in de afdelingen productie en
administratie. Onze productiebedrijven werken in ploegen-
diensten; daarvoor moet je minimaal 18 jaar zijn.

Aviko kent een prima beloningssysteem. De hoogte van het
salaris is afhankelijk van je leeftijd. Wanneer je in ploegen-
dienst werkt, ontvang je bovenop je salaris een toeslag die
kan oplopen tot 29,5%.

Heb je zin om deze vakantie bij Aviko te werken, vraag dan
een inschrijfformulier aan of haal er een af op ons hoofd-
kantoor.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afde-
ling P&O, tel. (0575) 45 82 00. E-mailen kan ook PZ@aviko.nl

Aviko B.V.
Dr. A. Ariënsstraat 28
Postbus 8, 7220 AA Steenderen

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities

Installatie
computernetwerken Weevers Net

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

Kwekerij

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

Vanaf 10 mei

perkplanten
De maand mei iedere dag geopend van 9-17 uur.
De planten worden dit weekend gratis thuis bezorgd.

Tevens het adres voor al uw tuinplanten.

Dit weekend

korting op de Japanse esdoorn

(wel 15 soorten).

Vrijdag 10 mei op de bloemetjes-
markt in het dorp.
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EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTOBEDRIJF

(0575) 44 20 89
www.autobedrijfniesink.nl

NIESINK
Dambroek 9 - Baak

Toyota Avensis 1.6 l Sedan zwart metallic bj.2000
Nissan Micra 1.3 GX 3 drs blauw metallic bj. 1999
Volkswagen Passat 1.9 TDi variant groen met. bj. 1998
Volkswagen Golf IV 1.9 TDi 5 drs rood metallic bj. 2000
Volkswagen Polo 1.9 SDi 5 drs groen metallic bj. 1999

GARAGE
WASSEVELD
Ruurloseweg 35a - Zelhem
(0314) 62 18 64

iuzuki Vitara
1.65 deurs
blauw met.

55.000 km, 1997

Hyundai H200D automaat grijs met. 28000 km bj 2001
Peugeot 406 1.8 16V Break G3 gas 155000 km bj '98
Opel Vectra Station 1.6 grijs met. airco. 110000 km bj '98
VW Golf IV 1.6 Highline grijs schuifdak 46000 km bj '98
Honda Civic Ui 3-drs zilver met. 10500 km bj '2000

L Autobedrijf Robert Wisselink

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48

VW Golf diesel '98 2x vanaf
Volvo 940 LPG'91-'92 vanaf
Opel Astra 5-drs '99 4x vanaf
Opel Corsa GSi '96-'98 vanaf
VW Passat 110 pk TDI variant '98

€ 11.500
€ 3.200
€ 12.250
€ 7.250
€ 14.250

Zutphen-Emmerikseweg 75a
Baak
(0575) 44 29 76

Volvo 850 2.3 T5 Station Full options' 96 € 13.950
Volvo 240 polar station LPG i.z.g.st/92 € 6.250
Mitsubishi spacerunner 1.8 GLXi LPG '94 € 6.600
Mazda 626 hb 1.8 GLX '98 groen met. € 10.500
Ruime keuze uit ±25 bedrijfswagens div. types.

^^•^•••Mî ^^^H^^^^^^^^BHB^^^^^^^^MBMB^^^^^^^^^^M^^B

l/l/OLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14

Renault 21
GTX autom.

1992
kleur: groen

VW Jetta GTi LPG bj 1988 trekhaak kleur: blauw
Opel Kadett 1.3i sedan bj 1989 kleurrood
Alfa 33 1.7JE sportwagon bj 1992 kleur: groen
Nissan Bluebird 1.6 LX Hatchback bj. 1990 kleur: wit
Fiat Fiorino 1.7 D Grijs Kenteken bj 1991 kleur: wit

Meleers
Hoge Wesselink 2 - Steenderen <-* (0575) 45 19 74

Honda Civic 1.4 City rood 04-99 € 10.250
Hyunday Excel 1.5 GS groen 02-98 € 7.450
Opel Astra 1.6 station groen 10-95 € 6.950
Nissan Primera 1.6 16V Sedan blauw 05-96 € 7.995
Seat Toledo 1.6 4 drs. blauw 05-96 € 7.250

Auto-Centrum R.A. Kluit
Alfa Romeo specialist www.alfa-specialist-kluit.nl
Dorpsstraat 28 - Wichmond (0575) 44 10 30

Alfa Romeo
156 1.9JTD

1999 Stuntprijs:

€ 10.750,-

Alfa Romeo 146 2.0 Turbo Diesel 1999 Airco Zilver met
Alfa Romeo 146 1.6 16V Twin Spark 1997 Zwart St. bekr.
Alfa Romeo Spider 2.0 TS Groen met 55000 km 1997
Alfa Romeo 146 1.6 IE Rood met. LPG '96 Sportvelgen
Alfa Romeo 155 2.5 Turbo diesel '95 Blauw met. Sportv.

