
Woensdag 16 april 2003
65e jaargang no. 7

editie vorden

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22 7250 AA Vorden • Tel. (0575) 55 10 10 • Fax 55 10 86 • ISDN 55 56 78
E-mail: info@contact.nl • Internet: www.contact.nl • Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABN AMRO nr. 48.63.19.245 Giro nr. 1205867

Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur:

Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30
Postbus 22,7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10 • Lid NNP

Overname van advertenties/berichten is verboden

Zilveren jubileum bij "Socii afdeling tennis"

Voorzitter Dick Somsen: "Richting
toekomst is samenwerking met clubs uit
"VHS++" gemeenten niet uit te sluiten"

>=<'

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

Nieuws & Informatie
Zie pag ina U en 5 van d e z e u i t g a v e

Dick Somsen, voorzitter van de
jubilerende tennisvereniging
uit Wichmond/Vierakker is
geen man die, zoals hij zelf zegt,
voorstander is van lange verga-
deringen. Niet lullen maar
poetsen, gewoon zakelijk en
vooral "to the point". Boven-
dien steekt hij zijn mening over
bepaalde zaken niet onder stoe-
len of banken.

Zo ventileerde hij tijdens het ge-
sprek dat wij met hem hadden op
gegeven moment: "Deze tennis-
club heeft haar bestaansrecht in
de afgelopen 25 jaar hier in Wich-
mond en Vierakker duidelijk be-
wezen, echter richting toekomst
zullen wij moeten kijken op welke
manier wij tot een samenwerking
kunnen komen met tennisclubs in
deze regio. Ik denk dan met name
aan de clubs die zich in de "VHS
++" gemeenten bevinden.
Contacten met bijvoorbeeld de
tennisverniging in Steenderen
zijn er al. Wij hebben hier in Wich-
mond gravelbanen, in Vorden
heeft VTP ( Vorden Tennis Park)
kunstgras. Je zou tot een uitwisse-
ling kunnen komen. Dat geldt ook
ten aanzien van trainers, perso-
neelsleden e.d. Wellicht zou je ook
gezamenlijk kunnen inkopen. Al-
lemaal kostenbesparend", aldus
Somsen die nu al pleit voor een
toernooi tussen de clubs in waar-
schijnlijk de nieuwe gemeente
Bronckhorst.

HOENDERHOK
Op een onlangs gehouden verga-
dering hebben de leden van "Socii-
afdeling tennis" gesproken over
het idee om één van de gravelba-
nen om te gooien tot kunstgras.
"Het Stichtingsbestuur heeft daar
toch wel veel moeite mee. Dus zal
het voorlopig wel een utopie blij-
ven", zo sprak hij. Een knuppel in
het hoenderhok gooien, is trou-
wens aan Dick Somsen ook wel be-

steed. Zo was het altijd een "van-
zelfsprekendheid" dat er na l ok-
tober niet meer buiten werd geten-
nisd. Vanaf dat tijdstip wel tennis-
sen, maar dan wel in de sporthal
op het Socii- complex.
"Allemaal flauwekul. Waarom
zouden we na l oktober niet lan-
ger in de openlucht kunnen blij-
ven spelen. Het kan dan nog altijd
prachtig weer zijn. Heerlijk toch,
tennissen in de buitenlucht. Niet
iedereen prefereert tennissen in
de sporthal. Nu gaan diverse leden
van ons in de wintermaanden
naar Vorden om daar in de buiten-
lucht op kunstgras een balletje te
slaan. We hebben er over gespro-
ken met als resultaat dat wij ge-
woon na l oktober op onze buiten-
banen blijven spelen. Wanneer het
begint te vriezen stoppen we", al-
dus Dick Somsen die nog opmerkt
dat de sporthal en de buitenbanen
elkaar echt "niet bijten"!

De financiële positie van de jubile-
rende tennisclub is goed. Somsen;
"We hebben onlangs nog een bal-
lenvanger aangeschaft. Kosten
1500 euro. Dat geld hadden we
nog vanwege acties die we in het
verleden hebben gehouden". En
toch heeft men in Wichmond/Vier-
akker het houden van acties afge-
schaft. Somsen:" Het zijn altijd de-
zelfde mensen die acties op touw
zetten, het zijn altijd dezelfde
mensen die ze uitvoeren en het
zijn altijd dezelfde mensen die
wat te mopperen hebben. Dus heb-
ben we gezegd, geen oliebollen- of
bloembollenacties meer, maar wel
de contributie met 5 procent ver-

hogen. Bovendien hebben we een
aantal sponsors kunnen aantrek-
ken", waar we erg blij mee zijn, zo
zegt Dick Somsen.

STABIEL
De Socii tennisclub kent al jaren-
lang een stabiel ledental. Ruim
honderd leden, waarvan circa 70
procent senioren en dertig pro-
cent junioren. "Binnenkort wor-
den hier een negental woningen
gebouwd, misschien "levert" dat
straks nog een paar nieuwe leden
voor ons op", zo zegt Dick Somsen
optimistisch. De harmonie binnen
de club is perfect. Dat was onlangs
nog merkbaar op het zogenaamde
"jong/oud" toernooi, waar bijvoor-
beeld een opa met zijn kleindoch-
ter tegen een vader en een zoon
speelde. Prachtig toch", zo zegt de
voorzitter.

Het 25 jarig bestaan wordt op za-
terdagavond 26 april in de cantine
op het sportpark van Socii gevierd.
Daar kan men allereerst het be-
stuur met de zilveren mijlpaal ge
lukwensen. Dat bestuur bestaat
momenteel uit: Dick Somsen,
voorzitter; Bea Frankenmölle, se-
cretaris; Hilde Hissink, penning-
meester; Monique Jansen (senio-
ren) en Henk Olthof (junioren).
Daarna is er een feestavond.
"De jubileumcommissie heeft veel
werk verricht. Kijk bijvoorbeeld
naar het boekje dat t.g.v. het 25 ja-
rig bestaan is uitgegeven", zo zegt
voorzitter Dick Somsen vol trots.
Hij heeft gelijk. Het is een keurig
boekje geworden met allerhand
wetenswaardigheden over " 25

jaar tennis in Vierakker/Wich-
mond. Een overzicht van heel veel
tennisactiviteiten door de jaren
heen. Verhalen over de oprichting
in 1978 met als initiatiefnemer Jan
Lamers. Verhalen over de eerste
tennisballen.
Over de aanleg van de tennisba-
nen, de sporthal, de competities
met speciale aandacht voor het
roemruchte "veteranenteam". Ver-
halen over opa Bakema en het
baanonderhoud. En dat alles door-

spekt met veel anecdotes, waarvan
we U er eentje niet willen onthou-
den. "Zo speelde André v.d. Vlek-
kert in competitieverband zijn
tegenstanders helemaal zoek. Ze
werden moedeloos van het feit dat
de bal elke keer weer terug kwam.
Toen we hen na afloop van de wed-
strijd vertelden dat we bij Socii
geen oefenmuur hadden, maar
wel André v.d. Vlekkert, begrepen
ze het en berusten ze in het ver-
lies"!!

2e Paasdag is ons bedrijf gesloten
In verband hiermee aanlevering copij en advertenties

voor Contact van 23 april vrijdag 18 april vóór 9.00 uur.
Redactie Contact

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 17 april Witte Donderdag 19.30 uur ds. H. Westerink,
Heilig Avondmaal.
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag 10.00 uur ds. J. ter Avest, Heilig Avond-
maal; 19.30 uur Avondgebed. Dhr. R. Baauw uit Wichmond.
Zaterdag 19 april Stille Zaterdag 22.30 uur ds. B. Seelemeijer, Paas-
nacht.
Zondag 20 april Pasen 10.00 uur ds. J. ter Avest.

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 17 april Witte Donderdag 19.30 uur ds. A. Hagoort - HA.
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag 19.30 uur ds. A Hagoort.
Zondag 20 april Pasen 10.00 uur ds. A. Hagoort. Dienst voor jong en
oud.

Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 18 april 19.30 uur ds. D. Westerneng (viering Heilig Avond-
maal).
Zondag 20 april 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K kerk Vorden
Donderdag 17 april Witte Donderdag 19.00 uur Woord- en Commu-
nieviering m.m.v. Cantemus Domino.
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg; 19.00 uur Woord-
en Communiedienst.
Zaterdag 19 april 19.00 uur Paaswake m.m.v. Kinderkoor.
Zondag 20 april 1ste Paasdag 10.00 uur Paasviering.

R.K. kerk Vierakker
Donderdag 17 april Witte Donderdag 9.00 uur Dames/Heren.
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg; 19.00 uur Heren.
Zaterdag 19 april 23.00 uur Paaswake. Dames/Heren.
Zondag 20 april 10.00 uur Woord/Communiedienst. Heren.
Maandag 21 april 10.00 uur Eucharistieviering. Dames.

Weekendwacht pastores
20 en 21 april Pastor Hogenelst, tel. (0573) 25 14 57.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree-
gebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door Apotheek
Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575)
52 57 28.

Tandarts
18 t/m 21 april J.H.H. de Lange, Lochem, telefoon (0573) 25 43 57.
Spreekuur voor spoedgevallen vrijdag t/m maandag van 11.30-12.00
uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16,30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur: za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20.
Hannie ten Hoopen, Praktijk voor Rouwbegeleiding. Tel.
(0575)46 1332.

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Pcrsonenalarmering 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. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel. volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
• Het mooie weer komt in
zicht. Verbeter uw gezond-
heid, energie en gewicht.
Gratis vetmeting! Bel (0575) 46
32 05 Jerna Bruggink.

• Te huur: Paashaaskos-
tuums. DS Design, Molenkolk-
weg 33, Steenderen, tel.
(0575)452001.

• Op 20 april, Eerste Paasdag,
wordt door Buurtvereniging De
Bruil en omstreken een Paas-
vuur georganiseerd. Het Paas-
vuur wordt om ± 20.30 uur
ontstoken achter boerderij
Vels aan de Zelhemseweg in
Ruurlo. Voor alle kinderen is er
een tractatie, verzorgd door de
supermarkt Coöp uit Ruurlo.
Tijdens en na het Paasvuur
zullen „de Sleppers" uit Ruurlo
in de feesttent voor de muzika-
le omlijsting zorgen.

• Huidverzorging met aloë
vera-producten. Jannie Nij-
kamp, Warnsveld, tel. (0575)
52 13 16 of 55 36 32.

• Te huur: stalling voor old ti-
mer/caravan. Ideaal vrij breng/
haalsysteem! Omg. Vorden:
(0575)552516.

• Te koop: jonge rasechte
blauwe keeshondjes. Vader
en moeder aanwezig. Ont-
wormd en ingeënt. Tel. (0575)
461552.

• Te koop: enkele cirkel-
maaier 47 cm v.a. € 100,- en 1
veegmachine HAKO-Flipper
op accu. Tel. 06 15166514.

• Darttoemooi 21 april 2003
Tweede Paasdag „De koppel-
paarden", Lichtenvoorde. In-
schrijven per telefoon (0544)
37 47 36. Zaal open en in-
schrijven 11.30 tot 12.30 uur.
Aanvang wedstrijd ± 13.00
uur. Zie artikel.

• Te koop gevraagd: oud ijzer
en metalen. Bel. 06 50433
624.

• Verzamelaar vraagt te koop:
postzegels NL 1941-2002,
postfris. Tel. (0313) 4757 74.

• Gevraagd: wasmachines,
t.v.'s, radio's en dakpannen.
Bel 06 50433624.

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

• Eerste Paasdag 20.00 uur
Paasvuur en vuurgooien in
Kranenburg m.m.v. The Va-
cuumcleaners, Juustum en
DOGZ. Terrein Eikenlaan.

• Eerste Paasdag: grote bin-
go. Aanvang 19.30 uur in café-
rest. „d'n Olde Kriet", Wich-
mond.tel. (0575)44 1600.

• Te koop blank patiné: dres-
soir, TV-kastje, salontafel, gla-
zen kast, eethoek voor 6 pers.
met uitschuifbare tafel en 5
stoelen, hoog bijzettafeltje.
Slaapkamerameublement „ko-
loniaal". Pr. n.o.tk. Tel. (0575)
52 67 84 na 18.00 uur.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86 /5521 04 en 55 1787.

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

• Werkende vrouw zoekt:
zelfst. woonruimte, liefst met
moes-/siertuin. Tel. (0575) 56
48 12 of 06 11095225.

• Actie Sparta. Woensdag 16
april a.s. 's middags van 13.00
tot 17.00 uur komen leden van
gymnastiekvereniging Sparta
langs de deur om een funpak-
ketje Mars/Twix aan te bie-
den. De opbrengst komt ten
goede aan de vereniging.

• Zondag 27 april: kloot-
schiettoernooi Wildenborch
aanvang 13.00 uur. Opgave
voor 26 april bij DJ. Pardijs, tel.
55 68 20. Klassen: heren, ge-
mengd, dames, vrije klasse.

• Te koop: Seat Marbella bj.
1990, APK april 2004, kleur
zwart, nieuwe uitlaat. Vraag-
prijs € 450,-. Tel. (0575) 4622
95.

• Vrijstaand woonhuis in
Vorden (inh. ca. 650 m3).
Spoedige levering. Aan de Zut-
phenseweg no. 61 gelegen
goed onderhouden villa met
geschakeld bijgebouw op 850
m2, grond. Het bijgebouw (ca.
200 m3) is voorzien van eigen
ingang en installatie en bestaat
uit berging/magazijn, behan-
delruimte, douche/toilet en
kantoorruimte (ca. 45 m2) en is
geschikt voor dubbele bewo-
ning. Indeling woonhuis; woon-
kamer(ca. 45 m2) met eiken vis-
graat parketvloer, inbouw-
haard, halfopen keuken met in-
bouwapparatuur, bijkeuken en
aangebouwde serre met drie
schuifpuien. Vier slaapkamers,
badkamer met douche, ligbad
en afzonderlijk toilet, zolderber-
ging. Grote vrije tuin met vijver-
partij, beregeningsinstallatie,
fietsenschuur en carport. In
1990 geheel gerenoveerd alle
installaties geheel vernieuwd.
Centraal stofzuigsysteem. Vraag-
prijs € 595.000,-. Vraag vrijblij-
vend onze uitgebreide brochu-
re met fotopresentatie. Tel.
0575 55 23 89 of 0626 37 81
38.

• Rockband zoekt zanger die
eventueel slaggitaar kan spe-
len, graag 2x per week wil re-
peteren en ook aan eigen mu-
ziek wil werken. Veel Engels-
talige muziek. Tel. (0575) 55 15
80.

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?
Dit kan met

Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Te koop of te huur: zeer mooi gelegen zelfstandig gedeelte van

boerderij in buitengebied van Vorden.

Gestoffeerd en gemeubileerd, met tuin en erf.
Ind.: zitkamer, eetkeuken, 1 slaapkamer met badkamer op begane

grond en 1 slaapkamer met badkamer boven.

Prijs n.o.t.k. Brieven onder nr. V 7-5 aan Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

Veel gezondheid van de echte groenteman in...

Pasen 2003 ... met 'n Oosterse tint!
Geldig dinsdag 15 t/m zaterdag 19 april.

Onze salades, dan snoept u verstandig!

salade'Shanghai' -149
200 gram € l •

Roerbakken voor een extra lekker
resultaat... Oosterse

roerbakgroente 949
SOOqram € £•

Door ons zelf versgesneden ...

gemengde sla * pq
150 gram € l •150 gram

Vers geschrapt, nieuwe oogst...

krieitjes
500 gram 129
Lekker met ham...

Galia meloenen
per stuk

Lekkere jus?

pers-sinaasappelen 10 grote voor

Paasbeste...

witlof,.
500 gram OJ9

De Echte
Groenteman Vorden

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

internet: www.de-echte-groenteman.nl

Naast ons boerenroomijs nu ook boerenyoghurt,
vla, griesmeel en bavarois!
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rijP Kukelvlaai
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^ klein € Om groot € &M
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.::. Kukelbrood .•:,
2 50
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r ^Namens

al onze medewerkers
wensen wij u

fijne Paasdagen toe!^ ^
Aanbiedingen geldig van 16 t/m 19 april 2003.

Echte Bakker k'S
VAN ASSELTi^

De Echte Bakker Dat proefje

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

>

[

Elektra- en waterinstallatie-
materialen

Tuin- en buitenverlichting
Grondkabel enz.

HARMSEN
K IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
.J J Banninkstraal 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20

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 V
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor



<g •i Beretrots zijn wij met de geboorte van onze dochter

Mirthe
Mirthe is geboren op 8 april 2003,
weegt 4010 gram en is 51 cm lang.

Michael en Jolanda Hulleman

Biesterveld 96
7251 VT Vorden
Tel. (0575) 51 02 99

Wilt u Mirthe zien, bel dan even
anders slaapt zij misschien.

