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College wil parkeerverbod oostzijde Raadhuisstraat:

Bushalte Wehme ter discussie

Als het aan de gemeente ligt is het parkeren aan deze zijde van de Raadhuisstraat straks niet meer mogelijk.

Burgemeester E.J.C. Kamerling
is niet vervoersmaatschappij
Syntus in gesprek om de bus-
halte voor woonzorgcentrum
De Wehme te behouden. Er lig-
gen op dit moment drie varian-
ten op tafel. Syntus overweegt
de halte eventueel te verplaat-
sen naar de Horsterkamp.

Woordvoerder Peter Lensink van
vervoersmaatschappij Syntus laat
weten dat er nog helemaal niets
vast staat. "Alle drie varianten zijn
nog mogelijk. Het allerbelangrijk-
ste is gewoon dat de aansluiting
van de bus gewaarborgd blijft op
de stations van Vorden en Doetin-
chem. Op dit moment ondervindt
de bus veel vertraging op het tra-
ject dat via de Dorpsstraat door de
Raadhuisstraat en de Nieuwstad
loopt. Vandaar dat wij zijn gaan
kijken naar eventuele andere rou-
tes. Bijvoorbeeld de route recht-
streeks van het station via de Hor-
sterkamp richting Hengelo."

Volgens Peter Lensink wordt het
de Achterhoekse vervoersmaat-
schappij niet makkelijk gemaakt
nu veel wegen in het land duur-
zaam veilig worden ingericht. "Er
komen steeds meer hobbels en
drempels bij. Dit gaat ten koste
van de snelheid, waardoor het
steeds moeilijker wordt om de aan-
sluiting op de treinen te halen",
zegt hij.
Door middel van een brief heeft
het college van B en W er bij Syn-

tus op aangedrongen om de huidi-
ge route te handhaven zodat ook
de bushalte voor De Wehme niet
verdwijnt. Twee weken geleden
was er in Doetinchem een bijeen-
komst waar ook alle omliggende
gemeenten waren uitgenodigd.
"Ik ben gematigd optimistisch",
zegt burgemeester Kamerling.
"Het ziet er naar uit dat de huidi-
ge route gehandhaafd kan blijven.
Maar het is nog onduidelijk wat
dit betekent voor de bushalte voor
De Wehme. We zullen binnenkort
opnieuw met Syntus om de tafel
gaan. Hopelijk weten we dan
meer", aldus Kamerling.

PARKEERVERBOD
De perikelen rondom de busroute
van Syntus vallen samen met het
voorstel van het college van B en
W om aan de oostzijde van de
Raadhuisstraat een parkeerverbod
in te stellen. Het gaat hier om het
gedeelte tussen de Komvonder-
laan tot aan het kruispunt met
Het Hoge. Doordat veel voertuigen
vaak aan beide kanten van de weg
geparkeerd worden, ontstaan er
doorstromingsproblemen voor het
verkeer, met name voor de buslij-
nen. Bovendien wordt de politie -
aldus het gemeentebestuur - re-
gelmatig geconfronteerd met mel-
dingen van schade aan geparkeer-
de voertuigen. De plannen liggen
tot en met 20 maart ter inzage.
Daarna zal het college met een de
fïnitieve beslissing komen.
Eigenaresse Carmen Rondeel van

de Bruna in Vorden verbaasd zich
over het feit dat de gemeente nu
pas actie onderneemt. "Ik heb dit
probleem al jaren geleden bij de
gemeente aangekaart. Ze waren
toen absoluut niet bereid om wat
te doen. Dat probleem lost zichzelf
wel op, zeiden ze tegen me. Ook
kreeg ik het niet voor elkaar om
wat meer ruimte te creëren ter
hoogte van onze eigen parkeer-
plaats naast de winkel. Nu is het
soms zo dat de Raadhuisstraat aan
beide zijden volstaat, terwijl er
haast geen auto's op onze eigen
parkeerplaats staan. Zoiets zou je
heel makkelijk kunnen verande-
ren, door bij de inrit naar onze
parkeerplaats een kruis op de weg
te zetten of bijvoorbeeld de letters
'NP'. Op die manier maak je het de
automobilisten wat makkelijker
bij het in- en uitrijden van de par-
keerplaats. Maar dat vond de ge-
meente geen goed idee", vertelt ze.

Het is mevrouw Rondeel een raad-
sel waarom de gemeente nu in-
eens wel een parkeerverbod wil in-
stellen aan één zijde van de Raad-
huisstraat. "Waarschijnlijk zijn ze
bang dat de bushalte voor de Weh-
me verdwijnt. Maar waarom doen
ze daar nu wel wat aan en namen
ze mijn klacht 3,5 jaar geleden
niet serieus. En het argument dat
er veel schade aan auto's is, daar
klopt volgens mij niets van. In al
die jaren dat wij hier nu zitten heb
ik daar nog nooit niemand over ge-
hoord", aldus mevrouw Rondeel.

In de week voorafgaand aan Pasen (week 13) brengen wij weer

J een Paaskrant uit.
^J B W

Deze zal verschijnen in alle edities van Contact

Co pij en advertenties voor deze speciale editie dienen uiterlijk

vrijdag 15 maart om 12.00 uur bij ons binnen te zijn.

De redactie van weekblad Contact.
/mm

LEEGVERKOOP
Meubelzaak
Alle meubelen, slaapkamers, boxsprings,

slaapkamerkasten, kleinmeubelen
en accessoires, etc. nu voor...

helft van de normale prijs

Lubbers
ivonen & slapen

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 17maart 10.00 uur ds. J. Oortgiesen (Ede).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 maart 10.00 uur viering.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 maart 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

RJC kerk Vorden
Zondag 17 maart 10.00 uur Viering, pastor Agterhoek m.m.v. Cante-
mus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 16 maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 17 maart 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
17-18 maart Pastor G. Zweers (Hengelo), tel. (0575) 46 12 75.

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
16-17 maart P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. (0573) 45 25 13. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrij f 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 14.00-1730
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur;
vrijdagvan 9.30-1730 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32.
tel. 553405.
Personehalarrnering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vx. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.0.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksu-
ele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculo-
seweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (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 Hoopen,
tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

• Gratis af te halen: strooisel
voor uw stallen. Meubelma-
kersbedrijf H.J. Klein Kranen-
barg, Hackforterweg 31, Wich-
mond, tel. (0575) 44 12 69.

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

• Te koop: Ford Mondeo 2.0
Ghia Wagon, autom., bj. '98,
95.000 km, benzine, met vele
luxe extra's, regelmatig dealer-
beurt, i.z.g.st. Tel. (0575) 57 50
67.

• Te koop: pure aloë vera
producten Wie wil er consu-
lente van aloë vere producten
worden? Harriët Boersbroek
Warnsveld, tel. (0575) 52 10 93
of 52 13 16.

• Nieuw Zeeland. Gevraagd:
hulp m/v melkveebedrijf, Ned.
gezin. Ong. juli t/m dec. 2002.
HAS/MAS, Melkerv, tractoren/,
voorkeur. Kost inw. + verg. Info:
a.e.ritmeester@xtra.co.nz - fax
006478864250.

• Anti-rookbehandeling. Arts
voor natuurgeneeswijze. Oude
Wand 13, Zutphen. Vergoeding
mog. Tel. (0575) 54 68 26 of 57
5067.

• Gratis af te halen: strooisel
voor uw stallen. Meubelma-
kersbedrijf H.J. Klein Kranen-
barg, Hackforterweg 31, Wich-
mond, tel. (0575) 44 12 69.

• Te huur: Paashaaskos-
tuums. DS Design, Molen-
kolkweg 33, Steenderen, tel.
(0575) 45 20 01.

• Zaterdag 16 maart in zaal
„de Veldhoen" te Doetinchem
dansavond m.m.v. The Eve-
ning Stars. Aanvang 20.30 uur.
Entree € 5,-. Info Veldhoen
(0314) 38 12 50.

• Peuterspeelzaal Ot en Sien
organiseert een speelgoed-
en kinderkledingbeurs. Wan-
neer: zaterdag 23 maart a.s.
Waar: Het Jebbink 13a, Vor-
den. Tijd: 10.00 tot 12.00 uur. U
bent van harte welkom!

• Gratis af te halen: strooisel
voor uw stallen. Meubelma-
kersbedrijf H.J. Klein Kranen-
barg, Hackforterweg 31, Wich-
mond, tel. (0575) 44 12 69.

• Wie wil ons helpen met
klusjes in ons huis of in de
tuin 1 x per maand. Tel. (0575)
55 17 85.

• Te koop: vaatwasser € 75,-;
koel-/vriescombinatie € 75,-;
keramische kookplaat € 75,-.
Alle drie in één koop € 200,-.
Tel. 06 25535572.

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

• Stichting Veiling Commis-
sie Vorden houdt haar jaarlijk-
se veiling op zaterdag 23
maart a.s. in De Herberg, aan-
vang 19.00 uur.'s Middags kij-
ken van 13.00 tot 16.00 uur. De
opbrengst is voor de Dorps-
kerk.

• CDA Vorden: kiezers be-
dankt! CDA Vorden zal op een
gepaste wijze uw steun bij de
gemeenteraadsverkiezingen
omzetten in daden.

• Nieuw: koffie Corazon.
Een zachte koffie voor de ware
liefhebber. Nu bij Wereldwin-
kel Vorden.

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 2 dagen p.w.
's morgens of 's middags. Tel.
(0575) 55 66 97 Wildenborg.

• NBvP/Vrouwen van Nu afde-
ling Vorden presenteert: De
Battumse revue „'t Geet d'r
van". Vrijdag 15 maart a.s.
Dorpscentrum Vorden. Aan-
vang 20.00 uur. Entree: leden
€ 4,55 / niet-leden € 5,-. Inlich-
tingen: (0575) 55 37 75 (na
18.00 uur).

• Genoeg hout voor het
paasvuur Kranenburg. Ter-
rein is 9-3-2002 gesloten. Be-
dankt. Stichting CCK. Ons
paasfeest vindt plaats Eerste
Paasdag 31 maart 2002 om
20.00 uur.

• Radio Achterhoek FM.
Woensdagavond 13 maart
kunt u tussen 19.00 en 20.00
uur op deze zender nieuws
over KunstKring Ruurlo (en
omstreken) horen.

• Nu 2 pakken Campesino
met 3 koffiespaarpunten en
€ 0.50 korting! Wereldwinkel
Vorden.

• Welfare Rode Kruis ver-
koopmiddag 20 maart van
14.00 tot 16.30 uur in De Weh-
me.

• Meisje, 19 jaar, gestopt met
studie, zoekt voor maart en
april tijdelijk werk. Weet u iets
voor mij? Tel. 06 44778463.

• Te koop: motorgazon-
maaier, Yamaha, 46 cm + op-
vang en compressor, 220 Volt,
10 Bar. Tel. (0573) 45 31 44.

• Te koop: jonge leghennen,
bruine en zwarte met lange
snavel. Ten Hagen, Winters-
wijk, tel. (0543) 51 31 86.

• Rommel gezocht. De per-
soneelsvereniging van De
Wehme is op zoek naar bruik-
bare spullen voor de jaarlijkse
rommelmarkt op 24 mei. Mocht
u nog spullen op zolder of in
de schuur hebben liggen, dan
kunt u deze inleveren bij de
balie van De Wehme aan de
Nieuwstad 32. Alvast bedankt.

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

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

Lekker vertrouwd, lekker anders

verrassend vers, de echte groenteman!
Geldig maandag 11 maart t/m zaterdag 16 maart

Lekker fris

leek-salade
200 gram 149
Fijngesneden
andijvie
250 gram

Veldverse

boontjes
500 gram

Dit is echt goedkoop gemak
alle roerbakschotels 4 00
400 gram € l •

Vol sap... erg lekker
mineola's
10 voor 2.50
Heerlijke handappel

gala
11/2kilo € 2?9

Nieuw uit eigen keuken: nasi 100 gram €

De Echte
Groenteman Vorden

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

internet: www.de-echte-groenteman.nl

DE ECHTE GROENTEMAN SPRINGT ERUIT IN GROENTE EN FRUIT

Hazelnoot-
bavaroisevlaai

550 O 75
•klein € groot €

Ananas-bavaroisesnit
4Ï5

Cointreau-vlaai
nu €

Tarwebolletjes

5 betalen
Aanbiedingen geldig van 13-3 t/m 20/3 a.s.

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

Stichting
'•'•ƒ Cultureel

Collectie*
Kr-anen burg

Presenteert

PAAWUUft
Met een knallend optreden
In de megafeesttent van-.

OM DE KRANENBURG JE VUURKONINC JTITEl.'

Aanvang 20.00 uur
Ethenlaan te Kranenburg foem. Vorden/

&enjfl de techneut die w/f zoeken?
Installatiebureau Pardjjs Schoolstraat 48 7211 BC Eefde (0575) 51 43 83



trouwd een dochter en zusje van Lucas
Dankbaar en blij zijn wij dat aan ons is toever-

Erin Naomi

fó geboren op 21 februari 2002.

i Esther Tanis en Ben Albers
M

Polweg 11
7234 SX Wichmond

Eindelijk is het dan zover,
wij kunnen u laten horen,

dat er bij ons een dochter is geboren.

Chimène Danique

Chimène is geboren op 5 maart 2002 om 18.33
uur. Zij weegt 3110 gram en is 51 cm lang.

Wim en Anieke Groot Enzerink

Poelsweg 1
7256 AE Keijenborg
Tel. (0575) 46 42 69

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

Ella

geboren op een stralende zaterdag 9 maart 2002
om 19.45 uur.
Zij weegt 3610 gram en is 54 cm lang.

Milo Jacobs en Rieneke Broekman

Insulindelaan 31
7251 EJ Vorden

Op donderdag 21 maart 2002 zijn wij

Jan en Dine Lenselink-Weenk
50 jaar getrouwd.

Dit hopen wij samen met de kinderen,
kleinkinderen en u te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.30 uur in zaal „De Herberg", Dorpsstraat

$ 10 te Vorden.
§
| Beunkstege 1
l 7251 NA Vorden

14-3-1987

Liefdevolte herinnering

Wim Beeftink

15 jaar nu.

Oneindig is de stilte van het missen
en toch is de liefde oneindig.

14-3-2002

Nettie

15 jaar van gemis en pijn,
dat vreselijke gevoel krijgt mij niet klein.
Niemand die het ziet,
het huilen zonder tranen
het stil intens verdriet.
Ik blijf je heel erg missen,
lieve Pap: ik hou van jou!

Je dochter Wilma

Hengelo (Gld.)

Voor de vele blijken van belangstelling en medele-
ven die wij mochten ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man, vader en opa

Hendrik Bouwmeester

zeggen wij u hartelijk dank

Vorden, maart 2002

Familie Bouwmeester

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAG

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

BOEKENWEEK 2 0 0 2 - 1 3 - 2 3 MAART

Anna Enquist
schreef het Boeken-

weekgeschenk.
Het zinderende verhaal van een

verzandend huwelijk.
Gratis bij aankoop van ten minste

€ 11,11 aan Nederlandstalige boeken.
Zolang de voorraad strekt.

www.boekenweek.nl

bruncj
www.bruna.nl • altijd actueel

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Tel. winkel (0575) 55 31 00 • Tel. postkantoor (0575) 55 13 11

• 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 ƒ /

ftenjij onze nieuwe collega?
Installatiebureau Pardijs Schoolstraat 48 7211 BC Eefcle (0575) 51 43 83

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

( 5

De lekkerste shoarma
maakt u zelf

Shoarmapakket € 4.
Kalfslappen
WO gram

Boterhamworst
700 gram

Lente-oesters
700 gram

Gerookte kipsalade
700 gram

Bij aankoop van:

r*? runderiappen
50o gram rundergehakt GRATIS

«1
l •
05

Vlogman
Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

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: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

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

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

A. Ruiterkamp
Almen

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink

Steenderen

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



G EMEENTE B ULLETIN VORDEN

• Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

• dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

• woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ITSLAGEN RAADSVERKIEZINGEN 6 MAART 2002

CDA:
- De heerA.H. Boers
- De heerA.C. van Voskuilen
- De heer W.C. Wichers
- De heerAA.LM. Spekschoor
- De heer J. Klem Lenderink
- MevrouwJ.E. Lam-Wichers

PvdA:
- de heer H. Boogaard
- mevrouw CA. Jongbloed

Niet terug in de gemeenteraad
komen:
- de heer P.J.M. Hoogland
- de heer J.W. RegeUnk
- de heer GJ. Rietman.

WD
- mevrouw DJ. Mulderije-
Meulenbroek

- de heer E. Brandenbarg
- de heerJ.M. Pelgrum
- de heer RF. van Ditshuizen

D66
- de heer M. Bakker

Zetelverdeling:
CDA 6
WD 4
PvdA 2
D66 l

De politieke partijen beraden zich nu over het benoemen van wethou-
ders. De wethouders maken sinds het invoeren van de Wet dualisering
gemeentebestuur op 7 maart 2002 geen deel meer uit van de gemeente
raad. Zij mogen ook van buiten de raad worden benoemd. Als er wet-
houders komen die nu raadsleden zijn (en dat lijkt het meest waar-
schijnlijk) dan komen er voor de raadsleden die als wethouder zijn be
noemd nieuwe raadsleden van die partij in de plaats.

De installatie van de raadsleden vindt plaats tijdens een openbare raads-
vergadering op donderdag 14 maart 2002 om 19.30 uur in het gemeen-
tehuis Vorden.

ER INZAGELEGGING PROCES-VERBAAL

De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op woensdag 6 maart
2002 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente
Vorden maakt bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van dit
hoofdstembureau, waarin de uitkomst van de op die datum gehouden
stemming is vastgesteld, voor iedereen ter inzage is gelegd op het ge
meentehuis, de Horsterkamp 8.

EG MET ZWERFAFVAL

Zaterdag 16 maart 2002 gaan ongeveer 120 vrijwilligers op pad om het
zwerfvuil in de gemeente op te ruimen. Vorig jaar ging deze dag in ver-
band met de mond- en klauwzeer epidemie niet door. De Werkgroep
Zwerfvuildag organiseert deze dag.

Zwerfafval is velen een doorn in het oog. Peuken, patatbakjes, blikjes,
etensresten, oude kranten, plastic zakken, grofvuil, van alles komen we
tegen in het buitengebied. De gemeente zorgt voor containers en biedt
de vrijwilligers na afloop van de actie een boerenkoolmaaltijd aan.

'ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden, ligt met ingang van 15 maart 2002 tot en met 12 april 2002 ter
inzage een melding volgens artikel 8.41 Wet milieubeheer van de Fa. Lu-
cassen, Oude Zutphenseweg 6a, 7251 JX Vorden voor het oprichten van
een bovengronds propaanreservoir, volgens het Besluit voorzieningen en
installaties milieubeheer op het perceel plaatselijk bekend als Oude
Zutphenseweg 6a te Vorden en een melding volgens artikel 8.41 Wet mi-
lieubeheer van de heer E.H.J.G. Berendsen, Broekweg 17, 7234 SW Wich-
mond, voor het veranderen van een elektrotechnisch installatiebedrijf
en opslag bouwmaterialen (waarbij een bestaand gebouw wordt vervan-
gen door een nieuw gebouw), volgens het Besluit detailhandel en am-
bachtsbedrij ven milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend als
Broekweg 17 te Wichmond.

openbare kennisgeving besluit inzake intrekking vergunning
(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:33 Algemene wet bestuursrecht)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope
ningstijden, met ingang van 15 maart tot en met 26 april 2002 ter inza-
ge

Het besluit tot intrekking van de aan de heer A.F. Meijerink, Hoge Slag-
dijk 2, 7251 MR Vorden, op 8 juni 1999 verleende vergunning ingevolge
de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf voor het houden van
zeugen en vleesvarkens op het perceel kadastraal bekend gemeente Vor-
den, sectie F, nummers 2857, 2993, 3052 en 3053, adres inrichting: Hoge
Slagdijk 2 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghouder, in

(bruto 2.312,1 kilogram NH3) vanwege deelname aan de "Regeling beëin-
diging veehouderijtakken".
De depositie neemt af van 209,6 naar O mol.

Het besluit tot intrekking van de aan de heer D. Riefel, Eikenlaan 14,7251
LT Vorden, op 4 oktober 1975 (inclusief melding ex artikel 8.19 Wet mi-
lieubeheer van 29 december 1998) verleende vergunning ingevolge de
Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal be
kend gemeente Vorden, sectie B, nummer 1657, adres inrichting: de Leu-
ke l te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghouder, in
(bruto 1.020 kilogram NH3) vanwege deelname aan de "Regeling beëin-
diging veehouderij takken".
De depositie neemt af van 75,5 naar O mol.

Beroep:
Tegen deze besluiten kan beroep worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

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

gebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzage
legging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 26 april 2002.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

FSLUITING VUNDERINKHOF

In verband met het aanleggen van een rioolaansluiting, is de Burge
meester Vunderinkhof op woensdag 20 maart 2002, afgesloten.

ET NIEUWE RIJDEN

Er is nu een nieuwe manier van rijden die past bij de 21e eeuw. Die u snel
en comfortabel naar uw plek van bestemming brengt, veiliger is en vrien-
delijk is voor het brandstofverbruik.

Vergelijk uw huidige auto eens met de auto waarin u tien jaar geleden
reed. Afgezien van allerlei slimme gemakken waarmee uw auto nu is uit-
gerust, is er het nodige veranderd aan de motortechniek. Brandstofinjec-
tie, vijfde versnelling en grotere motorinhoud. Met deze technieken is
een nieuwe manier van autorijden mogelijk. Een moderne automobilist
maakt slim gebruik van deze nieuwe techniek en past zijn rijstijl aan. U
zult merken dat het toepassen van een aantal simpele tips van 'Het Nieu-
we Rijden' direct een toename oplevert in rijcomfort en veiligheid en een
besparing op het brandstofverbruik.

Het Nieuwe Rijden in de praktijk:
Schakel zo snel mogelijk bij maximaal 2500 toeren naar een zo hoog mo-
gelijke versnelling.
Trap daarbij het gaspedaal snel en doortastend in zodat vlot met het ver-
keer kan worden meegereden.
Schakel niet te snel terug en laat de auto zolang mogelijk in een zo hoog
mogelijke versnelling uitrollen.

'Het Nieuwe Rijden' is de rijstijl voor de 21e eeuw. Dat betekent dat alle
nieuwe automobilisten volgens 'Het Nieuwe Rijden' opgeleid gaan wor-
den. Rij-instructeurs gaan de technieken van 'Het Nieuwe Rijden' opne
men in hun rijopleiding en ook examinatoren worden getraind. Meer in-
formatie over Het Nieuwe Rijden kunt u vinden op: www.hetnieuwerij-
den.nl

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te
willen verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor het
vernieuwen en vergroten van een dierenverblijf op het perceel Rietger-
weg 2, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, no.286;

Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 14 maart tot en met
woensdag 10 april 2002 op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage, met de mogelijk-
heid in die periode schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken.



OUWAANVRAGEN

Plaats
Het Wiemelink 40

Riethuisweg l

Aanvrager
Woningcorporatie "De Stiepel"

W. Groot-Nuelend

inhoud datum ontvangst
vergroten kinderdag- 04-03-2002
verblijf
herbouwen schuur 05-03-2002

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

Jp VERGUNNINGEN

Bouwen

Plaats Aanvrager

Emmalaan l E. Bouwmeester

Vogelzang 32, Wichmond P. Jansen en mw. L. Matthews
E. KroesbergenZutphenseweg 94

Ruurloseweg 23

Slopen

Plaats
Rietgerweg 2

Kerkhoflaan 15

Zutphenseweg 94

Kappen

Plaats
Nabij Lankampweg 3
Vosheuvelweg 6

Ruurloseweg 120

BJ. van Rossum

Aanvrager
G. Wesselink

H J. Knoef

E. Kroesbergen

Aanvrager
B.H.F. Bokkers
G.W. Lenselink

C.W.V. Medo-Ruurlo

inhoud

vergroten van een
woning
vergroten woning
bouwen bergruimte
annex stallingsruimte
vernieuwen en
vergroten erker

vrijstelling

overschrijden
bebouwingsgrens
overschrijden rooilijn
vervangend bouwen

Monumenten

Geurkenweg l

Overige

Industrieterrein Vorden

HJ. Hulstijn

Skeelercomité Vorden

inhoud
geheel slopen
dierenverblijf
geheel slopen
2 schuurtjes
geheel slopen garage,
berging en dierenverblijf

inhoud herplantplicht
vellen van 7 dennen
vellen populieren en
afzetten van elzen
en berken (totaal 1,50 ha)
vellen van 8 wilde ± 200 m£ in de
kastanjes soorten els,

hazelaar,
kardinaals-muts,
meidoorn, eik en berk

geheel vervangen van de dakbedekking van een
schuur door blauwe oud hollandse dakpannen
(in afwijking van de monumentenvergunning
van 20 september 2001)

skeelerwedstrijd op 18 mei 2002

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

Haal de
milieuwinst
uit je
textielafval
Wist u dat:
We jaarlijks per persoon zo'n tien kilo aan oude kleding weggooien? Helaas
wordt het grootste gedeelte nog steeds niet gescheiden ingezameld. En dat
is jammer, want in kringloopwinkels en derdewereldlanden kunnen ze deze
kleding heel goed gebruiken. Ook in ons dorp kan het gescheiden inzamelen
van textiel nog verbeteren. Op dit moment wordt slechts eenderde van alle
oude kleding apart ingeleverd. De rest belandt in de grijze container, terwijl er
toch voldoende inzameladressen zijn. Zo staan er op diverse locaties in ons
dorp kledingcontainers van de stichting Humana. Verder zijn er jaarlijks
inzamelacties van bijvoorbeeld het Leger des Heils en Mensen in Nood en
is het mogelijk om gebruikte kleding naar de kringloopbedrijven van 'De
Omloop' in Zutphen en Lochem te brengen.

