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G e m e e n t e V o r d e n

Vanaf l maart exposeren leer-
lingen van het Ulenhofcollege
locatie 't Beeckland in zorgcen-
trum de Wheme.

Thema van de expositie is Karel
Appel. De leerlingen hebben met
een eigen interpretatie op de manier
van Appel geschilderd. Twintig

boeiende werken sieren de gangen
van de Wheme. In de entree staan
l? meter hoge heksen en magiërs
geëxposeerd. Deze beelden zijn
door de leerlingen gemaakt naar
aanleiding van het muzikale to-
neelstuk 'De heksen' (naar een
boek van Roald Dahl), dat onlangs
door de school is opgevoerd.

Een nieuw thema waar de leerlin-
gen zich de komende weken mee
bezig houden is: schilderen net
zoals Kadinsky.

Half mei worden de werken die nu
in de Wheme hangen vervangen
door schilderijen met dit nieuwe
thema.

Zwerfvuildag
De werkgroep Zwerfvuildag
heeft afgelopen zaterdag haar
jaarlijkse zwerfVuildag gehou-
den ui Vorden en omstreken.

Onder het motto 'Vorden buiten-
gewoon schoon' werd er door de
diverse verenigingen, waaronder
Hackfort, de Wildenborch, Kranen-
burgs belang, Wildebeheer eenheid
IJssel Oost, Wichmond/Vierakker,
Leefbaarheid Vorden, de Snoek-
baars en de Achtkastelenrijders
onder perfecte omstandigheden
de gehele morgen in de gemeente
zwerfvuil opgehaald. Daar waar de
zon zorgde voor een goed humeur
werden weer allerlei voorwerpen
in de vuilniszakken gedaan.
Voor een aantal vondsten waren
de zakken echter veel te klein,
want een strijkplank en tuinstoe-
len passen niet echt in een vuilnis-
zak. De meest bijzondere vondst

was toch wel een ouderwets toilet-
gebouw maar daarin het alom be-
kende gat in de plank. Het is elk
jaar weer verbazingwekkend wat
er allemaal weer in de berm te-
recht komt. Helaas is niet iedereen
begaan met het milieu en komt er
nog veel afval op plaatsen waar het
niet thuis hoort.
Al met al een zeer nuttige tijdsbe-
steding zo vonden toch ook een
grote groep leerlingen en hun leer-
krachten van 't Beeckland. Zo'n
144 mensen hebben deze ochtend
meegeholpen en werden daar ook
voor gewaardeerd door wethouder
Wichers die namens het gemeente
bestuur de opruimers van deze
dag bedankte door hen een boe-
renkoolmaaltijd aan te bieden.
Een speciaal woord van dank na-
mens de werkgroep gaat,uit naar
al die mensen die het hele jaar
door toch iedere keer weer spon-
taan het zwerfvuil opruimen en
op deze manier ook hun steentje
bijdragen aan een schoon milieu.

Raad van Kerken-dienst
Aanstaande zondagavond 23
maart wordt er in de Dorpskerk
een dienst gehouden vanwege
de Raad van Kerken.

Deze oecumenische dienst zal in
het teken staan van de 40-dagen-
tijd vóór Pasen of ook wel de 'Lij-
denstijd' genoemd, de tijd waarin
we gedenken en ons voorbereiden
op het verlossend lijden en sterven
van de Heer en Heiland Jezus
Christus (Goede Vrijdag) uitlopend
in de Opstanding, de overwinning
van het leven op de dood (Pasen).

Voorganger is pastor E. Wassink en
er is muzikale medewerking van
het gospelkoor 'Inspiration' onder
leiding van dhr. P. Piersma en het
orgel wordt bespeeld door mevr.
M. Berendsen-v.d. Meulen. Verder
is er medewerking van de leden
van de liturgische commissie van
de Raad van Kerken die samen met
pastor Wassink deze dienst heb-
ben voorbereid. Er zal een collecte
worden gehouden voor actuele
nood in de wereld.
De raad van Kerken heet iedereen
van harte welkom.

Traditionele
spelletjes
middag Medler
De Oranjecommissie Medlertol
organiseerde zondaqg haar jaar-
lijkse spelletjes middag in de zaal
van Café Restaurant 't Wapen van
Medler. Er konden allerlei Oud
Hollandse spelletjese gespeeld
worden. Hele competities speelden
zich af met kaartschieten, ring-
gooien, bolero, blikgooien en spij-
kerslaan. Ook was er vogelschieten
voor de jeugd. Bij het vogelschie
ten voor groep 3 t/m 8 deden er 110
mee. De uitslag is als volgt: Staart
Jeroen ten Have; Linkervleugel Ivo
Roelvink; Rechtervleugel Nanneke
van Ginkel; Kop Jeroen ten Have;
Romp Nanneke van Ginkel. Het
nieuwe van deze middag was het
arm drukken. Dit werd gespeeld
door middel van uitschakeling,.de
sterksten bleven over. De Ie plaats
was voor Marcel Ebbers, de 2e pi.
voor Jan Klein Geltink, 3e pi. voor
Geert Groot Nulend en de 4e plaats
voor Gert-Jan Uilenreef. De gehele
middag was het een gezellig ko-
men en gaan op het Medler.

Passage
De christelijk maatschappelijke
vrouwenbeweging Passage komt
op dinsdagavond 25 maart bijeen
in het Dorpscentrum. Het onder-
werp van die avond is een boek-
bespreking. Dhr. S. Kuit uit Lichten-
voorde zal, aan de hand van een
video-presentatie, ons over het leven
en werk van priester/schrijver Hen-
ri Nouwen vertellen. Men wordt
van harte uitgenodigd deze avond
bij te wonen, ook niet leden zijn
van harte welkom.

Jaarlijkse feestmiddag
Stichting de Zonnebloem
De afdeling van de alom beken-
de stichting de Zonnebloem
heeft in samenwerking met de
afdeling uit Wichmond haar
jaarlijkse feestmiddag georga-
niseerd in het Dorpscentrum.

Met zo'n 155 gasten werden er tus-
sen twee en vijf diverse activitei-
ten gehouden. Voorzitter de Vries
van de afdeling Vorden opende de
middag en heette een ieder van
harte welkom onder het genot van
een kopje koffie met cake. Zo
waren er voor en na de pauze op-
tredens van het Vordens Huisvrou-
wen orkest.

Conferencier Karel van de Kate liet
in het dialect een aantal grappen
en grollen uit zijn voorstelling
'Vrolijke Klompenkolder' horen.
In de pauze was het tijd voor de

Zondag 23 maart

LeHte&iebels
in

Hengelo

gebruikelijke gratis verloting. Voor
alle gasten was er daarna ook nog
een hapje en een drankje waarna
de voorzitter de gasten bedankte
voor hun aanwezigheid en de mid-
dag afsloot.
De Vordense afdeling samen met
die uit Wichmond kijken terug op
een geslaagde middag die zeker
voor herhaling vatbaar is. De vol-
gende activiteit is de boottocht en
die vind plaats in april.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBUIANCE BRANDWEER 112

Hervormde kerk Vorden
Zondag 23 maart 10.00 uur ds. A. Kooi (Arnhem); 19.00 uur dienst
Raad van Kerken in Hervormde kerk m.m.v. 'Inspiration'.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 maart 10.00 uur ds. A. Hagoort oec. dienst met De Garve.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 maart (4e lijdenszondag) 10.00 uur ds. C. Gros (Aalten);
19.00 uur Dienst Raad van Kerken in Herv. kerk m.m.v. 'Inspiration'.

R.K kerk Vorden
Zondag23 maart 10.00 uur woord- en communieviering m.m.v. rouw-
en trouwkoor; 19.00 uur dienst Raad van Kerken in Hervormde kerk.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 maart 17.00 uur eucharistieviering. Volkszang.
Zondag 23 maart 10.00 uur oecumenische dienst.

Weekendwacht pastores
23 en 24 maart H. Jacobs (Keijenborg). tel. (0575) 46 13 14.

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 óf 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
beperken 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 huis-
artsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree-
gebouw 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
22-23 maart W.F. Haccou, Vorden, telefoon (0575) 55 19 08. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuïs Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling vopr 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).
KraamafdelinglO.30-ll.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

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

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 2515; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; ma Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs (0575) 44 19
42.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20.
Hannie ten Hoopen, Praktijk voor Rouwbegeleiding. Tel.
(0575)461332.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20,30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur. zaterdag 10.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 9.30- 17.30 uur; zaterdag van 1030-13.30 uur.

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

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

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

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

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksue-
le mannen en lesbische vrouwen. Info: voormannen Borculose-
weg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen (0315)
68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost, tel. (0575)
546057.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
/ i jn ui t : :

laren. Minimumprijs < : 50
61 €0.50

ij contante bel i h
g ' i dient l wden, windt hier
voor €'.-' iu t iekoslen in re
kening gebracht Anonieme ol dnbieu/e

.';ü[(ti!n niet gi

latste advertentie dient wel ver
: '.vorden Schr i t te l i ^ '
bij fout ieve plaatsing wel gratis

herplaatst

• Nu starten met afslanken?
Een goed voornemen! Bel
Jerna Bruggink, tel. (0575) 46
32 05 en weg gaan uw pro-
blemen.

• Te koop gevraagd: oud ijzer
en metalen; dakpannen. Bel
06 50433624.

• .Peuterspeelzaal Ot &Sien
organiseert een speelgoed-
en kinderkledingbeurs. Wan-
neer: zaterdag 22 maart a.s.
Waar: Het Jebbink 13a, Vor-
den. Tijd: 10.00 tot 12.00 uur.
U bent van harte welkom!

• Te koop: 1 houtdraaibank
115 t.d.e. voorzien van copieer-
inr. 1 houtdraaibank 110 t.d.e.
1 kettingfrees - E.M.C. 1 lint-
zaag 0 60 cm. 1 vlak v.d.
bank breed 30 - 220 V. 1 Elu
tafel cirkelzaag. 1 formaat-
zaag Attendorf. 3 afkortza-
gen. 1 heftruck Toyota diesel.
Tevens ladders en rolstei-
gers. 2 bovenfrees Elu. Mar-
mer vensterbanken div. di. en
br. Tel. (06) 50502680.

• Te koop gevraagd: oude
landbouwmachines; tracto-
ren; bromfietsen. Ook onder-
delen Kreitler, Zündapp. Defect
geen bezwaar. Bel 06 50433
624.

• Ervaar de reinigende wer-
king van de aloë vera! Jan n ie
Nijkamp, Warnsveld, tel. (0575)
52 13 16.

• Wat betekent pijn? Inl.:
Kairos, Nardie Krabbenborg,
Lievelde. Tel.: (0544) 37 57 08.
Zie artikel elders.

• Wilt u van uw oude TV of
wasmachine af? Bel 06 504
33624.

• Gevraagd: weidegelegen-
heid voor jonge paarden, sei-
zoen 2003. Stal Nieuwmoed,
Vorden. Tel. (0575) 55 67 66.

• Te koop: Honda en Yama-
ha gazonmaaier met opvang,
aangedreven, 52 cm breed,
i.z.g.st. Tel. (0573) 45 31 44.

• Te huur gevraagd: huis of
boerderij of helft van boer-
derij. Tel. 06 50484806.

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 1336.

• Gelukkig kunnen ze in Roe-
menië hun eieren wél kwijt.
Roemeense handbeschil-
derde eieren in de Wereld-
winkel.

• Met spoed zelfstandige
woonruimte gezocht voor 2
volwassenen en 1 kind in
Warnsveld, Zutphen of buiten-
gebied. Bijv. gedeelte van
boerderij, bovenverdieping of
vakantiehuisje. Theo van Wijk,
tel. 06 51746878 of evt. mevr.
H. van Wijk, tel. (0575) 52 23
07.

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor de dinsdag- of
vrijdagochtend. Tel. (0575) 43
2334.

• Oppas gezocht in gezin
met kinderen in buitengebied
van Hengelo Gld. (boerderij).
Ma. morgen en di.middag. Tel.
(0575)4621 31.

• De Werkgroep Zwerfvuildag
bedankt de 143 vrijwilligers,
het bestuur en de medewer-
kers van de gemeente Vorden,
de sponsors Rabobank en
Drukkerij Weevers voor hun in-
zet om deze dag tot een groot
succes te maken!

• St. CCK heeft genoeg hout
voor het paasvuur. Vanaf he-
den niet meer storten. Eer-
ste Paasdag paasvuur m.m.v.
Juustum, The Vacuumcleaners
en Dogz.

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

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/553081 en 55 16 73.

• Woensdag 19 maart heeft
Wereldwinkel Vorden een
personeelsuitje. De winkel is
dan open van 10.00 tot 12.15
uur.

Lekker anders, lekker Oosters...

OOSTERS KOKEN BEGINT MET ...
Geldig dinsdag 18 t/m zaterdag 22 maart.

Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

® HERgAUFE
werkt!

Gratis advies en pers.
begeleiding.

30 dgn.-geld-terug-
garantie.

Ria Wildemors
onafh. Herbalife distr.
Tel. (0573) 25 62 42

Adverteren in
Contact?

Vraag naar
de vele

mogelijkheden van
doorplaatsing
in meerdere

edities

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curi-
osa, 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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

Door ons zelf vers gesneden...

Chinese kool
400 gram €

Nieuwe oogst...

Spaanse bietjes
per bos €

OJ9
Uit landen waar de zon kind aan huis is

heerlijke mango
per stuk €

Eten en drinken tegelijk...

heerlijke ugli's

Mmm... dat is lekker!

Javaanse raUWkOSt
200 gram € 149
Wokken met Go-Tan... Oosterse

roerbakgroenten 949
500 gram € fci500 gram

Heerlijke handappelen

Royal Gala
kilo'

5 stuks

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617

internet: www.de-echte-groenteman.nl

SPAART U AL MEE VOOR DE TEFAL WOKPAN?
INFO IN DE WINKEL.

Appel kruimelvlaai

590 090
m groot € W«v • • • - • • • 9 . ^

f . . ; • • • • • : • • "- ' : • ' • • - ' ; >

Zonnepit
475

l • » « • • • •

ƒ • >

Roombotercake
325

m\. ^

Aanbiedingen geldig van 19 t/m 25 maart 2003.

Echte Bakker Kg
VAN ASSELT^SJ

De Echte Bakker Dat proefje

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

l

Kijk voor nieuws ook op:

www.contact.nl

De woonwinkel
van Warnsveld

voor ai uw ha n d w er kart i kelen

• DM C borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen * Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32



Verwacht
en toch verwonderd!

Blij en dankbaar zijn wij met de geboorte van onze
zoon en broertje

Lome
Antonte

Hij is geboren op 9 maart 2003 om 11.30 uur,
weegt 3650 gram en is 52 cm lang.

Anja, Hans en Marise Den Bakker

rust van 1 2.00 tot 1 5.00 uur en van 22.00 tot

Toverstraat 16a
7223 LP Baak
jrcdb@tref.nl
(0575)442910

Anja

Want is niet het vleesch gelijk gras
En wordt het schielijk weggemaaid

Op 7 maart 2003 is na een ziekbed van een paar
weken overleden onze lieve man, vader en opa

Douwe Krol

geboren in Veenhuizen op 1 september 1923.

Wieke Krol-Bergsma

Bert Krol t

Anka Krol
Geert Vermeulen

en de kleinkinderen

Mispelkampdijk 38
7251 DC Vorden

De crematieplechtigheid heeft woensdag 12 maart in
familiekring plaatsgevonden.

Haar zorgzaamheid ging ver.
Maar waar haar geest dat nog aan kon,

kon haar lichaam dat niet meer.
Wat rest is de herinnering.

Met grote droefheid, maar dankbaar voor alles wat zij
in haar zorgzame leven voor ons betekend heeft,
geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve
vrouw, onze fijne moeder, schoonmoeder en oma

Gerharda Reindina Groot Roessink-
Groot Jebbink

(Gerda)
echtgenote van Hendrik Jan Groot Roessink

* Vorden,
23 oktober 1934

t Hengelo (O.),
12 maart 2003

Zenderen: H.J. Groot Roessink

Haaksbergen: Henk Groot Roessink
Ans Groot Roessink-Dwars

Sandra, Tim, Marloes

Gilze: Joke van der Kolk-Groot Roessink
Gerhard van der Kolk

Bram, Silke
Borne: Janet van den Nieuwboer-

Groot Roessink
Mathijs van den Nieuwboer

Maaike, Lotte, Hilde

7625 NA Zenderen, 12 maart 2003
't Stegehuis 10

De crematieplechtigheid heeft op zaterdag 15 maart
plaatsgevonden.

Diep bedroefd zijn wij door het overlijden van onze
lieve schoonzus en tante

Gerda Groot Roessink-Groot Jebbink

D. Groot Jebbink-Dimmendaal

J. Groot Jebbink-Haaring

en kinderen

Vorden, 12 maart 2003

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waar-
mee hij ons gedurende zijn leven heeft omringd, delen
wij u mede dat geheel onverwacht, van ons is heen-
gegaan onze lieve vader, schoonvader en opa

Henk Esselink
weduwnaar van Leis Wisselink

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: Gerard en Anneke
Robin, Bas

Wichmond: Ineke en Bernt
Michiel, Tessa

12 maart 2003

Correspondentieadres:
Burg. Vunderinkhof 20
7251 XA Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 17
maart

Heden ging plotseling van ons heen ons trouwe lid

Henk Esselink

op de leeftijd van 76 jaar.

Zijn verdiensten voor onze vereniging zullen bij ons
blijven voortleven.

Damclub Vorden

Vorden, 12 maart 2003

Onverwacht is van ons heengegaan de heer

Henk Esselink

24 jaar was Henk een zeer actief lid binnen onze ver-
eniging.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familieleden.

Bestuur en leden EHBO Vorden

Vorden, 12 maart 2003

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis van het overlijden van onze zeer
geliefde, zorgzame broer, zwager en oom

Hendrik Kok

op de leeftijd van 85 jaar.

Vorden: Joh. Kok

Vorden: W.D. Kok
ZG. Kok-Versteege

Barchem: B. Arendsen Raedt
M.M. Arendsen Raedt-Enschedé

12 maart 2003

De Houtwal 4
7251 MK Vorden

De begrafenis heeft op maandag 17 maart plaats-
gevonden.

„Vriendschap
behoort tot de kostbaarste geschenken

van de jeugdjaren."

Tot ons groot verdriet is op 12 maart, na een dapper
gedragen ziekte, van ons heengegaan onze lieve
vriendin

Nel Albers-Best
echtgenote van Herman (Harm) Albers

Wonend: Seinelaan 31, 7577 ME Oldenzaal

Wim en Ali Polman

Wij wensen Herman, zijn kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe in deze donkere tijd.

Haal het
voorjaar

in uw
keuken

Kruidentuintje
100 gram

Half om half gehakt
kilo

Runderschnitzel
100 gram

Leverworst
100 gram

Lunchsalade
100 gram

360

12"
O?9

O?9

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ¥
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Boomkwekerij Menkhorst

Grote buxusbollen in pot
doorsnee 50/60 cm €

Bollen
reeds verkrijgbaar vanaf €

Prachtige planten

50

5.°oo

BOOMKWEKERIJ

MENKHORST
l Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)
•Telefoon (0575) 45 25 31.

Mobiel 06 53290966

• 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 Vorder
Telefoon (0575) 55 29 28



Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax: (0575) 55 74 44
E-mail: gemeentc.vorden@vorden.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8.
7251 AZ Vorden

Openingstijden
gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag van
08.30-12.00 uur en
woensdagmiddag van
14.00-17.00 uur

Avondopenstelling
burgerzaken:
De laatste donderdag van elke
maand (behalve in juli)
van 18.30-19.30 uur

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester E.J.C. Kamerling

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder D.J. Mulderije-

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 09.00-10.00 uur

Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Dorpsstraat 42, achter
café Eskes
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie/brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter .inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 14.00-20.30 uur
• Woensdag: 14.00-17.30 uur
• Donderdag: 14.00-20.30 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

C o l o f o n :
'Gemeente Vorden Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Vorden
Redactie: bureau voorlichting
Tel: (0575) 55 75 06
E-mail: m.arends@vorden.nl
De artikelen staan ook op de
website van de gemeente:
www.vorden.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste
informatie over de gemeente.

Rampenoefening
in centrum Vorden
Voorbereid zijn op en trainen in
het beheersen van rampsituaties
is van groot belang. Daarom
organiseert de gemeente Vorden
in samenwerking met de EHBO
Vorden, de vrijwillige politie
Vorden en Brandweer Regio
Stedendriehoek op maandag-
avond 24 maart in het centrum
van Vorden de multidisciplinaire
rampenoefening 'Samenloop
van omstandigheden'. Aan de
oefening nemen ruim 100
mensen deel van de politie,
brandweer, EHBO, gemeente,
Rode Kruis, bergingsbedrij f
Heuting uit Brummen en anderen
(waaronder begeleiders van de
discobussen en ingehuurde Lotus-
slachtoffers die het middelpunt
van de ramp vormen). De oefe-
ning begint om 18.45 uur en
duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Plaats van handeling is de Dorps-
straat, kruising Raadhuisstraat.

Communicatie

De brandweer Vorden en alle
deelnemende organisaties en
medewerkers willen goed voor-
bereid zijn op (zware) ongevallen
die zich zouden kunnen voordoen
en zij willen de onderlinge
samenwerking en communicatie
optimaliseren. De oefening in
het dorp betreft een zwaar
ongeval midden in de nacht
waarbij twee discobussen, een
tankauto met gevaarlijke stoffen
en enkele personenauto's betrok-
ken zijn. Het is de bedoeling dat
de betrokken hulpverlenings-
organisaties binnen korte tijd
ter plaatse zijn om hun werk-
zaamheden te verrichten. Voor
praktische informatie over de
oefening (bijvoorbeeld de ver-
keerssituatie op de plek van de
ramp) kunt u contact opnemen
met de ambtenaar openbare
veiligheid van de gemeente, de
heer R. Visschers, tel. 55 74 94.
Over de verdere inhoud van de
oefening willen we echter nog
niet teveel kwijt om zo'n plot-
selinge situatie zo waarheids-
getrouw mogelijk na te kunnen
bootsen. U bent van harte welkom
om eens met eigen ogen te
bekijken hoe een dergelijke
oefening in z'n werk gaat. Vanaf
16.30 uur wordt het oefenterrein
afgezet. De winkels blijven bereik-
baar. Het verkeer wordt omgeleid
tot na afloop van de oefening.

Gemeente Vorden komt met
Speelruimteplan
Je bent tussen de O en 18 jaar, wat doe je dan het liefst na schooltijd
en in de vakanties? Buiten spelen natuurlijk! Uit onderzoek blijkt dat
buiten spelen voor ver weg de meeste kinderen en jongeren de
favoriete vrijetijdsbesteding is. Een woonomgeving met veel
speelmogelijkheden is voor hen uitdagend, leuk, interessant en
leerzaam én dus belangrijk voor de ontwikkeling. Daarom heeft de
gemeente Vorden nu een Speelruimteplan ontwikkeld, waarin zij
haar visie geeft op het buiten spelen in de gemeente. De in het plan
voorgestelde voorzieningen moeten dit jaar (bij voorkeur voor de
zomervakantie) worden uitgevoerd.