, • :

i

li Daar is hij dan!

Mick

Hij is geboren op woensdag 9 april 2003.

Willem Lichtenberg
Lot Rohde

„Bloemendaal"
Holskampweg 5
7251 PJ Vorden
Tel. (0575) 55 36 31
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;» Blij zijn wij met de geboorte van onze dochter:
i»1 '
» Britt Estelle

Britt
Zij is geboren op 10 april
en weegt 4270 gram en is 54 cm lang.

Jeroen Mulder en Sandra Bleumink

Paulus Potterstraat 73
7204 CR Zutphen

! Tel.(0575)548433

Een vriendelijk verzoekje, bel even voor een bezoekje!
! Van 1 tot 3 en na een uur of 10

houden wij het even voor gezien.

.... «... ... . . . . . . . . . ..... ...... ..... . . . . . .

Verlies was er al voor het einde, het treuren voordat het
afscheid kwam. Het laatste beetje is nu op. Veel had je
te verduren. Slechts onze aanwezigheid, schouder-
klopje en een zoen, was alles wat we nog voor jou
konden doen. Je wens is eindelijk in vervulling gegaan
en mag je nu naar je geliefde Derk Jan gaan.

Anna Korten-Groot Wassink
Anneke

* Gorssel, 29 maart 1918 t Vorden, 10 april 2003

Diny Wolsing-Korten
Martin Wolsing

Mardy en Robert
Annelijne
Elienke

Anita en Jurian

Henny Harms-Korten
Wim Harms

Mark
Rob en Inge

Correspondentieadres:
Nieuwstad 39
7251 AE Vorden

De begrafenis heeft op dinsdag 15 april plaatsgevon-
den.

Heden overleed toch nog onverwacht onze beste zwa-
ger en oom

Anton Meulenbrugge
echtgenoot van B.G. Meulenbrugge-Norde

Vorden: Fam. Lenselink

Vorden, 8 april 2003

De overweldigende belangstelling en deelneming welke
u ons heeft betoond na het overlijden van

Johanna Gerritdina
Rietman-Ruiterkamp

hebben ons diep getroffen.

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

Joh. Rietman
Kinderen en kleinkinderen

Baakseweg 8E
7251 RH Vorden

VORDENSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

Goede Vrijdag

koopavond

De winkels zijn vanaf 18.00 uur
gesloten.

IL

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 wee 6
(Industrifierrein 'De M;II>' l.o. Woonboulevard Eijencamp)

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

Eppink^fy Ruiterkamp
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp
Almen

J.B. Eppink
Steenderen

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

Cursus lamsrack
in kortoibestek

Op mijn site staat 't recept, maar hier alvast mijn serveertip:
leg op een groot warm bord een bergje spinazie en daarop in
kroonvorm net lamsrack. Wat saus en aardappelpartjes erbij en

. . . . bon appetit!

Ardenner ham
WO gram €

4 pepersteaks
Filet pancetta
100 gram

Lamsrack
WO gram

Paas-eisalade
100 gram

5?°
U5

249

4 05

Vlogman
Keurslager
/utphcnseweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 1 3 2 1

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

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32.78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

• Is uw grafmonument scheef gezakt 1

m Is het grafgrint vuil 7

m Is het opschrift nog leesbaar ?

Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!

Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

Tuinplanten
in soorten en kleuren

Elke week actieartikelen.

Exportrestanten
tegen g root hand elspr ijzen.

BOOMKWEKERIJ

MENKHORST
l Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)

^Telefoon (0575) 45 25 31.

Mobiel 06 53290966

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



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

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

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

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

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

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije-

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

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

Sluiting gemeentehuis
Het gemeentehuis is op 30 april,
1,2 en 5 mei mei gesloten.
Burgerzaken is op 2 mei van
10.00 - 1 1 .00 uur geopend voor
aangiften van geboorten en
overlijden.

GGD informatiestand
in de Vordense bibliotheek
De GGD besteedt dit jaar aandacht aan het onderwerp gezonde
voeding, met de voorlichtingscampagne: "eten in balans".

OP DE WEBSITE

Heeft u al eens een kijkje
genomen op www.vorden.nl?
Bijvoorbeeld om meer te
weten te komen over hoe een
gemeente wordt bestuurd,
wat het laatste nieuws is of
hoe een geboorteaangifte in
z'n werk gaat?

Elke maand wordt een voorlich-
tingsactie over een voedings-
thema gehouden in één van de
gemeenten uit de Stedendriehoek.
Deze maand is dat het thema
'Voeding & bewegen' in Vorden.

Deze actie richt zich vooral op
kinderen in het basisonderwijs.
De basisscholen krijgen hiervoor
het Junior Hartdag Pakket aange-
boden van de Nederlandse Hart-
stichting. Dit zijn lesmaterialen
over het belang van gezonde
voeding en beweging om hart-
en vaatziekten te voorkomen.

Ook staat er deze maand een
uitgebreide GGD-informatiestand
in de openbare Bibliotheek van
Vorden. Behalve informatie over
voeding en beweging is daar ook
kosteloos een leuke briefkaart te
halen.

De voorjaarsinzameling van ,grof snoei-afval in Vorden
vindt plaats op woensdag 23 april.

Als u uw grof snoeiafval voor deze aparte inzameling bewaart, wordt het
versnipperd en gecomposteerd. Gooi het in ieder geval niet in de grijze

container, want dat restafval wordt 'duur' verbrand.

In tegenstelling tot wat in de afvalkalender staat wordt het grof
snoeiafval op woensdag 23 april opgehaald.

Aanbiedregels

• Het afval dient strak gebundeld en niet zwaarder dan 10 kg
per bundel te zijn
• Zakken met bijvoorbeeld bladafval worden niet mee-
genomen
• Takken niet dikker dan 15 cm en .niet langer dan 1,5 meter
• Niet meer dan 2 m' mag gorden aangeboden
• uiterlijk 's ochtends om 07.00 uur aan de weg
• klachten tpt i cïag na inzameldag melden via de Afval
InformatieLijn

Buitengebied
Inwoners van het buitengebied dienen zich uiterlijk 18 april
telefonisch aan te melden via de Afval-Informatie-Lijn van

Berkel Milieu; tel. 0575 - 545 646 van 09.00 - 12.30 en van
13.00-16.00 uur.

Zelf brengen van grof snoei- en tuinafval
Deze inzameling is de enige gelegenheid dit voorjaar om grof

snoeiafval aan huis op te laten halen. Schoon snoei- en tuinafval kan
ook gratis gebracht worden naar de Afval Brengpunten aan Het Hoge 65

in Vorden (2e zaterdagvan de maand van 13.30 - 16.30 uur) en aan de
Dr. A. Ariënsstraat 33b in Steenderen (46 zaterdag van de maand van 13.30 -

16.30 uur) en tegen betaling aan de Letlandsestraat 8 in Zutphen, geopend op
werkdagen van 08.00 -12.00 en 12.30 -16.00 uur en op zaterdag van 09.00 -13.00 uur.bef kei milieu



berkel milieu

afvalinzameling Vorden
iJ--~

vanwege 2e paasdag
/ *J *J

Op 2e paasdag wordt er in de gemeente Vorden
geen afval ingezameld. In plaats daarvan worden
de grijze containers in de wijken u en 17 geleegd
op dinsdag 22 april. (Voor uw wijknummers zie het straat-
namenalfabet bij de afualkalender 2003.)

NB.: Op de gewijzigde dag wordt om 07.00 uur
gestart met de inzameling. Uw container is dus
mogelijk eerder aan de beurt dan normaal. Zet
daarom uw container bijt i jds aan de weg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu;
telefoon 0575 - 545 646, van 09.00 - r 2.30 en van
13.00-16.00 uur.

MILIEU
Ja/nee-sticker

s
Met de ja/nee-sticker weert u het onge-
adresseerde reclamedrukwerk waar u
geen interesse in heeft. De sticker zorgt
voor een beperking van de groei van
reclame-drukwerk, waardoor veel papier
wordt bespaard.
De sticker is af te halen bij de balie van de
afdeling milieu.

voor u, btftr voo/ h*t mlll+u'

U P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N
Melding wet milieubeheer

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 18 april tot en met 16 mei 2003 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
Bijenhof Meubelmakers, Industrieweg 2, 7251JT voor het van toepassing worden
van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer op een reeds aanwezige
inrichting, voor het produceren van houten meubelen en interieurs op maat en
klein seriematige productie, op het perceel plaatselijk bekend Industrieweg 2 te
Vorden.

Wet milieubeheer
Algemene wet bestuursrecht
openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning
(art. 3:44 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden. gedurende de openingstijden ligt met ingang
van 18 april tot en met 30 mei 2003, ter inzage het besluit op de aanvraag van:

maatschap Fokkink D.R./Fokkink-Wensink J.R.
Rommelderdijk 2
7251 MB Vorden
een revisievergunning voor een melkgeitenbedrijf
met melkverwerking tevens zorgboerderij
20 november 2002
Rommelderdijk 2

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
om:

datum aanvraag:
adres van de inrichting:
kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie F, nr. 1942/2037

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieu-
belasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
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 binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 31 mei 2003.

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 boven-genoemde termijn richten aan de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het
besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat
verzoek door die voorzitter is beslist.

Overgang agrarische- naar woondoeleinden
Lankhorsterstraat 9

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te willen
verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1994, voor het inpandig
verbouwen van een woning, gelegen op het perceel Lankhorsterstraat 9, kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie S, no. 729.
Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 17 april tot en met woensdag 14 mei
2003 op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid in die periode schriftelijk uw zienswijze
kenbaar te maken.

Vrijstelling plaatsen silo's Ambachtsweg 18
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
10, lid 10.5 van het bestemmingsplan "Vorden centrum en oost 1994" vrijstelling te
verlenen voor het plaatsen van twee silo's op het perceel Ambachtsweg 18.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag 17 april
tot en met woensdag 14 mei 2003 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in
deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

Vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Schimmeldijk 4, vierroedige hooiberg (vrijstelling type ander bouwwerk)
• Ruurloseweg 103 restarureren voormalige pastorie

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Prins Clauslaan 14, bouwen carport
• Beeklaan 3, bouwen erker

S l o p e n
• Ruurloseweg 103, gedeeltelijk slopen woning

K a p p e n
• Ruurloseweg 64, vellen l hulst
• Het Schapenmeer 14 vellen 4 grove dennen.

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

Bouwaanvragen

bouwadres aanvrager
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
Raadhuisstraat 8 J.A. Norde en
en 12 G.R.E. Weenink

inhoud

bouwen twee berg-
ruimtes en een tuin-
muur

datum ontvangst

08-04-2003

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
Ambachtsweg 18 Ecotrans BV plaatsen twee silo's
Joostinkweg 2 F. van Setten vergroten woning
Brinkerhof 62 I.W. de Groot
Brinkerhof 74 H. Koning

02-04-2003
07-04-2003
08-04-2003
08-04-2003

vergroten woning
vergroten woning

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

Buitenplaats "De Wildenborch"
Inspraak aanwijzingsprocedure ex. art. 3 monutenwet
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (onderdeel van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) werkt aan een herziening van de
beschrijving van landgoederen, die in het verleden reeds als Rijksmonument zijn
aangewezen. De oude beschrijvingen blijken te summier en onvolledig.

Voor buitenplaats "De Wildenborch" is de nieuwe beschrijving nu gereed. Deze
beschrijving omvat naast het huis ook een landschappelijk park, XIX, rond het huis
en ten zuiden en westen ervan een wandelbos, een "grand canal", een bouwhuis,
hekken, muren en schuttingen een stenen brug, alsmede bouwsels en sculpturen.
De Rijksdienst startte voor dit gebied op 3 april jongstleden de aanwijzings-
procedure ex. artikel 3 van de Monumentenwet 1988. Sindsdien geldt voor
veranderingen aan gebouwen, bouwwerken, tuin- en landschapsstructuur binnen
het aangewezen gebied een zogenaamde voorbereidingsbescherming. Dit betekent,
dat voor die veranderingen vooraf een monumentenvergunning moet worden
aangevraagd.

Met ingang van donderdag 17 april tot en met woensdag 14 mei 2003 ligt het
voornemen tot aanwijzing van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schappen bij wijze van inspraak voor een ieder ter inzage op de gemeentesecretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). U kunt gedurende
deze periode uw zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.
Zij zullen die zienswijzen betrekken bij hun voorstel aan de gemeenteraad, die
in het kader van de procedure nog advies aan de Minister moet uitbrengen.
Eigenaren en anderszins zakelijk gerechtigden ontvangen afzonderlijk
schriftelijk bericht en krijgen de gelegenheid hun standpunt nader
mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting.



(Advertorial)
Spektakel tijdens Vordense Zomerfeesten:

BEURSPRAAT Songfestival met Kas Bendjen

Operatie 'Iraqi
Freedom' beheerst
de beurzen
In de vroege ochtend van 20 maart
heeft de coalitie geleid door de
Verenigde Staten de aanval inge-
zet tegen Irak, onder de codenaam
'Iraqi Freedom'. Het begin van de
oorlog kwam niet onverwacht. De
reactie op de beurzen bleef op de
eerste oorlogsdag dan ook beperkt.

'OPLUCHTINGSRALLV AL
VOOR BEGIN OORLOG
Op 20 maart sloten de Europese
beurzen licht in de min, terwijl de
Amerikaanse beurzen op die dag
juist iets hoger sloten. Hoewel de
beursreactie aan het begin van de
oorlog dus gematigd was, waren er
wel turbulente dagen aan vooraf
gegaan. De toegenomen zekerheid
dat de oorlog tegen Irak op het
punt stond te beginnen, zorgde al
in de dagen voor de eerste aanval
voor een 'opluchtingsrally' op de
beurzen. De AEX-index steeg in de
week van 13 tot 20 maart met bij-
na 25% ten opzichte van het diep-
tepunt op 218 punten van 12
maart. Ook op andere aandelen-
beurzen wereldwijd deed zich in
de dagen voor het begin van de
oorlog in Irak een duidelijk herstel
voor. Wij gaan ervan uit dat het re-
cente herstel op de aandelenbeur-
zen de komende tijd zal doorzet-
ten.

OPLOPENDE RENTES DRUKT
OBLIGATIEKOERSEN
Op de obligatiemarkt zorgde de
aanloop naar de oorlog juist voor
een negatieve koersreactie. De Ne
derlandse tienjaarsrente liep in
iets meer dan een week tijd op van
minder dan 3,9% naar ruim 4,3%.
De afnemende onzekerheid onder
beleggers is een minpunt voor
obligaties. Bovendien lijken obliga-
ties op de huidige niveaus niet
aantrekkelijk gewaardeerd. Daar
staat tegenover dat het koersbeeld
van obligaties, ondanks de recente
daling, nog altijd goed is. Per saldo
geven wij daarom een licht nega-
tiefadvies voor obligaties.

GEVOLGEN VAN KORTE
OORLOG OP WERELD-
ECONOMIE BEPERKT
Wij gaan ervan uit dat de oorlog

tegen Irak, mede gezien de enor-
me militaire overmacht van de
Verenigde Staten beperkt zal kun-
nen worden in tijdsduur. Uitgaan-
de van dit scenario zal de schade
voor de wereldeconomie naar ver-
wachting beperkt blijven. De oor-
logsdreiging in Irak heeft de afge-
lopen maanden weliswaar bijge-
dragen aan een daling van het ver-
trouwen van consumenten en pro-
ducenten, maar tot nu toe heeft
dit niet geleid tot lagere consu-
mentenbestedingen of een sterke
terugval van de bedrijfsinvesterin-
gen. Wij verwachten, dat met het
wegvallen van de onzekerheid
over de oorlog een dergelijke te-
rugval zich ook niet zal voordoen.
Eerder is het waarschijnlijk dat bij
een gunstig verloop van de oorlog
het consumenten- en producen-
tenvertrouwen juist zullen opve-
ren, zoals ook gebeurde ten tijde
van de Golfoorlog in 1991.

SCHERPE DALING OLIEPRIJS
Voor de wereldeconomie is ook de
ontwikkeling van de olieprijs van
belang. Met het toenemen van de
oorlogsdreiging was deze de afge
lopen maanden sterk opgelopen.
Voor de wereldeconomie is een tij-
delijk hogere olieprijs niet schade
lijk. Pas wanneer de olieprijs lange
tijd hoog zou blijven, heeft dit
merkbaar nadelige economische
gevolgen. Het scenario van een
langdurig hoog blijvende olieprijs
lijkt ons niet waarschijnlijk. Ook
bij een tijdelijk wegvallen van de
Iraakse olieproductie is het niet
waarschijnlijk dat de olieprijs lang
op een hoog niveau zal blijven. De
weggevallen Iraakse olieproductie
zal in dat geval naar verwachting
worden opgevangen door het ver-
groten van de productie in andere
olieproducerende landen. Overi-
gens liet de olieprijs in de dagen
voor het begin van de oorlog al een
scherpe daling zien naarmate dui-
delijker werd dat een oorlog onver-
mijdelijk zou zijn. In de dagen
voor 20 maart daalde de olieprijs
met ruim 25% tot zo'n USD 25. Wij
zien in de huidige ontwikkeling
van de olieprijs dan ook geen be
lemmering voor een verder herstel
van de wereldeconomie.