AUTO schade
AUTO belettering

Reklame
VOOK AL UW BILfTTtlllN&tM!!!

Joost v, Leussen

Z.E. weg 103
7223 DB Baak
Tel. (0575) 56 59 59
Fax (0575) 44 20 91
Privé (0575) 45 20 70
E-mail jos.autoschade-reklame@planet.nl

+ Auto Beletteringen
+ Reklameborden
+ Spandoeken
+ Full Colour Stickers
+ Bewegwijzering

AUTOBEDRIJF A Wmf

R.NIJENHUIS
Burg. Galleestraat 67e - Vorden (0575) 55 32 00

www.autoniienhuis.nl

Hyundai
Exel 5drs

.groen met. 1999
€ 6.500,-

Opel Vectra-B Station beige met. 1998 € 10.950,-
Suzuki Baleno 1.6 3drs blauw met. 1997 € 7.250,-
Opel Astra 1.6 Sedan 4drs b.rood met. 1995 € 4.950,-
Suzuki Vitara JLX Cabriotop antr.met. 1993 € 6.950,-

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden Voor afspraak:

(0575) 55 38 02
06-214515

Div. AX-en
Div. BX-en
Div ZX-en
Div. Xantia's
Div. XM

vanaf € 1000,-
vanaf € 500,-
vanaf€ 1.250,-
vanaf € 2.000,-
vanafC 1.250,-

tot€ 4.000,-
tot€ 1.500,-
tot€ 6.000,-
tot€ 7.500,-
tot € 10.000,-

VAKGARAGE *
HANS SLOOT
RuurloMweg 60 • Hengelo • Telefoon (0575) 46 18 71

www.hanssloot.nl

Mitsubishi
Wagon

groen 1995
€ 9.500,-

Renault Kangoo bj. 2000 kleur: grijs € 12.500
Opel Combo bestel bj. 1996 kleur: wit € 4.000
Chrysler Voyager TD bj. 1995 kleur: wit € 7.000
Peugeot 404 coupe '67 klassieker bel. vrij € 6.000
Motor: Honda V800 kleur: zwart € 3.000

felein Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugot 306
Break 1.9

Tu. Diesel 11 1998
rood met., airco

Peugeot 406 2.0 coupe 5-1998 grijs met. radio Im-velgen
Peugeot 406 1.9 ST Turbo Diesel 4-1996 airco groen met.
Peugeot 306 XR 1.6 5drs 8-1997 rood met. radio trekh.
Peugeot 106 XN 1.1 3drs 6-1992 rood
Renault 19 16V CABRIO 1992 zw. met. radio lm. velgen
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*PEUGEOT
RIDDERHOF

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

Molenenk 2 - Hengelo (Gld.) (0575) 46 19 47

Peugeot 206
2.0 GTi 16V

zwart bj. 2000

€ 17.500,-

Peugeot
Expert 1.9 TD

blauw bj. 2000

€ 12.250f-

Peugeot 106 1.1 Sport blauw bj. '99
Peugeot 106 1.1 XN E2 rood 05-96
Peugeot 106 1.6 GTI 16V zw. 02-97
Peugeot 106 1.0 Accent blauw 05-95
Peugeot 106 1.1 Accent Select rood 04-97
Peugeot 205 1.4 Generation rood 03-97
Peugeot 206 1.4 XS Tangerine 02-99
Peugeot 206 1.4 XS rood 08-99
Peugeot 306 1.4 XN Comfort rood 06-95
Peugeot 306 1.4 XN E2 wit 04-93
Peugeot 306 1.4 XR Galerie rood 08 95
Peugeot 306 1.6 XS groen 06-97
Peugeot 306 1.9 XRD geel 03-98
Peugeot 307 2.0 HDI 3dr grijs 02-02
Peugeot 605 2.0 SRI Aut. Groen 01-91
Peugeot J5 Div. typen wit 09-93
Seat Marbella 0.9 Fun E2 groen 06-94

9.250
5.500

€ 9.750
€ 4.950
€ 7.750
€ 6.350
€10.950
€11.750
€ 6.500
€ 4.520
€ 6.250
€ 8.250
€8.500
€27.500
€2 .750
€ 15.995
€ 1.650

www.ridderhof.peugeot.nl

AUWBfDRUf

Groot
Jebbink
Rondweg 2

DAEWOO Vorden (0575)552222

Daewoo
Matiz SE

bj. 03-1999
€ 7.950,-

Daewoo
Lanos 1.5 SX

bj. 04-2000
€ 11.950,-

Daewoo
Nexia 1.5 GTX

bj. 09-1995
€ 5.950,-

Opel Astra
1.6 GL LPG
bj. 07-2000

€ 13.750,-

www.groot.jebbink.nl

Mensen en auto's met joi de Vivre
Waarom zouden we niet gewoon ge-

nieten van het leven als het kan.