Het Speelruimteplan gaat uit van
gegevens over de bevolking van
Vorden; waar wonen gezinnen
met kinderen, wat zijn jonge
buurten, welke buurten ver-
grijzen? Door deze gegevens te
vergelijken met het aanbod aan
speelvoorzieningen worden knel-
punten zichtbaar. De gemeente
wil deze oplossen door te
investeren in buurten met
kinderen en minder te besteden
in buurten die vergrijzen.
De wijken in Vorden bieden over
het algemeen voldoende ruimte
om te spelen. Ook al is dit niet
over elke wijk gelijkmatig
verdeeld; het groen, de wegen
en het water in en rond het
dorp geven kinderen genoeg
mogelijkeden om zich buiten
te vermaken. Het is voor de
gemeente van groot belang
kinderen deze ruimte te blijven
bieden.

Nieuwe speelplaatsen

Het aanbod aan speelplaatsen en -
toestellen voldoet redelijk aan de
vraag. Alleen in het zuidelijk deel
van wijk de Boonk (nabij sporthal
't Jebbink) en in het centrum van
Vorden is behoefte aan een speel-
plaats voor jonge kinderen. Door
het inrichten van een speelplaats
nabij de sporthal en één langs de
Raadhuisstraat, zoals in het
Speelruimteplan is opgenomen,
wil de gemeente aan deze
behoefte voldoen. Sinds 1996
heeft de gemeente bijna geen
speeltoestellen meer vervangen.
In de speelplaatsen staan nu
verhoudingsgewijs veel oude
toestellen. Veel van deze toe-
stellen voldoen op onderdelen
niet meer aan de eisen van het
Attractiebesluit (het reglement
waarin staat aan welke eisen
speeltoestellen en -plaatsen

moeten voldoen). Onveilige
toestellen zijn wel verwijderd,
maar niet vervangen. Om
voldoende speelmogelijkheden
te kunnen blijven aanbieden,
is een inhaalslag op het gebied
van vervanging en bij plaatsing
nodig. Op acht speelplaatsen wil
de gemeente daarom nieuwe
speeltoestellen plaatsen (zie bij-
gevoegde kaart), waaronder een
kabelbaan bij de muziekkoepel
op verzoek van de kinderen uit
de buurt en een combinatie-
toestel (klimmen/glijden) op de
speelplaats bij Hoetinkhof 116.
Het aanbod voor jongeren
(13-18 jaar) is weinig divers.
Naast voetballen zijn de mogelijk-
heden beperkt. Ook hierin vindt
de gemeente verbetering ge-
wenst. In het plan is bijvoor-
beeld opgenomen om bij de
speelplaats nabij Hoetinkhof 159
een fitnesstoestel te plaatsen
en op het Wiemelink krijgt
de speelplaats een tafeltennis-
tafel.

Meedenken

Over de inrichting van de
speelplaatsen kunt u meedenken.
De gemeente doet in het plan
verschillende voorstellen, maar
ook uw ideeën en/of die van uw
kinderen voor speeltoestellen
zijn van harte welkom. U kunt
hiervoor contact opnemen met de
afdeling gemeentewerken, de
heer M. Niessink, tel. 55 75 54,
uiterlijk tot 16 april. Het Speel-
ruimteplan ligt van 19 maart tot
en met 16 april ter inzage. In deze
periode kunt u uw zienswijzen
kenbaar maken aan burgemeester
en wethouders (schriftelijk/zie
postadres) of mondeling aan de
medewerkers van de afdeling
gemeentewerken. Het is de
bedoeling dat de gemeenteraad
in april besluit over het plan.
Meer informatie over het
Speelruimteplan staat ook op
de website van de gemeente:
www.vorden.nl/plannen en
projecten.

Vissen met beleid belangrijk
De vijver in de wijk het Joostink
is voor veel jeugdige hengelaars
een fijne plek om te vissen. Aan-
gezien de taluds en de vijver in
beheer/eigendom zijn van het
Waterschap Rijn en IJssel en
daarom tot de openbare wateren
horen, is een wettige vergunning
om hier te vissen vereist. Dat-
zelfde geldt voor het lidmaat-
schap van een hengelsport-
vereniging. De door het Water-
schap aangewezen instantie
(Pootvisfonds van de Berkel)
verzorgt de uitgifte via de
plaatselijke hengelsport-
vereniging. In Vorden is deze
vergunning verkrijgbaar bij
Kluvers dierenspeciaalzaak.
Er wordt regelmatig gecontro-
leerd op aanwezigheid van

de vergunning. Helaas komen er
regelmatig klachten van omwo-
nenden over het ondeskundig
en uiterst dierOnvriendelijk
behandelen van de gevangen
vissen. Dit past niet in een
milieuvriendelijke omgeving.
De jeugdafdeling van de
Vordense hengelsportvereniging

'De Snoekbaars' geeft aan de
leden goede voorlichting over
het kundig handelen en het
zorgvuldig omgaan met de
vissen en de omgeving.

Informatie is te verkrijgen
bij het bestuur van de vereniging,
tel. 55 10 31/55 24 98/55 30 53.



2x per maand uw grof afval kwijt bij het afvalbrengpunt
Brengt u uw grof huis- en tuin-
afval naar het afvalbrengpunt?
Dan is dat is een goede zaak.
Om u zo goed mogelijk van dienst
te kunnen zijn, is het voor de
inwoners van Vorden niet alleen
mogelijk lx per maand het afval
weg te brengen naar het afval-
brengpunt aan het Hoge 65a in
Vorden, maar ook naar het
afvalbrengpunt in Steenderen
aan de Dr. A. Ariënsstraat 33b
(gemeentewerf). Het afval-
brengpunt in Vorden is iedere
2e zaterdag van de maand ge-
opend en het brengpunt in
Steenderen iedere 4e zaterdag van
de maand. U kunt dus lx in de
twee weken gratis uw grof huis-
en tuinafval inleveren. Geen
reden dus meer om de grijze
container hiervoor te gebruiken!
De brengpunten zijn geopend van
13.30 tot 16.30 uur. Bij binnen-
komst op het terrein is legiti-
matie verplicht. U mag maximaal
0,25 m3 afval per dag aanbieden.
Voor tuinafval geldt daarnaast
een maximum van 2 m' per dag.

Afval van bedrijven wordt niet
geaccepteerd. Materialen mogen
géén asbest bevatten. Heeft u
herbruikbare producten (oud,
maar werkend koffiezetapparaat)
dan kunt u ook terecht bij het
kringloopbedrij f en voor grotere
hoeveelheden afval van ver-
bouwingen van het huis of de
herinrichting van tuinen (bv.
spoorbielzen) blijven de regionale
afvalbrengpunten de aangewezen
instanties.

Om het geheugen nog even op te
frissen hierbij een opsomming
van de soorten afval die u op de
brengpunten in Vorden en
Steenderen in kunt leveren:
metaal, hout, schoon puin, niet
schoon puin, tuinhout, klein
chemisch afval, tuinafval (géén
grond), klein wit- en bruingoed,
vlakglas, tapijt. Op het afval-
brengpunt kunt u dus geen
ongescheiden bouw- en sloop-
afval kwijt.

Boomfeestdag 2003 op 26 maart
Nog nooit in één dag zoveel bomen geplant in Vorden
Het milieu gaat ons allemaal aan.
Zowel jong als oud. Helaas staan
we daar te weinig bij stil. Daarom
is de Nationale Boomfeestdag
zo'n belangrijk initiatief. Dit jaar
wordt deze op 26 maart a.s.
gehouden. Ook de gemeente
Vorden doet mee. Doel van de
Boomfeestdag is kinderen op
jonge leeftijd op een positieve en
directe manier te confronteren
met de natuur. Ze te leren dat de
natuur om ons heen helemaal
niet zo vanzelfsprekend is en dat
we er zuinig op moeten zijn.
Natuurlijk is het voor ieder kind
speciaal een eigen boom te
planten en later nog eens te gaan
kijken hoe deze zich heeft ont-
wikkeld. Jaarlijks vieren zo'n
130.000 kinderen van 10 tot 12
jaar het feest. In Vorden nemen
de leerlingen van de groepen
zeven en acht van alle basis-
scholen deel aan de Boomfeest-
dag. Dit zijn ruim tweehonderd
kinderen.

Vïerakker

Bijzonder dit jaar is dat in Vorden
tijdens de Boomfeestdag nog
nooit eerder zoveel struiken en
bomen zijn geplant, als nu de
bedoeling is! Namelijk ruim 1200,
voornamelijk meidoorns en

enkele solitaire bomen. De Boom-
feestdag 2003 vindt plaats in
Vierakker op het terrein van de
familie Regelink op de Koekoek-
straat 7 en het naastgelegen
perceel Koekoekstraat 5a van de
familie Besselink. Het betreft een
gebied bij de Vierakkerselaak (een
beek) dat in het Landschaps-
beleidsplan van de gemeente als
ecologische verbinding tussen de
aanwezige bossen en de IJssel is
aangegeven. Het is gewenst in de
omgeving hiervan beplantingen
aan te brengen, die het landschap
met elkaar verbindt. Meidoorn-
hagen zijn hiervoor het beste
middel. Oorspronkelijk kwamen
ze al veel voor in het gebied langs
de IJssel. Ze werden aangelegd als
afscheiding tussen de ver-
schillende eigendommen van
boeren en deden dienst als
veekering. Ook remden ze de

stroomsnelheid van het water bij
overstromingen van de IJssel
waardoor vruchtbaar slib kon
bezinken. Met name door ruil-
verkaveling zijn veel van deze
landschapselementen verdwenen.
De in het Landschapsbeleidsplan
gewenste ecologische verbinding
in Vierakker is vooral bedoeld
voor de das. Deze gebruikt de
hagen om vanaf de IJssel de
bossen van Hackfort te bereiken.
Natuurlijk profiteren ook
andere dieren van de hagen.

De gemeente organiseert de
Boomfeestdag samen met de
werkgroep Leefbaarheid Vorden
en medewerkers van Vereniging
Agrarisch Natuurbeheer
't Onderholt. In aanwezigheid
van burgemeester Kamerling en
wethouder Wichers beginnen de
activiteiten om 10.30 uur.

Voorlichtingsavond over opslag en gebruik
gevaarlijke stoffen
Is in uw bedrijf de opslag en het
gebruik van gevaarlijke stoffen
wel volgens de geldende wet- en
regelgeving geregeld? Over dit
onderwerp organiseert de
gemeente op 20 maart a.s. een
voorlichtingsavond in het
Dorpscentrum. De gemeente
Vorden professionaliseert haar
handhavingsbeleid. De afgelopen
tijd is een groot aantal meer-
milieubelastende bedrijven
gecontroleerd op naleving van de
wetten en regels op milieugebied.
Regelmatig geconstateerde
overtredingen zijn met name de
onjuiste opslag en het gebruik
van gevaarlijke stoffen (zoals
ammonia, terpentine etc). De
gemeente hanteert de landelijke
CPR 15-1 richtlijn. Als een bedrijf
meer dan 25 liter gevaarlijke
stoffen opslaat (in de praktijk
hebben de meeste bedrijven dit al
gauw), valt het onder deze
richtlijn. Is uw bedrijf wel goed
op de hoogte van de inhoud van
de richtlijn, waar op wordt gelet
tijdens een controle, welke,
maatregelen genomen moeten
worden als bepaalde zaken niet in
orde zijn? Deze onderwerpen
komen tijdens de bijeenkomst
onder meer aan de orde.

Datzelfde geldt voor de
wijzigingen in de richtlijn die
binnenkort doorgevoerd worden.
De heer Van Engelen, directeur
van adviesbureau EMC dat
gespecialiseerd is in het
ondersteunen en adviseren van
bedrijven op het gebied van
milieu, veiligheid en ruimtelijke
ordening, verzorgt een
uitgebreide presentatie. Hij is
expert in gevaarlijke stoffen (CPR-
richtlijnen), bedrijfsnoodplannen,
risico-inventarisatie en milieuwet-
en regelgeving. Vanzelfsprekend
is deze avond ook een vertegen-
woordiging van de gemeente
aanwezig. U bent van harte
welkom op 20 maart om 20.00
uur in het Dorpscentrum aan de
Raadhuisstraat in Vorden. Voor
meer informatie over de
bijeenkomst of andere vragen
kunt u contact opnemen met de
heer G AM. van Dijk van de
afdeling milieu van de gemeente,
tel. (0575) 55 75 36.

Beleidsplan Sluitende
Aanpak Vorden
Burgemeester en wethouders
hebben op 25 februari jongst-
leden het ontwerpbeleidsplan
Sluitende Aanpak Vorden
vastgesteld. In dit beleidsplan
worden de beleidsuitgangs-
punten en de werkwijze be-
schreven waarmee zij werk-
zoekenden naar werk proberen
te begeleiden. Dit beleidsplan
ligt vanaf 19 maart gedurende
vier weken ter inzage in het
gemeentehuis, bij de sector
samenleving (units). U kunt de
nota tijdens openingstijden
inzien en uw zienswijze binnen
deze termijn schriftelijk of
mondeling kenbaar maken.

OP DE WEBSITE
Surf eens over www.vorden.nl
om meer te weten te komen
over de gemeente. Bijvoorbeeld
over hoe u bezwaar kunt
maken tegen een besluit van
de gemeenteraad, het college
of de burgemeester of hoe u in
het bezit kunt komen van de
voordelige PAS 65.

\

Nieuwbouw Vordense Beek
Na een periode van voorbereiding
en inspraak hebben burgemeester
en wethouders aan Reukers
Vastgoed Ontwikkeling B.V. uit
Groenlo, een bouwvergunning
afgegeven voor het bouwen van
56 nieuwe woningen op het
voormalige Nedac Sorbo-terrein
aan de Nieuwstad in Vorden (zie
ook rubriek Openbare bekend-
makingen/Verleende vergun-
ningen). Gedeputeerde staten van
Gelderland hebben een verklaring
van geen bezwaar afgegeven.

Op het terrein dat de naam
Woonpark Vordense Beek
meekreeg, komen drie
appartementengebouwen met
3- en 4-kamerappartementen en
verschillende twee-onder-een-
kapwoningen, vrijstaande en half
vrijstaande woningen. Voor meer
informatie over de woningen
kunt u contact opnemen met
makelaardij Thoma in Lochem,
tel. (0573) 222 444. Een kijkje
nemen op de website:
www.vordensebeek.nl, kan ook.

Landelijk Wonen
i n h a r t j e V o r d e n

Doet u al mee aan de voordelige
Actie Beter Wonen?
Comfortabel wonen, energie
besparen en daardoor maande
lijks een lagere energienota
ontvangen? Het kan! Vul het
aanvraagformulier voor een
EnergiePrestatieAdvies (EPA), dat
u als eigenaar van een woning
van vóór 1998 bij de persoonlijke
brief van de gemeente over deze
actie heeft ontvangen, nu in! Voor
meer informatie over de Actie
Beter Wonen! kunt u terecht op
www.vorden.nl of contact
opnemen met de heer H. Brussen
van de afdeling milieu van de
gemeente, tel. 55 75 32.

Informatiebus op de markt

Op 21 maart of 4 april van 09.00
tot 12.00 uur kunt u ook de
speciale Informatiebus Beter
Wonen van Nuon op de markt in

Vorden bezoeken, waar
deskundige medewerkers van de
gemeente en Nuon u graag te
woord staan over de actie,
subsidie-en premieregelingen en
mogelijkheden om energie-
zuiniger te wonen. Wethouder
H. Boogaard (21 maart) en
wethouder W. Chr. Wichers
(4 april) zijn hierbij aanwezig.

Regioraad Regio Stedendriehoek vergadert
De regioraad van de Regio
Stedendriehoek vergadert op
26 maart in het regiokantoor,
Prins Willem Alexanderlaan 1419
in Apeldoorn. De vergadering is
openbaar en begint om 11.00 uur.

De agenda en de daarbij behoren-
de voorstellen liggen ter inzage
op het gemeentehuis en bij het
Bureau Beleidszaken van de Regio
Stedendriehoek, Prins Willem
Alexanderlaan 1419 in Apeldoorn.

H R A A O S V E R G A D E R I N G }
2 0 m a a r t 2 0 0 3
De gemeenteraad vergadert
opiniërend op donderdag 20
maart a.s. om 20.00 uur in het
gemeentehuis. U bent van harte
welkom deze openbare vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:
• Kwaliteit brug noordzijde

kasteel Vorden

• Vragen CDA over recreatie en
toerisme

• Ruimte voor Ruimte

Spreekrecht

U kunt aan het begin van deze
openbare raadsvergadering
spreken over een onderwerp dat
voor u of het gemeentebestuur

van belang kan zijn. Er is één
uitzondering: u mag bij de
vergadering niet een onderwerp
aan de orde te stellen dat op de
agenda staat. U kunt u uiterlijk
woensdag tot 17.00 uur voor de
raadsvergadering aanmelden bij
de griffier, de heer G. Limpers,
onder opgave van het onder-
werp waarover u wilt spreken.



O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N
Bouwaanvragen

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Overweg 14, J. Hesselink, voor het bouwen van een bergruimte met carport,

datum ontvangst: 5 maart 2003

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

Verleende vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Voormalig bedrijfsterrein Nedac-Sorbo (Nieuwstad 2, 4, 6, 8 en 28a), Reukers

Vastgoed Ontwikkeling B.V., voor het bouwen van 56 woningen, vrijstelling voor:
bestemmingsvoorschriften

• Het Vaarwerk 15, W. Schoo, voor het vergroten van een garage tot hobby-/
bergruimte en carport

K a p v e r g u n n i n g e n
• Wildenborchseweg 20, Stichting de Wildenborch, voor het vellen van 2 lindes,

herplantplicht voor: 6 lindes

M o n u m e n t e n v e r g u n n i n g e n
• Wiersseralleel, E.V. Gatacre, voor het aanbrengen van zinken mastgoten aan

voor-, achter- en zijgevels van boerderij 'de Nevelkamp'

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Beunkstege l, mw. E.B. Lenselink-Weenk, voor het geheel slopen van een

vrijstaande- en aangebouwde varkensschuur
• Deldensebroekweg 8, Gebr. Schouten, voor het geheel slopen van een voormalige

boerderij
• Lankhorsterstraat 21 in Wichmond, A.J.J. Plakkenberg, voor het geheel slopen van

een varkensschuur, jongveestalling met wagenberging en een werkplaats met
overkapping

• Tolweg 2, H. Broekgaarden, voor het geheel slopen van een varkensschuur

V e r k e e r s b e s l u i t e n
Reconstructie Zutphenseweg:
• Op de Zutphenseweg tussen de Schoolstraat en de Strodijk worden rode

fietsstroken aangebracht, door het aanbrengen van fietssymbolen op de rode
stroken

• De fietspaden tussen de Steege - Addinkhof en de Mispelkampdijk - Strodijk
worden opgeheven door verwijdering van de borden Gil (verplicht fietspad) en
G12 (einde verplicht fietspad) en het opbreken van de fietspaden

• Op de plateaus op de kruisingen van de Zutphenseweg met de Boonk - Dokter
C. Lulofsweg en met de Addinkhof- de Steege worden voetgangersoversteek-
plaatsen aangelegd door zebrapaden en borden L2, (voetgangersoversteekplaats)
aan te brengen

• Op de Zutphenseweg, tussen de Strodijk en de Rondweg, wordt een rijrichting-
scheiding gecreëerd door een dubbele doorgetrokken asstreep met een tussen-
ruimte van 90 centimeter aan te brengen

Herinrichting Horsterkamp:
• Op de Horsterkamp wordt een rijrichtingscheiding gecreëerd door een dubbele

doorgetrokken asstreep met een tussenruimte van 80 cm aan te brengen

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te
dienen bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking.U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening

indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE.
Wanneer de vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de
sector grondgebied.

Monumenten
I n s p r a a k a a n w i j z i n g m o n u m e n t ( H a c k f o r t )
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (onderdeel van het ministerie van
Onderwijs. Cultuur en Wetenschappen) werkt aan een herziening van de
beschrijving van landgoederen, die in het verleden reeds als Rijksjnonument zijn
aangewezen. De oude beschrijvingen blijken te summier en onvolledig. Voor
buitenplaats 'Hackfort' is de nieuwe beschrijving nu gereed. Deze beschrijving
omvat naast het kasteel zelf ook het bouwhuis, de boerderij Baakseweg 2,
boerderij ensemble Hackfortselaan l, watermolen met houtloods, een schuur en
enkele andere bouwwerken, alsmede de tuin- en parkaanleg. De Rijksdienst startte
voor dit gebied op 24 februari jl. de aanwijzingsprocedure ex. artikel 3 van de
Monumentenwet 1988. Sindsdien geldt voor veranderingen aan gebouwen,
bouwwerken, tuin- en landschapsstructuur binnen het aangewezen gebied een
zogenaamde voorbereidingsbescherming. Dit betekent, dat voor die veranderingen
vooraf een monumentenvergunning moet worden aangevraagd.

Met ingang van donderdag 20 maart tot en met woensdag 16 april 2003 ligt het
voornemen tot aanwijzing van de minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schappen bij wijze van inspraak voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). U kunt gedurende
deze periode uw zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.
Zij zullen die zienswijzen betrekken bij hun voorstel aan de gemeenteraad, die in
het kader van de procedure nog advies aan de minister moet uitbrengen. Eigenaren
en anderszins zakelijk gerechtigden ontvangen afzonderlijk schriftelijk bericht en
krijgen de gelegenheid hun standpunt nader mondeling toe te lichten tijdens een
hoorzitting.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t w e r p - b e s l u i t ( a r t . 1 3 .4.. W m b en
a r t . 3 : 1 9 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 21 maart tot en met 18 april 2003 ter inzage het ontwerp-besluit op de
aanvraag van:
• Rimetaal B.V., postbus 72, 7250 AB Vorden, voor een nieuwe, de gehele inrichting

omvattende, vergunning voor een metaalbewerkingsbedrij f, datum aanvraag:
12 juli 2002, aangevuld 21 februari 2003, adres van de inrichting: Industrieweg
10, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie M, nr. 843

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen
van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe
omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van
het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzage-
legging. Schriftelijke bedenkingen moeten Bij ons worden ingediend vóór 19 april
2003. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener
van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge
bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen toj[ 19 april 2003.

CDA stelt college vragen
Recreatie en toerisme is al jaren
speerpunt van beleid van de
gemeenteraad en het college
van de gemeente Vorden.

Bij de CDA- fractie komen signalen
binnen van ondernemers, die
graag op het terrein van recreatie
en toerisme een bedrijf willen op-
starten dan wel een bestaand be-
drijf willen doorontwikkelen.