CONCLUSIE
Conclusie is dat we verwachten
dat het recente herstel op de aan-
delenbeurzen de komende tijd zal
doorzetten omat we verwachten
dat de oorlog met Irak relatief kort
zal zijn en het herstel van de we
reldeconomie daarom niet in ge
vaar komt.

Bron: IRIS (Institute for Research and Invest-
ment Services), een gezamenlijke onderne-
ming van de Rabobank en de Robeco Groep

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

Oranjeavond als "voorproefje
Koninginnefeest
De inwoners uit Vorden kun-
nen zaterdagavond 26 april al-
vast een voorproefje nemen op
het aanstaande Koninginne-
feest.

Die avond wordt er in het Dorps-
centrum een zgn. "Oranjeavond"
gehouden. Voor de pauze zal de
toneelvereniging uit Vierakker/

Wichmond het blijspel "Doktertje
spelen" opvoeren. Hierin zorgt een
gevluchte van bankroof verdachte
crimineel voor veel consternatie in
een ziekenhuis.

Na de pauze is het de beurt aan het
duo "Van Amerongen- Boxtart". Zij
spelen de aanwezigen vermaken
met liedjes en anecdotes.

Eigenaar Klaas Bakker (links) en enkele leden van Kas Bendjen in voorbereiding voor het Vordens Songfestival.

De Vordense Zomerfeesten be-
loven dit jaar een echt spekta-
kel te worden. Het feest wordt
op zaterdagavond 19 juli name
lijk afgesloten met een Vordens
Songfestival. De muzikale bege-
leiding van deze avond is in
handen van Kas Bendjen. Deel-
nemers kunnen zich opgeven
bij zanger Hans Krabbenborg.

De Vordense Zomerfeesten is een
gezamenlijk initiatief van Hotel
Bakker en de Vordense dialect-
band Kas Bendjen. Het spektakel
vindt plaats in de grote feesttent
die op de parkeerplaats van Hotel
Bakker komt te staan. Zanger Hans
Krabbenborg van Kas Bendjen
zegt: "Als band spelen wij die
avond een ondergeschikte rol. Wij
zullen alleen maar de artiesten
muzikaal begeleiden. Het gaat in
de eerste plaats om de deelnemers.
Zij zijn de sterren van de avond."

Iedereen kan zich in principe op-
geven voor het Vordens Songfesti-
val. Kas Bendjen streeft alleen wel
een bepaalde kwaliteit na. "Het
moet geen dronkemansgelal wor-
den. We willen het echt professio-
neel aanpakken. Met een grote
bühne, geluid, licht en andere
showelementen. Het moet een bij-
zonder spektakel worden!" Kas
Bendjen roept de deelnemers op
om te kiezen voor een zogenoem-
de evergreen die iedereen kent en
mee kan zingen. "En dat kan dus
heel breed zijn. Van Luv tot Pava-
rotti."

Het Vordens Songfestival valt of
staat met de opgave van voldoende
plaatselijke artiesten. "Best wel
spannend", zegt bassist Ard Schou-
ten. "Nu komt het er dus op aan.
Wij kunnen wel allerlei leuke
plannen bedenken, maar de men-
sen in het dorp zullen ook hun bij-

drage moeten leveren." Hij roept
alle plaatselijke artiesten in spe op
om zich aan te melden bij de orga-
nisatie. "Desnoods geef je gewoon
je buurman op waarvan je weet
dat hij goed kan zingen. Dan bena-
deren wij die wel weer", lacht Ard
Schouten.

OPGAVE
Plaatselijke talenten dienen zich
uiterlijk voor 17 mei op te geven
bij Hans Krabbenborg, (0575) 55 63
20. De deelnemers worden daarna
uitgenodigd voor een gesprek met
Kas Bendjen waar ze ook een oe
fenbandje krijgen waarop de band
het bewuste nummer heeft inge
speeld. Kas Bendjen laat dus niets
aan het toeval over. Precies zoals
we van de band gewend zijn. "We
zijn ook al bezig om een onafhan-
kelijke jury samen te stellen. Dit is
echt volksvermaak nummero
één!", zegt Hans Krabbenborg.

Swingend concert van Jubal
Afgelopen zaterdagavond was
het Ludgerusgebouw in Vïerak-
ker tot bijna de laatste stoel be-
zet. Alleen op de voorste rij wa-
ren nog enige plaatsen beschik-
baar voor de concertbezoekers.

De avond werd begonnen met
'Graf Zeppelin' een vlotte melodie
in marstempo. Het openings-
woord werd verricht door voorzit-
ter Jan Schieven waarin hij aan-
kondigde dat deze avond voor het
eerst het leerlingenorkest van Ju-
bal zou optreden. Het plechtige
'Pastorale' van Jan de Haan was vol
van klank en werd gevolgd door
het Israëlische Shalom waarin qua
dynamiek en blaastechniek de mu-
zikanten op het uiterste puntje
van hun stoel zaten. Vervolgens
was het de beurt aan de solist van
die avond PatrickTijssen. Hij speel-
de een gecompliceerd stuk ge-
naamd 'The Return' van John Hart-
man op voortreffelijke wijze.

Vervolgens gaf ladyspeaker Ineke
Bijsterbosch het woord aan Karin
Klein Lebbink. Zowel voorzitter
Jan Schieven als oud-penning-
meester Frits Klein Teselink werd
een zilveren KNFM-speld op de re
vers van de uniformjas gespeld
voor hun verdiensten in de ama-
teur-blaasmuziek. Na de pauze
kwam een hoogtepunt van de
avond. Het leerlingenorkest ook
onder leiding van dirigent Jolanda
Jezeer speelden 7 stukken uit de
bundel 'Band Time Starter' van Jan
de Haan. Gezien het eerste optre
den van deze 16-persoonsformatie
kunnen we nog veel van dit orkest
in de toekomst verwachten.
De harmonie vervolgde na de pau-
ze met een wat lichter maar niet
simpeler programma. 'A Morrico-
ne portrait' was een medley van
een drietal Wild-West filmmelo-
dieën. In 'Song for lovers' kwam de
gezellige en warme sfeer van deze
muziekvereniging naar voren.

Maar liefst vijf verschillende muzi-
kanten (dwarsfluitist, altsaxofo-
nist, trombonist en twee trompet-
tisten) legden op solistische wijze
hun gevoel in de muziek. Herken-
ning en nog eens herkenning was
het motto van het slotstuk van de
avond 'Best songs ever', een med-
ley van vier evergreens uit de pop-
muziek bestaande uit de volgende
titels: 'Rock around the clock',
'Ben' van Michael Jackson, 'Music'
van John Miles, de liefdesverkla-
ring aan de muziek waarin zelfs
op het podium de spanning in de
zaal voelbaar was en tenslotte het
nummer Y.M.C.A van de Village
People.

Deze concertavond in het Ludge
rusgebouw was bijzonder geslaagd
qua gezellige sfeer en gemoedelijk-
heid waarbij men zeker ook door
het samenspel van de 30 afzonder-
lijke muzikanten bij tijd en wijle
kippenvel kon krijgen.

Afgelast
Het bestuur van de L.R. "De
Graafschap" heeft het concours
hippique dat het afgelopen
weekend op het terrein bij kas-
teel Vorden gehouden zou wor-
den, vanwege de heersende vo-
gelpest afgelast.

Het is nog niet bekend of het con-
cours later in het jaar gehouden
zal worden. De uitvoering die het
"Dorpstoneel Ruurlo" vrijdag-
avond jongstleden op uitnodiging
van de Deldense Buurtvereniging
in het Dorpscentrum zou geven, is

ook uitgesteld. Dit vanwege droe
vige familieomstandigheden.

Het ligt in de bedoeling dat de
klucht het "Bankgeheim" in mei
of juni aanstaande alsnog opge-
voerd gaat worden.



Op zaterdag 17 mei
willen wij,

Sensire de Wehme, een

voorjaarsmarkt/
rommelmarkt

organiseren.

Wij zoeken nog 'oude'
spullen voor onze

rommelmarkt.

Heeft u nog 'oude' spullen,
dan kunt u deze inleveren

vóór 12 mei a.s.
aan de receptie van

verzorgingshuis de Wehme.

Alvast bedankt voor uw
medewerking.

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag

17 april
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

voor

nieuws

ook op:

Vlees en vleeswaren

1 €4.99

3."
Runderriblappen

Speklappen 1 kiio c
Varkensrollade 1 kiio c 4."

Runderrollade 1 KNO c 5."

Weekpakket vleeswaren

100 gr ACHTERHAM

100 gr KATENSPEK

ioogr PAASROLLADE

€1.95

d.40

€1.95

GOURMETSCHOTELS
standaard 4 pers. 7 soorten vlees €?.95

luxe 4 pers. 7 soorten vlees €

NU VOOR

Elke week op de marktin Vorden uw vakslager Dl JKGRAAF

Lange komkommers

Zware malse krop sla

Hagelwitte bloemkool

Puikbeste Bildstar

Druiven zonder pit

per stuk

per krop

per stuk

10 kilo

1 kilo

O.60

O.60

o.98

f.25

1so

Elke week op de markt in Vorden Fruithandel HUUSKEN
» 4 geraniums 5.°°

** 3 Spaanse margrieten 5.°°

» 3 bossen tulpen

«i 2 begonia's

Bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

( www.compusystem.nl
Internet/Office PC v
AMD Duron 1300 MHz.̂  128; MB:SDmM|ö4"MB=VG ,̂ 6Sk6; 20 GB HDD
AMD XP 2000+, 256 M8 DDR, Gf'2 64 MB AGR^s%it; 40:è8;;HDD 7200
AMD XP 2400+, 256 MB DDR, GF2 64 MB AGP TV-Oüt, 60 GB'HDD 7200

TopPC
AMD XP 2000+, 256 MB,;
AMD XP 2000+, 256p8pDR, G
AMD XP 2400+, 512 :M8 DDR, G

Luxe Miditower A1X Sound, (
2x USB, 2,0, 1,44 MB Diskdri

v.a. € 625,-
40 GB 7200 HDD € 625,-
30 GS 7200 HDD ] € 649,-

'200 HDD : €725,-

t Ethernet, Geluidsarme Koeler,
toard, Loaitech Scroilwh l̂ Muis.

Actie: gigantische prijsverlaging!
Nu complete multimediasystemen

vanaf € 525,-
Meerprijzen:

• Windows XP Home € 105,- • 16/48 DvEb|3ëfef%,28;- • 52x24x52 CDRW € 42,-
• HP DeskJet 3325 Printer € 65,- • 15 Inch TFT € 279,- • Flatbed Scanner €b9>

• 17 inch monitor € 119,- «.Norton AntiVirus 2003 € 19,-
• De systemen worden gratis bij u thuis aangesloten. • Andere onderdelen op aanvraag.

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwêrk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstof artikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.



Dragon*Girls Girls*Tournament
De basketballvereniging Dra-
gon*Girls organiseert voor de
eerste keer in haar bestaan een
toernooi.

Het toernooi is bedoeld voor meis-
jes in de categorieën mini's en as-
piranten, dus voor meiden van on-
geveer 10 tot 15 jaar.
Op 10 mei zullen in sporthal De

Kei zes de ploegen uit de wijde om-
geving elkaar treffen. Acht teams
zullen voor de voorrondes worden
verdeeld over 2 poules, waarna
door kruiswedstrijden de uiteinde-
lijke winnaars bekend zullen wor-
den. De organisatie is bovendien
druk bezig te bekijken of er ook
een clinic kan worden georgani-
seerd.

Steeldarttoernooi in
café "de Koppelpaarden"
DCL houdt op 21 april (Tweede
Paasdag) een steeldart toernooi
in café "de Koppelpaarden" te
Lichtenvoorde.

Het is de eerste keer dat DCL een

toernooi organiseert met pasen en
ze hopen dat er veel animo is. Er
zijn zowel geldprijzen als bekers te
winnen.
Je kunt telefonisch inschrijven (zie
de Contactjes).

Vordens Idootschiettoernooi
De afdeling Vorden van de An-
bo organiseert vrijdag 18 april
een Idootschiettoernooi met als
inzet het "Vordens kampioen-
schap voor 55 plussers".

Dit toernooi wordt gehouden van-
af 10.00 uur bij camping "Kleine
Steege" te Wichmond. ( Vertrek-
punt en eindpunt). Inmiddels heb-

ben zich al 22 ploegen ingeschre-
ven die onder meer afkomstig zijn
uit Bathmen, Borculo, Deventer,
Hellendoorn, Nijverdal, Raalte,
Ruurlo, Vorden en Wilp. Het af te
leggen parcours heeft een lengte
van zes kilometer. Voor nadere in-
formatie c.q. opgave kan men te
recht bij Th. Nijenhuis telf. 0575-
552763.

Witkamp heel paasweekend
in Caribische sferen
Twee dagen volop feest en spek-
takel met o.a. Bombi. Tijdens
het paasweekend leun je maar
liefst twee dagen feesten in Wit-
kamp Laren (Gld.), The Place to
Be.

Op zaterdag 19 en zondag 20 april
staat alles in het teken van een su-
perhete Caribian Party. En dat
wordt er eentje om niet snel te ver-
geten, want alles wordt in het
werk gesteld om deze twee avon-
den supertof te maken!
Heel Witkamp zal wederom omge-
toverd worden in een heus tro-
pisch paradijs met een superzo-
merse aankleding. Ook gaan de
mafste en lekkerste cocktails je he-
lemaal in warmere sferen bren-
gen. Op de zaterdag is er een extra
optreden van de superpopulaire
zanger Bombi, bekend van de hits
'I Go to Rio' en 'Copacobana'. Deze
rasartiest zal de tem para tuur tot
het kookpunt doen stijgen.

Verder zijn er op beide dagen ui-
teraard twee puike top-100 bands.
Zaterdag staat Oliver in de Balus-
tradezaal en op de zondag is het de
beurt aan Insane. Alle grote hits
van de laatste jaren komen voorbij
bij deze twee vette acts. Uiteraard
zal de Kelderbar in het teken staan
van de beste dance, trance en r&b.
Back to the Seventies and the Eigh-
ties is het thema in de Funbar, dus
voor de oudere bezoeker valt er
ook genoeg te beleven in Wit-
kamp. Bovendien is er nog een ver-
rassingsact op de zondag in de
Funbar.
Wie? Dat vertellen we je uiteraard
nog niet. Gewoon komen dus! Ver-
dere info over de Caribian Party
kun je vinden op onze website:
www.witkamp.com of 0900 - WIT-
KAMP. De discobussen zullen op
beide dagen rijden, dus over ver-
voer hoefje je geen zorgen te ma-
ken. Zorg dat je dit spektakel niet
mist!

COSBOVorden verandert
haar naam in SBOVorden
Tijdens een bestuursvergade-
ring van het COSBOVorden, dat
is de afkorting van Centraal Or-
gaan Samenwerkende Bonden
van Ouderen in Vorden is geko-
zen voor een meer duidelijke
naam, die de samenwerking be-
ter weergeeft. De samenwer-
king betreft de afdelingen van
de Ouderenbonden van de AN-
BO en de PCOB hier ter plaatse.

Aangezien de naam COSBO een in-
gewikkelde naam is en niet duide-
lijk blijkt waar het om gaat is nu
gekozen voor Samenwerkende
Bonden van Ouderen in Vorden,
afgekort SBO-V.
De overkoepelende organisatie
van Ouderenbonden in onze pro-
vincie heeft bijna dezelfde naam;
zij heet Samenwerkende Bonden
van Ouderen in Gelderland
(SBOG).
De ANBO en de PCOB in Vorden
werken al nauw samen. In geza-

menlijk verband werden vorig jaar
reeds bijeenkomsten gewijd aan
de nieuwe ontwikkelingen in de
belastingwetgeving en in het F,ri:

recht. Beide bijeenkomsten wer-
den goed bezocht. Ook is vooraf-
gaande aan de gemeenteraadsver-
kiezingen in maart 2002, vanuit
de gezamenlijke bonden overleg
gevoerd met de fracties van de po-
litieke partijen. Dit overleg is door
de politici positief gewaardeerd.