Tips
• Alle nog draagbare kleding is welkom. Dat geldt ook voor schoeisel, dekens

en huishoudtextiel zoals gordijnen, tafelkleden, lakens en handdoeken.
• Schoenen graag per paar bundelen. Dat voorkomt een hoop tijd met het

uitzoeken!
• Gebruik bij inlevering een gesloten plastic zak in verband met vuil en vocht.

Verwerking
Stichting Humana heeft in totaal vier kledingcontainers in de gemeente Vorden
staan. De textiel gaat voor het grootste gedeelte naar derde wereldlanden.

De containers worden enkele keren per week geleegd en de textiel wordt
handmatig uitgezocht bij Humana in Bunnik. 15 procent wordt weer verkocht
in de zes Humana Winkels in ons land. De dichtstbijzijnde is in Arnhem. De
opbrengst gaat naar ontwikkelingsprojecten. 39 procent van de kleding gaat
naar Zambia en Angola. Het gaat hoofdzakelijk om zomerkleding. De winter-
kleding gaat voor een groot gedeelte naar Oost-Europese landen. 5 procent is
niet meer als kleding te gebruiken. Dit deel wordt hergebruikt als poetsdoek of
vulling van bijvoorbeeld autostoelkussens. 12 procent is volstrekt niet bruikbaar
en verdwijnt als afval in de verbrandingsovens van huishoudelijk afval.

Inzameling
De kledingcontainers van de stichting Humana staan bij supermarkt A & P, op
de hoek van de Zutphenseweg en de Smidsstraat, supermarkt Besselink in
Wichmond en aan de Eikenlaan in Kranenburg ter hoogte van het Ratti-terrein.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afval-lnformatie-l ijn,
telefoon (0575) 54 56 46. Geopend op werkdagen
van 9.00 tot 12.30 en 13.00 tot 16.00 uur.

berkel milieu

olitie varia GR»™
Donderdag 28 februari
Vond er een inbraak cq. poging tot
inbraak in een winkel aan de
Zutphenseweg plaats. Met een
grof breekvoorwerp werd het bo-
venslot vernield en met een klei-
ner breekvoorwerp het slot halver-
wege de dubbele toegangsdeur
opengebroken. Men had niets weg-
genomen.

Vrijdag l maart
Op de Ruurloseweg onder Vorden
is er gecontroleerd op snelheid
van 11.00 tot 13.45 uur. Er zijn 990
voertuigen gecontroleerd. Hiervan
reden er 53 te hard. De hoogste
snelheid was 85 km/uur waar een
max. snelheid geld van 60 km/uur.

Zaterdag 2 maart
Vond er een aanrijding plaats op
de kruising Raadhuisstraat met
het Hoge. Een bestuurder van een
fiets die op de Raadhuisstraat reed
verleende geen voorrang aan een
bestuurder ook op een fiets welke
vanuit het Hoge de Raadhuisstraat
wilde inrijden. Beide kwamen ten
val maar raakte niet gewond.

Zondag 3 maart
Werd er aangifte gedaan van een
inbraak in een woning. Vermoede
lijk middels hengelen werd de
voordeur, welke niet op het nacht-
slot zat, geopend. Uit een porte-
monnee in de woning werd al het
geld weggenomen.

Tijdens de nachtdienst is er een
alcoholcontrole gehouden. Er zijn
16 bestuurders gecontroleerd op
het gebruik van alcohol. Geen van
hen had teveel gedronken.

Maandag 4 maart
Werd er aangifte gedaan van dief-
stal van een smeedijzeren hek-
werk. Vanaf het erf van een bedrijf
werd een smeedijzeren inrijpoort
met twee ijzeren palen weggeno-
men. Poort en palen lagen op een

afgesloten terrein. Zijn waarschijn-
lijk over de omheining of hek ge-
tild.

Dinsdag 5 maart
Is er een autogordelcontrole ge
houden op de Ruurloseweg te Kra-
nenburg. Er werden 31 processen-
verbaal opgemaakt voor het niet
dragen van de gordel.

Woensdag 6 maart
Vond er een aanrijding plaats op
de Hengeloseweg. Voor de krui-
sing met de Lindenseweg stond
een bestuurder met haar perso-
nenauto voorgesorteerd om links-
af te gaan de Lindenseweg op. Een
bestuurder van een personenauto
welke achter haar reed zag dit te
laat en reed vol op de voorgesor-
teerde auto in. De auto van de be
stuurder schoot door op de weg-
helft voor haar tegenliggers waar
opdat moment een bestelbus uit
de richting van Hengelo aan
kwam rijden. Deze reed vervolgens
ook tegen haar auto aan en de be
stelbus kwam vervolgens tegen
een lichtmast tot stilstand. Won-
der boven wonder vielen er geen
gewonden. Wel drie voertuigen ge
heel vernield.

Gevonden/verloren voorwerpen,

Gevonden:
- geld 35 euro;
- handschoen, leer, kleur grijs.

Verloren:
- portemonnee, leer, kleur zwart;
- rugzak, zwart, inh. schoolspullen;
- telefoon Libertel, kleur zwart;
- zegelring met blauw zegel.

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.

END A .VORDEN
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. *

MAART
13 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
13 Bridgeclub BZR Vorden.
14 HVG Wildenborch Paasviering.
15 NBvP Plattelandsvrouwen Revue

in 't Dorpscentrum.
16 Klein Axen Carien Rietberg,

lezing astrologie.
18 Bridgeclub Vorden.

20 HVG Wichmond/Vierakker Paas-
liturgie.

20 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

20 Bridgeclub BZR Vorden.
20 NBvP Plattelandsvrouwen, dia-

lect programma in de Herberg.
20 HVG Linde excursie, familie

Helmink.
20 Verkoopmiddag Welfare Wehme.
21 Bejaardenkring Dorpscentrum

Pasen.
21 HVG dorp Vorden Paasviering.
22 Veiling in de Herberg, Vorden.
23 HSV de Snoekbaars, paaswed-

strijd voor jeugd en senioren.
25 Bridgeclub Vorden.
26 Passage Chr. Vrouwenbewe

ging Verhalen.
27 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
27 Bridgeclub BZR Vorden.
28 PCOB Volksgebruiken in 't

Stampertje.

Bloembollenactie
In de komende weken organi-
seert Basisschool De Garve een
bloembollenactie.

De opbrengst van de actie wordt
gebruikt voor diverse doeleinden,
waaronder o.a. aanschaf van nieu-
we schoolshirts. Men kan de
bloembollen bestellen uit een
mooie kleurenfolder, die door de
leerlingen aan familie, buren en
kennissen, samen met een bestel-
formulier wordt aangeboden.
De folder bevat naast vele soorten
bekende en exotische bloembollen

ook een ruime keus aan vaste plan-
ten. Sommige bollen en planten
zijn ook zeer geschikt voor kuipen
en potten, zodat ook mensen zon-
der tuin kunnen genieten van de
prachtige bloemen. Bij de afleve
ring van de bloembollen krijgt ie
dere besteller een duidelijke plant-
instructie zodat het planten kin-
derspel wordt.

Iedereen die ook bloembollen wil
bestellen bij Basisschool De Garve
kan contact opnemen met mevr.
Ria Garritsen.



Dominee Westerink neemt
met pijn in het hart afscheid
als gemeentepredikant

Dominee Henk Westerink zal
zondagmorgen 7 april aanstaan-
de in de Hervormde Dorpskerk
afscheid nemen als gemeente-
predikant. Een afscheid waar hij
heel verdrietig over is. In een me-
mo aan de gemeenteleden geeft
hij als oorzaak aan dat hij voor
100 procent voor zijn werk als
predikant is afgekeurd. Een paar
regels verderop schrijft hij:
"naar mijn idee was het ook niet
nodig geweest"!

In een gesprek dat wij met hem en
zijn echtgenote Anne Rie hadden,
bleek overduidelijk dat er toch wel
"addertjes onder het gras" hebben
gescholen. Maar gentleman zoals
hij is, wilde dominee Westerink
geen uitspraken over de ware toe
dracht doen. Van een predikant
wordt verwacht (dat is trouwens
ook zijn roeping) dat hij mensen
helpt, dat hij mensen steunt wan-
neer ze het moelijk hebben, wan-
neer ze verdriet hebben en boven-
al wordt van een predikant ver-
wacht dat hij begripvol is.
Het "gekke" in onze maatschappij
is dat er eigenlijk niemand bij stil
staat dat ook artsen, psychiaters,
dominee"s, noem maar op, ook
zelf wel eens in een moeilijke le-
vensfase kunnen komen te verke-
ren, terwijl het hun vak juist is om
andere mensen te helpen. In die
fase heeft ook dominee Westerink
een poos verkeerd. Een tipje van
de sluier wilde hij desgevraagd wel
oplichten. Zegt hij: " In september
1999 ben ik door bepaalde om-
standigheden in de ziektewet ge-
komen. Ik had echter niet ver-
wacht dat ik een jaar uit de roula-
tie zou zijn. En toch gebeurde dat.
In september 2000 heb ik stukje
bij beetje de draad weer opgepakt.
Eerst op basis van arbeidstherapie.
Een jaar thuis zitten gaat je toch
niet in de koude kleren zitten. Ik
ben toen weer begonnen met het
geven van catechisatie, en het af-
leggen van huisbezoeken. Dan
komt het moment datje ook weer
wilt gaan preken. Vond ik vooraf
toch wel moeilijk. Gelukkig was de

eerste preek in de Kapel in de Wil-
denborch. Het gaat daar allemaal
wat gemoedelijker. Met het preken
op zich had ik geen enkele moei-
te.Ik vond het fijn om te doen.
Met ingang van juni 2001 was de
situatie zo: 50 procent werken en
50 procent WAO. Ik had het idee
dat ik met deze situatie wel voor-
uit kon. Ik zag dat wel zitten. Ik
heb erg mijn best gedaan en hoop-
te te zijner tijd weer volledig aan
de slag te kunnen gaan. Echter, ik
kwam in mijn werk dingen tegen
waar ik niet mee om kon gaan," al-
dus dominee Westerink, zonder
daar verder over te willen spreken.

BOMMETJE
Het liep allemaal anders dan Henk
Westerink zich had voorgesteld.
Hij belandde in een soort "burn-
out", met als uiteindelijk gevolg
dat hij in januari jongstieden vol-
ledig werd afgekeurd. In de afgelo-
pen paar jaar is er in huize Weste-
rink veel gepraat. "Veel steun ge
had van mijn vrouw", zo zegt hij.
Echtgenote Anne Rie, terugkij-
kend op deze periode "soms had ik
het gevoel dat ik een bommetje bij
me droeg", daarbij doelend op de
situatie waarin haar man verzeild
was geraakt. Ze liet het "bomme
tje" echter niet ontploffen!
Toch ook blije gezichten. "Hartver-
warmend de blijken van medele
ven vanuit de kerkgangers", zo
zegt Henk Westerink. Thans ver-
keert hij in een fase dat hij veel za-
ken van zich heeft afgezet en dat
hij vooral zijn blik weer op de toe
komst richt. "Ik hoop dat ik over
een halfjaar weer wat kan gaan
doen. Misschien hier en daar bij-
springen wanneer er bijvoorbeeld
tijdelijk "ergens" een dominee no-
dig is".
Terugkijkend op 16 jaar "Vorden"
overheerst het goeie gevoel. "Een
geweldige band met de gemeente
leden, goede contacten met de R.K.
kerk in Vorden en een positieve sa-
menwerking met de Gereformeer-
de kerk in het kader van "Samen
op weg". Het echtpaar Westerink
wil ook graag in Vorden blijven

wonen. "We zijn hier goed inge-
burgerd, bovendien ligt ons de
Achterhoekse mentaliteit wel".
De verknochtheid aan Vorden is te
meer opvallend wanneer Henk
Westerink ons vertelt waar hij in
het verleden overal gewoond
heeft. "Ik ben geboren in Elburg.
Mijn vader was onderwijzer. Toen
ik 14 jaar was, waren we al zeven
keer verhuisd". Na de middelbare
school, gestudeerd in Utrecht, ge
trouwd in Oss. De eerste stand-
plaats was Oudenbosch, onder de
rook van Roosendaal, waar hij 5
jaar als predikant aan de Her-
vormde kerk was verbonden. Ver-
volgens naar Driel ( 4 jaar). Tussen
de bedrijven door studeerde hij
psychologie in Nijmegen. Van
Driel naar het plaatsje Hemmen
(ook wel genoemd "De Heerlijk-
heid Hemmen"). Ook daar 5 jaar
predikant en vervolgens naar Vor-
den.

De vijf kinderen die het echtpaar
Westerink rijk is, zijn inmiddels
"uitgevlogen". De oudste dochter
Jakondra (30) studeerde wiskunde
en woont thans in Meppel. Miran-
da (28) woont in Utrecht en geeft
in Arnhem les aan "Doven en
slechthorenden"; Riet ( 27) woont
in Zwolle en is kinderjuf. Johannes
(22) woont en werkt in Deventer (
in de computerbusiness). De jong-
ste dochter Arianne (19) volgt een
leraaropleiding in Zwolle.
Voor de heer des huizes "ruimte"
genoeg om zich met hobbies zoals
het verzamelen van postzegels en
ansichtkaarten bezig te houden.
Bovendien leest hij graag een
boek. Echtgenote Anne Rie heeft
in Vorden als "presidente" enkele
vrouwengroepen onder haar hoe
de en vindt o.m op die manier
haar ontspanning. Bovendien ge
nieten zij beiden volop van de
twee kleinkinderen en spelen ze
graag samen een partijtje tennis.
Na afloop van de afscheidsdienst
in de N.H. kerk op zondag 7 april is
er in het Dorpscentrum gelegen-
heid om het echtpaar Westerink
de hand te schudden.

'Open Zondag'
op 17 maart
Woningcorporatie
De Stiepel
In aansluiting op 'de Zelhemse
feestweek' opent Woningcorpo-
ratie De Stiepel op zondag 17
maart 2002 haar deuren. Van
12.00 tot 17.00 uur zijn belang-
stellenden van harte welkom
op het hoofdkantoor aan de dr.
Grashuisstraat 8 in Zelhem.

Wat mogen bezoekers verwachten?
Een presentatie van de nieuwbouw-
projecten in Zelhem, Hengelo,
Lichtenvoorde en Vorden, infor-
matie over het inschrijven als wo-
ningzoekende, wachttijden, koop-
woningen, urgentieprocedures en
informatie over onderhoud, keuze
mogelijkheden bij verbeteringen
enzovoort.
En dit alles natuurlijk onder het

genot van een kopje koffie.

THEMAFEESTWEEK
De Stiepel sluit hiermee aan bij de
themafeestweek die de Zelhemse
middenstand jaarlijks organiseert.
Vorig jaar koos men als thema
Smoks Hanne, het logo van de ge-
meente Zelhem, omdat de ge-
meente in 2001 haar 1200-jarig-ju-
bileum vierde. De feestweek was
toen reden voor De Stiepel om ook
eenmalig op zondag het kantoor
open te stellen en dit bleek een
groot succes; er waren veel bezoe-
kers. Voor de feestweek van 2002
(11 t/m 17 maart) heeft de Zelhem-
se middenstand weer een nieuw
thema bedacht, namelijk 'Franse
feestweek in Zelhem'.

Amnesty schrijft aan
president Moubarak
Afgelopen week zijn de nieuwe
brieven bij de thuisschrijvers
van Amnesty International be-
zorgd. Elke maand worden er
over de hele wereld door bur-
gers brieven gestuurd aan auto-
riteiten en ambassades. Het be-
treft verhalen over schendin-
gen van mensenrechten en het
verzoek aan de autoriteiten
daar onderzoek op te verrich-
ten, genomen acties terug te
draaien en dit soort acties in de
toekomst te voorkomen.

Er wordt deze maand weer voor
drie gevangenen actie gevoerd.
Een van de brieven is gericht aan
de president van Egypte, Mouba-
rak. De brief betreft een groep
Egyptische mannen die in Caïro is
veroordeeld tot gevangenisstraf-
fen van een tot vijfjaar, uitslui-
tend vanwege hun homoseksuali-
teit.
De rechtbank onthoudt hen het
recht in hoger beroep te gaan.
Amnesty International beschouwt
22 van de gearresteerde mannen
als gewetensgevangenen. Sommi-

gen van hen zeggen te zijn gemar-
teld. "Het begon op het politiebu-
reau. Ze sloegen en schopten ons
en bewerkten ons met een rotting
en een dikke stok. We moesten ons
uitkleden; de vernederingen en
beledigingen gingen maar door."

De meeste gevangenen werden
vastgehouden op politiebureaus.
Daar zouden ze met een stok op
hun voetzolen zijn geslagen. De
veroordelingen zijn voornamelijk
gegrond op bewijslast dat de man-
nen seksuele contacten hadden
met andere mannen. De mannen
werden onderworpen aan onder-
zoeken die onder wrede, onmen-
selijke en vernederende behande-
ling vallen. In sommige gevallen
was de veroordeling gebaseerd op
bekentenissen. Ondanks oproepen
van Amnesty International en an-
dere organisaties weigeren de
Egyptische autoriteiten tot nu toe
de martelingen te onderzoeken. In
de brief wordt verzocht om de on-
middellijke en onvoorwaardelijk
vrijlating van deze 22 gewetensge-
vangenen.

Muziekvereniging
"Concordia" strijdt om
Nederlands kampioenschap
Naarmate de dag van zaterdag
16 maart nadert stijgt de span-
ning bij muziekvereniging
"Concordia". Deze dag neemt
"Concordia" in Musis Sacrum"
te Arnhem namelijk deel aan
het zestiende KNFM/ Yamaha
Topcouncours in de basisklas-
se. De inzet is het landskam-
pioenschap. Overigens behaal-
de "Concordia" deze titel een
paar jaar geleden ook al eens.

"Concordia" dankt de deelname
aan dit topconcours aan het resul-
taat dat het harmonieorkest tij-
dens het KNFM concours op 25 no-
vember jongstleden in Eibergen
behaalde. "Concordia" behaalde
daar een eerste prijs. Tegelijkertijd
werd promotie naar de klasse "Uit-
muntendheid" bereikt. De Vorden-
se muziekvereniging zal in Musis
Sacrum o.m. de strijd aanbinden
met het harmonieorkest "La Fra-
ternité" uit Rhienderen en met de
muziekvereniging "St. Agatha" uit
Harreveld.
De afgelopen weken en maanden
heeft het orkest onder leiding van
Hugo Klein Severt flink geoefend

om de twee nummers die in Arn-
hem worden gespeeld, te perfec-
tioneren. Als inspeelwerk brengt
"Concordia" het nummer "Intrado
Festivo" van Stephen Bulla. Als
concourswerk wordt gespeeld "Se
agate Overture" van James Swea-
ningen.
Alvorens "Concordia" zaterdag-
morgen naar Arnhem vertrekt zal
er eerst nog in het Dorpscentrum
worden gerepeteerd. De muzikan-
ten worden deze zaterdag verge
zeld door een flinke supporters-
schare. Voorzitter Peter Kraayeveld
en de zijnen zijn de afgelopen we
ken druk in de weer geweest ( en
met succes) om belangstellenden
de bus "in te praten".

Het korps zal deze steun ongetwij-
feld goed kunnen gebruiken. Alvo-
rens zaterdag om 12.00 uur het
eerste nummer wordt gespeeld,
krijgt het orkest maximaal twintig
minuten de gelegenheid om "af te
stemmen". Behalve een concours
in de Basis- en Middenklasse vindt
er zaterdag in Musis Sacrum ook
een topconcours voor Vaandelor-
kesten plaats.
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Ook het adres voor

Meubels
Kasten
Keukens
Deuren
Radiatoren

Ontlakken
Stralen
Beitsen

voor persoonlijke aandacht

Kom kennis maken met de voorjaarsgeuren van
En laat u betoveren met behulp van de professionele visagiste.

Op zaterdag 16 maart a.s. zal de visagiste van
u een persoonlijke make-up adviseren.

Maak alvast een afspraak bij

Barendsen
Zutphenseweg 3

Vorden
Tel. (0575) 55 40 82

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

ÏSMAN DER WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden
Het Hoge 3 7251 XT Vorden

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

Is de installatie je tttst en leven?
Installaüebureau Pardüs Schoolstraat 48 7211 BC Eefde (0575) 51 43 83

monteur In nart en nieren?
Installatiebureau Pardys Schoolstraat 48 7211 BC Eefde (0575) 51 43 83

Elbrink Groen Groep
is meer dan Bloemen en planten alléénl

UITNODIGING!
Graag nodigen wij u uit om de splitsing van ons bedrijf

onder het genot van een hapje en drankje te vieren.

En wel op woensdag 13 maart 2002
van 19.00 tot 21.00 uur in ome winkel aan de

Barg. Galleestraat 5 te Vorden.

Elbrink Groen Groep

Gerbert en Jessica
Noèl

Packs & Flowers
Retail Distribution bv

Jan-Willem Elbrink
Lillian, Iris & Rutger

Met medewerking van:
Banketbakkerij Fred Bosvelt

Eenmalige aanbieding:

(shotvroommodel)

6 teak-houten

KUIPSTOELEN
van€7aO,-

voor

€ 500,--

Openingstijden:
Donderdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-10.00 uur

Vrijdag:
10.00-12.00 uur en

13.30-21.00 uur
Zaterdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

Antiek-Curiosa-Ruitersport Het Pakhuis 20oOm^eub
Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510
• Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten



Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgende
keer is op woensdagavond 20
maart a.s.. De inwoners van Vor-
den worden daarbij in de gelegen-
heid gesteld om op een gemakke
lijke wijze contact te leggen met
de leden van de CDA-fractie voor
vragen, opmerkingen of gewoon
eens iets kwijt te willen over ge
meentelijke zaken. Iedereen die
dat wil kan zich tot de CDA-fractie
wenden, hetzij voor zichzelf dan-
wel namens een vereniging of in-
stantie. Het is wenselijk, dat men
zich van tevoren telefonisch
meldt, zodat er zonodig nog wat
kan worden voorbereid en in ieder
geval diegene van de CDA-fractie
aanwezig is, die het betreffende
onderwerp in zijn portefeuille
heeft.
Het spreekuur is op het Gemeen-
tehuis. Om u vooraf telefonisch te
melden dient men contact op te
nemen met Ab Boers (fractievoor-
zitter CDA).

Klein Axen
Stichting Vriendenkring Klein
Axen organiseert zaterdagmiddag
16 maart een boeiende lezing met
als thema "Astrologie": verzorgt
door Carien Rietberg.
Mevr. Rietberg vertelt een bijzon-
der verhaal over de sterren en pla-
neten. In deze lezing kunnen
naast de astrologie ook de samen-
hang hiervan met de kracht van
Christus, de kabbala, de non-duali-
teit en de Ilias aan bod komen. Ze
weet de waarde van deze vereni-
ging voor ieder mens over te bren-
gen. Een echt technisch verhaal
wordt dit niet, omdat zij veel inte
ressantere dingen weet rondom
dit thema.
Door haar jarenlange ervaring
weet zij veel te vertellen, dus niet
alleen over de sterren. Astrologe
Mver. Rietberg staat ver boven het
niveau van de tijdschriften. Zij
heeft veel andere talenten en weet
op een inspirerende manier alles
tot een boeiend geheel te maken.
In het tweede gedeelte van de mid-
dag is er de mogelijkheid om in ge
sprek te gaan en vragen te stellen.
Al met al een unieke gelegenheid
om je nieuwsgierigheid op dit ge
bied te bevredigen.

