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Schildersbedrijf
Van der Wal B.V. verkocht

Schildersbedrij f van der Wal verkocht aan Burgers schilders/onderhoudsbedrijven B.V.

Leo Westerhof, eigenaar van het
schildersbedrijf Van der Wal B.V.
heeft zijn bedrijf verkocht aan

L.T.M. Smits, directeur van het
bedrijf Burgers in Duiven. Door de
overname is er een bedrijf van

circa 80 man personeel ontstaan.
Verderop in Contact een uitge-
breid verslag.

Sponsoractie de Vordering enorm succes!
Ouderraad en team van k.b.s.
De Vordering beleefden afgelo-
pen vrijdag een moeilijk mo-
ment toen de knoop doorge-
hakt moest worden over het al
dan niet aflasten van de grote
sponsoractie ten bate van het
25-jarig jubileumfeest.

De weergoden werkten aanvanke-
lijk dan ook niet mee en tussen de
buiten door werd in de hoop op be-
ter weer toch maar besloten de
gok te wagen en het pittige par-
cours met een vijftal hindernissen
uit te zetten, zodat klokslag half
tien onder bijna droge omstandig-
heden het startsein kon worden
gegeven.
De kleuters beten het spits af en
vol enthousiasme renden ze van
de klaarliggende fietsbanden, via

In dit

is deze week bijgesloten

Paaskrant %
'osach ; . : Pasen

het aardappellepelen en het btok-
kenstapelen naar de slalompion-
nen om het rondje te besluiten
met het tafelbuikschuiven. Een vol
kwartier lang werd rondje na
rondje afgelegd en had de stem-
pelploeg handenvol werk.
Vervolgens was het de beurt aan
de middengroepen die met een
nog grotere longcapaciteit een 20-
tal minuten lang verbazingwek-
kend vele keren de finish passeer-
den. Ook de bovenbouw liet zich
van hun beste kant zien en braken
dan ook keer op keer het record-
aantal rondjes.
Tussen de bedrijvigheid door ver-
maakte het aanwezige publiek, te
weten ouders, opa's en oma's en
andere belangstellenden, zich kos-
telijk met de capriolen van hun fa-
voriete kroost, terwijl veelvuldig
de 'koek-en-zopie'-kraam werd be-
zocht.
Nadat alle leeftijdscategorieën een
tweede ronde hadden afgewerkt
was het ter afsluiting de beurt aan
de sportieve ouders om een rondje
af te werken en daarmee het team
van leerkrachten een financieel
pootje uit te draaien.
Terugblikkend hebben kinderen
en volwassenen een heerlijke och-
tend beleefd in een oergezellige
sfeer en mag ook de opbrengst van
enige duizenden guldens grandi-
oos genoemd worden. Vol vertrou-
wen wordt dan ook uitgezien naar
het jubileumfeest in juli. De orga-
nisatie dankt ieder die een steen-
tje heeft bijgedragen aan het wel-
slagen.
In de Goede Week zijn er voor de
leerlingen van De Vordering ver-
schillende activiteiten; de hoogste
groepen bezoeken het Heiligen-
beeldenmuseum in de kerk op de

Kranenburg; de middenbouw ver-
rast de bewoners van De Wehme
met een Palmpasenoptocht en het
aanbieden van een paasmandje,
terwijl de kleuters op paasspeur-
tocht gaan, kortom: het bruist!

Oranjekrant
Vorden
Op 25 april a.s. verschijnt
het Oranjenummer van
Contact in verband met
Koninginnedag.

Advertentie's en berichten
gaarne dinsdag 17 april a.s.
in ons bezit.

Alles onder voorbehoud in
verband met de uitbraak
van Mond- en klauwzeer.

de Redactie

Inleveren kopy
rond pasen
In verband met het Paas-
weekend dient de kopy voor
advertenties en nieuws voor
de editie die na Pasen ver-
schijnt, uiterlijk op vrijdag
13 april a.s. om 09.00 uur bij
ons binnen te zijn.

de Redactie

van 11.00 tot 17.00 uur

Compleet in
sfeervolle
inrichtingen

n e t e v e n "a

Adres Groenloseweg 9
7261 AM R u u r l o

Telefoon (0573) 45 12 39

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 12 april Witte Donderdag 19.30 uur N. Beitier, Heilig
Avondmaal.
Vrijdag 13 april Goede Vrijdag 10.00 uur H. Westerink. Heilig Avond-
maal; 19.30 uur ds. M. Beitier, Gedachtenisdienst.
Zaterdag 14 april Stille Zaterdag 22.30 uur ds. M. Beitier, Paasnacht-
dienst.
Zondag 15 april Eerste Paasdag 8.45-9.45 paasontbijt voor de kinderen;
10.00 uur ds. M. Beitler, gezinsdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 12 april Witte Donderdag 19.30 uur ds. A, Hagoort, Heilig
Avondmaal.
Vrijdag 13 april Goede Vrijdag 10.00 uur ds. A. Hagoort.
Zondag 12 april Eerste Paasdag 10.00 uur ds. A. I lagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 13 april Goede Vrijdag 19.30 uur ds. D. Westerneng, Heilig
Avondmaal.
Zondag 15 april Eerste Paasdag 8.45-9.45 paasontbijt voor de kin-
deren; 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur ds. C.P.M. Verrips,
Eibergen.

R.K kerk Vorden
Woensdag 11 april Boeteviering 19.00 uur Pastor Hogenelst.
Donderdag 12 april Witte Donderdag 19.00 uur Pastor v.d. Meer,
m.m.v. Cantemus Domino.
Vrijdag 13 april Kruisweg 15.00 uur.
Vrijdag 13 april Goede Vrijdag/Woorddienst 19.00 uur H. Agterhoek,
m.m.v. Rouw- en trouwkoor.
Zaterdag 14 apn7 Paaswake 23.00 uur Pastor Hogenelst/H. Agterhoek,
m.m.v. Cantemus Domino.
Zondag 15 april Eerste Paasdag 10.00 uur Pastor Hogenelst, m.m.v.
30+ koor.
Maandag 16 april 2e Paasdag 10.00 uur H. Agterhoek, m.m.v. volks-
zang.

R.K kerkVierakker
Donderdag 12 april 9.00 uur Eucharistieviering.
Vrijdag 13 april 15.00 uur Kruisweg; 19.00 uur Herdenking/Boeteviering.
Zaterdag 14 april 19.00 uur Paaswake.
Zondag 15 april 10.00 uur Woord/Communiedienst.
Maandag 16 april 10.00 uur Woord/Communiedienst.

Weekendwacht pastores
15-16 april H. Jacobs, Keijenborg, tel. (0575) 46 13 14.

Weekenddienst huisartsen
14-15-16 april dhr. Dagevos, het Vaanwerk l, tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30 - 10.00 uur en van 17.00 - 17.30 uur. U kunt dan bellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.30 uur en van
13.30 -18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 09.30 -11.00 uur
en 17.00 -18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 13 april t/m 19 april Jonker Apotheek, Houtmarkt 73,
Zutphen, tel. (0575) 51 31 77.

Tandartsen
13-16 april (Pasen) G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24.
Spreekuur voor spoedeisende gevallen zaterdag, zondag en maandag
van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18,30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bu-
reau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lo-
chem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. 0900-8844, fax
0573^299298.

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

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
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*
626140. Voor overige zaken: 0314-626126. Internet: www.des-
tiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

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

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

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

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

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur;
vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

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

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

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

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/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV. tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32. tel. 553405.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 0900-8844

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

• De Nederlandse Hartstich-
ting is in de gemeente Vorden
op zoek naar gemotiveerde
en enthousiaste bewoners
voor de collecte. Van 22 tot
en met 28 april is het de Natio-
nale Hartweek die dit keer in
het teken staat van erfelijkheid
bij hart- en vaatziekten. Inl.:
mevr. W. de Boer, Nieuwstad
27, Vorden, tel. 551050

• Te koop: Ford Fiesta 1.3 i,
Cheers, bj.'91, kl. grijs; VW Po-
lo Coupe, bj.'90, kleur rood;
Peugeot 205 XE 1.1, bj.'91, kl.
rood; Ford Fiesta 1.3 i,
Cheers, open dak, bj.'91, kl.
rood. Rietman Autobanden, tel.
0575-462779

• Dagelijks te koop: aardap-
pelen. Vanaf 25 kg thuis be-
zorgd. Fam. Wijnbergen, Lo-
chemseweg 4 in Warnsveld,
tel. 523393

• Paashaaskostuums te
huur. DS Design, Molenkolk-
weg 33, Steenderen, tel. 0575-
452001

• Koff ielikeur voor erna of er-
veur. Deze maand extra voor-
delig. Wereldwinkel Vorden

• Gezocht: oppas voor jonge-
tje 3 jaar op ma. + di.-ochten-
den z.s.m. Event. in comb. met
h.h. werk. 0575-553591

• De Nederlandse Hartstich-
ting is in de gemeente Vorden
op zoek naar gemotiveerde
en enthousiaste bewoners
voor de collecte. Van 22 tot
en met 28 april is het de Natio-
nale Hartweek die dit keer in
het teken staat van erfelijkheid
bij hart- en vaatziekten. Inl.:
mevr. W. de Boer, Nieuwstad
27, Vorden, tel. 551050

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

PAASAANBIEDINGEN

Kijk voor
meer nieuws

op;
www.contact.nl

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

0575-538046

den 4 akker
b o e r d e r i j w i n k e l

Dezelfde mensen, nieuwe naam, nieuwe winkel.

Ons assortiment is uitgebreid niet groenten, boerderijzuivel,
eco-vlees en verdere ambachtelijke streekprodukten. Dit alles in
een winkel gebouwd met strobalen en bewerkt met leem.
U kunt ons bereiken over de nieuwe weg aan de Vierakker-
sestraatweg (zie vlaggen en borden).
Aangezien wij een scharrelpluimveebedrijf hebben, kunt u ons
gerust bezoeken.
Openingstijden: ma. t/m vr. 10-19 uur; za. 10-17 uur.

Met vriendelijke groeten en tot ziens,

Herman en Mirjam Eskes
Kapelweg 14,7233 SC Vierakker • Telefoon 0575-441434

Het kantoor van

notaris mr R. Das te Vorden
is op Goede Vrijdag 13 april a.s.

de gehele dag gesloten

Ochtendblad De Telegraaf
zoekt voor VORDEN een

agent(e)
werkzaamheden zijn 's morgens de
wijken aftellen, insteek op vrijdag,
eventueel nabezorging en bezorging
in zijn geheel regelen.
Schuur of garage noodzakelijk.

Verdiensten zijn PRIMA, wat dacht u van
650 tot 700 gulden per 4 weken en een
gratis krant e.d.

Tevens zoeken wij nog bezorgers voor donderdag
t/m zaterdag of om de week e.d.
U zit er dus niet alle dagen aan vast en de verdiensten
zijn PRIMA. Voor de snelle beslissers een startpremie van
100 gulden extra, ook diverse bonussen, regenkleding
e.d. Min. leeftijd 15 jaar. Ouderen zijn zeer welkom.

Interesse? Bel voor inlichtingen
mevrouw A. Winkels 0575-552886 of 0573-253695

Nieuwe oogst Ga'a
handappel per kilo

Jonge sperzie-
bonen 500 gram 398
Zoete witte
druiven 500 gram

OQQ
0\7O

Paasei-tomaat- AAQ
Salade 200 gram Z"O

Vers gesneden
heksenmix 200 gr.

Gewassen
spinazie 400 gram 198

per doosje
940
fc*??/

Aanbiedingen week 1 5

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

Kukelvlaai

slagroomtaart
>95

Diverse broodjes
voor uw Paasontbijt

Elke dondert
5 broden va 13!45

Echte Bakker
VAN ASSELT

&

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

Sensationele tuinplantenverkoop

2 rhododendrons
diverse kleuren

2 treurkatjes
op stam

2 bolconiferen
op stam

00

00

25.°00

BOOMKWEKERIJEN
R. MENKHORST
Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-452531

1998, Chateau Guiot,
Costières de Nïmes f 12,20
1 999, Domaine de Montine,

Tricastin Rosé f 12,95
1 999, Domaine de Montine;

Cötesdu Rhönef 12,95
1998, Domaine de Montine,

Tricastin Fut de Chène f 16,45

W IJ N K O P E R S

JANSSEN VAN LOON
Veerweg 8; 721 3 EB GORSSEL

; {11 0575490936
[F] 0575 490939
[M] 0621541428
[E] wjvloon@wijnkopers.nl



Dankbaar en met grote blijdschap verwelkomen
wij in ons gezin onze dochter en mijn zusje

Dagmar
Henrike Antoinette

Dagmar is geboren op 9 april 2001.

Jolande Wentink, Fokke en Sjoerd Voerman

Het Leemgoor 24
7251 VP Vorden

Wij vinden het leuk als u op bezoek komt,
maar belt u eerst even. Telefoon 0575-553639

Wij gaan trouwen!

Erik & Mauréén

En wel op vrijdag 27 april 2001 om 13.00
uur in het gemeentehuis van Steenderen.

Wij zouden het leuk vinden u te zien op on-
ze receptie die gehouden wordt van 15.00
tot 16.30 uur in Partycentrum 'De Ussel-
hoeve', Eekstraat 15 te Doesburg, ingang
zaal 1.

Erik Vervelde & Mauréén Hendriks

't Baaken 3
7223 LS Baak

Op zaterdag 21 april 2001 zijn wij

Antoon en Klazien Scheffer
40 jaar getrouwd.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u
van harte welkom op onze receptie van
15.00 tot 17.00 uur in zaal De Herberg,
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Hoetinkhof 89
7251 WK Vorden

Op 22 april 2001 zijn wij 25 jaar getrouwd.

Bennie Besselink
Ria Besselink-Klein Haneveld

Als u ons hiermee wilt feliciteren, bent u
van harte welkom op onze receptie, welke
wij houden op zaterdag 21 april a.s. van
15.00 tot 16.30 uur in zaal 'Marktzicht',
Bleekstraat 3, Hengelo (Gld.).

Sarinkkamp 36a
7255 CW Hengelo (Gld.)

In verband met bovenstaand feest zijn on-
ze showrooms in Hengelo (Gld.) en Ruurlo

zaterdag 21 april
vanaf 12.30 uur

gesloten
SPANNEVOCEL
M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel 0575-461484
Dorpsstraat 27, Ruurlo, tel. 0573-453193

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

Radio • Televisie
Satelietsystemen

Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie

Verkoop

voor service,
kwaliteit en

vakmanschap
Rowi Hengelo (Gld.)

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

Fax 0575-467652

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

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

Op 23 april begint de
nieuwe training weer bij

Hondenschool
'Klein Weetink'

te Velswijk
Inlichtingen en/of opgave:

Ap Peters 0314-641436
Lucia Mullink 0314-622361

Voor uw

VLIEGTICKET
gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Geef Pasen kleur
in de keuken

entrecote
100 gr.

varkensfricandeau, "798 runderrollade,
500 gr. l WO gr.

runderham, "325 Paas-eisalade,
WO gr. 3 WO gr.

kalfsleverworst, ^19 beef Mozzarella,
WO gr. WO gr. €157

VlogmanKeurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

Op donderdag 19 april 2001 hoop ik mijn
65e verjaardag te vieren.

G J. Kelder-Ligtenbarg

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot
22.00 uur in hotel-café-restaurant 'de Exel-
se Molen', Oude Lochemseweg 4, Exel.

Gr. Lodewijklaan 2
7242 CA Lochem

. a
l

Op zondag 22 april a.s. hoop ik 90 jaar te
worden.

Hennie Eckhardt-Smit

Lieve mensen,

Nu ik weer thuis ben na een verblijf van 6 weken
in het ziekenhuis, wil ik een ieder bedanken voor
de vele, vele kaartjes, bloemen, lieve brieven en
woorden en andere attenties die ik ontvangen
heb.

Dit heeft mij erg goed gedaan.

Nu mijn rugoperatie achter de rug is, ben ik bezig
met mijn herstel zodat ik u na een paar maand
weer kan begroeten in onze Keurslagerij.

Nogmaals dank!
Hetty Vlogman

Als u mij hiermee wilt feliciteren, bent u op
deze dag tussen 15.00 en 17.00 uur van
harte welkom in bar-bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 in Vorden.

Margrietlaan 29
7251 AV Vorden

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 552928
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Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk be-
danken voor de vele blijken van medeleven na het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en
oma

Hendrika Geertruida
Zweverink-Mombarg

G.J. Zweverink
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, april 2001

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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



Eerste stamtafelgesprek over gemeentelijke herindeling:

Vorden blijft natuurlijk

"Nou, dat is wel een heel
bont gezelschap", zegt de
heer Wouter Emsbroek als
hij van tevoren hoort wie er
nog meer aan de stamtafel
van Weekblad Contact zitten.
Vorige week dinsdagavond
kwamen ze bij elkaar. Plaats
van handeling: de stamtafel
van Hotel Bakker in Vorden.
Deelnemers: zanger Hans
Krabbenborg van Kas Bend-
jen, WD-fractievoorzitter
Bert Brandenbarg, kinder-
boekenschrijver Martine Let-
terie en last but not least
voorzitter Wouter Emsbroek
van de Industrille Kring Vor-
den. Onderwerp van gesprek:
de gemeentelijke herinde-
ling. Volgende maand hakt
de gemeenteraad van Vorden
de knoop definitief door als
het gaat om de fusie met
Hengelo en Steenderen. En
misschien worden ook Zel-
hem en Hummelo & Keppel
daar nog wel bij betrokken!
Reden genoeg dus om aan de
vooravond van zo'n histori-
sche beslissing eens met vier
Vordenaren te praten over de
mogelijke gevolgen van een
herindeling. Gaat het dorp

dat het er sociaal en maat-
schappelijk op vooruit gaat. Als
je nu al ziet hoeveel mensen
het contact met de politiek
kwijtraken, dan denk ik dat
zo'n herindeling een goede ma-
nier is om ook die laatste men-
sen die nog wel in politiek geïn-
teresseerd waren van je af te
schudden."

Bert Brandenbarg: "Ik weet nog
goed toen we een jaar of vier
geleden in de gemeenteraad
een vergadering hadden over
een eventuele samenwerking
met Lochem en Ruurlo. Tijdens
die vergadering had ik een cas-
settebandje meegenomen met
daarop het liedje over het dorp-
je aan de rivier van Wim Son-
neveld. Aan de ene kant moet
je ervoor waken dat het karak-
ter van het dorp verloren gaat,
maar aan de andere kant kan
een gemeente als Vorden ook
niet om een herindeling heen.
Als kleine gemeente komt er te-
genwoordig zoveel op je af, dat
je wel over moet gaan tot
schaalvergroting. Denk alleen
maar aan zaken als milieu en
onderwijs. Dat wordt steeds in-
gewikkelder en vraagt om

gelo want het moet natuurlijk
een beetje centraal liggen..."

Brandenbarg: "Als je het heel
nuchter bekijkt dan zou ik ook
zeggen dat het in Hengelo moet
komen. Eh, dat moetje niet aan
de mensen in Hengelo vertellen
hoor. Maar serieus, we hebben
het over de afstand van de bur-
ger naar de gemeente. Wees
eens eerlijk, hoe vaak kom je
als Vordenaar nu op het ge-
meentehuis? Misschien eens in
de vijf jaar om je rijbewijs of
paspoort te verlengen. Dus zo
vaak is dat ook weer niet."

Letterie: Maar daar gaat het mij
eigenlijk ook niet om. Het gaat
mij met name om die wethou-
der of burgemeester die door
het dorp fietst en die je kunt
aanspreken als er iets aan de
hand is. Als dat gemeentehuis
straks in Hengelo zit dan zie je
ze niet meer. En zeker niet als
het om een wethouder uit een
andere plaats gaat."

INDUSTRIE
Wouter Emsbroek: "Wat ik wel
grappig vind aan al die discus-

Op de foto van links naar rechts zanger Hans Krabbenborg van Kas Bendjen, kinderboekenschrijver Martine
Letterie, WD-fractievoorzitter Bert Branden barg en voorzitter Wouter Emsbroek van de Industriële Kring Vorden.

veranderen? Houden we ons
dorpsgevoel? Moet het zwem-
bad straks dicht? Is er in de
nieuwe gemeente plaats voor
uitbreiding van industrie?
En wordt Vorden straks het
Valkenburg van de Achter-
hoek? Allemaal vragen die
aan de stamtafel aan de orde
kwamen!

Martine Letterie: "Ik ben nogal
sceptisch als het gaat om die
hele herindeling. Ik heb ook
het gevoel dat het allemaal iets
te bedacht is. Het is net alsof er
één of andere Haagse ambte-
naar achterzit die op een dag
op het idee kwam om de ge-
meenten in de Achterhoek op-
nieuw in te delen. Economisch
gezien zal het allemaal best wel
beter zijn, maar ik geloof niet

steeds meer kennis en know-
how op het gemeentehuis. Je
moet dus wel opschalen om dat
soort zaken beter op te kunnen
pakken. Maar ik geloof niet dat
Vorden daardoor verandert.
Vorden blijft gewoon Vorden.
Net zoals Hengelo gewoon Hen-
gelo zal blijven."

GEMEENTEHUIS
Hans Krabbenborg: "Ik heb heel
weinig met politiek, maar ik
ben er wel bang voor dat de lij
nen veel langer worden. Ik
woon in een gehucht - Kranen-
burg - en die lijn naar het ge-
meentehuis in Vorden is kort.
Met een nieuwe gemeente en
een nieuw gemeentehuis veran-
dert dat. Ik weet niet waar het
gemeentehuis straks überhaubt
komt te staan, ik schat in Hen-

sies over de herindeling is dat
iedereen vanuit zijn eigen ge-
meente blijft redeneren. Ofte-
wel: ik, ik, ik. Terwijl het er na-
tuurlijk om gaat wat die grote-
re gemeente voor ons gezamen-
lijk kan betekenen. Waar ik me
echter wel zorgen over maak is
dat die nieuwe gemeente straks
geen enkele groeikern heeft
waar nog gebouwd mag worden
en waar nog uitbreiding van in-
dustrie mogelijk is. En dat vind
ik een trieste zaak. Het wordt
dus echt een groene gemeente.
Nee, wat dat betreft had ik wel
graag bij Lochem willen horen.
Dan had je binnen je nieuwe
gemeente tenminste een prima
stuk industrieterrein liggen
met uitbreidingsmogelijkhe-
den. Zoiets moetje ook niet in
Vorden zelf willen. Als het gaat
om Vorden en industrie dan

denk ik daar best wel genuan-
ceerd over. Wellicht is Vorden
ook helemaal niet een gebied
om industrie te hebben. Eh,
kan dit er nog uit..."

Krabbenborg: "Oh, zeg anders
maar dat ik het gezegd heb."
Emsbroek: "Nee, maar in wezen
is dat natuurlijk wel zo. Vorden
heeft - als je de kaart van de
Achterhoek erbij pakt - niet alle
goede zaken om daar industrie
neer te zetten. Het enige wat ik
wel een beetje raar vind, is dat
de overheid hele grote gebie-
den aan het creëren is waar je
verhoudingsgewijs nog maar
weinig werkgelegenheid aan-
treft en waar ook geen verdere
uitbreiding van industrie meer
mogelijk is. Daar tegenover
staat dat we allemaal zo dicht
mogelijk bij het werk moeten
wonen. Maar dat kan dus niet
als we bij wijze van spreken str-
aks met z'n allen verplicht in
en rondom Arnhem moeten
werken. Als je kijkt naar de
kaart van de Achterhoek dan
zie je dat er straks zo'n vijf tot
zes nieuwe gemeenten in de
Achterhoek komen. En die heb-
ben allemaal een groeikern
waar flink gebouwd mag wor-
den aan woningen en waar
flink gebouwd mag worden aan
industrie. Behalve VHS+. Hier
mag straks helemaal niets."

TOERISME
Brandenbarg: "Ik denk dat de
nieuwe gemeente zich met na-
me op recreatie en toerisme
moet richten. Daar liggen de
kansen. En zeker in een groter
verband kun je veel beter in-
houd geven aan een toeristisch
beleid."

Krabbenborg: "Als het gaat om
toerisme in Vorden dan heb ik
toch wel wat kanttekeningen.
Neem alleen al dat voorgeno-
men plan op Wientjesvoort.
Dat zie ik helemaal niet zitten.
Ruighenrode-achtige toestan-
den zijn dat."

Brandenbarg: "Maar zo groot
wordt het niet hoor."

Emsbroek: "Maar die locatie is
toch hartstikke verkeerd. Het is
een fantastisch mooi natuurge-
bied. Ik ben er laatst nog weer
eens doorheen gewandeld.
Daar ga je toch geen bungalow-
park neerzetten. Zoiets kun je
toch veel beter ergens in een
weiland doen en dat vervolgens
mooi aanplanten. Dat is toch
veel beter."

Krabbenborg: "We moeten er
ook voor uitkijken dat het hier
niet de spuigaten gaat uitlopen
Vorden moet geen tweede Val-
kenburg worden. Weet je waar
ons dorp mooi voor is? Voor
vutters! Die komen hier met de
auto, halen de fiets eraf en
trappen 'm aan. En daar mag
het wat mij betreft bij blijven."

Emsbroek: "Vorden heeft hart-
stikke mooie mogelijkheden
voor recreatie. Maar het pro-
bleem is dat je hier te weinig
bedden hebt. Daar moet je dus
wat op bedenken. Maar ik zou
het wel jammer vinden als je
hier straks allemaal van die

smakeloze bungalowparken
gaat krijgen net zoals nu in
Zutphen aan de Zutphen-Em-
merikseweg."
Brandenbarg: "Daar ben ik het
helemaal mee eens. Daarom
hebben we dat bungalowpark
op Wientjesvoort ook heel
mooi ingepast in het land-
schap."

Krabbenborg: "Ingepast? Nee, je
krijgt hier straks hetzelfde als
Ruighenrode..."

Brandenbarg: "Nee, Ruighenro-
de is veel groter. Waar jij bang
voor bent is een soort van Cent-
re Parcs. En dat wordt het dus
niet."
Letterie: "Maar dat hele plan op
Wientjesvoort gaat toch hele-
maal niet door?

Brandenbarg: "Nou, dat staat
nog helemaal niet vast. Laat ik
het zo zeggen: Hans heeft de
rotsvaste overtuiging dat het er
niet moet komen en ik ben zo
positief dat ik denk dat het er
wel gaat komen."

ZWEMBAD
Krabbenborg: "Waar ik wel
bang voor ben is dat we voor-
zieningen gaan kwijtraken. We
hebben in Hengelo een zwem-
bad, Steenderen heeft er één en
datzelfde geldt voor Vorden. En
straks zul je zien dat er één
dicht moet."
Brandenbarg: "Ik denk dat er
de eerste jaren niets gebeurt.
Totdat die nieuwe gemeente fi-
nancieel in de problemen gaat
komen. En dan gaat er gesne-
den worden. Daar moet je heel
eerlijk in zijn. Daar kun je nu
wel omheen gaan draaien,
maar daar komt het natuurlijk
wel op neer. Maar zeg mij niet
dat dat niet gebeurt als we zelf-
standig zouden blijven. Ook
dan is het voortbestaan van het
zwembad niet tot in lengte van
jaren gegarandeerd. Een bad
moet natuurlijk wel bezoekers
trekken. En als er elk jaar meer
en meer geld bijmoet dan gaat
zo'n bad op een gegeven mo-
ment natuurlijk een keer dicht.
Dat staat helemaal los van een
herindeling."

Letterie: "Maar het gevaar dat
een zwembad dicht moet is bij
een grotere gemeente waar drie
of meer zwembaden zijn na-
tuurlijk wel een stuk groter."

Krabbenborg: "Ja, en waar ik zo
bang voor ben is dat straks alles
uit Vorden verdwijnt. Kijk, vroe-
ger had je hier een postkantoor
en een politiebureau. Dat post-
kantoor is er al niet meer en
het politiebureau is nog maar
de helft van de tijd open. En
dadelijk zijn we misschien ook
nog dat zwembad kwijt. Begrijp
je wat ik bedoel?"

Emsbroek: "Ja, dat wel. Maar
aan de andere kant mogen we
hier in Vorden nog echt niet
klagen hoor. Als je op het plat-
teland van Groningen woont
dan zul je nog wel eens een
stukje verder moeten. Nee, wat
dat betreft is Vorden toch nog
steeds een heel rijke gemeente
met eigenlijk nog alle voorzie-
ningen die wij ons wensen kun-
nen."
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefax: 0575-557444

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

/U EN HET MILIEU

Waarschijnlijk heeft u de groene poster met daarop deze foto van Harry
Kettelerij al wel ergens zien hangen in het dorp. En dan is zeker de kreet
'Harry is geen grijze muis!' opgevallen. Met deze poster benadrukt de ge-
meente Vorden dat groente, fruit- en tuinafval niet in de grijze container
moet worden gegooid. En dat allemaal onder de noemer: houd groen
apart, goed voor het milieu en uw portemonnee!
Even een korte uitleg. Uit recent onderzoek blijkt dat de grijze container
in Vorden voor dertig procent vol zit met groente, fruit- en tuinafval. Het
verbranden van het afval uit de grijze container kost 250 gulden per ton.
Goedkoper is het apart inzamelen van GFT en verwerken tot compost:
140 gulden per ton.
De gemeente Vorden heeft de mogelijkheden voor het gescheiden
aanbieden van GFT-afval verbeterd. Zo is er op dinsdag 24 april een
extra inzamelronde grof snoei- en tuinafval. Verder is er bij sport-
hal tjebbink een spedaal GFT-brengpunt. Dit brengpunt is elke
tweede zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.0O uur geopend.
Dus ook op zaterdag 14 april!

IETSSTROKENEN SUGGESTIESTROKEN

Je ziet ze steeds vaker, die stroken langs de rijbaan, waarvan vooral de
fietsers gebruikmaken. Je hebt ze in allerlei soorten en maten. Breed,
smal, rood, grijs, geasfalteerd, bestraat, met doorgetrokken of onderbro-
ken streep ..... kortom: je komt op straat heel wat tegen. De meeste weg-
gebruikers spreken - vaak onterecht - van fietsstroken. Dit is lang niet al-
tijd het geval. Er is alleen sprake van een fietsstrook wanneer op de
strook het fietssymbool is geschilderd. Stroken zonder dat symbool heb-
ben, ook al zijn ze rood of pimpelpaars geschilderd, geen enkele status.
Autoverkeer mag erop rijden, stilstaan en parkeren. De strook biedt niet
meer dan de 'suggestie' van een fietsstrook. Waarschijnlijk komt daar de
benaming suggestiestrook vandaan.

Wanneer het symbool wel is aangebracht verandert de status van de
strook drastisch. Auto's mogen niet op de strook parkeren of stilstaan.
Wanneer de scheidingsstreep tussen de rijbaan en de strook doorgetrok-
ken is, mogen auto's ook niet op de strook rijden. Is de scheidingsstreep
onderbroken dan mag dat alleen wanneer ze de fietsers niet hinderen.
De vroegere medegebruiker van de fietsstrook, de bromfietser, mag na
de invoering van de maatregel 'bromfiets op de rijbaan' niet langer meer
van de fietsstrook gebruik maken. De snorfietser mag (of eigenlijk moet)
dat wel.

Veel wegbeheerders geven de fietsstrook een kleurtje, meestal rood.
Daarmee attenderen ze de weggebruikers extra op de aanwezigheid van
de strook. Maar zoals eerder vermeld, de status wordt niet door de kleur
bepaald, het gaat om het symbool: een fietsstrook is alleen een fiets-
strook als er een fiets op staat!

A!/Vjf IUEUKLACHTEN?
WWW.GEWERLAND.NL/MILIEUKLACHTEN

De internetsite van de provincie Gelderland is uitgebreid met een site:
"klagen over milieuoverlast". U kunt elektronisch een klacht indienen
over een bedrijf of activiteit dat/die milieuoverlast veroorzaakt. De pro-
vincie zorgt er voor dat de klacht op de juiste plek terecht komt.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Tot omstreeks eind juli vinden aan de bruggen in de gemeente Vorden
onderhoudswerkzaamheden plaats. De volgende wegen kunnen dan en-
kele dagen afgesloten zijn:

- Baakseweg
- Beeklaan
- Bleuminkmaatweg
- Brandenborchweg
- Broekweg
- de Horsterkamp
- Deldenseweg

- Dorpsstraat (Wichmond)
- Hackforterweg (insteekweg naar huisnr. 16)
- Hamminkweg
- Heerlerweg
- Hoge Slagdijk
- Jachtlust
- Kerkepad
- Kostedeweg
- Onsteinseweg
- Schimmeldij k
- Schuttestraat
- Vierakkersestraatweg
- Zichtlaan.

In verband met werkzaamheden aan de spoorwegovergang is de On-
steinseweg, ter hoogte van die spoorwegovergang, in de nacht van 12 op
13 april en van 17 tot en met 20 april van 07.00 tot 17.00 uur, afgesloten.

OND- EN KLAUWZEER

Het is van het grootste belang om de verspreiding van het mond- en
klauwzeervirus te voorkomen. Daarom geldt er:
- een algemeen bezoekverbod aan bedrijven met evenhoevige dieren;
- een verbod tot wandelen en bezoeken van landerijen, weiland, beek- en

rivierkaden en natuurgebieden
- speciale regelingen voor vervoer van dieren dierproducten, diervoeders

en grondststoffen, melk en mest.

Voor de actuele stand van de regelingen kunt u het best het infor-
matiecentrum bellen: 0800-1556; kijken op teletekst, pagina 461;
kijken op Internet: www.minlnv.nl en www.pdv.nl (productschap
vlees); luisteren naar radio Oost 8.45 uur, 12.45 uur en 17.45 uur,
Omroep Gelderland 8.10 uur, 13.10 uur en 18.10 uur.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

(artikel 836 Wet milieubeheer/artikel 33O Algemene wet bestuurs-
recht)
openbare kennisgeving ontwerp-besluiten inzake voornemen tot gedeel-
telijke intrekking vergunning

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope
ningstijden met ingang van 13 april 2001 tot en met 27 april 2001 gedu-
rende de openingstijden ter inzage het ontwerp-besluit tot gedeeltelijke
intrekking van de aan:
maatschap Bijenhof, Wildenborchseweg 29, 7251 KJ Vorden op 23
maart 1999 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor
een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie C, nummer 1402, adres inrichting: Wildenborchseweg 29 te Vor-
den.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van ver-
gunninghouder (gedeeltelijk) in te trekken voor het houden van vlees-
varkens vanwege deelname aan de "Regeling beëindiging veehouderij-
takken".