Door de SBO-V zal in samenwer-
king met de SWOV , de gemeente
en woningbouw-corporatie de Stie-
pel op 8 oktober 2003 een informa-
tieve marktdag voor veilig en com-
fortabel wonen in en bij het Dorps-
centrum in Vorden worden gehou-
den. U krijgt hierover nadere infor-
matie te horen. De SBO-V neemt sa-
men met de SWOV deel aan het
kwartaaloverleg met de gemeente
Vorden. U zult in de toekomst ze-
ker meer van de SBO-V horen.

Jazzorkest The Mills Brothers
in het Theater onder de Molen
The Mills Brothers spelen op
tweede paasdag 21 april ter
gelegenheid van "TIEN JAAR
THEATER Onder de MOLEN".

De Mills Brothers vormen een suc-
cesvol professioneel Jazzorkest van
grote kwaliteit en zijn, vanwege de
fraaie acoustiek in het Theater on-
der de Molen, hier al vaker te gast
geweest. Ditmaal geeft het viertal
een extra feestelijk karakter aan
haar optreden aangezien Theater
Onder de Molen tien jaar bestaat.
De robuuste, Shakespeariaanse
ronde vorm en de intimiteit van
het theater is thans voltooid door-
dat het balcon nu rondom loopt.

De acoustiek in het theater is een
verassende toegift en maakt het
luisteren naar muziek tot een bij-
zondere ervaring. Het orkest be-
staande uit Hans Kwakkernaat
(piano), Bas Rietmeyer (contrabas),
Maurice Schmidt (tenorsaxofoon)
en Florian Hoefnagels (drums) be-
hoort tot de top van de Nederland-
se jazz. Zij spelen herkenbare klas-
sieke jazz op een wijze die onwille-
keurig doen denken aan de groten
uit de Amerikaanse jazzmuziek.

Al deze ervaren muzikanten stu-
deerden cum laude af van het con-
servatorium. Onder de naam The
Mills Brothers spelen zij mainstre-

am repertoire met bekende en on-
bekende standards en originele
improvisaties. Boris Tomas neemt
bij diverse nummers de zangpar-
tijen voor zijn rekening. Achter dit
pseudoniem gaat een niet onbe-
kende Nederlander schuil, die in
zijn jonge jaren zang studeerde bij
een gospelmuzikante uit New Or-
leans. Als zanger bij het Gypsie
Swing Quartet Coco Briaval in
Frankrijk kreeg hij zijn pseudo-
niem.

The Mills Brothers zijn het sluit-
stuk en het klapstuk van het Voor-
jaarsprogramma. Van te voren re-
serveren is aan te bevelen.

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.

Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

APRIL
15 Reisje vlechtmuseum in Noord-

wolde N.B.v.P. vrouwen van nu
afd Vorden.

15 St. Vriendenkring Klein Axen
't Beeckland, lezing P. Rijntjes.

16 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

16 Verrassingsavond door'Eendags-
bestuur' N.B.v.P. vrouwen van
nu afd. Vorden.

16 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
16 Handwerkmiddag en kraam-

verkoop Welfare Rode Kruis
Wehme.

17 Klootschieten bij de Vordense
Pan.

17 Bejaardenkring Dorpscentrum.
17 PCOB Paasbijeenkomst in 't

Stampertje.
20 Paasvuur Kranenburg.
22 Chr. Vrouwenbeweging Passage

Paasviering.
23 HVG Wichmond, mevr. Smits

poppenkasten.
23 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
23 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.

24 Klootschieten bij de Vordense
Pan.

24 Provinciale ontmoetingsdag
N.B.v.P. vrouwen van nu afd.
Vorden.

24 HVG dorp, lezing Mantelzorg VTT.
26 Oranjeavond in't Dorpscentrum.
26 HSV de Snoekbaars, senioren-

wedstrijd.
27 'Vorden zingt' in de Dorpskerk.
27 Klootschiettoernooi Wilden-

borch.
28 Bridgen in Dorpscentrum.
29 Agrarische P.R. reisje naar de

Veluwe N.B.v.P. vrouwen van
nu afd. Vorden.

30 Oranjefeest Vorden.
30 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
30 Handwerkmiddag Welfare in

de Wehme.

Moolitie varia GROEP VORDEN

Zaterdag 5 april
Op de Horsterkamp gaan regelma-
tig snelheidscontroles plaatsvin-
den. Er is geconstateerd dat nu er
nieuw asfalt ligt en de verkeersob-
stakels zijn weggehaald de snel-
heid behoorlijk omhoog is gegaan.
Er is een preventieve snelheidscon-
trole gehouden. Tussen 12.00 uur
en 13.15 uur werd er met de laser-
patrol metingen gehouden. Het re
sultaat was dat 6 bestuurders zich
aan de geldende snelheid van 50
km/h hielden. 26 Bestuurders re-
den boven de 60 km/u, 16 bestuur-
ders reden boven de 70 km/u en 6
bestuurders reden boven de 80
km/u. De hoogst gemeten snelheid
was 89 km/u waar 50 km/u is
toegestaan. Alle bestuurders zijn
staande gehouden en in dit geval
nog gewaarschuwd. 90% van de
overtreders kwam uit Vorden en
omgeving.

Maandag 7 april
Aan de Wildenborchseweg vond
een aanrijding plaats. Een bestuur-
der reed vanuit een uitrit de rij-
baan op en zag daarbij een van
links komende bestuurder over
het hoofd. Beide voertuigen raak-
ten beschadigd.
Aan de Nijverheidsweg werd een
diefstal gepleegd. Vanaf een be-
drijfsterrein werd een aanhangwa-
gen met een mini rupskraan ont-
vreemd.

Aan de Zutphenseweg werd een
parkeerbord vernield. Naar de ver-
oorzaker wordt een onderzoek in-
gesteld.

Achter de Dorpsstraat werd een

vernieling aan een auto gepleegd.
De linker spiegel werd er afge-
trapt.

Dinsdag 8 april
Op de Dorpsstraat werd een ver-
keerscontrole gehouden. Er werd
4x proces-verbaal opgemaakt voor
het niet dragen van een autogor-
del.

Woensdag 9 april
Op de Horsterkamp vond een aan-
rijding plaats. Twee bestuurders
reden in dezelfde richting. De
voorste bestuurder moest remmen
voor het overige verkeer. De twee-
de bestuurder kon niet meer rem-
men en botste achter op de voorste
bestuurder. Beide voertuigen raak-
ten beschadigd.
Aan de Prins Clauslaan werd een
vlaggenstok en Friese wimpel ont-
vreemd.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 15 maart

Gevonden:
- Sleutelbos - 5 gekleurde sleutels

met een leren hoesje
- Bril - bruin montuur, 8-hoekige

glazen

Verloren:
- Skateboard - gekleurd
- Wieldop - Peugeot 206
- Portefeuille - zwart leer
- Portemonnee - zwart met in-

houd
- Mobiele telefoon - Nokia, grijs-

blauw

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.

AUTO HERWERS
DOETINCHEM • HENGELO G. • ZEVENAAR

2E PAASDAG OPEN
Speciale paasaanbieding kijk op

www.herwers.nl
van 17 t/m 19 april en 2e Paasdag



www.financial-freedom.nl

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

Zondag 27 april

VLOOIENMARKT
Sporthal 't Jebbink in Vorden

van 10.00 tot 16.00 uur.
Adres: Het Jebbink 13
Kraam € 20,- 2e € 15,-

REAN EVENEMENTEN
Tel.(010)4328696

DAGELIJKS VAN 10.00 • 17.00 UUR

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Goede Vrijdag 18, zaterdag 19,
2e Paasdag 21 en dinsdagM april

Sloobmid
Zutphenvweg 31 - 7245 NR laren (Gld J * Tel (0573) 40 12 27, Fax (0573) 40 21 31

kijk ook op www.slootsmid.nt

DANCING DISCO! EEK

ty 19 en/2 O Apr/
Co/ r^imj Pda/wwlmd

Balustrade zaal:
Tropical Party and live on stage:
Zaterdag - OH ver en Bnmbi

its : I go to Rio, Copacabana.

Zondag : ISANE !!
Back to the 70's and 80's
in de Underground: Dance, Trance en RCB

3 AREA'S 100% FÜN

Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,
De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 * Lochem,

voormalige Technische School 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School

22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gorssel, Roskam 22:45 * Harfsen,
Buitenlust 22:55. Meer info : www.witkamp.com

JCeukenprinsessen
zijn bij ons

de koning te rijk
Een keukenprinses verwen je vorstelijk met een keuken van Holtslag. Want

met een Holtslag keuken ben je de koning te rijk. Wij hebben keukens voor

iedere smaak en voor ieder budget. Neem de proef op de som: breng een

bezoek aan onze showroom. Spoorstraat 28 in Ruurlo. Telefoon (0573) 45 20 00

Sla uw slag bij HoLfSlM

2e P A A S D A G

21 april van 10.00 tot 17.00 uur
DUBBELE AIR MILES
Lochem
Kwinkweerd 4

(0573) 25 1999 PRAXIS

rtW Mef vele LEUKE

AANBIEDINGEN _

9E PAASDAG GEOPEND
VAN 10.00-17.00 UUR

BieBam

alles voor uw baby
Rembrandtplein 8 • 7131 EJ Lichtenvoorde

Tel. 379654 • Fax 379656
www.beebiebam.nl



Eieren zoeken
Kranenburg
gaat niet door
In verband met de vogelpest en
om elk risico te vermijden heeft
Kranenburgs Belang besloten om
het paaseieren zoeken voor dit
j aar af tegelasten.

Voetbal

V.V. VORDEN

Vorden - Ulftse Boys 1-1
Vorden heeft afgelopen zondag de
koploper van de 4e klasse C op be-
zoek gehad en met één punt naar
huis gestuurd, terwijl het voor de
volle drie punten naar Vorden was
gekomen. Daar zag het in de eerste
vijf en veertig minuten ook naar
uit, want Ulftse Boys was de betere
ploeg. Niet dat Ulft zich uitgespeel-
de kansen creëerde, maar het had
het betere van het spel en de hoge
ballen voor het doel waren niet
zonder gevaar.
Kees Holtrigter, de jeugdige doel-
man van Vorden, toonde durf door
het merendeel van de hoge ballen
voor de lange spitsen uit de lucht
te plukken.
De tweede helft had een ander
aanzien. Vorden werd naarmate
de wedstrijd vorderde sterker en
had de betere kansen. Vijf minu-
ten voor tijd kreeg het loon naar
werken en scoorde het de gelijk-
maker. Aan de absentielijst bij Vor-
den werden weer twee spelers toe-
gevoegd. Zowel Ruiger Wullink als
Mark Borgonjen lijken dit seizoen
te zijn uitgeschakeld. Voor alle
thuiswedstrijden krijgt Vorden
een bal gesponsord. Voor deze
wedstrijd had smederij Oldenhave
de bal beschikbaar gesteld.
Ulftse Boys maakte direct vanaf
het eerste fluitsignaal haar bedoe-
lingen kenbaar. Zij kwamen voor
de volle winst. Het zette Vorden
flink onder druk, maar de achter-
hoede van Vorden verdedigde be-
kwaam. Het kwam overigens niet
aan opbouwen toe, want liet mist-
te de vrije man op het middenveld
of een opkomende verdediger.
Vooral de l inkerspits van Ulf t se
Boys was zeer behendig en snel en
dat betekende dat Vorden werd ge-
dwongen met extra rugdekking te
spelen. Overigens hanteerde UI ft se
Boys ook veelvuldig de lange bal
op hun spitsentrio en dat was niet
ongevaarlijk. In de 25e minuut
kreeg de spits van Ulft toevalliger-
wijs de bal uit een kluts voor de
voeten en hij had een vrije schiet
kans. In eerste aanleg wist Kees
Holtrigter de bal nog uit zijn doel
te werken, maar moest in de re-
bound zich toch gewonnen geven.
0-1
De tweede helft gaf aanvankelijk
eenzelfde spelbeeld. Een sterker
Ulftse Boys, maar het creëerde zich
geen doelrijpe kansen. De achter-
hoede van Vorden, waarin Erik Ol-
denhave weer was teruggekeerd,
gaf geen kansen weg. Vorden pro-
beerde met counters gevaar te
stichten en ging ook wat verder
van eigen doel spelen. Het nam ge-
leidelijk aan het initiatief van Ul f t -
se Boys over en kreeg ook kansen.
Keeper Henk klein Holte, voor-
heen Pax, wist geen raad met een
terugspeelbal en kreeg Ronald Vis-
ser een goede scoringskans. Hij
kopte de bal over de keeper, maar
de bal ging nipt naast. Een echte
uitgespeelde kans kreeg Rob Enze-
rink na een combinatie met Joris
Plateeuw, maar zijn schot ging ra-
kelings naast. In de 85e minuut
lanceerde Joris Jours Plateeuw een
schot waarop keeper ten Holte
zich volkomen verkeek. 1-1
Geen van beide ploegen durfde
nog vol op de aanval te spelen. Vor-
den telde de seconden af, omdat
het dit seizoen al vijf wedstrijden
in de laatste minuten de winst of
een punt liet glippen.
Tweede Paasdag speelt Vorden te
gen Eibergen, die thans de lijst van
de 4e klasse C aanvoert.

Uitslagen voetbalweekend
10,12 en 13 april
Witkampers 5 - Vorden 4 1-7; Vor-
den 5 - Witkampers 6 1-2; Vorden
Fl - Brummen Fl 0-1; Steenderen
F3 - Vorden F2 1-9; Kilder F2 - Vor-
den F3 1-5; Vorden F4 - AZC F4 7-1;
WHCZ F5 - Vorden F5 6-1; Vorden
El - Doesburg E2 2-3; H en K E2 -
Vorden E2 3-3; Vorden E3 - Drempt
Vooruit E3 0-2; Vorden Dl - Zelos
Dl 1-2; Vorden D2 - H en K D2 4-5;
DZC '68 D7 - Vorden D3 0-10; Vor-
den D4 - Steenderen D2 1-8; Vor-
den Cl - RKZVC Cl 2-4; Vorden C2 -
Steenderen C2 0-3; Vorden/Ratti BI
- Oeken BI 2-1; Stokkum Al - Rat-
ti/Vorden Al 3-2; Vorden l - Ulftse
Boys l 1-1; Silvolde 2 - Vorden 2 1-1;
Witkampers 3 - Vorden 3 0-1; Vor-
den 4 - Vios B. 5 3-1; Vorden 5 -
SDOUC 5 1-8.

Programma
Keijenburgse Boys Fl - Vorden Fl;
Vorden F2 - Zelos F2; Doetinchem
F2 - Vorden F3; Vorden F4 - Steen-
deren F4; Gazelle Nieuwla F5 -Vor-
den F5; Zelhem E1D - Vorden El;
Vorden E2 - Zelhem E2; Vorden F.3
- Doetinchem E6; Vorden Dl - Con-
cordia-W Dl; Vorden D2 - Does-
burg D2; Pax D4 - Vorden D3;
WHCZ D6D - Vorden D4; Vorden
Cl -Vios B. Cl; Eibergen l -Vorden
1; Vorden 2 - Lochem SP 2; Vorden
3 - GSV '38 2; Vorden 5 - Ratti 3.

Ratti - Klein Dochteren
Afgelopen zondag heeft Ratti de
punten weer eens in eigen huis
gehouden, door het jonge Klein
Dochteren met 2-1 terug te wijzen.
Alle doelpunten vielen na de rust.
In de gehele eerste helft al hadden
de jongens van trainer Flip Pel-
grum een licht overwicht. Maar zo-
als wel vaker het geval was scoren
het probleem, hoewel vooral Ruud
Mullink met een aantal gevaarlij-
ke schoten dichtbij een treffer was.
Aan de andere kant kreeg ook
Klein Dochteren enkele kansjes,
maar echt gevaarlijk werden zij
niet.
Na de thee lukte het scoren wel;
een mooie vrije trap van Ruud
Mullink werd door Senacl Sabotic
over de lijn gewerkt, 1-0. Hierop
ging Klein Dochteren achterin een
op een spelen om de gelijkmaker
te forceren. Van de ontstane ruim-
te achterin maakte Ratti dankbaar
gebruik. Mathijs Nijhof maakte
een actie op rechts en gaf hoog
voor, waarna wederom Senad Sa-
botic de bal prachtig vol op de slof
binnen schoot. Toch wist Klein
Dochteren de aansluiting te vin-
den. In de 'zestien' schoot een van
hun spelers tegen de arm van Ma-
thijs Nijhof aan, wat hen een pe-
nalty opleverde. Deze belandde
strak in de hoek, 2-1. Vervolgens
hadden de gasten nog een kwar-
tier voor een slotoffensief. Grote
kansen voor hen bleven echter uit,
waardoor Ratti een verdiende 2-1
overwinning boekte.

Zaterdag 19 april
Zelos F3 - Ratti Fl; Ratti El - St. Jo-
ris El; Ratti Dl - Doetinchem D3.
SSSE 3 - Ratti 5.