NBvP Vrouwen van
Nu afd. Vorden
Woensdagavond 20 maart a.s.
komt mevr. Smit-Logtenberg uit
Terwolde in "de Herberg" met een
dialect programma "Vrogger en
Noe". Daarnaast maakt ze ook
poppen die ze ook die avond mee
brengt en schrijft ze verhalen en
gedichten.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Minibikes, Nederlands
kampioenschap

Kijk
voor
meer

nieuws
op:

Open Brief aan de
directeur RABO
bank Graafschap-
West

Vierakker, 4 maart 2002

Geachte Ing. J. Krooi,

Onlangs liet u per brief uw reke-
ninghouders in Wichmond/Vier-
akker weten dat per l april de
RABO-bank in Wichmond geslo-
ten wordt.
Laat ik voorop stellen dat ik hier
persoonlijk weinig last van zal
hebben. Deze briefis dan ook niet
geïnspireerd door eigenbelang.
Wel is het duidelijk dat de oude-
ren in onze gemeenschap hiervan
de dupe zullen worden. Hoe stelt u
zich voor dat iemand zonder rijbe-
wijs (ja, die mensen zijn er nog,
ook onder uw rekeninghouders)
vanuit een dorp met nauwelijks
openbaar vervoer naar Hengelo,
Vorden of Steenderen moet ko-
men? Even naar de bank kost dan
al gauw een halve dag. Inderdaad,
we behouden een geldautomaat
(althans voor zolang het duurt),
maar of we het nu leuk vinden of
niet: er zijn (oudere) mensen die
daar niet mee overweg kunnen of
die zich onveilig voelen bij het
geld uit de muur halen. Bovendien
zijn er een heleboel bankzaken,
die niet bij een geldautomaat ge-
daan kunnen worden.
Dat het beperkt open houden van
de RABO-bank in Wichmond op
economische gronden niet moge
lijk is kan ik mij goed voorstellen:
open houden is vast duurder dan
sluiten en vervolgens de grond ver-
kopen als bouwterrein voor een
mooie villa. Beslissingen worden
echter, ook binnen uw bank, lang
niet altijd op puur economische
gronden alleen genomen. Was het
verbouwen van de bank in Vorden,
die er nog prima uitzag, maar nu
nog meer een luxe uitstraling
heeft, op puur economische gron-
den te verantwoorden tot de laat-
ste cent? Of had het wellicht ook
wat minder luxe gekund en had
het daarmee uitgespaarde geld ge-
bruikt kunnen worden om het
kantoor in Wichmond langer
open te houden? Was het, ter ge
legenheid van de heropening van
het kantoor in Vorden beschikbaar
stellen van f 25.000,- voor vereni-
gingen op puur economische
gronden te verantwoorden? Ik
denk het niet en toch was ik het
helemaal eens met dat gebaar van
de RABO-bank om iets voor de ge
meenschap te willen doen. Echter,
als u echt iets voor de gemeen-
schap wilt doen, zou u ook eens
moeten overwegen of het beperkt
openhouden van een kantoor in

Wichmond niet een goede keuze
was geweest.
De leefbaarheid in de kleine ker-
nen, zoals Wichmond er één is,
neemt steeds meer af (zo verdween
recent de bibliotheek en wat eer-
der het postkantoor). Dat is niet de
schuld van de RABO-bank, maar u
draagt daar nu wel uw steentje
aan bij. Ik herinner me nog goed
de tijd dat de RABO-bank trots was
op haar uitgebreide kantorennet-
werk, uitgebreider dan enig ande
re bank, maar nu is blijkbaar bij u
ook het beleid ingezet om puur
voor de economie te gaan en klei-
ne kernen gewoon af te schrijven.
Tenslotte worden wij, de rekening-
houders, middels uw brief uitge
nodigd om op 13 maart naar een
bijeenkomst in het Ludgerusge-
bouw te komen. Toen ik dat las,
kreeg ik een heel vreemd gevoel.
Het besluit om de RABO-bank in
Wichmond te sluiten staat vast,
maar, om de pijn wat te verzach-
ten mogen we er nog een avondje
over praten. Dat verandert natuur-
lijk helemaal niets aan de zaak. Is
dat een soort RABO-bank therapie:
"Ach heeft een u probleem? Wilt u
er misschien over praten?". Dat u
uw rekeninghouders hiermee niet
serieus neemt, blijkt ook uit het
volgende. Toen enkele jaren gele
den de geldautomaat kwam en de
openingsuren van het kantoor in
Wichmond verder beperkt wer-
den, kregen alle rekeninghouders
een brief waarin stond dat dit echt
niet betekende dat het dienstverle
ningsniveau in Wichmond zou af-
nemen, ledere dorpsbewoner zag
echter al wel waar dat toe zou lei-
den, maar dat moest nog even ver-
borgen blijven.
Ik heb niet de illusie met deze
brief bij u enig effect te sorteren.
Het besluit om het kantoor in
Wichmond te sluiten staat vast en
de RABO-bank is net zo'n bank als
alle andere banken. Het idee dat
uitgedragen wordt doordatje "lid"
kunt worden "betrokkenheid, een
bank die midden in de gemeen-
schap staat" doet het leuk in de re
clame maar heeft als het er op
aankomt natuurlijk geen enkele
betekenis. Er is slechts één klein
lichtpuntje: nu de RABO-bank ons
in de steek laat kunnen we zonder
gewetensvroeging overstappen
naar een concurrerende bank die
wellicht 0.1% minder rente in re
kening brengt, of meer uitbetaald
op spaartegoeden. ledere bank, of
het nu RABO, ABN-AMRO. ING of
de Bondspaarbank is, zit nu op af-
stand.

Hoogachtend,

Dr. ir. E. Heuvelink
Vierakkersestraatweg 25 , 7233 SE
Vierakker

Eigenaresse maakt eind aan roddels

'Herberg niet te koop'
Eigenaresse mevrouw Hannie
Hendriksen wil een eind maken
aan alle roddels. 'De Herberg
staat niet te koop', zegt ze.

'Ik weet niet waar die indianen-
verhalen vandaan komen, maar er
is helemaal niets van waar'.

Sinds een tijdje gaat er door Vorden
het gerucht dat café-restaurant
'De Herberg' te koop zou staan.
'Dat begon in de periode dat ik te
horen kreeg dat ik een versleten
knie heb', zegt mevrouw Hannie
Hendriksen. 'Blijkbaar gaat zo'n
verhaal daarna een eigen leven
leiden en wordt het gerucht ver-
spreid dat ik moet stoppen met de

Herberg. Maar daar klopt dus hè
lemaal niets van. Ik zou hier bij
wijze van spreken wel 80 willen
worden'.

'Van stoppen is dan ook helemaal
geen sprake'. 'Ik kreeg dat laatst
nog weer van mensen te horen die
elders hun feest gaven, omdat ze
dachten dat wij ermee zouden
stoppen. Het stomme is ook dat
sommige mensen aan anderen
vragen of de verhalen waar zijn.
Maar niet aan mij'.

'Ik hoop dat we door middel van
dit bericht in weekblad Contact de
zaak recht hebben gezet', aldus
Hannie Hendriksen.

Barry Wassink (foto Henk Teerink)

Barry Wassink rijdt cupwed-
strijden met een minibike.

Vorig seizoen werd hij 25e in de
einduitslag. Hij was hier tevreden
mee.
Aankomend seizoen wil hij in de
top 10 eindigen, hiervoor heeft hij
9 wedstrijden de tijd.

Een van de wedstrijden is op 26
mei in Hengelo G. Tijdens de wég-
races in Hengelo op 28 april zijn er
overigens nog demonstraties te
zien van het minibike racen.

In de toekomst wil hij graag verder
in de wegrace. Hij is vorig jaar
door de KNMV uitgenodigd om op
het circuit van Lelystad een 125 cc
wegracer uit te proberen, wat hem
goed bevallen is.

Aangezien wegracen financieel nu
nog niet haalbaar is en omdat hij
nog verder wil komen in de mini-
bikes gaat hij dit jaar gewoon de 9
cupwedstrijden rijden. Hij be
schouwt dit ook als een goede
voorbereiding op een eventuele
wegracecarrière.

Geen duidelijkheid
over toekomst
't Pantoffeltje
Het is nog steeds onduidelijk
wat MVO Projecten met het
pand van Bodega t Pantoffeltje
gaat doen. "Wij zijn bezig om
daar een winkelruimte te ont-
wikkelen, meer kan ik eigenlijk
nog niet zeggen", aldus de heer
Jan Westerik.

Het is al bijna weer een halfjaar
geleden dat Bodega 't Pantoffeltje
verkocht werd aan MVO Projecten
uit Varsseveld. In eerste instantie
was er sprake dat op deze locatie
een Albert Heijn zou komen. Later
werden deze geruchten weer te-
gengesproken. De heer Westerik
van MVO Projecten vertelt dat er

"in principe een partij gevonden
is." Hij wil alleen niet vertellen om
wat voor winkel het hier gaat. "Op
hoofdlijnen hebben we overeen-
stemming bereikt."

MVO Projecten hoopt na de bouw-
vak te kunnen beginnen met de
sloop van het huidige gebouw.
"We zitten nog helemaal in de be
ginfase. We gaan nu eerst een te
kening maken. Deze moet vervol-
gens nog door de gemeente wor-
den goedgekeurd en ook de bouw-
vergunning moet nog worden aan-
gevraagd. Ik verwacht dan ook dat
we pas na de bouwvak van start
kunnen gaan", aldus Westerik.



VLAAI VAN DE WEEK:

Chipolotavlaai € 5,00

Zachte Waldkornbroodjes
6 halen 5 betalen

Amarenenkoek € 1,90

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Mocca cremestam € 4,00

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

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

VOOR
E HOMEOPATHIE

• huidproblemen
• reumatische aandoeningen
• migraine
• slaapproblemen
•RSI
• angsten
•PMS
•ADHD
• astma
• hoofdpijn
• depressie
• allergieën
• burn-out
• menstruatieklachten
• problemen door vaccinaties
• gedrags- en ontwikkelingsproblemen

F. Q u i r i j n e n
(NVKH geregistreerd - vergoeding door
zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum „De Gaikhorst"
De Gaikhorst 2 7231 NB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

Wij hebben voor u...
• Leilinden en leiplatanen
• Bolbomen Esdoorn, Prunus, Catalpa, Acacia
• Dakplatanen
• Rode en groen beuk

voor hagen van 50-175 cm
• Bosplantsoenen
• Haagbeplanting

coniferen, meidoorn, liguster, etc.
• Haag- en sierconiferen

• Rhododendrons
en andere groenblijvende planten

Ook voor een cadeaubon
kunt u bij ons terecht

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG /- | U Al CIIJI A M
HOVENIERSBEDRIJF ll.J. HALrlVIAIM

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

De extra Bonusdagen gaan bij Oh
in Hengelo (Gld.) nog even door
Hollandse riblappen

nu

Amstel bier
krat 24 flesjes è 8.84 nu 2 krat voor €

Pampers luiers
pak a 17.92, div. maten Om * pak voor de iiSttwG j9ff|S

Lotus zeker en zacht toiletpapier
O pak halen ->- £ pak betalenpak 10 rol è 3.22

fles 0.75 It a 4.53 fles halen fles betalen

Dash wasmiddel
^ pak halen - - ff pak betalenpak 1.35 kg a 6.80

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.

Albert Heijn en Gall en Gall
OhMolenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 05 GALL^GALL

onze nieuwe serviceHioHtetir?
Installaüebureau Pardijs Schoolstraat 48 7211BCEefde (0575)514383

NATIONALE
GRONDTESTDAG

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

ZATERDAG 16 MAART
Het voorjaar staat voor de deur. Dit betekent dat de voeding uit de grond groten-
deels verdwenen is. Veel gazons kennen na deze zachte winter mosproblemen. Door
de zachte temperatuur groeide het mos namelijk door, terwijl de grasgroei nagenoeg
stilstond. Het gras ziet er in de meeste gevallen geel en futloos uit. Daarom is het van
groot belang in het vroege voorjaar de juiste stappen te ondernemen, willen we in de
zomer een mooi gazon hebben.

Op zaterdag 16 maart a.s. wordt in de winkel een Nationale Grondtestdag georgani-
seerd met als thema „een mosvrij gazon in 7 stappen"
onder begeleiding van ECOSTYLE. Uw grond wordt PC^I^q^iy/^
gratis getest op de zuurgraad van de bodem, ook wel
pH genoemd.

VORDEN
Stationsweg 16 • Vorden

Tel.(0575)551583

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

"J} VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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



EEN OCCASION AAN BOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTOBEDRIJF

Dambroek 9 - Baak

NIESINK
(0575) 44 20 89

VW Passat Variant 1.8 20V Comfortline 1999
VW Passat 1.8 20V 1998
VW Golf IV 1.9 TDI 110 pk met airco 1999
VW Golf II11.6 L 1997
VW Golf III 2.0 GTI 1995

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

Hyundai H200 D autom. grijs kent. 2001 28.000 km centr. vergr.
Peugeot 106 Sport '99 rood met. 1999 29.500 km centr. vergr
Opel Astra G 1.6 16V 5d zw met. 2001 18.000 km airco
Opel Vectra 1.6 paars met. 1994 83.000 km centr. vergr.
Honda Civic 1.4i 3d zilv. met. 2000 10.487 km el. ramen st.bekr.

Autobedrijf Robert Wistelink

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

l

Hyundai Excel 1.6 bj. 1998 40.000 km € 6.785,-
Mercedes C 180 bj. 1996 92.000 km € 14.295,-
Opel Corsa 1.4 swing bj. 1996 75.000 km € 5.877,-
Opel Astra 1.6 station bj. 1999 57.000 km € 13.750,-
VWGolf IV 1.6 16V bj. 1998 82.000 km € 13.590,-

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

BMW 3161
lichtmetaal

velgen
€ 6.350f-

•

1/l/OLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575) 44 11 14

^^^^^^^^^^^^^^^^^^•^•••iM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M

M Autobedrijf
M Meleers

1 . QtoonHoron U (f\^.1^\Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575)451974

VWGolf
1.4 16V

rood 09-1998
€ 11.950,-

Volvo 850 2.3 T-5 station 1996 full opt. € 13.950,-
Citroën Berlingo 1.9 D i.z.g.st. 1998 € 6.600,-
Suzuki Vitara 1.6 JLXi.z.g.st. 1990 € 5.000,-
Renault Clio 1.2 90.000 km 1994 € 4.000,-
Ruime keuze uit 25 bedrijfswagens div. types.

Opel Astra Station '92 wit Im.velgen
Alfa 33 Sportwagen 1.7 I.E. '92 groen
Opel Calibra 2.0 16V rood '90
Opel Corsa 1.4i lila LPG '91
Pontiac Bonneville rood '88 full options.

Ford Ka 1.3 trend zwart 06-2000 € 8.150,-
NissanPrimera1.616Vblauw06-1996 € 7.995,-
Honda Civic 1.4 city rood 04-1999 € 10.2 50,-
Renault Twingo 1.2 Helios blauw 05-1999 € 8.750,-
Opel Astra G 1.7 DTL grijs 03-1999 € 11.325,-

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

Alfa Romeo
Spider 2.0TS

Cabrio 1997
leer groen, met.

55.000 km

AUTOBEDKIJF

Banninkstraat 24 - Hengelo (Gld.) (0575) 46 12 62

VW Passat
Variant TDi

1998
€ 14.500f-

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

www.autoniienhuis.nl

Daihatsu
Move

geel, bj. 12-1998
€ 5.950f-

Alfa Romeo 156 1.8TS zilv.met. 2000 Airco 19.000 km nw.staat
Alfa Romeo Spider 2.0TS zilver met.1998 Airco leer 48.000 km
Alfa Romeo 146 2.0 Turbo diesel 1999 Airco zilver met.
Alfa Romeo 155 1.7TS nw.mod. 10-'95 zwart, schuifdak
Alfa Romeo 75 2.0 twin spark 1988 zilver met. € 1200,-

Ford Ka 1.3i bj 2000 grijs met.
Opel Astra 1.6i 3d bj '97
VW Polo 3d rood met. bj '97
Daihatsu Charade 1.3i bj '99
Opel Astra station 1.6 bj '94

€ 8.050,-
€ 7.200,-
€ 7.800,-
€ 7.400,-
€ 4.750,-

Opel Corsa Diesel geel metallic 1997 € 6.250,-
Peugeot Partner Diesel wit 1998 € 6.250,-
Suzuki Vitara grijs metallic 1993 € 6.950,-
Opel Astra Station 1.6 16V d.groen met. 1995 € 5.750,-
Suzuki Baleno 1.6 3-drs. blauw met. 1997 € 7.250,

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden

lil
Voor afspraak:

(0575) 55 38 02
06-21451588

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

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

tot€ 1000,
tot€ 1.500,
tot€ 6.000,
tot€ 7.500,
tot € 10.000,

VAKGARAGE®
HANS SLOOT
Rnurtoseweg 50 • Hengelo • Telefoon (0575) 46 18 71

Daihatsu Ferosa 1.6 geel kent. bj. 1992 € 6.750,
Renault Megane D bj. 1997 wit € 6.500,
Peugeot 306 SL bj. 1995 donkerblauw € 5.500,
Daewoo Nexia 1.5 GLX bj. 1996 groen € 5.250,
Fiat Bravo 1.4 bj. 1996 70.000 km groen € 6.800,

K>lein Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF

Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 406 2.0 coupé 5-1998 grijs met. radio lm. velgen 5.000 km
Peugeot 406 1.9 ST turbo diesel 4-1996 airco gr.met. 130.000 km
Peugeot 306 Break 1.9 turbo diesel 11-1998 airco r.met. 95.000 km
Peugeot 306 XR 1.6 5-drs. 8-1997 r.met. radio, trekh. 50.000 km
Citroen Saxo 1.4 SX 3-drs. 9-1998 zwart, lm. velgen, trekhaak,
50.000 km
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RIDDERHOF
PEUGEOT DEALER

Molenenk 2 - Hengelo (Gld.) (0575) 46 19 47
www.peugeot-ridderhof.nl

Peugeot 406
2.0 HDI Break

bouwjaar 2000
€ 20.450,-

Peugeot 106

Peugeot 106

Peugeot 106

Peugeot 106

Peugeot 205

Peugeot 206

Peugeot 206

Peugeot 306

Peugeot 306

Peugeot 307

Peugeot 307

Peugeot 307

Peugeot 406

Peugeot 605

1.1 XN bj. '96

1.6 GTI bj. '97

UAccent bj. '97

1.6 Sport 16V bj. '99

1.4 Generation bj. '97

1.9XNDbj.'98

1.4 XS bj. '99

1.4 Plus bj.'94

1.4XNbj.'93

1.6 16V bj. 01

2.0 16V bj. '02

2.0 HDI bj.'02

1.8 ST !6V bj/99

2.0 SRI Aut. Bj. '91

€5.500,-

€ 9,750,-

€ 7.750,-

€ 10.990,-

€ 6.350,-

€ 10.850,-

€ 10.950,-

€ 5.000,-

€ 4.520,-

€ 18.750,-

€ 19.750,-

€ 27.500,-

€ 16.300,-

€ 2.750,-

AUTOBEDRUf

Groot
Jebbink
Rondweg 2
Vorden (0575) 55 22 22

Daewoo
.eganza 2.0 SX

bj. 1997
€ 11.450,-

Daewoo
Lanos 1.5

5-deurs, bj. 1999
€ 7.750,-

Opel Corsa
1.5 diesel

bj. 1995
€ 5.450,-

Mazda 626
1.8 sedan

bj. 1996
€ 7.750,-

Fiat Marea
/eekend 1.6 SX

bj. 1997
€ 8.500,-

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

Nissan Micra 1.2 L 3-Drs aug-91 110.000 km. €
Nissan Micra 1.0 Jive 3-Drs mrt-94 108.000 km. €
Nissan Micra 1.0 Airco 3-Drs jun-97 63.000 km. €
Nissan Micra 1.0 GL 3-Drs jan-98 45.000 km. €
Nissan Sunny 1.3 LX 3-Drs apr-88 93.000 km. €
Nissan Sunny 1.4 Clair 4-Drs jun-94 119.000 km. €
Nissan Sunny 1.6 LX 5-Drs mrt-91 149.000 km. €
Nissan Sunny 1.6 SLX Station jan-94 117.000 km. €
Nissan Almera 1.4 S Airco 3-Drs apr-96
105.000 km. €
Nissan Almera 1.4 Pulsar Airco 3-Drs jun-97
80.000 km. €
Nissan Almera 1.8 Sport Audio+ 3-Drs apr-00
13.000 km. €
Nissan Almera 1.4 GX+ Airco 4-Drs jan-98
35.000 km. €
Nissan Almera 1.6 GX+ Airco 4-Drs sep-96
71.000 km. €
Nissan Almera 1.4 GX Airco 5-Drs aug-96
112.000 km. €
Nissan Almera 1.4 GX+ Airco 5-Drs mrt-97
39.000 km. €
Nissan Almera 1.4 Sport Airco 5-Drs jan-99
50.000 km. €
Nissan Almera Tino 1.8 Ambience + 5 drs apr-01
16.000 km. €
Nissan Primera 1.6 LX Airco 4-Drs okt-94
135.000 km. €
Nissan Primera 2.0 SGX Airco 4-Drs mei-94
131.000 km. €
Nissan Primera 2.0 Invitation AC 5-Drs apr-96
77.000 km. €
Nissan Primera 1.8 Sport + AC 5-Drs mrt-01
14.000 km. €
Nissan Primera 2.0 LX Airco Station okt-97
91.000 km. €
Nissan Primera 1.8 Comfort AC Estate nov-00
20.000 km. €

Citroen Xantia 1.8 5-Drs feb-95 123.000 km. €
Daihatsu Sirion 1.0 5-Drs sep-99 29.000 km. €
Honda Civic 1.5 Lsi 4-Drs jan-95 58.000 km. €
Mazda Xedos 6 2.0 V6 4 drs jan-99 66.000 km. €
Opel Astra 1.6 GLS 5-Drs okt-94 59.000 km. €
Opel Astra 1.6 GL Station jan-99 45.000 km. €

2.250,-
5.000,-
7.700,-
7.700,-
1.400,-
4.300,-
2.700,-
5.900,-

7.700,-

8.600,-

15.400,-

10.900,-

7.700,-

7.250,-

9.000,-

12.250,-

20.400,-

5.000,-

5.900,-

8.600,-

20.400,-

10.900,-

19.100,-

4.950,-
8.600,-
6.800,-

16.500,-
4.500,-

14.000,-
12.000,-
13.150,-
15.250,-

Renaurt Megane Coupe 2.0 2 drs apr-98 68.000 km. €
Renault Scenic 1.6 RN 5 drs okt-97 55.000 km. €
Renault Scenic 1.9 dlï 5 drs mrt-98 133.000 km. €
Toyota Corolla 1.6 Gxi Automaat 3 drs jan-99
86.000 km. € 11.300,-
Volkswagen Golf 1.6 74 KW 3-Drs mei-99
42.000 km. € 14.050,-
Volkswagen Sharan 2.0 GL 5-Drs sep-97 119.000 km. € 14.950,-

Liefhebbers weten waar ze moeten zijn,
zo is het ook met auto's
Misschien is het wel hierom dat
Garage Kluit in Wichmond niet
echt bekend is bij grote groepen
automobilisten in deze regio.

Begonnen in 1987 aan de Borcu-
loseweg in het centrum van Neede,
waar het bedrijf hoofddealer voor
Alfa Romeo werd, verhuisde men
enkele jaren later naar een pand
aan de Diepenheimseweg.
In 1997 verhuisde het bedrijf op-
nieuw, nu naar Wichmond. Hier

gaat men, zonder de 'herindeling'
van Fiat/ Alfa/Lancia af te wachten,
zelfstandig verder als specialist in
noem het maar niet alledaagse au-
to's met als hoofdmoot Alfa
Romeo.

De heren Kluit jr. en Kluit sr. hebben
in de ruime showroom een aanbod
voor de liefhebbers van klassieke
auto's uit de jaren 60 en 70, maar
ook de nieuwste types uit de 90er
jaren tot heden zijn goed vertegen-

woordigd. De cabrioliefhebbers -
en de tijd hiervoor komt er weer
aan - zullen hier tot de conclusie
komen dat open rijden zeer betaal-
baar kan zijn.

Garage Kluit is te vinden aan de
Dorpsstraat 28 (het voormalige
pand van Bouwbedrijf Peelen)
een zijstraat van de doorgaande
weg Baak-Vorden.



Collegepartijen moeten fors inleveren:

CDA van vijf naar zes zetels
Nationale collecte Simavi 17-23 maart 2002

Geef gezondheid, geef leven
Het CDA in Vorden heeft een
flink pak slaag uitgedeeld naar
de huidige collegepartijen. Bij
de gemeenteraadsverkiezingen
kreeg de partij maar liefst 162
stemmen meer dan vier jaar ge-
leden. De christendemocraten
gaan daarmee van vijf naar zes
zetels. De PvdA leed gevoelig
verlies en moet een zetel inleve-
ren.

Lijsttrekker de heer Ab Boers van
het CDA stak zijn blijdschap na af-
loop van de verkiezingen niet on-
der stoelen of banken. "Natuurlijk
hadden we dit wel een beetje ver-
wacht. In het dorp hoorde je dat
veel mensen ontevreden waren
over het huidige collegebeleid.
Maar je weet natuurlijk niet of die
ontevredenheid ook wordt omge-
zet in een stem op het CDA. De
mensen hebben ons dus echt als
een alternatief gezien. Het is na-
tuurlijk ook schandalig dat wij
vier jaar geleden als grootste partij
uit het college werden gekieperd",
aldus de heer Boers.
Wethouder de heer Henk Boog-
aard - lijsttrekker van de PvdA -
was zichtbaar teleurgesteld toen
hij vorige week woensdagavond de
verkiezingsuitslag hoorde. "Het
valt me wat tegen. Ik snap hier
niets van. Ik had echt verwacht dat
wij die drie zetels wel vast zouden
houden", aldus de heer Boogaard.
De vraag of de PvdA nu de opposi-
tie ingaat, vindt hij nog te vroeg.
"Ik wil eerst de cijfers nog eens be-
studeren. Ik heb de indruk dat het
er om gehangen heeft. Maar afge-
zien daarvan ben ik natuurlijk wel
teleurgesteld."
Als we naar de cijfers kijken zien
we dat de PvdA 58 stemmen min-
der had dan vier jaar geleden. De
grootste verliezer van de gemeen-

teraadsverkiezingen was de WD
met maar liefst 262 stemmen min-
der. Toen de verkiezingsuitslagen
van de verschillende stembureaus
woensdagavond één voor één bin-
nendruppelden in het Dorpscen-
trum was de spanning dan ook af
te lezen op de gezichten van de
Vordense liberalen. "We zijn echt
met de schrik vrijgekomen", aldus
de heer Bert Brandenbarg, tweede
op de lijst bij de WD. "Aan de an-
dere kant moet je natuurlijk wel
realistisch zijn. Bij de vorige ver-
kiezingen hadden we bijna vijf ze
tels. Het moet dan wel heel gek
gaan wil je nu een zetel verliezen.
Maar het mag duidelijk zijn dat
het CDA voorlopig aan zet is." Lijst-
trekker mevrouw Dorien Mulde-
rije knikte instemmend: "'Het CDA
heeft nu het initiatief bij de on-
derhandelingen. Het kan alle kan-
ten op."