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder productie
ruimte voor 679,1 kilogram NH3. De depositie neemt af met 30,3 % af van
87.2 naar 60,8 mol.

de heer AA. Walgemoet, Deldenseweg 11,7251 PN Vorden op 13 juni
1995 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een
agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie N, nummer 151, adres inrichting Deldenseweg 11 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van ver-
gunninghouder, (gedeeltelijk) in te trekken voor het houden van vlees-
varkens, overeenkomend met een een productieruimte van 437 kilogram
NH3 vanwege de "Regeling beëindiging veehouderij takken"

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder productie
ruimte voor 46,8 kilogram NH3. De depositie neemt af met 90,5 % af van
46,5 naar 4,5 mol.

de heer E.J. Gotink, Maalderinkweg 8,7251 NT Vorden op 8 april 1986
(in het intrekkingsverzoek is abusievelijk 8 april 1995 genoemd) verleen-
de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf
op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, nummer
2071, adres inrichting Maalderinkweg 8 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van ver-
gunninghouder, (gedeeltelijk) in te trekken voor het houden van vlees-
varkens, overeenkomend met een productieruimte van 735 kilogram
NH3 in verband met het gebruikmaken van de "Regeling beëindiging vee
houderij takken":
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 361,5 kilogram
NH3. De depositie neemt met 66,9 % af van 29,6 naar 9,8 mol.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten



inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij burgemeester en wet-
houders indienen vóór 28 april 2001.
Indien u dat wenst maken burgemeester en wethouders uw persoonlij-
ke gegevens als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend. U
moet dat gelijk met de bedenkingen, schriftelijk verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van
de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.

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

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope-
ningstijden,

met ingang van 13 april tot en met 25 mei 2001, ter inzage het besluit tot
gedeeltelijke intrekking van de aan de heer WJ. Tjoonk, Schimmeldijk 2,
7251 MX Vorden op 12 september 1995 verleende vergunning ingevolge
de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie M, nummer 235, adres inrichting:
Schimmeldijk 2 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning ambtshalve gedeeltelijk in voor het
houden van 80 vleesvarkens, omdat vergunninghouder circa 4 haar geen
vleesvarkens meer houdt.

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

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

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

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

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet u binnen 6 weken na de datum van terinzage
legging indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 26 mei 2001.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

openbare kennisgeving meldingen
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openings-
tijden, ligt met ingang van 13 april 2001 tot en met 25 mei 2001 ter in-
zage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

L de heer H. Yesil, Vuurdoornstraat 16, 6982 BX Doesburg voor fret van
toepassing worden van het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrich-
tingen milieubeheer op het winkelgedeelte van het perceel Dorps-
straat 32, 7251 BC Vorden;

2. de RABO-Bank Graafschap-West, Zutphenseweg 26, 7251 DK Vorden
voor het plaatsen van een noodhuisvesting volgens het Besluit woon-
en verblijfsgebouwen milieubeheer in verband met verbouw van het
bankgebouw op het perceel Zutphenseweg 26 te Vorden.

OUWAANVRAGEN

FVALENQUÊTE:
GE W VERDIENEN MET MILIEU !

Erika levert de afvalenquête zeker in.
goed vooreen hoofdprijs van 250 gulden én het milieu.

U kunt de enquête sturen aan de gemeente Vorden, t.a.v. afdeling milieu,
Antwoordnummer 2013, 7250 ZX, Vorden of bij:

• de afdeling milieu in het koetshuis van het gemeentehuis;
• kadoshop Sueters, Dorpsstraat 15;
• fa. Barendsen, Zutphenseweg 15;
• Welkoop, Stationsweg 16;
• Super de Boer, Dorpsstraat 18;
• A&P supermarkt, Nieuwstad 5.

Heeft u geen enquêteformulier, dan kunt u de deze ophalen bij het ge
meentehuis of emailen aan c.vandij k@vorden .nl

Plaats
Lankhorsterstraat 15,
Wichmond
Zutphenseweg 26

Ruurloseweg 124

Aanvrager
KPN Mobile the Netherlands BV

Rabobank Graafschap-West

J. G. Schaafsma

Margrietlaan 5 G.J. Hulshof
Broekweg 17, Wichmond E.H.J.G. Berendsen
Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het
koetshuis.

inhoud
plaatsen GSM-opstelpunt

plaatsen tijdelijke
kantoorgebouw
bouwen dierénverblijf/
bergruimte
bouwen bergruimte
bouwen bedrijfshal

datum ontvangst
28-03-2001

3QO3-2001

05-04-2001

05-04-2001
05-04-2001

>
X OUWEN DIERENVERBL1JF/BERGRUIMTE RUURLOSEWEG 124

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1990 nr. 2" voor het bou-
wen van een dierenverblij f/bergruimte op het perceel Ruurloseweg 124 te Vorden. Deze vrijstelling maakt het
mogelijk om een groter oppervlak van het pereel te bebouwen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 12 april tot en met woens-
dag 9 mei 2001, ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis).
Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar maken.

Plaats
Dienstenweg l

Pieter van
Vollenhovenlaan 11

Slopen

Plaats
de Horsterkamp 35
Brandenborchweg 2

Gebruik

Plaats
Hoetinkhofl73

Aanvrager
Barendsen Vastgoed BV.

C. Knoppers

Aanvrager
J.W. van der Veen
H. Weenk

Aanvrager
Stichting Kinderopvang
Vorden

inhoud vrijstelling
bouwen bedrij fs- - goothoogte
verzamelgebouw met - hoogte
showroom en kantoren
bouwen bergruimte

inhoud
geheel slopen schuur
geheel slopen vier schuren

inhoud
gebruiken kinderdagverblijf (B.S.O.)

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

EVER UW KLEINE ELEKTRISCHE APPARATEN IN!

De inzamelactie voor klein wit- en bruingoed in de maanden november en decem-
ber vorig jaar was een groot succes. De actie, waarin onder andere de Vordense On-
dernemersvereniging en de gemeente Vorden samenwerkten, leverde ongeveer 220
kilogram aan ingeleverde producten, zoals koffïezetapparatuur, strijkijzers, radio's,
computers op. Inzameling vond plaats bij de volgende winkels: Super de Boer, A&P,
Kadoschop Sueters, de Welkoop en Fa Barendsen.

De actie gaat bij bovengenoemde detailhandelszaken nog door tot een definitieve
oplossing voor de inzameling van klein wit- en bruingoed is gevonden. De Vorden-
se Ondernemersvereniging werkt mee aan het stimuleren van het inleveren van ap-
paraten in de vorm van een kortingsactie op aan te kopen producten. Voor de
maand april zal Super de Boer een actie houden. De Sorbo-batterijen, die u bij het
inleveren van klein wit- en bruingoed tegen reductie kunt aankopen, kunt u als ze
leeg zijn weer in de blauwe bak bij de Super de Boer deponeren.

De vervolgactie is een succes. Tot nu toe zijn sedert l januari 29 bakken afgevoerd,
tegen 82 bakken in totaal gedurende de proefactie vorig jaar.

Voorrangsregels: het zijn niet de eenvoudigste regels in het verkeer. En veel Nederlanders kennen ze ook niet
zo goed. Dat blijkt uit een onderzoek dat het NIPO kortgeleden hield. Maar hoe komt het eigenlijk dat we ze
niet zo goed kennen? Ze lijken op het eerste gezicht zo duidelijk: rechts heeft voorrang Maar er zijn veel uit-
zonderingen en dat zorgt voor verwarring. Gelukkig wordt het vanaf l mei 2001 gemakkelijker. Vanaf die da-
tum moeten bestuurders op gelijkwaardige kruisingen voorrang verlenen aan alle bestuurders die van rechts
komen.

De meeste mensen denken dat ze de voorrangsregels op hun duimpje kennen. De deelnemers aan het NIPO-on-
derzoek dus ook. Maar de onderzoekers ontdekten dat veel mensen behoorlijk twijfelen over de voorrangsre
gels. Sommige mensen vinden de regels zelfs zo onduidelijk, dat ze maar doen wat op dat moment het beste
lijkt. 'Het ligt aan de situatie of ik gebruik maak van de regels', zei een van de deelnemers. Automobilisten ken-
nen de voorrangsregels het best, jongeren zonder rijbewijs blijken het minst goed op de hoogte. Niet zo gek,
want automobilisten hebben tenslotte een rijexamen gedaan. Ouderen vinden de voorrangsregels logisch en
kennen ze ook behoorlijk goed. Maar ze voelen zich wel onveilig, omdat lang niet iedereen zich aan de regels
houdt.

Uitzonderingen
Dat niet iedereen zich aan de regels houdt, heeft niet alleen te maken met onkunde of onwil. Soms roepen de
regels onduidelijkheid op omdat er zoveel uitzonderingen bestaan. En dus lukt het veel mensen niet om de re
gels goed toe te passen. Want zeg nu zelf: weet u of een bestuurder van een invalidenvoertuig die van rechts
komt, voorgaat? Het hangt allemaal af van de situatie en het antwoord is dus niet zo een, twee, drie te geven.



FVALENQUÊTE: GELD VERDIENEN MET MILIEU!

De hoeveelheid afval in de grijze container neemt de laatste jaren fors
toe. Ondanks het feit dat we afval steeds beter scheiden. De rijksoverheid
wil dat meer afval gescheiden wordt ingezameld: zo'n 60 a 65% van al het
aangeboden afval. Nu halen we in Vorden ongeveer 54% De gemeente on-
derzoekt daarom hoe het scheiden van afval gestimuleerd kan worden.
Uw mening is daarbij belangrijk.

Wij verzoeken u vriendelijk de enquête in te vullen en uiterlijk 20 april
2001 aan ons te sturen (gemeente Vorden, t.a.v. afdeling milieu, Ant-
woordnummer 2013, 7250 ZX, Vorden) of in te leveren bij:
• de afdeling milieu in het koetshuis van het gemeentehuis;
• kadoshop Sueters, Dorpsstraat 15;
• fa. Barendsen, Zutphenseweg 15;
• Welkoop, Stationsweg 16;
• Super de Boer, Dorpsstraat 18;
• A&P supermarkt, Nieuwstad 5.

Bij het inleveren van deze afValenquête maakt u kans op een waar-
debon van f250,-(€ 113,45)f 100,-(€4538) (5 prijzen) of f50,-(€ 22,69)
(5 prijzen). De waardebon kunt u besteden bij genoemde winkeliers en
de tuincentra in Vorden.

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

De enquête kunt u ook via de computer invullen. Als u een email stuurt
naar c.vandijk@vorden.nl krijgt u de enquête gemaild.

Gebruikersomstandigheden

1. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouding ?
Dl D2 D3 D4 D5 D6
D meer dan 6

2. Kunt u globaal de oppervlakte van uw tuin aangeven ?
D geen D 100-200 m2

D kleiner dan 20 m2 D 20O400 m2

D 20-50m2 D groter dan 400 m2

D 50-100 m2

3. Waar woont u?
D kern Vorden
D kern Kranenburg

D kernWichmond
D buitengebied

Grof afval

Oud meubilair en groot wit- en bruingoed worden op afroep ingezameld
door het kringloopbedrij f 'de Omloop'. Dat willen we zo laten, maar u
heeft regelmatig ook ander (herbruikbaar) grof huishoudelijk afval. De
volgende vragen hebben daar betrekking op.

4. Welke manieren om het inzamelresultaat van grof afval te verbeteren
spreken u aan?

D brengpunt voor afval in kern van Vorden, waar u naast klein
wit- en bruingoed ook groen en grof afval kan brengen

D maandelijkse inzamelronde voor grof afval
D openingstijden brengpunt in Zutphen en Lochem uitbreiden
D anders nl.

Toelichting: Een vast brengpunt voor (grof) afval is duur. Een mo-
biel afValbrengpunt (een vrachtwagen met meerdere afvalbakken)
is goedkoper. Zaterdag lijkt ons voor de meeste inwoners een ge
schikte dag om grof afval bij het brengpunt aan te bieden.

5. Hoe vaak moet volgens u een mobiel afValbrengpunt voor onder an-
dere grof afval aanwezig zijn ?

D één keer per week op zaterdag
D om de twee weken op zaterdag
G een keer per maand op zaterdag

-4

6. Heeft u voorkeur voor een andere dag (in plaats van zaterdag) ?
D nee
D ja, namelijk

7. Welk afval zou u daar meestal inleveren ?
D hout D metalen
D bouw- en sloopafval D vlakglas (bv glas uit een raam)
D klein chemisch afval D klein wit- en bruingoed
D (grof) groenafval D anders nl.
D tapijten

8. Hoe heeft u de inzamelactie van kleine apparaten, zoals koffiezet- en
scheerapparaten, eind vorig jaar gewaardeerd ?
(5 is de hoogste en l is de laagste score)

Dl D2 D3 D4 D5

9. Op welke wijze zou u het liefst klein wit- en bruingoed willen afgeven?
(maximaal 2 antwoorden mogelijk)

D bij een vast brengpunt in Vorden (bv. bij een supermarkt)
D via een inzamelactie tweemaal per jaar
D bij een brengpunt voor afval in kern van Vorden, waar u naast

klein wit- en bruingoed ook groen en grof afval kan brengen
D via de grijze containers
D anders nl.

(Grof) groenafval

10. Welke manieren om het inzamelresultaat van groenafval te verbeteren spreken u aan? (maximaal 2 ant-
woorden mogelijk)

D blad op een bepaalde dag aan zijkant van de weg deponeren, de gemeente haalt dit die dag op
D gedurende de 'bladperiode' bladmanden (= ijzeren opvangbak) plaatsen op verschillende plekken in

de gemeente
D een centraal brengpunt waar u ook ander afval, zoals snoeiafval kwijt kunt
D grotere groene container(s)
D via extra inzamelrondes voor snoei-afval in het voor- en najaar
D wekelijks ledigen van de groene container in de zomermaanden
D gebruik van een composthoop of compostvat
D anders nl.

11. Zou bij u - als in de winterperiode (november - februari) het GFT om de vier weken wordt ingezameld - GFT
in de grijze container verdwijnen ? D nee D ja, omdat

12. Wanneer bent u bereid een composthoop of-vat te gebruiken?
D als u een compostvat tegen een lager tarief kunt krijgen D nooit
D als er goede voorlichting via 'Contact' wordt gegeven D anders, nl.
D bij een cursus 'composteren'

13. Komt het voor dat u niet al uw afval kwijt kunt in de groene container?
D nee, nooit D vaak
D zelden D altijd
D regelmatig

14. Zo ja waar bestaat dit afval uit?
D snoeiafval D bladafval
D gras D anders nl.
D keukenafval

Papier

15. Biedt u oud papier gescheiden aan ? D ja D nee D niet altijd

16. Op welke wijze kan volgens u het inzamelresultaat voor oud papier verbeterd worden? (maximaal 2 ant-
woorden mogelijk)

D brengpunt voor afval in kern van Vorden
D mini-container voor oud papier, die maandelijks huis-aanrhuis wordt opgehaald
D betere bekendmaking inzameldata en aanwezigheid papierbakken in 'Contact'
D meer papierbakken (in de wijk)
D anders nl.

Klein chemisch afval (KCA)

17. Biedt u klein chemisch afval gescheiden aan?
D ja D nee D niet altijd

18. Wat is voor u de makkelijkste manier om het KCA in te leveren?
D inzameldepot te Zutphen of Lochem D brengpunt voor afval in kern van Vorden
D tijdens de weekmarkt D anders nl.
D huis aan huis bij een chemokar

Glas

19. Brengt u glas naar de glasbak ? D ja D nee D niet altijd

20. Op welke wijze kan volgens u het inzamelresultaat voor glas verbeterd worden ? (maximaal 2 antwoorden
mogelijk)

D meer glasbakken (in de wijk)
D locaties glasbakken in 'Contact' beter bekend maken
D uitbreiden huis- aan-huis inzameling (zoals bij de actie van Voetbalvereniging Vorden)
D anders nl.

Grijs afval

21. Komt het voor dat u niet al uw afval kwijt kunt in de grijze container?
D nee, nooit D vaak
D zelden D altijd
D regelmatig

22. Zo ja wat is daarvan de reden?
D ik vind gescheiden aanbieden van afval zinloos
D ik heb afval dat niet is her te gebruiken, zoals
D papier D luiers
D glas D GFT
D bouw-en sloopafval D anders nl.

Tariefdifferentiatie

Eenpersoonshuishoudens betalen in Vorden op dit moment een lagere afvalstoffenheffing dan meerpersoons-
huishoudens. De gemeente Vorden onderzoekt mogelijkheden om te laten betalen naar de hoeveelheid afval
die wordt aangeboden. Een mogelijkheid is een tarief dat afhankelijk is van de grootte van de grijze en groene
containers en het aantal keer dat u de containers aan de straat zet. Een andere mogelijkheid is het wegen van
de containers; een ieder betaalt precies voor de hoeveelheid aangeboden afval. Bij tariefdifferentiatie wordt u
beloond als u minder afval aan de straat zet.

23. Wat vindt u de beste manier van tariefdifferentiatie?
D één of meerpersoonshuishouden
D naar volume van de container en het aantal keer dat u de container aan de straat zet
D naar gewicht van de container
D geen onderscheid maken

24. Wat gaat u bij voorkeur doen bij invoering van tariefdifferentiatie (meerdere antwoorden mogelijk):
D een composthoop of -vat gebruiken
D meer spullen brengen naar een brengpunt in de kern van Vorden (kleinere stukken hout, metalen,

groen afval of tapijt)
D meer aanbieden bij huis - aan - huis inzamelen van grof afval
D meer aanbieden bij een brengpunt voor bij een centraal gelegen supermarkt
D meer aanbieden bij inzamelcontainers voor textiel, papier, glas, drankkartonnen en blik in de wijken
D meer aanbieden bij extra inzamelrondes voor grof snoei-afval (takken)
D anders, nl.

vervolg enquête z.o.z.



Overige vragen
25. Heeft u nog suggesties voor meer gescheiden inzamelen van afval ?

D ja D nee

26. Indien u de vorige vraag met ja heeft beantwoord, welke ?

27. Op welke wijze zou u informatie over de afvalinzameling willen ont-
vangen?

D internet D afvalkalender
D gemeentegids D anders nl.
D 'Contact'

28. Hoe functioneert naar uw mening de inzamelaar van het huishou-
delijk afval?

D goed D slecht
D matig

Indien u de bovenstaande vraag met matig of slecht heeft beantwoord,
kunt u aangeven wat de reden(en) zijn

'B ESTUURDERS VAN RECHTS GAAN VOOR

Om de voorrangsregels duidelijker te maken, zijn de regels een-
voudiger gemaakt. Vanaf l mei 20O1 moeten bestuurders op ge-
lijkwaardige kruisingen voorrang verlenen aan alle bestuurders
die van rechts komen. Dus niet alleen aan 'snel verkeer1, zoals au-
tomobilisten en motorrijders. Maar ook aan 'langzaam verkeer",
zoals fietsers, bromfietsers, ruiters en bestuurders van een inva-
lidenvoertuig. En dat is wel zo duidelijk. Maar let op: voetgangers,
skeelers, skaters en steppers zijn geen bestuurders en gaan dus
niet voor.

ISCUSSIEBIJEENKOMST AFVAL: PRAAT U OOK MEE ?

Op woensdagavond 18 april 2001 organiseert de gemeente een discussiebijeenkomst over afval. Deze avond
heeft tot doel u te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van afval. U kunt uw ideeën en wensen
aangeven.
De hoeveelheid afval in de grijze container neemt de laatste jaren fors toe. Uit onderzoek blijkt in grijze con-
tainers in Vorden veel groente-, fruit- en tuinafval en oud papier aanwezig. Het scheiden van dit afval is vanuit
milieu- en financieel oogpunt wenselijk.
Momenteel wordt onderzocht hoe het scheiden van afval meer gestimuleerd kan worden. Uw mening is daar-
bij belangrijk ! De afvalenquête, die u vorige week in 'Contact' aantrof, is één manier uw mening te vragen. Ook
tijdens de discussiebijeenkomst kunt u uw ideeën en wensen over het afvalbeleid inbrengen. U kunt meepra-
ten over zaken als tariefdifferentiatie (het betalen naar de hoeveelheid afval), het voorkomen van afval en de
verbetering van de inzameling van groente, fruit- en tuinafval en oud papier. Uw ideeën en wensen worden
meegenomen bij de voorbereiding van de besluitvorming door de gemeenteraad.

Het programma voor de discussiebijeenkomst ziet er als volgt uit:
• De bijeenkomst wordt geopend door de wethouder milieu van de gemeente Vorden, de heer H. Boogaard. Hij

zal het doel van de avond toelichten en een algemene inleiding op het onderwerp afval geven.
• De heer C. van Dijk, medewerker van de gemeente Vorden, geeft een korte toelichting op de resultaten van

het onderzoek naar de inhoud van de grijze container (de zogenoemde sorteerproeven).
• Vervolgens geeft de heer H. van der Kolk van Berkel Milieu nv een toelichting op de ingevoerde en mogelijk

nog in te voeren veranderingen op het gebied van afvalinzameling.
• Voor de tweede helft van de bijeenkomst wordt u uitgenodigd tijdens de ideeënsessie mee te discussiëren over

de ontwikkelingen op afvalgebied. Na een korte introductie door de discussieleiders is er gelegenheid knel-
punten en/of ideeën en wensen voor beleid aan te reiken. De sessies vinden tegelijk plaats, dus u kunt slechts
aan één sessie deelnemen. De onderwerpen zijn:
1. Tariefdifferentiatie (betalen naar de hoeveelheid afval)
2. Scheiden van afval
3. Voorkomen van afval

• De avond wordt vervolgens plenair afgesloten met een korte samenvatting van de discussieleiders en de mo-
gelijkheid voor reacties en vragen.

De discussiebijeenkomst start om 19.30 uur in het Dorpscentrum te Vorden. Aanmelden kunt u bij de heer
GAM. van Dijk (tel. nr. 0575-557536).

IEUW: EEN BRENGPUNT VOOR UW SNOEI- EN TUINAFVAL

Naast de huis-aan-huis-inzameling van grof snoei- en tuinafval, kunt u vanaf heden uw snoei- en tuinafval ook
zelf wegbrengen.
Tijdens de maanden april tot en met september kunt u elke 2e zaterdag van de maand uw snoei- en tuinafval
afleveren op het parkeerterrein bij sporthal het Jebbink. Tussen 10.00 uur en 13.00 uur is er een medewerker
van Berkel Milieu n.v. aanwezig om uw groenafval aan te nemen.
Dit brengpunt voor groenafval betreft een proefproject voor één jaar. De resultaten bepalen of het brengpunt
volgend jaar zal blijven. De reden van deze proef is het relatief hoge percentage groenafval (30%) in de rest-
container (grijze container). Dit hoge percentage is vanuit milieuoogpunt niet gewenst en de verwerking van
groenafval als restafval is duur.
Net als bij de huis-aan-huis-inzameling van uw groenafval, zijn er ook aan het wegbrengen enkele spelregels
verbonden. Deze spelregels zijn;
• het groenafval kan gratis worden ingeleverd
• maximaal 2 m3

• niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 m.
Snoei- en tuinafval dikker dan 15 cm kunt u in-
leveren in Lochem of Zutphen. Zie hiervoor ook
de Afvalkalender 2001-2002.

• U kunt géén zand (grond) en/of bedrijfsafval in-
leveren. Bij een vermoeden van bedrijfsafval
wordt om legitimatie gevraagd.

Uw snoei- en tuinafval wordt naar het afvalbreng-
punt in Zutphen gebracht. Daar wordt het door de
Firma Bruins & Kwast versnipperd en vervolgens in
Goor tot compost verwerkt.

Nadere informatie over het brengpunt en de huis-
aan-huis inzameling groenafval kunt u vinden in
de Afvalkalender 2001/2002.

o l • 11 e varia GROEP VORDEN
Zaterdag 31 maart:
Inbraak in woningen
In de nacht van vrijdag op zater-
dag werd er ingebroken in twee
woningen aan de Nieuwstad. Bij
beide woningen is men via het
keukenraam binnen gekomen. De
woningen werden boven en be-
neden doorzocht. Uit een woning
werden sieraden ontvreemd en bij
de andere video-apparatuur en
een boormachine.

Maandag 2 april:
Aanrijding kop/staart, 3 voer-
tuigen
De drie betrokkene reden achter
elkaar over de Ruurloseweg, ko-
mende uit de richting van Vorden.
Het eerste voertuig remde de twee
daar achter konden hun voertuig
niet op tijd tot stilstand brengen
en reden achterop het voertuig
voor hen.

Woensdag 4 april:
Diefstal groene container.
Werd er aangifte gedaan van dief-
stal van een groene container. De
container was de nacht van dins-
dag op woensdag aan de straat
blijven staan, 's Morgens was deze
verdwenen.

Donderdag 5 april:
Verlaten plaats ongeval
Via de meldkamer van de politie
kwam de melding binnen van een
knal en glasgerinkel in de Dorps-
straat te Vorden. Toen de politie
ter plaatse kwam bleek een gepar-
keerde personenauto te zijn aan-
gereden. De dader is doorgereden
en heeft zich niet gemeld.

Ook vond er een aanrijding plaats
op de parkeerplaats van de Aldi.
Ook hier werd een geparkeerd

voertuig aangereden en is de
dader doorgereden.

Werd er aangifte gedaan van ver-
nieling aan een auto. Men had
met een scherp voorwerp een kras
gemaakt over de zijkant van de
auto.

Geef het door, rechts gaat voor!
Op l mei 2001 treedt de nieuwe
verkeersregel 'voorrang bestuurders
van rechts' in werking. Vanaf deze
datum moet aan alle bestuurders
die van rechts komen voorrang
verleend worden. "Rechts heeft
voorrang" geldt dus niet alleen
meer voor auto's, maar ook voor
fietsers, bromfietsers, snorfietsers,
bestuurders van een invalidenvoer-
tuig, bestuurders van een wagen,
ruiters en geleiders van rij- of trek-
dieren of vee. De regel geldt alleen

voor gelijkwaardige kruisingen.
Dit zijn kruisingen waar de voor-
rang niet apart geregeld is. Voor-
deel van de nieuwe regel is dat de
voorrangssituatie op gelijkwaardige
kruisingen veel duidelijker wordt,
omdat deze voortaan voor alle
bestuurders geldt. De verwachting
is dat de nieuwe regel zal leiden tot
minder misverstanden, waardoor
de kans op verkeersongevallen
afneemt. Met de nieuwe maatregel
zijn de voorrangsregels in Neder-
land gelijk met die in de ons om-
ringende landen.
Op kruisingen waar de voorrang
geregeld is, veranderen de voor-
rangsregels niet. Dit zijn kruisin-
gen met bijvoorbeeld verkeerslich-
ten, voorrangsborden, haaientan-
den of een inrit-/uitritconstructie.
Ook blijven bestuurders op een on-
verharde weg voorrang verlenen
aan alle bestuurders op de verhar-
de weg. Verder blijven trams op ge-
lijkwaardige kruisingen altijd voor-

gaan of ze nu van rechts of van
links komen. Voetgangers en alle
daarmee vergelijkbare verkeers-
deelnemers, zoals skaters, skeelers
en steppers, zijn géén bestuurders
en vallen niet onder de nieuwe
voorrangsregel. In verband met de
invoering van 'voorrang bestuur-
ders van rechts' gaat de politie ex-
tra controleren. Daarbij wordt de
nadruk gelegd op gerichte snel-
heidscontroles van motorvoertui-
gen die gelijkwaardige kruisingen
naderen.

Daarnaast wordt er ook meer ge
controleerd op de verlichting en re
flectie van (brom)fietsers. Tenslot-
te: voorrang heb je niet, voorrang
moetje krijgen. Het is van groot be
lang dat fietsers en bromfietsers
geen voorrang nemen als ze op ge
lijkwaardige kruisingen van rechts
komen, maar eerst goed opletten
of ze voorrang krijgen. Kijk ook op:
www.geefhetdoor.nl



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

Nieuwstad 32, 7251 Aï Vorden, telefoon 057S-553405

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

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

PROBLEMEN MET HOREN
Bij het ouder worden gaan veel
mensen minder goed horen. Een
probleem dat niet heel snel wordt
opgemerkt, omdat het een proces
is dat heel langzaam verloopt. Het
geluid van t.v. of radio wordt wat
harder gezet en pas als iemand
anders constateert dat die t.v. toch
wel erg hard staat, erkent men dat
er een probleem is.
Een steekproef onder ouderen van
55 tot 85 jaar heeft uitgewezen dat
van deze groep 14% slecht hoort.
Slechthorendheid is een handicap
waar je niets van ziet, maar die
grote invloed heeft op het leven
van de persoon die slecht hoort
maar ook op dat van de mensen in
de directe omgeving.
Er ontstaat irritatie over en weer
over, er zijn misverstanden door
het niet kunnen verstaan van el-
kaar. De slechthorende ergert zich
omdat men geen rekening houdt
met zijn of haar handicap en niet
begrijpt dat hij /zij sommige din-
gen nier verstaat of meer tijd no-
dig heeft.

Wat kan de slechthorende doen
om beter met zijn /haar omge-
ving te communiceren?

• De mensen met wie u in contact
komt laten weten dat u niet
goed hoort. Als men dat weet,
zal men vaak bereid zijn reke
ning met u te houden.

• Op tijd gebruik gaan maken van
een hoor toestel.

• Durf om herhaling te vragen als

u iets niet goed hebt verstaan,
als u dit doet op een vriendelijke
manier dan zal de ander daar
geen problemen mee hebben.

• Probeer zo te gaan zitten dat u
uw gesprekspartner goed kunt
zien, daardoor wordt het ver-
staan gemakkelijker.

Wat kan de goedhorende doen
om degene die slecht hoort te-
gemoet te komen?

• Duidelijk praten, bij voorkeur op
korte afstand, schreeuwen helpt
niet.

• Zorg dat de slechthorende u kan
zien, iemand die slecht hoort
ondersteunt het gehoor met de
ogen.

• Heb geduld en herhaal zonodig
wat er gezegd is en betrek de
slechthorende in het gesprek zo-
dat hij /zij niet gevoel krijgt
geïsoleerd te worden.

• Wanneer u belangrijke informa-
tie moet doorgeven aan een
slechthorende, zoals namen of
adressen, schrijf deze informa-
tie dan op.

Slecht horen is geen probleem
waarvoor je je zou moeten scha-
men. Wie minder goed gaat horen
kan bij de audicien een gehoortest
doen. Hij kan u dan vertellen of
uw gehoor zo ver is afgenomen
dat een hoorapparaat uitkomst
zou bieden en welke stappen u ver-
der moet zetten om een dergelijk
apparaat te krijgen en hoe een en
ander financieel geregeld is.

In Zutphen vindt u twee audi-
ciens, onder de naam "HOREN" en
onder de naam "BETER HOREN"
Voor algemene informatie kunt u
terecht bij de Nederlandse Vereni-
ging voor Slechthorenden, post-
bus 129,3990 DC Houten tel. 030-
2617616

CENTRALE VOOR VRIJWILLI-
GE HULPVERLENING

Voor wie ?
Voor zelfstandig wonende oude
ren die plotseling in omstandighe-
den geraakt zijn dat zij hulp nodig
hebben waarvoor op dat moment
niemand beschikbaar is .
Wat voor hulp kunt verwachten?
• Boodschappen doen of het op-

halen van medicijnen bij de apo-
theek.

• Vervoer naar huisarts of zieken-
huis en eventueel begeleiding
daarbij.

• Kleine klusjes in huis of tuin,
met de nadruk op klein.

• Het invullen van formulieren of
het schrijven van brieven of
kaarten.

• Voor begeleiding naar de biblio-
theek of het ophalen van boe-
ken.

• Wandelen als u dat liever niet al-
leen doet of als u aan een rol-
stoel gebonden bent

• Op bezoek komen als u daar be
hoefte aan heeft.

Kosten?
Onze vrijwilligers stellen hun tijd

gratis ter beschikking, u betaalt
alleen een bijdrage voor gereden
kilometers of eventuele andere
kosten die de vrijwilliger maakt.

Voor informatie of aanvraag:
SWOV, Nieuwstad 32, tel. 5553405,
dagelijks tussen 9.00 en 12.00 uur.

VAKANTIES VOOR SENIOREN

De stichting SeniorenVakantie
plan organiseert vakanties voor se
nioren die zichzelf nog goed kun-
nen redden, maar die wel behoefte
hebben aan een vakantie" op
maat", d.w.z. dat er rekening
wordt gehouden met een wat
langzamer tempo. In de brochure
van de stichting treft u zowel rei-
zen binnen Nederland als verre
reizen aan en zo nodig wordt dui-
delijk aangegeven of er veel ge
vraagd wordt van uw conditie en
of een reis geschikt is voor mensen
die slecht lopen.
De gezelschappen waarmee u op
pad gaat zijn nooit groter dan 25 a
30 personen en er gaan altijd twee
vrijwilligers mee voor begeleiding
van wie minstens één met een ver-
pleegkundige achtergrond.

Wilt u meer weten?
Op het kantoor van de SWOV ligt
de reisgids ter inzage. U kunt deze
ook zelf aanvragen op het adres:
Stichting Seniorvakantieplan,
Postbus 1334,1400 Bh Bussum, tel.
035 6933017
www.seniorvakantieplan.nl

Paaseieren
zoeken
Het eierenzoeken de eerste Paasdag
op de Kranenburg is in verband
met mogelijk besmettingsgevaar
van Mond- en klauwzeer afgelast.
Kranenburgs Belang.

Lezing
Roger Rundqvist
Op zaterdagmiddag 21 april vindt
opnieuw een lezing plaats bij de
"stichting vriendenkring Klein
Axen". Dit keer is het gelukt om
Roger Rundqvist te strikken voor
een interessante lezing met als
onderwerp "leven vanuitje kern".
In deze turbulente wereld zijn we
steeds meer op zoek naar onze
kern van waaruit we willen leven.
Leven vanuit onze kern houdt een
natuurlijke levensverdieping in,
een groei in zelfacceptatie, zelf-
kennis, zelfvertrouwen en innerlij-
ke vrijheid.

Dit geeft veel ruimte om vanuit
een open houding beter naar an-
deren te luisteren en ze spontaan
te gaan accepteren, waarderen en
respecteren .

In de lezing zal aandacht worden
geschonken aan vragen als: wat is
je kern en wat houdt het in om
hier vanuit te leven. Roger Rundq-
vist is zweed en in 1981 naar Ne
derland verhuisd. Hij werkt al 30
jaar met mensen en is schrijver
van diverse boeken en geeft regel-
matig lezingen, cursussen en
workshops.

De 'vriendenkring' klein axen no-
digt u van harte uit en in tegen-
stelling dan dat de naam mis-
schien suggereert is ieder daarbij
van harte welkom.
Opgeven van te voren is gewenst
uiterlijk donderdagavond 19 april
bij het secretariaat, tel. 552044.