Dit schrijft de CDA fractie aan
B&W van Vorden. De fractie heeft
daarover de volgende schriftelijke
vragen aan het college gesteld,
welke in de raadsvergadering van
donderdag 20 maart behandeld
zullen worden.
Klopt het, zo informeert het CDA,
dat het college van B&W tot heden

aan dergelijke plannen niet mee
wil werken?
Wat zijn daarbij de meest gehan-
teerde argumenten?
Kan de herziening van het recrea-
tief en toeristisch beleid van de ge-
meente (voorzien voor eind 2002)
daartoe openingen bieden, zodat
dergelijke initiatieven wel moge-
lijk worden gemaakt? Op welke
termijn kan de gemeenteraad de
herziening van het recreatief en
toeristisch beleid van U verwach-
ten ter behandeling?
Is het college bereid om mee te
werken aan initiatieven van
ondernemers op het terrein van re-
creatie en toerisme? Hierbij wordt
bedoeld op zowel het recreatief-
toeristisch beleid als ook het ruim-
telijke ordeningsbeleid.

Voorj aarsconcert
'Sursum Corda'
De Chr. Muziekvereniging "Sur-
sum Corda" geeft zaterdag-
avond 22 maart in het Dorps-
centrum een Voorjaarsconcert.

Het harmonieorkest onder leiding
van Gerald Roerdinkholder, brengt
die avond een afwisselend program-
ma dat varieert van wat serieuze
stukken tot het lichtere genre. De
Malletband onder leiding van Har-

ry FQaassen brengt popmuziek en
marsmuziek. Ook zal de band een
nummer zonder instrumenten
brengen.
Dat kan het beste worden om-
schreven als "handklappen" op
klompen.
De verschillende Majorettegroepen
hebben onder leiding van Erna
Wolsink speciaal voor deze avond
enkele "showtjes" ingestudeerd.

Jeugdwerkclub biedt
college maquette aan
De club 'Jeugdwerk van de
Hervormd/Gereformeerde kerk"
houdt zich het hele jaar door
met allerlei dingen bezig zoals
bijvoorbeeld spelletjes, knut-
selen e.d. Dit gebeurt in het
'Achterhuus', het gebouw ach-
ter de Gereformeerde kerk.

Groep 5, jongens en meisjes in de
leeftijd van circa 9 jaar, kregen de
afgelopen weken van de leidsters
Ingrid Weeke en Janine Pelgrum
de vraag voorgelegd " wat vinden
jullie belangrijk van wat er in Vor-
den moet zijn"? Een idee dat ont-
stond in het kader van de verkie-
zingen. De kinderen kregen een

velletje papier overhandigd en to-
gen vol enthousiasme aan de slag
en zetten een aantal ideeën op een
rij. Om er een paar te noemen: "Er
moet in Vorden een overdekt
zwembad komen"; "meer bankjes
in het dorp"; "meer afvalcontai-
ners bij de winkels". Wat te den-
ken van " een ondergrondse par-
keerplaats"! De jeugd dacht ook
aan haar eigen leeftijdsgenootjes
"we moeten een Mc. Donald en
een clubhuis met een discotheek".
Al deze suggesties zijn door lei-
ding en kinderen " omgetoverd" in
een maquette die dinsdagavond
18 maart aan het college zal wor-
den aangeboden.

Politieke scholing
voor vrouwen
De samenwerkende Vrouwen-
organisaties organiseren een
studiedag op maandag 7 april
2003 in de Jaarbeurs te Utrecht.

Joke Swiebel, Europarlementariër
houdt een inleiding over het
onderwerp 'Vrouwen in Europa,
nu en in de toekomst'. Na de mid-
dag vinden er zogenaamd 'pleinge-
sprekken' plaats over onderwerpen

als bijvoorbeeld: 'Een Europa waar
vrouwen veilig kunnen leven' en
'De invloed van Brussel op de wa-
terhuishouding van Nederland' en
'Voeding en gen. Technologie in
Europa'.

Voor nadere informatie kan men
bellen met mevrouw van Ruller
tel. (0575) 55 36 35. Zie ook adver-
tentie in dit blad.

Gospelkoor
Inspiration zingt!
De lente is weer in aantocht en dat
geeft veel mensen extra energie.
Kan jij zo nu en dan ook wel wat
extra's gebruiken? Wist je dat zin-
gen ook een prettige energie-
stroom bewerkstelligt en samen
zingen helemaal? Bij elke repetitie
en elk optreden merkt men van
Gospelkoor Inspiration dat steeds
weer.

Zingen geeft weer inspiratie en in-
nerlijke kracht en dat resulteerde
in een goed winterseizoen. Het
koor bestaat op dit moment uit
circa 20 enthousiaste mannen en
vrouwen tussen de 30 en 55 jaar
uit de regio Vorden, Zutphen en
Doetinchem. Men zingt meerstem-
mige gospelliederen in diverse ta-
len en stijlen. Soms met onder-
steuning van een orkestband.
Nieuwe leden, graag ook mannen,
zijn het hele jaar door welkom en
wanneer je liever met een instru-
ment liederen begeleidt zijn er
ook mogelijkheden genoeg. Kom
je ook, zodat we nog krachtiger
kunnen zingen?

Op zondag 23 maart a.s. kan men
het koor in Vorden beluisteren tij-
dens de Dienst van de Raad van
Kerken in de Hervormde Kerk en
op dinsdag 15 april a.s. zingt men
in ziekenhuis Het Spittaal te Zut-
phen. Je bent ook welkom tijdens
de repetitie op woensdagavond in
basisschool Het Hoge.



Lekker betaalbaar bij de groenteman!

vr\\öa9 enza

Sa\ustiane

nten & fruit

Je koopt 't lekkerst bij de groenteman!

Wees en vleeswaren

Magere runderlappen 1 kiio c4."
Rundermuis 1 «HO
Hamlap of fricandeau 1 küo c4."
4 haasfiletlapjes
naturel of gemarineerd

5 gebraden gehaktballen
Wij gaan op vakantie van
27 maart tot 4 april.

Elke week opdemarktinVorden

Weekpakket vleeswaren

100gr KATENSCHINKEN d.60

100gr ONTBIJTSPEK d.40

100gr VARKENSROLLADE d.40

10 violen
Bos rozen a 20 stuks
2 bossen tulpen

3 voor

Hortensia
Kalanchoë
2e gratis

3 QQ
m
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A 99 Bloemen en planten
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SUPER DE BOER
YVONNEENWILBERTGROTENHUYS

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

Uw spciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

ers

^m A m M n • v^ •Taxjplein Brinkei
« SGT*\.

den

De laatste tijd verschijnen er regelmatig berichten in de media over
het zittend ziekenvervoer die tot verwarring kunnen leiden.

Dus voor alle duidelijkheid:

Wij zijn de hoof d vervoerder voor
Amicon ziekenfondsverzekerden.
Voor het aanmelden van ritten belt u dus uitsluitend naar de
volgende telefoonnummers:

In Hengelo Taxi Bert Lammers Tel. (0575) 46 30 05

In Vorden Taxi Klein Brinke Tel. (0575) 55 12 56

Plant nu het nog kan
Fruitbomen hoogstam oude rassen

' Bolbomen Prunus, Catalpa, Acacia, Esdoorn

Dakplatanen en leilinden
Bosplantsoenen 20 soorten

Haagbeplanting beuk, meidoorn, etc.

Magnoliabomen
Rhododendrons in diverse klassen

Haagconiferen

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht.

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF HALFMAN BV

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

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities. Telefoon (O575) 55 1O 10



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

Gevraagd

Part-time hulp m/v
(oproepkracht) aantal uren in overleg

voor verkoop van planten en
onderhoud van het Tuincentrum.
Enige plantenkennis strekt tot aanbeveling.

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

Kennismaken met

in de bibliotheek.

Geen idee hoe dat zit met www . . .? En met
dat @ . . .? Wat is een website?
Medewerkers van de bibliotheek helpen u met
het zoeken naar interessante informatie.
We bespreken leuke sites, geven demonstraties
en tips, vertellen hoe u een e-mail verstuurt.
Het is geen cursus, maar een vrijblijvende
inloopochtend. En vragen staat vrij.

Voor wie?
Voor moeders/vaders van
kinderen. Voor ouderen,
geïnteresseerden.

schoolgaande
Voor overige

Wanneer?
Donderdagochtend om de 4 weken van 10.00
tot 12.00 uur. Te beginnen op
donderdagochtend 27 maart, daarna 24 april, 22
mei, 19 juni.

Kosten? Gratis.

Gevraagd:

COLLECTANTEN m/v
ZOA-Vluchtelingenzorg is een christelijke
organisatie voor internationale vluchtelingenhulp.

De week van D.V. 23 tot en met 29
maart 2003 is de collecteweek van
ZOA-Vluchtelingenzorg.

Vereiste:
• een warm hart voor mensen in nood
• twee uur vrije tijd.

Opbrengst:
•je helpt je naaste overleven.

Opgave bij:
mevr. Miep Brouwer
Clauslaan 3, Vorden
Tel. (0575) 46 73 12

ZOA VLUCHTELINGENZORG

Kijk voor nieuws
ook op:

S O
W

VORDEN

50 plus info
Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags óp afspraak.

OUDERENADVISEUR
IN VORDEN
Op verzoek van de Stichting Wel-
zijn Ouderen heeft de Gemeente
Vorden financiële middelen be-
schikbaar gesteld, waardoor het
mogelijk is geworden dat per l
januari 2003 de coördinator van
de Stichting, mevrouw Louise van
Uden, ook werkzaam is als ouderen-
adviseur.

Senioren vanaf ca. 55 jaar konden
altijd al informatie en advies in-
winnen bij de SWOV. De ouderen-
adviseur doet echter meer.

Voor een aantal ouderen zal het
voldoende zijn om antwoord te
krijgen op de concrete vragen die
zij hebben, eventueel aangevuld
met een folder van de voorziening
die zij nodig hebben. Zij vinden
dan verder zelf hun weg, al dan
niet samen met hun kinderen. De
behoefte aan een ouderenadviseur
is ontstaan n.a.v. het huisbezoek-
project. Vanaf 2000 worden senio-
ren vanaf 77 jaar bezocht door wij-
willige seniorenvoorlichters, die
het nodige vertellen over voor-
zieningen en regelingen waarvan
ouderen gebruik kunnen maken.

Deze voorlichters kwamen op som-
mige adressen tot de ontdekking
dat er sprake was van vragen die
door een beroepskracht behan-
deld moesten worden. Nu kan
voor dergelijke vragen de ouderen-
adviseur worden ingeschakeld en
kunnen de ouderen die daar
behoefte aan hebben begeleid
worden bij hun hulpvraag. De
huisbezoeken zullen ook dit jaar
weer worden afgelegd, ze zijn een
uitstekende manier om in contact
te komen met de ouderen en ook
voor degenen die nog geen hulp
nodig hebben is het goed om te
weten waar zij, zo nodig, terecht
kunnen.

Sommige mensen hebben meer
tijd en aandacht nodig om precies
helder te krijgen wat in hun situ-
atie de juiste oplossing is en dan
kan ondersteuning van de oude-
renadviseur de juiste hulp zijn.
Die hulp is altijd van korte duur,
variërend van enkele weken tot
maximaal enkele maanden.

WAT IS DE POSITIE
VAN DE OUDERENADVISEUR?
De ouderenadviseur is onafhan-
kelijk en gaat uit van de vraag van

de oudere. Hij/zij helpt de oudere
bij het verhelderen en uiteenraf-
elen van zijn/haar problemen om
zo tot de juiste vragen te komen.
Alleen dan is het mogelijk om de
weg te wijzen naar de voorzienin-
gen die de oudere op dat moment
nodig heeft. De ouderenadviseur
betrekt hierbij ook de mantelzorg.
De mantelzorg heeft vaak al gedu-
rende langere tijd de oudere bijge-
staan en het is belangrijk ook de
mantelzorg te ondersteunen, ener-
zijds omdat dan minder professio-
nele hulp nodig is, maar ook om-
dat het voor de mantelzorger be-
langrijk is hulp te kunnen blijven
bieden, die dan echter wel aan de
draagkracht van betrokkene moet
zijn aangepast.

De ouderenadviseur werkt uitslui-
tend op verzoek van de oudere
en/of de mantelzorg. Zij is goed op
de hoogte van alle voorzieningen
en regelingen en kan daardoor de
oudere begeleiden om een keuze
te maken die het best passend is in
zijn of haar situatie. Begeleiding
houdt onder meer in dat de oude
renadviseur enkele weken nadat
een aanvraag voor een voorzie-
ning gedaan is, zal nagaan of er al

een reactie is ontvangen en bij een
afwijzend antwoord zelf contact
zal opnemen met de betrokken in-
stantie.

WAAROM IS EEN OUDEREN-
ADVISEUR NOODZAKELIJK?
Ook al zijn er steeds meer ouderen
die tot op hoge leeftijd uitstekend
zelf hun belangen kunnen beharti-
gen, toch kunnen er ook situaties
ontstaan waarbij extra hulp ge-
wenst is, zeker als we ervan uit-
gaan dat steeds meer ouderen zo
lang mogelijk zelfstandig willen
blijven.

Door plotseling overlijden van de
partner of door confrontatie met
bijv. dementie kan men (tijdelijk)
het gevoel hebben de juiste weg
niet te kunnen vinden en dan is
een persoon die goed op de hoogte
is van alle voorzieningen, die de
problematiek kent, de juiste steun
in de rug om zelf de regie weer in
handen te krijgen en verder te
kunnen. Daarom wordt ook met
nadruk gesteld dat de hulp tijde-
lijk is. Voor structurele problemen
moet het maatschappelijk werk of
eventueel het RIAGG worden inge-
schakeld. De ouderenadviseur kan

de oudere zo nodig naar deze in-
stellingen verwijzen. De ouderen-
adviseur is ook niet de aange-
wezen persoon om te helpen met
het schrijven van brieven of het in-
vullen van formulieren. Formulie-
ren worden uitsluitend samen
met de hulpvrager ingevuld voor
die zaken die op dat moment aan
de orde zijn. Voor andere formulie-
ren en/of brieven kan via de SWOV
hulp van vrijwilligers worden in-
geschakeld.

De ouderenadviseur zal de hulp-
vragen registreren, uiteraard met
in achtneming van de privacy van
betrokkenen. Een voordeel van de-
ze registratie is dat bij een nieuwe
hulpvraag de gegevens bekend zijn
en er dus veel sneller op die nieu-
we vraag ingespeeld kan worden.

Hoe komt de ouderenadviseur in
contact met degenen voor wie
deze hulp bestemd is?
Op verzoek van de betrokkene
en/of van de mantelzorg (kinderen
of anderen in de naaste omgeving
van de oudere). Via het huisbezoek
dat afgelegd wordt bij ouderen
vanaf 77 jaar. Via intake voor alar-
mering of maaltijdvoorziening,
degene die deze intake doet kan
voorstellen een bezoek van de ou-
derenadviseur aan te vragen. Via
het loket voor wonen, zorg en wel-
zijn dat in oprichting is.

De ouderenadviseur is voorlopig
voor één jaar aangesteld, na deze
periode zal worden bekeken of de
ze functie zodanig in een behoefte
voorziet dat verlenging noodzake
lijk is.

AFFICHES - FOLDERS - BROCHURES - FLYERS - PROGRAMMABOEKJES - CD-BOEKJES - LEAFLETS M d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



ROLLUIKEN
Koude isolerend

Warmte werend

Geluid dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraak vertragend

Toegevoegde waarde

HOLfSLAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

Telefoon (0575) 51 66 35
Internet www.debos.nl

www.financial-freedom.nl

Huis-
houdbeurs?

28 maart t/m 6 april.

Vertrek vanaf Ruurlo,
Vorden, Zutphen,

Brummen etc.
Kosten € 20,-

(incl. bus- en entreekosten).

Inlichtingen:
HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Kijk
voor

nieuws
ook op:

Voor uw

tuinplanten,
bomen,
vaste planten
en graszoden

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 28 92 of 06 53362300
Geopend: maandag - vrijdag 13.00-17.00 uur
zaterdag 8.00-17.00 uur

We bezorgen gratis in de regio.
Wat we niet op voorraad hebben
zoeken we voor u op.

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

Ontdek de wereld van satelliet Tv
en laat U verrassen door de hoge

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!
Complete satelliet installatie v. a. 379euro

Hengelo(Gld) Spalstraat 19
Tel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

Maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten!

•ZONE mDg&iÊ

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185?°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m3 vakkundig gelegd

voor slechts € 225P°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795 f °

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97/06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

ROBBERS & PARTNERS
administratie en belastingadvieskantoor

\

Raadhuisstraat 22
Vorden

Postbus 97
7250AB Vorden

Telefoon
(0575) 55 1455

Fax
(0575) 55 17 09

E-mail
vorden@robbersgroep. ni

Uw adres voor
een totaalpakket
administratieve en fiscale
dienstverlening.

Voor het verzorgen van uw

Belastingaangifte
2002
kunt u buiten kantooruren
bij ons terecht op
woensdag 1 9 - 2 6 maart
van 17.30 tot 19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

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

Thom Lemmons
laat in deze

verhalenbundel
zien hoe bijbelse

personen
worstelen met

leven en dood.
Ook zij hadden
eigen - nog altijd
herkenbare -
vragen, fouten,
idealen en
aanvechtingen.

evangelische
boekhandel
Nieuwstads-
kerksteeg 15
Zutphen

Harmsen Vakschilders geeft
meer kleur aan wonen en werken

Behang
Gordijnen

Vloerbedekking
Binnenzonwering

Accessoires

Verkoop
Showroom

HOME

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

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 oo
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

HARMSEN
VAKSCHILDERS

tllDERS

Een sterk team voor al uw schilderwerk



Zelfs Hans kon mij de
winnaars niet terugtoveren

Wereldwinkel Vorden:

Biej ons in
d'n Achterhook
"Now Toon, "t liekt mien niet da'j arg goeien zinne hebt",
'k Mosser vegange dinsdagaovend een boek weerumme
brengen nao Toon van de Spitsmoes. Dat ha'k van um
eleend, hee had't weer van de bibliotheek. Op zien anraon
ha'k't eleazen,'t was ok wel de moeite weerd. Maor 't mos 'n
andren dag weerumme anders zat t'r boete op. En daor koop
iej niks veur.

Toon gaf neet volle sjoege op mien gezegde. "Zeg um maor
neet tevolle, hee hef las van de kolde koorts" zei Riek," al een
dag of vief zit e daor te oeln". Riek was met drie andere
vrouwluu uut de buurte an't rummicubben. "Bu'j dan neet
nao'n dokter ewes?" "Oh jaowel", zei Toon die ietwat spraok-
zamer wodn. "Maor die kon d"r ok niks an doen.'t was een
virus, net zoiets as de vogelpest maor hier hoeven iej neet an
dood te gaoii. 'n Dokter had trouwens zelf ok't hele weekend
met dezelfde ziekte in bedde ezetten, ok neet volle geale
peern weerd. Maor jao, hee's nog een jonge kearl en dan bu'j
d'r gauw weer boaven op. En zien vrouw is ok nog dokter
dus met zien beiden kont ze't virus wel an."

"Jao jao, dat zal wel maor iej hebt zo nog wat afleiding
an Ajax-Valencia, daor kiek iej toch nog wel nao". "Oh jao
natuurlijk, dat wi'k neet missen".

"Maor wiej wilt de vekiezingsuutslage ok zien", zei Grietjen
van de Timpe, een van de rummicubbers. Grietjen is een
nogal biejdehande tante, die zich de keese niet van 't brood
lot etten."Dan gao'j toch nao huus en kiek daor tillevisie",
zei Toon ietwat nosterig.

Maor daor wodn neet op ereageerd. Daor kregen ze ok haos
gin geleagenheid veur want met Riek, die een blad vol koffie
had ehaald, kwam ok de katte binnen met een moes in de
bek. Een leavende moes nog wel waor e met wol spoln. De
katte leet de moes los, grep um dan weer, iej wet wel. Maor
op een gegeven moment vloag de moes biej de rummi-
cubbers onder de taofel. Now, too ha'j 't schaop an't drietn.
De vrouwluu vloagen op, Grietjen stot de taofel haost umme
en la-op op een stoel.

Gelukkig veur eur grep de katte de moes weer, Riek zetten
de katte met de moes maor gauw nao buuten. En too mos t'r
epoetst wodn. Koffievlekken in't taofelkleed en in't vloer-
kleed, d'r in ekommen deur't geheister van Grietjen. Die
heel zich wieterop'n aovend mooi koest zodat Toon rustig
voetbaln kon Idekn. Waor een moes soms al neet goed veur
is, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Uitvoering 'Membra Jesu
'Zij maakt 't!' nostri' door vermaard

Utrechts Kamerkoor
in St. Janskerk

Bij Wereldwinkel Vorden aan
de Raadhuisstraat is het dit
voorjaar smullen van nieuwe
kookproducten. Chilliberry en
Chakalaka tapenade, Rooibos
ij s thee siroop in de smaken
mango en citroen en een spece-
rij enmolen gevuld met zonge-
droogde tomaat, peperkorrels
en olijven. De exotische lekker-
nijen staan in de nieuwe folder
die rond 22 maart zal worden
verspreid.

Met tientallen nieuwe en originele
smaakmakers van Fair Trade zet
Wereldwinkel Vorden onderne-
mende vrouwen in Azië, Afrika en
Latijns-Amerika in de spotlights.
In de campagne "Zij maakt 't!"
gaat het om inspirerende vrou-
wen, die met opvallende initiatie
ven kansen creëren voor hun om-
geving of zelfs voor de hele regio.

"Als ze de kans krijgen tenmin-
ste", zegt Dagmar van Rossum van
de wereldwinkel. "Want vrouwen
in ontwikkelingslanden hebben
het in fabrieken en op plantages
vaak zwaar. Ze werken hard en
hebben nauwelijks rechten".

De ondernemende vrouwen die
aan Fair Trade leveren, timmeren
flink aan de weg. Via eerlijke
handel kunnen zij zich ontplooien
en werken ze aan een betere toe-
komst. Bijvoorbeeld door het
maken van heerlijk exotische le-
vensmiddelen: chutneys, desserts-
auzen, saladedressings, kruiden
en tapenades. Lekkernijen van ver
die een plekje verdienen in iedere
keuken.

Kaapse happies en Wereldsnacks.
Ideeën voor lekkere hapjes en
maaltijden zijn te vinden in het
nieuwe Fair Trade kookboek 'Kaap-
se happies en Wereldsnacks'. Vijf-
tig pagina's gevuld met sfeervolle
foto's, culinaire tips en recepten
met nieuwe en bekende Fair Trade
producten. De maaksters van de
exotische levensmiddelen vertel-
len over hun ondernemerschap en
hun favoriete gerecht.

Vanaf deze week en volgende
week staan de nieuwe smaakma-
kers in de winkel. Samen met vele
andere artikelen uit India en Indo-
nesië en leuke accessoires voor in
huis. Iedereen is welkom om de
sfeer en de exotische lekkernijen
te proeven. Wie de nieuwe folder
niet heeft ontvangen, kan deze in
de winkel komen ophalen (zolang
de voorraad strekt).

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.

U kunt dan uitzoeken uit
de

enorme collectie
kaartjes.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Op zondag 23 maart staat er
een bijzonder concert op het
programma van de Restauratie-
concerten in de eeuwenoude
Zutphense St. Janskerk. Het
Utrechts Vocaal Ensemble "Mul-
tiple Voice' komt naast de uit-
voeringen in Leiden, Amster-
dam en Utrecht, opnieuw met
buitengewoon mooie barokmu-
ziek naar deze zijde van de IJs-
sel.