Lijsttrekker de heer Mattie Bakker
van D66 haalde opgelucht adem.
Met 81 stemmen minder dan de
vorige keer blijft zijn partij in de
Vordense gemeenteraad. "We heb-
ben dan wel wat minder stemmen
gekregen, maar ik denk toch dat
een groot aantal mensen ons
trouw is gebleven. En dat is na-
tuurlijk een prettige constate
ring." De heer Bakker voorziet een
sleutelrol voor zijn partij in de Vor-
dense gemeenteraad. "D66 met
het CDA is een meerderheid, maar
ook D66 met de PvdA en de WD is
een meerderheid. De andere par-
tijen moeten dus nog meer reke-
ning houden met D66."

ONDERHANDELINGEN
De heer Boers van het CDA wil nog
niet zeggen welke partij de voor-
keur heeft als het gaat om de vor-
ming van een nieuw college. "Als

je naar de programma's kijkt, zie
je dat de VVD heel ambitieus is op
een aantal terreinen. Bijvoorbeeld
op het gebied van recreatie en toe-
risme. Maar goed, dat waren ze
acht jaar geleden ook al. In de
praktijk is daar de afgelopen acht
jaar heel weinig van terecht geko-
men. Dus wat dat betreft is er een
groot verschil tussen wat de WD
wil en wat ze de afgelopen acht
jaar gedaan hebben. Als je kijkt
naar het programma van de PVA
zie je dat deze wat soberder is, be-
halve op het terrein van milieu en
onderwijs. Verder is het zo dat de
socialisten van drie naar twee ze
tels zijn gegaan. Ook dat is een
punt waar je rekening mee moet
houden. Nee, het wordt niet mak-
kelijk", aldus Boers.

Ook een brede coalitie met daarin
drie of vier partijen sluit de lijst-
trekker van het CDA niet uit.
"Maar dan wel een brede coalitie
waarbij het CDA sowieso een wet-
houder levert. Want een partij met
zes zetels daar kun je niet om-
heen."

VOORZETTING PAARS
Toch is een voorzetting van het
huidige paarse coalitie nog steeds
mogelijk. Als we de zetels van de
WD, PvdA en D66 bij elkaar optel-
len komen ze op een krappe meer-
derheid van zeven zetels. Wethou-
der Boogaard (PvdA) daarover:
"Het blijft een optie." Wethouder
Muderije (WD): "Maar het is niet
zo dat we het van tevoren al met
elkaar op een akkoordje hebben
gegooid. De kiezer heeft gespro-
ken en het CDA is nu eerst aan
zet." Tenslotte de heer Bakker
(D66): "Onze voorkeur gaat nog
steeds uit naar paars, dus een voor-
zetting van het huidige college."

Uitslagen Vorden

Gemeenteraadsverkiezingen '98

Opkomst
CDA
WD
PvdA
D'66

Stemmen
4702
1781
1591
937
393

%
70,69
37,88
33,84
19,93
8,36

Zetels
13
5
4
3
1

Gemeenteraadsverkiezingen '02

Stemmen
4463
1943
1329
879
312

%
66,67
43,53
29,77
19,70

7,0

Zetels
13
6
4
2
1

Ook voor Vorden geldt:
ADVIES VOOR

PUNTGAAF DRUKWERK
WORDT U GEGEVEN DOOR

drukker i j We e ver s

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

Aspirine voor de pijn. een dok-
ter die adviseert en behandelt
pleisters voor een wond of me-
dische instrumenten die een
diagnose en/of behandeling
mogelijk maken, het inenten
van onze kinderen; dit alles is
voor ons gelukkig een vanzelf-
sprekend onderdeel van ge-
zondheidszorg. In veel landen
in het Zuiden is dat helaas niet
zo gewoon.

Simavi vindt dat iedereen recht
heeft op een goede gezondheids-
zorg. Maar als gevolg van armoe-
de, oorlog of natuurrampen en

door een gebrek aan elementaire
kennis en gezondheidsvoorzienin-
gen, eisen ziekten als diarree, ma-
laria en TBC helaas nog veel slacht-
offers. En dat terwijl 80% van de
ziekten kan worden voorkomen!
Daarom werkt Simavi in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika samen
met de lokale bevolking aan de
ontwikkeling van de gezondheids-
zorg.
U kunt daarbij helpen. Tijdens de
collecteweek van 17 t/m 23 maart
komen de collectanten van Simavi
bij u aan de deur voor een bijdra-
ge. Mogen wij rekenen op uw
steun?

Voorbereidingen
Skeelermarathon Vorden
in volle gang
De officiële naam van de natio-
nale skeelerwed strijd luidt
"Skeelermarathon Vorden".
Het is een wedstrijd in het ka-
der van de Univé World on
Wheels competitie, die is opge-
zet door Skatebond Nederland.

Het Skeelercomité Vorden houdt
zich al enkele maanden bezig met
de voorbereidingen en het gaat
voorspoedig, aldus het Comité.
Het evenement vindt plaats op
zaterdag 18 mei, in het Pinkster-
weekend, op industrieterrein Het
Werkveld te Vorden.

PARCOURS
Enkele weken geleden heeft een
afgevaardigde van Skatebond Ne
derland het SkeelercomitÈ be-
zocht om onder andere het par-
cours te keuren. Deze werd door
de Skatebond als "zeer geschikt"
bevonden. De start/finish zal ter
hoogte van Groothandel Oxalis
aan de Handelsweg komen te lig-
gen. Het parcours loopt als volgt:
Handelsweg, Industrieweg, Kerk-
hoflaan, Handelsweg. De lengte
van dit parcours is 1,1 km.

GRETHA SMIT TOCH NAAR
VORDEN?
Er worden circa 200 deelnemers
verwacht, die uit zullen komen in
vier categorieën: C, V(eteranen), B
en A . De eerste wedstrijd begint
omstreeks 16.30 uur en de laatste
wedstrijd zal rond 20.30 uur afge
lopen zijn.
In de B-categorie zal het Zutphen-
se talent Sven Groot aan de start
verschijnen. Een drietal andere re
gionale toppers zal in de C-catgo-
rie uitkomen. De nu nog gebles-
seerde Gretha Smit zal misschien
toch deelnemen aan deze wed-
strijd, evenals haar zussen. De da-
mes vormen geen afzonderlijke ca-
tegorie, maar zullen meerijden
met de heren B. Wanneer Gretha
toch niet in staat blijkt om de wed-
strijd te rijden, zal zij wellicht de

rol van rondemiss op zich nemen.
Arjan Mombarg van het Skeelerco-
mité is hierover nog met haar in
onderhandeling. Arjan Mombarg,
rijder in de Nefit-ploeg, zal zelf uit-
komen in de A-categorie. Hij rijdt
een thuiswedstrijd en is hierdoor
extra gedreven om een goede pres-
tatie neer te zetten.

VORDENSE BEDRIJVEN
STEUNEN INITIATIEF
Het zal voor Vorden een uniek eve
nemen t zijn. Er worden bij goede
weersomstandigheden namelijk
zo'n 2.500 bezoekers verwacht.
Het skeelercomité heeft al van veel
bedrijven hulp gekregen in de
vorm van een sponsorbijdrage. Op
dit moment wordt de Vordense
middenstand benaderd haar
steentje bij te dragen^^a^n een
speciale Skeelerkrant die in een
oplage van 30.000 exemplaren uit-
gegeven gaat worden.

MEI: SKEELERMAAND
IN DE ACHTERHOEK
Dat de skate en skeelersport leeft
onder de Achterhoekse bevolking
is duidelijk. Tijdens het Hemel-
vaartweekend, van 9 tot en met 12
mei, wordt in Harfsen een Skeeler-
en Skate vierdaagse georganiseerd
door Wheels in Nature. Vervolgens
wordt op 18 mei de 'Skeelermara-
thon Vorden' verreden.

Op Tweede Pinksterdag, 20 mei,
vormt Vorden opnieuw het toneel
voor vele skate en skeelerliefheb-
bers, want dan zal de jaarlijkse
toertocht 'De Achtkastelenroute'
plaatsvinden. Deze wordt georga-
niseerd door sportorganisatiebu-
reau freewheel. Kortom; in mei
staat de Achterhoek bol van de
skate en skeeleractiviteiten!

Voor meer info: Derk Besselink of
Martien Pater. Correspondentie
adres: Skeelercomité Vorden, Del-
dense weg 8, 7251 PN Vorden,
d.besselink@worldonline.nl

Te paard door
de Achterhoek
De vereniging Paardentoerisme
heeft in samenwerking met het
Achterhoeks Bureau voor Toe-
risme, de gemeente Zelhem en
de Stichting Hippisch Toerisme
drie rondgaande ruiterroutes
rondom Zelhem op de markt
gebracht.

In de streek zijn veel on verharde
wegen en het is daarom een ideale
omgeving voor paardrijden. Van
iedere route is een aparte route-

folder uitgegeven. De routes zijn
geschikt voor zowel ruiter als koet-
sier en variëren in lengte tot 12 tot
271/2 kilometer. Het totale ruiter-
route-netwerk in de Acherhoek is
570 km lang.
De routefolders zijn te koop bij de
VW-kantoren in de Achterhoek, de
Vereniging Paardentoerisme en haar
leden, bij de Stichting Hippisch
Toerisme en bij het Achterhoeks
Bureau voor Toerisme in Zutphen,
email info@achterhoektoerisme.nl



KLUVCRS VOKDE.N
DIZKENSPZCIAALZAAK

VERKOOPPUNT VAN ......

DE VALEWEIDE
BLOEMEN

UW PAARDENVOEDER ?

WIJ HEBBEN HET!!!

PAVO

HAVENS

NATUURLIJKE WEG

KLUVERSBROK

EQUIRAL

KASPER FAUNAFOOD
NATUURLIJK OOK VOOR

HOOI, VLASVEZELBALEN,
HOUTVEZELBALEN EN STRO

ZUTPHENSEWEG 39 7251 DH VORDEN TEL 551318

'Als je kind een n/erz/e/cte heeft,
zet dot je leven op z'n kop*
Sleurt clt Nlierslkhting. Giro 88.000

e NIERSTICHUNG
Nuttig en nodig

Veiling
op zaterdag 23 maart

a.s. in De Herberg

te Vorden

aanvang 19.00 uur

• Kijkuren: 23 maart van 13.00 tot 16.00 uur.
• Vanaf 11 maart zijn de boekjes verkrijgbaar bij:

De Herberg, het VW-kantoor, de bibliotheek,
ABN-Amro en Rabobank.

• De opbrengst is bestemd voor de
restauratie van de ramen van de Dorpskerk.

Weekendaanbieding:

Ananas-
sloffen
van € 6,6O voor ̂  JL • / ̂

FredBosvel
Verder hebben wij allerlei SP**™.-

* zwanenhalzen
leuke paascadeau-artikelen

o.a. Harry Potter

chocolade paasei.

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 55 17 50

zoekt voor binnenkort een

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

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

Voor de snelle beslisser een prima startpremie.

Inl. (0575) 55 13 16

Kijk voor
meer

nieuws
op:

Rundersucadelappen 1 kg c 4."

Hamlap of fricando
gekruid of naturel 1 kg €4?'

Gelderse schijven 4 stuks € l.95

Spepersteaks cS.00

4e GRATIS

Bourgondische
UuifjeS per stuk €l?°
kant en klaar uit onze grillcorner

Weekpakket vleeswaren:

100 gr KATENSPEK

100 gr KIPFILET PESTO

100 gr SNUWORST

cl.»
€l.25

€l.13

€3.49

Extra vleeswarenaanbiedina:

200 gr AMBACHTELIJK
GEROOKTE ACHTERHAM Cl»

uw vakslager D IJ KG RAAF

0 10 KLEIN BLOEMIGE
VIOLEN

0 10 VIOLEN VOOR

0 3 PRIMULA'S VOOR

0 20 ROZEN

0 2 BOSSEN TULPEN

0 2 BOSSEN NARCISSEN

Al deze aanbiedingen zijn geldig t/m 16

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Bloemen en planten
2?9
4?9
3?9
2?9

Burg. Galleestraat 22

Bij Anthony's steeds een
wisselend assortiment

Voorjaars- en Paaskriebels met:

Paasservetten 2 pakjes voor € 6,OO

Cocktailservetten (klein) , -^
2 pakjes voor € 4j5O

Decoratiepluimen a € 3j5O

Aardewerk kipfiguren €

Sokken diverse dessins
van € 8,35 voor

„Pashmina" shawls
van € 27,00 voor

€7,50

€ 22,5O

Nieuw:

„Tulchan" overhemdblouses,
vesten en truien

van 100% katoen in vrolijke voorjaarskleuren.

Tot ziens bij Anthony's

Dank u wel
voor uw

Mensen in Nood helpt

slachtoffers van oorlogen,

natuurrampen en armoede.

Overal ter wereld. Zonder

onderscheid naar ras, geslacht

of geloof. Dat kan alleen dankzij

de steun van mensen zoals u.

Daarvoor heel hartelijk dank!

Contactjes?
Het cement

tussen vraag en aanbod!

' Mensen in Nood
De mensen, de inzet, de kracht

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



Staring instituut Musical Jacob
tijdelijk voor
publiek gesloten
In verband met een ingrijpende
verbouwing is het Staring In-
stituut in Doetinchem vanaf
4 maart tot medio april voor
het publiek gesloten.

Telefonisch, schriftelijk en via e-

mail (info@staringinstituur.nl) is
het instituut in die periode wel
bereikbaar. Voor meer informatie
over het precieze tijdstip van her-
opening en alle overige nieuws
kan men ook de website (www.
staringinstituut.nl) raadplegen.

Scholingsavond
"De Knupduukskes
Zaterdagavond 16 maart orga-
niseert de bqerendansgroep
"De Knupduukskes" een zgn.
scholingsavond. Voor deze
avond zijn uitgenodigd: de
"Vier Winden" uit Vragender;
"Overschotje" uit Lochem;
"Gorsselse Boerendansers" en
de "Cannenburger Boerendan-
sers" uit Vaassen.

De bedoeling is dat de groepen al-
lemaal een paar keer optreden en
bovenal dat ze "iets" van elkaar
kunnen opsteken. Een "Commis-
sie van Advies" ( het woord zegt
het al) is deze avond aanwezig om
de deelnemende verenigingen

richting toekomst, van nuttige ad-
viezen te voorzien. De groepen
dansen allemaal één keer hetzelf-
de (verplichte) nummer.
De organiserende groep "De Knup-
duukskes" zal deze avond een de
monstratie geven van de dans "De
Horlepiep". Een vrij ingewikkelde
dans voor vier paren. Na het offi-
ciële gedeelte blijven de beentjes
zaterdagavond gewoon "op de
vloer", want deze scholingsavond
is tevens bedoeld om de onderlin-
ge contacten wat nauwer aan te
halen. Een leuk aspect deze avond,
de deelnemende dansgroepen ver-
schijnen in verschillende kleder-
drachten.

In het weekend van vrijdag 19
april tot en met zondag 21 april
( 3 voorstellingen) wordt in de
dorpskerk de musical "Jacob"
(uit Geneses) opgevoerd.

Na het succes van vorig jaar met
de opvoering van de musical
"Ruth", heeft de commissie van
"Vorming en Toerusting" van de

kerken uit Vorden, Wichmond en
Vierakker, gemeend dit jaar te
moeten komen met de musical
over het leven van Jacob.

Momenteel zijn de repetities in
volle gang. In september werd
reeds met repeteren begonnen in
de school op het Hoge. Afgelopen
zaterdagmiddag werd voor de eer-

ste keer in de Hervormde dorps-
kerk gerepeteerd. De complete
groep bestaande uit de "spelers",
de dansers, koor, muziek, technici,
de decorbouwers, de mensen die
de kleding verzorgen. Dit alles on-
der regie van Marjan Beitier.

Met nog bijna zes weken te gaan
werd er keihard gerepeteerd.

Veiling voor
restauratie Dorpskerk
De Stichting Veilingcommissie
organiseert op zaterdagavond
23 maart de jaarlijkse veiling
ten behoeve van de restauratie
van de Hervormde Dorpskerk.

De veiling wordt gehouden in zaal
"De Herberg". De commissie is er
in geslaagd om weer vele mooie ar-
tikelen bij elkaar te krijgen. Zo
gaat een prachtige houten pop,
een biedermeier spiegel en een
fraaie Twentse klok, om maar een

paar "uitschieters" te noemen,
"onder de hamer".
De mogelijkheid bestaat om s'mid-
dags de artikelen te bekijken. Op
de volgende adressen is de catalo-
gus voor de veiling verkrijgbaar:
De Herberg, het VW kantoor, de
bibliotheek, en bij de plaatselijke
banken Rabo en ABN/Amro. In de
ze catalogus staan de te veilen goe-
deren op nummer vermeld. Deze
boekjes zijn ook s'middags en
s'avonds aan de zaal verkrijgbaar.

Samen op de bres voor
een schoon Vorden
Na een onderbreking van een
jaar vanwege de MKZ-crisis, zal
op zaterdagmorgen 16 maart
a.s. voor de zevende keer de
Zwerfvuildag worden gehou-
den.

Onder het motto: "Vorden buiten
gewoon schoon" zullen meer dan
100 vrijwilligers van verschillende
buurt- en andere verenigingen zo-
als Hackfort, de Wildenborch,
Wildbeheer Eenheid IJssel Oost,
Wichmond/Vierakker, Leefbaar-
heid Vorden, Kranenburgs Belang,
hengelsportvereniging "De Snoek-
baars", buurtvereniging Broekweg
en de Vordense Rijwiel Toerclub
"De Achtkastelenrijders", alsmede
particulieren die niet gebonden
zijn aan een club of vereniging ge
wapend met vuilniszakken het
zwerfvuil verwijderen uit bermen
en sloten in het buitengebied van
Vorden.

Twee jaar geleden werd er 1740 kg

zwerfvuil verzameld. Een dergelijk
karwei vereist veel menskracht;
vrijwilligers zijn dan ook nog
steeds van harte welkom. Speciaal
op de leeftijdscategorie 30+ en 40+
doen wij een beroep. De ervaring
heeft geleerd dat het niet alleen
een nuttige maar ook een gezelli-
ge activiteit is. Men kan zich aan-
melden voor Wichmond/Vierak-
ker bij de heer J. Rietman. Voor de
overige gebieden bij mevrouw R.
van Vleuten en bij de heer B. v.d.
Houwen.
Wethouder van Milieu, de heer H.
Boogaard, zal die zaterdagmiddag
de actie officieel afsluiten op de
Gemeentewerf aan de Enkweg
waarbij - zoveel mogelijk - de vrij-
willigers die die morgen het zwerf-
vuil raapten, aanwezig zullen zijn.
Naast - ongetwijfeld - woorden van
waardering zorgt het Gemeente-
bestuur van Vorden voor een
drankje en een boerenkoolmaal-
tijd. Enkele leden van Wildbeheer
zullen de actie afblazen.

VRAAG VRIJBLIJVEND NAAR

DE VELE MOGELIJKHEDEN d r u k k e r i j Weevers

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax(0575) 551086

info@weevers.nl

www.weevers.nl

Uitslagen Steenderen

Gemeenteraadsverkiezingen '98

Opkomst
CDA
PvdA
WD

Stemmen
2788
1341
834
613

%
76,01
48,10
29,91
21,99

Zetels
11
5
3
3

Gemeenteraadsverkiezingen '02

Stemmen
2783
1460
699
624

%
73,94
52,46
25,12
22,42

Zetels
11
6
3
2

Uitslagen Hengelo Gld.

Gemeenteraadsverkiezingen '98

Opkomst
CDA
PvdA
WD

Stemmen
4318
1895
1289
1134

%
66,2
43,9
29,8
26,3

Zetels
13
6
4
3

Gemeenteraadsverkiezingen '02

Stemmen
4003
2044
1105
854

%
60,93
51,06
27,61
21,33

Zetels
13
7
3
3
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s c h o o r s t e e n v e e g bed r i j f

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

. verenigingsdrukwerk

. feestgidsen

. programma's

. strooibiljetten

U kunt bij ons uw floppy, printjes of op-
namemodellen aanleveren. Wij zorgen
dat het geprint of gecopieerd wordt.

Vraag vrijblijvend prijs.

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

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

week 11-02
aanbiedingen
eldig t/m
4 maart

JUST SMALL jack
mt. 62 - 86 _£* J|

JUST SMALL
broek
mt. 62 - 86
norm. € 8,95 nu voor:

cicintc

PERSI VAL jack
mt. 92 -164 norm. v.a. € 17,95
nu alle maten: 13?5

PERSIVAL T-shirts CCII
mt. 92 -164 norm. v.a. €6,75 f* • •UU
nu voor slechts: ^ ,̂ ̂ Jg

PERSIVAL broek
7/8 model mt. 104 - 164
nu alle maten voor:

FASHION )
mode voor het héle gezin

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

Het cement
tussen vraag
en aanbod!

Diverse beursmodellen:
Hoogslapers en Stapelbedden

Uit faillissement:
bureau's,

roldeur- en draaideurkasten (Arend)

Uit toonzalen:
divers design meubilair

Wees er als de kippen bij

op=op
KUIJK'S Meubelbeurs

Mercatorstraat 12
7131 PX Lichtenvoorde

Tel. 0544-371256
Industrieterrein Kamp Zuid

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de vele mogelijkheden
van doorplaatsing in meerdere edities

Speciale aanbieding

uw trap bekleed
met een oersterk tapijt

keuze uit meer dan 10 kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts 185 euro
Wij komen vri/'bli/vend met stalen bij u aan hu/s.

Voor inlichtingen en/of besfeffingen:

JRK PRODUCTS
lei (0546) 45 86 97 / 0651618006 J. Buisman



Homeopaat Frans Quirijnen uit Warnsveld:

Op zoek naar oorzaak klachten

Het is nog geen twee jaar gele-
den dat Frans Quirijnen zich in
Warnsveld heeft gevestigd als
klassiek homeopaat, maar zijn
praktijk in Gezondheidscen-
trum 'De Gaikhorst' mag niet
klagen over belangstelling. "Ik
moet het met name hebben van
tevreden patiënten. De meeste
komen met mij in contact, na-
dat ze van familie of vrienden
hebben gehoord hoe deze door
middel van homeopathie van
hun klachten zijn genezen. En
dat is natuurlijk de beste recla-
me", zegt hij.

Frans Quirijnen (33) maakte zelf
voor de eerste keer kennis met ho-
meopathie toen hij ruim tien jaar
geleden de Ziekte van Pfeiffer
kreeg. "De klachten gingen over,
maar ik voelde me bovendien ook
veel beter in mijn vel zitten dan
voorheen. Ik ben me vervolgens
meer gaan verdiepen in de home-
opathie wat uiteindelijk resulteer-
de in een studie aan de Academie
voor Klassieke Homeopathie in
Amsterdam", blikt hij terug. Sinds
1998 werkt Quirijnen als zelfstan-
dig homeopaat. Eerst in Nieuwe-'
gein en nadat hij met zijn gezin
naar de Achterhoek verhuisde al-
weer bijna twee jaar in Warnsveld.
Een klassiek homeopaat gaat op
zoek naar de oorzaak achter de
klachten. Een eerste gesprek kan
dan ook wel zo'n anderhalf uur

duren. "Daarbij wil ik graag weten
waarom iemand bepaalde klach-
ten heeft. Wat is er gebeurd, welke
veranderingen zijn er geweest, wat
voor ziektes heeft iemand gehad
of komen er in de familie voor",
somt Frans Quirijnen op. "Het in-
teressante aan dit vak is dat ieder
mens weer anders is. Door in te
gaan op de specifieke kenmerken
en achtergronden van de cliënt
probeer ik er achter te komen op
welke manier iemand uit balans
is. Daarbij betrek ik dus het hele
lichaam - maar ook hoe iemand
denkt en voelt - want vaak is er een
samenhang tussen de verschillen-
de klachten." Op het totaalbeeld
dat dan ontstaat, schrijft Frans
Quirijnen een homeopathisch ge
neesmiddel voor, waardoor het
ziekteproces wordt omgezet in
een genezingsproces. "In feite
moet het lichaam dan zelf z'n
werk gaan doen. Het is de bedoe-
ling dat zelfgenezend vermogen -
van nature bij ieder mens aanwe
zig - zodanig wordt geprikkeld dat
de patiënt zelf de ziekte of aan-
doening overwint. En op die ma-
nier komen lichaam en geest dus
weer in balans", legt hij uit.