Boogschiettoernooi
Gouden Treffer Ruurlo
kent weer talloze winnaars

Verkeer is mensenwerk

Het tweede team van de Bar-
chemseweg heeft bij de man-
nen het jaarlijkse Boogschiet-
toernooi van de Ruurlose Boog-
schietvereniging De Gouden
Treffer gewonnen.

Het viertal bestaande uit Appie
Dijkman, Martin Hummelink, Jan
Hissink en Gerrit Klein Brinke
kwam tot een totaal score van 879
punten. Afgelopen vrijdagavond
mocht het team in het schietlo-
kaal van De Gouden Treffer uit
handen van bestuurslid Frank
Bloemendaal dan ook de wisselbe
ker in ontvangst nemen. Tweede
bij de mannen werd het team van
buurtvereniging Brouwershoek 2
met 874 punten en derde het Vor-
dense team Stroet l met 867 pun-
ten. Bij de vrouwen ging de over-
winning naar het team van Brou-
wershoek 11 bestaande uit Ans
Wezinkhof, Narianne Nieuwenha-
ve, Dinie Dijkman en Hennie Men-
nink met een score van 705 pun-
ten. De vrouwen van de Barchem-
seweg l werden tweede met 694
punten gevolgd door schietvereni-
ging Wilhelmina met 689 punten.
Bij de gemengde teams prolon-
geerde het tweede team van Wol-
verveensen bestaande uit Marian
Jolink, Wilma Kok, Ad Kruyt en
Theo Kok met een ruime score van
836 punten de titel. Tweede in de
ze klasse werden Wolverveensen l
met 816 punten en derde Solda-
tenhuis l met 792 punten. Bij de
jeugd werden bij de jongens De
Vier Pijltjes bestaande uit Tim As-
sinck, Mohammed Aref Harb, Jas-
per Wansink en Jochem Coerman
winnaar met 768 punten. Bij de

meisjes won Wolverveensen 4 be
staande uit Sanne Joling, Nienke
Kok, Nienke Oosterink en Aniek
Bargeman met 697 punten. In ge
mengde jeugdklasse ging de over-
winning naar Vrochterhoek 4 met
630 punten. Dit team bestond uit
Niels Hamoen, Remon Boersma,
Jessica Boersma en N. Hamoen. In
het individueel klassement ging
bij de vrouwen de overwinning
naar Gerjanne Wezinkhof uitko-
mend voor Brouwershoek 10 met
222 punten. Tweede werd Gerda
Kremer (SV Wilhelmina 1) met 214
punten en derde Elly Beunk (Wol-
verveensen 1) met 212 punten. Bij
de mannen ging de titel naar
Geert Oonk (Wierssenhook 5) met
228 punten gevolgd door Wim
Hendriksen (Krabben 1) met 227
punten en Martin Hummelink
(Barchemseweg 2) met 225 pun-
ten. Bij de jongens won Moham-
med Aref Harb (Vier Pijltjes) met
208 punten. Tweede werd Willem
Wezinkhof (Brouwershoek 8) met
201 punten en derde Jochem Coer-
man (Vier Pijltjes) met 198 punten.
Bij de meisjes ging de eerste prijs
naar Nienke Kok (Wolverveensen
4) met 194 punten, tweede werd
Sanne Joling (Wolverveensen 4)
met 191 punten en derde N. Ha-
moen (Vrochterhoek 4) met 188
punten. In totaal namen 77 vier-
tallen deel aan de competitie die
verdeeld was over vier speelavon-
den. De Fair-play trofee ging naar
de vijf teams van de Wolversveen-
sen. De teams die afkomstig zijn
uit de Zelhemse buurtschap Wol-
versveen nemen al vele jaren deel
aan het jaarlijkse Boogschiettoer-
nooi van De Gouden Treffer.

Verkeersvoorlichting en rijtest vielen
goed in de smaak
Op dinsdagmiddag vond in het
Stampertje een bijeenkomst
plaats over de voorlichting van
de nieuwe verkeersregels. Jan
Olthaar kon namens de Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden
(SWOV) en de gezamenlijke
Ouderenbonden (COSBO) een
flink aantal belangstellenden
welkom heten. De bijeenkomst
was tevens bedoeld voor de se-
nioren rijvaardigheidsritten op
5 en 6 april. Hiervoor hadden
zich 27 deelnemers aangemeld.

De heer Ph. Stegeman uit Zutphen
gaf namens de 3VO (voorheen
Veilig Verkeer Nederland; WN)
een duidelijke uiteenzetting aan
de hand van een diapresentatie
over de nieuwe verkeersregels. Vol-
gens de inleider waren de ver-
keersregels vroeger overwegend
geboden en verboden. Nu zegt de
nieuwe verkeerswet: 'Het is verbo-
den zich zodanig op de weg te ge
dragen dat het verkeer op de weg
wordt gehinderd of in gevaar
wordt gebracht'. Het gaat nu om
de echte veroorzaker van het ge
vaar.

Ook voorrangsborden worden aan-
gepast, bijvoorbeeld bij voetganger-
oversteekplaatsen in sommige
plaatsen is het rode mannetje ver-
vangen door een oranje knipper-
licht. Dit heeft in bepaalde situ-
aties 70% minder verkeersconflic-
ten opgeleverd.

Vanaf l mei a.s. krijgt de fietser
voorrang van rechts. Over deze
maatregel is 10 jaar gediscus-

sieerd. Ook werden de verschillen-
de soorten fietspaden besproken,
evenals de woonerven. Op de
woonerven hebben de bestuurders
van rechts voorrang. Hierna gaf
Richard Waanders, hoofd gemeen-
tewerken van de gemeente Vorden
een toelichting op de categorise
ring van wegen. Er zijn ontslui-
tingswegen met vrijliggende fiets-
paden en gescheiden rijbanen,
zoals de Zutphenseweg en Ruurlo-
seweg (beide buiten de bebouwde
kom), de Rondweg en de Hengelo-
seweg. Daarnaast zijn er gebieds-
toegangswegen met een regionale
functie, zoals de Dorpsstraat, Burg.
Galleestraat en de Wildenborchse
weg.

Alle overige wegen zijn erftoe
gangswegen. Voorrang wordt gege
ven aan wegen buiten de bebouw-
de kom; hier komen de meeste
slachtoffers voor. Verder is de ge
meente druk bezig met het inrich-
ten van 30 km gebieden. Daarvoor
worden zogenaamde punaises en
plateaus aangelegd, evenals bus-
vriendelijke plateaus op de busba-
nen. Sommige zijn gericht op het
verbeteren van het uitzicht. De
heer Olthaar was de tolk van de
aanwezigen om beide inleiders
hartelijk te bedanken voor hun

. presentaties.

Daarna kwam Rijschool Wim
Oortgiesen met een theoriever-
keerstest. Naast de deelnemers aan
de rijvaardigheidsritten deden ook
een aantal belangstellenden hier-
aan mee. Aan de hand van 30 ver-
keerssituaties moest worden aan-

gegeven of het antwoord goed of
fout was. Opmerkelijk was het gro-
te aantal onjuistheden, omdat de
verkeerswetgeving toch net iets
anders veronderstelde. Wim Oort-
giesen gaf met een deskundige
toelichting het juiste antwoord.
De aanwezigen konden zo hun
theoriekennis weer ophalen. Hier-
na volgt de uitslag van de rijtest op
5 en 6 april o.l.v. autorijschool
Wim Oortgiesen. Over het alge
meen was de rijtest beter dan de
theoretische kennis.

De meest voorkomende fouten die
gemaakt werden zijn o.a.:
• bij het wegrijden werd vergeten

de richting aan te geven;
• eerst richting aangeven en dan

pas kijken of het mogelijk is;
• het missen van verkeersborden

en tekens op het wegdek;
• bij het rechts afslaan werd vaak

het rechtdoorgaande verkeer
(fietsers) over het hoofd gezien;

• het onjuist en soms geen rich-
ting aangeven op een verkeers-
plein;

• het invoegen gebeurt met een te
lage snelheid;

• te snel rijden bij het naderen
van kruisingen.

In het algemeen geldt als advies
voor ouderen: blijf rijden en let op
de verschillende verkeerssituaties.
Blijf op de hoogte van de verande
rende verkeersregels en de ver-
keerssituaties. Van tijd tot tijd is
het nodig de verkeerstheorie op te
frissen en een senioren rijtest af te
leggen. Dit is beslist geen overbo-
dige luxe!
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Schildersbedrijf
Van der Wal B.V. verkocht

Nieuw:
Weleda's Rozencadeaudoos

Een bedrijf dat gespecialiseerd is
in verbouw, renovatie, restauratie
en schilderswerk. Er werken daar
35 man.De heer Ludwig Smits
heeft Burgers op l januari 1999
van Jos Burgers overgenomen en
vanwege de bekendheid de naam
ongewijzigd gelaten. In de nieuwe
constructie valt Van der Wal B.V
daarmee, naast Burgers schil-
ders/onderhoudsbedrijven B.V. te
Duiven onder Smits Beheer Gies-
beek B.V.
Voor Leo Westerhof is het de "twee-
de verkoop" sedert december
1999. In die maand verkocht hij de
glas-in-lood afdeling aan Glasbe
werkingsbedrijf Brabant in Til-
burg. De reden van die verkoop
was dat Westerhof geen opvolger
heeft.
In een vraaggesprek met dit blad,
liet hij toen weten dat de volgende
stap zal zijn de verkoop van het
schildersbedrijf. Hij zei toen "Ik
zie het als mijn taak om alles in
goede banen te leiden, als het gaat
om de toekomst van het bedrijf. Ik
ben het naar mijn personeel (toen
40 man) verplicht om met een goe-
de oplossing te komen. Ik ga niet
over één nacht ijs, dus kan het nog
wel even duren alvorens ik een
goeie overname partner gevonden
heb", aldus Westerhof in decem-
ber 1999.
Nog sneller dan verwacht is deze
partner inmiddels gevonden. Leo
Westerhof: "Eigenlijk stom toeval-
lig. Ik was aanwezig bij een aanbe-
steding van het 'Huis van Bewa-
ring'. In totaal waren er voor die
inschrijving 5 bedrijven uitgeno-
digd, waaronder Burgers uit Dui-
ven. Ik raakte aan de praat met de
directeur Ludwig Smits. Ik vertel-
de hem dat ik in gesprek was met
iemand over de verkoop van mijn
schildersbedrijf.
Een half jaar later belde Ludwig
mij op. Ik vertelde hem dat de ver-
koop, waar ik mee bezig was, niet
door was gegaan", aldus Leo Wes-
terhof. En om een lang verhaal
kort te maken : Leo Westerhof en
Ludwig Smits begonnen op 10 ja-
nuari j.l. met de onderhandelin-
gen met als resultaat dat maandag
9 april ten huize van Notaris Hof
in Lochem de verkoop van schil-
dersbedrijf Van der Wal bekrach-
tigd werd.
Voor Burgers een welkome aanvul-
ling op haar bedrijf. "Het wordt
thans een 'voller' bedrijf met meer
mogelijkheden", zo omschrijft
Ludwig Smits de deal. Smits komt
uit het 'vak'. Zijn opa had tot 1939
in Duiven een aannemers bedrijf.
Zo was deze bijvoorbeeld onder-
aannemer bij de werkzaamheden
aan de Eusebiuskerk in Arnhem.
Vader Smits was schilder van be-

roep. De huidige directeur van
Burgers was tot 1999 bedrijfsleider
bij een onderhoudsbedrijf met 200
man personeel.

Bij Ludwig Smits was al jarenlang
de 'hang' om zich als zelfstandig
ondernemer in schilder/timmer-
werk te vestigen.De bedrijven in
Vorden en in Duiven blijven apart
functioneren. Wel onderstreept
Smits dat het terrein waarop Van

de contacten met een aantal
'goeie' relaties nog wil onderhou-
den. En aan relaties geen gebrek.
In de loop der jaren heeft schil-
dersbedrijf Van der Wal diverse
restauratie werkzaamheden ver-
richt, o.a. aan de kerken in Vorden,
Ruurlo, Rozendaal en de Synagoge
in Winterswijk. In de winter van
1999/2000 werd in tien weken met
8 man de kerk in Zieuwent ge
schilderd.

Dhr. L. Westerhof en dhr. L Smits bij de verbouwing van Drukke

der Wal zich beweegt, voor hem
een welkome aanvulling is.
In een gezamenlijk schrijven aan
hun relaties stellen Smits en Wes-
terhof dat bij de overname de vol-
gende motieven hebben gegolden:
verhoging en verbreding van ken-
nis, doorgroeimogelijkheden voor
de medewerkers. Verder verbre
ding van het dienstenpakket
bouwkundig voor van der Wal B.V.
en gespecialiseerde applicatietech-
nieken voor Burgers schilders/on-
derhoudsbedrijven B.V, het collec-
tief regelen van employé benefits
en meer continuiteit op verschil-
lende functies in de bedrijven. "Bij
ons kan thans alles van A tot Z ge
regeld worden, echter nieuwbouw
doen we niet", zo stelt Smits na-
drukkelijk.
Schildersbedrijf van der Wal heeft
een bekende klank. Leo Westerhof
kan er uren over vertellen. Verha-
len aangevuld met plakboeken
over diverse restauraties, Leo is er
wat trots op. Je kunt je dan ook
moeilijk voorstellen dat hij er nu
plotseling mee stopt. "Doe ik ook
nog niet helemaal. Ik blijf het hele
jaar nog bij het bedrijf, zij het niet
meer als eigenaar, betrokken".
Ludwig Smits knikt instemmend,
blij met het feit dat Leo Westerhof

Grote werkzaamheden bij Groot
Graffel (thans Spectrum Oost) en
diverse woningbouwverenigingen.
Een hele waslijst met namen van
gerenommeerde klanten passeert
de revue.

In 1964 kocht Leo Westerhof sa-
men met Greuters het 5 man tel-
lende schildersbedrijf van Jan van
der Wal. Leo ging de boer op, de re
gio in. Binnen 2 jaar had hij zo'n
20 man in dienst. Het bedrijf bleef
groeien. Zo rond 1990 stapte Greu-
ters er uit en zette Westerhof het
bedrijf verder voort.

Schildersbedrijf Van der Wal, een
bedrijf dat dateert uit rond 1881,
was in vroeger jaren gevestigd aan
de Dorpsstraat in het pand waar
nu Salon Marianne gevestigd is. La-
ter werd het pand aan de andere
kant van de straat gekocht, thans
Boerstoel, en werd er een grote
werkplaats achter dit pand ge-
bouwd. In de winkel die aan de
voorkant geopend werd ging het
bedrijf benodigdheden voor schil-
deren verkopen. Thans is Schil-
dersbedrijf Van der Wal aan het
Hoge gevestigd. Door de overname
is er thans een bedrijf ontstaan
met ca. 80 man personeel.

Slagharen ontdekt diamantmijn
Attractiepark Slagharen pakt
dit jaar groots uit met een bij-
zondere familieattractie: Mine
Train. Deze unieke nieuwko-
mer neemt de passagiers mee
naar de tijd van het Wilde Wes-
ten. Mine Train stopt op Goede
Vrijdag voor het eerst in Slagha-
ren, dan gaat namelijk het
nieuwe seizoen voor het attrac-
tiepark van start.

Mine Train staat voor een groot
wild west avontuur voor het hele
gezin. Big Diamond Mining Co.
heeft zich jaren geleden terugge
trokken uit de diamantindustrie.
De mijn was onrendabel. Een za-
kenman kreeg een bijzonder idee

om de mijn een tweede leven te ge
ven. De goederentrein vervoert
daarom nu geen diamanten, maar
toeristen. Het traject is gelijk ge
bleven. Dat betekent dat het geen
pleziertocht over een kaarsrechte
spoorlijn is. De mijnwerkers moes-
ten vroeger immers om de dia-
manten heen graven.

De toeristen genieten van de tocht
over onregelmatig terrein. En
soms zien de inzittenden van Mi-"
ne Train een schittering. Was dat
gezichtsbedrog, weerkaatsing van
het zonlicht of hebben de mijn-
werkers jaren geleden een kostba-
re schat over het hoofd gezien? Al-
leen een nieuwe rit door de mijn
kan het antwoord geven.

Met Mine Train trekt Attractiepark
Slagharen de lijn van vorige jaren
door. Ieder jaar wordt het aanbod
verder verbreed, zodat Slagharen
het meest complete park voor ie
dereen blijft. Voor jong en oud.

Om dit te bereiken zit het attrac-
tiepark vol tegenstel-lingen. Droog
en nat, razendsnel en een nostal-
gische snelheid zijn slechts een
tweetal voorbeelden.

Deze aanpak heeft zich in de prak-
tijk bewezen. Attractiepark Slagha-
ren ontving diverse (inter)nationa-
le prijzen en vorig jaar werd een
nieuw bezoekersrecord gebroken.

Nadat het attractiepark enkele ja-

Na de introductie van verschil-
lende nieuwe Wilde Rozenpro-
ducten in het afgelopen half
jaar, komt Weleda nu met een
leuk cadeau-idee in deze verzor-
gingslijn, namelijk een Rozen-
cadeaudoos.

In de cadeaudoos zitten vijf 10 mi-
verpakkingen van de volgende
Wilde Rozenproducten: Wilde Ro-
zen Gezichtscrème, Wilde Rozen
Hydraterende Crème, Wilde
Rozenolie, Wilde Rozen Bodylo-
tion, Wilde Rozen Crèmebad.

In de cosmetica is al van oudsher
bekend dat de voedende olie van
rozenbottels en de etherische olie
van rozenblaadjes de huid kun-
nen laten bloeien. In haar Wilde
Rozenserie verwerkt Weleda twee
bijzondere rozensoorten, uit twee
verschillende werelddelen. De wil-
de roos, waarvan Weleda de rozen-
bottelolie gebruikt, groeit in Chili.

De Damascus-roos, een speciale
geurroos voor de etherische olie,
komt uit Marokko.

WANNEER HUIDOLIE EN
WANNEER BODYLOTION?
Het verschil tussen huidolie en bo-
dylotion zit 'm in eerste instantie
in de werking: huidolie werkt ver-
warmend, bodylotion eerder ver-
frissend. Verder is er verschil in ge
bruik: huidolie werkt het beste
wanneer hij wordt ingewreven als
de huid nog vochtig is. Immers al-
leen door de combinatie van olie
met water ontstaat het laagje dat
de huid beschermt. Bij bodylotion
is de samenstelling zodanig dat
deze 'gebruiksklaar' is, hij kan dus
ook op een droge huid worden
aangebracht. De overeenkomsten:
beide hebben als effect dat de huid
haar dorheid verliest en er zacht
en fluwelig uit gaat zien. En beide
strelen bovendien de neus met een
verfijnde rozengeur.

Mond- en Klauwzeer:
Veluwe blijft bereikbaar voor toerist en recreant

Krachtenbundeling in
Gelderland en Overijssel
rond toeristische
informatievoorziening
De afgelopen week hebben de
VWs en bedrijven in Gelder-
land en Overijssel van de consu-
ment zeer veel verzoeken om
informatie ontvangen over de
consequenties van Mond- en
Klauwzeer (MKZ) voor het toe
risme in de regio's. Met name
vragen over de bereikbaarheid
van de gebieden en openstel-
ling van attracties, dierentui-
nen en verblijfsaccommodaties
voerden de boventoon.

In tegenstelling tot sommige be
richten, zijn op het platteland in
Gelderland en Overijssel de meest
accommodaties, attracties, die
rentuinen, bezienswaardigheden,
musea en dergelijke gewoon open.
En kunnen nog steeds toeristische
activiteiten worden ondernomen.
Wel zijn de natuurgebieden mo-
menteel afgesloten en is het niet
mogelijk een bezoek te brengen
aan of te overnachten bij boerde
rijen die vee houden.

VELUWE BEREIKBAAR EN
TOEGANKELIJK VOOR
TOERISME
Een klein deel van de Veluwe,
de driehoek Apeldoorn-Deventer-
Zwolle, kent daarnaast verscherp-
te controles op veetransport en
vervoer van veeteeltproducten.
Hiervan kan enige verkeershinder
worden ondervonden. Het vrij ver-
keer van personen blijft echter ge
woon mogelijk. Ook voor toeristen
en recreanten blijft de Veluwe der-
halve bereikbaar en toegankelijk.
De situatie is niet anders dan tot
nu toe (natuurgebieden gesloten,
veeteeltbedrijven niet te bezoe
ken). Accommodaties en attracties

zijn, behoudens enkele uitzonde
ringen, gewoon bereikbaar en ge
opend.

TOERISTISCHE MKZ-INFO BIJ
VWS EN OP INTERNET
Om toeristen •«* recreanten bij de
planning van een dag- of meer-
daags bezoek aan een van de toe
ristische regio's in Gelderland en
Overijssel nader te informeren,
hebben het Gelders Overijssels Bu-
reau voor Toerisme (GOBT) en de
regionale VWs in beide provin-
cies besloten de krachten te bun-
delen.

In samenwerking met Toerisme
Recreatie Nederland (TRN) is als
onderdeel van www.holland.com
op internet informatie over MKZ
opgenomen. Gezamenlijk zorgen
de VWs vanaf heden voor een
adequate aanlevering van infor-
matie aan deze speciale MKZ-site,
die dagelijks wordt bijgewerkt. Dit
betekent dat er een centrale, actu-
ele en betrouwbare informatie-
bron 24 uur per dag beschikbaar
is. Voor concrete informatie over
lokale situaties adviseren wij de
consument rechtstreeks contact
op te nemen met de plaatselijke
VWs.

De voor toerisme en recreatie van
belang zijnde MKZ-informatie op
www.holland.com geeft antwoord
op de meest gestelde MKZ-vragen,
richtlijnen voor een bezoek aan
het Nederlands platteland, alsme
de informatie over de gevolgen
voor attracties, activiteiten en eve
nementen. Verder wordt verwezen
naar andere sites met informatie
over MKZ elders op het web.

ren rond de één miljoen bezoekers
ontving, is in 2000 die magische
grens ruim doorbroken. Liefst 1,2
miljoen mensen kwamen naar
Slagharen.

Attractiepark Slagharen hield vo-
rig seizoen ook een enquête onder
zijn bezoekers om te kijken welke
attracties met recht de naam pu-
bliekstrekker mogen voeren.

Op de eerste plaats belandde Wild
West Adventure, gevolgd door de
Eagle. Kid's Country, het overdekte
speelparadijs, eindigde dankzij
veel stemmen van de allerjongste
bezoekers op de derde plaats.

Attractiepark Slagharen is in 2001
van vrijdag 6 april tot en met
zondag 28 oktober dagelijks geo-
pend.



Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Telefoon 0575-492118 of 0575-552414

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

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

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

BRINKMAN
ALMEN B.V.

Zaterdag 14 april wederom

TUIN-DOE-DAG.
Azinkdijk 8,7218 NG Almen
Tel.: 0575-431297 / 431663

Openingstijden:
Donderdag: 10.00-12.00 uur en 13.30-1Ö.OO uur

Vrijdag: 10.00-12.00 uur en 13.30-21.00 uur
Zaterdag: 10.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur

Of op afspraak.

Antiek-Curiosa Het Pakhuis *°°«*^bele
Vars&eve\dseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten
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Hengelo is aan f
het verbouwen 5

g
profiteer nu van onze verbouwingsaanbiedingen! ̂
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Hollandse magere
kilo

Gebraden beenham
100 gram van 4.09 voor

Foppen gerookte p9linCJTIIGÏ
200 gram van 17.90 voor

On WaSmiddel ultra of color 1.5 kilo navulpak

3 pakken halen •>• 2 pakken betalen

9199 f
8
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Openingstijden rond Pasen:
maandag il m donderdag van 8.00 - 20.00 uur

Goede Vrijdag van 8.00 - 19.00 uur
zaterdag van 8.00 - 17.00 uur

zondag en maandag
Eerste en Tweede Paasdag gesloten
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3
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Ook dat is Albert Heijn i
Molenhoek, de winkelhoek van Henoelo 4\4/% '

UT lï
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

K

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweq 19. 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSÊRIEBEDRUF

I^JflARÖMffiDlEREEN
DE DEUR PLAT LOOPT?

T

RUBBEREN RINGMAT
40 x 60 cm
dikte ± 16 mm

6!95
€3.15

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

f N ONS ADVIES KOST U NIETS

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

Adverteren in Contact?
Vraag naar de

vele mogelijkheden van doorplaatsing
in meerdere edities

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon 0575-571660

^

%

Winkelsluiting

In verband met
Goede Vrijdag

vrijdag 13 april a.s.
Is er

geen koopavond
de winkels zijn tot

18.OO uur geopend.

Vordense
Ondernemers Vereniging

/ty

)lfe

Voor de Posen speciaal van uw
banketbakker:

Vrolijke advocaatpaastaart
van 17,95 voor

Weekaanbieding:

Heerlijk frisseTOT-ii- i • rredBos\
Williams perenvlaai-| ^>
groot van 17,2 5 voor Jij }

klein van 13,95 voor 10,95
BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750



Deze vrijdag op de parkeerplaats van Hotel Bakker

VORDENSE WEEKMARKT

iedere vrijdag

2 bossen TULPEN 7,95HORTENSIA 9,95

bos ROZEN a 20 stuks 9,95

Valeweide
Bloemen en planten

MAROC HAND + PERS
VALENCIA LATE
50 voor 9,98

MOOIE GROTE HOLLANDSE
KOMKOMMERS

0,98
GROTE WITTE BLOEMKC OL

per stuk 1,98

HAGELWITTE CHAMPIGNONS

Fruithandel F. Huusken en Én.

ARIE MINK BAKKERIJ T STOEPJE VORDEN

POULETot
HACHEEVLEES
500 gram 5.95

RUNDERRIBLAPPEN
1 kg 10,95

VARKENSROLLADE
1 kg 9.95

PAASHAMMETJES
500 gram 8,95

Weekpakket
vleeswaren NU VOOR

Uw vakslager DIJKGRAAFElke week op de markt in Vorden



Tweede Paasdag 15.00 uur
jazzorkest

The Mill's
Brothers

Ons werkgebied strekt zich uit

van Zutphen tot en met Arnhem,

Apeldoorn en Deventer en tot

ver in de Achterhoek.

Wanneer u in deze regio een

woning wilt kopen of verkopen,

zijn wij u graag van dienst!

Kom dus snel even langs of bel.

We zijn ervoor!

Óók bij uw hypotheek wijst
de Bos Makelaardij og
u prima de weg!
De Bos Makelaardij og doet meer dan het bemiddelen bij de aan- of verkoop van uw
woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen ook uitstekend voor u onderhandelen.
Bovendien adviseren wij vaak bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het
vinden van een hypotheek. Maar dan wei een hypotheek die precies past bij uw financiële

situatie!

Voor dit alles hebben we uiteraard de nodige kennis van zaken in huis.
En -zeker zo belangrijk- een onafhankelijke relatie met talloze geldverstrekkers. Kortom, ook
de financiële afwikkeling is bij de Bos Makelaardij og in vertrouwde en deskundige handen.

Hoofdkantoor: tutten (Ov.) 0523-682099
Borculo (OU.)

Tol. 0545-272795

^ zn)

makelaardij og

De Bos Makelaardij og b.v.
Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen
Postbus 4012, 7200 BA Zutphen
Telefoon (0575) 51 66 35
Telefax (0575)546614

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.
Martijn Nieuwenhuis te Keyenborg
Telefoon privé: (0575)4601 17
Benno Klein Goldewijk te Borculo
Telefoon privé: (0545)274250

Internet: www.debos.nl

De andere makelaar voor uw regio!

/<N
Hypotheek

• adviseur NVM G A R A N T I E

Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

0573-253101 -Fax 0573-253109

Bouw: - Beheer
• Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

- Mobiel 0650281046

stichting
ouderenzorg
ruurlo
vorden

De Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden
beheert twee woonzorgcentra in deze re
gio; de Bundeling in Ruurlo en de Wehme in
Vorden. De stichting houdt zich actief bezig
op het gebied van de nieuwste ontwikkelin-
gen in de zorgsector. Sinds 1 januari 2001
functioneert de stichting als een zelfstandi-
ge werkmaatschappij binnen het concern
ZorgGroep Oost-Nederland.

In woonzorgcentrum De Bundeling en in woonzorgcentrum De Wehme is op korte termijn
een vacature voor een

Huismeester voor 36 uur per week (m/v)
Functiedoel: • Het leveren van het (preventief) technisch onderhoud en reparaties

aan de gebouwen, het woonzorgcomplex, aan- en inleunwoningen,
algemene ruimten en technische installaties.

• Het bijdragen aan de ontwikkeling van het onderhoudsbeleid.

Functie-eisen: • Kennis van huishoudhygiëne, technisch onderhoud en elektrotech-
niek op LBO/MBO-niveau.

• Kennis van de constructie, werking en veiligheidsvoorschriften van
installaties.

• Goede sociale vaardigheden zijn van belang voor de dagelijkse om-
gang met ouderen en collega's.

• Een goede uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het afhandelen
van klachten, het melden van bijzonderheden en voor het opstellen
van rapportages.

Ben jij creatief, innovatief, empatisch en collegiaal?
Dan ben jij de persoon die wij zoeken.

Arbeidsovereenkomst: Bepaalde tijd 1 jaar. (Bij gebleken geschiktheid volgt een aanstelling
voor onbepaalde tijd).

Salaris : Volgens CAO-verzorgings-verpleeghuizen.
(FWG-functiewaarderingssysteem wordt in 2001 afgerond).

Ingangsdatum : Zo spoedig mogelijk.
Arbeidstijd : 36.00 uur per week.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 17 april a.s. richten aan:
Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden, t.a.v. afdeling personeelszaken,
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 24 april a.s. tussen 13.00 en 17.00 uur.

Voor meer informatie kunt u op 12 en 13 april a.s. bellen tussen 13.30 en 15.00 uur.
U kunt vragen naar Erik Weernink, technisch medewerker; telefoon 0575-557300.

XNSAWNllf
Quickstep

laminaatparket
vloer met V-groef en een massieve uitstraling,

leverbaar in diverse kleuren, per m2 79.5^

ÏSPANNEVOGEL
M E U B E L - EN t A P I J T E N H U I S

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

www.spannevogel.nl

Transportbedrijf LINDENSCHOT
is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het transporteren van losgestorte goederen.

Wij zoeken op korte termijn

CHAUFFEURS
voor het besturen van onze vrachtauto's.

Een vereiste is: • Een flexibele en collegiale instelling.
• Enige ervaring in het kippertransport.
• Werken in groepsverband en alleen.
• Bereid zijn om te overnachten.
• Niet bang zijn voor een beetje lichamelijke arbeid en vieze handen.
• Leeftijd 25 t/m 40 jaar.

Ben je niet bang voor onze eisen en ligt je hart ook bij het kippertransport, schrijf dan een brief met
je CV, zodat wij jou kunnen uitnodigen voor een gesprek.
Nijlandweg 10, 7251 KK Vorden • Telefoon 0575-556504 • Fax 0575-556964



Een eeuw "Paardefonds
Wildenborch e.o.

Wegraces in Hengelo (Gld.) verplaatst:

Zondag 16 september a.s.
wordt de nieuwe racedag

Toen wij onlangs de woonka-
mer binnenstapten van de fa-
milie Harmsen aan de Lindese
weg in Vorden, om daar een
gesprek te voeren met het be-
stuur van het "Paardefonds
Wildenborch e.o.", vielen we
midden in een discussie. Een
discussie die, hoe kan het ook
anders, betrekking had op de
MKZ crisis.

De bestuurders waren zeer begaan
met het lot van de boeren in de ge-
troffen gebieden. En dan toch ook
de angst dat het virus richting
Achterhoek zou overwaaien. "Het
enige wat we kunnen doen is het
nemen van preventieve maatrege-
len en voor de rest moet je maar
gewoon blijven hopen dat het on-
ze deuren voorbij gaat", zo merkte
één van hen op.

Honderd jaar geleden toen het
"Paardefonds Wildenborch e.o."
werd opgericht was er absoluut
geen sprake van ziektes zoals MKZ
of i.d. Bij de paarden beperken
zich ziektes veelal tot "droes", een
soort keelaandoening. De reden
dat men in deze contreien besloot
tot het oprichten van een paarde
fonds, had alles te maken met de
belangrijkheid van het paard. Op
de boerderij was het paard in feite
het "kapitaal" waarmee gewerkt
moest worden.

Zou nl. een paard onverwacht
dood gaan, dan was de catastrofe
niet te overzien. Waar moest men
immers het geld voor een nieuw
paard vandaan halen? Vandaar
een gezamenlijk paardefonds.
Men betaalde jaarlijks ongeveer
een rijksdaalder premie. De waar-
de van de paarden bedroeg in die
tijd 75 tot 110 gulden. De hoogte
van de premie had mede te maken
met welk type paard men van
doen had. Er werd namelijk onder-
scheid gemaakt tussen fokpaar-
den, werkpaarden, melkboeren-
paarden en "slepperpaarden".

Ging er een paard dood, of een
paard werd afgekeurd en men was
lid van het Paardefonds, dan kon
de getroffen boer een ander paard
kopen. Het afgekeurde paard
kwam in het bezit van het Paar-

defonds en werd veelal aan een
slachterij doorverkocht. Dat ge
beurt heden ten dage nog op exact
dezelfde wijze.

De oprichtingsvergadering van
het "Paardefonds Wildenborch
e.o." vond plaats in het voorjaar
van 1901. Dat gebeurde op de plek
waar thans de Kapel in de Wilden-
borch is gevestigd. Het initiatief
tot de oprichting werd genomen
door B. Lenselink en H. Nijenhuis.
Het eerste bestuur bestond uit:
J.van Ark, voorzitter/administra-
teur, H. Nijenhuis, B. Lenselink, E.
Hagen en W. Mombarg. Er waren
al direct 250 leden.

Maken we een sprong in de tijd en
verplaatsen ons naar 2001, dan
zijn er toch nog zo'n 300 paarden
in het fonds. Het aantal leden be
draagt 145. Tegenwoordig zijn het
veelal paarden die men voor de
hobby heeft zoals b.v. "het aange
spannen paard", paarden voor de
hippische sport e.d. Dus zijn thans
ook veel "burgers" lid van het Paar-
defonds. Het werkpaard is vervan-
gen door de tractor. Dit "mechani-
sche paard" deed een paar jaar na
de Tweede Wereldoorlog zijn in-
trede in de landbouw. De emotie
waar dat mee gepaard ging, maak-
te al vrij snel plaats voor het "ge
mak".

In 1938 telde het "Paardefonds
Wildenborch e.o" 550 leden met
794 paarden. Gedurende de oor-
logsjaren kwamen zo'n 54 paar-
den in handen van de bezetters. Ze
werden gewoon "onteigend". De
getroffen boeren kregen via het
Paardefonds geld voor een nieuw
te kopen paard voorgeschoten.
Toen het Rijk later met geld over
de brug kwam, kreeg ook het Paar-
defonds het "voorschot" terug.