Het programma op deze zondag-
middag telt drie werken en opent
met het feestelijke en uitbundige
Magnificat in Bes van Francesco
Durante, een stralend werk vol rit-
mische stuwing en jubelend van
toon. Als inleiding op de fraaie pas-
siemuziek van Buxtehude klinkt
vervolgens het dubbelkorige 'Komm,
Jesu komm' van Johann Sebastian
Bach. Het is een van de zes motet-
ten van de grote Thomas-cantor,
geschreven tussen 1723 en 1730.
'Pièce de résistance' van dit con-
cert is de zevendelige cantate-cy-

clus 'Mebra Jesu nostri' van Die
trien Buxtehude.
Buxtehude componeerde dit om-
vangrijke werk, dat zeker tot de
absolute hoogtepunten van zijn
oeuvre gerekend mag worden, in
of omstreeks 1680.

Het is een cyclus van zeven korte
passiecantates, elk gewijd aan een
ander lichaamsdeel van Christus,
zoals de volledige titel 'Membra Je-
su nostri patientis sanctissima' al
aangeeft. In dit werk is de bezet-
ting het grootst, met vijf vocale so-
listen, een consort van strijkers en
continuo en als hoogtepunt van de
cyclus een compleet gamba-cons-
ort!
De solisten zijn afkomstig uit de
gelederen van het Amsterdam Ba-
roque Choir en het Nederlands
Kamerkoor, de instrumentalisten
uit het internationaal vermaarde
Lock Consort en het gamba-cons-
ort Diapente. Het geheel staat on-
der leiding van dirigent en musi-
coloog Paul de Kok.

olitie varia GROEP VORDEN

Vrijdag 7 maart
Aan de Zutphenseweg op een par-
keerplaats raakte een personen-
auto beschadigd. De veroorzaker is
onbekend gebleven.

Zondag 9 maart
Er werd een alcoholcontrole ge-
houden. Een 8-tal bestuurders
hebben geblazen, geen van hen
had teveel gedronken.

Woensdg 12 maart
Aan de Joostinkweg vond een
aanrijding plaats. Een bestuurder
van een trekker met oplegger was
weggegleden tegen een boom.
Bestuurder bleef ongedeerd.

Op de Ruurloseweg vond een ern-
stig ongeval plaats. Een bestuurder
van een bestelbus raakte op on-
verklaarbare wijze op de linker-
weghelft en heeft in de berm een
boom geschampt. Vervolgens bot-
ste hij frontaal op een tweede
boom. Het slachtoffer is ter plaatse
overleden aan zijn verwondingen.

Donderdag 13 maart
Op de Zutphenseweg vond een

ongeval plaats. Twee bestuurders
reden achterelkaar. De bestuurder
moest remmen voor het overige
verkeer. De bestuuder die er ach-
ter reed, kon niet meer op tijd
remmen waardoor een aanrijding
niet te voorkomen was. Een be-
stuurder werd met nekklachten
overgebracht naar het ziekenhuis.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van l maart
Gevonden:
- Fietssleutel
- Sleutel, sleutelhanger van een

lieveheersbeestje.

Verloren:
- Horloge, langwerpig klokje, zil-

ver
- Portemonnee, bruin
- Sleutelbos, 5 sleutels met gele

hanger
- Portefeuille, zwart leer

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.

Collectanten voor
'Vluchtelingen' gezocht!
Vluchtelingen reizen altijd 'last
minute' is opnieuw de slogan
voor de aanstaande collecte-
week van ZOA-Vluchtelingen-
zorg.

Het afgelopen jaar konden vele
vluchtelingen uit Afghanistan,
Angola en Sri Lanka, landen waar
ZOA werkt, gelukkig ook weer te-
rugreizen naar huis, omdat het
weer veilig was. Ditmaal verliep de
reis minder gehaast. De vrede in
deze landen is broos. Hulp en geld
zijn nodig voor de wederopbouw.
Daarom worden collectanten ge
zocht voor de campagneweek van
23 tot en met 29 maart 2003.

Een directeur van een internatio-
nale hulporganisatie in Sri Lanka
zei onlangs: "Nu het vredesproces
wortel lijkt te schieten, denken
veel donoren dat de geldkraan
langzaam dichtgedraaid kan wor-

den. Alsof oorfog wel geld kost en
vrede niet". Vrede kost ook geld.
Een goede noodopvang van gere-
patrieerde mensen en het opzet-
ten van doordachte wederopbouw-
projecten, bevorderen de stabili-
teit in deze landen en duurzame
vrede.

Samen met de recent teruggekeer-
de vluchtelingen wordt gewerkt
aan herstel van het gewone leven.
Aan werk, scholing, herstel van de
infrastructuur en gezondheids-
zorg. Werk heel practisch mee!
Door U op te geven als collectant
voor een paar uur. Collecteren is
toegestaan vanaf 16 jaar. U kunt
zich aanmelden bij onderstaande
collectecontactpersoon. Kijk voor
meer informatie over ZOA op
www.zoaweb.org of neem contact
op met mevrouw Miep Brouwer,
Clauslaan 3 te Vorden tel. (0575)
46 73 12.
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Zondag 23 maart a.s.

KOOPZONDAG Ö
van 11.00 - 17.00 uur met o.a.

• LENTEMARKT • KINDERKERMIS

• DWEILORKEST • IJSJESKRAAM

^ ""̂
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Veel mensen krijgen zin om met dit mooie weer
iets te ondernemen, zo ook de winkeliers van
Hengelo.

Onder het motto "LENTEKRIEBELS" gaan op zondag
23 maart de meeste winkels open van 11.00 uur tot
17.00 uur. De mensen kunnen rustig kijken en kopen of
een gezellig terrasje pakken.
Er is een grote lentemarkt en voor de kids zijn er
gezellige attracties. Om aan het geheel een extra tintje
te geven, zal het dweilorkest van Concordia voor een
vrolijke noot zorgen.

Al met al reden genoeg om ons gezellige dorp op
23 maart in te lopen.

Kom even langs, het is beslist de moeite waard.
Zondag 23 maart van 11.00 tot 17.00 uur.

ROOZEGAARDI

HOVri

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo (Gld.)

Heren boxershorts
2 voor € 8,95

Nieuw

Mey ondergoed
voor heren

Alleen koopzondag 23 maart

20% korting Op heren Mey ondergoed

WoMen

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



In het vroege voorjaar zijn de bloemkleuren het felst.
Naarmate de zomer nadert wordt het aantal soorten
bloeiers groter, maar de kleuren worden rustiger. Die
eerste stralende tinten passen fantastisch bij het jonge,
sappige groen, de uitrollende varens, zachte regen en
het zilverwitte lentelicht. De natuur haalt diep adem en
stort zich ongeremd in een gloednieuw levensjaar. Alles
barst open, groeit, werkt zich de grond uit en reikt naar
het licht. Van bloem tot bloem gonst het van de insecten
op zoek naar nectar en stuifmeel. Het heerlijke tuinleven
is weer begonnen. Het is één groot feest!

Het mooist is het als planten elkaar aan-
vullen met kleur, blad en bloemen. Laat
bijvoorbeeld een heerlijke druif als'Bos-
koop Glory' door een blauweregen heen
groeien. Combineer kJimrozen met Cle-
matis, of kamperfoelie (Lonicera) en klim-
op (Hedera). Laat eronder akeleien, el-
fenbloemen (Epimedium) en bonte Hout-
Wynia groeien.
Geniet van de vrolijke kleur van vroege
voorjaarsmargrieten (Doronicum) en het
filigrainvanschuimbloemen (Tiarella) en
Tellima. Laat zenegroen (Ajuga), met

prachtige bladkleuren en er bovenuit
torenende blauwe bloemen, over de
grond kruipen tussen mansoor (Asarum),
Pachysandra, Sagina en longkruid (Pul-
monaria). Laat u in deze tijd zeker beto-
veren door de schitterende voorjaarsla-
thyrus die in april-mei uitbundig violet
bloeit. Ga kijken bij het tuincentrum en
ontdek hoeveel voorjaarsbloeiende plan-
ten er zijn die het onder en in combina-
tie met heesters in wisselend lichte en
wat schaduwrijker omstandigheden pri-
ma doen.

Voorjaarssnoei

Goede snoei houdt planten gezond. Als
u al snel veel planten erg drastisch moet
snoeien heeft u de verkeerde soorten
gekozen. Als het goed is, kan de voor-
jaarssnoei beperkt blijven tot normale
onderhoudssnoei. Sommige soorten, bijv.
sierkersen, mogen alleen in het jonge
hout worden gesnoeid, anders kunnen
ze last krijgen van gomziekte. Andere,
bijv. esdoorns, berken en walnoot heb-
ben in het voorjaar zo'n sterke sapdruk
dat ze na snoei blijven bloeden. Die soor-
ten worden later in het jaar gesnoeid.
Vroegbloeiende heesters snoeit u natuur-
lijk pas na de bloei, anders zou u nu de
bloemknoppen wegsnoeien, maar bloei-
heesters die pas na de langste dat) of in
de herfst bloeien, kunt u nu wel snoeien.
Die bloeien namelijk aan takken die nog
gevormd moeten worden. Bij vlinders-
truiken (Buddleja) kunnen de takken tot
op enkele centimeters worden ingekort.
Voor iedere tak komen er twee terug, dus

bloeien ze daarna extra rijk en de plan-
ten blijven beperkt qua omvang. Rozen
kunt u het beste snoeien tussen 1 maart
en 1 april. Meestal wordt er kort gesnoeid
omdat ziektesporen op de takken over-
winteren, die de hele plant weer kunnen
aantasten. Snoei hagen en coniferen in
mei. Dan zitten ze in hun eerste groei-
golf en herstellen ze zich snel na de in-
greep. Taxus komt altijd wat later op
gang, snoei die ook het laatst.

De hovenier zorgt voor tuinplezier
De hovenier kan de tuin van uw dromen voor u verwezenlijken. De tuin die echt bij
u past, waar u ontspannen van geniet. Heeft u het gevoel dat uw tuin beter kan,
maar weet u niet precies hoe? Neem dan contact op met een hovenier bij u in de
buurt. Het Hoveniers Informatiecentrum in Bunnik wijst u graag de weg.
Kijk op: www.hoveniersinfo.nl

Natuurlijk in lagen

In de natuur groeien de planten in la-
gen. De bomen reiken het hoogst, daar-
onder struiken, een kruidenlaag (vaste
planten) en een moslaag. Als u dat prin-
cipe ook in de tuin aanhoudt, ontstaat
een heel evenwichtige, gezellig knusse
begroeiing. Maar zet geen grote bomen
in een kleine tuin, die nemen te veel licht
en ook vocht weg. Er is meer dan ge-
noeg keuze in kleine bomen en hogere
struiken. Denk maar aan vroegbloeien-
de (sier)kersen, lijsterbessen, Gelderse
roos, hazelaar, meidoorn, kleine berken,
de paarsbladige pruikenboom, roodbla-
dige Japanse esdoorns enz. Daaronder
vaste planten als vergeet-mij-nieten, sa-
lie, anemonen, wilde hyacint, aronskelk.
Allemaal planten die het bij heesters heel
goed doen. In bosranden zult u zelden
planten met felgekleurde bloemen vin-
den. Witte, roze en blauwe bloeiers zijn

daar het mooist. Op vochtige grond on-
der bomen doen vooral soorten als Pa-
chysandra, maagdenpalm (de hemels-
blauwe gevulde bloemen van Vinca mi-
nor 'Plena' zijn erg mooi), hertshooi
(Hypericum) met gele bloemen, en klim-
op (Hedera) het erg goed.

Beleef je tuin op: www.tuinweb.nl
E f U vt&i m&er moois moaelijlc dmv u/ denkt!

Fruit in je tuin

Wie nu fruitbomen en -struiken plant ge-
niet daar meteen dubbel van. Fruitstrui-
ken en bomen die met kale wortels wor-
den geleverd, kunt u beter niet meer na
1 april planten. Ze lopen dan al zover uit
dat ze moeilijk goed aanslaan. Na die
datum kunt u veel beter in pot of met
kluit gekweekte planten aanschaffen. De
meeste vruchtheesters (rode, witte en
zwarte bessen, kruisbessen, jostabessen,
loganberry's, frambozen en bramen) be-
stuiven zichzelf uitstekend. Daar hoeft
dus niets bij. Maar veel appelrassen heb-
ben een ander ras dat in dezelfde tijd
bloeit, als bestuiver nodig. Anders krijgt
u geen vruchten. Bij peren en pruimen,
kersen, perziken en abrikozen is dat veel
minder het geval. Laat u daarover dus
goed voorlichten en kies wat past. Het
genieten begint al meteen met prachti-
ge bloei. Met een beetje geluk heeft u
het eerste jaar ook al meteen vruchten
(bij de bessen zeker) en sommige soor-
ten verrassen u later in het jaar met
prachtige herfstkleuren van het blad.

Uitbundige voorjaarsbloeiers

In het voorjaar geven sommige bloem-
heesters een geweldige kleurexplosie,
terwijl ze daarna vooral groen zijn (For-
sythia, Magnolia, Ribes). In een grote tuin
maakt dat niet uit, daar treden het hele
jaar door steeds weer andere spelers
naar voren. In een kleine tuin moeten
minder acteurs meer rollen spelen. Dan
is het fantastisch als een heester in het
voorjaar rijk bloeit en bijv. in de herfst
schitterend rood blad toont, zoals Fother-
gilla major (zie foto), of prachtig bloeit,
rijke vruchten draagt en een warme herfst-
kleur heeft zoals het krentenboompje
(Amelanchier), sierappels (Malus) of lijs-
terbes (Sorbus), en heel veel andere. Ver-
geet ook de geur niet: de kleinbloemige

sering Syringa meyer/'Palibin' bloeit van-
af half mei, past in iedere tuin en geurt zo
verrukkelijk dat u daar steeds weer naar
terug verlangt. Er is zoveel moois!

Competitie 'De Tuin van het Jaar 2003'

U bent erg blij met uw tuin en die is door
een hovenier aangelegd? Zorg dan dat
uw hovenier uw tuin aanmeldt voor de
competitie 'De Tuin van het Jaar 2003'
voor de best aangelegde tuin in Neder-
land. Alle soorten tuinen kunnen mee-
dingen: voortuinen, achtertuinen, daktui-
nen, kleine en grote, zeer betaalbare en
kostbare tuinen. Het gaat om creativi-
teit en vakmanschap, ledere hovenier
mag voor dit jaar weer één tuin aanmel-
den. De beplanting moet wel al volgroeid
zijn. Er wordt in drie categorieën (naar
grootte van de tuin) gejureerd. En in elke
categorie worden na voorafgaande se-
lectierondes maximaal drie tuinen geno-
mineerd. In totaal kunnen dus negen tui-
nen in aanmerking komen voor de prijs
van DeTuin van het Jaar 2003. De hoofd-

prijs voor de hovenier is een bronzen
kunstwerk dat speciaal voor de compe-
titie is gemaakt. Deelnameformulieren
(uiteraard met uw toestemming) moe-
ten voor 1 april a.s. door uw hovenier
zijn ingediend bij de organisator van de
competitie, het Hoveniers Informatiecen-
trum in Bunnik.

Maak het ook mooi op balkon en dakterras

Zet er als basisbeplanting bakken met
Buxus of bamboe neer. Plant er massa's
bloeiers in potten bij, hang manden op,
die u ieder seizoen kunt uitwisselen. Wat
niet mooi meer is gaat weg en nieuwe
bloeiers komen er bij. Een minivijvertje
met miniwaterlelies erbij? Geen pro-
bleem. Er zijn dwergwaterlelies die het
al in 15 cm diep water geweldig doen!
Zorg wel dat u nog ruimte voor een zitje
tussen al die plantenweelde overhoudt.

Het wordt wel eens vergeten: planten willen ook eten. Geef ze nu een goede organische basisbemesting, bijvoorbeeld
bloed- of beendermeel en gedroogde koemest of kippenmestkorrels. Geen beendermeel bij zure-grondplanten strooi-
en: er zit kalk in.
Vaste planten vormen soms 'eilandjes'. Ze hebben zich dan op hun wortels omhoog gedrukten u hebt rpisschien de
grond eromheen schoon geharkt. Woel de grond tussen de planten dan wat los en strooi er potgrond over. Dat verbetert
de grond en houdt onkruidgroei tegen. Strooi geen potgrond over de jonge uitlopers.
Vervang pas in mei planten die dan echt dood blijken te zijn. Soms duurt het even yooir planten zich van winterse
schade herstellen.
Zet alvast groeisteunen bij vaste planten die hoog worden. Dan overgroeien ze die ojachtig en ziet u er straks bijna
niets van, terwijl ze wel hun werk doen.
U kunt nu vaste planten die wat verouderd zijn (het hart is vrijwel dood, vooral de randert vertonen joinge groei) delen
of scheuren. Rooi ze op, snijd of scheur de vitale randdelen eraf, gooi het oude hart weg en pjarft de jonge randdelen
weer apart in.
Plant vanaf 1 april groenblijvende planten die met kluit worden geleverd: coniferè^rOdodendron$ enz. In pot ge-
kweekte exemplaren kunt u het hele jaar door planten.
Verwijder heel zorgvuldig het onkruid tussen de rotsplanten. Hoe langer u er mee wacht, des te lastiger wordt het.
Onkruid groeit overal snel. Wied en schoffel het weg en breng daarna een voedzame mulchlaag op de geschoonde
grond tussen de planten aan. Met kiemvrije compost of potgrond wordt nieuwe onkruidgroei onderdrukt.
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Zondag 23 maart a.s.

KOOPZONDAG
van 11.00 - 17.00 uur met o.a.

• LENTEMARKT • KINDERKERMIS

• DWEILORKEST • IJSJESKRAAM

VOORJAARSSHOW
23 MAART A.S. VAM 10.00-17.00 UUR

BIJ HARTELMAM

MOTORSEiZOEN 2003; WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR!
KOMT DAT ZIEN! VELE ACTIES O.A.:

* WIN TWEE VIPKAARTEN VOOR DE WEGRACES IN

HENGELO G. OP tt MEI A.S.;
WW TWEE VRIJKAARTEN EN EEN UITNODIGING VOOR EEN
KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN BU HET RACETEAM VAN i, *
TORLEIF HARTELWIAN; ^

* ARAI HELMENSERVICE

WIE WISSELT HET SNELST EEN ACHTERWIEL?

WIN EEN WAARDEBON VAN 50 EURO;

WIN JE EIGEN DESIGN OP JE HELM T.W.V,

30O EURO;
* DEMO HELMEN AIRBRUSHEN;
* TEST JE MOTOR OP ONZE FUCHS S*ST--

TESTBANK VOOR SLECHTS 20 EURO;
* RACETEAM VAN TORLEIF HARTELMAN ,

OP YAMAHA R6; : ' ! • ' '
RACETEAM STICHTING START; !

* DEMO RACES VAN DE MINIBIKECLUB Kf^

SLICK96;
' DOBBEL JE EIGEN KORTING VOOR KLEDING

EN ACCESSOIRES;
£\f\'f\f\ i *\ <il V OOJ" «*rvVi.|/^r^lr Vx/wf» IV*•>• W C o C PI»

RACEAÜTO-LUCHTKUSSEN EN GRATIS SMINKEN.

MOLENENK 3 - 7255 AX HENGELO G - T (0575) 46 13 48
INFO@HARTELMAN.NL - WWW.HARTELMAN.NL

Tijdens de koopzondag
vele aanbiedingen in de winkel

Kom gerust even kijken
Natuurlijk bij:

SPEELGOED
HUISHOUD- EN ^^ B B ••••••••• ••^^•k«T^ • jg^o u c l c no
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189 Chipknip

Sandwich Carbonne

Rimini

Babara Speer

Support

Studio

Veto n o

Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 32
Fax (0575) 46 12 75

Wol- en
Hobbyshop

Regelink

Raadhuisstraat 5
7255 BK Hengelo (G)

Wol
Hobby

Handwerken
Borduurpakketten

Nieuwe
zomercollectie wol

Super voordeel "LENTE-KRIEBELS"
Zondag 23 maart

25% KORTING op alle artikelen

Fa. Jansen-Smid
Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 13 60



Uitgever Kluitman uit Alkmaar brengt kinderboek van Hengelose schrijver op de markt

Fred Diks wil gaan scoren met Koen Kampioen

Auteur Fred Diks met dochter Renske (l 1) lezen met plezier het kinderboek Koen Kampioen

Fred Diks is een bezige bij. De
Hengelose onderwijzer aan de
Daltonbasisschool De Leer is in
zijn vrije tijd voetbaltrainer,
geeft computerlessen en werkt
in de weekenden als sportjour-
nalist bij dagblad De Gelderlan-
der. Nu ontpopt zich hij ook
nog als kinderboekenschrijver.
De bekende uitgever Kluitman
uit Alkmaar geeft zijn eerste
kinderboek uit met de titel
Koen Kampioen. Het fraai geïl-
lustreerde boek is vanaf half
maart te koop.

Het schrijven is een grote hobby
van Fred Diks. Bij Wolters Noord-
hoff zijn er inmiddels al drie boek-
jes van zijn hand verschenen. Dat
zijn De Tweede Wereldoorlog, De
Tweede Wereldoorlog in Neder-
land en vorige maand kwam I laai-
en van de pers. "Dat zijn informa-
tieboekjes voor de hoogste groe-
pen van de basisscholen", legt Fred
Diks, die zelf groep zeven heeft,
uit. "Die boekjes hebben een opla-
gevan meer dan zesduizend stuks.
Je kunt ze lenen in alle bibliothe-
ken en scholen kunnen er zich op
abonneren. Ik vind het erg leuk
dat de leerlingen van mijn groep
de boekjes lezen die ik geschreven
heb. Helaas zijn die niet in de win-
kels te koop."

Fred Diks vond het een interessant
karwei om zich in uiteenlopende
onderwerpen te verdiepen. "En
daarna was het de kunst om de in-
formaties in zo'n vorm te gieten
dat het voor kinderen begrijpelijk
en leerzaam is."

De Hengelose schrijver liep al lan-
ger rond met het idee om een kin-
derboek te gaan schrijven. "Mijn
vrouw Miranda en mijn vier kinde-
ren hebben mij altijd gepusht om
aan een boek te gaan beginnen.
Miranda stond er helemaal achter
dat ik de meeste vrije tijd achter
de computer zat. Zonder haar
steun zou het nooit gelukt zijn.
Toen ik uitgever Kluitman uit Alk-
maar mailde over mijn ideeën
kreeg ik een positief bericht terug.
Ze zochten toevallig een auteur
die een serie over voetbal wilde
gaan schrijven. Ik heb een span-
nend verhaal bedacht dat gaat
over Koen Kampioen.