KLACHTEN
De mensen komen voor de meest
uiteenlopende klachten bij Frans
Quirijnen. Van psychische proble
men zoals verlegenheid, depres-
sies en rusteloosheid tot chroni-

sche aandoeningen. We moeten
dan denken aan zaken als astma,
reumaklachten, migraine, ADHD,
huidproblemen, RSI, slapeloos-
heid, en problemen rond de zwan-
gerschap. Maar ook bij acute
klachten zoals griep, koorts, aller-
gieën en ontstekingen kan een be-
zoek aan een homeopaat uitkomst
bieden.

Frans Quirijnen heeft met enkele
huisartsen in Warnsveld en omge
ving al een goede verstandhou-
ding opgebouwd. "Het komt
steeds vaker voor dat een huisarts
iemand doorverwijst naar mij.
Maar andersom gebeurt dat ook.
Als ik het bijvoorbeeld niet ver-
trouw dan vraag ik om ook even
contact op te nemen met de huis-
arts. De reguliere gezondheids-
zorg en homeopathie kunnen wat
dat betreft dus heel goed samen-
gaan. Je vult elkaar aan", bena-
drukt hij.

De praktijk van Frans Quirijnen is
aangesloten bij de Nederlandse
Vereniging van Klassiek Homeopa-
ten. Voor een bezoek aan hem is
geen verwijzing nodig van huis-
arts of specialist, en consulten
worden geheel of gedeeltelijk ver-
goed door vrijwel alle zorgverzeke
raars. Voor meer informatie of
voor het maken van een afspraak
kan men bellen met. Zie ook
advertentie elders in deze krant.

Prins Bemhard Cultuurfonds
kent 93 subsidies toe
Het bestuur van het Prins Bem-
hard Cultuurfonds Gelderland
heeft in de maanden januari en
februari 2002 93 garantiesubsi-
dies verleend.

Deze toekenningen vallen binnen
de sectoren: muziek, theater, beel-
dende kunst, wetenschap, letteren,
culturele vorming, cultuurbehoud
en natuurbehoud.

ALGEMEEN
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
is een stichting met een landelijk
bureau en vijftien afdelingen in
de provincies en de drie grootste

steden. Het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds Gelderland is één van
de vijftien afdelingen. Door het
verlenen van subsidies, het geven
van opdrachten en het uitreiken
van prijzen zetten het Prins Bern-
hard Cultuurfonds zich in voor
cultuur en nauurbehoud.

Per jaar worden door het Prins
Bernhard Cultuurfonds Gelder-
land ruim 400 projecten gesteund.
Verzoeken kunnen worden inge-
diend door culturele stichtingen
en verenigingen. Een aanvraagfor-
mulier wordt op verzoek toege-
zonden. Subsidie wordt verleend

voor culturele, concrete, eenmali-
ge projecten in Gelderland.

Het budget dat het Prins Bernhard
Cultuurfonds Gelderland jaarlijks
te besteden heeft bedraagt onge-
veer 700.000 euro. Dit geld komt
uit diverse bronnen: de Lotto en de
BankGiroLoterij-, particulieren en een
collecte die jaarlijks in mei wordt
gehouden. Toewijzingen in het ver-
spreidingsgebied van Contact.

Hengelo Gld: Christelijke Muziek-
vereniging Crescendo
Vorden: Stichting Vrienden van de
Vordense Molens

IVN in maart
Herten en reeën
Heel gemakkelijk wordt er gespro-
ken over hert, terwijl dan het ree
bedoeld wordt. Daarom een toe-
lichting. Het hert, beter gezegd
het edelhert, komt alleen voor op
de Veluwe en dan vooral in park
De Hoge Veluwe. Herten zijn de
grootste in ons land levende zoog-
dieren. Alleen het mannetje
draagt een gewei. Dit gewei wordt
groter naarmate het dier ouder
wordt. Elk jaar komt er een tak
aan het gewei bij. Als het dier ou-
der is dan een jaar of acht groeit
het niet zoveel meer. Ook kan in
een jaar van voedselschaarste het
aantal takken kleiner zijn. Elk jaar
in maart valt het gewei af. Al vrij
spoedig daarna begint het nieuwe
gewei te groeien. Zolang het gewei
in de groei is, is het geheel van
huid voorzien. Als het volgroeid is,
begint het te jeuken. Het manne-
tje gaat dan met het gewei aan het
poetsen. Als gevolg hiervan han-
gen al gauw de lappen vel erbij. Dit
lijkt erger dan het is. Na enige tijd
is het gewei schoongepoetst en is
dan een dode botmassa waarin
geen gevoel zit. In de bronsttijd in
september-oktober houden de
mannetjes flinke gevechten om de
vrouwtjes. Daarbij spelen de ge-
weien een belangrijke rol.

Het ree komt overal in ons land
voor. Het dier is flink kleiner dan
het edelhert; met een hoogte van
zeventig centimeter is het net een
wat grote hond. Het mannetje, de
reebok, werpt het gewei vroeger af
dan het edelhert. In de regel ge-
beurt dat al in november decem-
ber. Het nieuwe gewei groeit ook
bij hem al snel weer aan. Zo'n van
vel voorzien gewei, het zogenaam-
de bastgewei, is tijdens de groei
erg zacht en kwetsbaar. Door ver-
wondingen kan het zelfs ver-
vormd uitgroeien. Het gewei van
de reebok wordt niet groter dan
met drie uiteinden per stang. Zo'n
bok wordt wel zesender genoemd.
In de wintermaanden zien we wel
eens vrij grote groepen reeën (tot
twintig dieren) rondtrekken. In de
rest van het jaar zijn de groepen
klein. Ze zijn dan vaak alleen of
met z'n tweeën. De paartijd is in
juli/augustus. In mei worden de
reekalfjes geboren.
Reeën hebben een opvallende wit-
te vlek onder het staartje. Die vlek
wordt wel spiegel genoemd. Het
wit is in het schemerdonker goed
te zien voor de kalfjes. Zo volgen
ze hun moeder. Het is overigens
ook wel eens gebeurd dat een kalf
het witte spatbord van een fiets
volgde.

Grondtestdag bij
Welkoop Vorden
Het is weer voorjaar! De natuur
ontwaakt en er komt weer volop
activiteit in de tuin van zowel
plant als dier.

De wens van veel tuinliefhebbers
is een mooi, sterk en diepgroep
gazon. Helaas wordt de gazon-
bezitter hierin echter vaak teleur-
gesteld. Ondanks alle inspanningen
krijgt men vaak niet de gewenste
grasmat en stukken mos ontsieren
het gazon. Toch is er een oplossing
voor dit probleem!
Wanneer er mos in een gazon aan-
wezig is, zijn daar vaak verschil-
lende oorzaken voor. Voorbeelden
zijn: een zure grond, schaduw, een
'dichtgeslagen' bodem, gebrek aan
bodemleven door het gebruik van
kunstmest en mosdoder (verticute-
ren is dan een must!) of een gebrek
aan voedingsstoffen.
Een goed bodemleven is van wezen-
lijk belang voor een gezonde gras-
mat. Bacteriën en bodemschimmels
zorgen voor een luchtige, losse
bodemstructuur en een intensieve
beworteling van het gazon.
Men dient het probleem dus bij de
basis aan te pakken. De groei-
omstandigheden voor het gazon
moeten zo optimaal zijn, dat het
gras de concurrentiestrijd met het
mos wint. Met het 7-stappenplan
van ECO style krijgt men een ge-
zonde en mooie grasmat. Wan-
neer men zich hieraan houdt,
pakt men de oorzaken van mos en
onkruidgroei 'bij de wortel' aan.
AZ-Kalk stopt de verzuring van het
gazon en bevat veel sporenele-
menten (plantenvitamines) Bio
Gazon-Azet is een complete biolo-

gische gazonmeststof, verrijkt met
micro-organismen. Deze zorgen
ervoor dat het gras voldoende voe-
ding krijgt (door het verteren van
mosresten en grasmaaisel) en dat
de grond lekker 'los' blijft. En....
verticuteren hoeft niet meer.

Door deze biologische gazonkuur
ontstaat er een veel sterker gazon,
met een diepe en brede wortelont-
wikkeling. In warme periodes zal
het gazon hierdoor minder droog-
tegevoelig zijn. Daarnaast zal er na
bemesting met AZ-Kalk en Bio
Gazon-Azet minder lentegroei van
het gras optreden (minder maaien
dus!), maar juist breedtegroei. De
graszode wordt zienderogen dich-
ter en diepgroen. En... het gras-
maaisel kan blijven liggen en ver-
ticuteren is verleden tijd. Kortom,
een beter resultaat met minder
werk!
Een juiste basis en gezonde grond
is dus van wezenlijk belang. Om te
kijken hoe het met de grond ge
steld is, kan men zaterdag 16
maart met een bodemmonster
naar de Welkoop in Vorden. Men
stelt dit monster samen door op
verschillende plaatsen uit gazon,
border of moestuin een monster te
steken van enkele centimeters
diep. Dit bij elkaar voegen, goed
mengen en een kleine hoeveelheid
meenemen naar de Welkoop. Daar
is een specialist aanwezig die de
monsters test en het voorziet van
deskundig advies.
Kom dus voor een grondtest en
meer informatie naar Welkoop
en maak een goede start van het
tuinseizoen.

Bestuursinkrimping WV
Gezien de ontwikkelingen in de
regiovorming, die zoals bekend
de VWs in de Achterhoek voor-
staan, gaat het bestuur van de
WV na donderdag 21 maart
voorlopig verder met zes be-
stuursleden.

Die dag wordt in Hotel Bakker de
jaarvergadering gehouden. De af-
tredende leden FJ. de Zee en R.
Klein Brinke zijn aftredend en stel-
len zich herkiesbaar. Aftredend en
niet herkiesbaar zijn B. Abbink en
H. Franken. Het bestuur stelt als
enige candidaat J. Roosenstein.

Op de vergadering zal trouwens de
regiovorming VW Achterhoek uit-
gebreid aan de orde komen.

Verder geven deze avond Gosse
Terpstra en Jaques Roosenstein
hun mening over "het toerisme in
en rond Vorden, hoe kijken ze er
tegen aan".

Gosse Terpstra middels de bril van
een ambachtelijk buitenonderne-
mer en Jaques Roosenstein door de
bril van een tot-voor-kort toerist en
thans een Vordense middenstan-
der.



Dansavond
in Doetinchem
Zaterdag 16 maart a.s. is er in zaal
'de Veldhoen' te Doetinchem een
dansavond. Zie voor verdere infor-
matie de contactjes.

PC de Graafschap
Zondag 10 maart was er een
springwedstrijd in Haaksbergen,
daar behaalde Janneke Heuvelink
met Lombardo een 2e prijs in de
klasse M.

Zonnebloem
Zaterdagmiddag waren in het
Dorpscentrum vele vrijwilligers
van Zonnebloemafdelingen uit
Vorden en Wichmond aanwezig
om zo'n 170 personen een gezelli-
ge middag te bezorgen. Een bij-
eenkomst die was bedoeld voor de
ouderen en hulpbehoevende me
demensen. Aan deze middag werd
medewerking verleend door het
duo "De Bouwmeesters" uit Halle.
Zij vermaakten de aanwezigen
met liedjes en schetsjes. De bezoe-
kers werden getracteerd op een
hapje en een drankje. Het komen-
de najaar organiseert de afdeling
Vorden van "De Zonnebloem" een
bustocht.

Goede resultaten
ILT.V.ers
De R.T.V.ers waren dit weekend
weer actief, in een A.T.B. wedstrijd
te Berlicum reed de Hengeloer
Martin Weijers naar een 20e
plaats. Ook de Vordense dame
Gretha kl Brinke reed hier een goe-
de wedstrijd, zij behaalde een 13e
plaats tussen de Nederlandse da-
mes top, winnares werd Dapne v/d
Brand uit Zeeland (BR). De Vorden-
se ATBer Paul Zweverink had het
erg zwaar in zijn eerste nationale
wedstrijd, hij behaalde een 88e
plaats. Thijs v Amerongen reed in
het Duitse Staelen, in zijn Nieuwe-
lingen categorie bewees hij ook
hier zijn mannetje te staan in een
grote kopgroep spurte hij naar een
5e plaats. De Baakse R.T.V.er Arne
Kornegoor rijdend in het tegelto-
ko team, reed afgelopen zaterdag
naar een 3e plaats in een super
zware waaier klassieker een goed
resultaat voor de jonge Neo Ama-
teur.

Bridge

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 6-3-O2
Groep A: l Dhr. H. Wagenvoorde
Dhr. J. Holtslag 62,50%; 2 Mw. K.
Vruggink Mw. D. Hoftijzer 61,81%;
3 Mw. W. Gerichhausen Dhr. G.
Hissink 55,56%.
Groep B: l Mw. C.E. Smit Dhr. B.
Bergman 57,57%; 2 Mw. HJ. de
Bruin Dhr. K. Snel 54,79%; 3 Dhr. A.
de Bie Dhr. R.W. Harmsen 52,71%.
Groep C: l Mw. T. Hooyveld Mw. V.
van Leuvensteyn 58,85%; 2 Mw. J.J.
Vreeman Dhr. G.H. Vreeman
56,77%; 3 Mw. J. de Vries Hr. H. de
Bruin 53,13.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 4 maart
A-groep: 1. De heren Wijers en Tha-
len met 58,3 %; 2. Het echtpaar
Hoftijzer met 57,6 %; 3. De dames
Hendriks en van Burk met 54,2 %.
B-groep: 1. Mevrouw Rossel en de
heer Bergman met 69,4 %; 2. Me-
vrouw Lassche en de heer Meijers
met 59,7 %; 3. Mevrouw van der
Ven en de heer Feij met 54,9 %
C-Groep: 1. De dames Groot Bra-
mel en Tigchelaar met 59 %; 2. Het
echtpaar Speulman met 58,3 %; 3.
De dames Beek en Stehman met
53,5 %.

Recreanten
volleybal toernooi
Het recreanten RABO toernooi ge
organiseerd door Pelgrum Make
laars DASH op zondag 10 maart
2002 waaraan 25 teams hebben
deelgenomen is wederom zeer

succesvol verlopen. De winnaars
van de poules waren: The Phan-
toms uit Doesburg Mixteam, BO-
VO 2 uit Aalten Mixteam, KWIK uit
Steenderen Mixteam, Terwolde
Mixteam, REVOLVA uit Varssel-
der/Veldhunten Damesteam, LON-
GA '59 uit Lichtenvoorde Heren-
team. De Kruisfinale is gewonnen
door: BOVO 2 eerste prijs, KWIK
tweede prijs, TERWOLDE derde
prijs, The Phantoms vierde prijs.

Volleybal

PELGRUM/DASH

Uitslagen Pelgrum-/Makelaars/
Dash volleybal
Heren; Avanti l - PM DASH l
3-1; Gorssel l - PM DASH 2
4-0; Avanti 2 - PM DASH 3
4-0.
Dames; PM DASH l - Longa 3
4-0; PM DASH 2 - Dynamo l
4-0; PM DASH 3 - BVC l 2-3; PM
DASH 4 - Rohda l 4-0; Rivo 2 - PM
DASH 5 4-O; Avanti 6 - PM DASH 6
3-2; Harfsen 3 - PM DASH 7
4-0.
Jeugd; Jongens A; PM DASH Al
- Labyellov Al 1-3; Meisjes B;
PM DASH BI - Labyellov BI
4-0.
Mix C; PM DASH XC1 - PM DASH
XC24-0.
Recreanten dames; PM DASH l
- Voorst 4 3-0.

Programma Pelgrum-
Makelaars/Dash volleybal
Heren; PM DASH l -Victoria 2; PM
DASH 2 - Harfsen 1; PM DASH 3
- Harfsen 2.
Dames; Orion 3 - PM DASH 1; Side
Out l - PM DASH 2; Victoria l - PM
DASH 4; PM DASH 5 - Gorssel l; PM
DASH 6 - VCV 4; PM DASH 7 - Avan-
ti 5.
Jeugd; Meisjes B; Orion BI
- PM DASH BI; Mix C; Wivoc XC1
- PM DASH XC1; Mix C; PM DASH
XC2-Victoria XC2.
Recreanten dames; Devolco 4
- PM DASH1.

Dash dames
Zaterdag 9 maart speelden de da-
mes van Pelgrum Makelaars Dash
tegen Longa uit Lichtenvoorde. De
eerste wedstrijd tussen deze teams
werd afgesloten met een mooie 4-0
overwinning in het voordeel van
de dames uit Vorden. Pelgrum Ma-
kelaars Dash wilde dit graag nog
een keertje overdoen en begon de
eerste set van wedstrijd vol en-
thousiasme. De set verliep soepel
en Dash kon lekker haar eigen spel
spelen. De set werd gewonnen met
25-9.
De tweede set begon Pelgrum Ma-
kelaars Dash ook goed en kon Lon-
ga niet zo heel veel tegenstand bie
den. Dash kon veel uitproberen
wat soms tot leuke acties leidde.
Setstand 25-16.
Het is al vaker bewezen dat het
spelen van een derde set, bij een 2-
0 voorsprong, erg lastig kan zijn.
De precisie verdwijnt dan waar-
door de kans op fouten groter
wordt. Ook in deze wedstrijd was
dat te zien aan de kant van Dash.
Het spel werd wat slordiger en
Longa kon zowaar nog dichterbij
komen. De set ging redelijk gelijk
op, maar door even de turbo erop
te zetten wist Pelgrum Makelaars
Dash ook deze derde set naar zich
toe te trekken. De stand was 25-19.
De vierde set zou de schoonheids-
prijs nooit gewonnen hebben. Het
tempo lag erg laag en beide teams
speelden onder hun niveau. Het
ging dus gelijk op en aan het einde
van de set werd het zelfs nog even
spannend. Toch wist Dash deze set
te winnen met 25-21, waardoor de
tweede 4-0 overwinning op Longa
een feit was.
Aanstaande donderdag 14 maart
gaan de dames op weg naar Doe
tinchem voor de wedstrijd tegen
Orion. Op 13 april zullen ze weer
te zien zijn in Vorden wanneer ze
het op moeten nemen tegen Re
flex.

HEREN l PELGRUM/DASH
De heren van Pelgrum Make-
laars/Dash l uit Vorden moesten
tegen Avanti 1.
Met een nog te volle ziekenboeg
moesten de heren naar Lochem.
Avanti een altijd lastige tegenstan-
der vooral uit. De selectie was al
behoorlijk uitgedund tot maar ze
ven man en toen gebeurde het ook
nog dat er met het inspelen er nog
een geblesseerd raakte.Zodoende
moest de wedstrijd met zin zessen
worden gestart en afgemaakt wor-
den. Tegen Avanti die het toch al
wat heet onder de voeten krijgt,
omdat de degradatie zone dicht
bij is. Dash dat dus aan trad met
een zwaar gehavend team met
spelverdeler Riek Bikkel op de dia-
gonaal positie, wat hij overigs
voortreffelijk deed. De eerste set
startte voortvarend de tegenstan-
der met een hoge gemiddelde leef-
tijd moest nog op gang komen. De
ze set werd door Dash gewonnen
met 21-25. In de tweede set kwam
de ervaring van de tegenstander
boven en dat leeftijd ook wel eens
een voordeel kon zijn. Door veel te
scoren via de handen en op de po-
sitie waar de mensen van Dash
niet stonden. Wist Avanti deze set
naar zich toe te trekken 25-16. De
derde en de vierde set waren een
kopie van de tweede. Telkens kon
er tot halverwege de set goed ver-
weer worden getoond, maar aan
het einde van de set was de het
Avanti die aan het langste eind
trok. Daardoor zie je met een te
krappe fitte groep is het verschil in
deze klasse met uitzondering van
de het bovenste en het onderste
team zeer klein. Met toch nog één
puntje wat er vijf hadden moeten
zijn, en een tegen stander die we
uit de degradatie zone hebben ge
haald moesten we het mee doen.
De volgende wedstrijd in de sport-
hal in Vorden komende zaterdag
wordt er gespeeld tegen Victoria.
Een tegenstander als alle neuzen
de zelfde kant op staan, en ieder-
een weer fit is een overwinning
voor Pelgrum/Dash moet kunnen
opleveren.

Turn en

Jitske Winkels nam op 2 maart j.1.
deel aan de derde voorronde ray-
onkampioenschappen LOS niveau
6 tot en met 9 van het rayon Han-
zestreek in de sporthal in Harfsen.
Jitske kwam uit bij de jeugd, ni-
veau 6. Haar punten waren:
sprong: 8.75; brug: 8.15; balk: 6.90;
mat: 8.70, in totaal 32.50 punten;
goed voor een 7e plaats.

Voetbal

SOCIÏ:
Uitslagen:
Jeugd: Sociï F-Warnsveldse Boys F
7-3; Vorden E-Sotiï E 6-2; MW D-So-
ciï D 6-2; Sociï B-Diepenveen B2
6-0.
Senioren: Warnsveldse Boys-Sociï
2-1; Klein Dochteren 2-Sociï 2 4-6;
Sociï 4-SCS 2 3-4; Sociï 5-Drempt
Vooruit 5 2-0.
Programma:
Jeugd: Sociï Fl-Drempt Vooruit 2;
Sociï El-Warnsveldse Boys E2; Sociï
Dl-Zeddam Dl; Markvogels B2-So-
ciï BI.
Senioren: Sociï-Klein Dochteren;
Sociï 2-Be Quick Zutphen 3; Sociï 3-
SHE 3; Warnsveldse Boys 4-Sociï 4;
Den Hoven 4-Sociï 5.

VV VORDEN
Uitslagen 9-10 maart
Rohda D2 - Vorden Dl 0-2; Vorden
D2 - DZC D6 2-2; DZC D7 - Vorden
D3 1-2; Vorden El - Sociï El 6-2;
Vorden E2 - Pax E4 1-2; AZC E2 -
Vorden E3 1-7; Doetinchem E6--
Vorden E4 2-1; Zeddam E3 -Vorden
E5 3-3; Steenderen Fl - Vorden Fl
0-2; Vorden F2 - Steenderen F3 3-0;
Vorden F3 - AZC F3 5-1; Viod F7 -
Vorden F4 0-3; Vorden F5 - Viod F8
1-15.
Vorden Al - Harfsen Al 3-2; Vorden
Cl - WHCZ C3 5-1; Vorden C2 -
WHCZ C4 3-3.

DVC l - Vorden l 2-1; Vorden 2 -
Neede 3 3-2; Vorden 3 - Warnsv.
Boys 2 4-2; WW 4 - Vorden 4 1-4;
Vosseveld 3 - Vorden 5 16-1.

Programma 16-17 maart
Vorden Dl - Overwetering Dl; Vor-
den D2 - Zutphen Dl; Zutphania
D2 -Vorden D3; WLEl -Vorden El;
Vorden E2 - Doetinchem E3; Vor-
den E3 - Zelos E4; Pax E6 - Vorden
E4; Vorden E5 - Ratti E2; Vorden Fl
- AZC Fl; St. Joris Fl - Vorden F2;
Brummen F5 - Vorden F3; Vorden
F4 - Warnsv. Boys F7; DZC F10 - Vor-
den F5.
Epse Al - Vorden Al; Warnsv. Boys
C2 - Vorden Cl; Warnsv. Boys C3 -
Vorden C2.
Vorden l - Pax l; Witkampers 2 -
Vorden 2; Steenderen 2 - Vorden 3;
Vorden 4 - Reunie 6; Vorden 5 - Deo
3.

DVC'26-Vorden 2-1
Vorden heeft afgelopen zondag te
gen het hooggeklasseerde DVC '26
geen punten kunnen bemachti-
gen. Het verloor met 2-1. Trainer
Chung kon niet beschikken over
vijf basisspelers vanwege blessures
of schorsingen. Mark Borgonjen
stond als sluitpost onder de lat.
De eerste speelhelft kon Vorden de
ploeg uit Didam nog redelijk bij-
benen, maar in de tweede helft be
paalde DVC '26 de wedstrijd. Een
echte blooper in de DVC-defensie
zorgde voor de aansluitingstreffer
voor Vorden. De paniek sloeg na
dit doelpunt toe bij DVC '26 en
Vorden overheerste de slotminu-
ten van de wedstrijd.
Er waren al heel wat speelminu-
ten verstreken voordat de eerste
echte doelpoging plaatsvond. Den-
nis Wentink zag keeper van Aalst
iets te ver voor het doel staan en
hij stiftte de bal over de doelman
en de bal scheerde de lat. Deze
mooie actie na de combinatie met
Erwin Hengeveld had een beter lot
verdiend. DVC '26 speelt min of
meer met een aussputzer en opko-
mende vleugelverdedigers. Echt
gevaarlijk kon het niet worden,
want de Vordense achterhoede
paste zich goed aan aan deze ste
reotype speelwijze. De tweede ge
vaarlijke doelpoging was wederom
voor Vorden. Sandor Verkijk om-
speelde de keeper na een diepte
pass, maar verloor iets te veel snel-
heid door deze actie, zodat hij
door een verdediger werd achter-
haald. Ook DVC '26 kwam een aan-
tal keren in kansrijke positie,
maar faalde in de afwerking. Op
slag van rust kwam DVC '26 op ge
lukkige wijze op voorsprong. Erik
Oldenhave gleed uit, waardoor de
spits van DVC de bal kon oppak-
ken en de 1-0 binnenwerkte.
DVC begon sterk aan de tweede
helft en Vorden ontsnapte een
aantal keren aan een doelpunt. In
de 55e minuut soleerde de cen-
trumverdediger van DVC door de
achterhoede en zijn voorzet kon
gemakkelijk worden ingeschoten
0-2. Vorden raakte door dit snelle
doelpunt de weg een beetje kwijt
en haalde niet meer het niveau
van de eerste helft. Het had zelfs
geluk, dat de spitsen van DVC '26
twee keer voor open doel faalden.
Overigens stopte keeper van Aalst
twee schoten van Erwin Henge-
veld en Rob Enzerink op voortref-
felijke wijze.
In de 80e minuut kreeg Vorden de
aansluitingstreffer cadeau. Routi-
nier Jurgen Krus speelde de bal
met zijn bovenbeen terug op zijn
keeper, die hetzelfde kunstje ook
wilde doen, maar tot grote hilari-
teit van spelers en publiek de bal
in zijn eigen doel deponeerde. Een
blooper van jewelste. Aangemoe
digd door de aansluitingstreffer
oefende Vorden meer druk uit. De
achterhoede van DVC raakte in pa-
niek en Vorden rook zijn kans.
Dennis Wentink beproefde met
een snoeihard schot keeper van
Aalst, die prachtig redde. In de re
bound had Sandor Verkijk het vi-
zier iets te hoog staan. Bij Vorden
kreeg jeugdspeler Rens Cornegoor
de kans om een invalbeurt in het
eerste elftal te maken. Algemene

conclusie kan zijn, dat het krachts-
verschil in de 3e klasse C tussen de
ploegen uit de top en de staart erg
gering is.