Het "Paardefonds Wildenborch
e.o." omvat een uitgebreid gebied (
Nettelhorst, Ruurlo, Vorden, Hen-
gelo, Warnsveld, Zelhem, Steende
ren, Gorssel, Barchem) De dieren
worden door het bestuur van het
paardefonds zelf getaxeerd. De wij-
ze van taxatie is als volgt: Vanaf l
mei begint het nieuwe verzeke
ringsjaar, daarna worden alle ver-
zekerde paarden en pony's aan
huis verzekerd. Kosten taxatie's:

eerste dier f 20,-, volgende dieren f
2,50 en veulens een tientje.

Paarden die op doktersadvies el-
ders behandeld zullen worden, zal
een maximum aan reiskostenver-
goeding van f 50,- tot f 150,- per rit
worden vergoed. De premies be
dragen: grote paarden: grondbe
drag premie 3%, fok- of rij kwalitei-
ten mogelijkheid tot f 10.000,-. Dit
alles naar het oordeel van de
schatters. Premie boven het grond-
bedrag 8%. Eventueel papieren
overleggen.

Pony's: grondbedrag, naar verhou-
ding, grote paarden. Premie
grondbedrag 4%, fok- en rij kwali-
teiten, premie 8 procent. Eventu-
eel papieren overleggen. De stok-
maat voor pony's is voor verzeke
ring vastgesteld t/m 1.48m. E- po-
ny's worden net als grote paarden
verzekerd. Bij overname wordt
steeds 100% uitbetaald. Bij het ver-
zekeren van paarden, met het te
verzekeren bedrag van f 5.500,- of
hoger, is een geneeskundige ver-
klaring nodig. Datzelfde geldt ook
voor ponies als het verzekerde be
drag f 3.500,- of hoger is.
Veulens kunnen verzekerd worden
voor 50 procent grondbedrag moe
der, premie 3 %, als ze staan te
drinken bij de moeder. Mogelijk-
heid tot f 1.000,- bij te verzekeren,
premie 8%. Uitbetaling Ie maand
60% van de totaal verzekerde waar-
de; 2e maand 80%; 3e t/m 5e
maand 100 procent van de totale
verzekerde waarde. De dieren zijn
ook verzekerd voor brand, hemel-
vuur en diefstal. WA dekking is
niet inbegrepen!

Het bestuur van "Paardefonds Wil-
denborch e.o" bestaat momenteel
uit: H. Bogchelman, voorzitter; J.
Klokman secretaris; J. Harmsen,
penningmeester; J. Meuleman, vi-
ce voorzitter en A.Gelder 2e secre
taris. Erevoorzitter: T.G. Harkink.
Verder kent het Paardefonds 5
commissarissen. Dit zijn: J. Lense
link, A.Flamma, G. Nijenhuis, W.
Sloetjes en G. Eggink. Zij hebben
m.b.t. de besluiten van het be
stuur, een controlerende functie.
Zojuist is bekend gemaakt dat de
receptie die voor zaterdag 21 april
gepland stond in verband met
MKZ is afgelast.

De jaarlijks terugkerende wég-
races in Hengelo (Gld.) die een
grote landelijke bekendheid ge-
nieten, waren door de Hengelo-
se Auto- en Motorvereniging
Hamove voor zondag 29 april
a.s. op de kalender gezet.

Door de dreiging van mond- en
klauwzeer is ook bij de landbou-
wers, aan of in het circuit, grote
onzekerheid ontstaan, een groot
gedeelte van het circuit ligt in een
landbouwgebied.
Om de angst en onzerkerheid niet
verder te doen toenemen, heeft de
organisatie reeds nu besloten om
de races van zondag 29 april te ver-
plaatsen naar zondag 16 septem-
ber a.s. Dit besluit is in een vroeg-
tijdig stadium genomen zodat

naar een nieuwe datum gezocht
kon worden.
Van verschillende zijden werd het
bestuur van Hamove benaderd,
onder andere ook door de land-
bouwers uit het gebied, om de
races op een ander tijdstip te orga-
niseren.
Zondag 16 september zal op de
Varssel-Ring de strijd om de pun-
ten voor het Open Nederlands
Kampioenschap wegrace in alle
hevigheid losbarsten, het hele pro-
gramma van 29 april is naar deze
datum verplaatst.

Hopenlijk is tegen die tijd de crisis
rondom het mond- en klauwzeer
bezworen en kan de Hamove het
publiek uit het hele land welkom
heten op de races.

Leerlingen van het
Baudartius College
winnen finale van
landelijke Nieuwsquiz
Wie weet het meest van het
nieuws van het afgelopen jaar?

Zes leerlingen van het Baudartius
College in Zutphen hoorden bij de
top van de Nederlandse scholen bij
de finale van de Nieuwsquiz in
Utrecht. Afgelopen vrijdag bogen
zij zich over vragen over artikelen
uit de Nederlandse dagbladen. De
onderwerpen varieerden: van ko-
ningshuis tot politiek, van show-
business tot EU.

De Nieuwsquiz wordt jaarlijks ge
organiseerd door de stichting
'Krant in de klas'. Het Gelders Dag-
blad sponsort het Baudartius Col-
lege.

Michiel Heerink en Paul de Ronde
vormden samen een succesvol
team, zij behaalden de eerste prijs.
Elles Konijnenberg en Linda Fran-
ken eindigden als tweede. Hans
van Burk en Douwe Dros gingen
met de derde prijs naar huis.

2001 het jaar
van de vrijwilliger
Vrijwilligers vervullen een gro-
te en belangrijke rol in de maat-
schappij. Vele initiatieven zou-
den niet functioneren zonder
vrijwilligers.

Sportverenigingen, toneelclubs,
evenementen, zieken- en verzor-
gingshuizen en natuurlijk ook
musea zouden zonder vrijwilligers
nagenoeg geen bestaansrecht heb-
ben. Daarom heeft de Unesco 2001
tot het jaar van de vrijwilliger uit-
geroepen.

Het Achterhoeks Museum 1940-
1945 heeft de hele verbouw en in-
richting bijna volledig met vrijwil-
ligers gerealiseerd. Een ongelofe
lijk grote prestatie, maar het is
nog niet voorbij. De inrichting na-
dert haar voltooiing en het muse
um gaat op zondag 29 april voor
het eerst voor publiek open.

In de zomermaanden zal het mu-
seum van woensdag t/m zondag-
middag geopend zijn. In de win-

termaanden alleen op de woens-
dag, zaterdag en zondagmiddag.
Gelukkig is er al een groep vrijwil-
ligers die zich daarvoor in wil zet-
ten, maar het bestuur wil er nog
graag een aantal extra.

Uiteraard kunt u zelf bepalen of u
bijv. wekelijks of een keer in de
twee weken een middag dienst
wilt doen. Alles gaat in overleg
met u , de werkzaamheden be
Staan uit entreekaarten verkopen,
koffie/thee schenken, souvenirs
verkopen, en toezicht houden. Ie
dere dienst bestaat uit minimaal 2
personen. Een echtpaar kan uitste
kend maar ook 2 vriendinnen of
vrienden, en individuele vrijwilli-
gers zijn ook meer dan welkom.
Jong en ook iets ouder twijfel niet
en bel vandaag nog vrijblijvend
voor meer informatie met Jean
Kreunen in Hengelo (Gld.) 0575-
463942.

U kunt helpen om 2001 'Het jaar
van de vrijwilliger' te maken.

Jazz op Tweede Paasdag
Op Tweede Paasdag is niain-
stream-jazzorkest The Mill's
Brothers te gast in Theater
Onder de Molen.

The Mill's Brothers bestaat uit vier
rasmuzikanten die naast traditio-
nele mainstream jazzstandards
moderne jazznummers en eigen
werk ten gehore brengen: van ja-
ren '30 swing, jaren '40 bebop, ja-
ren '50 cooljazz, jaren '60 hardbob
tot jaren '90 hiphop. Kortom, alles

wat swingt en melodisch tot de
verbeelding spreekt. Het orkest
wordt gevormd door Hans Kwak-
kernaat (piano), Robert Prinsen
(saxofoon), Bas Rietmeijer (contra-
bas) en Florian Hoefnagels (slag-
werk).

Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeseweg 29 in Vor-
den. Reserveren aanbevolen via
0575 - 55 69 87. Zie ook adverten-
tie.



Druk bezochte springwedstrijd
EN DA V O R D E N

Afgelopen zaterdag 7 april
organiseerden gymnastiekvere-
nigingen W.I.K Wichmond en
"SPARTA" Vorden een spring-
wedstrijd.

Met de 62 groepen van 8 vereni-
gingen en ouders, grootouders,
broers en zussen was de sporthal
goed gevuld. De groepen waren
verdeeld in leeftijds categorieën
en in 5 verschillende onderdelen.

Zo was er mini tramp vrij, mini-
tramp kast, minitramp paard,
plank kast en de lange mat. De
deememende verenigingen waren

D.O.G. Baak, D.O.S. Barchem, L.G.V.
Laren, R.G.V. Ruurlo, S.S.S. Zelhem.
Achilles Hengelo, W.I.K. Wich-
mond en "SPARTA" Vorden. Voor
het eerst in vele jaren deden er
weer jongens mee bij "SPARTA", zij
sprongen mee bij de mix groepen.
"SPARTA" is trots op de jongens en
hoopt dat zij een groep gaan vor-
men, zodat men volgend jaar met
een jongensgroep kan komen.

"SPARTA" deed mee met 4 ver-
schillende groepen namelijk 2
maal meisjes 9 tot en met 12 jaar
en 2 maal met mixgroepen van 6
toten met 9 j aar.

De jongens en meisjes hebben het
weer netjes gedaan, zo behaalde
"SPARTA" I met een 7.9 een 2e
plaats op de minitramp en met
een 7.3 een Ie plaats op de lange
mat.
"SPARTA" 2 behaalde samen met 3
andere groepen met een 7.2 een 5e
plaats.
"SPARTA" 3 behaalde met een 7.5
een 5e plaats.
"SPARTA" 4 behaalde met een 6.9
een 8e plaats, allemaal gefelici-
teerd met jullie behaalde resulta-
ten.
Natuurlijk ging iedereen met een
herinnering naar huis.

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie
Hobbyen maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer infor-
matie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 553405.
(MBvO): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.

APRIL
11 BZR Vorden bridgeclub
11 HVG Linde Paasviering
11 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
12 HVG Wildenborch Paasviering
12 de Wikke volksdansen
16 Bridgeclub Vorden
17 KBO soosmiddag
18 BZR Vorden bridgeclub
18 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink

18 Welfare handwerkmiddag Weh-
me

19 de Wikke volksdansen
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
20 N.B.V.P. Viering 50 jaar
21 St. Vriendenrking Klein Axen

lezing Roger Rundquist
22 Fietsclub V.R.T.C. Achtkastelen-

rijders, Voorjaarstocht 40/100 km
23 Bridgeclub Vorden
24 Passage Chr. Vrouwenbeweging

Knipkunst
25 ANBO klootschieten bij 't Olde

Lettink
25 BZR Vorden bridgeclub
25 HVG dorp Vorden. Examie

Zutphen
26 HVG dorp Vorden J. Bloemendaal

Lezing fietstochten
26 de Wikke volksdansen
26 PCOB-ledenmiddag, fam. van

de Gunst, Dieren over Koren-
symbolen

29 Dorpskerk 5 jaar Vorden Vink

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27
maart 2001 heeft besloten dat (gedeeltelijk) een herzie-
ning wordt voorbereid van het bestemmingsplan voor
het perceel De Horsterkamp 6a, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie M nr. 849. De herziening is
bedoeld om het instand laten van de kantoorunits op dit
perceel mogelijk te maken.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 12 april
2001 en ligt met ingang van die datum voor een ieder ter
inzage tijdens openingstijden in de openbare biblio-
theek te Vorden en ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening (koetshuis).

Tot en met 23 mei 2001 kan een ieder tegen dit besluit
gemotiveerd bezwaar indienen bij de gemeenteraad van
Vorden, Postbus 9001, 7250 HA VORDEN. Gelijktijdig
bestaat de mogelijkheid de president van de rechtbank
te Zutphen, Postbus 205, 7200 AE ZUTPHEN, te verzoe-
ken een voorlopige voorziening te treffen.

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn voorne-
mens met toepassing van het bepaalde in artikel 19 eer-
ste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel
50, lid 5 van de Woningwet, mee te werken aan de ver-
gunningverlening voor het instand houden van de kan-
toorunits, gedurende maximaal 8 jaar, op het perceel De
Horsterkamp 6a, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie M nr. 849.

De op het plan betrekking hebbende tekening ligt, met
ingang van donderdag 12 april tot en met woensdag 9
mei 2001, gedurende de openingstijden ter inzage in de
openbare bibliotheek en op het gemeentehuis ter
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening (koetshuis). Gedurende de termijn van
ter-inzage-legging kan een ieder schriftelijk zijn ziens-
wijze omtrent de vergunningverlening kenbaar maken
aan hen kenbaar maken, Postbus 9001, 7250 HA VOR-
DEN.

Vorden, 11 april 2001

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
STEENDEREN
AFSLUITING WEGEN
ROND BAAK

De eerste twee weken, direct aansluitend aan Pasen
2001 (dus na 16 april 2001, week 16 en 17) worden op
diverse locaties rondom het dorp Baak verhoogde krui-
singsvlakken aangelegd.

Hiervoor worden in de eerste week
de Bakermarksedijk, Dollemansstraat, Toverstraat,
Kerveldijk en Beukenlaan en
in de tweede week de Vordenseweg
gedurende één of meerdere dagen - of zoveel langer of
korter als wenselijk is, ook afhankelijk van weersom-
standigheden - afgesloten.

Het verkeer zal ter plaatse worden omgeleid.

In verband met aan- en afvoer van veevoeder, melk of
andere materialen zullen de aangrenzende bedrijven
telefonisch worden geïnformeerd.

In het kader van mond- en klauwzeer ziet de gemeente
op dit moment nog geen reden om het werk niet uit te
voeren. Bij gewijzigde omstandigheden wordt voren-
staande in heroverweging genomen.

Bij vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de
uitvoering van de werken, kunt u contact opnemen met
de heer Roessing van Roelofs Wegenbouw, tel. 06-5340
6589.

Burgemeester en wethouders van Steenderen
de secretaris, de burgemeester,
H.F. Franck D. Appeldoorn.

se h o o

Zelh
V.O. f .

o o r s t e e n v e e g bed r i j f

em
Tel. 0314-622267

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

Reumapatiënten kunnen veel

dingen niet meer. Omdat hun

gewrichten niet meer willen.

Reuma kan iedereen treffen,

op elke leeftijd.

GEEF TEGEN REUMA
GIRO 324

Nationaal Reutnafonds _nu

ORANJEVERENIGING VORDEN
Het bestuur van de Oranjevereniging nodigt hierbij alle
leden uit tot het bijwonen van de 'ALGEMENE LEDEN-/
COMMISSIEVERGADERING' op woensdag 11 april a.s. bij
Hotel Bakker te Vorden. De aanvang is vastgesteld op 20.00

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering 10 april 2000
3. Ingekomen stukken/mededelingen
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Jaarverslag secretaris
7. Bestuursmutaties (aftredend en herkiesbaar

de heer G. Wullink en de heer E. Knoef)
8. Overleg met leden en commissieleden

omtrent programma 30 april 2001.
9. Rondvraag

10. Sluiting.

What's in a name
Elk huis heeft wel iets bijzonders. De ene woning valt op door
fraaie architectuur. De ander weer door een unieke dakgevel, een
bijzondere steen, of een mooie tuin. Het valt gewoonweg op als
mens en woonomgeving met elkaar in harmonie zijn.
U kunt uw woning ook meer gestalte geven door het te ver-
fraaien met de aluminium gegoten naambordjes van RCH Cast
Metal Signs uit Engeland. RCH is dé frabrikant bij uitstek als het
gaat om aluminium naambordjes en nummerplaatjes. Echt goed
en gedegen Engels vakmanschap. En stuk voor stuk uniek, omdat
ze geëmailleerd, handbeschilderd en onderhoudsvrij zijn.
Gewoon een sieraad voor uw huis.
But what's in a name. Als u onze nieuwe collectie heeft gezien,
hoeft u zich dat in ieder geval niet meer af te vragen.

Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden van house
signs kunt u bij ons in de winkel terecht. Daar kunnen wij u ook
alle modellen, achtergrondkleuren etc. laten zien.

TèL (0575) 55



Vorden 3 in nieuwe shirts
van de Mölle

Geslaagde autowasactie

Op de foto van links naar rechts: Frank Meulenbroek (sponsor), Alexander Molendijk, Mirjam Meulenbroek
(sponsor), Jan Grootjebbink, Dick Smit, Vincent ten Have, Benny Wentink, Michel Wieggers, RenéBogchelman,
Kees Holtrigter, Reza van Houte, Roshan Horsting, Peter Gombert, Bert Beek (bestuur), Ab Nijenhuis (leider).

Bakkerij/happerij de Mölle heeft het
derde elftal van voetbalvereniging
Vorden in het nieuw gestoken.

De Mölle opende haar deuren aan
de Burgemeester Galleestraat in
november j.1.

(foto: Jan Holtrigter)

Het elftal is haar nieuwe sponsor
zeer erkentelijk voor de nieuwe
outfit.

Nieuw seizoen WIMA
racingteam

Het zijspanduo Wim Venve-
ijmeren en Koen Kruip rijdt op
16 april a.s. hun eerste wed-
strijd voor het Dutch Open
kampioenschap.

Dit kampioenschap bestaat uit 9
wedstrijden waarvan 4 in Assen, 2
in Eemshaven, 2 in het Belgische
Zolder, l in Hengelo op 16 septem-
ber (de wedstrijd in Hengelo is ver-
plaatst van 29 april naar 16 sep-
tember i.v.m. de MKZ crisis).

Daarnaast rijdt het duo nog enke
Ie wedstrijden om het Belgisch en
Europees kampioenschap, en te
vens l WK wedstrijd in Assen in
het Superbikeweekend van 9 sep-
tember.

Het zij span heeft een metamorfo-
se ondergaan: de kleuren zijn het-
zelfde doch op een andere manier
gespoten waardoor het span een
verfrissend nieuw uiterlijk heeft
gekregen. In het Dutch Open kam-

(foto: Henk Teerink)

pioenschap rijden overigens nog
meer lokale helden zoals Torleif
Hartelman en Tonny Wassink uit
Hengelo, Jarno Boesveld uit
Drempt en Hans Smees uit Harre
veld. Het duo hoopt op overwin-
ningen en wil als alles meezit het
Nederlands kampioenschap bin-
nenhalen.

Wil men meer weten van het WIMA
rating team dan kan men terecht
op de site: www.wimaracing.nl

De afd. Vorden van Operation
Friendship heeft een succesvolle
autowasactie achter de rug.

Waarschijnlijk gestimuleerd door
het mooie weer, werden er circa 80
personenauto's en een grote truck
voor de wasbeurt het terrein van
de Gems opgereden. Dus was het
voor zowel de jeugd als de ouders

een dag van hard werken.

De beloning was er na. In totaal
kon er 1500 gulden voor het ont-
vangstprogramma voor de Ameri-
kanen in het "potje" worden ge
stopt. De volgende actie is gepland
op zaterdag 23 juni. Tevens is er
vlak voor Pinksteren nog een actie
met de verkoop van ij staarten.

Geen tractor meer na
zeven uur op het land?
Wethouder D. Mulderije van
Vorden schrok zich rot toen ze
in weekblad 'De Boerderij' het
bericht las dat minister Jan
Pronk het geluidsniveau in het
buitengebied aan banden wil
leggen. Pronk wil na zeven uur
's avonds het geluidsniveau be-
perken tot 35 decibel. Voor een
boer betekent dit dat hij na dat
tijdstip niet meer buiten op het
land aan het werk kan.

Tijdens een vergadering met ge
meenten uit de Achterhoek over
plattelandsvernieuwing heeft wet-
houder Mulderije in de rondvraag
iedereen opgeroepen om te protes-
teren tegen de plannen van minis-
ter Pronk. Haar eigen fractie voeg-
de ook de daad bij het woord en
schreef een open brief aan de mi-
nister. Deze brief ging ook als voor-
beeldbrief naar alle WD afdelin-
gen in de Achterhoek en Liemers.
Mulderije hoopt dat ook ander po-
litieke fracties bij de minister aan
de bel trekken. "Want dit kan ge
woon niet", zegt ze. De open brief
van de Vordense fractie van de
VVD aan minister Pronk staat el-
ders in Weekblad Contact afge
drukt.

WD-fractie gemeente Vorden, p/a.
Christinalaan 3b, 7251AX Vorden.

OPEN BRIEF AAN MINISTER
PRONK

Vorden, 4 april 2001

Excellentie,
Enkele weken geleden stond er in
het weekblad 'de Boerderij' een be
richtj e over het beperken van het
geluidsniveau in het buitengebied
tot 35 dB(A), gedurende de periode
19.00 tot 07.00 uur.

Dit berichtje ontlokte ons aanvan-
kelijk een glimlach, in de veron-
derstelling dat de drukker dit per
ongeluk een paar weken te vroeg
had geplaatst. Diverse perspublica-
ties nadien hebben ons evenwel
met de neus op de feiten gedrukt.
Het gaat hier niet om een ver-
vroegde l april-grap, maar we
moeten dit bericht serieus nemen.
U bent bezig met een AmvB voor
dit onderwerp, als AmvB, dus ook
nog zonder discussie in de Kamers
van der Staten Generaal.

Het beeld doemt op van een buiten-
gebied, waar de agrariërs en de aan
die sector ondersteunende functies/
activiteiten, maar ook de burgers,
steeds meer moeten inleveren
(meestal zelfs zonder enige vorm van
compensatie) en door omstandig-
heden boven op die beperkingen
nog eens worden geconfronteerd
met een overheid die binnen de
EU-regels massaal vee ruimt.

Uw activiteiten in deze getuigen
ons inziens niet van kennis van de
dagelijkse praktijk op het platte
land in het algemeen en in de
agrarische en aanverwante sector
in het bijzonder. Veelal gaat het
om familiebedrijven, die alleen
met een max. inzet van het hele
gezin in staat zijn om (voldoende)
brood op de plank te houden. Veer-
tig-urige werkweken kent men in
die sectoren dan ook niet.

Bovendien werkt men met levend
materiaal en is men, meer dan in
welke sector dan ook, sterk afhan-
kelijk van de weersomstandig-
heden. Een uiterst flexibele werk-
indeling is daarvan het gevolg,
maar ook noodzakelijk.

Het regeringsbeleid (ook - en voor-
al ingevolge de komende Recon-
structiewet) leidt er steeds meer
toe dat de agrariër verplicht wordt
nevenactiviteiten/-inkomsten te
zoeken. Het agrarisch bedrijf
wordt in veel gevallen zo een taak,
die naast een deelfunctie elders
wordt ingevuld. Veel van de werk-
zaamheden zullen ook dan in de
periode van 19.00 tot 07.00 uur
blijven, ja zelfs moeten, plaatsvin-
den. En dat maakt u nu juist met
uw nieuwe regels onmogelijk.

Ook vinden wij het een slechte
zaak dat u juist in een periode dat
de gemeentebesturen worden ver-
plicht om met de doelgroepen via
een 'bottom up'- proces toe te wer-
ken naar breed gedragen recon-
structieplannen dit soort nieuwe
beperkingen opwerpt. U hebt zelf
nota bene geïnitieerd actief be
staande knelpunten op te lossen
('maatwerk').

Dit zal het draagvlak voor die pro-
cessen zeker niet vergroten. Boven-
dien komt via het voorgestelde
proces (vangnet-bepalingen) de
relatie burger-agrariër opnieuw
onnodig extra onder druk te staan
en wordt ook het dagelijks leven
van de burger op het platteland
van een zodanige industriële en
stedelijke regelgeving voorzien,
dat de scheiding tussen stad en
platteland vervaagd, iets wat u met
uw R.O. beleid wilt tegen gaan.

De WD-gemeenteraad-fracties en
WD-afdelingsbesturen in de Ach-
terhoek hebben dan ook grote
zorg over dit voorstel. De agrari-
sche activiteiten zijn overwegend
aangewezen op het buitengebied,
en diegenen, met name burgers,
die zich met andere functies vesti-
gen in dit buitengebied moeten
zich realiseren dat ze zich vestigen
op een agrarisch bedrijfsterrein.
Daarbij kan ook een zekere ge
luidsbelasting horen. Dat hoort nu
eenmaal thuis op het platteland,
wil er sprake zijn van een positieve
plattelandsontwikkeling.

En dat laatste is prioriteit no.l, iets
waar we tot nu toe in onvoldoende
mate aan zijn toegekomen, on-
danks de mooie woorden en voor-
nemens van 'hogerhand'. In tegen-
deel, de vele initiatieven smoren
in beperkende maatregelen, om er
maar voor te zorgen dat er niets
verandert in en op het platteland.
De door u voorgestelde AmvB is
weer zo'n beperkende maatregel
voor een platteland dat zich zo
graag dynamisch wil gedragen,
maar er de kans niet toe krijgt.

Wij vragen u dan ook met klem af
te zien van de voorgenomen regel-
geving, omdat u hiermee meer pro-
blemen veroorzaakt dan oplost!!

Met vriendelijke groet,
E. Brandenbarg,

fractievoorzitter.



Een ietsje meer maakt gezonder

Minister Els Borst geeft
startsein voor Groenten
en Fruit Weegtest
Hoeveel groenten moet je ko-
pen om fit en gezond te blijven?
Het Voedingscentrum beveelt
aan om elke dat 2 ons groenten
en 2 keer fruit te eten. Maar niet
iedereen weet dat je in de win-
kel vaak een grotere hoeveel-
heid moet afwegen om 200
gram bereide groenten over te
houden. Daarom sturen het
Voedingscentrum en het Voor-
lichtingsbureau Groenten en
Fruit in april en mei Groenten
en Fruit Weegteams op pad om
in supermarkten in het hele
land samen met het winkelen-
de publiek de Groenten en
Fruit Weegtest te doen. Het
startsein voor de Weegteams
werd gegeven door minister Els
Borst.

Op 4 april jl. deed minister Els
Borst van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport als eerste de Groen-
ten en Fruit Weegtest. In een su-
permarkt in het centrum van Den
Haag woog minister Borst 700
gram andijvie af, precies genoeg
voor een gezonde avondmaaltijd
voor twee personen. Daarmee
slaagde ze met vlag en wimpel
voor de Groenten en Fruit Weeg-
test. Het Voedingscentrum is ver-
heugd dat minister Borst door
haar aanwezigheid het belang on-
derstreept van preventie in de ge-
zondheidszorg. Als door iets meer
groenten en fruit te eten wel-
vaartsziekten kunnen worden
voorkomen, is het duidelijk dat op
deze manier grote gezondheids-
winst kan worden behaald.

Minister Borst werd bij de Weeg-
test bijgestaan door Klaas van den
Doel, voorzitter van het Centraal
Bureau van de Levensmiddelen-
handel (CBL), Robbert Poort, direc-
teur van het Voorlichtingsbureau
Groenten en Fruit en Yvonne van
Sluys, directeur van het Voedings-
centrum.
Klaas van den Doel verklaarde dat
het CBL graag meewerkt aan de
campagne: "Vanaf vandaag is het
niet meer in de supermarkten
mag het ietsje meer zijn, bij groen-
ten en fruit móét het ietsje meer
zijn".
Yvonne van Sluys verwees naar
een grootschalig onderzoek met
een onderzoeksperiode van 4 jaar
van de universiteit van Cambridge
in Engeland. Uit dit onderzoek
blijkt dat een kleine toename van
de groente en fruitconsumptie on-
der mensen die weinig groenten
en fruit eten al een groot effect op
de volksgezondheid heeft. Dage-
lijks een extra appel of een flinke
lepel groenten extra verlaagt vol-
gens het onderzoek het sterfterisi-
co met 30 procent bij mensen die
weinig groenten en fruit eten.

Yvonne van Sluys: "Het Voedings-
centrum staat al jaren achter de
boodschap dat groenten en fruit
een belangrijke bron zijn vitami-
nes, mineralen en voedingsvezels,
die het lichaam gezond en fit hou-
den. Bovendien wezen eerdere on-
derzoeken al uit dat groenten en
fruit het risico op kanker en hart-
en vaatziekten kunnen verklei-
nen".

WEEGTEST
Helaas eten Nederlanders steeds
minder groenten en fruit. Slechts
één op de vijf Nederlanders houdt
zich aan de richtlijn 'Eet dagelijks
2 ons groenten en 2 keer fruit'.
Daar komt nog bij dat niet ieder-
een weet dat je per persoon vaak
een grotere hoeveelheid moet af-
wegen om een portie van 200
gram schoongemaakte en beetga-
re groenten over te houden.
Het Voedingscentrum en het Voor-
lichtingsbureau Groenten en Fruit
gaan hier iets aan doen. In de ko-
mende weken sturen zij zoge-
naamde Weegteams op pad.
De demonstratrices van de Weeg-
teams bezoeken de groente en
fruitafdeling van 150 supermark-
ten in het hele land. Zij spreken
klanten aan op het moment dat zij
groenten en fruit afwegen en vra-
gen of de klant weet hoeveel
groenten en fruit elke dag nodig
zijn om gezond te blijven. Om 200
gram andijvie per persoon over te
houden moetje bijvoorbeeld ruim
300 gram per persoon afwegen.
Ook van groenten als bloemkool,
prei en witlof moet aardig wat
meer afgewogen worden om aan
een gezonde dagelijkse portie te
komen.
De Weegteams zijn een gezamen-
lijke activiteit van het Voedings-
centrum en het Voorlichtingsbu-
reau Groenten en Fruit. Het Voe
dingscentrum voert reeds enkele
jaren de campagne 'Goede voe
ding, wat let je?' om de consump-
tie van meer groenten en fruit en
minder verzadigd vet stimuleren.

Amicon investeert
in haar bereikbaarheid
Met ingang van l april rijden er
drie nieuwe Amicon bussen
door het midden en het oosten
van Nederland.

Amicon Zorgverzekeraar streeft er
naar optimaal bereikbaar te zijn
in haar werkgebied. Amicon is op
deze manier altijd in de buurt en
kan zo de service geven die door

haar verzekerden wordt gevraagd.
De bussen zijn geheel vernieuwd
en bieden meer service en privacy
dan voorheen. De service is gelijk
aan die van de Amicon Winkel.

Voor een gebrek aan privacy be
hoeven mensen niet meer bang te
zijn. In de bus zijn twee aparte

spreekkamers ingericht waar
mensen in alle rust hun vragen
kunnen voorleggen. Mocht men
meer informatie willen ontvangen
inzake de busroutes en bustijden,
dan kan men bellen met de klan-
tenservice van Amicon Zorgverze
keraar, telefoon: 053 - 485 3100 of
een folder ophalen in een van on-
ze 14 Amicon Winkels.

Mond- en klauwzeer
in Nederland
Mond- en klauwzeer (MKZ), een
zeer besmettelijke dierziekte,
houdt Nederland in de greep.
Om de kans op verdere ver-
spreiding van het virus zo klein
mogelijk te maken, gelden voor
boeren en burgers allerlei re-
gels. Van iedereen wordt mede-
werking verwacht om het virus
zo weinig mogelijk kans te ge-
ven. Wat wordt er precies van ie-
dereen verwacht?

Maakt het daarbij ook nog uit
waar iemand woont of dat hij
thuis dieren heeft? Waarom
worden allerlei activiteiten af-
gelast en bossen afgezet? De Ge-
westelijke Land- en Tuinbouw-

organisatie (GLTO), de vereni-
ging van boeren en tuinders in
Gelderland, Overijssel en
Utrecht, wil in dit artikel enke-
le zaken verduidelijken.

WAT IS MKZ?
Mond- en klauwzeer (MKZ) is een
zeer besmettelijke dierziekte. Al-
leen evenhoevige dieren kunnen
deze ziekte krijgen, zoals bijvoor-
beeld schapen, geiten, koeien, var-
kens, maar ook herten en olifan-
ten. Andere dieren, zoals honden,
katten, paarden en vogels lopen
dus geen risico, maar kunnen de
ziekte wel verspreiden. Dieren die

MKZ hebben, krijgen blaren op de
tong, op de uier en op de poten. De
dieren zijn ernstig ziek, eten niet
meer, hebben veel pijn en kunnen
zelfs overlijden. MKZ is niet ge
vaarlijk voor de mens. De mens
kan geen MKZ krijgen en ook het
drinken van melk of het eten van
vlees of kaas is veilig.

VERSPREIDING
Het MKZ-virus verspreidt zich
vooral van dier tot dier. De belang-
rijkste manier van verspreiding
gaat via kleine vochtdruppeltjes
die door besmette dieren worden
verspreid. Het virus verplaatst zich

echter ook over grote afstanden
door de lucht. De mens versleept
het virus via kleding en schoenen
en dieren via vuil aan de poten en
in de vacht. Daarom is het zo be
langrijk dat er weinig beweging is
in de omgeving van plaatsen waar
MKZ-gevoelige dieren zijn en ook
dat er zo weinig mogelijk contac-
ten zijn met die plaatsen. Rond
een verdacht bedrijf wordt direct
een toezichtsgebied vastgesteld
waarin strenge maatregelen gel-
den. Daarnaast geldt in heel Ne
derland dat bossen worden afge
zet en dat u geen boerderij of be
drijf mag bezoeken waar evenhoe
vige dieren zijn. Ook uw eigen
schapen of geiten mag u niet ver-
voeren. Als u zelf evenhoevigen
heeft, gelden alle regels die gelden
voor bedrijven met evenhoevigen
ook voor u!

BEZOEK OF VAKANTIE
De maatregelen gaan ver. Als u bij-
voorbeeld evenhoevigen thuis of
op uw bedrijf heeft, mag u geen
bezoek ontvangen. De dieren mo-
gen ook niet worden vervoerd.
Enkele voorbeelden.
• Een melkveehouder mag geen

bezoek ontvangen. Hetzelfde
geldt voor iemand die als hobby
geiten of schapen heeft.

• Kamperen op een camping waar
evenhoevige dieren zijn, kan
voorlopig niet; een bezoek aan
de kinderboerderij is voorlopig
ook uit den boze.

• Als uw paarden in pension staan
op een bedrijf waar ook even-
hoevigen zijn, mag u niet op het
bedrijf bij uw paard komen.
Maneges met alleen paarden
mogen wel worden bezocht. Bui-
ten de toezichtsgebieden mag u
met het paard paardrijden, aan
de teugel lopen of aangespan-
nen rijden op de openbare weg.