Maandag 21 april
Ratti 2 - Rietmolen 3; Vorden 5 -
Ra t t i 3; Ratti 4 -Mariënvelcl 3; Acti-
via l - Ratti l (dames).

Woensdag 23 april
Vorden/Ratti Bi -WHCZ B3.

SOCIÏ NIEUWS
Wolfersveen was de tegenstander
van Sociï afgelopen weekend. Het
was een potje voetbal waar het 't
eerste halfuur alle kanten op kon.
De scheidsrechter meende na een
vrije trap handsbal gezien te heb-
ben in de muur en wees resoluut
naar de stip. Doelman Garritsen
stond op de juiste plaats en maak-
te er met een mooie zweefduik een
hoekschop van. Niet veel later
maakte Robert Kornegoor na een
vloeiende aanval 0-1. Diezelfde
kleine jonge man die weer in de
basis begon na een blessure zorgde

in de 2de helft ook voor de 0-2 en
met een mooie boogbal maakte hij
ook 0-3. Nu is het zaak voor trainer
Bart Haggeman om de rood witte
brigade scherp te krijgen voor de
wedstrijd op tweede paasdag de
topper Warnsveldse Boys - Sociï.

Verdere uitslagen:
De Hoven 2 - Sociï 3 1-1; Sociï 4 -
W.I I.C.Z. 11 4-0; Sociï 6 - Brummen
8 0-3; D.Z.C. F4 - Sociï Fl 1-2; Sociï
F2 - Keijenburgse B F4 O4; Viod E4
- Sociï El 2-3; Sociï Dl - Halle Dl
11-1.
Sociï 2 -Voorst 2 2-2; Sociï 3 - Does-
burg 3 1-2; Zutphania 3 - Sociï 4
9-0; Turkse Kracht 7 - Sociï 5 6-2;
Sociï 6 - Keijenburgse B 5 2-0.

Programma 19/21 april:
Sociï Fl - Steenderen F2; Warns-
veldse B F6 - Sociï F2; Sociï El - Be
QjLiick E2; Mariënveld Dl - Sociï Dl.
Warnsveldse B - Sociï; Sociï 2 - Keij-
enburgse Boys 2; Sociï 3 - Turkse
Kracht 4; E.D.S. 2 - Sociï 4; Oeken 4
- Sociï 5; Sociï 6 - Concordia W 8.

23 april:
Sociï Cl - Oeken C2.

24 april:
Sociï 3 - A.Z.C. 5.

Harm Cortumme
wint Voorjaarsrit
"De Graafschap-
rijders" in de
A- klasse
Onder wel zeer fraaie weersom-
standigheden vertrokken de deel-
nemers in de A- en B-Klasse zon-
dagmorgen bij het pannnkoeken-
restaurant "Kranenburg" voor het
eerste gedeelte van de voorjaarsrit
(orientatierit) die deze dag door
de VAMC "De Graafschaprijders"
werd georganiseerd. Een rit die
meetelt voor het Open Noord en
Oost Nederlands Orienteringsrit-
ten Kampioenschap (ONONOK) en
die tevens voor het clubkampioen-
schap van "De Graafschaprijders".
Erik Kleinreesink en Jan Luiten
hadden een prachtige route in Vor-
den en omgeving uitgezet waarbij
de equipes tevens konden genie-
ten van fraaie stukjes natuur-
schoon.Voor de A en B rijders een
ochtendrit met een lengte van 48
kilometer en een middagrit van
54 kilometer. De deelnemers die
uitkwamen in de C-klasse ( voor
mensen met weinig of geen erva-
ring in de orientatierittensport)
kregen alleen een middagrit, met
een lengte van circa 48 kilometer,
voorgeschoteld. De uitslagen wa-
ren als volgt:

A- Klasse: l H. Cortumme, Toldijk
286 strafpunten; 2 R. Belfi Apel-
doorn 380; 3 A.de Boer, Assen 382
B- Klasse: l H. Koenraad, Haren 335
strafpunten; 2 B.v.d. Horst Harder-
wijk 505; 3 H. Wiersma Winscho-
ten 506.
C- Klasse: l F. Slotboom, Apeldoorn
30 strafpunten; 2 G. van Veldhui-
zen, Vorden 93; 3 H. Snippe, Klazi-
naveen 174 strafpunten.
A- Klasse (Teams) l MAC Zutphen
1251 strafpunten.
B- Klasse (Teams): l "De Graaf-
schaprijders", Vorden 1631 straf-
punten
C- Klasse (Teams): l "De Graaf-
schaprijders", Vorden 546 straf-
punten.

Tennis

Afgelopen week is de competitie
voor Tennisvereniging Vorden van
start gegaan. Vorden vertegen-
woordigt met 20 teams, waarvan
14 senioren teams en 6 junioren
teams, de tennisvereniging.

Uitslagen competitie Tennis Ver-
eniging Vorden

Zondag:
Heren 6e klasse Bornel - Vorden l
5-1; Heren 7e klasse Vorden 2 -
TWS l 3-3; Heren 7e klasse Rozen-
daal 3 - Vorden 3 6-0; Dames 3e
klasse Vorden l - Tie-Break l 6-0;
Gemengd 35+ 3e klasse Brilmans-
dennen - Vorden l 1-4; Heren 35+
Ie klasse Ready O - Vorden l 2A\
Gemengd junioren Vorden l -
Schapekolk l 0-8.

Zaterdag:
Heren 2e klasse Uchelen l -Vorden
1 3-3; Heren 5e klasse Harfsen l -
Vorden 2 3-3; Heren 35+ 4e klasse
IJsselweide l -Vorden l 2-4; Meisjes
t/m 17 Vorden l -Varrseveld l 6-0.

Dinsdag:
Dames Ie klasse Vorden l - Neede
2 3-3; Dames Ie klasse Vorden 2 -
Dukenburg l 0-6; Dames dubbel 4e
klasse Mallumse Molen 3 - Vorden
1 3-1; Dames dubbel 4e klasse Zed-
dam4-Vorden2 1-3.

Woensdag
Mix t/m 10 jaar Vorden l -Winters-
wijk l 4-1; Mix t/m 10 jaar Vorden
2 - De Stoven l 4-1; Mix t/m 12 jaar
Winterswijk l -Vorden l 4-1; Mix
t/m 12 jaar Winterswijk 2 - Vorden
5-0.

Donderdag
Dames 2e klasse Vorden l - Zelhem
22-2.

Programma thuiswedstrijden
Woensdagmiddag 16 april
Mix t/m 12 Vorden l - Lochem l;
Mix t/m 12 Vorden 2 - Keislag 1.

Zaterdag 19 april
Heren 2e klasse Vorden l - Alphen
l; Heren 5e klasse Vorden 2 - Gors-
sel 1; Heren 35+ 4e klasse Vorden l
-Winterswijk 3.

Maandag 21 april
Heren 6e klasse Vorden l - Diek-
man 1; Gemengd 35 + 3e klasse
Vorden l - Colmschate 4; Heren
35+ Ie klasse Vorden l - Nieuwe-
land 2.

Dinsdag 22 april
Dames Ie klasse Vorden l - IJssel-
weide 1; Dames Ie klasse Vorden 2
- Lochem l.

Volleybal

Uitslagen
Dames Sv Harfsen 3 - Pelgrum
Dash 7 4-0; dames Pelgrum Dash 3
- Longa 59 4 Q-4; dames Pelgrum
Dash 4 - Sv Harfsen l 3-1; dames
Pelgrum Dash 6 - Pajodos 4 2-3; da-
mes Pelgrum Dash 2 - Longa 59 3 1-
3; dames Pelgrum Dash l - SNS
MTHS l 2-3; meisjes DVO MC3 -
Pelgrum Dash MC3 3-1; meisjes
Pelgrum Dash MB1 - Vios Eefde
MB1 0-4; meisjes Pelgrum Dash
MC2 - Vivante Wivoc MCI 2-3; hè
renrecr. Pelgrum Dash l - Heeten
Sportief 2 2-1.

Bridge

BRIDGECLUB VORDEN

Uitslagen van maandag 7 april
A groep:
l. de dames van Burk en Hendriks
met 63,0 %; 2. De dames Wal ter
Kilian en van Gastel met 61,5 %; 3.
Het echtpaar Hoftijzer met 54,2 %

B groep:
l. Mevr. de Vries en de heer Groot
Bramel met 64,2 %; 2. De dames
Kamphorst en de Leeuw met
59,6%; 3. De dames Beek en Las-
sche met 59,6 %

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 9 april
Groep A: l Mw. A. van Burk - Mw.
A.W. van Gastel 61,11%; 2 Mw. N.
Hendriks - Dhr. G.G. Bergman
53,47%; 3 Mw. K. Vruggink - Mw. D.

Hoftijzer 52,78%.
Groep B: l Mw. C.E. Smit - Mw. A.
Jansen Vreling 60,63%; 2 Mw.
I.H.M. Fuhri Snethlage - Dhr. G.H.
Fuhri Snethlage 58,75%; 3 Mw. L.
Polstra - Dhr. S. Polstra ,57,92%.
Groep C: l Mw. H. Stertefeld - Dhr.
F. Stertefeld 62,50%; 2 Mw. L. La-
mers - Dhr. H.J. Kip 60,94%; 3 Mw.
T. Speulman - Dhr. P. Speulman
58,33%.

Genealogisch Café
Op zaterdagmiddag 19 april vindt
weer het jaarlijkse Genealogisch
Café plaats van de Afdeling Achter-
hoek van de NGV (Nederlandse Ge-
nealogische Vereniging). Plaats
van handeling is het Dorpscen-
trum. Een ideale gelegenheid voor
leden en niet-leden om vragen en
gegevens uit te wisselen op het ge-
bied van stamboomonderzoek en
wat daarmee samenhangt. In de
uitwisseling van gegevens ligt
vaak de kracht van genealogisch
onderzoek. Traditioneel is het Ge
nealogisch Café de gezellige en in-
formatieve afsluiting van het sei-
zoen voor de NGV-afdeling Achter-
hoek.

Paasbijeenkomst
SBO
Op donderdagmiddag 17 april a.s.
wordt in het Dorpscentrum - dit
keer in de Leukezaal - de Paasbij-
eenkomst gehouden. Dan zullen
de dames C. van Reeuwijk en L.
van Ruller voor ons een Paaslitur-
gie verzorgen in verband met het
komende Paasfeest. Deze bijeen-
komst belooft een rijke middag te
worden. Komt allen en breng ge-
rust vrienden of kennissen mee.

Oranjekrant
Volgende week woensdag 23 april
wordt de "Oranjekrant" in dit
weekblad bijgevoegd. Daarin
wordt op uitvoerige wijze aan-
dacht geschonken aan het pro-
gramma dat de Oranjevereniging

•voor Koninginnedag voor de Vor-
denaren in petto heeft.
Uiteraard veel traditionele dingen
zoals de aubade bij het gemeente-
huis, waaraan onder meer de kin-
deren van de groepen l t/m 8 van
de basisscholen meedoen. Verder
vermeldt het progrmma o.m. het
vogelschieten, ringsteken per dog-
car, orientatieritten per fiets etc.
Kindertheater voor de "kleine
jeugd" alsmede een luchtkussen
op het grasveld voor de kerk, judo-
en streetdancedemonstraties, de-
monstratie steltlopen etc. etc. De
"Bakker-rock" in de feesttent op de
parkeerplaats bij hotel Bakker,
's Avonds een lampionnenoptocht
en uiteraard veel vertier in de
plaatselijke horeca.

Deze week
in Contact

PASEN 2003
.• - H«t Paasmysterle



Ook bij Ch Hengelo (Gld.) een
vollere tas voor minder geld!!! Gratis sparen

voor Hartman
tuinmeubelen^

VLEES:

RIBLAPPEN

kilo

99

GROENTE EN FRUIT:

NAVEL-LATE
HANDSINAASAPPELEN

1,5 kilo van 2.69 voor169

FOPPEN
GEROOKTE
ZALMFILET

200 gram

van 6.13 voor

Oh ROLLADES
kilo

o.a. kalfsrollade, kiprollade
en gehaktrollade

20% bonuskorting

ARIEL
WASMIDDEL

pak a 1,35 kg a 6.69

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

HAAGEN DAZS
IJS

beker 500 ml

van 5.29 voor3.'99

GALL^GALL

COEBERGH
CLASSIC

BESSENJENEVER

liter nu

59

COCA COLA,
FANTA, SPRITE

fles 1,5 liter a 1.16

nu 4 flessen halen

3 flessen betalen

Altijd dagvers
Bestelling pel' tel./fax

Bezorgen aan huis

Riant en gratis parkeren
Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

Openingstijden
rond Pasen:

maandag t/m woensdag
van 8.00 - 20.00 uur

donderdag van 8.00-21.00 uur
vrijdag van 8.00 - 19.00 uur
zaterdag van 8.00 - 17.00 uur

maandag 2e Paasdag gesloten.

GALLEGALL

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

Ch HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

Verhuur verticuteermachines
Tevens uw adres voor

graszaden en meststoffen
Ook uw adres voor

tuinzaden

HARMSEN
jfC. IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

•T2S J Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20

Kijk voor nieuws ook op:
wiwv.confacf.n/

De Stiepel
Woningcorporatie

Ons kantoor aan de Dr. Grashuisstraat 8 in Zelhem

is
op vrijdag 18 april 2003

de gehele dag
in verband met Goede Vrijdag

GESLOTEN
Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL Postbus 233, 7020 AC Zelhem

Telefoon: (0314) 626 126 Fax: (0314) 626 158 Reparatievcr/oeken: (0314) 626 140
Internet: www.dcsticpcl.nl c-mail: info@desticpcl.nl

De bibliotheek
Is

sloten
op Goede

Vrijdag
18 april

en
zaterdag
19 april

Te koopt 't lekkerst b// de groentetuin!
iMYkOSt
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„ten & fruit
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Dierenbescherming
start onderzoek naar dier-
vriendelijkheid supermarkten

Hamoverijders op podium

De Dierenbescherming start de-
ze week een onderzoek naar het
aanbod van diervriendelijker
producten van supermarkten.
De supermarkten worden met
een speciaal ontwikkelde 'meet-
lat' vergeleken op het aanbod
van onder meer scharrel-, biolo-
gische- en vegetarische produc-
ten. Naar verwachting presen-
teert de afdeling Zutphen van
de Dierenbescherming begin
mei de resultaten van het on-
derzoek.

De "meetlat supermarkten" is een
onderdeel van de meerjarige cam-
pagne "diervriendelijker consume-
ren" van de Dierenbescherming.
In het kader van deze campagne
staat voorlichting aan de consu-
ment centraal. Niet alleen waar
het de omstandigheden waaron-
der dieren worden gehouden in de
bio-industrie betreft, maar vooral
ook de rol die de consument zelf
heeft bij het diervriendelijker ma-
ken van de Nederlandse veehoude-
rij. Consumenten kunnen met
hun koopgedrag de vraag naar
diervriendelijker geproduceerde
producten doen toenemen. Onder
meer supermarkten dienen deze

vraag te vertalen naar een gepast
aanbod. En daar wringt vaak de
schoen.

Ondanks het feit dat supermark-
ten sinds kort zijn begonnen hun
assortiment diervriendelijker ge-
produceerde producten uit te brei-
den, schiet het aanbod volgens de
Dierenbescherming nog steeds te
kort. Een veel gehoorde klacht van
de consument is dat hij best bereid
is iets meer te betalen voor bijvoor-
beeld diervriendelijker geprodu-
ceerd vlees, maar dat het simpel-
weg niet in de buurt is te verkrij-
gen. Hetzelfde geldt vaak ook voor
diervriendelijke zuivelproducten
en vleesvervangers. Opvallend is
verder het grote aandeel eieren uit
legbatterijen in de schappen van
de gemiddelde supermarkt. Met
de meetlat supermarkten wil de
Dierenbescherming invloed uitoe-
fenen op de verkrijgbaarheid van
diervriendelijker geproduceerd
voedsel en alternatieven daarvoor.
Enerzijds door in de openbaarheid
supermarkten te prijzen voor hun
diervriendelijker aanbod en ze an-
derzijds onder druk te zetten wan-
neer dat niet of minder het geval
is.

Burgers Schilders- en Onderhouds-
bedrijf genomineerd voor
schildersbedrijf van het jaar 2003
"Weliswaar zijn we geen schil-
dersbedrijf van het jaar gewor-
den, maar kunnen we toch trots
zijn dat we zijn genomineerd".
Dat zegt de directie van Burgers
Schilders- en Onderhoudsbe-
drijf uit Duiven. De onderne-
mer Ludwig Smits, directeur
van het bedrijf, geeft naar het
oordeel van de jury blijk van
een bijzonder heldere visie op
zijn bedrijf en de markten
waarin hij actief is. Een betere
risicospreiding over verschil-
lende markten was één van de
drijvende redenen achter de
snelle uitbreiding van het be-
drijf.