Kinderen vanaf zeven jaar kunnen
het boek al lezen. Er komen jaar-
lijks honderden manuscripten bij
de uitgever binnen. Daarom ben ik
reuze trots dat Kluitman mijn
boek gaat uitgeven. Het is tenslot-
te de grootste en bekendste uitge-

ver van Nederland. Ze hebben ook
de boeken van Dik Trom, Pietje
Bell, Kruimeltje en de Kameleon
op de markt gebracht. De uitgever
vindt dat mijn boek, door mijn ja-
renlange ervaring als voetbaltrai-
ner, heel dicht bij de kinderen
staat. Het is laagdrempelig. Het is
voor mij een uitdaging om kinde-
ren, die veel buiten spelen en vaak
voetballen en wellicht een hekel
aan lezen hebben, toch aan het le-
zen te krijgen. Het is geen typisch
jongensboek geworden, want er
zitten ook een paar meisjes op
voetbal. Net als tegenwoordig bij
elke club gebruikelijk is."

Fred Diks is al enkele malen op be-
zoek in Alkmaar geweest. "De uit-
gever wil graag dat er over Koen
Kampioen een stuk of zes deeltjes
geschreven wordt. Deel twee is ook
al klaar. In de krokusvakantie ben
ik bij Kluitman geweest om de pro-
motie-activiteiten rond Koen Kam-
pioen door te spreken. Als grote
verrassing lag daar tevens het
contract voor deel twee klaar. Het
manuscript was helemaal goedge-
keurd. Het is de bedoeling dat dat
boek in september op de markt
komt. Nu ben ik al druk bezig met
deel drie. I Iet voordeel van de serie
is dat het afzonderlijk van elkaar
gelezen kan worden."

Kluitman gaat de promotie van
Koen Kampioen volgens Fred Diks
groots aanpakken. "Ik ben erg blij
met het uiteindelijke resultaat.
Ivan Lodde en Ilia Frins uit Maast-
richt, professionele illustratoren,
hebben de tekeningen gemaakt.
Die zijn prachtig geworden en pas-
sen perfect bij de sfeer van het
boek, dat 64 pagina's telt. Kluit-
man heeft er achtduizend stuks
van laten drukken.

Kluitman verwacht dat de boeken
na een jaar zijn uitverkocht en dat
dan de tweede druk op de markt
kan komen. De boeken worden in
België en in Nederland in alle
boekhandels verkocht. Bovendien
zijn ze ook te koop bij Bart Smit,
Blokker, Intertoys, Bruna, Vroom
en Dreesmann en vele andere
speelgoedzaken en warenhuizen.
Verder gaan er negenhonderd
exemplaren naar de bibliotheken
in Nederland en België. Het boek
maakt deel uit van de bekende Kla-
ver tj es-serie en kan gelezen wor-
den vanaf zeven jaar."

Bij de totstandkoming van Koen
Kampioen heeft de auteur veel
steun gehad van het redactieteam
van Kluitman. "Annemarie Dragt,

die zelf veel kinderboeken over
paarden heeft geschreven, heef
mij veel bruikbare tips gegeven,
evenals Merel Leene, die mij advi-
seert bij het maken van de vervolg-
delen. Zij hebben vanaf het begin
al geloofd in Koen Kampioen en
daar ben ik ze erg dankbaar voor.
Bovendien weten zij door hun ja-
renlange ervaring hoe je de span-
ning subtiel moet opbouwen en
een plot kunt uitwerken. Ik heb al
heel veel van het tweetal geleerd."

Fred Diks kwam toevallig op het
idee voor de titel. "Ik had eerst 'Al-
le het voetbalkanon' bedacht, om-
dat mijn zoon Alle heet. Maar aan-
gezien het woordje alle ook andere
betekenissen heeft, was dat voor
jeugdige lezers te verwarrend.
Mijn collega Elles van Loon praat
op school veel over voetbal. Dat
komt omdat haar man Koen in het
eerste van Ulftste Boys speelt. Eind
vorig seizoen zei ze 'Ik hoop dat
mijn Koen kampioen wordt.' Koen
Kampioen klonk goed. Helaas
werd haar Koen vorig seizoen geen
kampioen, omdat hij in blessure
tijd een goede kans miste.
Daardoor moest hun mooi versier-
de platte wagen weer op stal gezet
worden. Zelf hoop ik uiteraard te
gaan scoren met Koen Kampioen."
De plaatselijke bibliotheek en
boekhandel The Read Shop zullen
de komende tijd extra aandacht
aan Koen Kampioen gaan besteden.

"Het is heerlijk om creatief bezig
te zijn. Het geeft een enorme kick
om straks je eigen boek in de win-
kel terug te zien."

Het kinderboek Koen Kampioen
heelt Diks opgedragen aan Miran-
da, Ydwine en Alle omdat Aukje en
Renske al in het verhaal voorko-
men. De Hengelose schrijver vond
het belangrijk dat alle namen van
zijn gezin in het boekje voorkwa-
men. "Zij hebben mij enorm gesti-
muleerd".

Enkele weken geleden heeft Diks
bij Kluitman in Alkmaar een
contract ondertekend voor deel 2:
Koen Kampioen krijgt een hond.
Het manuscript voor dat boek is
helemaal goedgekeurd. In deel 2
heeft Diks van zijn plaatsgenoot
Henk Jan Ormel informatie gekre-
gen. Hij wordt in het boek, dat in
september verschijnt, dokter Wor-
mel genoemd.

Ook op de website van Kluitman
(www.kluitman.nl) is informatie
te lezen over Koen Kampioen en
Fred Diks.

IJSBOERDERIJ 't RIEFEL
Riefelerdijk 2, Hengelo Gld, tel. (0575) 46 17 68

BOERDERIJ IJS
We zijn er ook op zondag 23 maart

in de Spalstraat.

Vanaf 3 april staan we weer op de
vrijdagmiddagmarkt in Hengelo Gld.

Achterhoeks Museum 1940 -1945

Unieke Historische Filmavond
Het Achterhoeks Museum 1940-
1945 in Hengelo Gld. organi-
seert een bijzondere filmavond
met originele bioscoopjour-
naals uit de oorlog. Deze film-
avond is op 27 maart in party-
centrum Langeler.

Verder willen we een unieke serie
glasdia's vertonen die in de oorlog
tijdens de Duitse bezetting als pro-
paganda werden vertoond in de
bioscopen. Deze dia's zijn onlangs
aan het museum geschonken en
zijn 60 jaar niet meer vertoond.

U krijgt o.a. te zien: De winter
aan het Oostfront in Rusland
1941/1942. De slag om Sewastopol
tussen de Russen en de Duitsers

in 1942. Originele Wochenschau
bioscoopjournaals van de Duitse
Propaganda Dienst met Generaal
Erwin Rommel op bezoek in de
Atlantikwall in Normandië.

Aansluitend uniek Geallieerd film-
materiaal van de voorbereidingen
en de Invasie in Normandië op 6
juni!944. Veel indrukwekkende
beelden met veel actie in de front-
linie.

Ruim l? uur geschiedenis in beeld,
laat u een avond verrassen op een
stuk beeldende geschiedenis. Alles
wordt gedraaid op oude 16 mm.
projectoren en vertoond op een
groot scherm zoals het in de oor-
log gebruikelijk was.

Kerk en radio
Aan het interkerkelijke program-
ma 'De Muzikale Ontmoeting',
bij Radio Ideaal, zal de komende
weken medewerking verleend
worden door Mia Tankink,
Keijenborg (24-03) en Pastor
Zweers (31-03), beide met een
korte overdenking.

Op maandag 7 april zullen enkele
leden van déjeugddienstcommissie
Steenderen/Bronckhorst wat ver-
tellen over de zogenaamde uit-
slaapdiensten op zondagmiddag.
Het programma 'de Muzikale Ont-

moeting' wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur
uitgezonden via Radio Ideaal. Na
elke uitzending kunnen er muzi-
kale-verzoekjes aangevraagd wor-
den via tel.nr. (0314) 62 40 02.

Radio Ideaal zal zondagmorgen
23 maart a.s. ook een kerkdienst
uitzenden, vanuit de St. Jan de
Doper Kerk te Keijenborg vanaf
11 uur. Het betreft een speciale
viering rondom het project 'drink-
water en voedsel op Mindanao,
Filipijnen.

Koor Rebron zingt
in de St. Willibrorduskerk
Op zaterdag 22 maart is er een
jongerenviering in de RK St.
Willebrorduskerk te Hengelo.
Het begint om 19.00 uur.

Thema van de viering is: met de
vuist op tafel. Waar wordt je boos
van... is boosheid gerechtvaardigd...
uit boosheid moet iets goeds voort-

komen. Koor Rebron ondersteund
dit geheel met liederen. Rebron
zingt popsongs, gospel en een enke-
le klassieker.

Omdat de dirigente Sabine met
zwangerschapsverlof is wordt het
koor tijdelijk gedirigeerd door
Gerda Weigand uit Warnsveld.

Voetbalvereniging Pax
bestaat 75 jaar
Naar aanleiding van het 75 jaar
bestaan van voetbalvereniging
Pax is er een expositie ingericht
in de openbare bibliotheek van
Hengelo.

Het vele fotomateriaal en de boe-
ken met daarin krantenknipsels
uit de jaren '70 '80 en'90 liggen op
diverse tafels ter inzage. Gelukkig
is er veel bewaard gebleven en
hieruit kan zelfs een leek opmaken
wat Pax voor Hengelo betekent.

Glorietijden, dieptepunten, kam-
pioenselftallen, alles schitterend

weer gegeven in het vele materiaal.
De voetbaltas met inhoud van
good-old Jaap Hulshoff sr., de eer-
ste jubileumkrant van Pax 30 jaar,
de echte Quick voetbalschoenen
en veel veel meer.

Als echte voetballiefhebber mag u
dit niet missen! De expositie is nog
tot het eind van de maand maart
te bezichtigen.

Absoluut een aanrader om een
kijkje te gaan nemen in de bieb.
Het is beslist de moeite waard! De
toegang is gratis.
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Zondag 23 maart Open Huis met spectaculaire voordeelacties

Jubilerende Helmink in Vorden
opent haar totaal vernieuwde toonzalen

Open Air
Collectors Fair

Helmink Meubelen aan de Zut-
phenseweg bestaat dit jaar 45
jaar. En dat wordt uiteraard
gevierd, tegelijk met een feeste-
lijke heropening op zondag 23
maart a.s. Want na een lang-
durige verbouwing voldoet het
gerenoveerde pand van Hel-
mink Meubelen in Vorden weer
aan alle (veiligheidseisen.

De trappen naar de bovenverdie-
ping zijn centraal geplaatst en
extra trappenhuizen aan de zij-
kanten fungeren als nooduitgang.
Hierdoor is de routing en de aan-
kleding in de toonzalen zodanig
aangepast dat bezoekers gemakke-
lijk de diverse afdelingen kunnen
vinden en hun keuze kunnen maken.

EEN COMPEET NIEUWE
AFDELING WONINGTEXTIEL
De belangrijkste verbetering bij
Helmink is de afdeling woningtex-
tiel. Hier vindt u over de volledige
breedte van de winkel een schitte-
rende en overzichtelijke presenta-
tie van parket/laminaat, vinyl en
maroleum, tapijt, gordijnen, kar-
petten, zonwering, bed textiel etc.
Aan de hand van verschillende cre-
atieve combinatievoorbeelden,
compleet met accessoires blijft u
altijd op de hoogte van de laatste
trends op het gebied van woning-
aankleding.

De gehele benedenverdieping is
voorzien van een nieuw interieur
in kersenkleur met bijpassende
vloerbedekking en presenta-
tievloeren van parket, marmo-
leum en metafloor. Kortom, een
bron van inspiratie waar u talloze
ideeën aantreft voor het sfeervol
inrichten van uw woning. Ook in-
drukwekkend is het tapijtmaga-
zijn, met maar liefst 80 rollen ka-
merbreed tapijt in de meest uit-
eenlopende kleuren en dessins op
voorraad.

ALTIJD DE NIEUWSTE TRENDS IN
MEUBELEN EN SLAAPKAMERS
Bij Helmink vindt de bezoeker een
keur aan presentaties van de
nieuwste trends in wooncomfort.
Zitmeubelen eethoeken, wand-
kasten, accessoires, modern, no-
stalgisch of klassiek, alle woonstij-
len zijn ruimschoots aanwezig.

En op de eerste etage biedt de
slaapkamerafdeling een keur aan
slaapkamers in modern en klas-
siek, matrassen, bedbodems, boxs-
prings, waterbedden en bedtextiel.

TALLOZE MOGELIJKHEDEN
IN ZONWERING
Helmink biedt een ruim assorti-
ment in zonwering en volgt altijd
de nieuwste ontwikkelingen op de
voet in rolluiken, screens, knik-
armschermen, rolgordijnen, la-
mellen, plissé's etc. Voor het ma-
ken van offertes komt Helmink
vrij bij vend aan huis.
De prijzen zijn altijd eerlijk en
scherp concurrerend. En de mon-
tage gebeurt uiteraard door erva-
ren vakmensen.

VRIJBLIJVEND EN VAKKUNDIG
WOONADVIES
Bij Helmink worden woondromen
werkelijkheid. Eerst bij een bezoek
aan de toonzalen, daarna in wer-
kelijkheid bij de klant thuis.

Helmink maakt eventueel vrijblij-
vend een compleet inrichtings-
plan, waarbij functionaliteit niet
wordt vergeten. Integendeel, het
inrichtingsadvies houdt rekening
met alle specifieke eigenschappen
van de woning, is op maat gesne-
den naar de persoonlijke situatie
én het budget! Het maken van dit
plan gebeurt allemaal uiteraard in
goed overleg met de klant, en bij
renovatie of nieuwbouw ook met
de architect of bouwonderneming.

COMFORTABELE FAUTEUILS
VOOR ZITCOMFORT OP MAAT!
Helmink heeft een ruime collectie
relaxfauteuils voor zitcomfort op
maat. Met verstelbare rug/zitting,
zit- of fauteuillift of hoog/laag in-
stelling. In zowel klassiek als mo-
dern. Alle modellen zijn leverbaar
in diverse kleuren stof of leer en
met diverse verstelmogelij kneden
en massageprogramma's (zelfslO
verschillende Japanse massage
technieken).

En er is keuze tussen elektrische-
of handbediening. Seniorenfau-
teuils worden eventueel aan huis
gedemonstreerd of aangemeten
naar persoonlijke comfortwensen
en lichaamseigenschappen.

DE GESCHIEDENIS VAN
HELMINK MEUBELEN
45 jaar geleden is Helmink Meube-
len in Vorden gestart met een
meubel/textielzaak. In 1982 heeft
men ook de vleugels uitgeslagen
naar Eibergen. De beide winkels
beschikken over een totale ver-
koopoppervlakte van 5500m2. Me-
de dankzij de inzet van 21 mede
werkers heeft Helmink Meubelen
een goede naam opgebouwd in de
regio. Service en vakmanschap
staan dan ook hoog in het vaandel.

ZONDAG OPEN HUIS MET
AcnvrrEiTEN EN VOORDEEL
Zondag a.s. is Helmink Meubelen
geopend om iedereen in de gele-
genheid te stellen onder het genot
van een hapje en drankje eens
rustig de vernieuwingen gade te
slaan. Er zijn diverse activiteiten
zoals bijvoorbeeld portrettekenen
en presentatie en verkoop van zij-
debloemen door Atelier Mikara.
En de komende periode trakteert
Helmink de klant bij elk aankoop-
bedrag van 500 euro op een woon-
cheque ter waarde van 45 euro.

Op 12 en 13 april is het Nationa-
le Museumweekend, met dit
jaar als thema: 'De kunst van
het verzamelen".

Het Achterhoeks Museum 1940-
1945 te Hengelo (Gld.) organiseert
naast het museum een Open Air
Collectors Fair op zondag 13 april.
Het museum geeft 40% korting op
de entree op beide dagen.

ledere verzamelaar kan hier zijn
unieke collectie voor een breed pu-
bliek tentoonstellen. Honderden
verzamelaars zijn er te bedenken,
wat wordt er niet verzameld? Het
Achterhoeks Museum 1940-1945 is
zelf ontstaan vanuit een privé ver-
zameling en geeft dit jaar graag de
ruimte aan collega verzamelaars.

Het is een unieke kans om in con-
tact te komen met veel publiek.
Wellicht doet zich de gelegenheid
voor om het ontbrekende deel van
de collectie te vinden.

De collecties kunnen op marktkra-
men of grondplaatsen getoond
worden. Uiteraard zijn verzame-

laars die hun dubbele stukken van
de hand willen doen ook van harte
welkom. Het bestuur streeft er
naar een kwalitatief goede markt
met allerlei collectables, curiosa,
kunst en antiek te houden.

Atelier^Iusaique van Kunstenares
Monique Wolbert is ook te bezich-
tigen op zondag 13 april.

TOEREN MET TOMMIE
DE CANADEES

Op beide dagen is er voor kinderen
is er gelegenheid om met Tommie
een echte Canadese soldaat mee te
rijden op zijn Norton motor of in
een echte Willy's Jeep. Ook zal
bakker Lurvink uit Doetinchem
wéér verse oliebollen bakken op
zaterdag en zondag.

Verzamelaars die willen exposeren
en mensen die collectables, curiosa,
kunst, antiek aan te bieden hebben
kunnen zich tot 22 maart aanmel-
den bij bestuurslid: Jean Kreunen
te Hengelo Gld.
jean.kreunen@12move.nl of bel
(0575) 46 39 42.

Grote vlooienmarkt
Op zondag 30 maart a.s. vindt
er voor de Ie keer een grote
vlooienmarkt plaats in sport-
hal De Kei, Bussenweide 2 te
Warnsveld.

Deelnemers zijn particulieren,
die hun overtollige huisraad aan-
bieden en deze vaak voor een
habbekrats verkopen. Variatie zal
er voldoende zijn, variërend van
kopjes met en zonder schotel,
postzegels, munten, verzamelingen,

speelgoed, te groot en/of te klein
geworden kleding en natuurlijk
veel meer leuke en vaak nog uitste
kend bruikbare goederen die men
in en om het huis kan aantreffen.

Wil men zelf ook een kraampje
huren, neem dan contact op met
Rezi organisaties. Het loven en
bieden zal voor velen weer een
mooi onderdeel zijn van het strui-
nen op een vlooienmarkt (zie ook
de advertentie).

AB Oost opent nieuw
kantoor in Zelhem
Deze week opent AB Oost een
nieuw kantoor in Zelhem. Hier-
mee worden de twee kantoren
die voorheen in Vorden en Lich-
tenvoorde waren gevestigd,
samengevoegd tot één centraal
kantoor voor de regio Achter-
hoek. De vestigingen in Vorden
en Lichtenvoorde worden geslo-
ten.

De verhuizing van de kantoren in
Vorden en Lichtenvoorde naar een
centraal kantoor in Zelhem is
vooral gericht op het samenvoe-
gen van de twee regio's tot één
krachtige en sterke regio, de regio
Achterhoek. Hierbij is ondersteu-
ning vanuit een centraal kantoor
onmisbaar. AB Oost verwacht op
deze manier de markt efficiënter
te kunnen bewerken en de dienst-

verlening naar klanten te kunnen
verbeteren.

De komende weken zal het kan-
toor in Zelhem verder worden in-
gericht. Medio mei zal de officiële
opening van het kantoor plaats-
vinden. Het kantoor is gevestigd
aan de Hummeloseweg 16 in Zel-
hem en is bereikbaar op telefoon-
nummer 0900-9896.

AB Oost is de nieuwe naam van de
Agrarische Bedrij fsverzorging
Oost-Nederland. AB Oost is dé per-
soneelsvoorziener voor bedrijven
in Drenthe, Overijssel, Flevoland
en Gelderland. AB Oost is actief in
de agrarische sector, maar ook in
de bouw, grond-, weg- en water-
bouw, metaalsector, groenvoorzie-
ning en transportsector.

VRAAG
VRIJBLIJVEND

NAAR DE VELE

MOGELIJKHEDEN f drukker i j We e ver s

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86
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BIJ Grootbod kunt u in onze sfeervolle s\ioy kiezen .uit een firoot assortiment

sclütterende vloeren zoals o.a. ylanken vloeren, parket, laminaat, hirk en marmoleum etc.

De geliele maand maart hebben m hierin aantrekkelijke acties:

QUICKSTEI

De Qsticfatey Persyecüve collectie laminaat met v-flroef

elk tiende vierkante meter (JRATIS!
Meubelen / Woonaccessoires / Tapijt / RaawbeUeding / vloeren

11-13 HENGELO GLD. T£L 0575 - 46 14 69

De Sfeermakers voor eeniandelüke woonstijl.
M "."'. " • ' • : : . '" ' ' ' "̂

V Iriekac
A N T l S T 8 E S S

YI:U.OW CAIJ NY

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47

Maandags gesloten.

Briljant reclame-
drukwerk

verhoogt de
attentiewaarde

van uw
producten.

Wij zijn daarin
uw partner.

d rukke r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Tegen inlevering van deze advertentie Tijdens koopzondag 23 maart

Tuinverlichting - Buitenlampen en Tuingereedschap 10% korting
Tevens voor elke klant een leuke attentie!

IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 12 20

DELTÏSPANNEVOGEL

raen/
ZONWERING BRENGT SFEER
Lentekleuren binnenhalen, zonnestralen buitensluiten.
Met een goede zonwering houdt u het felle zonlicht
buiten en schept u een fijne sfeer in uw woonkamer,
keuken of slaapkamer. Wij voeren voor u een breed

assortiment exclusieve zonwering voor binnen en
buiten, voor vier seizoenen. Ook tegen de lentezon!

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

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

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

3000 m2 gezellig wonen.

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

www.spannevogel.nl

23 MAAKT
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Zondag 23 maart a.s.

KOOPZONDAG Ö
van 11.00 - 17.00 uur met o.a.

• LENTEMARKT • KINDERKERMIS

• DWEILORKEST • IJSJESKRAAM

^—^

D
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Home cinema uit slechts twee luidsprekers!
Nieuw! Bose® 3-2-1 digitaal home entertainment systeem

Verkoopprijs € 1.595,-
excl. wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage

De critici zijn eensgezind:
"Ik wist natuurlijk wel dat het geluid van midden en hoog vanuit slechts twee luidsprekers
voor in de kamer kwam, maar zo klonk het beslist niet. Ik weet zeker dat ik het gekletter

van zwaarden hoorde waar de surround-luidsprekers hadden moeten staan."
-Sound & Vision

Overtuig uzelf! Vraag om een demonstratie.

Uit hel zicht te plaatsen Acoustimass* basmodule niet afgebeeld.
Patentrechten zijn aangevraagd en/of verleend in de V.S. en andere landen.

GEAUTORISEERDE BOSE DEALER
• PRODUCT GEREED VOOR DEMONSTRATIE
• DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR
• KWALITEITSADVIES
«INSTALLATIE SERVICE
• AFTER SALES SERVICE

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

Jan Ottink en de Hemel in De Engelantier
Jan Ottink en de Hemel is eind 1999 ontstaan uit een ge-
legenheidsformatie, door Jan ottink bijeengezocht
voor een eenmalig oudej aarsconcert. Op basis van de
enthousiaste reacties van zowel de muzikanten als het
publiek werd besloten als vaste band door te gaan. Dit
realiseerde inmiddels in het winnen van het eerste Ne-
derlandse streeksongfestival, enkele singles en sinds
enkele maanden ook een compleet album, getiteld "Als
de zon komt".