SVRATTI
Programma
Zaterdag 16 maart
SSSE 3 - Ratti 5; Ratti BI -Terwolde
Bl;OekenC2-RattiCl.
Zondag 17 maart
Ratti l - H en K l (dames); Carvium
l - Ratti l, Lochuizen 2 - Ratti 2;
Ruurlo 6 - Ratti 3; Ratti 4 - WVC 8.

Ratti - Steenderen
Ratti kon afgelopen zondag de
borst nat maken. Steenderen
kwam op bezoek. Bij de uitwed-
strijd in Steenderen had dat elftal
een behoorlijke indruk achter ge
laten. Toch was men niet bij voor-
baat al kansloos, zo bleek ook de
eerste wedstijd.
Flip Pelgrum moest zijn elftal wel
aanvullen met een aantal nieuwe
spelers. Zo waren Richard ten Pas
en Wilfred Smallengoor gevraagd
om het eerste bij te staan tegen de
lastige wedstrijd tegen Steenderen.
Richard ten Pas deed vanaf de eer-
ste minuut mee en speelde een
verdienstelijke wedstrijd.Wilfred
Smallengoor kwam in de tweede
helft binnen de lijnen, maar kon
gezien de stand op dat moment
het tij niet meer keren.Toch had
hij een halfuur om zijn kunsten te
tonen en dat deed hij goed.
Ratti begon goed. Vooraf was afge
sproken gegroepeerd te spelen.
Ratti hield zich daar goed aan.
Steenderen had aanvankelijk veel
moeite met het compacte spel van
Ratti. Steenderen liet zich echter
niet van de wijs brengen en naar
mate de wedstijd vorderde werd
men steeds gevaarlijker. Vooral de
hoekschoppen bleken een goed
drukmiddel tegen de Ratti-defen-
sie. Zoals ook in de heenwedtrijd
kreeg Ratti echter ook wel een aan-
tal kansjes. de afwerking was ech-
ter niet altijd even geweldig.
Steenderen kwam dan ook terecht
op een 0-1 voorsprong. Aan dit
doelpunt ging echter wel buiten-
spel vooraf. Ondanks protesten
van de vlaggenist van Ratti keurde
de scheidsrechter het doelpunt
goed. Ratti leek aangeslagen maar
pakte de draad weer op. De
scheidsrechter was Ratti even later
opnieuw slecht gezind. Een onbe
wuste terugspeelbal die door de
doelman werd gepakt, werd door
de scheidsrechter beoordeeld als
een bewuste terugspeelbal. Een in-
directe vrije trap was het gevolg en
Steenderen benutte dit kadootje
maar al te graag, 0-2. Ratti was
hierdoor aangedaan. Ook vorige
week was de scheidsrechter Ratti
niet goed gezind en daar had het
nu opnieuw alle schijn van. De
rust kwam dan ook als een bevrij-
ding, zodat alle hoofden even kon-
den afkoelen en in de juiste rich-
ting gezet worden.
Na rust pakte Ratti opnieuw de
draad goed op. In het strafschop-
gebied stichtte men geregeld ge
vaar. De scheidsrechter onthield
Ratti echter een strafschop, waar-
door echte aansluiting niet be
reikt kon worden. Steenderen
kwam zelfs halverwege de tweede
helft op een 0-3 voorsprong. Even
later werd het zelfs nog 0-4 voor
Steenderen.
Ratti kon niet de gehele tweede
helft meekomen met het goede
voetbal van Steenderen. Daardoor
was de tweede helft vrij eenzijdig.
Toch hebben de spelers van Ratti
geknokt om een grote(ere) neder-
laag te voorkomen en dit is uitein-
delijk toch best geluk.
De komende weken zullen cruci-
aal zijn voor Ratti. De zesde klasse
F is een spannende competitie en
de eerste drie wedstrijden zijn al-
lemaal tegen gelijkwaardige tegen-
standers, aanstaande zondag moet
Ratti naar Carvium en die hebben
hetzelfde aantal punten als Ratti
maar een wedstrijd minder. Daar-
na volgen Wolfersveen en Stok-
kum, kortom spannde wedstrij-
den.



Zij hebben het geklaard Tweede cursus Tai- Chi
bij Indoor Sport Vorden

Drukkerij Weevers ontving in
oktober j 1. een aanvraag om een
grote opdracht in zijn geheel
d.w.z. van prepress, drukken tot
afwerken te verzorgen. Door de
correcte presentatie van de
planning, waarin afleverdata,
prijzen etc. had de opdracht-
gever het meest vertrouwen in
een gunning van de order aan
drukkerij Weevers.

Om een idee van de omvang te
krijgen, er moesten plm. 5 miljoen

A4 vellen tweezijdig bedrukt wor-
den. Na de bedrukking moesten
ze, voorzien van boorgaten, inge-
legd worden in ringbanden.
In verband met dit grote volume
en de krappe levertijd moest men
echter ruimte inhuren. Buurman
Sorbo stelde de oude drukkerij
spontaan weer beschikbaar.

Als tijdelijke hulpen werden vijf-
tien oproepkrachten ingezet voor
het samenstellen van de diverse
katerns van deze "Euro-order".

Uiteindelijk werd binnen de afge-
sproken tijd opgeleverd, hetgeen
een prestatie op zich genoemd mag
worden.

De heer L.G. Weevers, directeur, be-
nadrukte dat allen die zich hiervoor
ingezet hebben, doch een speciaal
dankwoord was ervoor de oproep-
krachten. Zij ontvingen dan ook als
extraatje een toegangsbewijs voor
het grafisch museum te Zutphen
en een dinerbon. Dat dit zeer op
prijs werd gesteld laat zich raden.

Tai- Chi Taijiwuxigong is een
oefenmethode die zijn oor-
sprong vindt in de traditionele
Taiji en Gigong, Beiden afkom-
stig uit China. Ze werd ontwik-
keld door dhr. Shen Hongxun,
die zijn kennis In vele landen
overbrengt.

De oefeningen zijn erop gericht
om het energiesysteem in ons li-
chaam te activeren en In balans te
brengen. Hierdoor kunnen we ons
ontdoen van lichamelijke en psy-
chische klachten. We voelen ons
dan gezond, mentaal sterker en
gelukkig.

Elke oefening is een eenvoudige
beweging, die zijn optimale vorm
krijgt door het juist. Samengaan
van ademhaling, ontspanning en
gedachteconcentratie. Een belang-
rijk onderdeel van de taijiwuxi-
gong is de "spontane beweging".

Deze beweging helpt om de ener-
gie snel en efficiënt door het hele
lichaam te laten stromen. Reeds in
het oude China was bekend dat
zich in de onderbuik een energie
centrum Bevindt, de datian. Van
hieruit wordt het energiesysteem
van ons lichaam bestuurd.

Om de spontane beweging op te
wekken wordt met behulp van de
aardekracht de dantian geacti-
veerd. In het lichaam kunnen op-
hopingen van negatieve energie
voorkomen. Elke oefening zorgt
ervoor dat deze negatieve energie
naar buiten wordt gebracht wat
Spanning en pijn wegneemt.

De oefeningen werken op uiterst
fijnzinnige bewegingen van het
lichaam. Zodoende kan ter be-
handeling van veel voorkomende
aandoeningen Taijiwuxigong aan-
gewend worden.

Zoals: rugpijn, stijve nek, koude
handen en voeten, maagklachten,
migraine, whiplash, Muisarm -
over- en ondergewicht, slapeloos-
heid, vermoeidheid. Al deze klach-
ten werken niet alleen verstorend
op het totale welzijn van het li-
chaam.

Maar ook verstoren zij vaak het
dagelijkse leven. In China en nu
ook in het westen wordt Taijiwuxi-
gong toegepast om gezond en
jong te blijven. Ziektes te genezen,
mentale en sportieve prestatie te
optimaliseren.

Tijdens de cursus bij Indoor Sport
Vorden zullen een aantal oefenin-
gen aangeleerd worden.

Lerares Katinka Hoek zal deze
nauwkeurig onderwijzen en de
beoefenaar begeleiden. Taijiwuxi-
gong is voor iedereen en elke leef-
tijd geschikt.

Op dinsdagmorgen 19 maart as.
wordt een gratis introduktieles
gegeven door Katinka Hoek.

Zij volgde zeven jaar lessen aan
het Buqi-Instituut onder Leiding
van Dr. Shen Hongxun en is gedi-
plomeerd Buqi healer. Deze les
wordt gegeven bij: Indoor Sport
Vorden, Overweg 16, Vorden.

SENIORSHOWS
OP DONDERDAG 14 MAART

Seniorshows
Aanvangstijden: 10.00.
13.45 en 15.30 uur.
Ook voor de senioren is er
heel veel modenieuws!
Dat laten we u graag zien
tijdens drie informatieve en
gezellige seniorshows.
Onze mannequins tonen
de leukste mode van o.a.
Frankenwalder, Pisser,
Gardeur, Undici, Marcona,
Marianne Paris, Roberto
Sarto, Seda en Zerres.
De toegang is gratis.
U kunt reserveren via tel.
(0575) 55 13 81.

Galleestraat 9, Vorden, CO575) 55 13 81

Postbus 97
7250 AB Vorden

Telefoon
(0575) 55 J 4 55

Fax
f0575) 55 17 09

E-mail
vorden®robber$groep,n{

ROBBERS & PARTNERS
administratie- en belastingadvieskantoor

Uw adres voor
een totaalpakket
administratieve en fiscale
dienstverlening.

Voor het verzorgen van uw

Belastingaangifte
2001
kunt u buiten kantooruren bij ons terecht op
woensdag 13 - 20 - 27 maart
van 17.30 tot 19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

Aangesloten bij:
Federatie Adviserende Beroepen
Nederlands College van Belastingadviseurs
De Fiscount Adviesgroep



prolink.nl
Zutphm - Do«tlnch«m • Wlnt.nwljk

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extranet
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservlce

Schr||f nu In voor de cursussen!
voor partleulloron on b*dr1Jv*nl

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 1278
7223 DC Baak

Tel: O575 - 441344

A Ï A I O G U S A A M i

Po / y o s t e r b c t
grphidgóöi

Hoofdkantoor Lutten (Ov.) 0523-682099
• Borcvfo (Old.)

Tal. 0545-373793
• WèM (OU.)

Tal. 0314-683319
fwww.wildkamp.nl

Confacf/es?

Het cement
f«J>«-aP«>*« l*M»«»*r

en aanbod!

WIE GAAT ER MET DE BUS
MEE NAAR DE

HUISHOUD-
BEURS?

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Barendsen Staalconstructies BV

te Vorden is een modem geoutil-

leerd familiebedrijf, waarvan de ba-

sis ruim 200 jaar geleden door onze

voorouders werd gelegd.

Wij zijn dagelijks met veel enthou-

siasme 'sterk in staalwerk'.

In de werkplaats maken wij kan-

toormeubilair-onderdelen, sierhek-

werken, trappen en trapleuningen,

galerij- en balkonhekken en andere

specialiteiten uit staal.

Daarnaast leveren wij constructies

aan de bouw en aannemerij.

S t e r k in s t a a l w e r k

Wij hebben een prettig team en besteden veel aandacht aan de kwaliteit van ons werk/èn aan een

plezierige werksfeer. De wensen van onze klanten staan centraal in onze flexibele prjlductie-

omgeving. Om de groei van onze activiteiten bij te houden en de ontwikkeling in

succesvol te laten verlopen zoeken wij op korte termijn een nieuwe colk

s nieuwe pand

Wij zoeken:

• Een enthousiaste allround teamwerker

• Liefst met enige ervaring

• Die verder intern opgeleid wordt.

Wij bieden:

• Een leuke prettige werkomgeving

• Eer» uitdaging op jouw vakgebied

• Goede groeimogelijkheden.

Wij kijken met belangstelling uit naar kandidaten en stelten het op prijs als je op korte termijn

reageert. Een brief kun je sturen naar ons postadres. Mailen kan ook, henri@barendsen-vorden.nl.

En als je wilt bellen waag dan naar Henrj Barendsen, van 8.00 tot 18.00 uur op telefoonnummer

0575-551 261 en na 18.00 uur op telefoonnummer 06-20409070.

STAALCONSTRUCTIES Netwerkweg 3 Postbus 48

7250 AA Vorden

T 0575 551261

F 0575551040

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Inkomstenbelastingaangifte 2001

Wilt u ook over 2001 zonder zorgen aan uw aangifte-
plicht voldoen, komt u dan gerust met de gegevens

op één van de volgende avonden:

woensdag 13 maart 2002
woensdag 20 maart 2002

zoals gebruikelijk tussen 18.30 en 20.30 uur.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 55 14 85 / Telefax (0575) 55 16 89

E-mail: B_en_W@tref.nl

Installatie
computernetwerken

Weevers Net

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

Advertentie in kleur?
Vraag eens naar de mogelijkheden.

FAMILIE
DRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE /
JUBILEUM - VERHUIZING? /
VRAAG HAAR ONZE MOGELIJKHEDEN •

drukkeri j Weevers

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

Kom naar de
Duthler

rnodeshows!

Kijk voor
meer

nieuws
op:

S P E C I A L

Troelstralaan 39-43, Tel. (0575) 526 080
Ziekenhuis ri. de Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

zaterdag 16 maart

zondag 17 maart

dinsdag 19 maart

woensdag 20 maart

donderdag 21 maart



Sourcy Center
Zeuwent
Autobedrijf Ikink

Autobedrijf Siemes

Autobedrijf H. Cuppers

Autobedrijf Voorhuis

1

Wanneer u tijdens de show een
occasion koopt kunt u kiezen uit:

6 maanden uitgestelde
bèta/ing (max€5ooo,-i —

of C 250,-aan
accessoires*

ofde/ielft
Zo'n l UU schitterende

occasions staan hier voor u klaar.
De entree is uiteraard gratis, terwijl eventueleX contant /

Toetsing
B.K.R.

Vr. 15 maart 15.00 • 22.00 u.
Za. 16 maart 10.00 • 19.00 u.
Zo. 17 maart 11.00 • 18.00 u. Kinderen

onder de 14
jaar, zonder
begeleiding
GEEN toegang!



Uitgave: Drukkerij Weevers B.V.
Nieuwstad 30
Postbus 22, 7250 AA Vorden

extra bijlage Pasen 2002
Telefoon 0575-551010
Fax 0575-551086
ISDN 557321
E-mail: contact@weevers.nl
Internet: www.contact.nl

De wintermaanden zijn voorbij
en de zon wekt op tot nieuw Ie
ven. Velen kijken reikhalzend
uit naar de vroege voorjaars-
bloemen in de tuin en de uit-
bottende knoppen aan de bo-
men en struiken. Het vogelvolk-
je werkt bedrijvig aan de nesten
waarin zij hun toekomstige
jongen groot moeten brengen
en het voorjaar geeft ons een
gevoel van vernieuwing en ver-
jonging. Wij voelen ons als her-
boren. Licht na de duisternis.
Als de weergoden ons goedge-
zind zijn bezorgen zij ons een
milde paasweek. Dagen waarop
wij er op ons 'paasbest' op uit
trekken, naar het park, de bos-
sen of het veld. De kinderen stu-
ren we de tuin in om de bont ge-
schilderde eieren te zoeken.
Wie er de meeste heeft gevon-
den is de gelukkige winnaar.

De paasviering is al eeuwenoud.
De naam is ontleend aan het Jood-
se Pascha, oftewel Pésach, het oud-
Israëlitisch Paasfeest dat oorspron-
kelijk een lentefeest was en bij de
eerste volle maan in het voorjaar
werd gevierd. Cultisch gezien om-
vatte het Pésachfeest dank aan de
vruchtbaarheidsgod van de
nieuw-geborenen.
De naam 'Pésach' is waarschijnlijk
van Keulen uit verspreid over Ne
der-Duitsland en Scandinavië, ter-
wijl het Duitse woord 'Ostern', dat
evenals het Engelse 'Easter' etymo-
logisch afkomstig is van 'Ostara',
de naam van de Oud-Germaanse
godin van de lente door de Angel-
saksische missie naar zuid-Duits-
land werd gebracht.
Het Paasfeest was in oorsprong
een heidens en nogal losbandig
voorjaarsfeest, terug te voeren tot
lang voor onze jaartelling. Nu is
het misschien interessant te we
ten, dat ons Paasfeest in haar ge
kerstende vorm veel van heidense
culten en rituelen had en heeft. Zo
zagen we in het noorden en oosten
van ons land, alsook in Overijssel,
Gelderland en Drenthe in vele dor-
pen het gebruik om met Pasen bij
de boerderij een vuur te ontsteken
van de versleten gereedschappen

van de winter. De paasvuren zijn
weer helemaal terug, zelfs in de
meer zuidelijke streken. Alleen
worden niet de oude gereedschap-
pen verbrand maar wordt gewoon
snoei- en afvalhout gebruikt. Grote
vuurstapels worden op een hoogte
aangelegd en er zijn speciale ver-
ordeningen voor in het leven ge
roepen. Vroeger werden die plek-
ken dan als de Paasberg of Paas-
weide aangeduid. Vorig jaar kon-
den veel paasvuren niet worden
aangelegd wegen de mond- en
klauwzeercrisis en werden veel
vergunningen ingetrokken. Het
verslepen van grote takkenbossen
bracht een te groot risico voor ver-
spreiding van het virus met zich
mee. Maar dit jaar lijken er geen
belemmeringen te zijn, dus zullen
er vele honderden paasvuren wor-
den ontstoken. Het is een sociaal
gebeuren waaraan de moderne
mens ondanks de vergaande indi-
vidualisering toch behoefte blijkt
te hebben.

Vroeger werden deze vuren geacht
aan de akkers en aan mens en dier
kracht en vruchtbaarheid te
schenken. Vuur is namelijk het
symbool van vernieuwing, de
Phoenix die uit de as verrijst. De as
die overblijft symboliseert de over-
gang van de ene fase naar de an-
dere. Het vuur geeft ons licht en
verjaagt de koude. Tevens is vuur
een symbool van liefde, leven en
vurige hartstocht.
Onze voorouders waren er heilig
van overtuigd, dat het bevorderlijk
was voor de vruchtbaarheid van
het gewas als de rook van het paas-
vuur over de pas bezaaide akkers
trok. De verkoolde as werd zorg-
vuldig over het bouwland ver-
spreid om het zaad beter te doen
gedijen. Aan deze as werd boven-
dien nog een beschermende
kracht toegeschreven; men nam er
namelijk ook wat van mee naar
huis om dit tegen de donder en
bliksem te beschermen. Een va-
riant op deze vuurstapels is de
teerton, waarbij in het midden
een paal staat met een zonnerad.
In sommige delen van Drente was
het een traditioneel gebruik dat
het mannelijk deel van de jeugd in

de stille week vóór Pasen de boer-
derijen afging om afvalhout en af-
gedankte rieten manden en derge
lijke te collecteren voor het Paas-
vuur, waarbij dan uit volle borst
gezongen werd.

Hej nog olde maanen
Die wi'w mit Pasen braanen
Of een bossien stro ofries
Aanders braandt oes Poasvuur niet.

Wee echter de rampzalige, die hen met
kge handen laat staan! Eendrachtig
wordt er dan gejoeld.

Wil ie dan niet geev'n
Dan zul de niet langer leev'n
Gierlap, geef wat, gierlap, geef wat!

In sommige streken van ons land
en bij onze Belgische zuiderburen
is het ook nog steeds traditie om
een Paaskermis te houden. In de
fleurige kraampjes verkoopt men
allerhande lekkernijen zoals si-
naasappels, noten, koeken en, na-
tuurlijk ook eieren. Van heinde en
verre komen de families 'in hun
paaspronk uitgedost' op dit feeste
lijk gebeuren af. Heel vroeger heet-
te deze uittocht naar de kermis de
Emmausgang: waarschijnlijk
stoelt dit op de vroegere omme
gangen te voet en te paard om de
ontkieming van het jonge zaad te
bevorderen. (De voeten zijn het
symbool van mannelijke sexuali-
teit, het paard is een moedersym-
bool). Zo was in andere contreien
het gebruik in zwang op Paas-
maandag met paarden door het
jonge koren te rijden, hetgeen
naar men dacht een overvloedige
oogst op zou leveren.
Het Paasfeest roept onmiddellijk
associaties met eieren bij ons op.
Immers, een Pasen zonder eieren
is geen écht Paasfeest! Het mag
dus nauwelijks vreemd heten, dat
vroeger zowel als nu het ei een gro-
te rol speelt in tal van volkstradi-
ties. Zo heerste in het zuiden van
het land de gewoonte dat de ge
zinnen voor een bepaald aantal ei-
eren werden 'aangeslagen'. Tegen
Pasen kwam dan de koster hiertoe
het geld ophalen, waarvan 30%
naar de pastoor ging en hij 70%
zelf mocht houden.

Al 25 jaar organiseert 'Kom in
de Kas' landelijk specifieke da-
gen om ieder geïnteresseerd
mens een kijkje te laten nemen
bij tuinbouwbedrijven. Dit jaar
zal deze manifestatie plaatsvin-
den in het weekend van 6 en 7
april a.s.

In dit jubileumjaar doet de 'Cac-
tus Oase' van Anny en Bert van der
Meer uit Ruurlo voor het eerst
mee in deze regio. Men zal versteld
staan van de variëteiten en bijzon-
dere vormen die er te zien zijn. De
officiële opening zal op zaterdag-
morgen 6 april worden verricht
door de burgemeester, mevrouw L.
de Zeeuw-Lases. De muzikale om-
lijsting zal verzorgd worden door
de Harmonicaspelers van de Bruil
en Ruurlo.

Naast alle wetenswaardigheden
rond de succulenten en cactussen
vindt u er ook:
- een kunstexpositie van Jeanet

v.d. Helm uit Den Hoorn.
- Henk Arends van het Beeldhou-

wers collectief Doetinchem
kunt u aan het werk zien. Hij
maakt prachtige houtsculptu-
ren.

- De promotiestand van de Neder-
lands Belgische vereniging van
liefhebbers van cactussen en an-
dere vetplanten is op 6 april
aanwezig samen met de Boeken-
beurs waar oude en nieuwe cac-
tusboeken te koop zijn. Wim Al-
semgeest uit Montfoort zal een
boeiende lezing geven over cac-

tussen in de natuur.
- Snoeien en verzorgen van Bon-

saiboompjes door de heer Leus-
huis.

- De dichter Anton Born uit Wate
ringen maakt voor deze dag een
speciaal gedicht die alle bezoe
kers mee naar huis krijgen.
Op zondag 7 april is er een Poë-
zie workshop in de 'Cactus Oase'
o.l.v. de dichter/beeldend kun-
stenaar Anton Born, waarbij zal
worden geprobeerd om de
schoonheid van en verwonde
ring over de cactussen en succu-
lenten, te vangen in 'geschreven
woorden'. Hiervoor zal de Japan-
se dichtvorm worden gekozen
van de 'haiku'. U kunt zich hier
voor opgeven vóór l april bij An-
ny Cactus of per email
abcactus@worldonline.nl.
Het maximale aantal deelne
mers is 20. Schrijfmateriaal
krijgt u ter plekke uitgereikt. De
workshop is 's middags.

In deze speciale Kinderweek gaan
we samen met Anny Cactus 'terug
in de tijd' in de Cactus Oase. Speel
het spel mee als jonkvrouwen of
ridders, cowboys of indianen, hol-
bewoners of piraten. Voor alle kin-
deren is er een verrassing!
Inlichtingen bij Anny Cactus: Cac-
tus Oase, Jongermanssteeg 6, 7261
KA Ruurlo, email: abcactus@worl-
donline.nl. www.welcome.to/ab-
cactus. (Zie ook de advertentie)



on en n e t e v e w

asdag open
n t n t 1 7 . O O uur ^̂.00 tot 1 7.00 uur

L ie fhebbers van s fee rvo l wonen z i t ten b i j De Woner i j
goed. C o m f o r t a b e l e fau teu i ls en banken, s a l o n t a f e l s ,
s m a a k v o l l e ee thoeken en d r e s s o i r s z i j n s l ech t s v o o r -
beelden van wat u bij De Woner i j zoal zult v inden.
Maar ook voor uw r a a m d e c o r a t i e , ve r l i ch t ing of v l o e r -
bedekk ing bent u bi j De Woner i j aan het j u i s te ad res .
De a c c e s s o i r e s van De W o n e r i j z i j n s f e e r m a k e r s b i j
u i ts tek en zo rgen v o o r een p e r s o o n l i j k k a r a k t e r in
ieder huis.