In de turbulente, zij het vreugde-
volle tijd die Burgers achter de rug

heeft en die ook nog steeds voort-
duurt ( vorig jaar werd het schil-
dersbedrijfvan der Wal in Vorden
overgenomen), is het bedrijf erin
geslaagd om het arbeidsverzuim
op een opmerkelijk laag niveau te
houden en zijn ook de financiële
resultaten goed te noemen. Dit
acht de jury een prestatie van for-
maat. Ludwig Smit is van mening
dat de schildersbranche minder
bescheiden zou hoeven zijn en
zich nog sterk zou kunnen ontwik-
kelen en verbeteren. De jury dicht
hem daarbij grote kansen toe.

Het behoeft geen nader betoog dat
ook het personeel van Burgers bij-
zonder verguld is met de nomina-
tie voor het "Schildersbedrijf van
het j aar 2003"!

EO Jongerendag in Gelredome
De 29ste EO jongerendag vindt
dit jaar plaats op zaterdag 14
juni in het Gelredome in Arn-
hem.

De toegang is zoals altijd gratis.
Wel moet er van tevoren gereser-
veerd worden. Telefoon 0900-
3002200 of op www.eo.nl/jonge-
rendag. Het thema dat dit jaar cen-
traal staat is: 'Experience God'.
Wim Grandia en Willem Ouwe-
neel (o.a. op tv. te zien in 'Zij ge-
looft, zij niet') zullen over dit the-
ma spreken.

De artiesten die jaar zijn ZOEgirl,
Tobymac en de topper Michael W.
Smith.
Ervaar ook eens een jongerendag
zoals de andere 30.000 bezoekers!

Ook dit jaar is er de mogelijkheid
om samen met andere jongeren
uit Vorden en omstreken voorde
lig met de bus naar Arnhem te
gaan. Snel opgeven is zeer ge-
wenst!

Voor info en opgave: Henri Eskes
en Carolien Brouwer.

Spare ribs Keurslager
Vlogman smaken naar goud!
Tijdens de nationale spare ribs
keuring georganiseerd door de
Vereniging van Keurslagers zijn
de spare ribs van Keurslager
Vlogman door een onafhanke-
lijke vakjury, bestaande uit do-
centen van de Slagersvakoplei-
ding (SVO), gekeurd.

De jury stelde vast dat uiterlijk,
smaak én samenstelling van de
spare ribs van prima kwaliteit zijn.
Daarom verdienen deze spare ribs
het predikaat Goudkeur.
Uiteraard is Keurslager Vlogman
zeer tevreden met het behaalde to-

taal van 395 punten. Met het bar-
becueseizoen in aantocht is het be
halen van Goudkeur voor dit pro-
duct een prima start. Ook is het
een goede stimulans om de kwali-
teit van de spare ribs in het oog te
houden en te zien of het product
verbeterd kan worden.
De Vereniging van Keurslagers
heeft 565 leden, gevestigd door het
hele land. Elke Keurslager moet
voldoen aan strenge eisen op het
gebied van kwaliteit, versheid, pre
sentatie, assortiment, hygiëne en
service. Regelmatig wordt ook een
productkeuring georganiseerd.

Torlei f Hartelman Foto Henk Teerink

Coureurs van de Hamove heb- Smees uit Harreveld naar een pri- Annendorp, de veertiende voor Mi-
ben tijdens de eerste Dutch ma derde positie. Ie Pajic.
Open in Assen op 6 april podi- Torleif Hartelman werd in de su-
imiplaatsen behaald. persport 600 klasse tweede on- Tweede Paasdag is de volgende

danks de druk van Harry Verbeek. Dutch Open op het circuit van
In de klasse 250 cc reed Hans De twaalfde plek was voor Sven Assen.

Jeugdselectie Vordens Tennis Park
loijgt nieuwe trainingspakken

Staand Ie rij v.l.n.r.: Lisette Dijkman, Joris Fransen, Evelien Dijkman, Maurice Korenblik, Rob Knoef, Daan
Harbach (Harbach Sport), Reinier Klein Brinke (Rabobank).
Staand 2e rij v.l.n.r.: Irene Olthaar, Loes Rikkers, Anneleen Dijkman, Annelie de Graaf, Arlette Oosterhuis, Torn
Goorden, Paul Broekhuizen, JarnoJansen.
Zittend v.l.n.r.: Lisette Arfman, Bas van der Veen, Maarten Pelgrum, Remon Korenblik.
Op de foto ontbreekt Annemarie Meddens.

De hoofdsponsors van tennis-
vereniging Vordens Tennis
Park (VTP), Harbach Sport en Ra-
bobank nebben de Jeugdselec-
tie van 18 leden in het nieuw ge-
stoken.

De vorige pakken, die ook door
Harbach Sport en Rabobank zijn
geschonken, waren na 5 jaar aan
vervanging toe.

De Vordense tennisjeugd zal met

deze nieuwe outfit extra gemoti-
veerd zijn om in de competitie, die
afgelopen week van start is ge-
gaan, haar visite kaartje af te ge
ven.

NS- en Stationsaangelegenheden
Men heeft uit de pers kunnen
vernemen dat de NS gaat bezui-
nigen en van plan is o.a. in
Zutphen in najaar 2003 de lo-
ketten te gaan sluiten.

Dat is voor veel treinreizigers, met
name de oudere treinreiziger, een
onaangename maatregel. Wat in
Vorden niet meer kon, kon in
Zutphen nog wel, namelijk een
kaartje kopen. Van verschillende
kanten is reeds protest hiertegen
aangetekend. Ook de gezamenlij-

ke Ouderenbonden in Zutphen
hebben hiertegen, o.a. bij de lande
lijke Ouderenbonden en bij NS
aan de bel getrokken. Hopelijk dat
dit een gunstige uitwerking heeft.
De Samenwerkende Bonden van
Ouderen in Gelderland (SBOG)
heeft het plan opgevat een onder-
zoek naar de stations in de Achter-
hoek te houden, Dit betreft vooral
de punten toegankelijkheid, be-
reikbaarheid en veiligheid. Het be
treft alle stations waar de Syntus-
trein rijdt, dus op de lijn Winters-

wijk-Zutphen en Winterswijk-Arn-
hem, met uitzondering van de gro-
te stations te Arnhem en Zutphen.
Om een eerste ervaring op te doen,
zal met het station in Vorden wor-
den gestart. Dit station is goed te
overzien en is tevens een knoop-
punt voor de bus met Doetinchem
en de belbus doet eveneens Vor-
den aan.
Wanneer u suggesties of klachten
hebt over het station in Vorden,
neem dan contact op met J.Olt-
haar (tel. 0575-555506).



DE RUURLOSE AUTODEALERS, DAAR IS HET OOK
2e PAASDAG GOED ZAKEN DOEN! GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

UULJU
AUTOBEDRIJF

TEGER B.V.
Ruurlo: Stationsstraat 18 Tel. (0573) 45 14 26
Lochem: Eekmolenweg 2 Tel. (0573) 25 14 80

www.fiatteger.nl

CITROEN

RUESINK
RUURLO: De Venterkamp 1 - Tel. (0573) 45 20 04
DOETIMCHEM: Grutbroek 6 - Tel. (0314) 32 35 00
ZUTPHEN: De Stoven 16a - Tel. (0575) 57 00 75
ENSCHEDE: Hendrik ter Kuilestr. 175b - Tel. (053) 430 80 06

www.ruesink.nl

VOLVO
j i Autobedrijf

/ƒƒ DEUNK-HENDRIKSEN
L*̂  Ruurlo:
^•^Groenloseweg 13a Tel. (0573) 45 27 43

Winterswijk: Rondweg Zuid 50 Tel. (0543) 54 60 70
www.volvocars-ruurldnl

www.volvocars-winterswijk.nl

HOTEL R E S T A U R A N T ZAAL

Paasbrunch
Feestelijke Paasbrunch Ie Paasdag met een rui-

me keuze uit koude en warme gerechten.
De kinderen kunnen samen met de Paashaas

op zoek naar eieren.
€ 14.50 p.p.

Paasmeim
Meloencocktail

of
Garnalencocktail

***

Gebakken Entrecote met kruidenboter
of

Hele Forel op de huid gebakken met krokante
amandelen

***

Verrassend dessert

€ 23.00 p.p.

Voor onze kleine gasten hebben wij
een speciaal kinder-paasmenu.

Naast ons menu kunt u ook geheel
a la carte eten van onze nieuwe voorjaarskaart.

Pannetjesbuffet
Ie en 2e Paasdag

Tussen 16.00 en 19.00 uur onbeperkt smullen
uit de pan! € 17.50 p.p.

Speciaal ingerichte speelhoek voor de kinderen,
en de Paashaas is aanwezig.

Voor meer informatie:
Lievelderweg 118

1131 MX LIEVELDE
tel. 0544-371287
info@reijrink.nl

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

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

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!

Complete satelliet installatie v. a. 379euro

Henyelo(Gltl) Spalstraat 19
rel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
htt|>: 7 www.sirius.dds.nl

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

B-ZONE

VALLE VERZASCA

vijvercentrum

AANBIEDINGEN
Rubber vijverfolie

15 mm per m2, deze week €8.-

U.V.-lamp 25 watt, van €199,- nu €150.-

Waterset met granieten molensteen
incl. pomp en kuip €100.-

Kol karpersa -12 cm €5.-
Koi karpers 25-30 cm €65.-

Valle Verzasca vijveraanleg
de vijverspecialist in aanleg van vijvers

Bronkhorsterstraat 9 • Keijenborg
Tel. (0575) 46 11 95

Geopend iedere zaterdag van 9.00 - 17.00 uur.

Te koop:

w

Op prachtige locatie in een omgeving van rust en
ruimte gelegen woonboerderij met eigen toegangs-
weg. Grenzend aan de bosgebieden van de landgoe-
deren 't Zand en 't Klooster. Golfbaan in naaste om-
geving.
Inhoud ca. 550 m3. Perceelsgrootte 6445 m2.
Oppervlakte bijgebouwen ca. 180 m2.
Indeling: hal, toilet, woonkamer met open keuken,
badkamer met bad, douche en vaste wastafel, 2
slaapkamers.
1e verdieping: overloop, 2 slaapkamers.
Verwarming d.m.v. houtgestookte speksteenkachel.

Aanvaarding in overleg.

Koopsom € 510.000,- k.k.

Te bevragen bij:

AA
W

MAKELAARDIJ O.G.
WENTINK
Zaarbelinkdijk 11
7256 KL Keijenborg
Tel. (0575)46 1779

M
NVM

Inname van:
• schoon puin
• puin/zand <
• bouw- en sloopafval <
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
• zwarte grond
• gebroken puin

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.
Tel. (0575) 46 74 74
Fax(0575) 46 74 20

• ook op zaterdag •

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities. Telefoon (O575) 55 10 10

Lente-
eest

Periodiek onderhoud computernetwerken

We e ver s Net

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

Weevers

do - vrij - zat
(17 t/m 19 april)

r°«/e " »»v OP de complete collectie
voorjaar-zomer 2003

15%
korting

(profiteer ook, nu er nog volop keus is)

Vrijdag 18 april van 9.00 tot 18.00 uur geopend. Geen koopavond.

Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden. Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58

CAKEWALK

(MEISJES EN
JONGENSKLEDING
VANAF MT. 62 T/M 188)



24e PaasPop Zieu
PaasPop Zieuwent is een echt Achterhoeks festijn en daarom zult u er
ook bands aantreffen uit deze regio. „De Slag om PaasPop", bedacht door
Orpheus, werd in februari gehouden en uit de vijf deelnemende bands
kwam uiteindelijk „Gibberish" als winnaar uit de bus. Deze Hengelose
punkrockformatie zal zaterdag het festival openen. Verder treden een
groot aantal bands op zoals: De Dijk, Krezip, Di-rect, Van Dik Hout, Julian
Sas, Busted, Hübsch en In Extremo. Ook zijn er dit jaar een aantal kleine
wijzigingen aangebracht in de opstelling van de podia en tenten en
heeft de dance-tent een kleine verhuizing ondergaan. Nu kan er in het
café op een normaal decibelniveau met elkaar gesproken worden. De
servicetent is nieuw, hier kan rrien terecht voor de garderobe, munten
en snacken.

Zaterdag 19 april:
Gibberish
De jongens van Gibberish; Owen,
Coen en Mark hebben hun optre-
den op PaasPop op een originele
wijze verdiend, zij zijn namelijk
de winnaars van 'De Slag om
PaasPop'.
Zij staan niet zomaar een beetje
muziek te maken, maar hebben
een duidelijke interactie met het
publiek. Voor hen is ieder optre-
den een feest en willen dat het
publiek dit feest helemaal meebe-
leeft. Je weet ook nooit waar je aan
toe bent met hun muziek; eigen-
lijk maken ze compilaties van
diverse muziekstijlen en zelf noe-
men ze het 'Puzzle-Ponck' en dat
is waarschijnlijk hun kracht. De
naam Gibberish betekent wartaal.
De bandleden schrijven zelf tek-
sten en muziek, meestal is het
andersom. Ze maken de muziek
dus passend en als een zin niet
helemaal past, dan zingen ze die
gewoon wat sneller. Ze zijn van
plan de hele boel plat te gooien tij-
dens PaasPop en hopen in ieder
geval meer bekendheid bij het
grote publiek gaan krijgen.

Silkstone

Haarlem is de bakermat van
Silkstone. De bandleden zijn allen
jonge twintigers: De Seattle-grun-
ge, met grote namen als Nirvana,

Mudhoney en Soundgarden moet
dus wel haar sporen hebben nage-
laten bij de heren. Dat wil overi-
gens niet zeggen dat er geen ande-

zij de Nederlandse pop- en festival-
podia, als waren zij de kruisvaders
van de vaderlandse rock.

Femmes Vattaal

Bijna tien jaar geleden werd deze
Friese slagwerkgroep opgericht.
Geïnspireerd door onder andere
de slagwerkgroep 'Les Tambours
du Bronx' namen zij de stokken
ter hand. Na verloop van tijd
stroomden de aanbiedingen voor
optredens binnen. Bijzonder is dat
de groep enkel en alleen uit vrou-
wen bestaat. Vrouwen die hun
mannetje staan. Olievaten, stoep-
tegels, auto's en prullenbakken,
niets is veilig voor deze dames.
Met deze simpele attributen
weten zij zowel een klein als groot
publiek op te zwepen, van een
kleinschalig optreden in een
dorpshujs tot een optreden voor
h e t : ; r e publiek i n het

Een festivaltent voor
personen moet dus een

peulenschil zijn voor de dames.

De Haarlemse Hiphop-formatie is

re muzikale invloeden zijn te
bespeuren bij Silkstone» „Het is
niet zo dat wij één bepaalde kp
neer willen zetten. Dat vinden we
niet boeiend genoeg. Onze liedjes
komen zoals ze komen.", aldus
gitarist en frontman Niels. Meer
dan vijf jaar bestaat de band
inmiddels. Na de oprichting liet
het succes niet lang op zich wach-
ten, met als hoogtepunt de release
van hun single 'ready' maart vorig
jaar. Deze werd megahit op 3FM.
In de zomer van 2002 veroverden

niet zo maar een bandje, Zjj heeft
inmiddels op alle grote podia en
festivals vnn Nederland gestat
van nvoli tot Paradiso en v,
Lowlands tot NortnSeajS|
Langzamerhand wordt ook rftt
buitenland veroverd. Een milleM
niumfeest in Malta, optredens in
België en Duitsland en op het
Oppikoppi-festival in Zuid-Afrika.
De torenhoge ambities („to be an
international hiphop act") van de
zes heren worden dan ook lang-
zaam maar zeker waargemaakt.

Relax; in potentie hét muzikale
exportproduct van Nederland.

Krezip

Krezip staat voor de derde maal op
de poster van Paaspop. Ze stonden
echter nog niet op het podium. In
2000 was één der bandleden ziek.
Een jaar later zou alles goed
gemaakt worden. Dat jaar was het
echter een verj|||fpde veeziekte,
die belette dapfi^tot een treffë
tussen Paa$ï%|Pen Krezip zl
komen. Dit jaar wordt ons klein*
landje wederom geteisterd door
een veeziekte. Hoewel Krezip als
een bijzondere band betiteld kan
worden, heeft het echter nog
steeds geen vleugels en zal zij dus
gekust naar Zieuwent kunnen
komen. Het is de afwiileling, de
energie en niet in de laatste plaats
de dynamiek van de .plburgse
band die de stijl zo bijzonder
majikt Gecombineerd met het
enthousiasme van het vijftal resul-
teert dat veelal in bijzonder goede
live-optredens.