Jan Ottink wordt in het oosten nogal eens geassocieerd met
(boeren) dialektrock. Wel enigzins begrijpelijk, maar niet te
recht Inderdaad schrijft hii teksten in het angelsaksiche dia-

lekt, maar sinds jaar en dag óók in voor iedereen verstaan-
baar gewoon Nederlands. Zijn teksten blinken uit door ge-
voel voor eenvoud, menselijkheid, humor en relativerings-
vermogen. Geen dom gewauwel, maar to the point, de we-
reld om je heen zonder franje. De Hemel is hierbij de ideale
begeleidingsformatie.

De band voelt naadloos aan, waar Jan Ottink met zijn tek-
sten en melodieën heen wil en speelt daar feilloos op in.
Hard en swingend, maar ook subtiel en gevoelig, als het
moet. In een energieke mengeling van stijlen: rock, folk,
symphonic, reggae en funk; het komt allemaal voorbij tij-
dens de concerten. Ieder optreden is dan ook steeds weer een

aangename belevenis voor zowel het publiek, de band als de
organisatoren. Voor wie dit allemaal nieuw is: Jan Ottink
heeft de afgelopen jaren een goede naam opgebouwd als
singer-songwriter. Met zijn eigen Jan Ottink Band trok hij tot
3 jaar geleden volle zalen en feesttenten met een repertoire
van rockers en ballades in het angelsaksisch dialekt Twee
jaar geleden ontmoette hij de muzikanten, die nu onder de
veelzeggende naam 'de Hemel' met hem toeren. Het reper-
toire van het nieuwe album is live al te horen bij de optre-
dens. Kom kijken, op zaterdag 22 maart a.s. in de Engelantier
te Hengelo (Gld).

Zie de advertentie elders in deze krant
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•MM A A N S C H A F VAN DIT MODEl

er a na

Dorpsstraat 22 • Vorden • T 0575-551314 • www.wimpolman.nl inter ieurs

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

TEGELHANDEL

mullcf-uofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

,Groenieren" in rustieke stijl

Het voorjaar komt er weer aan!
Een uitstekend tijdstip voor het planten van coniferen en heesters etc.

Op onze landelijke boomkwekerij, gelegen in het buitengebied
van Hengelo (Gld.), kunt u keuze maken uit diverse

sierheesters en -coniferen.

Enkele voorbeelden zijn:
BUXUS - TAXUS - LAURIER - HAAGCONIFEREN -
LEILINDE - LEIBEUK - CATALPA - SIERHEESTERS
U bent elke vrijdag en zaterdag van 9.00 -17.00 uur welkom

of na telefonische afspraak.
Ook geven wij u vrijblijvend advies bij de inrichting van uw tuin

en bij de keuze van uw beplanting.

BOOMKWEKERIJ
VISSCHERS
Hesselinkdijk 2 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 44 94

Henqelo 6ld

Wichmond

Vorden

Heiselinkdijk 2

Autorijschool
Ruesink

Thijs Eckhardt
Stationsweg 1 b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B

\n

Kom voor leuke zelfmaak ideeën naar de

open
van Bloem binderij

De
op zondag 23 maart van 14.00 - 19.00 uur

en maandag 24 maart van 10.00 - 17.00 uur.
U bent van harte welkom in de zaal
van Café-Restaurant "'t Wapen van

't Medler", Ruurloseweg 114, Vorden.

Graag tot ziens!

Gerda Kamperman-ten Arve
Ruurloseweg 116 • Vorden
Telefoon (0575) 55 68 04

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing
in meerdere edities

Kirsten,9jaar

Kirsten is ziek. Leukemie. Daar is niets
leuks aan. Of het moet de kans op
genezing zijn. In de wereld van kinderen
hoort geen kanker. Help ons daarom
mee in onze strijd en maak uw bijdrage
over op Giro 26000.

www.kankerbestrijding.nl

N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIJDING
K O N I N G I N W I L H E L M I N A F O N D S



(Advertorial)

BEURSPRAAT
Wandeling op landgoed
de Kieftskamp

OORLOGSDREIGING BEPAALT
SENTIMENT
Na drie jaar van koersdalingen ver-
keren wereldwijde aandelenbeur-
zen nog altijd in mineurstem-
ming. De AEX-index heeft in 2003
tot nu toe al zo'n 20% ingeleverd.
Andere beurzen in Europa en
Amerika presteren minder slecht,
maar laten ook een negatief koers-
verloop zien.

Na het leeglopen van de internet-
zeepbel en de neergang van de
Amerikaanse economie in 2000 en
2001, lijkt nu vooral de oorlogs-
dreiging in het Midden-Oosten be-
palend voor het negatieve senti-
ment. De oorlogsdreiging zien we
niet alleen terug in lagere aande
lenkoersen, maar bijvoorbeeld ook
in een flink hogere olieprijs. Voor
de Nederlandse beurs komt daar
de recente winstwaarschuwing
van Ahold nog bovenop.

OORLOG, ECONOMIE
EN DE BEURS
Welke gevolgen een oorlog tegen
het Irak van Saddam Hoessein
heeft voor de wereldeconomie en
de aandelenbeurzen hangt sterk af
van het verloop van een dergelijke
oorlog. In het meest gunstige sce-
nario (afgezien van de optie 'geen
oorlog', bijvoorbeeld door een vrij-
willig vertrek van Saddam Hoes-
sein) duurt de oorlog enkele we-
ken tot maximaal enkele maan-
den. Dit scenario is vergelijkbaar
met dat van de Eerste Golfoorlog
in 1990-1991.

Toen liet de olieprijs na de bezet-
ting van Koeweit door Irak een
scherpe stijging zien, terwijl aan-
delenbeurzen en economische in-
dicatoren, zoals het Amerikaanse
consumentenvertrouwen, juist
sterk daalden. Onmiddellijk na
het begin van operatie 'Desert
Storm' in januari 1991 daalde de
olieprijs en herstelden de beurzen
en het consumentenvertrouwen.
Na afloop van de zes weken duren-
de operatie waren olieprijs, beur-
zen en consumentenvertrouwen
weer terug op 'vooroorlogse' ni-
veaus. De schade voor de wereld-
economie bleef beperkt.

GEVOLGEN
LANGDURIGE OORLOG
Een veel minder gunstig scenario
is dat van een langdurige oorlog,
zeker wanneer deze zich ook nog
tot buiten de grenzen van Irak uit-
breidt. In dat geval zal de olieprijs
naar verwachting langere tijd bo-
ven de 30 dollar per vat uitkomen.
Een langdurig hoog blijvende olie-
prijs is nadelig voor de ontwikke-
ling van de wereldeconomie en be-
tekent ook voor de aandelenbeur-
zen niet veel goeds. De kans dat
een dergelijk scenario zich zal
voordoen, lijkt echter niet groot,
mede gezien de enorme militaire
overmacht van de Verenigde Sta-
ten. We gaan ervan uit dat het sce-
nario van een korte oorlog, zoals
die van 1991, het meest waar-
schijnlijk is.

AHOLD DOMPER VOOR
NEDERLANDSE BEURS
Specifiek voor de Nederlandse
beurs speelt naast de oorlogsdrei-
ging ook de recente winstwaar-
schuwing van Ahold een grote rol
bij het huidige negatieve senti-
ment. Op 24 februari maakte
Ahold bekend dat de inkomsten
bij het Amerikaanse bedrijfsonder-
deel US Foodservices over 2001 en
2002 flink blijken te zijn over-
schat. Bovendien lijkt er bij de Ar-
gentijnse dochteronderneming
Disco te zijn gefraudeerd. In de da-
gen direct volgend op de winst-
waarschuwing verloor het aandeel
Ahold 70% van zijn waarde, en
sleurde daarmee ook de AEX-index
verder omlaag. Het vertrouwen
van beleggers in Ahold heeft een
zware deuk opgelopen en het is
maar zeer de vraag of Ahold in zijn
huidige vorm als zelfstandige on-
derneming zal kunnen voortbe-
staan.

AHOLD NIET HET BEGIN
VAN NIEUWE REEKS
BOEKHOUDSCHANDALEN
Het bericht van Ahold riep bij be-
leggers herinneringen op aan de
boekhoudperikelen bij Ameri-
kaanse bedrijven als Enron en
Worldcom van vorig jaar. De angst
voor boekhoudschandalen was
juist min of meer weggeëbd, maar
is nu weer helemaal terug op het
netvlies van beleggers. Is Ahold het
begin van een nieuwe reeks grote
schandalen? Het afgelopen jaar is
juist gebleken dat fraude op grote
schaal, zoals bij Enron en nu wel-
licht ook bij Ahold, een randver-
schijnsel is. Het overgrote deel van
de beursgenoteerde ondernemin-
gen houdt zich wel aan de regels,
die zeker in de Verenigde Staten
het afgelopen jaar ook nog eens
flink zijn aangescherpt. Het effect
van 'Ahold-gate' op de wereldwij-
de aandelenbeurzen is dan ook be-
perkt.

De Nederlandse beurs wordt na-
tuurlijk wel zwaar geraakt door

De Foekepot danst
'Lente op Hackfort'
Het Internationaal Folkloris-
tisch Dansensemble heeft dit
jaar gemeend haar 19e verjaar-
dag te vieren met het geven van
een matinee.
De voorstelling zal dit keer niet
plaatsvinden in de Hanzehof,
maar in de prachtige locatie
van de Vereniging van Natuur-
monumenten: Kasteel Hackfort
te Vorden.

Gekozen is voor twee voorstellin-
gen, te weten op zaterdagmiddag
22 maart en zondagmiddag 23
maart. De Foekepot is ook dit jaar
er weer in geslaagd een aantal
nieuwe choreografieën te presen-
teren die met veel enthousiasme,
onder deskundige leiding van
Marianne kerkhoven, door de
danseressen en dansers zijn inge-
studeerd. De choreografieën zul-

het Ahold-debacle. Veel beleggers,
voor wie Ahold traditioneel een
vertrouwde naam in de beleg-
gingsportefeuille was, zullen niet
snel geneigd zijn nu aandelen bij
te kopen. Daar komt bij dat de Ne
derlandse economie er niet floris-
sant bij staat. De werkloosheid
loopt op en -het consumentenver-
trouwen staat op een historisch
dieptepunt. De sterke euro en een
gebrek aan productiviteitsgroei
hinderen het bedrijfsleven. De
winstverwachtingen voor Neder-
landse bedrijven worden dan ook
sneller neerwaarts herzien dan
voor bedrijven in de meeste ande-
re landen. Internationale sprei-
ding van uw aandelenportefeuille
is dan ook sterk aan te raden.

ECONOMISCH HERSTEL
POSITIEF VOOR AANDELEN
WERELDWIJD
Zoals gezegd is voor de wereldwij-
de aandelenbeurzen de oorlogs-
dreiging veel bepalender dan
Ahold. Wat dat betreft zal het uit-
breken van een oorlog tegen Irak
naar verwachting veel van de hui-
dige onzekerheid onder beleggers
doen wegnemen. Zeker wanneer
de oorlog dan ook nog voorspoe-
dig blijkt te verlopen, kan een 'op-
luchtingsrally' voor een stijging op
de wereldwijde beurzen zorgen.
Het wegvallen van de 'onzeker-
heidskorting' is niet de enige re-
den waarom we positief gestemd
zijn over aandelen. Minstens zo be-
langrijk is dat de grootste econo-
mie ter wereld, die van de Verenig-
de Staten, herstellende is van de
recessie van 2001. We verwachten
dat dit economisch herstel in 2003
verder doorzet. Het verloop van
een oorlog tegen Irak zal hooguit
een marginale invloed hebben op
de kracht van het herstel.
De hogere economische groei zal
zich vertalen in hogere winstgroei
bij bedrijven. Hiervan zien we nu
al de eerste tekenen. Een pluspunt
voor aandelen is ook dat deze
nu wereldwijd aantrekkelijk ge-
waardeerd zijn. Maar de huidige
onrust zal de beurs op korte ter-
mijn nog parten spelen. Dit is voor
ons een reden om op korte termijn
te adviseren niet volop in aande-
len te beleggen, maar enige voor-
zichtigheid in uw portefeuille in
acht te nemen. Voor de lange ter-
mijn blijven we positief voor beleg-
gen in aandelen.

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

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

len gedanst worden in de daarbij
behorende, prachtige kostuums.
De bijbehorende muziek zorgt voor
een sfeervol geheel in de genoem-
de romantische accommodatie,
men is van harte welkom. Bestellen
van toegangskaarten uitsluitend
op tel. (0575) 51 84 68. Voor meer
informatie van het ensemble ver-
wijst men graag naar de website:
www.defoekepot.net

Over enkele dagen is de lente
weer aangebroken en met het
mooie weer van de laatste dagen
heeft iedereen weer zin om
naar buiten te gaan en te kijken
naar het ontluiken van moeder
natuur.

De eerste hommels zijn al weer
waargenomen en de citroenvlin-
der is ook al op zoek naar eten. Om
iedereen mee te laten genieten
van het prille natuurleven ver-
zorgt het Wereld Natuur Fonds op
zondagmiddag 23 maart a.s. weer
één van haar bekende natuurwan-
delingen. Natuurlijk heeft men
weer een bijzonder en fraai land-
goed op het oog. Ditmaal zal het
landgoed de Kieftskamp bij Vor-
den de gastheer zijn.

De Kieftskamp behoort tot de 8
kastelen van Vorden en is eigendom
van Het Geldersch Landschap.
Vooral de landschappelijke sfeer

spreekt tot de verbeelding. Men
waant er zich in een openlucht-
museum. Knus staan de boerderij-
en in een ongekend mooi land-
schap. Ook op het gebied van plan-
ten is er veel te beleven. Zo heeft
de eigenaresse een geslaagd na-
tuurontwikkelingsproject op het
heideveldje uitgevoerd.

Een ervaren natuurgids zal u bege
leiden en deelgenoot maken van
zijn enthousiasme voor de Kiefts-
kamp en veel vertellen over het
landgoed en dan niet alleen over
het natuurleven, maar ook over de
historie.

De start van de wandeling is aan
het begin van de oprit naar het
huis langs de Lindeseweg in Vor-
den. Aan de deelnemers wordt een
bescheiden bijdrage gevraagd.
Voor eventuele nadere info kan
men kontakt opnemen met Job
Teeuwen, Velhorst l te Lochem.

Petitie familie Chettri
deze week nog ondertekenen
Deze week kunnen inwoners
van de gemeente Vorden de on-
dertekende petitie voor de fa-
milie Chettri nog inleveren bij
de winkels van Super de Boer
Grotenhuys en DA-drogisterij
ten Kate, of bij de basisscholen
in Vorden, Kranenburg en
Wichmond. Wie de editie van
het Contact van vorige week
niet meer heeft, kan ook vol-
staan met de inlevering van een
brief met de tekst "ik onderte-
ken de petitie t.g.v. de familie
Chettri" (wel graag naam en
adres vermelden).

Tot en met afgelopen zondag had-
den al enkele honderden inwoners
de petitie ondertekend. Via de
website http://petitie-nawijn.tri-
pod.com hebben veel inwoners
daarbij vaak nog een persoonlijke
noot toegevoegd.

Afgelopen zondag hebben jonge-
ren van de jeugdkerk bij de uit-
gang van de drie Vordense kerken
nog eens 176 handtekeningen op-
gehaald.

Gita Chettri heeft deze week van
de Immigratie en Naturalisatie-
dienst (IND) een reactie ontvan-
gen, in antwoord op een brief
die zij en haar kinderen Dallu en

Kanchu in februari aan minister
Nawijn hebben geschreven. Zij
hebben daarin een beroep op de
minister gedaan om tot de groep
"schrijnende gevallen" onder de
asielzoekers te mogen worden ge
rekend, die mogelijk alsnog een
verblijfsvergunning van de minis-
ter zal krijgen.

De IND heeft mevrouw Chettri ge-
schreven dat daarover nu nog
geen inhoudelijke beslissing geno-
men kan worden, omdat het kabi-
net zich eerst nog moet uitspreken
over de vraag welke asielzoekers
tot de groep "schrijnende geval-
len" gerekend mogen worden. Aan
mevrouw Chettri is toegezegd dat
zij binnen drie maanden een uit-
spraak van de IND tegemoet kan
zien.

Omdat de familie Chettri geen uit-
kering voor levensonderhoud
meer krijgt en daarom ook niet
meer verzekerd is tegen ziektekos-
ten, kunnen inwoners van Vorden
ook een financiële bijdrage aan de
familie Chettri overmaken.

Giften onder vermelding van 'fa-
milie Chettri' op bankrekeningnr.
32.74.77.970 t.n.v. de Vereniging
voor Christelijk Onderwijs in Vor-
den blijven welkom.

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

MAART
19 Ned. Bond van Plattelands-

vrouwen van Nu, dhr. Godt-
schalk, videofilm.

19 HVG Wichmond. Creatieve
avond.

19 Klootschieten ANBO bij de Klei-
ne Steege.

19 Bridgeclub BZR 't Stampertje.

19 Handwerkmiddag en Kraam-
verkoop Welfare de Wehme.

20 Bejaardenkring Dorpscentrum.
20 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
24 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum.
25 Chr. Vrouwenbeweging Passa-

ge Boekbespreking.
25 HVG dorp Vorden. SOW dag in

Arnhem.
26 Bridgeclub BZR 't Stampertje.
26 Klootschieten ANBO bij de Klei-

ne Steege.
27 PCOB Ledenmiddag in 't Stam-

pertje.
27 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
27 HVG Linde Excursie Zorgboer-

derij Harfsen.
27 HVG dorp Vorden. Paasviering.
31 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum.



• Administratief • landbouwtechniek
• Automatisering • Magazijn en logistiek
• Constructie / lastechniek • Metaalbewerking

Engineering • Montage /assemblage
• Inkoop / verkoop •Onderhoudstechniek
• Installatietechniek • Produktiepersoneej

per joneel organisat ie

Spalstraat 31 Hengelo Gl<
telefoon (0575) 46 46 01

Grote
opheffingsverkoop!

Vanaf zaterdag 22 maart iedere zaterdag.
Verkoop zolang de voorraad strekt.

Alles gaat weg voor handelsprijzen,

dus sla uw slag!
Bomen in soorten
Rhododendron
Haagbeuk
Struiken

vanaf € 10.00
vanaf € 7.00
vanaf € 0.60
vanaf € 2.00

Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a - Vorden

Tel. (0575) 55 14 64 of 06 54323046

D E N I M W E E K
Baby Barb denimbroek
van 24.95 voor
Baby Barb denimtuniek
van 29.95 voor

19.95
24.95

setprijs nu € 39.95

Barb. Farber denimbroek
van 47.50 voor
Barb. Farber denimtuniek
van 45.00 voor

40.00
35.00

setprijs nu € 70.00

CAKEWALK

MEISJES EN JONGENSKLEDING
VANAF MT. 62 T/M 152
GELDIG VAN 17 MAART T/M
22 MAART 2003

Openingstijden: ma 13.30-18.00,
di/wo/do 9.00-12.30 en 13.30-18.00 uur,
vr 9.00-12.30 en 13.30-21.00, za 9.00-17.00 uur.

Babycake denimbroek
van 29.90 voor
Babycake tricot shirt
lange mouw
van 19.90 voor

24.90

14.90
setprijs nu € 35.00

Pointer lange denimbroek
van 44.95 voor
Pointer denimjack
van 47.50 voor

40.00
42.50

setprijs nu € 75.00

Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden. Telefoon 0575-550666 Fax 0575-553958

Tonny Jupriërfs
r^i>- AUTOSCHADE

ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Inname van:

• schoon puin

• puin/zand

• bouw-en sloopafval

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

ENZERINK

Tevens verkoop van:

• ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

Vonten, Herberg 2f:4O * Warnsveld, de Kap 21:5O * Eefde,
pand Uitrusting 21.55 ' /timen, Kazerne 22:O5 'Qorculo,
busstation 21:45 ' Qeesteren, tfaan 21.55 * gelselaar, Jloryn
22.OO * Lochem 1, Oude technische school 22.1O * Kuurlo,
'Capperij 22.3O * gorcfccm, Kerk 22.-4O * Lochem 2, oude
technische school 22.5O * #atttmen, tjrink 22.3O • gorssel,
Koskamp 22:45 * Harfsen Qultenlust 22:55 uur .
Meer Info ? Kei O9OO-Witkamp of klik op www.wltkamp.com

Showroom-aanbiedingen!
H2Ü meubel
beuken, 120 cm van €

Alke wastafelmeubel
wit kersen, 110 cm van €

999,-
voor

<•
l

Detremmerie meubel/dubbel
jasmijn-wilde perelaar
140 cm van€*?3ü3rS4voor

Detremmerie meubel
beuken, incl. kasten
150 cm van €~33ü?733 voor

Huppe douchedeur
kwartrond, 80 cm, helder glas
aluminium profiel
incl. douchebak wit van

Kraus
Dakwerk • Installatie • Sanitair

Pollaan 46 - 7202 BX Zutphen - Tel. (0575) 51 39 31 - WWW.baderiekraus.nl



Voetbal

SOCH
Afgelopen weekend lieten het een
paar tegenstanders van Socii
team's het afweten. Zo was Warns-
veldse Boys op zaterdagmorgen af-
gereis naar M.V.R. in plaats van de
veel dichter bij huis gelegen buurt-
vereniging en meldde de tegen-
stander van Socii 6 te weten Erica
'76 maar 3 man bij mekaar te krij-
gen. De heren van Socii l gingen
op bezoek bij IJseloord in Arnhem
dat van te voren al bekent staat als
een lastige tegenstander. Socii kon
zich geen betere start wensen
want het was Tim Arends die na
vijf minuten al voor 0-1 zorgde. Na
een dik half uur tekende Roland
Wolbrink zelfs voor 0-2 na een aan-
val over veel schijven die door de
gastheren niet goed werd inge-
schat en hij op de juiste plaats
vond. Toch wist IJseloord in de
wedstrijd te blijven door voor de
rust nog voor 1-2 te zorgen. Het
was knap van de rood/witte jon-
gens in het blauw om rustig te blij-
ven tegen het bij regelmaat zeer
onsportieve gedrag van de gasthe-
ren. Dat het in de tweede helft nog
1-3 werd door Robert Kornegoor en
in het slot nog weer 2-3 betekende
dat het nog een heet laatste kwar-
tier werd maar Socii trok aan het,
de hele wedstrijd gezien te heb-
ben, aan het welverdiende langste
eind.

Uitslagen
Steenderen F2 - Socii Fl: 3-1
Be Quick E2 - Socii E2: 4-1
AZCC2-Socii Cl: 5-0
Baakse Boys BI - Colmschate B2:3-3
Socii 2 - Dierense Boys 2:1-3
Socii 3 - Brummen 4:1-3
HenK 4 - Socii 4: 3-1
Loenenmark 7 - Socii 5: 9-1

Programma 22/23 maart
Doetinchem Fl - Socii Fl; Socii F2 -
Gazelle Nieuwl. F5; Socii El - Zelos
E3; Socii Dl - KSH D2; Oeken C2 -
Socii Cl; Vorden BI - Baakse Boys BI;
Socii l - Klein Doditeren 1; Keijen-
burgse Boys 2 - Socii 2; AZC 5 - Socii
3; Socii 4 - Erica '76 8; Socii 5 -
Brummen 7; Brummen 8 - Socii 6.