• Boerderijbezoeken door school-
kinderen of verenigingen moe
ten worden afgezegd en ook het
gebruik van andere gevoelige lo-
caties en gebieden vormen een
te groot risico. Veel bossen, na-
tuurgebieden en dierentuinen
zijn daarom dicht. Houd hier-
mee ook rekening als u op va-
kantie gaat. Deze regels gelden
in geheel Nederland. Wilt u we
ten of u bij iemand op het be
drijf welkom bent, bel dan voor
u er naar toe gaat.

Ook de volgende tips zijn belang-
rijk:
• Erf of land van veehouders niet

betreden.
• Dieren niet voeren of aanraken.
• Honden aangelijnd houden.
• Geen etensresten achterlaten en

uiterste hygiëne in acht nemen.

VOORZORGSMAATREGELEN
Al deze maatregelen zijn dus voor-
zorgsmaatregelen om de kans op
mond- en klauwzeer te verkleinen.
Dat geldt ook voor het 'ruimen'
van bedrijven rond een verdacht of
besmet bedrijf. Verdacht wil zeg-
gen dat er dieren op het bedrijf
zijn die mogelijk MKZ hebben. Of
dat ook echt zo is, kan alleen wor-
den vastgesteld via onderzoek.
Zo'n onderzoek duurt al snel een
week. Om tussentijds elk risico te
vermijden, worden de dieren van
dat bedrijf meteen geruimd, dat
wil zeggen gedood en weggevoerd.
Ook de bedrijven in de directe om-
geving van een verdacht of besmet
bedrijf, circa l kilometer, worden
in sommige gevallen na een aantal
dagen geruimd. Dat is nodig om
de ziekte in te dammen.

TOEZICHTSGEBIEDEN
Als ergens een sterk verdacht of be
smet bedrijf wordt geconstateerd,
komt er rond dat bedrijf een toe
zichtsgebied te liggen. Dit is een
gebied met een straal van onge
veer 10-12 kilometer waarin extra

veiligheidsmaatregelen gelden.
Voor de begrenzing van het gebied
worden zoveel mogelijk natuurlij-
ke grenzen aangehouden, zoals
een weg of een waterloop. De poli-
tie en een speciale Rijksdienst
(RW) ziet toe op de naleving van
de regels en deelt, samen met de
AID, Algemene Inspectiedienst,
boetes uit als er overtredingen
zijn. In het toezichtsgebied is spra-
ke van een l kilometerzone en een
3-kilometerzone. Hoe dichter bij
het bedrijf, hoe strenger de regels
en hoe groter de kans dat even-
hoevigen worden geruimd. Dat
geldt voor alle evenhoevige, ook de
dieren die bij particulieren staan.

REGISTRATIE DIEREN
VERPLICHT
Alle evenhoevige dieren moeten
geregistreerd zijn. Voor bijvoor-
beeld koeien, varkens, schapen en
geiten is dat binnen de landbouw
geregeld. Het vee is geregistreerd.
Ook als u één schaap, geit of hert
bij uw huis hebt lopen, moet dat
dier geregistreerd zijn. Dit heeft
niets met MKZ te maken, het is al
geruime tijd een wettelijke ver-
plichting. Dit is van belang omdat
zo heel snel bekend is waar een
dier vandaan komt en is geweest.
Een ziekte is zo snel op te sporen.
Is uw dier niet geregistreerd, laat
dat dan zo snel mogelijk doen. Dit
is tegen betaling van enkele tien-
tjes mogelijk bij de Gezondheids-
dienst voor Dieren in Drachten,
(0512) 57 08 48.

ENTEN
In de discussie over enten gaat het
vooral om twee manieren van en-
ten: noodvaccinaties en preventief
enten. Noodvaccinatie betekent
het enten van evenhoevige dieren
op en om een verdacht of besmet
bedrijf. Deze dieren krijgen anti-
stoffen toegediend, zodat ze geen
MKZ kunnen krijgen. De dieren
worden op een later moment ge
ruimd. Het vlees en de melk wor-
den niet meer gebruikt voor con-
sumptie.
Preventief enten betekent het en-
ten van de gehele veestapel van
evenhoevige dieren om te voorko-
men dat de ziekte uitbreekt. Ne
derland en de Europese Unie heb-
ben al jaren geleden besloten niet
preventief te enten om over heel
de wereld te kunnen exporteren.
Meer dan drievierde van het Ne
derlandse vlees wordt geëxpor-
teerd. Als alleen Nederland pre
ventief ent, wil het buitenland,
ook de landen van de Europese
Unie, onze producten niet meer
kopen, dat betekent het failliet
van de agrarische sector. Daarom
streeft GLTO ernaar, net als het Mi-
nisterie van LNV, pas preventief te
enten als we dat in Europees ver-
band doen. Als dat gebeurt is onze
export namelijk voor het aller-
grootste deel veilig gesteld. Onder-
tussen kunnen we dan in Neder-
land de situatie weer op orde bren-
gen. Er staat dus veel op het spel
voor de Nederlandse veeteelt. Het
ruimen van dieren is vreselijk
maar, gezien de situatie, noodza-
kelijk.

INFORMATIE
Als u vragen heeft, maak dan ge
bruik van een van de vele infor-
matiebronnen.

Via internet is veel informatie
beschikbaar: www.minlnv.nl of
www.glto.nl. U kunt ook gebruik
maken van de informatie op tele
tekst, pagina 461.

De overheid heeft een informatie
lijn geopend voor burgers: (0800)
15 56. Neem voor lokale zaken, bij-
voorbeeld het ophalen van huis-
vuil, afzetten van wegen of gebie
den, eerst contact op met de ge
meente in uw woonplaats.



Over wijn en meer
DERHÓNEVALLEI
U bent er vast wel eens geweest, op
vakantie of op doorreis naar de Franse
Rivièra of Spanje. Langs de Route du
Soleil ligt globaal tussen Lyon en
Marseüle het Rhönegebied. De Rhöne
is in grote lijnen te onderscheiden in
de Noordelijke- en de Zuidelijke Rhó-
ne Soms wordt ook nog de Midden-
Rhöne benoemd, maar dat gebied is
minder interessant voor wijnliefheb-
bers. De Noordelijke Rhöne heeft veel-
al een bodem waarin het graniet over-
heerst; een ideale ondergrond voor
de Syrah-druif. Dit in tegenstelling
tot Zuidelijke Rhöne, waar de bodem
vooral kalksteen, silex (vuurstenen)
en zand bevat. Op deze ondergrond
doen allerlei druivensoorten het
goed. Deze maand komt een gedeel-
te van de Zuidelijke Rhöne aan bod.

DE ZUIDELIJKE RHÖNE
De volgende gebieden wil ik graag
behandelen: de Costières de Nimes,
de Cötes du Rhöne als herkomstbe-
naming, de Coteaux du Tricastin en
de beroemde Chateauneuf-du-Pape.

COSITÈRES DE NÏMES
Direct ten zuidoosten van de plaats
Nimes (tussen Avignon en Montpel-
lier) vinden we de Costières de Ni-
mes, waarvan de gecontroleerde her-
komstbenaming pas een jaar of tien
is toegelaten. Die toekenning is te-

recht want uit dit gebied komen hè
Ie mooie wijnen en de gemiddelde
kwaliteit neemt nog steeds toe. Altijd
betaalbaar en vaak van een prima
kwaliteit. De hier gebruikte druiven-
soorten, vooral grenache en syrah
vinden we ook in gebieden als Cha-
teauneuf-du-Pape. De vinificatie is op
een hoog niveau, waarbij veel ge-
bruik wordt gemaakt van de Mace
ration Carbonique (inweking onder
koolzuurdruk). De gebruikte drui-
ven lenen zich daar bij uitstek voor.
Voor wie een liefhebber van wijnen
uit Chateauneuf-du-Pape, Vacquey-
ras, Gigondas e.d. is, zijn de wijnen
uit de Costières de Nimes een prima
en betaalbaar alternatief als de wij-
nen dienen voor dagelijks gebruik.
Ook bij de Barbecue doet deze wijn
het prima.
CÓTESDURHÓNE
Er zijn verschillende soorten Cötes
du Rhönewijnen. Er zijn de gede
classeerde wijnen, dus wijnen uit ge-
bieden met een hogere appellation,
maar die niet (geheel) voldoen aan
de eisen zoals opbrengst per hectare
en dergelijke, die onder deze her-
komstbenaming mogen worden ge
bracht. Daarnaast is er een groot are-
aal aan hectaren in de Rhöne aange
wezen waarvan de wijnen onder de
naam Cötes-du-Rhöne mogen worden
aangeboden. Vaak wijnen met een
prima prijs-kwaliteit verhouding.

April 2001, De Zuidelijke Rhöne

COTEAUX DU TRICASTIN
Dit gebied, ten zuidoosten van
Montélimar (u weet wel, van die
heerlijke zoete Noga of Nougat),
loopt van de Route du Soleil (A9) tot
voorbij Grignan. Dit gebied is erg be
kend bij naturisten. Veel landerijen
worden gebruikt voor de productie
van Lavendel, een geur die je bij een
goede wijn uit deze streek in de wijn
kunt herkennen. Ook hier praten we
over wijnen met een prima prijs-
kwaliteit verhouding.

OIATEAUNEUF-DUPAPE
Wie kent deze wijn niet, een wijn die
komt van de wijngaarden rond het
plaatsje Chateauneuf-du-Pape, het
dorpje waar op het hoogst gelegen
gedeelte de ruïnes staan van het zo-
merpaleis van de toenmalige Paus.
De bodem ligt meestal bezaaid met
rolkeien; deze nemen overdag de
warmte op en geven deze gedurende
de avond en de nacht weer af. Daar-
door kunnen de druiven werkelijk
perfect rijp worden en ontstaan de
bijzonder rijke wijnen die zo heerlijk
zijn bij wild en op winteravonden.
Een goede Chateauneuf-du-Pape is
nooit goedkoop, maar geeft altijd
veel en een bijzonder genoegen.

WUlum van Loon
Wijnkopers Janssen van Loon

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

De redactie

O. Heusinlweld, hetjebbink 57, telefoon 55 27 58

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

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eggink, Brinkerhof 70, telefoon 55 18 75

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

Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Me j. C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, telefoon 55 14 70

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

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, telefoon 55 31 95

Stationsweg
lulianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molen weg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, telefoon 55 34 08

Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Fam. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, telefoon 55 34 24

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

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

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

Hetjebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
Het Molenblick

Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
Het Wiemelink

Me/. Huntink, HoetinlüiofSl, telefoon 55 33 27

De Steege
HetGuük
Het Vaarwerk
Biesterveld
Holtmaet

De Stroet
Het Kerspel
Mispelkarnpdijk
Weppel

Gezamenlijke discussieavond Vorden Hengelo Steenderen

Openbare bijeenkomst
PvdA in Toldijk
U heeft de laatste tijd vast wel
gelezen over mogelijke samen-
voeging van de gemeenten Vor-
den, Hengelo en Steenderen. De
komende maanden moeten de
gemeenteraden in de drie ge-
meenten daarover beslissen
Voor die tijd wil de Partij van de
Arbeid daarover graag met u
van gedachten wisselen. Daar-
om is er een openbare bijeen-
komst op donderdag 19 april
om 20.00 uur in den Bremer te
Toldijk.

Je kunt de gemeente vergelijken
met een vereniging die voor de be
langen van haar leden zorgt. Zo
moet de gemeente er voor zorgen
dat binnen de gemeentegrenzen
allerlei zaken zo goed mogelijk
voor de inwoners geregeld wor-
den: onderhoud van wegen, open-
bare verlichting, parken, riolering
en bruggen, schoonmaken van
straten en riolering, onderhoud
van de schoolgebouwen en nog
veel meer. Ook moet de gemeente
er op toezien dat de sociale wetten
goed worden uitgevoerd (bijvoor-
beeld Wet Voorzieningen Gehandi-
capten of de Bijstandswet), dat er
voldoende kinderopvang is, dat
het bouwen volgens de regels ge
beurt en dat de milieuwetten goed
worden nageleefd.

Omdat het niet zou werken als al-
le inwoners elke dag mee zouden
moeten beslissen over wat er in de
gemeente moet gebeuren en hoe
dat moet worden gedaan, is er de
gemeenteraad, die elke 4 jaar ge
kozen wordt. In Nederland spelen
politieke partijen in het landelijk,
maar zeker ook het gemeentelijk
bestuur een belangrijke rol. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen kunt
U aangeven wie uw belangen
moeten behartigen. Om uw in-
vloed zo groot mogelijk te laten
zijn is het belangrijk dat u in die
politieke parijen uw mening laat
horen. Dan kunnen de gemeente
raadsleden die uw politieke voor-
keur hebben bij de besluitvorming
rekening houden met uw opvat-
tingen.

De leden van de gemeenteraden
van Vorden, Hengelo en Steende
ren merkten de laatste jaren dat
hun gemeenten te klein worden
om goed in te kunnen spelen op
de vele nieuwe ontwikkelingen die
er in de maatschappij gaande zijn.
Deze ontwikkelingen stellen
steeds hogere eisen aan de voor-
zieningen, die wij met elkaar wil-
len, aan de organisatie die voor
het besturen van een gemeente
nodig is en aan de mensen die
voor de gemeente werken. Dit
brengt ook steeds hogere kosten
met zich mee. Om de inwoners
van onze gemeenten zo goed mo-
gelijk van dienst te kunnen zijn en
ook de kosten in de hand te hou-
den, is samenwerking noodzake
lijk. De gemeenten Vorden, Henge
lo en Steenderen zijn dat twee jaar
geleden op een aantal terreinen
gaan doen en dat bevalt prima.
Het bevalt zo goed dat er aan
wordt gedacht om de drie ge
meenten te laten opgaan in één
nieuwe gemeente.

Belangrijk bij de overweging om
over te gaan tot samenwerking of
fusie met andere gemeenten is
ook dat de provincie vindt dat klei-
ne gemeenten méér moeten sa-
menwerken of op moeten gaan in
grotere gemeenten. De provincie
denkt daarover na en heeft gezegd
binnenkort met voorstellen tot sa-
menvoeging te komen.

De gemeenten Zelhem en Hum-
melo en Keppel hebben te kennen
gegeven dat zij graag mee willen
doen met Vorden, Hengelo en
Steenderen in een eventuele nieu-
we gemeente. Er ontstaat dan een
grote plattelands gemeente met
ongeveer 37.500 inwoners. Vorden,
Hengelo en Steenderen samen
hebben er bijna 22.000.

Een onderzoeksbureau heeft de af-
gelopen maanden vóór- en nade
len van fusie van de drie gemeen-
ten bekeken en op een rijtje gezet.
Daarbij is ook gekeken naar de
vóór- en nadelen van een fusie van
Vorden, Hengelo en Steenderen
met nóg één of twee andere ge
meenten.

De Partij van de Arbeid wijst fusie
van drie of meer gemeenten niet
op voorhand af, maar zal heel kri-
tisch kijken naar de gevolgen voor
u als burger. Wij willen bijvoor-
beeld weten wat er zou kunnen
gaan gebeuren met allerlei voor-
zieningen, zoals sporthal, biblio-
theek en zwembad. En of u straks
ver moet gaan reizen voor een
bouwvergunning, een uitkering,
een WVG-aanvraag of een pas-
poort. Na fusie zullen er ook min-
der raadsleden en wethouders
zijn. Daarmee wordt ook de direc-
te, soms persoonlijke, band van de
burgers met de bestuurders min-
der groot.

De colleges van B&W, de dagelijkse
besturen van de afzonderlijke ge
meenten, zullen binnenkort voor-
stellen over samenwerking en/of
fusie aan de eigen gemeenteraden
voorleggen. De fracties van de Pv-
dA zullen dit voorstel heel kritisch
bekijken.
Zodra de voorstellen openbaar
zijn, willen wij graag met zoveel
mogelijk leden en mensen die op
ons stemmen over de plannen van
gedachten wisselen, voordat wij
een definitief standpunt innemen.
Daarvoor zal, op een plaats en tijd
die wij nog bekend zullen maken,
een openbare bijeenkomst worden
georganiseerd. Wij vragen u drin-
gend om dan te komen. Als u nu
uw mening laat horen, kunt u in-
vloed uitoefenen op de beslissing
die de fracties later moeten ne
men.
Natuurlijk kunt u ons ook op an-
dere wijze benaderen. Al onze
raadsleden en wethouders, maar
ook de besturen van de afdelingen
praten daarover graag met u.
Wij hopen dat u uw opvatting laat
horen en mee wilt doen aan de dis-
cussie.

De PvdA Vorden, Arthur Barger-
bos. PvdA Hengelo, Ria Baakman-
Striekwold. PvdA Steenderen,
Martje Eggens-Postma.

Trektocht na(ar) Pasen
Eerste Paasdag 's morgens zal
er in de Dorpskerk een dienst
gehouden worden voor jong en
oud.

Na het Paasontbijt voor de kinderen
worden er voor de dienst bekende
Paasliederen gezongen. Het 40
dagen project voor de kinderen
wordt afgesloten, er wordt veel ge-

zongen met elkaar, maar ook door
het gelegenheidskoor dat samen
met de gemeente een deel van het
Paasoratorium "Als de graankorrel
sterft" zal uitvoeren. Behalve door
het orgel wordt een aantal liede-
ren ook begeleidt door trompet.
Iedereen is van harte welkom om
samen het feest van de Opstan-
ding van de Heer te vieren.



Volop voorjaarssfeer: extra genieten in de tuin!

Forsythia

Het lentetuinfeest barst fantastisch los. Sneeuwklokjes, krokussen,
narcissen en sleutelbloemen, Forsythia's en veel andere vroege
bloeiers bepalen de sfeer. Sommige geuren heerlijk. Vroeg in het
jaar overheerst de kleur geel samen met fris groen. Behalve rijk
bloeiende Forsythia's (Chinese klokjes) zorgen ook heesters als de
schijnhazelaar (Corylopsis pauciflora) voor vrolijke sfeer in de tuin.
De laatste met een overdaad aan zachtgele bloemen. Hetzelfde geldt
voor de gele kornoelje (Cornus mas). Iets later (april-mei) bloeit de
ranonkelstruik (Kerria japonica): 'Pleniflora' heeft gevulde, meer
oranje bloemen. En vergeet de lage mahoniestruiken (Mahonia) niet.
De gele bloempluimen daarvan vullen de tuin met een kruidige geur
die alle andere plantengeuren lijkt te versterken. Plant ze nu en u
geniet er direct van.

Gevulde bloemen geuren
meestal meer

De etherische oliën die de geur versprei-
den zitten vooral in de kroonblaadjes.
Gevulde bloemen hebben er daar meer
van en dus is hun geur sterker. Leuk om
op te letten.

Dichter bij de grond
Plant eens een groepje lage sleutelbloe-
men (Primula veris) onder een bladver-
liezende struik. De zacht geurende gele
sleutelbloemen bloeien als de struik nog
nauwelijks blad heeft. Daarna neemt de
struik het over. Hetzelfde lukt met de lage
voorjaarsmargriet (Doronicum). Die
bloeit ook al heel vroeg met vrolijke gele
bloemen. Dat soort combinaties zou u
veel vaker moeten maken. Voor alle sei-
zoenen. Zelfs in een kleine tuin is dan
het hele jaar bloei mogelijk.

Maak een vlechtheg!
Nu volop te koop en ideaal als afschei-
ding: een natuurlijke vlechtheg. In plaats
van een hek of schutting plant u zo'n
uitgekiend pakket van verschillende soor-
ten heesters (van bottelrozen vol vita-
mine-C tot beuk). Tijdens het planten
vlecht u de takken door elkaar en u krijgt
een afscheiding om te zoenen: vol ver-
rassend blad, bloemen en vruchten. Elk
pakket is goed voor twee meter vlecht-
heg. Nostalgischer en natuurlijker kan
het niet.

De rozen!
Rozen bloeien beter als ze tussen 1 maart
en 1 april worden gesnoeid. Snoei de
takken van struikrozen gewoon op 10 a
20 cm boven de grond af. Niet bang zijn,
ze vormen vanzelf nieuwe scheuten, bla-
deren en over een paar maanden verruk-
kelijk geurende bloemen. Gebruik wel
een scherpe snoeischaar. Die geeft een
gladde snede en dat voorkomt ziekten.
U kunt rozen nu ook in alle soorten en
maten planten. Rozen die in pot zijn ge-
kweekt, kunt u trouwens het hele jaar
door in de tuin planten. Doordat hun wor-
telkluit met grond en al intact blijft, heb-
ben die nauwelijks last van het verplan-
ten.

Verrukkelijke geuren
Geur wordt steeds belangrijker in de tuin.
De kwekers hebben jarenlang vooral op
grote bloemen en sterke, ziektevrije plan-
ten geselecteerd. Nu komt geur weer
helemaal terug. Denk maar aan rozen,
sering of kamperfoelie, lelietjes van da-
len en jasmijn.
Sommige geuren vergeet je nooit meer
als je ze eenmaal hebt opgesnoven. Het
is fantastisch om de tuin in een paradijs
voor oog én neus om te toveren! Maar
pas op: zet niet te veel zwoele 'geurders'
bij elkaar en zet zacht geurende planten
dichter bij uw zitje dan soorten die qua
aroma erg overheersen. Een heerlijk spel
om te spelen en eindeloos van te genie-
ten! Keus genoeg!

Romantische sfeerheesters
Wel eens van Exochorda gehoord? Dat
zijn flinke heesters met mooi lepelvor-
mig blad en vrachten bloemen. Een van
de mooiste en rijkst bloeiende is 'The
Bride' (de bruid) die zo'n 1,5 m hoog
wordt. In mei is hij (of zij) van onder tot
boven overdekt met zuiver witte bloe-
men. Ze heten niet zomaar 'parelstrui-
ken', ze zijn het! Er zijn ook echte'bruids-
bloemen', heesters met de naam Deutzia
die ook buitengewoon rijk (de meeste in
juni) bloeien met dikke trossen witte of
roze bloemen. Meer bloemri|ke sfeeridee-
ën? Denk dan aan Kolkwitzia's die in roze
tinten bloeien (mei-juni). De bloemen
daarvan zijn groot, klokvormig, en ze ver-
schijnen in sierlijk overhangende plui-
men aan de struiken. Kalmia's bloeien
met rode, roze of lichtpaarse bloemen in
de periode mei-juli. Ze hebben winter-

Exochorda

groen blad. Sommige worden maar één,
andere wel drie meter hoog. Koop ze op
maat voor uw tuin en vraag advies, want
er valt nog veel meer moois te planten!

Lekker doen in de tuin!
In maart:
• Rozen, heide en zomer/herfstbloeiende heesters snoeien.
• Geef het gazon een voorjaarsbeurt.
• Beginnen met maaien.
• Verouderde vaste planten delen en de jonge stukken opnieuw inplanten.
• Nieuwe vaste planten inplanten.
• Organische mest bij de planten uitstrooien (gedroogde koemestkorrels,

beendermeel, bloedmeel, compost).

In april:
• Nu nog bomen en heesters planten.
• Zomerknollen en -bollen planten (bijv. Dahlia's).
• Eenjarige planten zaaien.
• Vijver schoonmaken en dode plantenresten verwijderen.
• Een mulchlaag tussen de planten aanbrengen.

In mei:
Zorg voor steun bij hoge vaste planten.
Voorjaarsbloeiende heesters na de bloei snoeien.
Nieuwe planten in de vijver zetten.
Buxus de eerste keer knippen.
Kuipplanten weer buiten zetten.
Eventueel al sproeien bij langdurig droog weer.

Bloeiende bomen
Als de sierkersen (Prunus) bloeien, viert
heel Japan feest. Geen wonder, iedereen
wordt vrolijk van bloeiende sierkersen,
sierappels, meidoorns, sieramandelen en
krentenboompjes. Sommige soorten heb-
ben zelfs extra sierwaarde in andere sei-
zoenen. Het krentenboompje (Amelan-
chier) bloeit niet alleen prachtig, maar
vormt daarna heerlijk zoete, eetbare bes-
sen (ook de vogels zijn er dol op!) en u
krijgt in het najaar vlammende herfst-
kleuren cadeau. Hetzelfde geldt voor sier-
appels. Die zitten eerst vol roze of witte
bloemen en zijn later beladen met kleu-
rige kleine appels die zelfs blijven han-
gen als het (vaak gele) herfstblad al is
gevallen. /Wa/us'John Downie' bijv. bloeit
wit en zijn vruchten zijn fel oranjerood.
Maar u heeft keuze uit allerlei tinten, ook
qua blad: Ma/us'üset' bloeit purperroze
en heeft roodpaars blad. Zulke open
groeiende bomen geven alleen lichte

Prunus

schaduw. Daar is altijd wel een plekje
voor te vinden en er kan van alles onder
groeien!

Siersalie vaste plant van
het jaar 2001

Van de siersalie (Salvia nemorosa) be-
staat een hele serie kweekvormen. Alle-
maal vaste planten tussen 40 en 80 cm
hoog, die lang en rijk bloeien in de pe-
riode mei-augustus. Sterke planten met
grijsgroen, aromatisch blad. Als ze zijn
uitgebloeid, kunt u ze terugknippen, dan
bloeien ze nog een keer. De meest be-
kende is de befaamde'Ostfriesland' met
diep paarsblauwe bloemen. Zo zijn er
meer. De soort 'Blauhügel' bloeit zuiver-
blauw, 'Rose Queen' roze, 'Schneehügel'
wit, 'Mainacht' bijna zwartblauw. Stuk
voor stuk schitterend in de vaste-plan-
tenborder, maar het zijn ook uitstekende
snijbloemen. Voor een plekje in de zon.

Planten goed in de
grond zetten

Maak altijd een ruim plantgat (ruimer
dan de maat van de pot waar u de plan-
ten in koopt). Laat de wortels even
'schrikken' door de buitenlaag van de
wortelkluit rondom iets los te maken.
Dan slaan ze sneller aan op hun nieuwe
plek. Meng bemeste compost of pot-
grond door de grond die u weer in het
plantgat doet.
Druk na het inplanten de grond even ste-
vig aan. Strooi beendermeel of gedroog-
de korrels rond de voet van de plant.
Daarna flink water geven.

Mulch werkt fantastisch
Het staat mooi en het is handig: een
mulchlaag van boomschorssnippers tus-
sen de heesters. Het houdt de grond bij
de wortels vochtig (minder sproeien!),
het wordt langzaam in de grond opge-
nomen (plantenvoeding!) en onkruid
krijgt geen kans (minder wieden!). De
beste boomschorsmulch komt van de
bast van Franse eiken. Dat gaat het
langst mee.

Waarom een tuin zo prettig is
In de tuin krijgt ü contact met de natuur.
De planten, het leven en het bezig zijn
in de tuin geven rust. Wie tuiniert wordt
zich weer bewust van de natuurlijke rit-
mes. Een ervaring die we niet kunnen
missen. Groei en bloei, de seizoenen, in-
tens voelen en ruiken, zien en horen: de
wind, ruisend blad, zon en regen, vogels,
insecten. Alles in een tuin lijkt gemaakt
voor evenwichtige, natuurlijke ont-
plooiing van onszelf. Net als in de echte
natuur, maar dan op een eigen, be-
schermde plek. Wie dat even wil, kan er
afgesloten van de hectische buitenwe-
reld heerlijk zijn of haar gang gaan, zo-
nodig veilig onttrokken aan de blikken,
de telefoontjes, de opdringerigheid. Een
goede tuin is een plek om te vertrouwen
-waarook kinderen gezond kunnen spe-
len. En tuinieren is geen opgave, maar
pure ontspanning. Je kunt het net zo snel

of langzaam doen als je zelf wilt. Bezig
zijn tussen bloemen en planten. Ontdek
het zelf. Je kunt er je creativiteit uitle-
ven, mooie dingen maken, onverwachte
vormen creëren of er romantische, nos-
talgische, weelderige sferen scheppen. In
de tuin is alles mogelijk.

Waar kiest u voor?
Langzamerhand worden in de tuin twee hoofdstromingen zichtbaar.
Kenmerken van de eerste zijn: rust, eenvoud, echtheid. Met de nadruk op
natuurlijke materialen, vormen en kwaliteit. De natuur en stil genieten staat
centraal. De tweede biedt vooral ruimte aan creativiteit, een gezonde, be-
schermende omgeving, een persoonlijke noot, vrolijke kleuren en ornamen-
ten. Leven in de tuin staat centraal.

Bij trend 1 passen; wilgentenen schermen, houten tuinmeubilair, weel-
derige, losse, gemengde hagen, rustige kleuren, afscheidingen van snoei-
hout, een onderhoudsvriendelijke beplanting, natuurlijk ogende verhardin-
gen, stapelmuurtjes, een begroeid prieel, een natuurlijke vijver, rustige zit-
jes.

Bij trend 2: vrolijk beschilderde schuttingen, verzamelingen originele pot-
ten en bakken en andere ornamenten, een afdak of pergola om buiten be-
schut onder bezig te zijn, uitbundig bloeiende planten, een grote tuintafel
met stoelen, een speelhuisje voor de kinderen.
Voor beide sferen kunt u bij het tuincentrum alles vinden.



Tweede Paasdag open huis
bij TC Renovatie Heelweg

Op maandag 16 april (2e Paasdag) houdt TC Renovatie in Heelweg
weer een Open Dag. Het bedrijf is gespecialiseerd in het logen en
stralen van houten meubels. Ook vindt u in de vier grote kippen-
schuren een grote verzameling van diverse spullen.

In 1994 begonnen de heren Kroes
en van Doorn met hun bedrijf in
een oude boerderij, niet ver van de
plaats waar het bedrijf nu geves-
tigd is. Vorig jaar nam de heer
Kroes het hele bedrijf over en ging
hij alleen verder. Aan de hele
structuur is niets veranderd en hij
gaat op de oude, vertrouwde voet
verder. Gezelligheid staat bij hem
voorop, bij binnenkomst wacht u
niet meteen iemand op maar u
heeft rustig de gelegenheid om
rond te kijken. Ook is vorig jaar de
verzamelhal gerealiseerd: in
totaal zo'n 2.000 m2. Een tiental
mensen hebben een gedeelte
gehuurd om hier hun spulletjes
neer te zetten en u vindt hier
behalve gerestaureerde meubelen

nog veel meer. Wat dacht u van:
lampen, spiegels, klokken, kinder-
wagens, kasten, secrétaires? Maar
ook melkbussen, karrenwielen en
stalramen staan hier opgesteld. Er
staat zelfs een echt Boeddha
beeld, maar ook een zelfgebouw-
de buggy, waar de heer Kroes in de
zomerdag menig toertocht] e mee
rijdt.

Was het vorig jaar nog zo dat vele
mensen hun donkere meubels
licht wilden hebben, nu is het pre-
cies ondersom. De grote trend is
dit jaar de teak-kleur. Ook het ver-
ouderen van nieuwerwetse meu-
bels is trendy. Van oubollig eiken
meubelen trendy meubelen
maken? Ook dit is mogelijk.

Belangrijk is dat de oude lak goed
verwijderd wordt alvorens men
over kan gaan tot de nieuwe lak-
laag aan te brengen. Bij TC
Renovatie wordt de basis gelegd
en u kunt er van op aan dat hier
vakwerk geleverd wordt. Wilt u
zelf uw meubels bewerken, dan
kunt u de meubels laten ontdoen
van hun lak en daarna zelf aan de
gang gaan. U krijgt advies hoe u
het beste resultaat kunt bereiken
en met welke materialen u het
best kunt werken.
TC Renovatie is sinds vorig jaar
opgenomen in de Achterhoekse
Antiekroute die uitgegeven wordt
door de VW. Hierin kunt u zien
wat er in het bedrijf allemaal
mogelijk is, maar u kunt ook op
hun web-site terecht: www.tcreno-
vatie.com
Wilt u alles eens bekijken: ga dan
op Tweede Paasdag eens langs:
Generaalsweg 23 te Heelweg.

Organisatie is rond maar feitelijke uitvoering blijft twijfelachtig

MKZ bedreigt uitgebreide
viering Koninginnedag
Het koningshuis staat op dit
moment natuurlijk enorm in
de belangstelling door de ver-
loving van Willem-Alexander
en Maxima. Bovendien wordt
op 30 april de verjaardag van
onze koningin weer gevierd. Al
met al redenen genoeg voor de
Oranjevereniging Vorden om
weer een gezellig feest te orga-
niseren. De organisatie is dan
ook al bijna rond.

Toch worden de feestelijkheden
dit jaar zwaar overschaduwd door
het uitbreken van MKZ in Neder-
land.

Aangezien Vorden toch voor een
groot gedeelte een agrarische ge-
meenschap is treft dit een groot

aantal inwoners. Bovendien zit bij
een groot aantal mensen de angst
voor besmetting er goed in.

Dit heeft natuurlijk ook gevolgen
voor de viering van Koninginne-
dag.

Zo wordt de culturele avond op 28
april gedeeltelijk verzorgd door de
toneelgroep uit Linde met een spe-
ciaal voor deze avond ingestu-
deerd toneelstuk.

Alhoewel de repetities de laatste
tijd gewoon zijn doorgegaan zijn
de gedachten van de spelers toch
ook vaak bij hun agrarische colle-
ga's.

op 30 april wordt ernstig beïn-
vloed door het uitbreken van MKZ.
Zo heeft de overheid sterk aange-
raden de fietstocht door het bui-
tengebied niet door te laten gaan.
Ook het traditionele ringsteken in
de dorpsstraat staat ter discussie.

Al met al zaken die het voor het
bestuur van de oranjevereniging
lastig maken. Ondanks alles is de
organisatie voor de hele viering
wel gewoon door gegaan en die is
dan ook zo goed als rond.

Op de leden- commissievergade
ring op 11 april bij Hotel Bakker
zal de feitelijke uitvoering van de
viering hoog op de agenda staan.

Biej ons in
d'n Achterhook
't Zit ons hier in ons kikvorsenland de leste tied bepaold neet met.
't Voetbaln tegen Portugal was al niks, too de mond en klauwzeer,
de treinstaking en 't veurjaorsweer lot ok nogal op zich wachten,
't Slimste is natuurlijk de mond en klauwzeer waaorvan een hoop luu
's nachs volle wakker zult liggen. Daormet vegelekken is 't andere
niks.

Al kan dat biej wat luu natuurlijk ok wel preblemen geevn. Zoas biej
Toon van de Spitsmoes beveurbeeld. 't Was de gewoonte dat een
ongetrouwde achterneave van Riek zo ens in 't jaor biej Toon en Riek
op bezuuk kwam. Toon baaln van den kearl, den wis alles better en
leep oaver van de hygiëne. "Hee had chirurg motn wodn", zei Toon
wel 's. Ok vegange woensdag was e weer ekommen. Zoas gewoonlijk
bleef e 's nachs oaver en vetrok dan 'n volgenden dag weer. "Maor now
bu'w um nog neet stik weer kwiet want d'r lop margen gin trein", zei
Toon toen hee woensdagaovend biej ons kwam klagen. "Met een bus
of taxi wil e neet". Tja, dat was ok wat.