PAASSHOW
Paasaktie
Bepaal uw eigen
Paaskorting,
door het pakken
van een
geluksei.

Aktie geldt alleen op 2e paasdag

Adres

Telefoon
Internet

i n r i c h

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

t i n g e n

Op beide Paasdagen
geopend van 12.00 - 22.00'uur.
Wilt u reserveren, bel dan
(0575) 55 15 19
U bent van harte welkom.
Graag tot ziens.

Bistro
de Rotonde
Kerkstraat 3 • Vorden

Ons paasmenu
Lente uiensoep
ööd
Huisgemaakte graved zalm,
met toast en boter
Ö Ó Ó
Lamskoteletjes Provenciaal
öóó
Chocolade parfait

€24.50 p.p.

U kunt beide dagen ook a la carte eten.

~<y<V4
LifiCMr

Sally O'Hara
Marco Tozzi Bij ons vindt u meer

dan alleen maar wapens

DE SKATE- EN SKEELERSPECIALIST
VAN OOST-NEDERLAND

Skate- en skeeler-
informatiedagen

Gedurende het gehele paasweekend

• de nieuwste modellen skates & skeelers
• grootste collectie meegroeiskates voor kinderen

• uitgebreide collectie accessoires, zoals
opbergsystemen, tassen, skatebidons,

snelheidsmeters.

2e Paasdagactie
Huur van de nieuwste modellen

skates & skeelers

voor slechts € L-
* alleen geldig op 2e Paasdag
en zolang de voorraad strekt.

Free-wheel, Zutphenseweg 8, 7251 DK Vorden
tel. (0575) 55 42 28 / www.free-wheel.com

o.a.
• overhemden
• broeken
• hoeden en petten
• schoenen
• eetserviezen

fleecejasseK en -truien
knickerbockers
zit- en wandelstokken

NIEUW in ons assortiment:
dameskleding

van Jerry Williams

€ 49.95 € 29.95 € 49.95

!-!••••• l l

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

Jacht- en wapenhandel
Zutphenseweg 9 • Vorden
Telefoon/Fax (0575) 55 12 72

Speciale
Paasaanbieding:

Advocatenvlaai
van € 8.30 voor €

Boerenjongensvlaai
van € 8.30 voor €

Voor een verrukkelijk Paasfeest
hebben wij voor u

Amsterdams
Paasbrood
Paasbonboneitjes (eigen werk)
Chocolade paaseieren
Schuimkuikens
Amandelkuikens

ried Bosvêl
Specialiteit:

zwanenhalzen
(Vergeet niet tijdig uw broodbestelling door te geven)

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

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



Chocolade hoort erbij

Ik zeg en ik zei, ik leg en ik lei, een
maagd is een meid en het Engelse
egg is ons ei. Heel merkwaardig,
nietwaar? Het ei behoort tot de
Germaanse woorden waarin eg en
ei stuivertje wisselen. Voorts be-
staat het tot de groep 'stapelvor-
men'; dat zijn woorden die in onze
taal een dubbele meervoudsuit-
gang hebben: lammeren, liederen,
klederen, kinderen, volkeren enz.
en ook eieren. Het begint in vrij-
wel alle talen met een klinker. Dat
is zelfs in het Latijn het geval:
ovum. En dat betekent gewoon
'wat des vogels is' omdat vogel avis
was. Maar ons woord ei is (en dat
wisten de vroegere eierverklaar-
ders niet) wel enkele duizenden ja-
ren ouder dan het Latijn.

Lang vóór het begin van onze jaar-
telling had de mens uit het Achter-
Indische bhankivahoen een kip ge
fokt. Die stamvader leeft nog in
heel Achter-Azië. Het is een patrijs-
achtige vogel die drie of vier maal
per jaar een broedsel groot brengt.
Hoe het komt dat de kip als huis-
dier vele eeuwen vóór Chr. hier be-
kend was? Geen mens die het
weet. Laten wij zeggen dat onze
voorouders gek op eieren waren,
dat ze het zat werden om hun nek
te breken bij het uithalen van in-
heemse vogelnestjes, dat gans en
eend te weinig legden en dat ze
daarom maar kippen kochten van
langstrekkende oosterlingen.
Waarom wij dan zelf van onze
bloedeigen patrijs geen legdier
hebben gefokt? Niemand die het
weet. Een ei is niet bederfelijk. U
koopt natuurlijk kakelverse ei-
eren, allicht. Toch bereikt het ei
(mits koel bewaard) pas op de ne-
gende en elfde dag zijn volle
smaak. En in de koelkast blijft het
zeker drie tot vier weken heel goed
eetbaar.
Toch was dat niet de reden voor de
vraatlust onzer fokkende voorou-
ders. Uit een ei ontstond een
nieuw dier, een vogel. Bijgevolg
moest je, als je zo'n ei consumeer-
de, toch allicht iets meekrijgen
van de krachten van het jonge
dier... En dus maar nestjes uitha-
len.
Van eieren eten zouden de man-
nen bijzonder potent worden. Het
was ook het uitgekiende kostje
voor kinderen, ouden van dagen
en zieken. Een ontbijt zonder ei

was dan ook helemaal niks. Je
kunt het klutsen, koken en bak-
ken. Geklutst met cognac of bran-
dewijn levert het een drankje dat,
mits ingenomen op de nuchtere
maag, u de hele dag fit doet voe
len.
Jongens klommen vroeger in de
hoogste bomen om met de pet tus-
sen de tanden (waarin de eieren)
voorzichtig af te dalen. Twee gaat-
jes in de dop en het uitvloeisel kon
je bakken. De doppen kon je aan
een draadje boven je bed hangen

bij wijze van krijgstrofee. Wie de
meeste lege doppen boven zijn Ie
gerstee had hangen was de onge
kroonde koning. Dat dit een zinlo-
ze manier is om de natuur te ont-
doen van nuttige diertjes... wie
dacht daar toen aan?
Gelukkig zijn we tegenwoordig
wat wijzer geworden en kunnen
we ons te goed doen aan scharrel-
eiereren en meergraneneieren.
Dat zijn eieren van kippen die niet
eenzijdig zijn gevoed.

Tot de geliefdste lekkernijen be-
hoort de chocolade. Welk feest we
ook vieren, Kerstmis, Sint Nicolaas
of Pasen, chocolade hoort erbij.
Wij gebruiken de Theobroma (let-
terlijk godenspijs!), ofte wel cacao,
voor onze sierlijke paaseitjes en/of,
de vrolijke Paashaas. De chocola-
de, puur of gezoet vormt daarom
een belangrijk onderdeel van onze
cultuur. De chocolademelk is voor
sommige mensen net zo belang-
rijk als een kopje koffie of thee. La-
ten we eens kijken naar de ge-
schiedenis, de samenstelling en de
culturele aspecten van de cacao.

Het oorspronggebied van de cacao
is Equatoriaal Amerika. De myste
rieuze profeet Quetzalcouatl zou
de Indianen de zaden van de plant
hebben geschonken. Europa
maakte voor het eerst in 1528 ken-
nis met de cacao. De conquestador
Fernando Cortez, die Mexico had
veroverd, waar de Maya's en de Az-
teken cacao verbouwden, nam gro-
te schatten mee naar Spanje en
daaronder bevonden zich ook gro-
te hoeveelheden cacaobonen. In
het rijk van de verslagen Azteekse
keizer Montezuma was de cacao-
boon naast basis voor de 'goden-
spijs' ook betaalmiddel!
Door de Spaanse kolonisten (die
aan de cacao de suiker hebben toe
gevoegd!) en de Spaanse gezanten
verspreidde de cacao zich over Eu-

MODERN BIJGELOOF
Van eieren eten raak je verstopt!
Mis, als u uw eitje niet keihard
kookt zult u er geen last van heb-
ben en als u het bakt helemaal
niet. Eieren barsten als je geen
zout in het kookwater doet. Mis,
die barsten komen doordat er
haarscheurtjes in de eierschaal zit-
ten, doordat de schaal te zwak is of
doordat u de eieren zó uit de ijs-
koude koelkast in kokend water
mikt. Bij een gekookt ei zit de
luchtkamer soms helemaal
scheef. Kun je zien hoe oud dat ei
is! Ook al mis: slechts de grootte
van de luchtkamer zegt iets over
de ouderdom. Bewaart u de eieren
op de scherpe punt of op de stom-
pe punt (dat maakt geen enkel ver-
schil) dan gaat de luchtkamer net-
jes in het topje zitten. Dat verge
makkelijkt het pellen.
O ja, eieren pellen is soms bar las-
tig. Het eiwit zit dan zó vast aan
het vlies (dat zit vlak onder de
schaal) dat we de helft kwijt zijn
als we met pellen klaar zijn. Daar-
tegen helpt maar één middel en
ook dat is niet altijd afdoende: de
eieren koken en meteen afkoelen
in koud water. Ze drogen dan niet
uit, zodat het vlies gemakkelijker
loslaat van het eiwit. Bij zeer verse
eieren helpt dat echter niet hele
maal.
Tenslotte is er het moderne bijge
loof, dat eieren door hun hoge
cholesterolgehalte het optreden
van hart- en vaatziekten bevorde
ren. Dat zou dan komen door de
dooier, want die bevat cholesterol,
het wit niet. Ook dit is bijgeloof,
want de jongste proeven op tien-
duizenden mensen die ruim tien
jaar duurden hebben uitgemaakt,
dat bij een normale levenswijze
het cholesterolgehalte van het
voedsel weinig of niets uit maakt.
Eten we het niet dan maakt het li-
chaam het zélf wel, omdat choles-
terol een stof is die voor allerlei li-
chaamsfuncties (zelfs voor sex!)
nodig is...
Laten wij dus ook met de eieren
maar doen zoals wij gewoon wa-
ren te doen. Ze behoren tot het
goedkoopste eiwitrijke voedsel dat
geschikt is voor de mens. Zelfs als
vegetariër mogen we ze eten, want
eeteieren zijn onbevrucht. Jam-
mer voor al die cartoonisten die ze
zó oud laten worden dat de kui-
kens er uit komen...

ropa en de rest van de wereld. De
eerste chocoladefabriek verrees in
1728 in Engeland.

CACAOBOON
De basis voor de cacao is de cacao-
boon. Deze vrucht groeit aan de
cacaoboom, een typisch tropisch
cultuurgewas, die een hoogte van
5 tot 6 meter kan bereiken en het
beste groeit in gematigd vochtige
klimaten. Hij brengt per jaar onge
veer 5000-6000 bloempjes voort
waarvan er na drie dagen al 90%
afvalt. Van de overige 10% brengt
maar een klein deel het tot de ca-
caoboon.
Er bestaan vele soorten cacao, die
hun speciale variëteiten, types en
ondertypes hebben, maar in het
algemeen gelden er twee variëtei-
ten van de Theobromacacao: de
Griollo's (deze geldt als de beste ca-
caosoort) en de Forastero's. De ca-
caoculturen vinden we in het alge
meen rond de evenaar. De ruwe ca-
caoboon bestaat uit: 12% dop, 1%
kiem en 87% kern. De chemische
samenstelling van de kern is ge
middeld: vet 53,5%, proteïnen
20%, zetmeel 6%, water 5%, asge
halte 3%, organische zuren 2,5%,
theobromie 1,45%, suiker 1%, ove
rige vaste bestanddelen 7,5%. Als
de cacaoboon geplukt is, er zijn
ongeveer twee oogsten per jaar, de
zgn. voor- of najaarsoogst en de ei-
genlijke grote oogst, wordt hij
door het proces van fermentatie
(gisting) en drogen geschikt ge
maakt voor de markt.

INDUSTRIE
In de cacao-industrie wordt via di-
verse processen uit de cacaoboon
de zgn. cacaomassa (een dikke
bruine brij) gemaakt die men ver-
werkt tot cacaopoeder en cacaobo-
ter (een bijproduct dus!). De cacao-
poeder is een zelfstandig markt-
product dat vaak nog wordt gepre
pareerd. De chocolade-industrie
gebruikt de cacaomassa en de ca-
caoboter + fijngemalen suiker,
melkbestanddelen, vanille en ook
vaak noten voor de productie van
chocolade. Veel cacaofabrikanten
richten zich in hoofdzaak op de
productie van cacaoboter en be
schouwen het cacaopoeder slechts
als bijproduct. Omdat er veel meer
chocolade- dan cacaofabrieken
zijn hebben deze fabrikanten voor
de afzet van cacaoboter een veel
betere markt!
De chocoladefabriek bestond in
Nederland al in de 17e eeuw. De
Zeeuwse chocolade - de Zeeuwse
admiraal Abraham Crijnssen had
de cacaoboon uit de nieuw vero-
verde kolonie Suriname naar ons
land gebracht - was in de Gouden
Eeuw zeer vermaard. Voor het ver-
malen van de bonen bestonden er
zelfs speciale cacaomolens.

WERELDTOP
Nederland heeft de chocoladein-
dustrie verrijkt met diverse tech-
nieken. Al in 1828 wist een Neder-
landse firma een deel van het vet
uit de cacao te persen en de cacao-
massa tot poedervorm te verma-
len, waardoor de chocoladedrank,
vroeger o zo bitter, veel aangena-
mer was geworden. Ook het prepa-
reren van cacao is een Nederland-
se vinding.
Het heet dan ook 'Dutch process'.
Cacaopoeder wil in heet water of
melk nogal vlug bezinken. Door
toevoeging van alkalicarbonaten
blijven de cacaodeeltjes makkelij-
ker zweven!
De Nederlandse cacao-industrie
behoort kwalitatief en kwantita-
tief nog steeds bij de wereldtop. En
tevens mag ons volk de chocolade
graag tot zich nemen. Dat dit vroe
ger ook al het geval was blijkt uit
de beginregels van het volgende
gedicht van Pieter Elzevier (1643-
1696) getiteld:

Deucht, Kracht en Eygenschap van den
Edelen Drank Chocólate.
d'Aengename Chocólate,
Daer een yder veel van zeyt,
Werdt gepresen boven mate
om haer geufge vettigheyt.
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Tuinmeubelen:
Tuinkussens:
Kleding:

Hartman, Royal Garden, Sky Vision, Preston, etc.
meer dan 100 verschillende dessins!
Life Line, Adventure Line, Bjornson, Vlach, etc.

Tijdens de Paasshow veel aantrekkelijke
aanbiedingen!

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 21 39

www.goossensatomica.nl

Dus wacht niet
langer en kom op onze

waar u natuurlijk welkom
bent op:

VRIJDAG
29 MAART

8.30 - 18.00 uur

ZATERDAG
30 MAART

8.30 - 16.00 uur

MAANDAG 1 APRIL

2E PAASDAG
10.00 -17.00 uur

•ffartmanf
S E L E C r t D D E A L F R

SPORTIEF
ER TUSSEN UIT

voorjaarsshow
1 april 2e Paasdag

van 11.00 tot 17.00 uur

De nieuwe collectie

• rijwielen
van Gazelle, Batavus, Koga Miyata

• Gazonmaaiers
diverse aanbiedingen

• Northwave fietsschoenen
• FïetSdragerS, diverse modellen

Maak kans op
'levenslang9

een nieuwe Gazelle

T W E E W I E L E R - EN M A A l E R C E NT R U M

FOKKINKv.O.f.
Garvelinkkampweg 2a • 7261 CH Ruurio • Telefoon: (0573) 45 31 00 • www.fokkinktweewielers.nl

van 11.00 tot 17.00 uur

LEEGVERKOOP
MEUBELZAAK
Alle meubelen, slaapkamers, boxsprings, slaapkamerkasten,

kleinmeubelen en accessoires, etc. nu voor...

Ieder artikel voor de

VAN
l**

*) helft van de normale prijs. **) zie voorwaarden in de winkel

LuDDers
-uu o n en £f slapen

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00



«pf l*v 'Wij wensen u
IDE A|OLLE prettige paasdagen'

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

Heerlijk voor uw paasontbijt:
paasbroden, paasrots, suikerbrood,

Victoria paasbrood, kukelbrood, haantjes,
croissants, diverse broodjes.

Voor bij de koffie:

klein € 4,75

groot € O,75

14 personen €

Ruime sortering
paaseitjes, luxe opgemaakte eieren, choco-

lade huisjes en chocolade figuren.

Huzarensalade

Russische eieren

Zalmsalade

per persoon

per persoon

4,5 U per persoon

ZONNEBRILLEN
OP STERKTE!

Kiest u voor Extreem zonneglazen met
een goudkleurige ontspiegeling? Dan kiest u
voor perfectie met 100% U V bescherming,

een optimaal contrast én reflexvermindering.
Veiligheid, comfort en stijl in één!

NATUURLIJK BIJ UW VAKMAN-OPTICIEN!

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. (0575) 55 15 05

Op 29 maart (Goede Vrijdag) en
1 april (tweede paasdag)

zijn onze kantoren gesloten.

De geldautomaten zijn wel 24 uur per dag
beschikbaar.

Dinsdag 2 april zijn we u graag weer van dienst.

Rabobank
Graafschap-West
Zaterdag 30 maart is Reisbureau Vorden geopend
van 10.00 tot 14.00 u u r.

DE SPANNEVOG

Geef het interieur van uw woning net dat
extra in de afwerking dat ervoor zorgt dat

het gezellig en comfortabel is in uw
huiskamer, slaapkamer en keuken.

Laat De Spannevogel daarvoor zorgen!

Kom eens kijken in één van onze showrooms
(Hengelo Gld of Ruurlo) en overtuig uzelf!

3000 m2 gezellig wonen.

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

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

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

www.spannevogel.nl

(l APKll)
PAASSUOW

Wij wensen al onze klanten

Eerste Paasdag gesloten. Prett'9e Paasdagen
Tweede Paasdag Toon en Ywmne,

vanaf 14.00 uur geopend. Nieuwstad 13, Men,
tel. 55 13 63



l arts; 6 koolstofpoeder; 10 waak-
zaam; 14 boshoefdier; 18 jongen;
22 reiskist; 28 hoop; 30 sprookjes-
figuur; 32 speelstok; 34 woonboot;
36 zoogdier; 38 vel; 40 en volgen-
de; 42 lidwoord; 43 speelgoed; 44
plaats in Drenthe; 46 draagdoek;
49 leenman; 51 kijker; 53 voorz.;
54 voorz.; 55 veerkracht; 57 kne-
vel; 60 trek; 62 gestold vleesnat; 64
houding; 66 jong dier; 68 Europe-
aan; 69 morsdoek; 71 thans; 72
schaal; 74 litteken; 77 voordeel; 78
plaats in Utrecht; 80 onbepaald
vnw.; 82 stuurboord; 83 deel; 84
Europees gebergte; 86 onvast; 88
bloem; 89 zorg; 90 vlieger; 92
schijnrechtvaardiging; 93 niet
even; 94 kledingstuk; 96 rijst-
drank; 98 naaldboom; 99 drank;
101 nakroost; 103 bars; 104 tijdre-
kening; 105 op een; 106 hand-
trommel; 108 bijvoorbeeld; 109
loopvogel; 111 horige; 113 slede;
115 bergpas; 116 voorz.; 117 land
in Azië; 119 lichaamsdeel; 120 mi-
litair; 122 laatsüeden; 124 bid; 125
lusthof; 126 vragend vnw.; 127
sciencefïction; 128 Regeringsregie
ment; 129 hoekpilaar; 131 neon;
132 vieze mist; 134 plaats in
Noord-Brabant; 136 boodschap;
137 rivier in Spanje; 139 plaats in
Gelderland; 141 zinspreuk; 143
water in Friesland; 145 maan-
stand; 147 open bosplek; 149 bol-
gewas; 150 liedjeszanger; 152 ri-
vier in Portugal; 154 naar; 155
bout; 157 waarnemer; 158 drink-
kom; 160 Europese hoofdstad; 162
uitroep; 163 vergaan schip; 164
voormalig eiland; 166 drinkgerei;
168 persoonlijk vnw.; 169 reeks;
171 bewonderaar; 172 tocht; 174
Europese rivier; 175 werkplaats;
176 donker; 178 metselgereed-
schap; 180 duin; 181 Griekse let-
ter; 182 werkelijk; 184 marterach-
tige; 185 persoonlijk vnw.; 186 per-
soonlijk vnw.; 187 zilver; 189 eme-
ritus; 190 woning; 192 marterach-
tige; 193 grondtoon; 194 watering;
196 er; 198 splitsen; 199 Europees
gebergte; 201 vogel; 203 leeg; 204
zangnoot; 206 gewas; 208 kle-
dingstuk; 210 kleefmiddel; 212
bek; 215 toespijs; 217 tooi; 218 li-
chaamsdeel; 219 zuiver; 221 op-
dracht; 222 ere; 224 bewonderaar;
226 heilige; 227 insect; 228 ruig;
230 godsdienst; 231 gebogen been;

233 ad vocem; 235 getroffen; 236
televisiestation; 238 zwijn; 241
eens; 242 domina; 243 kussenom-
slag; 245 wisselborgtocht; 247
loot; 248 tijdstip; 249 dansfeest;
251 plaats in Gelderland; 253
klank; 254 hard geluid; 256 aarts-
bisschop; 257 rente; 259 Thailand;
261 nobel; 262 eikenschors; 263
knaagdier; 264 insect; 267 inham;
269 kwab; 271 onderzoeksinsti-
tuut; 272 daar; 273 zeepwater; 275
emmer; 276 orgaan; 278 paard;
279 schoolonderzoek; 281 helden-
dichtvorm; 282 vogelproduct; 285
decibel; 286 graansoort; 289 teer;
291 dyne; 292 rivier in Italië; 293
boom; 295 in voce; 297 tongbewe-
ging; 299 plaats in Utrecht; 302
droombeeld; 304 spanning; 307
tussen; 310 in orde; 312 ten laat-
ste; 313 mal aanwensel; 315 niets;
316 soort; 317 luim; 319 als onder;
320 legeronderdeel; 321 vaas; 323
titel; 326 slaapplaats; 328 twijg;
330 millimeter; 331 vuur; 332
psalmdichter; 334 familielid; 336
duw; 338 tegenover; 339 voor de
middag; 340 golfterm; 342 insect;
343 witsel; 344 tennisterm; 346 ui;
348 buiten; 349 visgerei; 350 aan-
hechtbriefje; 352 gevierd zange-
res; 353 hulst; 356 omroepvereni-
ging; 360 godheid; 361 ontsluiten;
364 hetzelfde; 365 schaakterm;
366 bedrog; 367 projectiel; 371
loods; 373 plaats op Ameland; 374
hanringingewand; 375 pijnkreet;
377 web; 379 Europeaan; 382 stre-
ling; 384 beroep; 386 via; 389
drank; 391 Eng. titel; 393 spoed;
394 rond; 395 bijbelse maat; 396
plaats in Limburg; 398 lente-
maand; 400 plant; 403 hiel; 405
vrijgevig; 407 bijbeldeel; 408 vr.
munt; 409 voorz.; 410 vis; 411 hè
den; 413 nobele; 415 manlijk dier;
417 noodsein; 419 plaats in België;
420 plezier; 421 eetgerei; 422 tijds-
gewricht; 423 buitenaards wezen;
424 sieraad; 426 manlijk dier; 427
etcetera; 429 lust; 431 adellijk; 433
openbaar vervoer; 434 renbaan;
436 te weten; 438 programma-
punt; 440 erfelijkheidsdrager; 442
ut supra; 444 goedzak; 446 zwijn;
448 weg met bomen; 450 strelen;
451 nakomeling; 453 ledemaat;
454 woud; 455 de oudere; 456
windrichting; 458 kruiderij; 460
verdieping; 462 roeipen; 464 loop;
465 Spaanse titel; 466 schoeisel;
468 sporenplant; 469 plaats in

Zuid-Amerika; 470 gezindte; 472
warme wind; 474 titel; 475 dood-
moe; 477 vrucht; 478 nummer;
479 hoofd tel woord; 481 orgaan;
482 getij; 483 oosterlengte; 485
scheepszijde; 486 berg in Jeruza-
lem ; 488 luchtvaartmij.; 490 hals-
doek; 491 kleiaarde; 493 buiten
dienst; 494 zangnoot; 495 selderij;
496 vaartuig; 498 eencellige; 501
tandbeen; 504 herstellen; 505
vlak; 508 Griekse letter; 509 zang-
noot; 511 schoeisel; 513 dappere;
516 Rijksgrens; 517 bijbelse plaats;
519 slang; 521 panel; 523 centraal
station; 524 hondenras; 525 bleek;
526 titanium; 527 blauwkleur;
530 vrouwelijk dier; 533 klaar; 535
ondanks; 537 televisie; 539 ijzer;
541 en andere; 542 voermanroep;
544 persoonlijk; 545 public rela-
tions; 546 bedevaartplaats; 547
nachtvogel; 548 openbaar; 551
androïde; 554 sneeuwstorting;
557 tot en met; 558 godsdienst;
559 milliliter; 560 tweemaal; 561
echolokalisatie; 562 Rijkswaters-
taat; 564 boom; 565 bevel; 566
éénjarig dier; 568 jus; 569 uitge
teld; 570 uitroep; 572 vaatwerk;
573 kijken; 575 gereedschap; 577
deksel; 579 lidwoord; 581 stijl; 582
Italiaans gerecht; 583 luxe; 584
uitbouw; 585 oefenproeftijd; 586
natriumzout.