SVRATTI
Warnsveldse Boys - S.V. Ratti
Afgelopen zondag moesten de jon-
gens van Ratti het opnemen tegen
de boys van Warnsveld. Aangezien
deze ploeg koploper is en Ratti
enkele mensen miste vanwege
blessures, begon men met een wat
behoudende speelstijl. Echter na
tien minuten wisten de boys al
te scoren uit een vrije trap die
beheerst werd binnengetikt. De
thuisploeg bleef hierna domine-
ren en na twintig minuten werd
het 2-0 uit een steekpass die werd
binnengetikt. Ratti kon aanval-
lend hier niet veel tegenover stel-
len en moest even later zelfs de 3-0
incasseren. Een schot van een van
de aanvallers van de Warnsveldse
boys belandde via een verdediger
zo voor de voeten van hun spits die
zich niet bedacht en het buiten-
kansje beheerst afrondde. Hierna
herpakte Ratti zich enigszins,
maar tot uitgespeelde kansen
kwam men niet. De tweede helft
was het wederom Warnsveldse
boys dat de sterkere ploeg was,
maar gaande weg het vorderen
van de wedstrijd wist ook Ratti
zich enige kansjes te creëren. Des-
ondanks was het Warnsveld dat
nog eenmaal scoorde en daarmee
de eindstand op 4-0 bepaalde. Een
terechte nederlaag voor Ratti dat
volgende week thuis in SHE een
meer gelijkwaardige tegenstander
treft.

Programma 22/23 maart
Ratti Fl - Zelhem F2; Brummen E2
- Rati El; Ratti Dl - Zelos D2; Ratti
Cl - Almen Cl; Vorden/Ratti BI -
Baakse Boys BI; WG '25 Al - Ratti/
Vorden Al; Grolse Boys 2 - Ratti 5
Ratti l - SHE 1; Haaksbergen 3 -
Ratti 2; Ratti 3 - SDOUC 5; Ratti 4 -
Dinxp. 5; Ratti l - Kilder l (dames)

Ajax B redenbroek - Vorden 1-0
Voorjaarsmoeheid zou een conclu-
sie kunnen zijn van deze wed-
strijd. Vorden bakte tegen een
zwak Ajax Bredenbroek er hele-
maal niets van. Ajax beschikt be
paald niet over een jonge ploeg en
de tactiek dat ook al in de thuis-
wedstrijd werd toegepast om het
tempo zo laag mogelijk te houden
slaagde men volkomen. Bij dode
spelmomenten is de ploeg uit Bre
denbroek gevaarlijk en uit een zo-
danige situatie ontstond dan ook
het enige doelpunt van de wed-
strijd. Door deze nederlaag mist
Vorden de aansluiting bij de sub-
top en bovendien heeft het de
kans voor de tweede periode titel
vergokt. De eerste en enige kans in
de eerste helft van de wedstrijd
was voor Andre Kamperman, die
een steekpass van Visser bij de eer-
ste paal net naast tikte. De Vorden-
spitsen waren slecht te bereiken,
terwijl de middenvelders niet in
de wedstrijd zaten. De hoge ballen
waren ook een kolfje naar de hand
van de geroutineerde verdedigers
van Ajax. De Ajax-verdediging be-
staat overwegend uit oud-gedien-
den en het drong Vorden een laag
tempo op en het beheerst het ei-
gen strafschopgebied door de
lucht volledig. Het ontbrak bij Vor-
den aan creativiteit om deze stra-
tegie te doorbreken. Eerst toen
Ajax uit een hoekschop de ope-
ningstreffer scoorde begon Vorden
wat beter te spelen. Vorden ging
achter een op een spelen en Rob
Enzerink versterkte het midden-
veld. Het kreeg ook scoringsmoge-
lijkheden. Rob Enzerink was dicht
bij een treffer, toen hij na de laat-
ste de man te hebben omspeeld
oog in oog kwam te staan met de
keeper, die echter zijn doel goed
had verkleind en het schot kon ke
ren. Ook Niels Siemerink kwam
vrij voor de keeper te staan, maar
ook hij kon het net niet vinden. De
passing van achteruit is bij Vorden
meestal goed verzorgd, maar de
verdedigers deelden in de algeme-
ne malaise. Een wedstrijd om snel
te vergeten, maar ook een wed-
strijd met kostbaar puntenverlies.

Uitslagen 15/16 maart
Vorden Fl - Keijenb. Boys Fl: 1-5
Zelos F2-Vorden F2: 1-2
Vorden F3 - Doetinchem F2:1-6
Steenderen F4 - Vorden F4: 0-7
Vorden F5 - Gazelle N. F5: 0-6
Vorden El - Zelhem ElD: 2-1
Zelhem E2 -Vorden E2: 1-4
Doetinchem E6 - Vorden E3: 2-2
Vorden Dl -Grol Dl: 1-1
Doesburg D2 - Vorden D2: 3-1
Vorden D3 - Pax D4: 4-1
Vorden D4 - WHCZ D6D: 4-4
WHCZC2-Vorden Cl: 5-2
WHCZ C4-Vorden C2: 2-1
Ajax B. l -Vorden 1:1-0
Vorden 2 - Longa '30 3:1-1
Ruurlo2-Vorden3:2-0
Wolfersveen 2 - Vorden 4:1-4
DEO 3 - Vorden 5: 7-2

Programma 22/23 maart
Vorden Fl - Steenderen Fl; Brum-
men F3 - Vorden F2; Drempt
Vooruit F2 - Vorden F3; Vorden F4 -
DZC '68 F10; Keijenb. Boys F4 -
Vorden F5; Pax E4 - Vorden El;
Vorden E2 - DZC '69 10; Vorden
E3 - AZC E5; Vorden Dl-WVC Dl;
Vorden D2 - Drempt Vooruit D2;
Be Quick Z. D2 - Vorden D3; Vor-
den D4 - VIOD D4; Vorden Cl -
Trias Cl; Vorden C2 - Witkamp. C2;
Vorden/Ratti BI - Baakse Boys BID;
WG '25 Al - Ratti/Vorden Al;
Vorden l - Eibergen l; Lochem 2 -
Vorden 2; GSV '38 2 - Vorden 3;
Vorden 4 - Witkampers 5; Vorden
6 - Vios Beltrum 6

W i eire n n en

RTV-ers presteren goed op eer-
ste MTB-wedstrijd
Wielrenster Gretha Klein Brinke
pakte afgelopen weekend op de
eerste MTB-wedstrijd van het jaar
een knappe negende plaats. Met

het zware parkoers in Berlicum
had Gretha geen enkele probleem.
De andere wedstrijdrijdsters had-
den daar zichtbaar meer moeite
mee. In totaal stonden er meer dan
vijftig dames aan de start. De plek-
ken één, twee en drie waren voor
de Nederlandse toppers: Corina
Dorland, Laura Turpijn en Reza Ra-
venstij n. RTV-er Marco Looman fi-
nishte bij de amateurs als dertien-
de. Ook Niek Versteege kwam als
dertiende over de finishstreep.
Niet bij de amateurs, maar bij de
nieuwelingen. Martin Weijers had
bij de Masters met veel pech te
kampen. Toch wist hij nog als 36-
ste te eindigen. Maar zonder pech
had hij zeker prijs gereden.

Bridgen

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 12 maart
Groep: A
l Mw. L. Polstra/Dhr. S. Polstra
61,46%; 2 Mw. A. van Burk/Mw.
A.W. van Gastel 55,42%; 3 Dhr. H.
Wagenvoorde/Dhr. J. Holtslag 54,38%
Groep: B
l Mw. E.M. Collenteur/Dhr. HAP.
Collenteur 66,67%; 2 Dhr. J. Post/
Mw. C.E. Smit 55,00%; 3 Mw. A. Jan-
sen Vreling/Dhr. W. Jansen Vreling
51,04%
Groep: C
l Mw. L. Lamers/Mw. P. v.d. Vlugt
62,17%; 2 Mw. G. Bouman/Mw.
A.W. van Manen 58,08%; 3 Mw. B.
Beltman/Mw. M. de Leeuw 56,92%

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen 10 maart
A groep:
1. De echtpaar Wullink met 60,4%;
2. De dames van Burk en Hendriks
met 59,8%; 3. De dames Walter
Kilian en van Gastel met 58,3%
B groep:
1. De dames Warnaar en den
Ambtman met 73,4%; 2. De dames
de Bruin en de Leeuw met 60,4%;
2. Het echtp. Vreeman met 56,8%

S q u a s h

SQUASH VORDEN l BEHOUDT
KANS OP HET KAMPIOENSCHAP
Afgelopen zondag mocht Vorden l
in Zutphen tegen Deventer en
Zutphen aantreden. Koploper Vor-
den stond nog twee punten voor
op Oldenzaal en was vastbesloten
alle 10 te behalen punten naar
huis mee te nemen. Deventer
moest het hoofd buigen en verloor
met 5-0. J.K. Veldink en Hajo Stok
wonnen hun partijen met 3-1 en
Michel te Riele en Gerjan Wagen-
voort zegevierden beide met 3-0.
Tegen Zutphen had de jarige Job
het moeilijk en hij verloor met 1-3
in sets; gaan de jaren toch tellen?
J.K. en Michel wisten hun partijen
met 3-0 te winnen. Tenslotte had
Jan Werner Sobering 5 sets nodig
om de partij naar zich toe te trek-
ken. Het resultaat is 9 punten
waarmee Vorden l redelij k tevreden
de laatste wedstrijddag tegemoet
kan zien. Deze zal op zondag-
middag 6 april a.s. in Dalfsen
plaatsvinden bij Sport Studio Kont-
rast, Haersolteweg 23 (buiten-
plaats Gerner). Aldaar kan Vorden
l de strijd om het kampioenschap
dan beslissen.

Volleybal

Pelgrum Makelaars Dash Dl -
Boemerang Dl: 3-2
De Ie set begon Dash met goed
spel, mede door een service serie
van Lian Leunk kwam het team op
een 5-0 voorsprong. De pass kwam
goed aan waardoor aanvallend
ook veel punten gescoord werden.
Deze set werd gewonnen met 25-
19. De 2e set kwamen de dames
juist op achterstand, maar na een

time-out, begon het spel weer lek-
ker te lopen. En de stand werd
weer een heel stuk in gelopen,
maar niet genoeg voor set winst,
20 -25. In de 3e set trok Dash weer
aan het langste eind deze werd
weer gewonnen met 25-22. Tevens
in de 4e set ging het gelijk op,
het werd een spannende set. Aan
beide kanten werden veel service
fouten gemaakt. Deze set toch
weer door Boemerang gewonnen
met 21-25. In de 5e set begon Dash
erg sterk. Bij wisseling van speel-
helft stond het 8-3, waar zelfs nog
een punt bij kwam omdat de
coach van Boemerang geel kreeg.
Deze set werd met 15-12 gewon-
nen, wat 3 punten voor Dash ople-
vert. Volgende week spelen de
dames in Doetinchem tegen Orion
dames 2. Men is van harte uitgeno-
digd om te komen kijken en de
dames aan te moedigen.

UITSLAGEN
Dames Recreanten:
P/ dash - svs 3: 3-0
Dames:
P/ dash l - boemerang 1:3-2
P/ dash 2 - labyellov 1:4-0
P/ dash 3- boemerang 2:1-3
P/ dash 4 - side out 2: 2-3
Marvo 76 4- p/ dash 5: 3-1
Longa '59 7- p/ dash 7: 3-2
Heren:
Rivo Rietmolen l- P/ dash 2:3-1
Wivoc-P/dash3:4-0
Meisjes:
P/ dash mc2- boemerang mc2:3-1
P/ dash mcl- huevo mcl: 3-1
Mini's:
P/ dash 2- overa: 4-0
Tornado l- p/ dash: 2-2
Jongens:
Vcvjc l - p/ dash-wik j cl: 2-3

Huldiging
kaïnpioenen
P. V. Vorden
Tijdens een gezellige bijeenkomst
heeft het bestuur van P.V. Vorden
de volgende kampioenen in het
"zonnetje" en in de bloemetjes ge
zet. Dit zijn: Vitesse "onaangewe-
zen" : H. Eijkelkamp kampioen; 2 J.
Meyer; 3 A & A Winkels. Idem
"aangewezen" H. Stokkink kam-
pioen; 2 C. Bruinsma; 3 H. Eijkel-
kamp. Duif kampioen Vitesse 2002
H. Eijkelkamp. Midfond "onaange
wezen"; H. Eijkelkamp kampioen;
2 C. Bruinsma; 3 A & A Winkels.
Idem "aangewezen": H. Eijkel-
kamp kampioen; 2 H. Stokkink; 3
J. Meyer. Duif kampioen Midfond
2002 H. Eijkelkamp. Eendaagse
Fond "onaangewezen": H. Eijkel-
kamp kampioen; 2 J. Meyer; 3 C.
Bruinsma. Idem " aangewezen" H.
Eijkelkamp kampioen; 2 J. Meyer;
3 C. Bruinsma. Kampioen Eendaag-
se Fond 2002 Ashley Eijkelkamp.
Overnachtfond " onaangewezen":
H. Stokkink kampioen; 2 mevrouw
Goedhart; 3 J. Meyer. Idem "aange-
wezen" mevrouw Goedhart kam-
pioen; 2 H. Stokkink; 3 T. Wesse-
link. Duif kampioen Overnachtf-
ond 2002 H. Stokkink. Jong kam-
pioen "onaangewezen": A & A
Winkels kampioen; 2 H. Eijkel-
kamp ; 3 C. Bruinsma. Idem "aan-
gewezen" A & A Winkels kam-
pioen; 2 M. Tiemessen; 3 C. Bruins-
ma. Duif kampioen Jong 2002 A &
A Winkels. Natour "onaangewe-
zen": H. Eijkelkamp kampioen; 2 A
& A Winkels; 3 C. Bruinsma. Idem
"aangewezen": C. Bruinsma kam-
pioen; 2 H. Eijkelkamp; 3 M. Tie-
messen. Duif kampioen Natour
2002 H. Eijkelkamp. Generaal
kampioen "onaangewezen": H.
Eijkelkamp kampioen; 2 J. Meyer;
3 C. Bruinsma. Idem "aangewe-
zen": H. Stokkink kampioen; 2 H.
Eijkelkamp: 3 C. Bruinsma. Duif
kampioen Generaal 2002 H. Eijkel-
kamp. Super 25 vluchten: "onaan-
gewezen" H. Eijkelkamp kam-
pioen; 2 A & A Winkels; 3 J. Meyer.
Idem "aangewezen": H. Stokkink
kampioen; 2 H. Eijkelkamp; 3 C.
Bruinsma. Super kampioen 2002:
H. Eijkelkamp.

De Isendoorn-bus,
een snelle verbinding
tussen Lochem,
Vorden en Warnsveld

Het Isendoorn College hecht
veel waarde aan een passende
vervoersmogelijkheid voor de
leerlingen uit de regio. Zoals be-
kend heeft onlangs een regio-
nale aanbesteding voor het ver-
voer per bus en trein plaatsge-
vonden.

Syntus heeft de gunning ontvan-
gen en ook de trajecten zijn inmid-
dels bekend. Daarbij is komen vast
te staan dat een busverbinding
vanuit Laren naar Zutphen is ge-
handhaafd en dat lijn 55 vanuit Lo-
chem is komen te vervallen. Een
echte busverbinding met Vorden
was al eerder uit het programma
geschrapt.

Het Isendoorn College, en dat
geldt zeker ook voor veel ouders
en leerlingen uit Lochem en Vor-
den, heeft, vooral in de winter-
periode, groot belang bij een snel-
le busverbinding die aansluit bij
de schooltijden.

Het voedingsgebied is de laatste ja-
ren steeds groter geworden, mede
door de wens van de ouders en
leerlingen een school te kunnen
kiezen die aansluit bij hun wen-
sen, en vooral ook door het aanbod
van tweetalig onderwijs. De animo
daarvoor is groot, zeker nu naast
vwo-leerlingen, ook leerlingen
met een havo-indicatie tweetalig
onderwijs kunnen volgen.

Reden te meer Syntus uit te nodigen
om te bezien of maatwerk geboden
kan worden. Samen met enthou-
siaste ouders uit Lochem hebben
wij onlangs de besprekingen suc-
cesvol afgerond. Een korte contro-
le in Lochem en Vorden leerde ons
dat er voldoende draagvlak aanwe
zig is een start te maken.

Het contract omvat de volgende
punten: Zowel 's morgens als 's
middags zal een bus rijden van Lo-
chem, via Vorden naar het Isen-
doorn College. Via twee opstap-
plaatsen in Lochem en een of twee
in Vorden zullen leerlingen bin-
nen een half uur (Lochem) of bin-
nen een kwartier (Vorden) bij het
Isendoorn College worden afgezet.

De aankomst- en vertrektijden zul-
len afgestemd worden op de lestij-
den. De bussen zullen ingezet wor-
den van l november tot l maart.

De kosten zullen vier procent lager
liggen dan de gangbare trajectta-
rieven. Het Isendoorn College sluit
een contract en de leerlingen ko-
pen bij de school een trajectkaart
voor vier maanden.

Deze vervoersmogelijkheid zal in-
gaan op l november 2003. Van
Laren naar Zutphen zal Syntus
een halfuursdienst verzorgen. Het
Isendoorn College is in gesprek om
deze buslijn door Warnsveld te
laten lopen, zodat ook de leerlingen
uit Laren over een vlotte busver-
binding kunnen beschikken.

Kijk voor
nieuws
ook op:



Helmink Vorden 45 jaar
* *^/

^̂ _̂ jm . ..̂ ggdogflttfisZondag
OPEi

.00 - 17.00 uur

Helmink Meubelen in Vorden viert dit jaar niet
alleen haar 45-jarig jubileum, maar is ook nog
eens totaal vernieuwd! 0

Nieuw is onder andere de afdeling woningtextiel.
Een schitterende wand met een overzichtelijke presentatie van
parket/laminaat, vinyl en marmoleum, tapijt, gordijnen, karpetten,

zonwering, bedtextiel etc. Kortom, een bron van inspiratie waar u

talloze ideeën aantreft voor de aankleding van uw woning.

De afdeling meubelen biedt met een enorme keus in diverse stijlen,

evenals de slaapkamerafdeling met een overzichtelijke presentatie
van slaapkamers in modern en klassiek, linnenkasten, matrassen,

bedbodems, boxsprings, waterbedden en bedtextiel. En voor het

echte zitcomfort biedt onze ruime collectie relaxfauteuils voor jong en
oud een keur aan stijlen, uitvoeringen en verstelmogelijkheden met

hand- of elektrische bediening .

Kom zondag a.s. maar eens kijken om inspiratie op te
doen voor een sfeervolle inrichting van uw woning.

OPENINGSACTIVITEITEN:
• Bij aankoop elke €500,- wooncheque t.w.v. €45,-
• Presentatie en verkoop zijdebloemboeketten

door Atelier M i ka ra
• Demonstraties portrettekenen
• Gratis hapje en drankje

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

w w w . h e l m i n k m e u b e i e i t . n l
H e l m i n k m a a k t n e. t m o o i e. t h u

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

VOORJAARSSHOW/DEMODAGEN
29 EN 30 MAART van 10.00 -17.00 uur

Zwarteveenweg l, Barchem Tel. 0573-258094

if i

Van 10.00 - 17.00 uur

VLOOIENMARKT
HUUR OOK EEN KRAAM!

2de kraam gratis! Bij inlevering (advertentie)

SPORTHAL DE KEI
BUSSENWEIDE 2, WARNSVELD

INFO: REZI 053-4331777

r a n d c a f é

presenteert
op zaterdag
22 maart

Jan Ottink en
de Hemel

aanvang
21.30 uur.
Spalstraat 44
7255 AD Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 37 78

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele

mogelijkheden van doorplaatsing
in meerdere edities.

Telefoon (O575) 55 1O 10



21 maart tot en met 18 mei 2003

De lente 2003 start weer op Keukenhof
LISSE - Waar kun je de lentekriebels beter kwijt dan op
Keukenhof? Want Keukenhof zit net als de lente boordevol nieuwe
energie. Niet alleen in de kleuren en geuren van alle prachtige tul-
pen, narcissen en hyacinten die er te bewonderen zijn, maar ook in
een nieuw lenteprogramma vol verrassende activiteiten. Beleef de
mooiste lente van je leven in een bloemenpark van 32ha.

De Beukenlaan, de bijzondere
Japanse- en Historische tuin zijn een
bron van inspiratie voor uw eigen tuin.
Voor de kids is er een
spannende Bollebozen
speurtocht door het KeuKenhof

L I S S E - H O L L A N Dpark. Uitgespeurd?, dan
is het hollen naar het klimtoestel of de
dierenweide. En dan natuurlijk de
befaamde doolhof. Verder hebben we
dit jaar weer de bijzondere bloemen-
tentoonstelling waar alle denkbare
exemplaren van snijbloemen te
bewonderen zijn. De wereldberoemde

Kinderparadijs met
spannende speurtocht

Keukenhof wordt steeds meer
óók een paradijs voor kinderen.
Voor alle jeugdige bezoekers is
er deze lente een spannende
speurtocht door het park.
Leidraad is het speciaal geschre-
ven en gratis af te halen
'Bollebozenboekje', leuk geïl-
lustreerd en vol aanwijzingen
en opdrachten. Wie uitgespeurd
is, holt naar de klimtoestellen of
de Keukenhof-fontein: een
spectaculair waterspektakel!

Natuur is niet alleen flora, maar
ook fauna. In Keukenhof zijn tal-
loze dieren, die graag geaaid en
bekeken willen worden. In de
dierenweide staan prachtige
pauwen, schapen, geiten, gan-
zen en kippen.

Verder is er ook de befaamde
Keukenhof Doolhof. Niemand
kan écht verdwalen tijdens de
tocht tussen de 700 venijn-
bomen in dit unieke labyrint. En
als de tocht goed doorlopen is
kan de terugroute worden
bepaald door in het uitkijkpunt
te klimmen. Voor de kleintjes
zijn er bij de entree kinderkar-
ren gratis te huur.

Speciaal voor kinderen is er dit
jaar een tuin, die is ontworpen
door Kinderen. Keukenhof
heeft daarvoor een overeen-
komst gesloten met de grootste
producent van tijdschriften. De
Nederlandse tak van het Finse
Sanoma heeft zeven tuinen in
het park ter beschikking gekre-
gen en één daarvan wordt inge-
vuld door het blad Kinderen.
Andere door bijvoorbeeld VT
Wonen,Tuinieren en Libelle.
Genoeg gespeeld en geleerd?
Dan is het tijd om poffertjes te
eten in het oer-Hollandse pof-
fertjesrestaurant.

Lelietentoonstelling viert in 2003 haar
25e jubileum. Interessant om te weten
is ook dat er weer twaalf leasezwanen

vakantie zullen vieren
in de hofvijver,
Keukenhof de grootste
fontein van Europa

heeft, op Keukenhof ook bollen te
koop zijn en er maar liefst 7 miljoen
bollen op springen staan. Het park is
goed toegankelijk voor gasten met
een handicap. Rolstoelen (tijdig telefo-
nisch reserveren) en wandelwagens
zijn gratis beschikbaar. En na de tuin
bezichtigd te hebben is het heerlijk
uitrusten en nagenieten in de restau-
rants en op de terrassen.