"Gaot nao de j onges van Navis, die wet vaste wel iets te vezinnen
zoda'j um weer kwiet wod". Die zit al tied vol streekn" Daor ging Toon
met vot.
'n Andren maarn kwam Toon tegen koffiedrinkenstied weer biej ons.
"Bedankt veur de tip, wiej bunt den piesewiet al weer kwiet. "Hoe he'j
um dat zo gauw ered?". "Och, de jonges van Navis wissen wel wat.
Vanmaarn umme acht uur beln ze ons op D'r zol vemoedelijk MKZ op
eur bedrief wean. De neave die dat heurn begon zich al neet lekker te
vuuln. Hee gruweln al biej 't heurn van 't woord virus.

Riek veteln um dat iederene now an 't ontsmetn mos en veagen zien
boterhambordjen alvaste met amonia af. Now, too had hee 't gauw
bekekn. Met een ketier ging e al gepakt nao 'n trein den hier in
Vodd'n nog wel leep. Hee zaog wel hoe wiet of e kwam zei e nog.
Waarn de letters MKZ toch nog argens goed veur , biej ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman.

Paasvuur Kranenbrug
afgelast
Stichting Cultureel Collectief
Kranenburg had voor eerste
Paasdag het traditionele Paas-
vuur op de agenda staan. Er
werden zo'n 1000 man verwacht
op dit evenement in de Kranen-
burg. St. CCK heeft besloten het
Paasvuur af te lasten i.v.m. het
MKZ-crisis.

Het Paasvuur zou worden ontsto-
ken door vuurkoning Henk Wesse
link, die deze titel vorig jaar in de
wacht heeft gesleept bij de Kra-
nenburgse Kampioenschappen
Vuurgooien. Dit vuurtonne gooien
is een oude traditie en onder-
scheidt het Kranenburgse Paas-
vuur van vele andere Paasvuren in
de omgeving. Bij het vuurtonne
gooien is het de bedoeling dat een
brandende borstel in een ton aan
een paal wordt gegooid. In deze
ton bevindt zich biologische soja-
olie. Zodra de eerste borstel in de
ton valt, begint de ton te branden
en volgt er vuurwerk wat aan de
ton bevestigt is. Henk Wesselink
zal dus zijn titel volgend jaar ver-
dedigen.

In de tent zou op het CCK-podium
de bekende Achterhoekse dialect-
formatie Boh Foi Toch optreden.
De band speelt stampende en
dampende feestmuziek gecombi-
neerd met inhaakwalsen, melan-
cholische nummers en nummers
waarin de kleinschalige samenle-
ving wordt geschilderd. Er wordt
in het plat gezongen. De voertaal
is het Nedersaksisch en elke muzi-
kant zingt in zijn eigen dialect. De
geheel eigen manier van presente
ren en het muziek maken zorgen
ervoor, dat elk optreden van Boh
Foi Toch een zeer speciale gebeur-
tenis is, die niet snel vergeten
wordt. Stichting CCK vindt het
daarom ook zeer jammer dat wij

hebben moeten besluiten om het
Paasvuur af te zeggen. Boi Foi
Toch, Van de Weert Tentenverhuur
en andere bedrijven die hiermee
gemoeid waren, hadden allen be-
grip voor dit besluit, die St. CCK
uit onmacht heeft moeten nemen.

CCK-PODIUM
Boh Foi Toch zou dit jaar als eerste
op het volledig nieuwe podium
van St. CCK optreden. Een aantal
mensen, voornamelijk vrijwilli-
gers, zijn vorig jaar ontzettend
druk geweest met het bouwen van
een eigen professioneel podium
dat vanaf na de Pasen gehuurd
kan worden. Het podium heeft
een oppervlakte van 25 of 50 vier-
kante meter. Voor informatie over
de verhuur kan gebeld worden
naar 0575-556808 of 06-29018605.

ZOMERSPEKTAKEL
KRANENBURG
St. CCK organiseert in samenwer-
king met Stichting Kranenburgs
Carnaval en Karenburgs Belang op
29 en 30 juni weer het zomerspek-
takel op de Kranenburg. Een
onderdeel hiervan is het bekende
Bosfeest in het Jonkerbos aan de
Hamsveldseweg. Aan het Bosfeest
is ieder jaar een thema verbonden.
Dit jaar staat het Bosfeest in het
teken van het Nederlandse Lied,
oftewel een smartlappenfeest.
Voor dit Bosfeest is een band uit
Nijmegen gecontracteerd die uit-
sluitend een Nederlands repertoi-
re heeft. Dit wordt echter op een
manier gebracht waarbij het hele
publiek betrokken wordt en finaal
op z'n kop wordt gezet. Dit belooft
een waar spektakel te worden op
30 juni op de Kranenburg. Nadere
informatie over het Bosfeest volgt
tezijnertijd.

Ook de viering van Koninginnedag Naast de wettelijke (on) mogelijk-

heden is het natuurlijk ook de ver-
antwoording van het bestuur om
hier zo goed mogelijk mee om te
gaan. Leden van de Oranjevereni-

ging worden dan ook uitgenodigd
deze vergadering bij te wonen om
zo tot een goed besluit te kunnen
komen. (Zie advertentie).



+ Vereniging Kruiswerk
Oost Gelderland
houdt haar

algemene ledenvergadering
op donderdag 26 april 2001 van 20.00 tot 22.00 uur
in Doetinchem. De locatie is nog niet bekend.

Agenda:
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Verslag algemene ledenvergadering

d.d. 10 oktober 2000.
4. Ingekomen post en mededelingen.
5. Verkiezing bestuursleden. Sinds 10 oktober 2000

zijn er 2 bestuursplaatsen vacant.
Het bestuur draagt twee kandidaten voor.
(Tegen)kandidaten kunnen tot uiterlijk 19 april 2001
schriftelijk aangemeld worden bij Vereniging Kruis-
werk Oost-Gelderland.

6. Rondvraag.
7. Sluiting.

Wanneer u lid bent van Vereniging Kruiswerk Oost-Gelder-
land en deze bijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich aanmel-
den bij: Vereniging Kruiswerk Oost-Gelderland, postbus 10,
7000 AA Doetinchem. Telefoonnummer 0314-376426 (maan-
dag, dinsdag, donderdag). U ontvangt de vergaderstukken in
week 16. Dan is ook de locatie bekend.

Zeer groot assortiment

PLANKEN VLOEREN
Voorbeeld:
Bourgondische vloer - dik 20 mm

AMERIKAANS EIKEN
M95

• p.m2

De nieuwe
HillhouT

Tuinideeëngids is uit!
100 Pagina's
boordevol tips,
ideeën en
noviteiten
voor uw tuin.
U kunt deze
gids afhalen
bij:

De specialist in:
sierbe straling

tuinhout
tuinhuisjes

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurloseweg 45-47, Vorden, tel. 0575-551217

LAMINAAT
Voorbeeld:
Beste merk - bekend van T.V.

QUICK-STEP (klik-systeem)
(inclusief folie/foam afdeklijsten)

GELEGD 69.95
P.m2

Wij komen vrijblijvend
bij u aan huis met stalen

BEL 0573-453501

Lochem
Parket & Tapijt

Pannenkoeken - Restaurant
Kranenburg'

Met Pasen lekker en
betaalbaar uit eten?

Een heerlijk pannenkoek-
paasmenu serveren wij u

voor f 25,-
Eiersalode op toast

Pannenkoek naar keuze van de gehele kaart
Coupe advocaat met slagroom

Kopje koffie

Kinder-Paasmenu f 12,50
Glaasje drinken

Kinderpannenkoek met cadeautje
Paashaas-ijsje

Reserveren gewenst.
Wij wensen u fijne Paasdagen!

FAM. KEMPERMAN-NEKKERS
Ruurloseweg 64, Vorden, telefoon 0575-556289

Motormaaiers

Tuinstoelen

Tuinverlichting

Sierhekwerken

Schoorsteen-
kappen

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

Motormaaier- en tuinaccessoirespecialist

ZUTPHENSEWEG 15 • VORDEN • TELEFOON 0575-552159 / 551261

prolink.nl
Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,
tot in de punten

geregeld.
dom*lnr*glitrati«:

éénmalig f I. 95,- plu* f l 30,- p«r jaar

Voor all* Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen

Meer info: www.prolink.nl

Bel voor informatie !
Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak
Tel: 0575-441344

Kantine
beheerder

VORDEH

In het zwembad van In de Dennen

Ons mooie en gezellige zwembad heeft een
kantine, maar geen beheerder meer.
Ben je ondernemend en vind je het leuk om er
te zijn voor de doelgroep zwembadbezoekers,
dan nodigen wij je uit om te reageren.

Het zwembadseizoen loopt van mei tot septem-
ber en in die periode passeren ± 40.000 bezoe-
kers onze kassa. De kantinebeheerder is niet
gebonden aan de sluitingstijden van het bad en
kan 's avonds horeca-activiteiten organiseren.

Het accent van deze functie ligt op het beheer.
We zien graag een ondernemende zelfstandige,
maar er valt ook te praten over een dienstver-
band bij het zwembad.

Belangstelling? Vragen?
Bel tussen 18.00 en 19.30 uur met onze pen-
ningmeester, Harrie Mombarg.
Zijn telefoonnummer is overdag: 0575-55 75 00,
's avonds: 0575-55 67 09.

Baantje
trekken of
baantje krijgen
In het Vordense zwembad kan dat allebel.

Voor ons mooie en gezellige zwembad zoeken wij
medewerk(st)ers die ons team in het seizoen ko-
men versterken. Wij kijken uit naar 3 collega's die
willen meewerken bij alle voorkomende werk-
zaamheden, bij de kassa, schoonmaak en toe-
zichthouden aan het bad.
Kun je zwemmen en vind je het leuk om er vooral
voor kinderen te zijn, dan nodigen wij je uit om te
solliciteren.

Wij bieden je een contract op basis van 40%, maar
vragen je bereidheid om meer te werken als dat
voor de bezoekers van het zwembad nodig is.
Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn
overeenkomstig de CAO voor de Zwembaden.

Lijkt het je wat?
Als je vragen hebt, bel dan gerust met één van de
badmeesters, Ernst Jan of Martin, tel. 0575-55 12
03. Of richt je sollicitatie aan: Zwembad In de Den-
nen, ta.v. de heer H. Mombarg, Ruurloseweg 68,
7251 LV Vorden.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop. Open
di. t/m za. van 10-16 uur. Gene-
raalsweg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

Contactjes?
Het cement

tussen vraag en
aanbod!

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b. v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

ei. 0573-253039 - Fax 0573-254919 - Mob.ei 0654220156



Voetbal

VVVORDEN
Uitslagen 7 en 8 april
Vorden Dl - Davo Dl: 1-5
Vorden D2 - Gaz. Nieuwland D3:0-2
Zutphania Dl -Vorden D3: 06
Vorden El - SCS El: 4-1
Vorden E2 - Zutphen E2:
Voorst E2 - Vorden E3: 6-3
Brummen Fl - Vorden Fl: 2-5
Almen Fl -Vorden F2: 0-3
Vorden F3-WHCZF3: 14
Vorden F4 - Gaz. Nieuwland F4: 2-0
Brummen F4 - Vorden F5: 9-0
Vorden F6 - Ratti F2:4-1
Vorden Al-Erica Al: 1-7
Vorden BI - Pax B2:1-4
WSVC5-Vorden Cl: 8-0
Vosseveld l -Vorden 1:1-3
Varsseveld 3 -Vorden 2: 3-1
Steenderen 2 - Vorden:
Vorden 4 - WW 4: 3-1
Vorden 5 - Lochem 7:1-5

Vosseveld-Vorden 1-3
Vorden heeft afgelopen zondag
dramatisch slecht gespeeld, maar
toch de volle zege behaald in en te-
gen Vosseveld. In de laatste 10 mi-
nuten werd het lot van Vosseveld
bezegeld door twee doelpunten.
Door deze overwinning is Vorden
opgeklommen naar de 2e plaats
en deelt het de Ie plaats met kop-
loper Varsseveld voor de laatste pe-
riodetitel. Vorden moest het stel-
len zonder de geschorste Wullink
en Wentink, hetgeen nogal wat
omzettingen in de ploeg tot gevolg
had. De spelers moesten nogal
wennen aan de nieuwe positie,
want er ontstonden veel misver-
standen.

Vanaf het begin liep het voor geen
meter bij Vorden en Vosseveld was
dan ook de betere ploeg. Niet dat
zij zich eigen kansen creëerden,
maar zij maakten dankbaar ge
bruik van de misverstanden in de
Vordense ploeg. Na 7 minuten
voetbal was het dan ook al raak.
Na een misverstand in de Vorden-
se achterhoede tekende de Vos-
seveld spits 1-0 aan. Enigszins wak-
ker geschrokken van deze vroege
goal probeerde Vorden de bakens
wat te verzetten. Vosseveld trok
zich massaal terug achter de bal
en stichtte met counters gevaar.
Vorden hanteerde te veel de hoge
bal, dat de fysieke sterke achter-
hoede niet in de problemen
bracht. Erik Oldenhave pikte een
afvallende bal op, maar raakte de
paal. Even later was de stand toch
weer gelijk, toen Sandor Verkijk
uit de draai keeper Kamperman
passeerde 1-1. In de 30e minuut
had Vorden de mogelijkheid om
een voorsprong te nemen. Frank
van Zeeburg kon de bal gemakke
lijk intikken, maar terwijl hij uit-
haalde stuiterde de bal raar op en
hij zag tot zijn ontzetting de bal
over gaan. Doelman Hoevers voor-
kwam tot tweekeer een doelpunt,
toen hij oog in oog kwam te staan
met de spits van Vosseveld.
De tweede helft begon Vorden wat
feller te spelen, maar kon geen
opening vinden in de achterste
lijn van Vosseveld. Het wachten
daarop was tot de 75e minuut.
Erik Oldenhave ontfutselde zijn te
genstander na fel doorzetten de
bal en knalde de 1-2 binnen. Daar-
mee was ook het verzet gebroken
van Vosseveld. Vijf minuten later
ontving Visser een steekbal en
ging alleen op keeper Kamperman
af. Samen met de meegekomen
Ronnie de Beus werd de keeper uit-
gespeeld en de laatste kon eenvou-
dig 1-3 binnenwerken. Vorden
kreeg vervolgens nog enkele goede
mogelijkheden, maar wist het net
niet meer te vinden. Een slechte
wedstrijd, met een goed slotoffen-
sief van Vorden.

Programma 14 en 16 april
AZCD2-Vorden D2
Vorden D3 - WHCZ D5
Voorst El-Vorden El
Warnsveldse Boys E5 - Vorden E2
Vorden E3-WHCZ

Vorden Fl - Be Quick Fl
Vorden F2-WHCZ F2
Gazelle Nieuwland F3 -Vorden F3
EefdeF2-Vorden F4
Vorden F5 - Be Quick F3
Brummen F6 - Vorden F6
Vorden Cl - Brummen C2

Zutphen 2 - Vorden 3
Vorden 5 - Reunie 6

SOCII
Uitslagen Sotiï:
Sociï Al - Groen Wit'62 A2: 3-1
Sociï Cl - Steenderen C2:1-1
Sociï El - MVR E3: 3-1
Concordia Wehl E5 - Sociï E2:1-1;
Sociï Fl - Doesburg F2: 5-0.
Ratti - Sociï 04
WHCZ 2 - Sociï 2: 5-4
Doesburgse Boys 3 - Sociï 3: 3-0
Sociï 4 - H en K 4-3
Sociï 5 - Brummen 7:1-4

Programma:
12 april:
Sociï 5 - Drempt 5
14 april:
Viod E4 - Sociï El
Sociï E2 - Keijenburgse Boys E3
Baakse Boys F2 - Sociï Fl
Sociï l - De Hoven
Sociï 3 - Erica'76 7
Sociï 4 - Be Ojuick 6
16 april:
Sociï 2 - Erica'76 7
Ratti 3 - Sociï 5
18 april:
WWNAA2-Sociï Al

RATTI
Ratti l - Socü l
Afgelopen zondag moest Ratti
thuis spelen tegen Socü. Na de
nederlagen tegen De Hoven en Cupa
was Ratti gebrand om een goed
resultaat neer te zetten. Ratti be
gon daarom fel aan de wedstrijd.
Had in eerste instantie het meeste
balbezit. Het was echter Socü dat
scoorde bij de eerste keer dat men
in het zestienmetergebied van Rat-
ti kwam. Ratti liet zich niet van de
wijs brengen en bleef redelijk
voetballen. Helaas kwamen hier-
uit geen echte goede kansen voort.
Sterker nog, het was Socü dat ver-
der afstand nam. Een vrije trap
door de doelman van Ratti niet
goed verwerkt 0-2. Daarna was Rat-
ti zichzelf niet meer. Nog weinig
lukte en men begon te morren
naar elkaar toe. Dit zette zich in de
rust aanvankelijk door, maar men
ging gemotiveerd weer terug het
veld in. Opnieuw pakte Ratti het
spel op. Er was strijd en felheid,
waardoor het spel van Socü er ook
niet beter op werd. Helaas kon Rat-
ti hieruit geen kansen creëren of
zelfs te scoren. Socü kwam er ook
niet meer uit en daardoor zakte
het niveau behoorlijk in. Wel wist
Socü te scoren. Een onverwacht
afstandsschot trof het doel 0-3.
Direct na de aftrap veroverde Socü
de bal en benutte dit buitenkansje
0-4. Daarna was het verzet gebro-
ken. Door strijd bleef de schade
beperkt en verloor Ratti deze wed-
strijd met 0-4. Ratti kan op dit
moment niet meer het spel bieden
als in de eerste helft van de com-
petitie. Dit mag echter geen reden
zijn om het resultaat van dit sei-
zoen naar beneden te halen. De
laatste wedstrijden zal Ratti er
alles aan doen om nog een aantal
punten op het huidige aantal te
zetten.

Programma
Zaterdag 14 april
Pax 10 - Ratti 3
Maandag 16 april
Ratti 2 - Longa '30 9
Ratti 3 - Socü 5
Ratti 4 - Mariënveld 4
Zaterdag 21 april
AZSV 8 - Ratti 5
Angerlo Vooruit B2 - Ratti BI
Ratti Cl - SCS Cl
Zondag 22 april
Warnsveldse Boys - Ratti l
Bon Boys 5 - Ratti 2
Ratti ren 5

Zaalvoetbal

VELOCITAS
Op vrijdagavond speelde Velocitas
tegen een keer bekende tegen-
stander, namelijk FC Gonemo. Dit
team werd vorig jaar net voor
Velocitas kampioen in de Ie klasse.
Ook Gonemo heeft het in de
hoofdklasse zeer moeilijk en vecht
tegen degradatie.
Het team van coach Hans ten Els-
hof was weer compleet en begon
sterk aan de wedstrijd. Het tikte de
bal goed rond en bewaarde de rust
om op een kans te wachten. Na 5
minuten rondde Erik Oldenhave
een goed opgezette aanval af met
een hard schot onderin de hoek.
Gonemo kwam beter in de wed-
strijd en drukte Velocitas wat in de
verdrukking. Het duurde dan ook
niet lang totdat Velocitas achter-
stond. Wel had Gonemo het nodi-
ge geluk bij beide treffers. Gerrit
Wenneker behoedde Velocitas
voor een verdere achterstand,
maar moest dit bekopen met een
blessure. Met een hoofdwond
moest hij opgeven, waarna Jeroen
Tijssen zijn plek in het doel over-
nam. Voordat de Vordenaren een
beetje van de schrik bekomen wa-
ren stond het 4-1, wat ook de rust-
stand was.
Gelijk na rust liet invallen doel-
man Tijssen zich verrassen door
een afstandschot. De bal krulde
prachtig in de bovenhoek, maar
was zeker niet onhoudbaar. Gek
genoeg ging het na deze tegen-
treffer beter draaien bij Velocitas.
Men had absoluut geen zin om
met een dikke nederlaag Winters-
wijk te verlaten, en deed er nog
een schepje bij bovenop. Het tikte
Gonemo bij vlagen helemaal weg,
maar net zoals alle andere wed-
strijden ontbrak het beetje geluk
bij de afronding. Toch verkleinde
Velocitas de achterstand toen Erik
Oldenhove de bal goed voorgaf op
Rob Enzerink. Deze werkte de bal
met de punt van zijn schoen in het
doel. Gonemo deed sporadisch
nog wat terug, maar gelukkig
stond Tijssen toen wel op de goede
plek. Huberto Eykelkamp en Den-
nis Wentink kwamen verschillen-
de keren net een teenlengte te kort
om goedlopende aanvallen af te
ronden, waardoor de overwinning
voor Gonemo niet in gevaar
kwam. Beide ploegen scoorde in
de slotminuut l keer. Eerst speelde
Erik Oldenhave verschillende te
genstanders inclusief de keeper
uit en tikte de bal binnen, waarna
in de slotseconden een counter
van Gonemo doeltreffend werd af-
gerond. Zo werd de eindstand op 6-
3 bepaald. Beide ploegen speelden
een leuke wedstrijd en waren aan
elkaar gewaagd al had Gonemo
wat minder problemen met het
scoren. Volgende week speelt Velo-
citas de laatste wedstrijd van het
seizoen tegen Jong Eagles uit 01-
denzaal. De wedstrijd die in sport-
hal 't Jebbink wordt gespeeld.

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS/DASH
Zaterdag 7 april speelde Pelgrum
Makelaars Dash dames l thuis
tegen hekkesluiter VivanteWivoc
uit Winterswijk. Balsponsor was
Welkoop Weenk-ter Maat. Gezien
de stand zou deze wedstrijd de
zeer nodige 5 punten voor Dash
moeten kunnen opleveren.
De eerste set begon Dash meteen
goed. Door een goede service kon
Wivoc niet echt in hun spel komen.
Dit was dan ook duidelijk aan de
stand te merken: 25-12 voor Dash.
De tweede set was het zaak voor
Dash om niet te verslappen. Dit
lukte niet goed, het werd wat rom-
melig en Wivoc kwam steeds meer
in zijn spel. Door een paar goede
servicebeurten kon Dash deze set
toch naar r trekker

:0.
De derde« .sh weer duide

lijk de betere. De servicedruk was
groot en werd veel direct gescoord
met de opslag. Aan de kant van
Wivoc daarentegen werden steeds
meer opslagfouten gemaakt. Dash
won deze set dan ook overtuigend
met 25-14.
De vierde set moest de laatste twee
broodnodige punten opleveren,
wat Dash vrij gemakkelijk lukte.
Wederom een goede service zorg-
de ervoor dat Wivoc steeds minder
en Dash steeds meer in zijn spel
kwam. De wedstrijd eindigde met
25-16.
Gedurende de hele wedstrijd was
het publiek zeer aanwezig, en
mede dankzij hen won Dash dus
met 4-0. Zaterdag 21 april speelt
Pelgrum Makelaars Dash dames l
haar laatste competitiewedstrijd
tegen Boemerang Dames 2 om
17.00 uur in Eibergen. U bent dan
natuurlijk ook van harte welkom.

Uitslagen
Heren:
Boemerang l - Dash l: 0-4
(setst. 13-25.12-25, 16-25 en 18-25).
DASH heeft nog 2 punten nodig
om de 2e plaats veilig te stellen en
dus promotie/degradatiewedstrijden
te mogen spelen. Deze moeten op
21 april thuis gehaald worden.
Bovo 4 - Dash 2:4-0
Bovo 6 - Dash 4:4-0
Dames:
Dash l-Wivoc 1:4-0
(setst. 25-12, 25-20, 25-14 en 25-18).
Vios l - Dash 2: 3-1
Eerste nederlaag Dash 2 dit seizoen.
Dash 3 - Wivoc 4:4-0
Dash 3 is kampioen!!!
Dash 4-Wivoc 3: 4-0
Dash 4 is kampioen!!!
Dash 6-Wivoc 5: 04
Jeugd
Meisjes B; Dash l- Orion B2: 04
Mix B; Boemer. XB1 - Dash XB1: 3-1
Meisjes C; sv Loil Cl - Dash Cl: 4-0
Mini; Dash D3 - Dynamo Dl: 1-3

Programma zaterdag 21 april
Heren
Dashl-VCV2
Dash 2 - Harfsen l
Dash 3 - Harsen 2
Dash 4 - Mevo 2
Dames
Boemerang 2 - Dash l
Dash 2 - KSV l
Tornado 3 - Dash 3(13 april)
Rivo 2 - Dash 4
Harfsen 3 - Dash 6 (19 april)
Jeugd
Meisjes A; Dash Al - Longa '59 Al
12 april
Meisjes B; Gemini BI - Dash BI
Mix B; Dash XB1 - Tornax XB1
Meisjes C; Dash Cl - VCV Cl
Mix C; SCM XCl - Dash XC1
Mini; Dash Dl - Tornado D2

Tennis

Bridgen

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 2 april.
Groep A:
1) dames v. Burk/ Hendriks 61,5%
2) echtpaar Wullink 60,9%
3) echtpaar Hoftijzer 59,4%
Groep B:
1) echtpaar Polstra 69,4%
2) heren Gille/ Gr.Bramel 56,9%
3) echtpaar Koekkoek 52,8%
Groep C:
1) echtpaar Speulman 59,7%
2) dms. Brandenburg/Eijerkamp 56,9%
3) hr. Feij/mv. v.d.Ven 56,3%

BRIDGECLUB B.Z.R. VORDEN
Uitslagen woensdag 4 april
Groep A:
1) Costermans/Enthoven 58,8%
2) v. Asselt/Vruggink 58,3%
3) Gille/Groot Bramel 57,3%
Groep B:
1) Duinkerken/Post 63..
2) Hooyveld/Snel 54
3) mv/hr Stertefeld 50,7%
Groep C:

v/hr Speulman 65
2) de Bie/Harmsen 61,8%

ibtman/BosbO'

TENNISVERENIGING VORDEN
Afgelopen weekend is de competi-
tie voor tennisvereniging Vorden
van start gegaan. Vorden vertegen-
woordigt met 16 teams, waarvan
9 senioren teams en 7 junioren
teams, de tennisvereniging. Het
hoogst spelend team voor Vorden
is het eerste damesteam van de
zondag, zij komen dit jaar uit in
de hoofdklasse. De tegenstanders
komen uit het hele land, zo zal
Eindhoven, Geldrop en Tegelen
een bezoek brengen aan het Vordens
damesteam. De teams van de
dinsdag, woensdag en donderdag
zullen aankomende week met de
eerste competitie ronde beginnen.

De uitslagen competitie Tennis
Vereniging Vorden
Zondag:
Dames hoofdklasse:
TC Zuid l-Vorden 1:3-3
Heren 7e klasse:
Vorden l - De Rietstap 1:1-5
Gemengd 35+ 4e klasse:
Braamveld l -Vorden 1: 2-3
Heren 35+ 2e klasse:
Vorden l - Drijvers l: 4-2
Gemengd junioren 3e klasse:
Vorden l - Dieren 2:6-2
Jongens 2e klasse:
Winterswijk 2 - Vorden l: 0-6
Zaterdag:
Heren 3e klasse:
Vorden l - Nijmegen Quick 1:4-2
Heren 4e klasse:
Winterswijk l - Vorden 2: 6-0
Meisjes t/m 17:
Vragender l - Vorden l: 1-5
Meisjes t/m 14:
TC Zuid l-Vorden 1:0-6
Meisjes t/m 14:
Vorden 2-De Kei 1:0-6

Collecte Simavi
'Geef Gezondheid, Geef Leven'
was het thema van de nationale
collecte van Simavi, welke werd ge
houden van 25 t/m 31 maart. De
ontwikkelingsorganisatie Simavi
ondersteunt lokale organisaties bij
het toegankelijk maken van ge
zondheidszorg voor de allerarm-
sten. De collecte in Vorden heeft
ƒ 2.452,10 opgebracht. Iedereen
heeft recht op een goede gezond-
heid. Door het ontbreken van de
meest elementaire kennis van
gezondheidsvoorzieningen eisen
ziekten als diarree, malaria en TBC
nog veel slachtoffers. Daar kan
men iets aan doen. Met ƒ 10,- kan
de mobiele kliniek een bezoek
brengen aan een dorp op het
platteland van India. Met ƒ 25,-
kunnen 25 kinderen worden in-
geënt. Met ƒ 70,- kan een staar-
operatie worden uitgevoerd.
Collectant gemist? De bijdrage is
welkom op giro 300100 ten name
van Simavi in Haarlem.

Hartstichting
collecteert niet in
MKZ-gebieden
De Mond- en klauwzeer epidemie
treft ook de collectes van de goede
doelen in Nederland.
In de Nationale Hartweek (22-28
april) loopt de Nederlandse Hart-
stichting het risico aanzienlijk
minder op te halen dan in andere
jaren.
De reden is dat er in heel Neder-
land geen collectes mogen worden
gehouden op terreinen van vee
houderijen (evenhoevige dieren).
Vanzelfsprekend houdt ook de
Hartstichting zich aan deze richt-
lijnen die door de overheid wor-
den afgegeven. Naast MKZ moeten
ook hart- en vaatziekten de wereld
uit.
De Hartstichting zal dan ook pro-
beren op andere manieren toch
geld in te zamelen voor haar
belangrijke doelstelling. Daarom
wordt ledereen, die niet aan de
collectant kan geven, opgeroepen

)ijdrage over te makt
:00.
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Enkele hoeken van onze kwekerij worden vrijge-
maakt voor nieuwe aanplant.

Daarom nu planten tegen groothandelsprijzen!

HAAGCONIFEER, BLAUW

HAAGCONIFEER, GROEN

RESTPARTIJ KUILHOEK

SERVISCHE SPAR

LAURIER

BEUK VOOR HAGEN

125/150 cm

150/175 cm

125/150 cm

150/200 cm

125/150 cm

80/100 cm

40/ 60 cm

60/100 cm

100/110 cm

7.50

9.5C

10.°°
7.50

7.50

O.80

-LSO
2oo

4 00
•

TAXUS BACCATA VOOR HAGEN IN DIVERSE MATEN

Ook voor los gestort materiaal zoals champignonmest,
tuinturf, zwarte grond, boomschors, straatzand, enz. enz.

Verkoop alleen op zaterdag.
Grote aantallen gaarne van tevoren bestellen in verband
met rooiwerk.

Kervelseweg 23 (zijstraat van de Rondweg)

Speciale
aanbieding

Vlaggenmast
aluminium wit, incl. knop, 6 meter, excl. vlag

slechts

Kantelbare mast houd e r

wit r.v.s. T O w p *•*

T-IXI:
J E M A A K T H E T M E T F I X E BARGNDS6N
Zutphenseweg 15, Vorden, tel. (0575) 55 21 59

^tuin-
planten
gaaf u naar:

Geopend iedere middag van 14.00 tot 17.00 uur
zaterdag de gehele dag.
Varsselseweg 20 • Hengelo (GId.)
Tel. 0575-462892 of 06-53362300

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

modekoopjes
damesshirt
lange mouw
norm. 49,95
NU VOOR:

alle
dames nu 25%
truien KORTING

mt. 38/46
in diverse kleuren
nu voor:

CITY LIFE
pantalon
mt. 38/46
in diverse kleuren
nu voor:

uuntc
voor het héle gezin

PEUGEOT

LEEUWEKEUFi
GEBRUIKTE
AUTOS

OBOVAE

* PEUGEOT
ASSISTANCE

officieel
Peugeot
dealer

OCCASIONS
I063D
I063D
I063D
I063D
I063D

206 3D
206 3D
206 3D

306 3D
306 3D
306 3D
306 3D
306 3D
306 3D
306 3D
306 3D
306 4D
306 5D
306 5D
306 5D

.0 Accent

. l Accent

. l Accent, airco.elr.cpv.trekh.

.5 D Accent, elr.cpv.stb.trekh.

.1 Étoile

.4 XR. 15"lmv

.4 XT,AC,mlv.cpv.elr

.9 XTD.AIarm.cpv.mlv.

.4 Plus

.4 Plus, a-spoiler

.4 Plus, radio.sch.dak

.4 XN Belfort, startbl.

.4 XR Belfort, mistl.

.4 XR Plus

.6 XR afn.tr.haak
2.0 16V GTI cpv.erv.mlv.stb.verl.

.4SL

.45

.4 XR Belfort, trh.cpv.mlv.stb.

.6 XS Break, cpv.el.sch.k.mlv.

44.000 km
120.000 km
35.000 km
77.000 km
99.000 km

17.000 km
17.000 km
61.000 km

80.000 km
91.000 km
72.000 km
65.000 km
71.000 km
52.000 km
87.000 km
94.000 km

109.000 km
58.000 km
98.000 km
28.000 km

1995
1995
1998
1998
1994

2000
2000
1999

1994
1994
1994
1996
1996
1994
1994
1997
1995
1997
1996
1997

306 5D 1.9 XRD, I6"lmv 160.000 km 1997
306 5D l .9 XRD. cpv.erv.reg.mlv. 72.000 km 1998
406 2D 2.0 Coupé, airco, 2 airbags 23.000 km 1998
Expert l.9TD Comfort, I4"lmv.radibc.l02.000 km 1997

Deze moet u beslist gezien hebben!

PEUGEOT 206 XT 3 Drs
Deze Peugeot is zilvergrijs metallic en is voorzien van
een pittige maar zuinige 1.4 liter motor.
De uitrusting is zeer compleet met o.a. grijze velours-
bekleding, centrale portiervergrendeling, 2 x airbag,
regensensor, elektrische ramen voor en mistlampen
voor. Deze chique Peugeot van januari 2000 heeft
slechts 17.000 km op de teller en verkeerd in absolute
nieuwstaat.

Voor f. 28.950,— bent u de nieuwe eigenaar
inclusief l jaar volledige garantie.

Openingstijden;
Maandag-donderdag::
Vrijdag:
Zaterdag:

8.00 - 18.00 u.
8.00 - 20.00 u.
9.00- 16.00 u.