Substyle

Vorig jaar stond de in Nederland
onbekende Duitse act Die Happy
op PaasPop. Dit Dtiitsé avontuur-
tje is de programmeurs zo goed
bevallen, dat zij besloten om
wederom een beroep te doen op
onze oosterburen. Tezamen met
In Extremo vormen zij dit jaar de
Duitse afvaardiging op de
PaasPop-podia. Veelal wordt de
sound van Substyle vergeleken
met Faith no More en dan met
name met het album "The Real

Thing". Echter de band wordt niet
alleen geprezen om hun sound,
maar vooral voor hun live-perfor-
mance. "Live zeigten Substyle,
dass sie von der schweifltreiben-
den Rock-ScJiule kommen und
nicht ein paar Hampelmanner in
Trendspoft-Klamotten sind.",
aldus de band zelf.

De Dijk
Onvermoeibaar blijven ze maar
doorgaan, de heren van De Dijk.
jNa meer dan 20 jaar weten zij nog
!|ele fans te beroeren. Hun twintig-
IJ^rig bestaan vierden ze met dui-
l^enden van deze fans in Ahoy en
in de Heineken Music Hall. De

|band kent geen betere manier om
bij deze mijlpaal stil te staan

• door.~...gewoon door te gaan met
waar ze goed in zijn, namelijk dij-
ken van optredens neer te zetten
ia elke uithoek van Nederland.
Ook in de PaasPop-tent zijn de
heren vaker geweest, maar verve-
len doen ze eigenlijk nooit. Hun
muziek vindt ook hier in de
Achterhoek zijn weerklank. Velen
kennen het oudere werk, zoals
"Bloedend Hart", "Mag Het Licht
Uit* en "Ik kan het niet alleen",
waarvan de teksten bij menigeen
waarschijnlijk in het geheugen
gegrift staan..Dit zijn inmiddels al
onvervalste klassiekers van de

INederlandstalige popmuziek.

Zondag 20 april
Busted
Wie kent ze ondertussen niet in
Nederland. Voor de Harreveldse
bevolking behoeft deze band geen
uitleg meer. Het gehele dorp was
namelijk uitgelopen om de vier
heren te ondersteunen tijdens de
finale van de Grote Prijs van
Nederland, waar ze overtuigend
de publieksprijs in de wacht sleep-
ten. Hoe kon het ook anders met
een zaal vol vaste fans. Tevens kre-
gen ze de titel; "meest commercië-
le band" van de jury. Dit hebben
ze daarna ook waargemaakt. Ze
waren overal te zien en te horen:
Barend en van Dorp, Goede
Morgen Nederland, 3FM en Radio
2. Het is jammer dat tot op heden
alleen het nummer "Bla.bla.bla"
bekend is bij het grotere publiek.
Deze band heeft namelijk een
breed assortiment van lekker in
het gehoorliggende Engelstalige
powerpopmuziek. Voor het
publiek heeft Busted altijd een
strakke show.



24e PaasPop Zie
Dreadlock Pussy
Dreadlock Pussy werd opgericht in
Roermond door het vijftal Pat
(zang), Bart (gitaar), Munch (bas),
Twixy (drums) en Guzzy (gitaar).
Uit onvrede over het spelen in
diverse coverbandjes besluiten ze
zich te richten op eigen werk, met

dan alleen een muziekinstru-
ment. Het staat model voor In
Extremo want met zulke instru-
menten wordt niet alleen een
eigenaardige sound gecrelerd,
maar staat symbool voor het bui-
tengewone; voor zelfstandigheid;
voor lol in en met de muziek; voor

in het achterhoofd het werk van
hun Amerikaanse voofbeeldën
Korn en Deftones. Sctatcher
Lombok sloot zich later als zesde
lid aan bij de groep. In eerst*?
instantie werd er Veel opgetredeti
in Limburg. Later bleek er een
markt te zijn voor de nu-metal die
de groep speelt, getuige het groei-
end aantal optredens die de band
verzorgt en het binnen korte tijd
uitverkocht raken van-de eerste
twee demo's. De vaderlandse pers
is unaniem lovend over de groep
en spreekt zelfs van een nieuwe
sensatie op nu-metal gebied. Het
levert de band onder andere een
plek op het Lowlands festival op.
Dreadlock Pussy is zeker in staat
om de PaasPop-tent op z'n |:op te
zetten.

Lianan Shee

Lianan Shee is ontstaan uit een
project. Na het uitbrengen van de
eerste demo werd de band tijdelijk
stilgelegd wegens tijdgebrek van
de drummer Laurens Benning én
de bassist Bas van Wageningen (Di-
rect). Op initiatief van de bassist
Francis Locadia'is in november
2000 het project weer hervat,
maar nu als vaste band en met
twee nieuwe leden: bassist Francis
Locadia en drummer"1 Raymond
Drenth. Enkele maanden later
werd de tweede gitarist, Tijmen
van Wageningen, aangetrokken.
De nummers zijn sterk en de band
'rockt' stevig door. Zangeres
Marloes toont zich een capabele
zangeres met een aangenaam
stemgeluid. Ze maken lichte rock-
muziek met een vleugje blues,
pop en funk. Doordat ze het
gebruik van metaliïffs niet schu-
wen in hun gitaarpopsongs, ont-
staat een frisse, krachtige sound.
Een samensmelting die goed past
op het podium van PaasPop.

In Extremo

De Duitse band 'In Extremo' doet
zijn naam eer aan en deze zeven
heren gaan dus letterlijk tot in het
extreme. De grenzen van rockmu-
ziek worden samen gesmolten
met de hang naar eeuwen geleden
door middel van bijzondere ins-
trumenten en een al even bijzon-
der performance. Paradepaardje
(letterlijk) op het podium is "Das
Pferd". Dit een trommel van
anderhalve meter breed die het
gehele vel van een paard in beslag
neemt. "Das Pferd" is echter meer

experimenteelvreugde en voor
hét extreme. Zelfgemaakte instru-
menten, zoals de doedelzakken,
staan bij In Extremo ook in voor
de oorspronkelijkheid van de
muziek. Ze zijn een belangrijk
standbeen van de muziek en van
de bandfilosofie, om zich op deze
wijze terug te zien in de honder-
denjaren oude traditie van de
muzieklieden van weileer. In
Extremo staat, iivj|| breedste zin

|||het woord, gaiant voor varia-
|fn men wordt flus overspoeld

)r middeleeuws met Metal;
Doedelzak met Electronica;
Traditionele liederen; Actuele
rockmuziek
ook...
In Extremo

en H-gitaren. Maar

laat met gesloten
vizier PaasPöjj op haar grondves-
ten zinderen en wij hebben de eer
om kennis te maken met deze
band.

Van Dik Hout

"Stil in jiiij" is waar het allemaal
mee begon. In 1994 werden hitpa-
rades in sneltreijivaart met deze
debputsingle bestormd. Sindsdien
is dit vijftal overladen met
Edisons; TMSAwards, Hitkrant-
Awards en lovende recensies. De
debuutsingle \vefd vorig jaar door
de luisteraars van 3FM en de lezers
van OOR zelfs verkozen tot "Beste
Nederlandse Nummer Ooit". Tja,
wat kan daar npu nog aan worden
afgedaan? Feit is dat de heren al
bijna tien jaar een constante
stroom leveren van Nederlands-
talige popmuziek van de beste
kwaliteit. Niet alleen op CD, maar
ook live pp het podium. De popu-
lariteit van zanger Martin
Buitenhuis onder het VTOÜV^
deel van de Nederlandse bevol-
king is wel niet zo groot meerials
het ooit eens geweekt is. maar voor
die categorie fans heeft de organi-
satie iets later op de zondagavond
Di-rect geprogrammeerd.

Julian Sas

Ons kleine landje is rijkelijk
gevuld met gitaristen. Julian Sas is
er één van. Ééntje die met kop en
schouders boven het Nederlandse
gitaargepeupel uitsteekt, blijkens
onder meer de recensies in de
pers. De vergelijkingen met gitaar-
grootheden als Jqhnny Winter en
Rory Gallagher hebben deze
Nederlander inmiddels <|e status
gegeven van een nationale Blues-
grootheid. Geef Sas een Les Paul in

de handen en het publiek raakt in
extase.

Di-rect

Er wordt wel eens beweerd dat de
Nederlanders een nuchter volkje
zijn, maar rond de optredens van
de heren, of liever gezegd boys van
Di-rect doen zich on-Nederlandse
taferelen voor. Beelden van gillen-
de tienermeiden in de aanslag
met pen en papier voor een hand-
tekening zijn toch niet echt gang-
baar voor ons koude kikkerlandje.
De boys van Di-rect deden menig
hartje in Nederland al lang sneller
kloppen. Al enkele jaren staan zij
inmiddels op de vele festivalpodia
die Nederland rijk is. Net als vorig
jaar wordt het PaasPop-podium
niet overgeslagen.

Maandag 21 april
Rapalje
Even een aantal muziekinstru-
menten op een rijtje gezet: viool,
tin whistle, gitouki, harmonica,
bodhan en theekistbas. Waar-
schijnlijk zullen velen de meeste
muziekinstrumenten niet bekend
voorkomen. Toch zijn dit de in-
strumenten waarop Dieb, William
en Maceal hun Ierse, Schotse en
Nederlandse folk muziek spelen.
Voorzien van ruige kilts, beenban-
dages, mouwlöze shirts, tatoeages
en een enorme hoeveelheid haar,
maken de drie heren al indruk
voor ze hun eerste geluid ten geho-
re brengen. Hun opzwepende
muziek heeft in het verleden al
menigeen kippenvel bezorgd.

Beide avonden
in de Dance tent:
Ricardo & Baszooka

Ricardo draait inmiddels al meer
dan 10 jaar. Zijn stijl kenmerkt
zich door een mengeling van tech-
no met trance/progressive.
Baszooka staat garant v|î Mure
house en de wat stevigere tecrtno.
De samenwerking van
kenmerkt zich dan ook door afwis-
seling. Zelfs na een jarenlange
samenwerking weten zij elkaar
nog steeds te verrassen. En oritier
het mom "het oog wil ook wat" zal
het VJ-collectief Analog Recychhg
zorgen voor de visuele versnape-
ringerl in de dance-tent. Menig
feest, festival en clubavond is al
visueel versierd door dit collectief

Mooi was die tijd
Wie herinnert zich nog "Op Losse
Groeven" en "Op Volle Toeren"?
In de jaren zeventig en tachtig was
het stil op straat wanneer dit pro-
gramma op de vrijdagavond door
de TROS op prime-time werd uit-
gezonden. Iedereen zat voor de
buis te kijken naar een goedlachse
Chiel Montage die vol enthousias-
me dit Nederlandstalige liedjes-
programma presenteerde. De tijd
is echter wreed geweest en gelei-
delijk verdween het programma
van de buis. Jammer voor heel veel
mensen, want waar kon je nu nog
naar kijken als je van Nederlandse
Tnuziek hield
Tweede Paasdag zullen in een
twee uur durend programma de
klanken van weleer schallen en
passeert een scala aan grote artie-

sten de revue. Chiel Montagne pre-
senteert dit nostalgische muziek-
programma waarmee ze door de
grote theaters in het land toeren.
Maandag 21 april valt deze eer
Zieuwent dus ten beurt en zullen
gouden en platina tijden herleven
met een lange rij Hollandse num-
mer één hits. Veel vaderlandse
artiesten komen weer langs, aan-
gevuld met de wederopstanding
van de 'Zangeres Zonder Naam',
genaamd Harmina, een showbal-
let en diverse medleys.

Hübsch

Dit gezelschap, dat vorig jaar op
PaasPop een welkome gast was, zal
er dit jaar waarschijnlijk wel weer
in slagen om de tent op zijn kop te
zetten. Heimatkapelle Die
Darmstadter Hübsch zoals dit
gezelschap volledig heet, staat dus
garant voor een middag feesten.
Niet alleen door hun door hun bij-
zonder foute covers van onder
meer Rammstein, maar vooral
door hun complete podiumperfor-
mance in echte lederhosen en
knickerbocker. Werkelijk een lust
voor het oog. Hun repertoire biedt
aan ieder wat wils. Kortom een
waardige afsluiter van PaasPop.

In de Dance tent:
70's & 80's party
Oude tijden herleven. Muziek uit
de tijd dat het nog gewoon op
vinyl vastgelegd was. Uit de tijd
dat je cassettebandjes luisterde in
de auto en 3FM nog Hilversum 3
was. Toen het 'cool' was om een
Opel Manta GT/J van meer dan 10
jaar oud te rijden. Zo één met een
vunzige vossenstaart of pluche
dobbelsteentjes hangend aan de
achteruitkijkspiegel.
Op paasmaandag staat in de dan-
cetent alles in het teken van de
zeventiger en tachtiger jaren. De
discoclassics van Dan Hartman,
Boney M en Cool & The Gang pas-
seren de revue in combinatie met
de klassiekers van de rock, zoals
Creedence Clearwater Revival, ZZ
Top en Guns 'n Roses. Uiteraard
wordt het geheel ondersteund
door een flitsende lichtshow, com-
pleet met spiegelbollen en rook-
machines.

Podium A 121.00 - 21.40 uur
Silkstone Krezip

121.45-22.25 uur
Relax

23.35-01.00 ui
De Dijk i

Podium C Femmes VattaalVattaal J Substyle
21.00- 21.40 um

DJ's Ricardo & Baszooka

laterdag

[ondaa

Podium A

Podium B

\>dium C

Dance

Dreadlock Pussy van Dik Hout;
20.30-21.10 12 05 - 23.00 u

In Extreme
.05-01.00 uur
Di-rect

Lianan Shee i: | Julian Sas
21 00 • 21.40 uui

DJ's Ricardo & Baszooka

Podium A

Podium B

Rapalje
15 30 - 16.30 uur

Hübsch '
13.15- 15.15 uur

Mooi WaS Die Tijd presentatie Chiel Montagne
12.00- 16.30 uur

70's & 80's Party



STIHL VIKING

Bulten «i
Techniek

• Nieuw en gebruikte machines
• Reparaties van alle merken
• Verhuur van o.a. verticuteermachine
• Advies op maat
Het Hoge 29 - Vorden - Telefoon (0575) 55 20 80 - www.Bulten-Techniek.nl

rGroenieren" in rustieke stijl

Volop BUXUS van eigen kwekerij
bollen • kegels • haagjes

PAASACTIE
Buxus 'Faulkner' 0 25/35 € 7,5O

Tevens leverbaar uit eigen voorraad
• Taxus baccata 60/80 • Catalpa • Leilinde

• Bolaccacia • Bolesdoorn
en diverse sierheesters tegen aantrekkelijke prijzen.

U bent elke vrijdag en zaterdag van 9.00-17.00 uur welkom
of na telefonische afspraak.

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

*=
A Wichntond

J
Vorden

Hcuclinkdijk 2

Tonny Jufuëris
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden
van doorplaatsing

in meerdere edities

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

Spare ribs met
een 'gouden bite'

Tijdens de nationale productkeuring georganiseerd door
de Nederlandse Vereniging van Keurslagers zijn

onze SPARE RIBS door een onafhankelijke vakjury beoordeeld
en bekroond met het

GOUDKEURCERTIFICAAT

Neem de proef op de som!

Onze bekroonde SPARE RIBS
500 gram

393

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

H A N D E L S
DRUKWERK

d r u k k e r i j Weevers

Uw handelsdrukwerk is
het visitekaartje van uw
bedrijf.
Laat het professioneel
door ons verzorgen!

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86



f Undbouwtechmek

• Automatisering • Magazijn en logistiek

• Constructie / lastechniek • Metaalbewerking

• Engineering • Montage / assemblage

• Inkoop / vetkoóp • Onderhoudstechniek

• Installatietechniek • Produktiepersoneet

Spalstraat 31 Hengelo Gl
Telefoon (0575) 46 46 01

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 7959°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS

L.M.B. VORDEN B.V.
Industrieweg 13 • 7251 JT Vorden
Telefoon (0575) 55 31 63

Openingstijden:
ma. - vr. 8.15 - 17.00 uur
zaterdags 9.00 - 16.00 uur.
's avonds na telefonische
afspraak.

Ook toe aan een nieuwe
of gebruikte (zit)maaier?

Wij hebben een ruime
keus aan

• ZITMAAIERS

• GAZONMAAIERS

• TUINMACHINES

Nieuw!
Harry gazonmaaier
met automatische startinrichting zonder accu.
5 jaar garantie op startmechanisme.

Tevens verhuur van verticuteermachine.