Het Frans Hals Museum reali-
seert in het Oranje-Nassau
Paviljoen een tentoonstelling
over de tulpomania (tulpen-
gekte) in de Gouden Eeuw. De
tentoonstelling zal te zien zijn
gedurende de gehele ope-
ningsperiode van Keukenhof.
Aan de hand van een aantal
fotografische reproducties en
toelichtende teksten geeft de
tentoonstelling een goed
beeld van de tulpengekte.

Tulip Fields of Holland
Hollandse bollenvelden
Keukenhof heeft deze lente de primeur van een bijzondere ten-
toonstelling in het Oranje Nassau Paviljoen over schilders uit
binnen- en buitenland die in de periode!850-1950 hun inspiratie
hebben geput uit de beroemde Hollandse bollenvelden. Aanleiding

( illOIIlC S Weet GnOItie voor deze kleurrijke expositie is het boek Tulip Fields of Holland /
Hollandse bollenvelden, waarin bijna 140 schilderijen in kleur staan
afgebeeld van ongeveer veertig grote en kleine meesters die onder
de indruk raakten van het Hollandse lentelandschap.

Vanaf 21 maart is de tentoon-
stelling Gnome sweet Gnome te
zien. In samenwerking met SKOR
(Stichting Kunst en Openbare
Ruimte) heeft Keukenhof voor
de komende drie jaar een pro-
gramma ontwikkeld voor het
presenteren van hedendaagse
beeldende kunst. Onderwerp
voor de tijdelijke en permanente
kunstwerken audio- en/of video-
installaties is de tuinkabouter in
al haar facetten.

In het tentoonstellingsprogramma
dat Rob van de Ven (Zapp Produc-
tions/Zapp Magazine) samenstelt,
staat het beeld en de verbeelding
centraal, rondom een fenomeen dat
iedereen kent: de tuinkabouter. Niet
via tekst of theorieën maar via de
visuele kracht van beelden wordt de
bezoeker bij de hand genomen.
Kunstenaars uit binnen- en buitenland
worden de komende driejaar uitgeno-
digd om gestalte te geven aan de
kabouter of een soortgelijk mythisch /
sprookjesachtig figuur uit hun cultuur.
Op verassende plekken en op onver-
wachte wijze komt de bezoeker van
Keukenhof deze hoeder en bescher-
mer van onze tuinen tegen: van de
kaboutergeluiden in de soundscapes
van Mr. Mrs. Cameron tot en met de
kabouterdemonstratie van Rik Delrue.

Halverwege maart verschijnt een boek
waarin zo'n 140 afbeeldingen staan
van schilderijen, die stuk voor stuk
betrekking hebben op de Hollandse
tulpenvelden. Herman van Amster-
dam, geboren en getogen in deze
regio, nam het initiatief voor dit boek.
Hij is internationaal expert op het

gebied van schilderijen over de
Hollandse bollenvelden en organiseer-
de een uitgebreide speurtocht kriskras
over de aardbol om dit soort impres-
sies te achterhalen.
Een van de verrassende ontdekkingen
die Van Amsterdam deed waren de

Glaskunst
Keukenhof presenteert dit voor-
jaar een symfonie van licht en
kleur. De vertrouwde spranke-
lende kleuren van de ontluiken-
de lente, vormen in het Koningin
Juliana Paviljoen, "Glow of
Glass',' het natuurlijke decor van
in glas gevangen licht. Twaalf
prominente hedendaagse
Nederlandse glaskunstenaars
stellen er van 21 maart tot en
met 18 mei 2003 hun vrije werk
tentoon: glasobjecten die licht
ruimte en kleur weerspiegelen
in hun door kunstenaars gescha-
pen unieke vorm.
De deelnemende kunstenaars
zijn Bibi Smit, Bernard Heesen,
Jan Verschoor, Louis La Rooy,
Meza Rijsdijk, Ming Hou Chen,
Peter Huntelaar, Peter Bremers,
Richard Price, Siem van de Marel,
Sabine Lintzen en Winnie Tesch-
macher.
De tentoonstelling biedt daar-
naast een ruim overzicht van
serie-atelierstukken en unieke
stukken van de Koninklijke
Nederlandsche Glasfabriek
Leerdam. Een deel van de unica's
van de kunstenaars is geduren-
de de tentoonstelling ook aan te
kopen.

kunstwerken van de Engelse aquarel-
liste Mima Nixon.Zij streek begin twin-
tigste eeuw neer in de Bollenstreek op
verzoek van een Londense uitgever
die een boek over tuinen in Nederland
wilde produceren. Nixon werd
gevraagd de illustraties te verzorgen
en maakte in de omgeving van
Haarlem een schitterende serie land-
schappen met tulpenvelden. Mede
dankzij Mima Nixon is goed te
'reconstrueren' hoe pakweg een eeuw
geleden het landschap van de
Bollenstreek er uit heeft gezien.

Gedurende de openstelling is er
op het park een groep van tien
kunstenaars aanwezig in de vier
paviljoens op Keukenhof. Het
betreft het Koningin Juliana
Paviljoen, "Glow of Glass"
Koningin Beatrix Paviljoen,
"Tropical Trends'/ Prins Willem-
Alexander Paviljoen, "Gardens
Inside" en tenslotte het Oranje-
Nassau Paviljoen, "House of
Flowers" Het samenvattende
thema van hun werk is Reizen en
het bewegen in de tijd en ruimte.

De grootste lelietentoonstelling
ter wereld viert haar mijlpaal
Keukenhof organiseert in 2003 maar liefst vijftien bijzondere bloe-
mententoonstellingen, waar alle denkbare exemplaren van favorie-
te lentebloemen bewonderd kunnen worden. De shows zijn wisse-
lende binnententoonstellingen, waarbij elke week een andere
bloem centraal staat. Het gaat hierbij om planten en afgesneden
bloemen die worden verwerkt in bijzondere arrangementen.

Het hoogtepunt is al jaren de Lelieten-
toonstelling, de grootste lelietentoon-
stelling in de wereld, die dit jaar voor
de 25e maal wordt gehouden in het
Prins Willem Alexander Paviljoen. Deze
parade was 25 jaar geleden de eerste
expositie in zijn soort en is inmiddels
uitgegroeid tot de grootste overdekte
jaarlijkse lelieshow ter wereld. Op een

oppervlakte van ongeveer 6.000 vier-
kante meter worden meer dan 300
verschillende soorten lelies getoond,
verwerkt in honderden imposante
bloemstukken. De opbouw van de ten-
toonstelling vindt plaats van 9 t/m 11
mei 2003. Op moederdag 11 mei staat
de show al in volle bloei. De echte ten-
toonstelling is van 12 t/m 18 mei 2003.

Keukenhof 2003:
praktische informatie

Keukenhof is dagelijks geo-
pend van 21 maart t/m
18 mei 2003; van 8.00 uur
tot 19.30 uur.
De kassa's zijn geopend tot
18.00 u u r.

De entreeprijzen voor
Keukenhof bedragen voor:

volwassenen € 11,50
65+ €10,50
kinderen (4-11 jaar) € 5,50
Parkeren kost € 4,00

www.keukenhof.nl



Ook bij 0(1 Hengelo (Gld.) een
vollere tas voor minder geld!!!

VLEES:

SCHOUDER-
KARBONADE

2."kilo nu:

SPA WATER
REINE, ROOD, MARIE-HENRIETTE

fles 1,5 liter a 0.65

nu 3 flessen halen

2 nessen betalen

DASH NAVUL
pak 1.35 kilo a 6.49

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

GROENTE:

BROCCOLI
49

kg van 2.98 voor

50% korting

Oh ZACHT & STERK

TOILETPAPIER
pak 8 rol a 3.59

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

GALL^GALL

WEDUWE VISSER
VIEUX

929

•

LAY'S CHIPS
zak 200 gram a 1.05

nu 3 zakken halen

2 zakken betalen

Oh GEHAKT
HALF OM HALF

349
•

+ GRATIS GEHAKTKRUIDEN

GALLSGALL

Gratis sparen
voor Hartman
tuinmeubelen

Altijd dagvers
Bestellingxper tel./fax

Bezorgen aan huis
Riant en gratis parkeren

Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

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

01 HENGELO (G) (0575) 4612 05 FAX (0575) 46 46.12

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag
20 maart

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Voorjaar-Zomershow '2003
voor ciames en heren

op woensdag 19 maart a.s.
eerste show 10.00- uur
tweede show 14.00 uur

Graag laten wij u dan de nieuwe trend in mode zien
onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers.

21 - 22 maart mode-dage!
23 maart koopzondag

Dames- en Herenmode

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Politieke scholing
samenwerkende

vrouwenorganisaties

STUDIEDAG
Vrouwen in Europa:

nu en in de toekomst.

Maandag 7 april 2003
in de Jaarbeurs te Utrecht.

Aanvang 10.00 uur. Einde ± 16.00 uur.

Inlichtingen bij
mevr. L. van Ruller, tel. (0575) 55 36 35

CHR. MUZIEKVERENIGING

OpgertMII novemba 1930

D

VORDEN

Geeft op zaterdag 22 maart
2003 in het Dorpscentrum
te Vorden een

n

leuk programma voor jong en oud.

Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis.



EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

3NPEUGEOT
RIDDERHOF

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

Molenenk 2 - Hengelo (Gld.) (0575)461947

Peugeot 106 1.1 Sport geel 05-00 € 9.250
Peugeot 206 2.0 Gti 16V groen 06-99 € 13.950
Peugeot 2061.4 XT blauw 01-00 €11.750
Peugeot 206 2.0 Gti 16V grijs 01-00 € 15.250
Peugeot 206 2.0 Gti 16V blauw 03-00 € 16.250
Peugeot 3061.9 XRD geel 03-98 € 7.950
Peugeot 3061.6 XRE2 groen 04-94 € 4.750
Peugeot 306 1.4 XR groen 05-00' € 11.250
Peugeot 306 1.4 XR Comfort rood 03-96 € 6.950
Peugeot 306 2.0 HDI XT grijs 06-99 € 12.750
Peugeot 406 3.0 V6 Coupe zilvergr. 03-00 € 30.950
Peugeot 406 1.8 SL16V groen 01-96 € 7.950
Peugeot 607 2.2 16V blauw 03-01 € 30.950
Opel Astra Station 1.6 blauw 02-97 € 7.750
Ford Escort 1.6 CLX rood 05-94 € 3.750
Peugeot J5 div typen wit 08-93 € 17.950

www.ridderhof.peugeot.nl

GARAGE
WASSEVELD
Ruurloseweg 35a - Zelhem
(0314)621864

AUTOBEDRIJF

Seat Totedo 1.6 Sport zwart f 1-99 airco
Suzuki WagonR+1.2 5-drs blauw 05-00
Opel Zafira 1.6 16V comi Zilver 01-01
Toyota Corplla 1.3 XLI sport paars 08-94
VW Golf 1 !6 Variant zilvergr. 01-00

€12.750
€8 .500
€19.500
€ 4.250
€15.500

l /l / APK Keuringsstation

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

Mercedes 230 CE Coupe leder interieur 1990
Nissan Vanette 2.0 Diesel Dubb. Cab wit 1991
Subaru Legacy 2.0 GL LPG rood 1992 LM vlgn.
Audi 80 1.8S zilvergrijs trekh stuurbekr. 1990
Ford Escort 1.6 CL LPG trekh. LM vlgn. Rood 1991

APK- Keuringsstation
Steenderen

Toldijkseweg 2 Steenderen
06-22252580 of 0575-452305

onafhankelijke apk keuring
geen reparaties
benzine en Ipg auto's is € 48,- (ind.CO en viergas-
meting.)
dieselauto's roetmeting meerprijs € 35,-
tegen inlevering van deze advertentie krijgt u
€ 8,- korting, (max. 1 advertentie per apk)
profiteer nu en bel voor een afspraak.

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28,
7234 ST Wichmond

m
(0575)441621

www.autolangwerden.nl

Opel Astra station 1.61 zwart 1999 5-drs
Renault Megane coupe 1.6i groenm. 1998
Renault Scenic 1.9TD grblauw 1997 5-drs
Renault Scenic 1.6 groenm. 1999 5-drs
Volvo 440 1.6i groen 1994 4-drs 150000 km

€11.750
€ 8.500
€11.000
€13.250
€ 3.900

Autobedrijf

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575)451974

Daihatsu GranMove 1.6 16V groen 2001 € 13.950
Honda Civiel. 5 Dxi 3-d zwart 1995 € 5.250
Toyota Corolla 1.3 hatchb. Rood 1996 € 6.950
VW Golf 1.4 16V blauw 2001 42000 km € 13.750
VW Polo 1.4 groen 1995 LM vlg 3-drs € 6.400

AUTOBEDRIJF

R.NIJENHUIS
Burg. Galleestraat 67e - Vorden (0575) 55 32 00
J-ii: ":..' .

www.auto-nijenhuis.nl

Alfa 146 rood bj 1999 € 6.950
Renault Laguna 1.6 blauw bj. 1999 Airco € 10.500
Suzuki SwifM.O GLS rood bj 1997 € 5.750
Peugeot 406 2.0 break d.blauw bj 1998 € 10.950
Daihatsu GranMove 1.5 MPV rood bj. 1998 € 7.950

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden

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

Voor afspraak:
(0575) 55 38 02
0 6 - 1 3 8 2 7 5 6 4

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

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

IIl f AUTOBEDRIJF //ƒƒ

BRUIL
Zelhemseweg19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

www.autobedrijfbruil.nl

Opel Astra Station 1.6 blauw 1999
OpelVectra 1.6 groen 1994
Suzuki Alto 1.0 blauw 1999
Suzuki Swift 1.0 wit 1993
Nissan Almera 1.4 rood 1998

felein Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575)551256

Peugeot 106 1.4 green roodmet. schuif/kanteldak 01-98
Peugeot 306 XR 1.6 5-drs roodmet. trekhaak 08-97
Peugeot 306 XR 1.4 5-drs roodmet airco 04-96
Peugeot 405 1.6 GL beige 141.000 km 11 -98
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 zwart JLX uitv. 04-93



A

EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

bedrijfGarage.
AUTO KEMP

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0573) 46 19 77

Opel Astra
tation 1.6 16V

1999
€ 12.250,-

Toyota Picnic 2.2. TD 6-pers zilver 2000
Peugeot 106 3-drs Diesel blauw 1996
Citroen AX 1.1 4-drs TGE blauw 1994
Peugeot 306 1.4 Selection 5-drs groen 1993
Peugeot Partner 1.90 grijs kenteken 1998

KICTMAM
AUTOBAND f H & AUTO'S

Slotsteeg 18, 7255 LH Hengelo (Gld) (0575) 46 27 79

Hyundai Pony 1.5 groenmet. bj. 1994
Seat Marbella zwart bj. 1990

Voorjaarsaanbieding:
Banden diverse maten en merken

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2 Vorden

DAEWOO

(0575) 55 22 22 Dorpsstraat 27 6999 AB Hummelo (0314) 381660

Daewoo Matiz S cobalt blauw 1999 € 6.250
Daewoo Matiz SE rood 2000 21.000 km € 7.750
Daewoo Matiz Spirit groen met. 2001 € 8.250
Daewoo Lanos automaat zilver met. 2000 € 11.950
Daewoo Lanos SE 5 drs zwart met. 2000 € 10.500
Daewoo Nubira automaat groen met. 2000 € 12.950
Daewoo Nubira SX 1,6 blauw met. 2001 € 13.950
Daewoo Tacuma 1,8 SE LPG blauw met. 2000 € 15.950
Fiat Cinquecento rood 1998 20.000 km € 5.250
Fiat Seicento sporting zilver met. 2001 € 8.750
Fiat Palio 1,6 16v weekend zwart 1999 € 8.450
Hyundai Accent 1,5 sport zwart 2001 € 11.950
Lancia Y 1,1 zilver met. 1998 57.000 km € 6.750
Nissan Almera 1,6 GX rood 1998 65.000 km € 9.750
Opel Corsa 1,2 comfort 5 drs zwart 2001 € 11.250
Peugeot Partner 1,8 combispace blauw met. € 12.250
Peugeot 306 XT 1,8 break paars met. 1998 € 10.500
Renault Clio 1,4 5 drs Max blauw met. 2000 € 10.750
Seat Cordoba vario 1,6 SXE groen met. 1999 € 10.950
Suzuki Alto 5 drs automaat blauw met. 1997 € 5.250

www.groot.jebbink.nl

De nieuwe Honda Accord 2003
staat in onze showroom!!
Honda Civic Coupé 1.6 LS 1999
Honda Shuttle 2.3 LS 1999
Volkswagen Golf TD11998

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

Mazda 323F
1.6 16V

rood i.z.g.st.
1993

www.vangeldereautos.nl

Daihatsu Feroza 1.6 blauwgrijs met. i.z.g.st. LM vlg 1991
Mazda 323P 1.3 LX rood 80.000 km 1997
Nissan Almera 2.0 Diesel wit 3-drs 1996
Renault Clio 1.2 blauw 5-drs 1991
Volvo 240 Polar LPG rood Lz.g.st. 1992

Auto Herwers: voor elk wat wils
AUTO HERWERS in Hengelo, in de volks-
mond nog altijd Jos Herwers genoemd,
is in de VHS gemeenten een van de gro-
tere autobedrijven en bestaat al meer
dan 60 jaar. Het persoonlijke contact
met de klanten is hierdoor echter niet
minder geworden.
Gevestigd in een modern bedrijfspand,
dat door zijn paviljoenachtige uitstraling
goed tot zijn recht komt in de omgeving
en het voorrecht heeft niet te verzuipen
als in een stedelijke autoboulevard heeft
men alle ruimte om zowel nieuwe als
gebruikte auto's op een mooie manier te

presenteren. De complete Nissan lijn, die
op aangename wijze aan vernieuwing
onderhevig is, zoals te zien bij de nieu-
we Primera en Micra doet het dan ook
uitstekend.
Mede door de meerdere vestigingen van
Auto Herwers, staat ook een opvallend
groot en divers aantal occasions van ver-
schillende merken overzichtelijk in een rij
te wachten op een koper. In deze cate-
gorie vindt men auto's van €1000,- tot
€ 40.000,- en zowel de beginnende
automobilist als de liefhebber van meer
exotische en exclusievere auto's doet er

goed aan het aanbod eens te komen
bekijken. Iedereen die zich in het gebied
hiertussen bevindt overigens ook!
Niels Herwers en Chis Limpers (verkoop)
en alle medewerkers van Auto Herwers
zijn u graag van dienst.

foto: Niels Herwers (rechts) en Chris
Limpers (links) midden tussen het
occasionaanbod.

AUTO HERWERS
W W W . H E R W E R S . N L

Nissan Micra 1.0 March 3-drs 1988
Nissan Micra 1.0 LX 3-drs 1998
Nissan Sunny 1.4 Clair 4-drs 1995
Nissan Almera 1.4 Airco 3-drs 1997
Nissan Almera 1.4GX Airco 1996
Nissan Almera 1.4Sport 5-drs1998
Nissan Primera 1.6Si 5-drs 1997
Nissan Primera 2.0 4-drs 2002
Nissan Maxima 2.0SE 4-drs 1997
Nissan X-Trail 2.0 Sport 5-drs 2002
Daihatsu Sirion 1.0 Rti 5-drs 1999
FiatBravo1.4SX3drs1999
FiatPunto1.2 5drs1997
FiatBrava 1.4 SX 4drs 1996
Ford Mondeo 1.8 Business 2001
HondaAccord 2.0 Aerodeck 1993
JaguarS-Type 3.0 Ex. Aut 4-drs 2000
Mazda 121 1.3 3-drs 1999
OpelKadett 1.3 5-drs 1988
Peugeot 106 1.1 Accent 3drs 1997
Subaru Impreza 2.0GT-Turbo 1998
Suzuki Alto3drs 1992
Toyota Avensis 1.8 4-drs 1998
VW Passat Variant 2.3 VR5 1999
VWGolf 1.8 Cabrio 1994

Automaten
Nissan Micra 1.3GX 3drs 1999
Nissan Primera 2.0 SLX 5-drs 1996
Nissan Primera 2.0 GX 5-drs1998
NissanPrimera 2.0 CVT M6 4drs 2002
Opel Frontera 3.2 Limited 1999
VW Passat Variant 1.9 Tdi 5-drs 1999

Diesels
NissanAlmera 2.0 5drs 1999
Nissan Almera Tino2.2 di 5-drs 2001
NissanTerrano II 2.7 Tdi 3-drs 2001
NissanTerrano II 2.7 Tdi 5drs 2000
Renault Scenic 1.9 Dti 5-drs 1999
VWPassat Variant 1.9 TDi 5-drs1999

1000
6950
4950
7950
6500
8950
9250

€ 26500
€ 13600
€ 31500
€ 8600
€ 8500
€ 6700
€ 5750
€ 15950
€ 5850
€ 39500
€ 7500
€ 1000
€ 7250
€ 17000
€ 1750
€ 11950
€ 15950
€ 10750

€ 8750
€ 8750
€ 11350
€ 31000
€ 27000
€ 19250

€ 10900
€ 19950
€ 30950
€ 32500
€ 14950
€ 19250

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



BESTSELLER!
H

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Broccoli
500 gram

BESTSELLER!

U3EGARANDEERD\

MERGENS
GOEDKOPER

Nestlé
Chocolademousse
Beker 250 gram

l

Mijn Merk
Mini frites

of
patat frites

Kilozak

55

GEGARANDEERD^

NERGENS
GOEDKOPEI

LGEGARANDEERD^
NERGENS l
GOEDKOPER |

Remia
Schepsauzen
Diverse smaken

Bakje 280 ml. 0.99

1 + 1
gratis

Bounty melk,
Milky Way, Mars,
Tvwix, Snickers of

Snickers Crunchers

35

UlEGARAHDEERD^t
MERGENS l
3OEDKOPER |

Appelsientje
Pak 1 liter

59

Onze broccoli is een
schot in de roos!"

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

GENS
KOPER

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Piet Duyvelhoff chef groente en fruit
PLUS Visser in Purmerend

Huiswijnen
Wit droog,
half zoet,
rood of rosé

N PLUS Schepijs
NERGENS J Diverse smaKen.

.GOEDKOPER | Keuze uit o.a.
-*"—™1 stracciatella of walnoten

Bak 1 liter

39

Yorkham
150 gram

69

Fijn volkoren
brood

Heel.
Ca. 800 gram }~&r

89

LaiaARANDECM>\
NERGENS l
GOEDKOPER l

Padifood
Bami of nasi goreng

In het koelmeubel
Pak 350 gram ̂ 29-

79

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

GEGARANDEERD^

NERGENS l
VGOEDKOPERJ

Uniekaas
Jonge kaas

Vers van het mes.
Aan het stuk

65

Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald.

Shoarma-
vlees

KiloJWT

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

49

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-17.00

www.plussupermarkt.nl
12/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 20 t/m zaterdag 22 maart 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Spaar nu bij PLUS voor fleurige perkplanten!
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