Meer informatie over gebruikte occasions: www.aanbod-online.nl/ridderhof

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF
Molenenk 2 - 7255 AX Hengelo GId. - Tel. (0575) 46 19 47

J E V O E L T J E L E K K E R D E R I N E E N P E U G E O T PEUGEOT



Anthony's Shop
In het prachtige Achtkaste
lendorp Vor-
den, in fei-
te zijn er
negen kas-
telen, is
sinds eind
vorig jaar
een winkel
gevestigd dat
uitstekend bij
het Vordense
natuurschoon
past. De naam
'Anthony's
Country Store'
aan de Burge
meester Gallee
straat 22 sluit
daar goed bij aan.
De winkel wordt
gerund door Bertie
Schurink. Zij heeft
zich gespecialiseerd
in de verkoop van
Wax- jassen, Wax-
Hats en zuiver wollen
truien.
Voor de
liefheb-
ber van
boswan-
delin-
gen
omvat
haar
uitge
brei-
de as-
sorti-

nadering in een
rustige sfeer. Een totale huidver-

zorging, maar ook electrisch epileren,
aromatherapie e.d. Wil je bruin wor-

den, ook dan kan men uitstekend
bij Bjoetie terecht.

men, schokdempers. Voor de APK
heeft men een onafhankelijke spe-
cialist ingehuurd (DEKRA), zodat de
klant geen onnodige reparaties be
hoeft te laten uitvoeren. Bronkhorst
Banden bestaat drie jaar en aange-
zien er veel vraag is naar car- audio,
levert men vanaf heden, bijna alle
merken autoradio's en autonaviga-
tie systemen. Het bedrijf staat ook op
internet, www.bronkhorst-banden.com

De Mölle
In oktober vorig jaar is in Vorden

an de Burgemeester Gallee-
straat 38 de Bakkerij/Happerij
De Mölle gevestigd. Een bedrijf
dat gerund wordt door Mir-
jam Meulenbroek. De Mölle
verzorgt op traditionele wij-

brood, gebak en bon-
Het bedrijf onder-

scheidt zich tevens door
levering van verjaardag- party-

hapjes. De trend is tegenwoordig dat
men bijvoorbeeld bij een verjaar-
dagspartijtje thuis, niet meer de ge-
hele avond in de keuken wil staan
om allerhand hapjes klaar te maken.
Dus handig dat de hapjes kant- en
klaar gekocht kunnen worden. De
Mölle speelt daar handig op in. Ook
is men bij Mirjam Meulenbroek aan
het juiste adres voor ambachtelijk
bereide salades en warme- en koude
buffetten. Dit alles wordt aangebo-
den in een winkel met een nostal-
gies interieur, dat doet denken aan
de jaren rond 1900. Gezelligheid en
klantvriendelijkheid vindt men bij
De Mölle de gewoonste zaak.

Lammers
WoonServiceWïnkel
Bij Lammers WoonServiceWïnkel
liggen al weer vanaf 9 april de voor-

geld. Men kan gerust eens langs
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na drie en
een halfjaar, gestopt als
mede- eigenaar van Sport en ge-
zondheidsstudio Vorden. Zijn deel is
overgenomen door Sander Siebe-
link. Hij zal samen met Arjan
Demers de werk-

roek

komen voor info of
voor een

' lekkere
1 sauna.

1 Het lidmaat-
1 schap be

f draagt nog
' steeds 55 gul-
'den per
'maand. Daar-

f bij inbegrepen:
1 onbeperkt
sporten, sauna,

' staufferbanken,
1 groepslessen,

f kinderopvang en
1 fysiofitness. Het

1 telefoonnummer
is 0575-554091.

'Videotheek
'Vorden

Lieneke Visscher
gaat met
haar Vi-
deo-
theek
Vorden
aan de
Burge-
mees-
ter
Gal-
lee

ment onder
meer laarzen van de be
kende merken Dunlop en Dubarry.
Wil men voor welke gelegenheid
dan ook, een cadeautje meebren-
gen, ook dan is het goed even een
kijkje te nemen in Anthony's Count-
ry Store. Er is werkelijk voor elck wat
wils. Bertie Schurink heeft een leuke
sortering manden, glas- en aarde
werk, geurkaasjes en woonaccessoi-
res. Men kan er gewoon geheel vrij-
blijvend even binnenlopen.

Bjoetie
Ans Jongbloets oefent haar praktijk
voor huidverzorging uit aan het
Wiemelink 9. Zij zit al een kwart
eeuw in het vak. Daarvan al weer 15
jaar als zelfstandige in Vorden. Ge
durende al die jaren heeft zij veel er-
varing opgedaan met de producten
van Dr. Eckstein en
Lady Rose. De
ze producten
kenmerken
zich als dier-
proefvrij. Zij
zijn op natuur-
lijke basis ge
maakt en alleen
verkrijgbaar bij de
erkende schoon-
maakspetialisten.
Daarnaast geven
de producten van
Dr. Eckstein en La-
dy Rose goede resul-
taten bij probleem-
huid. De prijzen zijn
redelijk te noemen.
Ans Jongbloets is lid
van de Anbos, de bond
voor erkende schoon-
heidsspecialisten. Haar
praktijk 'staat' voor een
totale ontspanning als-
mede een persoonlijke

Bronk-
horst Banden
Bronkhorst Banden, aan
de Burgemeester Gallee
straat 67-B, is een bedrijf
dat gespecialiseerd is in
banden en autostylings ar-
tikelen, waaronder sport-
velgen: O.Z. Azev, BBS, Bor-
bet, TSW enz. Sportuitla-
ten: Remus, Sebring, Su-
persprint, Peco. Daarnaast
verlagingssets: H&R, Inter-
Alloy, KW e.d. Ook is het
bedrijf gespecialiseerd in
spoilers, pookjes, stuur-
tjes, pedaalsetjes. Ook
levert

Er is er maar één die u uw interieur toevertrouwt:

DE WOONSERVICEWÏNKEL
Ook bij u in de buurt vindt u een WoonServiceWinkel. Eén grote
ideeënwinkel voor vloerbedekking en gordijnen. Verfrissend, ver-
bazingwekkend én vertrouwd!

Uniek zijn de 10 zekerheden van de WoonService Winkel; variërend
van een unieke service, gratis thuis opmeten, perfecte confectie,
gerenommeerde merken tot en met een aantrekkelijke prijs/kwali-
teitverhouding. Om nog maar te zwijgen (hoewel) over onze gra-
tis en vrijblijvende offertes, vakbekwame stoffeerders en gratis
thuisbezorging. Dus wie vertrouwt u uw interieur toe?

LAMMERS
WOON WINKEL

•w
Burg. Galleestraat 26, 7251 EB Vorden • Tel. 0575-551421

• «5 Ze*******
•***'!.'£»-*•»

men gewo-
ne uitlaten, accu's, rem-

jaarsaanbiedingen klaar. U denkt de
WoonServiceWinkel aan de Burge
meester Galleestraat 26 te kennen?.
Dan wil Lammers u alsnog verras-
sen. Want de collectie vernieuwd
voortdurend en past zich continu

t aan bij de eisen van deze tijd. Van
, gordijn tot tapijten tot woon- acces-

, soires: de WoonServiceWinkel
heeft en brengt altijd iets nieuws
,in huis. Met als rode draad na-

t tuurlijk kwaliteit en service. Net
i als u denkt alles gezien te heb-

L ben, duikt er weer iets fraais voor
; Uw interieur op. Zo brengt bij-
[ voorbeeld de gevarieerde collec-

t tie binnenzonwering altijd iets
, nieuws onder de zon. Lammers

L wijst in dat verband nog eens
l op de Service. Dus wordt de

L door de klant gekozen zonwe
L ring netjes en zonder achter-

k lating van ook maar één
i plukje stof of zaagsel ge
monteerd.

Strada Sports
Vanaf eind maart is Rob Bloemink,

67a, voortzet-
ten. De naam wordt wel
anders nl. Strada Sports.
Buiten de naamsverande
ring zullen er op korte ter-
mijn geen spectaculaire
veranderingen plaatsvin-
den. De openingstijden
worden alleen op maan-
dag aangepast. Strada
Sports is dan non-stop ge
opend van 9.00- 22.00 uur.
Men kan dan ook tussen
de middag komen trai-
nen. De openingstijden op
dinsdag t/m vrijdag zijn
van 9.00-13.00 uur en van

16.00- 22.00
uur.
Zaterdag
en zon-
dag is
men

straat 44 al
weer het 13e jaar in. De in-

woners van Vorden en omstreken
hebben de weg naar de gezinsvideo-
theek gevonden. Het assortiment is
in de loop der jaren sterk uitgebreid.
Ook verhuurt en verkoopt men play-
station N-64 en DVD. Binnen een
paar jaar zullen de vhs banden ver-
dwijnen en wordt alles digitaal, dus
DVD! Het sterke punt van Video-
theek Vorden is de aantrekkelijke
weekactie: 3 films voor f 12,50 en de
stempelkaart. Bij het huren van een
"sterfilm" krijgen de klanten een
stempel. Is de kaart vol, dan is de elf-
de film gratis! De videotheek is ook
te vinden op www.videotheekvor-
den.nl Ook kunnen de klanten on-
line films reserveren via de E-mail.
Voor de pasen heeft Videotheek Vor-
den nog een leuke actie in petto. Zo

wordt uit de ingelever-
de volle

opend.
Bij Strada Sports is op
drie ochtenden kinderopvang gere

ten
een
win-
naar ge
trokken
en die
wint een
kleuren

TV. De fo-
to van de
winnaar
zal binnen-
kort in het
Contact
worden
afgebeeld.
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Het Paasfeest is in de christelijke
wereld het centrum van de liturgi-
sche viering binnen het kader van
het kerkelijk jaar. De inhoud van
het feest is de gedachtenis (viering)
van Christus' sterven en verrijzen.
We kunnen met zekerheid stellen
dat de oorsprong van de christelij-
ke paasviering in de joodse litur-
gie ligt. Deze is geconcentreerd op
de herdenking van de bevrijding
uit Egypte en de grote daden van
Jahweh in de geschiedenis van zijn
volk (Pesach). De christelijke paas-
viering herdenkt ook de geschie-
denis van God en Zijn volk maar
doet dit rond de persoon van de
Messias, die het nieuwe paaslam
werd.

Voor de kerkvrede van 313 bestond
de paasviering uit enige dagen vol-
ledig vasten (lijdensherdenking).
Dit werd besloten door een nacht-
wake. Na de kerkvrede werd het
paasmysterie opgedeeld in een vie-
ring van drie dagen (Triduum Sa-
crem) namelijk Goede Vrijdag (lij-
den en sterven). Paaszaterdag (de
grafrust) en Paaszondag. Deze vor-
men echter één geheel. Vanaf de
Middeleeuwen tot het midden van
deze eeuw werd de Paaszondag
geïsoleerd van de voorafgaande da-
gen. Het zogenaamde Triduum
omvat nu Witte Donderdag, Goe-

de Vrijdag en Paaszaterdag. Het
werd tot een voorbereiding op de
Paaszondag. Het gevolg was dat de
Verrijzenis losgemaakt werd van
het sterven van Christus.
Het Tweede Vaticaans Concilie be-
sloot tot een herstel van de een-
heid van het Paasmysterie in de
rooms-katholieke liturgieviering.
Al snel ontwikkelde de protestant-
se kerk ook initiatieven in deze
richting. In een aantal protestant-
se gemeenten wordt bijvoorbeeld
een paaswake gehouden.

TIJDBEREKENING
De Paasberekening, dus de datum
waarop het feest gevierd moet
worden, is in de loop der eeuwen
een groot probleem geweest. Zo
was in de eerste eeuwen Pasen niet
overal gelijk. De Aziatische christe-
nen vierden op Pasen de verlossing
door de dood van Christus en leg-
den daarom de nadruk op de dag
van de maand, waarom zij Pasen
altijd op de 14e Nissan vierden. Ze
worden daarom quartodecimani
genoemd. De verrijzenis vierden
ze twee dagen later.
De westerse christenen vierden de
verrijzenis van Christus en letten
meer op de dag van de week. Daar-
om vierden zij het op zondag na 14
Nissan. Daarbij kwam later nog
een verschil in tijdberekening. Ten

tijde van Christus vierden de Jo-
den hun Pascha altijd na het lente
equinoctium. Na de verwoesting
van Jeruzalem hielden zij zich
hier echter niet meer zo strikt aan.
De quartodecimanen en sommige
westerse christenen volgden hen
hierin na; deze werden toen proto-
paschieten genoemd.

EEN KEER PER JAAR
Pogingen om tot overeenstem-
ming te komen werden beproefd
door Polycarpus en de Pausen Ani-
cetus en Victor. Uiteindelijk kwam
het tot een beslissing op het Con-
cilie van Nicea in 325. Daar werd
besloten:

A. Pasen zou altijd op een zondag
gevierd worden.

B. Wanneer 14 Nissan op een zon-
dag viel zouden de christenen Pa-
sen een week uitstellen.

C. In één jaar mochten er geen
twee Paasfeesten zijn d.w.z. Pasen
moest altijd na het equinoctium
gevierd worden.

D. De Alexandrijnse kerk zou een
Paastafel berekenen en die aan de
Romaanse kerk zenden. Deze zou
het aan de overige kerken geven.

Toch verdwenen de verschillen
niet. De Alexandrijnse kerk had
een 19-jarige cyclus met 21 maart
als equinoctium en de Romaanse

kerk had een 84-jarige cyclus met
18 maart als equinoctium.
Eerst Dionysius Exiguus kon op
grondslag van een 19-jarige cyclus
(5 x 19 = 95-jarige) een tafel leve
ren, die met de Alexandrijnse har-
monieerde, zodat vanaf ongeveer
het einde van de 8e eeuw tot op de
dag van vandaag de gehele christe
lijke wereld gelijktijdig Pasen vier-
de.

Brood en eieren
meer dan een
Paastraditie
Brood en eieren of eierspecialitei-
ten krijgen traditiegetrouw alle
aandacht rond de Paasdagen, die
dit jaar op 15 en 16 april vallen.
Dat is niet verwonderlijk, want
beide producten zijn oeroude sym-
bolen die staan voor vruchtbaar-
heid en wedergeboorte van de na-
tuur en in kerkelijk kader voor de
herrijzenis van Christus.
Vooral traditionele luxe brood-
soorten zoals Paasbrood vormen
de basis van lange, late ontbijten.
Bij deze gezelligheid staan er nog
maar weinig mensen bij stil dat
Paasbrood is voortgekomen uit ou-
de offermaaltijden waarbij dieren
het haasje waren.

Het is zondagmorgen. Het is nog
vroeg. In een klein wit huisje is
een vrouw druk bezig. De eerste
zonnestralen schijnen door de ra-
men naar binnen. Maar de vrouw
heeft geen oog voor de opkomen-
de zon. Ze heeft haast. En ... ze
huilt.

Wie is die vrouw? Waar is ze alle
maal mee bezig? En waarom huilt
ze?
Het is Johanna. Johanna is één van
de vrouwen die heel vaak bij de
Here Jezus was. Ze is een vriendin
van Maria van Magdala en Maria,
de moeder van Jacobus en van nog
een paar vrouwen die ook vaak bij
Jezus waren.
Ja, waren . . . Nu kunnen ze nooit
meer bij de Here Jezus zijn, want
Hij is gestorven. Drie dagen gele
den hebben de soldaten de Here Je
zus aan het kruis gehangen. En
toen is Hij gestorven.

Twee vrienden hebben Hem die
avond in een mooi graf gelegd, in
een prachtige tuin. Het was toen
bijna Sabbath, dat is de zondag in
Israël. Er was geen tijd meer om
het lichaam van Jezus te verzor-
gen. In Israël wordt het lichaam al-
tijd ingesmeerd met lekker rui-
kende zalf. Daarna worden er
schone, witte doeken omheen ge
wikkeld.

En daarom is Johanna zo vroeg op-
gestaan en is ze druk met van alles
en nog wat. Ze heeft heerlijke zalf
klaargemaakt en mooie, witte doe
ken opgezocht. En nu doet ze alles
in een tas. Ze heeft met haar vrien-
dinnen afgesproken om vanmor-
gen heel vroeg naar het graf te
gaan. Met elkaar willen ze het li-

chaam van de Here Jezus dan nog
verzorgen.

Vlug gaat Johanna naar buiten, ze
wil op tijd zijn. Ze is als eerste op
de afgesproken plek. Al gauw ko-
men ook de andere vrouwen. En
dan gaan ze samen naar het graf.
Als ze dichterbij komen, lopen ze
niet meer zo snel. Ze zien er te-
genop om naar het graf te gaan. Ze

kunnen niet verder zonder Hem.
Ze weten niet wat ze moeten zon-
der de Here Jezus. Hij is de allerbe
langrijkste in hun leven. En nu ...
nu is Hij er niet meer . . .

De vrouwen zijn in de tuin. Ze
moeten een klein stukje door de
tuin lopen om bij het graf te ko-
men. Maar dan . . . wat is dat nou?
Hoe kan dat? De steen die voor de

Paasgeschiedenis 6-10 jaar
ds. D. Westerneng uit Vertel Het Maar, Pasen 2001'

Jezus heeft
niet verloren,

Hij leeft!
kunnen nog steeds niet geloven
dat het echt waar is. Ze willen het
ook niet geloven. Het is zo gemeen
wat er gebeurd is!

De Here Jezus heeft nooit iets ver-
keerds gedaan . . . dat Hij nu zo ge
straft moest worden, dat Hij moest
sterven. De vrouwen huilen . . . ze
zeggen niet veel. Ze zijn allemaal
vol van hun eigen gedachten over
de Here Jezus. Ze missen Hem. Ze

opening van het graf lag, is opzij
gerold . . . Wie heeft dat gedaan?
Dat kan toch niet!
Verschrikt en ook een beetje bang
lopen ze naar het graf. Maar dan
schrikken ze nog veel harder . . .
het lichaam van de Here Jezus is
weg.

Opeens staan er twee mannen
naast hen. Ze hebben blinkende
kleren aan. De vrouwen knielen

van schrik neer. Het zijn twee en-
gelen, boodschappers van God, die
zeggen: "Wat zoeken jullie de Le
vende bij de doden? De Here Jezus
is hier niet meer, want Hij is opge
staan. Weten jullie niet meer dat
Hij heeft verteld dat Hij gevangen
genomen moest worden en zou
gaan sterven, maar dat Hij na drie
dagen weer zou opstaan uit de
dood?"
Ja, nu de engelen het zeggen, nu
weten ze het weer. Toen ze in Gali-
lea, het noorden van Israël waren,
toen heeft de Here Jezus hen dat
verteld. Ze waren het helemaal
vergeten. O wat dom, ze dachten
dat de Here voorgoed gestorven
was. Ze dachten dat de dood ster-
ker was dan de Here God. Maar dat
is niet zo! Nu weten ze het zeker:
de Here Jezus heeft niet verloren,
Hij leeft. De kracht van de Levende
God is sterker dan de dood.

Vlug gaan de vrouwen naar het
huis in Jeruzalem waar de discipe
len logeren. Ze vertellen wat er ge
beurd is: van het lege graf en van
de engelen en wat die gezegd heb-
ben.
De discipelen luisteren met open
mond. Ze kunnen het niet gelo-
ven. Is de Here Jezus écht opge-
staan, is Hij niet dood meer? Is dat
echt waar?

Petrus gaat weg. Hij wil het zelf
zien. Hij gaat naar het graf kijken.
Maar de Here Jezus is er echt niet
meer. Hij is echt opgestaan. Later
ontmoet Petrus de Here Jezus en
nog weer later verschijnt de Here
Jezus een paar keer aan zijn disci-
pelen. Nu weten ze het allemaal
zeker: de Here Jezus heeft niet ver-
loren, Hij leeft!

Los van deze oude tradities en
symboliek is er nog een andere re
den dat brood en eieren een zeer
goede combinatie vormen. Brood
en eieren of eierspecialiteiten vor-
men een uitstekende smaakcom-
binatie. Daarnaast appeleert zij
aan een gevoel van luxe. Vraag een
aantal willekeurige mensen wat
zij het toppunt vinden van een lek-
ker ontbijtje in het weekeinde en
brood met een eitje wordt spon-
taan genoemd. Een broodje met
een hardgekookt eitje is bijna een
schoolvoorbeeld van onthaasting.

AROMA'S
Hoe komt het dat brood en ei zo'n
goede combinatie vormen? Door
warmte van het ei komen smaken
en aroma's van het brood los. Ook
het mondgevoel speelt kennelijk
een rol. Het zachte, romige van het
ei in combinatie met het kruim en
de krokante korst van de boter-
ham, wekt volgens smaakdeskun-
digen een zekere spanning op.
Het zal wel zo zijn. In elk geval legt
men nergens zo graag een spiegel-
eitje als op een boterham. Het be
wijs wordt dagelijks geleverd. Niet
thuis, maar in de talloze horecage
legenheden langs de weg. Mis-
schien is de uitsmijter van drie ei-
eren met ham en/of kaas of rosbief
wel het meest bestelde lunchge-
recht.
Wie wel eens in hotels overnacht
en de ontbijtgasten gadeslaat, ont-
waart ongetwijfeld de gretigheid
waarmee grote verse witte boter-
hammen en minibroodjes worden
opgetast met roerei. Het toppunt
van luxe is wittebrood met zacht
romig roerei vermengd met reep-
jes gerookte zalm en bieslook. In
Duitsland serveren ze daar op zon-
dagochtend een koel glas mousse
rende Rieslingsekt bij.

RIJK
In eenvoudige eetgelegenheden en
broodjeszaken vind je ook klassie
kers zoals een wit puntje ei-met-ui
(het mooist uitgesproken op z'n
plat-Haags) of een broodje eiersala-
de. Een ei op brood smaakt rijk,
terwijl het toch om een heel sim-
pele, basale combinatie gaat.

Wat hebben brood en ei nu eigen-
lijk gemeen? Het zijn echte aardse
producten, die van zichzelf al een
enorme waarde hebben in zowel
voedingskundig als cultureel per-
spectief. Ze hebben een ongeloof-
lijk lange historie en zijn eigenlijk
nooit wezenlijk veranderd.



n e r i j

L i e f h e b b e r s van s f e e r v o l wonen z i t t en b i j De Woner i j
goed. C o m f o r t a b e l e f a u t e u i l s en banken, sa lon ta fe ls ,
s m a a k v o l l e e e t h o e k e n en d resso i r s z i jn s lechts voor -
beelden van wat u bij De Woner i j zoal zult vinden.
Maar ook voo r uw r a a m d e c o r a t i e , ver l icht ing of v l o e r -
b e d e k k i n g bent u bi j De Woner i j aan het j u i s t e ad res .
De a c c e s s o i r e s van De W o n e r i j z i jn s f e e r m a k e r s b i j
u i t s t e k en zo rgen voo r een pe rsoon l i j k k a r a k t e r in
ieder huis.

Paasshow-
aktie

Bij iedere f 1000,-
bested'mg, ontvangt u
een waardebon tw.v.

f 100,-
Aktie is geldig t/m ai april.

i n

Adres

Telefoon
Internet

i n r i c h

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo
(0573) 45 12 39
www.wonerij.nl
t i n g e n

F r i s s e l e n t e k l e u r e n

v o o r uw w o n i n g
Harmsen Vakschilders is een schildersbedrijf met meerwaarde. Bedient zowel

de particuliere markt alsook utiliteits-, nieuwbouw- en

onderhoudsschilderwerk en daarmee samenhangende diensten. In de

uitgebreide Deco Home showroom vindt u daarnaast alles op interieurgebied.

Van behang tot raamdecoraties en vloerbedekking. Waarmee zowel uw

interieur als exterieur binnen & buitengewoon fraai is.

Zelhemseweg2l
7255 PS Hengelo Gld

HARMSEN 1(0575)464000

WKSCHILDERS mam F (0575)4035 98
W www.harmsenvakschilders.nl

Binnen & buitengewoon fraai guggjUg| Einfo@harmsenvakschilders.nl

iS

Luxe brood- en banketbakkerij

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

Dit paasmenu is
de gehele dag
verkrijgbaar.

Voor de kinderen
heeft de Paashaas
een leuke verrassing
verstopt.

De lunch/
seniorportie kost

ƒ37,50
Het diner variant
ƒ45,00

Paasmenu
Lente uiensoep
É

Gebraden eendeborst
met sinaasappelsaus
of
Paasschnitzel
met verrassingssaus
of
Zalmfilet met mosterdsaus

*
Coupe Vorden

Voor reservering
telefoon 0575-551519

Bistro
de Rotonde
Kerkstraat 3 • Vorden

Roomboter
paasstollen
met amandelspijs

Eierbrood

Suikerbrood
Rozijnen- en
krentenbrood

Witbrood

Vloerbrood

Volkorenbrood
Volkorengrof
Tarwebrood
Gelders Tarwe

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

Wij zijn ruim gesorteerd in Paasgebak
en chocolade-eitjes

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

Waddenbrood
Muesli

Kleinbrood

Puntjes
Kadetten

Maanzaadbolletjes
Sesambollen

Croissants

Ham/kaascroissants

Harde broodjes
Alle soorten

Frans stokbrood

Saucijzenbroodjes

Dorpsstraat 3 - Telefoon 45 13 86 - Specialiteit: Bolussen

Wij wensen u prettige Paasdagen met veel zon



Het oudste voorjaarsfeest
Pasen is een gekerstend heidens
voorjaarsfeest. Het heeft vele voor-
jaarsgebruiken, bijvoorbeeld vu-
ren die, akker, mens en dier
vruchtbaarheid moesten schen-
ken. Op vele hoeven in Limburg,
Brabant, Gelderland, Overijsel en
Drenthe brandde men kleine paas-
vuren van het versleten gereed-
schap van de winter. De grote paas-
vuren worden op een hoogte ont-
stoken de zogenaamde Paasberg
(Wageningen, Markelo, de Es, in
Usselo) of op de Paasweide (Dene
kamp). Ze zijn grotendeels in de
jongste tijd ingevoerd.

Nieuw is ook de teerton, die zich
nu gewoonlijk in de opgebouwde
houtstapel bevindt. Oorspronke-
lijk stond in het midden een paal
met aangebonden verticaal rad
(zonnerad). Zijn er met deze vuren
gebruiken verbonden als het opha-
len van hout of het zingen van
liedjes dan mogen we aannemen
dat ze van oudere datum zijn.
De boeren schreven vruchtbare
kracht toe aan het trekken van de
rook over de bezaaide akkers. Ook
liep en sprong men door het uit-
gedoofde vuur om gezondheid te
verkrijgen. Het verkoolde hout
werd meegenomen om de akkers
te bevruchten of het huis tegen de
bliksem te beschermen. Soms
droeg men een roggeschoof om
het paasvuur om zegen te beko-
men voor de oogst (Borne).

Vroeger hield men op Paasmaan-
dag of Paasdinsdag een paasker-

mis. In kraampjes verkocht men
dan eieren, sinaasappels, koek en
noten. Nu bestaat de paaskermis
alleen nog in Deventer op de
Worp. Het is echter in de loop der

tijd meer een gewone kermis ge-
worden. De uittocht van de bevol-
king naar de paaskermis heette
eertijds Emmausgang. Het herin-
nert mogelijk aan de vroegere om-

megangen om de ontkieming van
het jonge zaad te bevorderen.

EIEREN VERSTOPPEN
Een grotere rol dan het paasvuur
speelt het paasei. Als kiem van
nieuw leven brengt en schenkt het
ei levenskracht. De primitief den-
kende mens hield die kracht voor
overdraagbaar en at daarom veel
eieren om krachtig te worden.
Dit zal de reden zijn dat men ze
met Pasen het meeste eet (voor-
jaar). Het kwam ook voor dat men
eieren over de velden verspreidde
om deze vruchtbaar te maken.
Door het Christendom werd het
geloof in de kracht van het ei nog
versterkt omdat men er het witte
graf inzag waaruit het leven
(Christus) weer oprijst. Bovendien
werden paaseieren als eerste spijs
na het vas- ten in de kerk gewijd,
hierdoor kregen ze een magische
kracht.
Nu nog verstoppen wij met Pasen
eieren in de tuin. Dit slaat waar-
schijnlijk terug op het begraven
van doden in de akker. Ook tikken
wij met eieren tegen elkaar en be-
schilderen ze. Dit beschilderen ge
beurde vroeger met natuurlijke
stoffen als, spinazie, uien en rode
kool.
Het op Schiermonnikoog voorko-
mende eiwerpen gaat terug op het
vruchtbaar maken van de velden.
Dit is ook het geval met het eirol-
len op Ameland.

PAASSTAAK
Twee curieuze eeuwenoude paas-

vieringen hielden in Twente
stand. Het zijn de paasstaak in De
nekamp en het vlöggelen in Oot-
marsum. In Denekamp speelt Ju-
das de hoofdrol. Het is een jonge
man die alles voor de paasviering
in orde maakt. Zo bedelt hij eieren
en geld bij elkaar om het hout
voor het paasvuur te kunnen ko-
pen en helpt bij het aanslepen van
de 'paasstaak' die naast de hout-
stapel wordt ingegraven. Daarna
beklimt Judas deze boom en ver-
koopt hem bij opbod.
In Ootmarsum heeft op Pasen het
vlöggelen (plechtig voortschrij-
den) plaats. Een keten van men-
sen, die elk de linkerhand op de
rug leggen, welke wordt gegrepen
door de volger, trekt onder het zin-
gen van: Christus is opgestanden
en Alleluja den blijden toon, door
verschillende huizen (herbergen)
die steeds dezelfde zijn.
Bij de boerenhuizen die met de
achterdeur naar de straat staan,
trekt men om de middenpaal (sti-
pel) der deur heen. Uiteindelijk ar-
riveert men op het marktplein en
daar laat men de handen los om
nogmaals de beide liederen te zin-
gen.
In de oude paasviering is een zeke
re losbandigheid te herkennen
(paasdol). Dit tekent dat het oor-
spronkelijk een heidens feest is ge
wijd aan de Germaanse godin
Ostara.

I.v.m. de uitbraak van mond- en
klauwzeer is het niet uitgesloten
dat evenementen zijn afgelast.

Bakken voor de
Paasdagen
Paasvlecht Sesamvlecht
BENODIGDHEDEN:
350gram bloem, 1/2 eetlepel zout,
10 gram gist, 2 dl lauwe melk, 15
gram witte basterdsuiker, 30gram
zachte boter, l ei, olie.

Doe de bloem met het zout in een
kom of schaal. Los de gist op in de
lauwe melk. Doe het zout en de
suiker bij de bloem. Doe het gist-
mengsel bij de bloem. Klop het ei
los.
Schep de zachte boter en de helft
van het ei erdoor. Roer alles goed
door elkaar en kneed het deeg tot
het soepel is en niet meer aan de
vingers kleeft. Werk als het kan
met koele handen, eventueel door
ze af en toe onder de koude kraan
te houden en af te drogen.

Zet het deeg afgedekt een uur weg
op een lauwwarme plaats. Na een
uur zult u zien dat de hoeveelheid
verdubbeld is. Kneed het deeg op
een met bloem bestoven blad goed
door en snijd er zoveel porties van
als u broden wilt maken. Voor elk
brood drie porties.

Rol van elke portie een dunne lan-
ge rol en maak hier een vlecht van.
Druk de uiteinden op elkaar. Be-
strijk de vlechten met het overge
bleven losgeklopte ei en leg ze op
de bakplaat.

Verwarm de oven op 230 graden
en laat het brood gaar en mooi en
bruin van kleur worden.

BENODIGDHEDEN:
350gram bloem, 1/2 eetlepel zout,
10 gram gist, 2 dl lauwe melk, 2
eetlepels honing, 100 gram sesam-
zaad, l ei.

Sesam is een kleine eenjarige
plant die in het Verre Oosten
wordt gekweekt. De zaadjes zijn
klein en variëren van geel tot
zwart. Ze geven een pikante geur
en smaak aan uw vlechtbrood.
Maak het deeg van de paasvlecht,
maar gebruik in plaats van de sui-

ker honing. Rol het deeg uit tot
een lap van ca. l cm dik en strooi
daarop de helft van het sesam-
zaad.
Vouw de lap nog eens dubbel en
doe weer de helft van het resteren-
de sesamzaad op. Vouw de lap
weer dubbel en laat het geheel 20
minuten rusten. Snijd het deeg in
repen en bestrooi ze met de rest
van het sesamzaad. Vlecht de re
pen en bak deze gaar en bruin.

Rozijnen-
brood
BENODIGDHEDEN:
350gram bloem, 1/2 eetlepel zout,
10 gram gist, 2 dl lauwe melk, 100
gram rozijnen, 100 gram krenten,
lei.

Was de citroen en rasp de schil.
Was de rozijnen en krenten in een
zeef en laat ze uitlekken. Maak het
deeg volgens het basisrecept. Voeg
de rozijnen en krenten toe. Zet het
deeg als het soepel is en niet meer
aan de handen plakt op een tocht-
vrije plaats om het 45 minuten te
laten rijzen.
Kneed het deeg opnieuw 10 minu-
ten. Doe het in de vorm en laat
nog eens 45 minuten in een lauwe
oven rijzen. Bestrijk de bovenkant
met wat water en laat het krenten-
rozijnenbrood in 45 minuten gaar
worden in een voorverwarmde
oven op 225 graden.

Ei bij Ei
Vin d je de paaseieren van deze
haas niet geweldig mooi? Ja, zo op
het eerste gezicht zijn ze dat ook,
maar kijk eens goed!
Deze paaseieren hebben verschil-
lende boven- en onderkanten. Het
is een puzzel en om die op te los-
sen zijn ze zo gemaakt.

Doe je mee, de puzzel op te lossen?
Zoek dan eerst het ei met de l er-
op. Heb je die? In het bovenste deel

van dat ei staat een letter, schrijf
die op.

Dan ga je op zoek naar het andere
ei, die op het onderste deel van het
eerste ei past. Daar staat ook weer
een letter op, die je achter de door
jou gevonden eerste letter op-
schrijft. Dat tweede ei heeft ook
weer een onderkant, die bij een
andere bovenkant hoort.

Zo ga je door tot je alle eieren hebt
gehad. AI de gevonden letters net-
jes achter elkaar gezet, geven de
oplossing van deze puzzel.



VRIJDAG
13 APRIL

8.30 - 18.00 uur

ZATERDAG
14 APRIL

8.30 -16.00 uur

MAANDAG 16 APRIL
2E PAASDAG

10.00 - 17.00 uur

GRANDIOZE
TUINMEUBELSHOW
Goossens Atomica presenteert u de geheel nieuwe collectie tuinmeubelen 2001

Bezoek tijdens de paasshow ook eens onze • outdoor- en bedrijfskleding (met
o.a. life line) • vijver- en tuinbeelden showtuin • fonteinen, pompen en accessoires
• tuinverlichting en ... nog veel meer. In een gemoedelijke sfeer en ... de koffie
staat klaar!

Hét warenhuis voor uw tuin:

GOOSSCNS -ffartmanf

Steenderenseweg 11 Hengelo (Gld.)

Bekende merken in ons
assortiment zijn:
Hartman
Kettler

• Telefoon 0575-462139 sky, etc.

restaurant / grandcafe / vergader- partyzalen

U 3>aa*da$ fauxtdfi a f i 42 .SC
Van 11:00 - 14:00 uur kunt u heerlijk
genieten van het Paas-brunchbuffet

3)ine*en a ia cwde
Ie Paasdag vanaf 15:00 uur
2e Paasdag vanaf 11:30 uur

Jufaleum menu
De gehele maand April serveren
wij een speciaal Jubileummenu.