2 rivier in Rusland; 3 paardje; 4
boordsel; 5 snede; 7 voegwoord; 8
hert; 9 bij; 11 maanstand; 12 water
in Utrecht; 13 woest; 15 meststof;
16 vogel; 17 paardenkracht; 19
voorz.; 20 vis; 21 waterstand; 23
uitroep; 24 party; 25 Europeaan;
26 editie; 27 individu; 29 raam-
scherm; 31 hoeveelheid; 33 deel v.
Gelderland; 35 vis; 37 strowis; 39
hoofd telwoord; 41 verdragen; 43
koord; 45 onbepaald vnw.; 47
voorz.; 48 Europeaan; 50 regel; 52
eter; 54 super; 56 wagen; 58 de on-
bekende; 59 zuilvoet; 61 zitplaats;
63 huidopening; 65 vertrouwen;
67 loco-burgemeester; 68 congres-
gebouw; 70 geweersabel; 72 ge-
leerd; 73 honingdrank; 75 lor; 76
pretpark; 78 overwicht; 79 grond-
soort; 80 voedster; 81 maatstaf; 83
indelen; 85 akker; 87 spil; 91 rund;
92 zangstuk; 95 soortelijk gewicht;

97 uitvlucht; 99 mispunt; 100
schuifbak; 102 katachtige; 104 aar-
zeling; 106 straf; 107 boom; 110
grafvaas; 112 karakter; 114 voed-
sel; 115 compagnie; 117 ruw; 118
godin; 121 vis; 123 kroonlamp;
127 scherpe punten; 128 neerslag;
130 middelpunt; 132 rivier in
Duitsland; 133 vluchtige stof; 135
leefregel; 136 doch; 138 mest-
vocht; 140 roeiboot; 141 moerasge
was; 142 as; 144 jaarboeken; 146
schildpad; 148 eerwaarde vader;
150 ruim; 151 haak; 153 draad;
156 dat is; 157 vocht; 159 gebak;
161 vermogend; 163 keg; 164 be-
zittelijk vnw; 165 vr. munt; 167 re
kenopgave; 170 kledingstuk; 171
hoofddeksel; 173 schil; 175 rijst-
drank; 176 groot water; 177 hoe-
veelheid; 179 speer; 181 klok; 183
onderricht; 184 eerlijk; 186 jongst-
leden; 188 Grand Prix; 191 kleur;
192 schapenvacht; 195 kunstwerk;
196 gezang; 197 weigering; 200
bijwoord; 202 stel; 203 afsluiting;
205 telwoord; 207 gevaarlijk; 208
troep; 209 beginnen; 210 ets; 211
reukwerk; 213 jargon; 214 slee;
216 bijbels fig.; 218 voorz.; 220
gril; 222 boom; 223 burcht; 225
drinkkom; 227 laagte; 229 straat;
231 manlijk dier; 232 grapjas; 234
grond; 236 vis; 237 vroegere ko-
ningin; 239 kunst; 240 rijstge-
recht; 242 Europees taal; 244 even-
zo; 246 familielid; 250 vr. maat;
252 insecticide; 254 beroep; 255
cijferen; 258 reistas; 260 ochtend;
263 gard; 265 dierengeluid; 266
koor; 267 onderdompeling; 268 Ie
geronderdeel; 270 dierengeluid;
274 klap; 277 zeil; 280 plaksel; 283
vaartuig; 284 snijwerktuig; 288
Russisch dorp; 290 vochtig; 291 de
dato; 292 verfbord; 294 stijf; 296
Ver. Staten; 297 pausennaam; 298
Spaans riet; 300 alpenweide; 301
bijbeldeel; 302 in casu; 303 alstu-
blieft; 305 vaarwater; 306 slecht-
horend; 307 in memoriam; 308
mak; 309 vlinderbloemige; 311
zoen; 314 in loco; 318 dreumes;
320 huivering; 322 hinderlijk; 324
Rijksmerk; 325 deksel; 327 god-
heid; 328 genotmiddel; 329 vrou-
welijk vogel; 330 pers. vnw.; 331
veelbesproken; 333 gebeurtenis;
335 bloem; 336 teerproduct; 337
scheepsbevrachter; 340 hoog
bouwwerk; 341 plaats o.d. Veluwe;
342 familielid; 343 koortswerend
middel; 345 te koop; 347 deel v.d.

mond; 348 hemellichaam; 349 se
lenium; 351 hoefdier; 353 weef-
werk; 354 gesteente; 355 etage;
357 aan boord; 358 vlug; 359 ge
bied; 362 deutel; 363 beloning;
368 patriarch; 370 advies; 372
land in Zuid-Amerika; 376 delf-
stof; 378 reeds; 379 atoomgroep;
380 mondblaar; 381 onbevoegde;
384 daardoor; 385 met schelle
stem roepen; 387 voorz.; 388 werk-
plaats; 390 vogel; 392 in opdracht;
394 planeet; 395 Ned. vliegveld;
396 scheepswerkplaats; 397 oude
maat; 398 rog; 399 kaartterm; 401
ten bedrage van; 402 rustoord; 404
graan; 406 scheel; 408 vruchten-
nat; 409 familielid; 410 op deze
wijze; 411 roofdier; 412 drank; 414
voegwoord; 416 toiletartikel; 418
bevel; 421 vaartuig; 425 roofvogel;
428 menen; 430 energie; 432 ge
lijk; 433 onder andere; 435 beest;
437 waarnemer; 439 toets; 440
kledij; 441 stipt; 443 snavel; 445 li-
chaam; 447 ontvangtoestel; 448
Frans lidwoord; 449 dakpunt; 451
kilte; 452 deciliter; 453 hoofddek-
sel; 454 bekeuring; 455 kon. aan-
spreektitel; 457 ondernemings-
raad; 459 houtrot; 461 klas; 463
vernis; 465 titel; 467 houvast; 468
evenzeer; 469 dwarshout; 471 vis-
net; 473 pers. vnw.; 476 tuimelaar;
477 vogel; 480 ibidem; 481 projec-
tieplaatje; 484 schaapkameel; 486
hondenras; 487 let wel; 489 meer-
voud; 490 zangnoot; 491 militair;
492 fantastisch; 494 bindmiddel;
496 Eng. café; 497 luiaard; 499 vo-
gel; 500 kathedraal; 502 niet even;
503 hoofd telwoord; 504 deel v.
Gelderland; 506 gram; 507 traag;
510 fraaie dingen; 512 losse
mouw; 514 familielid; 515 blaas-
instrument; 518 Griekse letter;
520 stormwind; 521 ooft; 522
zendgemachtigde; 528 voorz.; 529
heruitgave; 531 weekdier; 532
misère; 534 hevig; 536 erfelijk-
heidsdrager; 538 Ver. Naties; 540
kelner; 542 hectare; 543 spring-
stof; 545 kostuum; 548 veelkleu-
rig; 549 huisdier; 550 hoofdtel-
woord; 552 onzes inziens; 553
voorz.; 554 wetering; 555 visgerei;
556 verharde huid; 561 sluis; 563
bron; 565 bitter vocht; 567 rivier-
monding; 570 dierengeluid; 571
heer; 572 vogel; 573 pers. vnw.;
574 neodyne; 575 zaterdag; 576
bordspel; 578 decigram; 579 om-
roep; 580 achter.

De oplossing van de Paaspuzzel 2002 inzenden vóór 12 april 2002 met in de linkerboven-
hoek de vermelding 'Kruiswoordpuzzel' aan Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30 of Postbus
22, 7250 AA Vorden.

Medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Oplossing:

Wij verzoeken de inzenders van de Ideurplaat en de puzzel

voldoende postzegels te plakken op hun inzendingen.

Ie prijs

2e prijs

3e prijs

4e t/m
10e prijs

€ 12,50

€10,00

€ 7,50
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'KOM IN DE KAS' OP 6 EN 7 APRIL 2002 BIJ oe 'CACTUS OASE'
Al 25 jaar organiseert 'Kom In de Kas' landelijk specifieke dagen om ieder
geïnteresseerd mens een kijkje te laten nemen bij tuinbouwbedrijven. In dit
jubileumjaar doet de 'Cactus Oase' van Anny en Bert van der Meer uit Ruurlo
voor het eerst mee in deze regio.

'TERUG IN DE TIJD' BIJ DE CACTUS OASE
In deze speciale Kinderweek (27 april t/m S mei) gaan we samen met Anny j
Cactus^terug in de tijd' in de Cactus Oase. Speel het spe! mee als jonkvrouwen
of ridders, cowboys of indianen, holbewoners of piraten. Voor alle kinderen is
er een verrassing! Dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur. Vooraf aanmelden.

Voor me$r informatie: zie het redactioneel stuk elders in deze uitgave.

OPENINGSTIJDEN CACTUS OASE:
ma t/m vrvan 09.00 tot 17.00 uur, za en zo van 10.00 tot 17.00 uu
In het weekend graag vooraf telefonisch aanmelden

Ontdek de
cactuswonderwereld

en bezoek
de cactusoase

Jongenmimsteeg 6 • 7261 KA Ruurlo • Tel. 0573 • 45 18 17
tvwiv. weiconte. to/abcacttts email: abcactus&worldonline.«/

Luxe brood- en banketbakkerij

Hartman
kan voor uw gezellige en
smakelijke Paastafel zorgen
met o.a. de volgende sortering:

Roomboter
paasstollen
met amandelspijs

Eierbrood

Suikerbrood
Rozijnen- en
krentenbrood

Witbrood

Vloerbrood
Volkorenbrood
Volkorengrof

Tarwebrood
Gelders Tarwe

Waldcorn

Waddenbrood

Muesli

Kleinbrood

Puntjes
Kadetten

Maanzaadbolletjes

Sesambollen

Croissants

Ham/kaascroissants
Harde broodjes

Alle soorten

Frans stokbrood
Saucijzenbroodjes

DeRegt: De zekerheid van
financieel vooruitzien!

FINANCIEEL VOORUITZIEN betekent niet dat ze bij De Regt
Financiële Planning helderziende zijn. Wel wegen ze alle zekere
en onzekere financiële factoren zorgvuldig tegen elkaar af.

Gedegen pensioenopbouw, een ook op lange termijn passende
hypotheek, maatwerk in uw verzekeringen en duidelijk
vermogensadvies. Ook wanneer polissen vrijkomen,
een gouden handdruk wordt ontvangen of bij de staking
van een onderneming. Bij De Regt Financiële Planning
bieden ze zoveel mogelijk zekerheid!

iff!

^m^*^^^^mrm*tÉ*

De zekerheid
van financieel
vooruitzien!

FINANCIËLE PLANNING(

Gecertificeerd Financieel Planners

Nieuwstad 44, Lochem,
Telefoon (0573) 255 300

Fax (0573) 255 381
E-mail: deregtfc/ deregt.nl

Internet: www.deregt.nl

(k)eigoede aanbieding:
bij aankoop van zonwering

vanaf € 700 een
rolhordeur gratis!

SEAIïllïlEL
MARIËNVELDE Tel. (0544) 35 23 28

Waalderweg 6 7263 RW

Limburgse vlaaien, in diverse smaken
appelvlaai, kersenvlaai, rijstevlaai,
rum-rozijnenvlaai en aardbeienvlaai

Wij zijn ruim gesorteerd in Paasgebak
en chocolade-eitjes

Alle brood en banket wordt gebakken
in onze moderne brood- en
banketbakkerij van uw
Warme Bakker dus extra fijn

Dorpsstraat 3 - Telefoon 45 13 86 - Specialiteit: Bolussen

Wij wensen u prettige Paasdagen met veel zon

Harms
meer k

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering/ voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

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

HARMSEN
VAKSCHILDERS



Feestelijk Paasbrood
Op hoogtijdagen in de
westelijke wereld worden
we er steevast aan herin-
nerd dat onze cultuur een
broodcultuur is. Gelovi-
gen bidden dat het opper-
wezen hun het dagelijks
brood gunt. En iedereen
werkt aevoor zijn brood/E.
Dat is immers het spraak-
gebruik. Hooguit wordt
erbij gezegd aemet wat er-
opJE. We werken, als je op
de omgangstaal afgaat,
niet voor ons dagelijks
vlees, groente, aardappels
en een toetje. Nee, er
moet brood op de plank
komen. Brood staat voor
voedsel in de ruimste zin
van het woord. Brood valt
samen met ons bestaan.

En als er in dat bestaan iets
te vieren valt. wordt dat
vaak gemarkeerd met
brood. Dat is zeker het geval
met officile feestdagen. Met
Pasen bijvoorbeeld. Een
feest van voorchristelijke
oorsprong dat op wisselen-
de data wordt gevierd. Daar-
mee verraadt het zijn heide
nse afkomst. Het hangt sa-
men met de gedaanten
waaraan een hemelli-
chaam, de maan, zich aan
ons voordoet. De eerste zon-
dag na de eerste volle maan
die op of na 21 maart valt,
was een feest ter ere van de
zon. Later werd de kruisi-
ging en opstanding van

Christus feestelijk herdacht.
De symboliek bleef gelijk:
nieuw leven, vruchtbaar-
heid en geluk die voorheen
van de sterker wordende
zon werden verwacht, kre-
gen nieuwe inhoud door de
boodschap van het christen-
dom. Die symboliek wordt
vanouds uitgedrukt in
brood. Meestal in de vorm
van dieren.
Voor rooms-katholieken is
Pasen het einde van de vas-
tentijd. Na veertig dagen
van bescheiden maaltijden,
mocht er weer ruim geta-
feld worden. De kinderen
mochten het snoepgoed,
dat ze in de vastentijd in
een speciaal trommeltje
hadden bewaard, eindelijk
aanspreken. Geen wonder
dat na zo&n schrale periode
ook een heleboel feestelijke
broodsoorten werden ge-
bakken.

Rozijnen, krenten, sukade,
sinaasappelsnippers en spijs
zijn daarin verwerkt. Ze
droegen als paasstoet, paas-
mik, broodhaantjes en
broodkrans aanzienlijk bij
aan de feestvreugde en doen
dat nog steeds. Voor de kin-
deren is er het broodman-
netje of broodvogeltje waar-
in een ei was meegebak-
ken.Die traditionele feeste-
lijke broodsoorten spelen
nog steeds een rol bij het
paasontbijt, dat tegenwoor-

dig vaak later op de dag
wordt genoten en paasbrun-
ch is gaan heten. Daarbij
mag natuurlijk het paas-
brood niet ontbreken. Dat
er veel meer mogelijk is met
paasbrood tonen onder-
staande nieuwe recepten. In

Paasbrood met
mascarpoiie en
lemon curd
2 sneetjes

2 sneetje paasbrood
l volle eetlepel geschaafde
amandelen
1/2 zakje vanillesuiker
1/3 bakje mascarpone ( 250
g)
3 eetlepels lemon curd (of
citroenmarmelade)
poedersuiker

Rooster de amandelen in
een droge koekenpan goud-
bruin. Laat ze op een bord-
je afkoelen. Roer de vanille-
suiker door de mascarpo-
ne. Bestrijk elk sneetje eerst
met l eetiepel lemon curd
en dan royaal met de mas-
carpone.
Verdeel de rest van de le-
mon curd en de amande-
len erover en strooi er rijke-
lijk poedersuiker over.

Bereidingstijd: ca. 5 minu-
ten

het eerste recept zorgen de
mascarpone en lemon curd
voor een fris-romige smaak.
Bij het tweede recept geeft
de combinatie van pistache
nootjes en sinaasappel het
paasbrood een 'mediter-
raan' tintje.

paasbrood met
mascarpone en
sinaasappel
2 sneetjes

2 sneetjes paasbrood
25 g gepelde ongezouten
pistachenootjes of hazelno-
ten
1 sinaasappel
2 theelepels vloeibare ho-
ning
1/3 bakje mascarpone ( 250
g)

Hak de pistachenootjes of
hazelnoten grof. Boen de si-
naasappel schoon en rasp
de oranje schil er dun af.
Schil de sinaasappel dik en
snijd de partjes tussen de
vliesjes uit. Laat de partjes
op keukenpapier uitlekken.
Roer de sinaasappelrasp, de
honing en de helft van de
nootjes door de mascarpo-
ne. Bestrijk de sneetjes
paasbrood royaal met de
mascarpone en leg de par-
tjes sinaasappel er naast el-
kaar op. Strooi de nootjes
erover.
Bereidingstijd: ca. 8 minu-
ten.

Eetcafé • Restaurant • Zalen
De Pauw van Warnsveld

Wij hebben speciaal voor u een 4-gangen Paasmenu
samengesteld, maar u kunt natuurlijk ook gebruik

maken van onze uitgebreide menukaart.

Paasmenu:
Voorgerecht:

Heerlijke zachte Zutphense mosterdsoep
o

Hoofdgerecht:
Varkensoester

overbakken met uien en kaas
o

Nagerecht:
Paascoupe

o
Ter afsluiting:

Koffie l Thee en luxe bonbon

De prijs van het 4-gangen menu is

€ 18,25 p.p.
Beide Paasdagen is ons restaurant geopend

vanaf 16.00 uur.

Om een eventuele teleurstelling te voorkomen
graag tijdig reserveren.

Rijksstraatweg 11 • Warnsveld • Tel. 0575-522753

De Pauw, natuurlijk ook voor uw bruiloft, receptie, koffie-
tafels, en koude/warme buffetten.

Tevens uw adres voor party- en cateringservlce.

Hé verplegende!

Zin in een
werkvakantie?

Wil jij de Zonnebloem in 2002 helpen

om ruim 6400 langdurig zieken en

(zwaar) lichamelijk gehandicapten een

onvergetelijke vakantie te bezorgen?

Sluit je dan aan bij ons enthousiaste

en supergemotiveerde team van meer

dan 6700 vrijwilligers, waaronder een

groot aantal verpleegkundigen en

ziekenverzorgenden. Het kost je een

weekje 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

N A T I O N A L E V E R E N I G I N G

de Zonnebloem*
Postbus 2100 4800 CC Breda Postbank 1098510
E-mail info9zonnebloem.nl Internet www.zonnebloem.nl

Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wij zijn daarin uw partner.

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
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Attractiepark Slagharen opent
op Goede Vrijdag weer zijn
poorten voor het publiek. Daar-
om organiseert Weekblad Con-
tact samen met Slagharen een
kleurwedstrijd voor kinderen
tot en met twaalf jaar.

Hoofdprijs is een schitterend wes-
ternkostuum en een toegangs-
kaart voor het attractiepark. De
nummers twee tot en met tien van
deze wedstrijd krijgen ook deze
speciale en treekaar ten. De prijs-
winnaars kunnen hiermee, samen
met drie familieleden, een dag
gratis gebruik maken van de at-
tracties en het overdekte zwembad
van Slagharen.
Wat moet je doen om één van de

prijzen te winnen? Bekijk de af-
beelding eerst goed, pak daarna je
doos met kleurpotloden en maak
van de zwart/wit tekening een
kleurrijk geheel.
Wil je liever kleurkrijt of waterverf
gebruiken? Dat mag ook. Mis-
schien heb je zelfs wel een beter
idee waardoor de tekening extra
mooi wordt.

Doe in ieder geval goed je best,
want de mooiste kleurplaten wor-
den beloond.

Ga snel aan de slag en stuur je te
kening (voorzien van naam, adres
en leeftijd) naar het kantoor van
deze krant. Je inzending moet bin-
nen twee weken bij de krant zijn

ingeleverd. Misschien win jij dan
de hoofdprijs of kom je een dag
naar Slagharen.

Dan kun je een nieuwe publieks-
trekker die je vast al op de teke
ning hebt ontdekt, in het attrac-
tiepark begroeten. Dit jaar is het
kloppend hart van Attractiepark
Slagharen namelijk compleet ver-
anderd. De hoofdstraat, met zijn
winkels en restaurants, is omgeto-
verd tot een winkelpromenade uit
het Wilde Westen. Eetgelegenhe
den, gezellige shops en verrassen-
de boetieks bieden onder de naam
Mainstreet voor elk wat wils.

Slagharen heeft overigens veel
meer attracties in westernstijl. Bij-

voorbeeld Westernvillage, dat
naast het overdekte speel paradij s
voor kinderen (Kids Country) ligt.
De echte avonturiers vinden daar
naast draaimolens een kleinere

drukker i j

uitvoering van de schommelboot
en in het midden van het complex
is een klim- en klauter toestel ge
bouwd voor de actievelingen.

Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden — Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010 — Fax (0575) 551086 — E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl — www.contact.nl

Naam:Kleurplaat inzenden
voor 12 april! Adres:

Plaats en postcode:

Leeftijd:

l
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Palm, palm

Pasen,

eikoerei.

't Duurt nog ene

zondag,

dan krijgen wij

een ei.

Een ei
VAN W.OO TOT 17.00 UUR^^^_ v.ru> iv. uu IVL i/.uu u u i\ m

Tweede paasdag geopend

•ERKEND

Voor de paas-

show zijn onze

toonzalen weer

tip top ingericht

met de nieuwste

colleges in crea-

tieve woonideeën.

In een gezellige

voorjaarssfeer kunt u

ronddwalen in onze

toonzalen en de laatste

trends ontdekken in

woon- en slaapcomfort.

U bent van harte welkom.

Z i t c o
Een ruime collectie fauteuils
voor jong en oud met
zitcomfort op maat.
Met rugverstelling, zitlift,
relaxstand hoog of laag,
hand-bediening, elektrisch,
opsta-hulp of massage...

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

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

a a p c o m f o r t
Helmink is ook gerenommeerd

slaapspecialist.
Met een enorme
keuze in ledikanten,

p» boxsprings, water-
bedden, bedtextiel etc.

meubelen
1(m 6

speciale

www.helminkmeubelen.nl

m a a k t h e. t m o o i e r bij t h u i s .

Groot feest bij Profile Bleumink in de maand

voor de s
week in het Contact

erende aanbiedingen.

m^m ^^Hb ^^H0P^^ mEt ^Hv ^^^HI^^^V

DE F l ETSS P EC IALI ST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 93
Spittaalstraat 34 • Zutphen • 7e/. (0575; 51 95 26

Kijk in de brievenbus voor de
Win 'n weekend folder.

Een voorproefje. Aanbieding:

Batavus Allegro
Nex4 auto-d

op = op
van € 839.-

voor € 599.-

hele maand april
bij aankoop van een fiets

vanaf € 450.-
Multa Fietsdrager

helft van het geld.

De Multa Fietsdrager is een zeer compacte f ietsdrager

die uitblinkt in eenvoud en vooral in gebruiksgemak.

De Multa Fietsdrager is ergonomisch verantwoord.
U hoeft maar heel weinig te tillen.

De montagetijd van deze fietsdrager is zeer kort (± 10 sec.).
De fietsdrager staat stabiel op de trekhaak.
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SCHOMMELS - SKELTERS - BOLDERKARREN

HANDELSONDERNEMING - EEKVENNE 4 - TEL (0573) 4416 oe
BARCHEM

Schoonmaak- en
schoorsteenveegbedrijf

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

man i

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

itgepreide collectie PARKET
in WARME houtkleuren
Hegro heeft baar coüektie parketvloeren uitgebreid met
nieuwe warme exotische houtsoorten enerzijds en met
zeer gunstig geprijsde Eiken tamel parket anderzijds.
bijv. Titan Eiken country 3 str. € 36,95 P/m2

Haal de warme sfeer in huis!
II bepaalt met de keuze van de houtsoort en de kleur
van de vloer de uitstraling van de kamer. De traditie van
Eiken, het klassieke Merbau, de pure klasse van Esdoorn
of de warme kleur van bijv. Jatoba of Cumaru! Op welke
vloer uw keuze ook valt, u heeft altijd het advies en de
zekerheid van een CBW erkend parketbedrijf.

Bel voor informatie of ccn afspraak
(0573) 45 16 61

PARKETBEDR. Qarvelinkplein 20, 7261 CK Ruurlo

HEGRO
parket «n zonwwrfna

BIJHEGROSLAAGTUZO.

de bestellijst voor Pasen ligt in de winkel voor u klaar

De beroemde Paasbrunch bij De Timmerieë,
een goede traditie. Een brunch-buffet met
onder andere diverse broodsoorten (vers gebak-
ken croissants), warme gerechten (waaronder
soep, lasagne, worstjes), koude gerechten (onder
andere jiuzarensalade, haringsalade), vele soor-
ten beleg en diverse dranken, kortom teveel om
op te noemen. Kom gezellig met het hele
gezin of met vrienden en geniet van ons
brunchbuffet!

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Restaurant

de Timmerieë

Volwassenen € 15,75 p.p.
Kinderen (4?12 jr.) € 10,- p.p.

Reserveer nu, bel (0575) 43 13 36

Lochemseweg 16,7231 PDWarnsveld
Tel. (0575) 43 13 36, Fax (0575) 43 22 44
E-mailag.maalderink@worldonline.nl

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

VAN DER WAL
7250 AA Vorden - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 0575-5512088
b.g.g. telefoon 0575-552039

VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK
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