Peugeot vertaalt dit al jaren door aan

te geven dat je je lekkerder voelt in

een Peugeot. Gevoel is altijd moeilijk

te definiëren maar het is een feit dat

de uitstraling van Peugeot de laatste

tijd enorm gewaardeerd wordt f

is bovendien een "meerwaarde"die

niets ext;

A

een schuurtje. Nu staat er een state-

of-the-art dealerbedrijf dat er mag zijn.

Met een nog immer aanwezig en-

thousiasme, iets wat ook de beide zo-

nen Arne en Frank hebben georven, is

men samen met meer dan tien men-

sen bezig om de klant het goede ge-

:n behouden.

oink-

Hierbij vindt tevens de introductie

plaats van de nieuwe Peugeot 307

Break en 307 SW. Alle nieuwe model-

len zijn aanwezig en worden gepre-

senteerd in een spedaal voor dit doel

gebouwde grote tent Garagebedrijf

Ridderhof is te vinden aan de

Molenenk 2 (Rondweg) in Henge

NISSAN HERWERS
Kruisbergseweg 8 - Hengelo (Gld.) (0575) 46 22 44

Nissan Micra 1.3 GX3-Drs 1996

Nissan Micra 1.0 Airco 3-Drs 1997

Nissan Micra Automaat 1.0 GL 3-Drs 1995

Nissan Sunny 1.4 Clair 4-Drs 1994

Nissan Almera 1.4 S Airco 3-Drs 1996

Nissan Almera 1.4 Pulsar Airco 3-Drs 1997

Nissan Almera 1.5 Comfort AC 3-drs 2000

Nissan Almera 1.4 GX+ Airco 4-Drs 1995

Nissan Almera 1.4 GX+ Airco 5-Drs 1996

Nissan Almera 1.4 Sport Airco 5-Drs 1999

Nissan Primera 1.6 LX Airco 4-Drs 1994

Nissan Primera 2.0 GX Airco 5-Drs 1997

Nissan Primera 1.6 GX Airco 5-Drs 1996

Nissan Primera 1.8 Sport + AC 5-Drs 2001

Nissan Primera 2.0 LX Airco Station 1997

Nissan Primera 1.6 Comfort AC Estate 2000

Nissan Maxima 2.0 SE Autom. 4-drs 1998

Nissan Vanette 2.3D Cargo dubb. cab.1995

Nissan Vanette 2.3D Cargo 1997

Nissan X-trail 2.2 CDi Elegance 5-drs 2001

Nissan Terrano II 2.7 TD SGX Wagon 1995

Nissan Terrano II 2.7 TDi Van 3-drs 2001

Nissan Terrano II 2.7 TDi SR 3-drs 1997

Nissan Patrol 2.8 TD Van 3-drs 1998

Audi A6 2.4 121 KW Ambiente 4-Drs 2000

Ford Focus 1.8 TD Combi 1999

Opel Astra 1.6 16V Sport 3-Drs 1999

Opel Astra 2.0 Caravan 5-Drs 1999

Daihatsu Sirion 1.0 Rti 5-Drs 1999

Honda Civic 1.5 Lsi 4-Drs 1995

Mitsubishi Carisma 1.6 G L 5-Drs 1997

Mitsubishi Space Star 1.3 GL 5-drs 2000

Renault Kangoo Express 1.9 D RN 1998

Renault Scenic 1.6 RN 5-drs 1998

Toyota Corolla 1.6 G Li Aut. 3-Drs 1999

Volvo S401.8M6v 4-Drs 1997

www.herwers.nl

7.200

7.700

6.800

4.300

7.700

8.600

€ 14.950

€ 6.500

€ 7.250

€ 12.250

.€ 5.000
€ 10.900

€ 7.250

€20.400

€ 10.900
€ 16.800

€ 13.600

ex.€ 5.900

ex.€ 5.900

€ 37.200

€ 14.000

€26.400

€ 14.500

ex.€ 17.950

€ 27.000

€ 13.500

€ 13.500

€ 14.500

€ 8.600

€ 6.800

€ 9.000

€ 14.000

ex.€ 9.000

€ 13.500

€ 11.300

€ 11.300
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