5 feestelijke gangen voor fl. 67,50 ter
gelegenheid van ons 7-jarig bestaan

Steóeweven af mee* inf&unatie ?
Telefoon: (0573) 45 11 22

Internet: http://www.avenarius.nl
E-mail: ruurlo@avenarius.nl

Dorpsstraat 2 - Ruurlo

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN
MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf
MNMjMI D
MftlMI»V

Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 0575-551208 b.g.g. telefoon 0575-552039

De adverteerders
in deze krant

heten u
hartelijk welkom

in hun
Paasbeste zaken

Schoonmaak- en
schoorsteenveegbedrijf

GLINNO
Vinkenstraat 12, Gorssel / Overweg 13, Vorden

Telefoon 0575-492118 of 0575-552414

SCHOMMELS • SKELTERS • BOLDERKARREN

HANDELSONDERNEMING - EEKVENNE 4 - TEL 0573-441606
BARCHEM

Vanaf donderdag t/m zaterdag
(12 t/m 14 april) DE GROEN EN DOEN WINKELij DE GRCDRIE wetkoop
DOLLE DAGEN BIJ Krashof 10*Ruur|°*Te|-0573-452500

TUINMEUBELSHOW
(extra 10% korting op sets)

TUINHOUT
SCHERMEN ETC.

15% korting

Potgrond
3 zak a 70 l 27.50

Bemeste tuinaarde
3 zak a 45 l 11.95



'Wij wensen u
prettige paasdagen'

Op 13 april (Goede Vrijdag) en
16 april (tweede paasdag)

zijn onze kantoren gesloten.

De geldautomaten zijn wel 24 uur per dag
beschikbaar.

Dinsdag 17 april zijn we u graag weer van dienst.

Rabobank
Graafschap- West

t

DE

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

Petit crolines
kleine bladerdeeghapjes

gevuld met kip, rundvlees of kaas.

Heerlijk . . .
ragoutbakjes bijvoorbeeld gevuld met kipragout

U kent ze wel, onze ambachtelijk bereide salades,
dagvers:

Huzarensalade f 6,50 p.p.
Russische eieren f 8,50 p.p.

Zalmsalade f 9,50 p.p.
Als enige in Vorden en omgeving verkopen wij

de befaamde Belgische

Leonidas bonbon en paaseitjes

Feestje te vieren?
Wij verzorgen graag uw gebak, vlaaien, hapjes, diverse
soorten broodjes, koude/warme buffetten en salades.
Lekker makkelijk alles geregeld met één telefoontje.

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek

Onze toonzalen

zijn tijdens de

paasshow omge-

toverd in een

fleurige voorjaars-

sfeer, en staan bol

met de nieuwste

woonideeën, van

modern tot klassiek.

U kunt profiteren

van diverse interessan-

te paasaanbiedingen,

en let vooral eens op de

nieuwe collecties relax-

fauteuils. Wie meubels

koopt wil variëteit maar

ook zekerheid.

Dat ontdekt u zeker bij

Helmink Meubelen.

Helmink is ook gerenommeerd
slaapspecialist. Met
een enorme keuze in
ledikanten,

d
boxsprings, waterbed-

en, bed textiel etc.

Een ruime collectie fauteu-
ils voor jong en oud met zit
comfort op maat. Met rug-
verstelling, zitlift, relax-
stand hoog of laag, hand
bediening, elektrisch,
opsta-hulp of massage...

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R

r/m 21
speciale

www.helminkmeubelen.nl
B I J U T H U I S ,



l schaakstuk; 5 vliegenier; 10 erg;
13 voedsel; 17 insect; 20 gedicht;
25 gewoonlijk; 30 open bosplek; 32
jongensnaam; 33 platte steen; 35
gewicht; 36 gaan; 38 leeg; 40 wa-
ter; 41 walvis; 42 pi. in Noord-Bra-
bant; 44 senior; 45 vaatwerk; 46
passen; 47 operatiekamer; 48
meisjesnaam; 50 open bosplek; 51
neo dyne; 52 gordijn; 54 lidwoord;
56 voegwoord; 57 boom; 58 ope-
ning; 60 mythologisch fig.; 61 pe
lopium; 62 of dergelijke; 63 han-
delsterm; 64 familielid; 65 beteu-
terd; 67 handvat; 68 God; 70 oude
maat; 71 vrouwelijk dier; 73 reeks;
75 kledingstuk; 77 afbuiging; 78
vogeleigenschap; 79 plakmiddel;
81 loot; 82 opstootje; 83 ten bedra-
ge van; 84 gevuld; 85 kloosterzus-
ter; 87 zangnoot; 89 varkensvlees;
91 vlekoplosser; 92 honger; 94 mis;
96 goedzak; 97 vaartuig; 98 straf;
100 oogholte; 102 meisjesnaam;
104 snel; 106 landbouwwerktuig;
109 ondernemingsraad; 111
schaakterm; 112 kant; 113 Frans
voegwoord; 114 opnieuw; 115 inf-
erno; 117 dik boek; 119 oosterleng-
te; 121 kweekbak; 123 golfterm;
124 selenium; 125 vrij; 127 lid-
woord; 128 garen; 130 huren; 132
grappig; 134 duivenhok; 136 god-
in; 137 toneel; 140 bouwland; 142
clubhuis; 143 schoeisel; 145 gesle-
pen; 146 persoonlijk vnw.; 147 lo-
pen; 150 vervaardigen; 151 zoutig;
153 persoonlijk vnw.; 154 familiel-
id; 155 houding; 157 voegwoord;
158 jongensnaam; 160 borrel; 162
jongensnaam; 163 bergplaats; 164
reeks; 166 belangstelling; 168
droombeeld; 169 voegwoord; 170
voorz.; 172 meisjesnaam; 174
voorz.; 176 zangnoot; 178 tennis-
term; 180 doorgedraaid; 181 spil;
183 vogel; 184 dwaas; 186 seleni-
um; 187 sportterm; 189 kers; 191
oude maat; 193 van de; 194 dom-
pelen; 196 eren; 198 vr. titel; 201
beneden; 203 Frans voegwoord;
204 onbehouwen; 206 uit de weg
gaan; 208 Italiaanse rivier; 209
pre; 211 zangnoot; 213 stoot; 215
telwoord; 217 zwart; 218 vorde-
ring; 220 pi. in Overijssel; 222 vis-

net; 224 aanleg; 226 regeringsre-
glement; 227 ton; 229 huidope-
ning; 231 onderwijs; 233 rijg-
koord; 234 furie; 236 mispunt; 238
handvat; 240 vurig; 242 verzach-
ten; 244 oude maat; 245 jongens-
naam; 247 grondsoort; 249 gevan-
genis; 251 overeenkomst; 252 vr.
maat; 254 offerte; 256 scheurtje;
258 meisjesnaam; 259 niet parke-
ren; 261 goedzak; 263 voorz.; 264
deel v. Engeland; 266 maand; 267
bejaard; 269 tegenvaller; 271 vaar-
tuig; 272 tijdperk; 273 volk; 275
bouwmateriaal; 277 koeienmaag;
278 kunst; 279 plak; 280 slede; 281
drank; 282 sprookjesfiguur; 283
pseudoniem; 285 reeds; 287 vogel;
288 vlies; 290 jongensnaam; 292
springstof; 294 voorz.; 296 zuid-
vrucht; 298 titel; 300 haag; 302
trap; 305 deksel; 306 familielid;
307 achter; 310 kleintje; 312 vroe
gere naam van Thailand; 313 rasp;
315 vis; 316 bloedwater; 318 uit-
roep; 319 eenheid; 321 Europese
hoofdstad; 323 haarkrul; 324 en-
thousiasteling; 326 ceremonie;
327 vaatwerk; 328 niet vrij; 331
boom; 332 teer; 333 gezet; 335 in-
geburgerd; 337 laatstleden; 339
voorz.; 341 hevig; 342 dagblad; 344
bijb. fig.; 345 nakomelingen; 348
Rijks School; 350 kledingstuk; 351
huren; 353 jongensnaam; 354 in-
sect; 356 uitroep; 357 ternauwer-
nood; 359 weide; 360 neergang;
362 machinekamer; 364 doek; 365
voorz.; 367 Noorse god; 368 wal-
gen; 370 klap; 371 kunst; 372 oude
maat; 374 voegwoord; 376 blank;
377 plakmiddel; 379 slede; 381 als
eerder; 382 bijbels fig.; 384 heden;
386 lidwoord; 387 eigentijds; 389
aureool; 394 veldsla; 399 zoogdier;
401 voorstelling; 403 zacht; 405 be-
roepsonderwijs; 406 een zekere;
408 Europeaan; 409 vr. munt; 411
pi. in Limburg; 412 engel; 414
mand; 416 de onbekende; 417
zanggroep; 419 tijdperk; 422 op-
schik; 424 persoonlijk vnw.; 425
schoeisel; 427 bloeiwijze; 428 vaar-
tuig; 430 vaartuig; 432 rap; 433
zalfmes; 434 jofel; 436 congresge-
bouw; 437 spil; 438 jong dier; 440
steensoort; 442 Fra. lidw.; 443 berg-
rug; 445 meisjesnaam; 446 meis-

jesnaam; 447 eerstkomend; 448
hoofddeksel; 449 bron; 451 Frans
lidwoord; 452 hoofddeksel; 454
durf; 456 rubidium; 458 heks; 460
wagen; 461 slede; 462 Russ. dorp;
463 vis; 465 zangstem; 466 open
bosplek; 468 jongensnaam; 470 ge
reed; 472 krediet; 474 eikenschors;
475 haast; 476 belust; 477 voor;
478 bedrog; 480 heining; 481
kweek; 482 boom; 484 reeds; 486
partij; 488 trekdier; 489 manlijk
dier; 490 tijdperk; 492 koeien-
maag; 494 aarzeling; 495 hoofd-
deksel; 496 vr. munt; 497 verlich-
ting; 499 jongensnaam; 501 Euro-
peaan; 502 luitenant; 503 zang-
noot; 504 Rijks Grond; 506 verlich-
ting; 507 zangnoot; 508 gevange
nis; 510 opening; 511 water in
Friesland; 512 vogel; 514 blijk ge
ven; 516 emeritus; 518 nummers;
519 godin; 520 persoon; 522 ston-
den; 524 meisjesnaam; 525 pi. in
Gelderland; 527 familie; 528 Euro-
peaan; 530 godheid; 531 zetel; 532
transpireren; 533 ontkenning; 534
dier; 535 vervelend; 536 huizend;
537 wijze van.

VERTICAAL

l duik; 2 vriendelijk; 3 vaartuig; 4
regeringsreglement; 6 persoonlijk
vnw; 7 vrij; 8 plaats; 9 trekdier; 10
lichaamsdeel; 11 jongensnaam; 12
vlaskam; 14 ambtshalve; 15 bene
den; 16 trekdier; 17 aandrijving; 18
familielid; 19 koorts; 21 ooster-
lengte; 22 rampspoed; 23 boven-
stuk; 24 verlaagde toon; 26 emeri-
tus; 27 trek; 28 monddoek; 29
sloom; 31 tegenspraak; 33 jon-
gensnaam; 34 vrij; 36 steensoort;
37 kolk; 39 bedelmonnik; 42
prent; 43 afbeelding; 48 erge; 49
vlaktemaat; 53 honger; 55 nobel;
58 mep; 59 kaak; 62 kleur; 63
kalm; 66 kledingstuk; 69 oude
maat; 70 jongensnaam; 71 bekeu-
ring; 72 dakpunt; 74 lekkernij; 76
voorz.; 78 watering; 80 omslag; 82
korrelig; 83 spil; 84 stier; 86 drink-
kom; 88 dierengeluid; 90 branche;

92 pi. in Geld.; 93 natie; 95 wen-
nen; % bosgod; 97 waterdamp; 98
mand; 99 troep; 101 baardje; 103
inviteren; 105 geestelijke; 107 vol-
bracht; 108 weg; 110 melkvet; 112
persoonlijk vnw.; 113 wandversie
ring; 114 kledingstuk; 115 kip; 116
bijbels fig.; 118 plezier; 120 labiaal;
122 zangnoot; 124 plaats; 126 val;
127 uitroep; 129 las; 130 weg; 131
hechting; 133 part; 135 briefaan-
hef; 136 vrouwelijk dier; 138
knaagdier; 139 voorz.; 141 plaag-
geest; 143 as; 144 Noors schrijver;
146 beschonken; 148 motorraces;
149 stel; 151 barium; 152 koud; 154
mondwater; 156 zonnegod; 158 be
ryllium; 159 titanium; 161 blub-
ber; 163 vr. maat; 165 optelling;
167 bloedvat; 171 achter; 173 rol-
len; 175 schijf; 176 persoonlijk
vnw.; 177 diepte; 179 woud; 182 se
lenium; 183 maal; 185 langspeel-
plaat; 186 knevel; 187 onwetend;
188 omlaag; 190 klip; 192 hol; 193
de dato; 195 getijde; 197 zelfkant;
199 meisjesnaam; 200 haastig; 202
nummer; 205 branche; 207 plant;
208 staafje; 210 nakomelingen;
212 knevel; 214 graafdier; 216
vochtig; 217 uitlopen; 219 uitge-
rekt; 220 koraaleiland; 221 meis-
jesnaam; 223 ding; 225 durf; 227
gemeen; 228 vr. munt; 229 vlek;
230 tijdperk; 232 waterdamp; 233
afgelegen; 234 geleerd; 235 ver-
bond; 237 vertraagd; 239 gelofte;
241 uitloper; 243 watervogel; 246
met name; 248 verlangen; 250 eer;
253 drijfrad; 255 woud; 256 ver-
nielzuchtige; 257 landtong; 260
voldoen; 261 loopstok; 262 licha-
melijke opvoeding; 264 manlijke
vogel; 265 metaal; 266 tijdruimte;
267 beryllium; 268 goedgemutst;
269 bladgroente; 270 stap; 271 be
vel; 272 vroegere koningin; 274 vo-
gel; 275 jabot; 276 sprookjesfi-
guur; 284 astatium; 286 deksel;
288 paard; 289 Ned. rivier; 291 aar-
zeling; 293 nevel; 295 naast; 297
gezet; 299 zielig; 301 naastwonen-
de; 302 brievensnoer; 303 decime
ter; 304 Ned. rivier; 306 beker; 308
zangstuk; 309 binnenste; 311 por-
temonnee; 312 brok; 314 koeien-
maag; 315 planten; 316 uitje; 317
telwoord; 318 zoogdier; 320 het-

zelfde; 321 gat in het ijs; 322 tel-
woord; 323 vr. munt; 325 spot; 327
koud; 329 streek; 330 theater; 333
scheepsvloer; 334 pech; 336 boven-
stuk; 338 veeleer; 340 treuzelen;
341 vesting; 342 spook; 343
schaakterm; 346 strook; 347 vogel;
349 dun; 350 zangnoot; 351 bijbels
fig.; 352 kade; 355 karaat; 356
streek in Frankrijk; 358 muziek-
aanduiding; 360 ton; 361 kinder-
speelgoed; 363 vader; 366 water in
Friesland; 368 mondstuk; 369 ge
dwongen; 370 tam; 373 bot; 375 de
onbekende; 376 conservering; 378
persoon; 380 troubadour; 382 my-
thologische koning; 383 op die
plaats; 385 persoonlijk vnw.; 386
kip; 387 schijf; 388 plooi; 390 gras-
soort; 391 lummel; 392 regerings-
reglement; 393 zangstuk; 395
emeritus; 396 jongensnaam; 397
trompet; 398 persoonlijk vnw.; 399
menen; 400 meisjesnaam; 401 pa-
troon; 402 lidwoord; 404 gewricht;
405 zuivelproduct; 407 soort
blauw; 410 afstandsmaat; 412 aan-
sporing; 413 misslag; 414 balk; 415
rondhout; 417 heks; 418 stelling;
420 Frans persoonlijk vnw.; 421 in
orde; 422 pi. in Belgil; 423 elastici-
teit; 425 muziekaanduiding; 426
hijskraan; 429 reeds; 431 vaarwa-
ter; 433 vr. titel; 435 oostzijde; 438
hechting; 439 pi. in Geld.; 441 Eu-
ropeaan; 444 grap; 446 vaarwater;
448 vuur; 449 boot; 450 streep; 452
teil; 453 list; 455 dapper; 457 bari-
um; 459 eer; 460 paard; 461 reeds;
462 wand; 463 oogvocht; 464 troef-
kaart; 465 toezicht; 467 zangstem;
469 kiloliter; 471 zangnoot; 473
hevig; 474 Europeaan; 475 lekker-
nij; 476 voorz.; 477 kostuum; 479
treiteren; 480 stevig; 481 veel; 483
paar; 485 seizoen; 487 landbouw-
werktuig; 488 zoogdier; 489 jon-
gensnaam; 491 titel; 493 eerste
melk; 496 kabaal; 498 jongens-
naam; 500 aanwijzend vnw.; 502
vogeleigenschap; 503 coupe; 505
niets; 509 jongensnaam; 511
roem; 513 achtervoegsel; 515 uit-
roep; 517 drank; 519 vogel; 521
ambtshalve; 522 persoonlijk vnw.;
523 neon; 525 water in Friesland;
526 boom; 528 zangnoot; 529 de
onbekende; 530 slede.

De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór 28 april 2001 met in de linkerboven-
hoek de vermelding 'Kruiswoordpuzzel' aan Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30 of Postbus
22, 7250 AA Vorden.

Medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Wij verzoeken de inzenders van de kleurplaat en de puzzel

voldoende postzegels te plakken op hun inzendingen.

Briefl<aart en een brief 80 cent (tot 20 gram)

De prijzen
die te winnen zijn:

Ie prijs

2e prijs

3e prijs

4e t/m

10e prijs

ƒ25,

ƒ20,

ƒ15,
ƒ10,



Mammoetpuzzel met spreuk
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248
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42

146

518



DE Fl ETSS PECIALI ST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. 0575-551393

Tweede Paasdag
paasshow
Kom

kijken

naar de

nieuwe

collectie

fietsen
voor f1èi*

Lente in zicht ?
zonweringen - rolluiken - horren

parket en laminaat - binnenzonwering

Ow
cïAlïllïlEL
MARIENVELDE Tel. 0544 352328

Waalderweg 6 7263 RW

tevens hét adres voor schilderwerk
en algemeen onderhoudswerk

t>e
efcfrere

de bestellijst voor Pasen ligt in de winkel voor u klaar

x. w^ * J*
&* &* *

TS»> tué x *3' i*** i*»

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

NISSAN

Herwers maakt autorijden
weer betaalbaar!

FINANCIERINGSVOORBEELD
Aankoopbedrag
Rijklaar maken

Wij hebben voor u een aantal mooie occasions
geselecteerd voor onze 3+2+1-voordeelactie!
De gehele maand april kunt u profiteren van

dit 3 in l speciale voordeel. Op drie punten

word u als koper van een Quality-Line occa-

sion de winnaar. U kunt in de Herwers vesti-

gingen kiezen uit een ruime collectie van

diverse merken occasions. Uw nieuwe auto

staat dus al voor u klaar bij Herwers in

Doetinchem, Hengelo Cld., Zevenaar of

Zutphen. Vraag naar de actie-voorwaarden in

de showroom. Wij zijn u graag van dienst.

24.950,00

25.245,00
Inruil of aanbetaling IS 74S,Ofl

Te financieren 10.000,00

Max. / 10.000,- In 36 mm).
Normaal tarief = ƒ 335,65 per maand
Met 4,9% = ƒ 298,75 per maand
Uw voordeel Is:

36 x ƒ 36,90 = ƒ 1328,40

^̂ ^ A U T O B E D R I J F

!@D HERWERS
DOETINCHEM PUkhootweg 14 Tel. (OÏ14) 333 OSS
HENGELO C. Humm«loseweg \ O Tel. (0575) 462 244
ZEVENAAR Ampèrertrwt 6 Tel.(0316)529320
ZUTPHEN D« Stoven 25 Tel. (0575) 522 522
HET T E A M VAN A UT O S P E C l A L l S T E N l

Waarom u kiest «oor Quallty-Line Occasions: • 2 jaar/40.000 km garantie • Op 88 punten gecontroleerd

• Gratis mobiliteitspas • 24-uurs alarmservice • Gratis dienstverlening bij pech • Omruilgarantie • APK-gekeurd



restaurant / grandcafe / vergader- partyzalen

ff—
"Avenarius" paastraiteur biedt u de mogelijkheid
thuis een schitterend paasdiner te serveren. Het
enige dat u nog dient te doen is het verwarmen

en/of het presenteren van de gerechten.

Menu
Terrine van gerookte zalm gevuld met een

mousse van tongfilet en met basilicum dressing
* * *

Lamsbouillon met prei en Pomodori tomaat
* * *

Gebakken parelhoen Forestière vergezeld van
een mosterd-dragonsaus

* * *
"Bombe" van bloedsinaasappel bavarois op een

bodem van muffin met sinaasappelsaus

Vaox (teóteliiny af mee* informatie
Telefoon : (0573) 45 11 22

Internet: http://www.avenarius.nl
E-mail: ruurlo@avenarius.nl

Dorpsstraat 2 - Ruurlo

'G roe nieren' in rustieke stijl

BOOMKWEKERIJ
VISSCHERS vof

Hesselinkdijk 2 • Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-464494

verkoop van Buxus, Taxus, Laurier
coniferen en sierheesters
op vrijdag en zaterdag

of na telefonische afspraak.

AANBIEDING
Buxuspotgrond 50 liter f 13,50

houdt Buxus langer groen door toevoeging van
lang werken de meststoffen (osmocote 12-14 mnd)

Tweede
Paaedag
geopend

van
10.00 tot
17.00 uur

omika
139.00

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

www.Giesen.Shoes.nl tx] Giesen@Shoes.nl

Paasaanbieding:

Onze specialiteit

Paaszwanehalzen
gevuld met slagroom en advocaat
van 2,35 voor

Iets voor bij de koffie:
heerlijk ambachtelijk

Amsterdams
Paasbrood met noten
BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

Eetcafé • Restaurant • Zalen
De Pauw van Warnsveld

Ons speciale menu
tijdens de Paasdaqen:

Ucht gebonden kerrlesoep
o

Gepocheerde scholfilet gevuld met zalm
geserveerd met een saus Veronique

O
Chocolade-ijs met advocaat en slagroom

f 37,50 p.p.
Ook kunt u natuurlijk van de kaart uw keuze maken.

Ons restaurant is beide paasdagen geopend
vanaf 16.00 uur.

Om telerustelling te voorkomen bevelen wij u aan
om tijdig te reserveren.

Rijksstraatweg 11 • Warnsveld • Tel. 0575-522753

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

Tevens uw adres voor party- en cateringservice.

^ZONNEBRILLEN OP
STERKTE! 1F 98,"

* V I . l

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

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

NATUURLIJK BIJ UW VAKMAN-OPTICIEN!

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken

reparaties
taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. 0575-551505

drukwerk dat
gezien wordt..
Het 'gezicht' van uw bedrijf

wordt mede bepaald

door uw drukwerk.

Het is uw visitekaartje

dat er onberispelijk behoort uit

te zien, zowel in ontwerp.

opmaak, kleur en tekst.

Goed drukwerk valt OP...

sterker, het verhoogt

de herkenbaarheid

van uw onderneming.

Wij ziin daarin uw partner.

drukke r i j Weevers
Vorden, Nieuwstad 30
7251 AM Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Telefoon 0575-551010
Fax 0575-551086
E-mail: info@weevers.nl
ISDN 0575-555678



Voor jongeren 12-15 j aar:

'Jezus leeft in eeuwigheid'
Ken jij het lied dat in het hart van
dit artikel staat? Het is nr. 411 in de
Evangelische Liedbundel (Opwek-
king 71).

"* Ze zeggen dat het hier gaat over de
wederkomst van Jezus Christus.
Maar ik vind het ook een echt
paaslied. Een lied over Jezus die
leeft . . . Een lied over de vrede die
door Hem echt wordt. Een lied
over alles dat nieuw wordt. Dat al
het donkere verdwijnt en dat in
het leven en in de wereld Gods
licht schijnen gaat. Een geloofslied
is het ook. Want het is nogal wat
als je dat met je hart kunt zingen:
"Hij is de Heer van mijn leven".

VREEMD?
Maar is dat niet vreemd? Aan het
kruis is de Here Jezus gestorven en
nu wordt er gezegd datjezus leeft.

Wel, omdat het na Goede Vrijdag
zo heerlijk Pasen is geworden. Om-
dat op die allereerste éérste dag
van de week drie vrouwen de stad
verlieten om naar het graf van Je-
zus te gaan.

Zie je ze daar lopen? Maria en Jo-
hanna en Maria. Met de specerijen
en kruiden om het lichaam van
hun Here te verzorgen. Heel vroeg,
als iedereen nog slaapt en de zon
nog maar net op is.

Zie je ze daar gaan? Over het kron-
kelpad, oppassen dat je niet over
de stenen struikelt. Met de ogen
dik van vermoeidheid, want ze
hebben natuurlijk niet geslapen

de afgelopen dagen. Het sterven
van Jezus was zó erg.

DE STEEN IS WEG!
Dan komen ze bij het graf. Maar
wat is dat? De steen die die er voor
lag is weg. Zijn hier grafschenners
bezig geweest?

"Jezus leeft in eeuwigheid
Zijn sjaloom

wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van mijn leven."

Toch lopen ze de uitgehouwen
grafruimte in. Angstig en nieuws-
gierig tegelijk. De adem stokt hen
in de keel. Het lichaam is ook weg!
Ze kijken elkaar aan, met de situ-
atie verlegen. En wat nou?

Opeens een geruis. Daar staan
twee engelen bij hen. Blinkend
licht van God omstraalt hen, net
als de engel die in de Kerstnacht
bij de herders kwam.
De vrouwen schrikken en buigen
het hoofd. Ja, wat doe je anders?
Wat doe j i j . . . als er opeens een en-
gel in je slaapkamer staat? Dan is
er toch niks stoers meer?

HIJ IS ER NIET . . .
Dan klinkt het mooiste bericht dat

de mensheid van Gods kant ooit
heeft gekregen. Het grote nieuws
van Pasen. Er is geen krant die ero-
ver schrijft. En Kerst trekt volle
kerken, Pasen veel minder, maar
hét grote feest is het Paasfeest.

Waarom? Hoor maar wat die enge
len zeggen: "Wat zoekt u de Leven-
de bij de doden? Hij is hier niet,
maar Hij is opgewekt!" God heeft
zijn Zoon uit de dood en het graf
laten opstaan. God heeft onze
Heer doen opleven. Hij is niet
dood, welnee! "Jezus leeft . . . in
eeuwigheid!" Het mooiste, het bes-
te, het grootste nieuws dat je je
maar bedenken kunt.

Meende je datjezus dood is, en nu:
Hij leeft!

ONGELOOF
Maria en Johanna en Maria ren-
nen terug naar de stad. Buiten
adem vertellen ze aan de discipe-
len en allen die bij hen zijn wat de
engelen zeiden. Wat ze van plan
waren, wat ze gezien hebben . . .
hun blijdschap en opwinding.
Luister: Hij leeft! Maar hoe is de re
actie? Puur ongeloof! Ach wat, zot-
teklap. Dom gepraat van een stel
hysterische vrouwen. Ze geloven
het niet! Steeds meer mensen van-
daag geloven het ook niet. Wat doe
jij?

ds. D. Westerneng uit: 'Vertel Het
Maar, Pasen 2001'.

'!?'x drukker i j Weevers

Kleur mee en win
Attractiepark Slagharen opent
op Goede Vrijdag weer zijn
poorten voor het publiek. Daar-
om organiseert Weekblad Con-
tact samen met Slagharen een
kleurwedstrijd voor kinderen
tot en met twaalf jaar.

Hoofdprijs is een schitterend wes-
ternkostuum en een toegangs-
kaart voor vier personen voor het
attractiepark. De nummers twee
tot en met elf van deze wedstrijd
krijgen ook deze speciale entree
kaarten. De prijswinnaars kunnen
hiermee, samen met drie familie
leden, een dag gratis gebruik ma-
ken van de attracties en het over-
dekte zwembad van Slagharen.

Wat moet je doen om één van de
prijzen te winnen? Bekijk de af-
beelding eerst goed, pak daarna je
doos met kleurpotloden en maak
van de zwart/wit tekening een
kleurrijk geheel.
Wil je liever kleurkrijt of waterverf
gebruiken? Dat mag ook. Mis-
schien heb je zelfs wel een beter
idee waardoor de tekening extra
mooi wordt.
Doe in ieder geval goed je best,
want de mooiste kleurplaten wor-
den beloond.

Naam:

Ga snel aan de slag en stuur je te
kening (voorzien van naam, adres
en leeftijd) naar het kantoor van
deze krant. Je inzending moet bin-
nen twee weken bij de krant zijn
ingeleverd. Misschien win jij dan
de hoofdprijs of kom je een dag
naar Slagharen.

Dan kun je een nieuwe publieks-
trekker die je vast al op de teke
ning hebt ontdekt, in het attrac-
tiepark begroeten: Wild West Ad-
venture. Deze familieattractie
neemt je mee terug in de tijd. Bo-
ten brengen je naar het woeste wil-
de westen. Achter elke bocht in de
rivier staat je een verrassing te
wachten. Wild West Adventure is
niet griezelig, wel avontuurlijk.
Voor wie liever op het droge blijft,
zijn er in Slagharen ook voldoende
attracties. Nieuw is dit jaar ook
Westernvillage. Dit is een uitbrei-
ding van het overdekte speelpara-
dijs alleen voor kinderen; Kids
Country.

Voor de echte avonturiers staat
naast draaimolens een kleinere
uitvoering van de schommelboot
en in het midden van het complex
is een klim- en klautertoestel ge
bouwd voor de actievelingen.

Adres:

In zenden voor 28 april aan Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30, postbus 22, 7250 AA Vorden

Postcode: Woonplaats:

Leeftijd:



*ERKEND

Voor uw optimaal
woonplezier
Hegro voert een aantal vooraanstaande merken parket-,
planken- en laminaatvloeren.
Vooral de momenteel zeer gewilde Bourgogne vloeren
in diverse houtsoorten op een ambachtelijke manier ge-
legd. En het reeds jarenlang CBW Erkend parket-
specialist geeft u de garantie van optimaal woonplezier.

Raamdecoratie en zonwering
Naast vloeren beschikt Hegro over een complete lijn aan
binnen- en buitenzonwering.
Voor binnen: verticale lamellen, horizontale lamellen,
rolgordijnen, vouwgordijnen en plisségordijnen.
De buitenzonwering bestaat uit
knikarmschermen, uitvalschermen, screens,
markiezen, rolluiken,
original Velux dakraamzonwering.

Bel voor informatie of een afspraak
0573-451661

parket en zonwering

Hegro Ruurlo bv
Garvelinkplein 20
7261 CK Ruurlo

Tel. 0573-451661
Fax 0573-451717

BIJ HEGRO SLAAGT U ZO

SPORTIEF
ER TUSSEN UIT

2e Paasdag
voorjaarsshow

van 11.00 tot 17.00 uur

De nieuwe collectie

• rijwielen
van Gazelle, Batavus,
Koga Miyata, Giant

m Gazonmaaiers
diverse aanbiedingen

m Northwave fietsschoenen
m FïetsdragerS, diverse modellen

Maak kans op een digitale
camera van Kodak

TWEEWIELER- EN MAAIERCENTRUM FOKKINK V.O.F.
Garvelinkkampweg 2a • Ruurlo • Telefoon 0573-453100
www.fokkinktweewielers.nl

Genieten met t'hele gezin of met z'n tweetjes van ons brunch-buffet.
Diverse broodsoorten, zoet en hartig beleg, vele warme en

koude gerechten en bijbehorende dranken van 11.00 tot 14.00 uur
prijs 29.95 p.p.

kinderen 17.30 p. p. 4 -12 jaar

Restaurant

PAAS
BRUNCH

1e en 2e Paasdag

de Timmerieë
Lochemseweg 16, 7231 PD Warnsveld • Telefoon/Fax (0575) 43 13 36

De leukste geschenken

komen onverwachts, zo-

maar omdat 't voorjaar is
bijvoorbeeld. Als Elektro
Vakman hebben wij wel

een paar ideeën voor u.
En natuurlijk pakken wij
uw kado feestelijk in.

Wij doen graag méér voor u!

Eerste Paasdag gesloten

Tweede Paasdag
vanaf 14.00 uur geopend

Wij wensen al onze klanten
Prettige Paasdagen

Toon en Yvonne,
Nieuwstad 13, Vorden,

tel. 551363

DOORLOPEND
MEUBELSHOW
BIJ OTTEN

DAGELIJKSE SHOW VAN MOOIE MEUBELS
OTTEN heeft geen speciale Paasshow, maar hij houdt
zijn show van prachtige meubels voor u (bijna)
onafgebroken gedurende het gehele jaar!

RUIME KEUS VOOR DE KLANT
Uw kans om het naderende voorjaar te beginnen met
nieuwe meubels! Prachtige, degelijke bankstellen,
eethoeken, fauteuils, salontafels, kasten en nog veel
meer meubels staan voor u in de verkoophal in Halle.
Allemaal te kust en te keur! OTTEN biedt u een ruime
keuze in modellen, bekleding en kleuren.
De keus is aan u! Kom eens kijken in Hailel

EXTRA SERVICE
Een prachtige service van OTTEN is dat hij u graag een leuke inruilprijs geeft voor uw
gebruikte meubels, als u nieuwe bij hem koopt. Dat is toch mooi meegenomen!

OPENINGSTIJDEN
De verkoophal van OTTEN is elke dag (behalve zondag en maandagochtend) geopend:
maandagmiddag geopend vanaf 13.00 uur (maandagochtend gesloten), dinsdag t/m
vrijdag 09.00-18.00 uur, vrijdag zelfs tot 20.00 uur (koopavond), zaterdag tot 16.00 uur.

DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD - TEL. (0314) 63 12 19

Meubelfabriek Otten b.v.



Op 2e paasdag kunt u bij de Hengelose meubel-

zaken profiteren van een Paaskorting van

10% OP DE TOTALE COLLECTIE*. De-

ze korting is alleen geldig op 2e Paasdag.

Kom dus 2E PAASDAG TUSSEN 12.00

en 17.00 UUR naar de Hengelose meubel-

zaken en profiteer van voordeel dat tot VGiG

honderden guldens op kan lopen!M

) m.u.v. woningtextiel

roo tbod
rfo n in g i nricnti n g

Raadhuisstraat 11-13 Hengelo GId
Telefoon (0575) 46 1469

DE yjSPANNIiVOGï
M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2 Hengelo GId
Telefoon (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl

-ubbers
TV onen \lapen

Raadhuisstraat 45 Hengelo GId
Telefoon (0575) 46 46 00
www.heerlijkwonen.nl

De Hengelose meubelzaken: ruim 8000 m2 woonplezier
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