Kom, zie en vergelijk

Baderie Kraus voor uw dakwerk

MKB
certificatie

Lid van

Inspectie en onderhoud van daken. Reparaties van lekkages.
Bitumineuze dakbedekking voor platte en licht hellende daken.
Zink en loodwerken van dakgoten en dakkapellen
voor woningen en monumentale panden.
Isolatie op bestaande daken met subsidie van € 10,- per m2.
Bij herstel en vernieuwing wordt in overleg met
de opdrachtgever een offerte uitgebracht.
10 jaar garantie op diverse dakwerken.
Baderie Kraus is sinds januari 2002 VGA gecertificeerd en staat garant voor
veilig en milieuvriendelijk werken.
Baderie Kraus ook voor uw dakwerk

Kraus
• Dakwerk • Installatie • Sanitair

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

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing in meerdere edities zowel in full colour

als met steunkleur. Telefoon (0575) 55 10 10

2E PAASDAG
10.00-16.00 uur

2E PAASDAG
10.00 16.00 uur

ALLE TOPMERKEN "LIVE* TE ZIEN IN ONZE VERNIEUWDE SHOWROOM ü!

terrasscherm met verlichting !! SUPER

SCHERPE

PRIJZEN!!!

5 JAAR
GARANTIE

EUGELINK
EIGEN MERK LEVERTIJD

* MONTAGE GRATIS TOPKWALI

PROFEL
KOZIJNEN

EIGEN

MONTEURS

a
SERVICEDIENST

F l FT H SEASON

CRAWFORD
GA

Alles " &e " te bezkhtigen
Motoren uitvoorrad leverbaar !
Vakkundige montage optioneel!!
Deuren in 10 standaard raDdeuren
aar!!!
Politie: '

RAWFOR
RAGEDËÜ

ZONWERING & KUNSTSTOFTECHNIEK

BLEEKSTRAAT 12 7255-XZ HENGELO G.

TEL:O575~4612!O
FAX:O57546tOOO
O6-539O1412
WWW, EU G EL l N K. N L



Wachten op nieuwe longen:

"Als de tijdbom afgaat, moet er een donor zijn"
Paul van den Elsaker (38) staat sinds een paar maanden op de wachtlijst
voor een paar nieuwe longen. Hij lijdt sinds zijn geboorte aan cystische
fibrose (CF). De slijmklieren geven taai slijm af, dat de longen en spijsver-
tering aantast. Vandaar dat de ziekte ook wel taaislijmziekte heet. Paul
wacht, maar is niet wanhopig. "Ik heb wel moeite met mensen die er nooit
over willen nadenken."

Afgezien van kortademigheid, gaat
het redelijk met hem. Van den Elsaker
zit nog niet permanent aan de zuurstof
en kan zijn eigen automatiserings-
bedrijf leiden. "Ik ben geen smachten-
de waehtende," zegt hij. "Nog niet.
De ziekte zal zich wel verergeren.
Longen van een donor zijn hoe dan
ook de enige oplossing. Mijn grote
angst is dat er geen donor beschikbaar
is op het moment dat het moet. In
feite zit ik op een tijdbom. Als-ie
afgaat, moet er een donor zijn."

Zo'n vier jaar geleden kwam de eerste
grote klap. Paul werd 's nachts wakker
met een longbloeding. Het bloed uit
e'én long gutste uit zijn mond. Met
moeite wist hij door de telefoon zijn
naam en adres te spellen. Daarna
strompelde hij nog naar beneden om
de deur van het slot te doen om daar-
na te wachten op de ambulance.

Schrikken
Na een oorspronkelijke behandeling
in een streekziekenhuis wilde hij naar
het academisch ziekenhuis in Utrecht.
Daar stelde /,ijn longarts vorig jaar
een transplantatie voor. "Ik wist dat ik
achteruit ging, maar een transplanta-
tie? Dat was toch schrikken." Paul
staat nu met 46 andere Nederlanders
op de wachtlijst. In totaal l i jden er
zo'n 1200 mensen in ons land aan de

ziekte, maar de meesten zijn nog niet
toe aan transplantatie. Een vuistregel
is dat de longcapaciteit moet zijn
geslonken tot 30 procent.

"Een donor is hoe dan ook
de enige oplossing"

De dag dat hij op de wachtlijst kwam,
na een uitvoerige beoordeling, ging
hij uit eten om dat te vieren. Hij zette
zijn mobieltje ui t . "De kans op
meteen een telefoontje van het zie-
kenhuis was nul. Ik heb bloedgroep
O-negatief, net als de meeste andere
patiënten en donoren. De wachttijd is
daardoor stabiel. Zo'n twee jaar. Ik zit
dus niet elke dag in spanning te
wachten, hoewel ik dagelijks bezig
ben met mijn ziekte."

Morgen niet
Hij zou morgen liever nog geen
transplantatie wil len. "Dat kl inkt heel
gek en ik hoop dat mensen het begrij-
pen. Kijk, een transplantatie betekent
een veel beter leven, maar ook datje
nog hooguit tien jaar te leven hebt.
Dat zijn de resultaten tot nu toe. Dus
hoe langer je wacht met transplante-
ren, des te langer je leeft. Maar je
kunt ook niet te lang wachten. Ik ben
nu sterk genoeg voor een transplanta-

Paul van den Elsaker: "Ik hen geen smachtende wachtende. Nog niet"

tie. Hoe ben ik als de ziekte plotse-
ling verergert? Bovendien is het
grootste risico met langer wachten
dat er op het beslissende moment
geen donor is. Dat is mijn angst. En
daarom is het zo belangrijk dat men-
sen zich opgeven als donor, ook al
lijk ik nu nog een goed functioneren-
de ondernemer met een eigen
automatiseringsbedrijf."

Bart de Graaff wist discussie los te maken

Bart de Graaff trok mensen over de .streep

Bart de Graaff. Sommige mensen
vonden hem irritant, maar velen
wist hij te ontroeren. Hij heeft in
ieder geval de grenzen van televisie
verlegd. Bovendien was Bart de
Graaff de beroemdste nierpatiënt
van Nederland. Hij heeft daardoor
heel wat mensen over de streep
getrokken om donor te worden.

Op zijn 21e brak hij door met een
reclamespotje voor een koekjesfabri-
kant. Hij zag er nog uit als 12 van-
wege een groeistoornis,-veroorzaakt
door een zeldzaam virus. Veronica
kreeg hem in de gaten en liet hem
het kinderprogramma B.O.O.S.

presenteren. Al gauw maakte hij ook
programma's voor volwassenen,
zoals Boobytrap. Tussen de bedrijven
door moest hij aan de nierdialyse
want het virus had ook zijn nieren
aangetast.

Brutaal
Zes jaar later richtte hij z i j n eigen
publieke omroep voor jongeren op:
BNN. Zelf vulde De Graaff in het
begin de meeste zendtijd. A l t i j d een
tikkeltje irritant, amusant en vooral
brutaal, 's Nachts een baksteen door
een ruit gooien om te kijken wat er
gebeurt, dat was nog nooit eerder
vertoond op televisie. Nederlandse

artiesten hinderlijk achtervolgen en
hen om een zoen vragen ( 'S t a lk -
show') ook niet.

Tussendoor vroeg hij met zijn
programma 'Te koop gevraagd: orga-
nen' aandacht voor het tekort aan
donoren. Anders dan de t i te l deed
vermoeden, ging het niet over handel
in organen, maar om het werven van
meer donoren door interviews met
wachtende patiënten en door poten-
tiële donoren uit te leggen wat zij
moesten doen. In feite was 'Te koop
gevraagd: organen' een van de braaf-
ste programma's van Bart de Graaff.
Als het ging om de dood, was Bart
niet meer zo brutaal. "Dat brutale was
maar één kant van Bart," zegt R ia
Bremer die voor het programma veel
met hem heeft samengewerkt. "Bart
had zoveel meer kanten. Hij was alles
watje maar bij een mens kunt voor-
stellen."

Bart heeft twee donornieren gekre-
gen, waarvan er eentje weer uit
moest. Een herseninfarct bleef hem
niet bespaard en in 2001 werd hij
geopereerd aan een zeldzame vorm
van kanker in zijn mond. In hetzelfde
jaar vertrok hij naar Canada om
daar reportages te maken en zijn
'Stalkshow' ging door tot het afge-
lopen voorjaar. Begin mei naderde
het einde toen hij met een buikvlies-
ontsteking werd opgenomen. Op 25
mei 2002 stierf hij. 35 jaar oud.

Aanmeldingen
Hij heeft een onuitwisbare indruk
achtergelaten binnen Hilversum en
bij de duizenden Nederlanders die
zich spontaan aanmeldden als donor,
voor en vooral na zijn overlijden. De
Stichting Bart de Graaff Foundation
zet zijn werk als donatiepromotor
voort. "Mijn huid en mijn botten
mogen ze hebben," zei hij ooit. Of
daar gebruik van is gemaakt, zal voor
altijd een geheim blijven. Een woord-
voerster van BNN wil hier niet op
ingaan om de familie niet te belasten.
Brutaliteit kent toch ook zijn grenzen.

Geen verwijten
Van den Elsaker verwijt niemand
iets. Ook niet de mensen die geen
donor willen zijn. "Ik geef richting
aan mijn eigen leven en veroordeel
anderen niet zo snel. Ik heb wel
moeite met mensen die er nooit over
willen nadenken, alle brieven over
donorschap weggooien alsof het
junkmail is, en denken dat er vanzelf
wel donorweefsel of -prganen voor
hen zijn als het nodig is. Maar dan
nog hoor, het is niet niks. Mensen
moeten ongevraagd opeens nadenken
over hun eigen dood. Dat is lastig. Ik
heb zelf rond mi jn twin t igs te het for-
muliertje ingevuld. Mijn voormalig

buurmeisje van 18 deed het toen ze
hoorde dat ik op de wachtlijst kwam.

"Als ik morgen dood ga, heb ik daar
wel vrede mee. Ik heb geen onaf-
gemaakte dingen. Niet van: had ik
maar dit, had ik maar dat. Ik denk
in tevredenheid te kunnen sterven.
Niet gelukkig met de vroege afloop
misschien, maar wel tevreden terug-
kijkend op mijn leven."

Op www.longtransplantatie.nl heeft
Paul van den Elsaker lotgenoten
bij elkaar gebracht met diverse
meningen. Ook donoren kunnen
hier terecht voor informatie.

www.donorvoorlichting.nl
Een nieuw registratieformulier kan

worden gedownload via internet

www.donorvoorlichting.nl of

worden aangevraagd op telefoon-

nummer 0900 BELDONOR

of 0900 821 21 66

Wel/geen donor worden, hoe gaat dat?
Wat u ook doet. iaat u eerst goed
voorlichten. Dat kan heel simpel
door te bellen met de
Stichting Donorvoorlichting:
0900 BELDONOR of
0900-8212166 (€ 0,10 per minuut).
De gratis folder 'Ja of nee donor?'
zet alles op een rijtje en ligt voor
u klaar bij iedere huisarts of apo-
theek. De folder is ook aan te
vragen via het 0900-nummer.

De stichting heeft bovendien specia-
le folders voor wie nog meer wil
weten. Vraag ernaar bij de mensen
van het 0900-nummer. Schriftelijk
folders aanvragen kan ook: Stichting
Donorvoorlichting, postbus 764,
1200 AT Hilversum. Vermeld uw
voor- en achternaam, adres en (niet
verplicht) uw geslacht, telefoon-
nummer en geboortedatum. Via
internet kan ook:
www.donorvoorlichting.nl.

Registratie
Om uw wens vast te leggen, vult
u een formulier in dat wordt opge-
slagen in het landelijke Donor-
register. Ook als u geen donor wilt
worden of speciale wensen heeft, is
het raadzaam om dit vast te leggen.

Dat scheelt een hoop verwarring
bij artsen en uw nabestaanden.

Het formulier is aan ie vragen via
het 0900-nummer of schriftelijk
bij de Stichting Donorvoorlichting
(zie hierboven). Wie 18 jaar wordt,
krijgt het formulier automatisch
toegestuurd. Een formulier invul-
len via internet is nog niet moge-
l i j k .
De keuzemogelijkheden zijn als
volgt:
• Ik geef toestemming voor

orgaan/weefseldonatie.
• Ik geef géén toestemming.
• Ik laat het besluit na mijn overlij-

den over aan de nabestaanden.
• Ik noem de naam en het adres

van een bepaalde persoon die na
mijn overlijden over donatie mag
beslissen.

Vaak weigeren nabestaanden
donatie van organen als de wens
van de overledene niet duidelijk is.
Wie in principe wel donor wil zijn,
maar de familie het laatste woord
wil geven, kan keuze 3 aankruisen.
Op de achterkant van het formulier
kunt u aangegeven welke organen
en/of weefsels u eventueel niet
wilt doneren.



Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

® HERBAL1FE
werkt!

Gratis advies en pers.
begeleiding.

30 dgn.-geld-terug-
garantie.

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

Proef Pasen
Skoda Fabi

is geen bal aan

Sporten, spelen, vakantie. Kinderen

met een handicap willen niets liever

dan gewoon meedoen. Daarom

zorgen we dat speelplaatsen worden

aangepast, maar ook schoolklassen,

computers, werkplekken en woon-

huizen. In 2003 - het Europees Jaar

van mensen met een handicap - willen

we nog méér klaarspelen.

Doet u mee?

giro 55 2000
Amsterdam www.nsgk.nl

nederlandse stichting voor het

gehandicapte kind

NSGK.
Elk kind speelt mee.

Paasvoordeel v.a. € l .705,-
U rijdt al een Skoda Fabia Combi Creation voor € 13.770,-

Standaard:

• ABS

• passagiersairbag

• in hoogte verstelbare

bestuurdersstoel

• bagageruimte met netafscheiding

• waarschuwingslampje in de deur

• centrale deurvergrendeling

met afstandsbediening

• elektrisch verstelbare en

verwarmbare buitenspiegels

Pakket:

• half aut. airconditioning

• gekoeld dashboardkastje

• chroompakket, bestaande uit:

deurknoppen, versnellingspook

en deurgrepen

• 15" stalen velgen

• getinte ramen met zonnebalk

• mattenset

• modelverwijzing

Rekent u even mee.

Fabia Combi voordeel v.a.

Creation Pakket voordeel

Totale paasvoordeel v.a.

€

€

€

561,-

1.144,-

1.705,-

Genoemde vanaf prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Brandstofverbruik gemiddeld 4,8 - 7,9 l/100 km
(l op 12,7-20,8) CO,-emissie 130-190 C/km. De afgebeelde velgen zijn als accessoire leverbaar.

Duidelijk Skoda.

Tramstraat 43
AUTOBEDRIJF C. SLOOT 7241 CH Lochem

(0573) 2541 91

MAANDMENU APRIL
8 Zutphenseweg 1
S Vorden
£> Bezorg/bestellijn

Bleekstraat 2
Hengelo K

Bezorg/bestellijn sS

bakje gemengde, verse salade

o nn
L.. \J\J

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities. Telefoon (0575) 55 10 1O

Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 29 april 2003.

Paasdagen
Kom bij ons langs

gedurende de dagen
16, 17, 18 en 19 april
en bekijk de nieuwste

zomercollectie
van Lindon.

Doe mee met de
wedstrijd en win een

Lindon waardebon
van € 80,- en een

heerlijk luxe paasei!

Tot ziens bij

mode
Kerkstraat 1 1 , Hengelo (Gld.)

Telefoon 0575-461 235

Vrolijke Paasdagen

L I N D O N
c l o s e t o y o u



BESTSELLER! "PLUS schildert u een
prachtig Pasen voor"

Verse zalmfilet
Pakje 250 gram

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Luxe paasstol
Gevuld met spijs
Doos 750 gram

L9

Calvé
Tafelsauzen
Diverse smaken

Fles 250 ml. JMT

75

^LGEGARANDEEIID^^^H

NERGENS !̂

Ol
Uniekaas

Belegen kaas
Vers van het mes.

Aan het stuk

49

GEGARANDEERD^

NERGENS l
GOEDKOPER l

Kaapse Roos
Rooiwyn of Chenin Blanc

Fles 75 cl. 3.49

doos 6 flessen

99

l GEGAHANDEtltD^y

l NERGENS l
V GOEDKMMHl

Reverend
Brie 6O+

Vers van het mes
100 gram

Ol75

7

f
Leonie de

PLUS Van Velzen te Lopik.

Hertog Schepijs
Keuze uit oa: Chipolata,

rum/rozijn of stracciatella
Literbak

1S89

Sperziebonen
500 gram

49

GOEDKOPER

PLUS
Sinaasappelsap

Pak 1

O4.49

IVescafé
Koffiespecialiteiten

Keuze uit oa: cappuccino of espresso
Per pakje

45

NDEERD

ENS

Hollandse
aardbeien
200 gram

Aviko
Pom croqucttcs

Zak 450 gram 0.95

Bordeaux Chateau
Haut Jordy

Fles 75 c\.3i99 2.99

PLUS Pistolets
Wit of meergranen.

Om zelf thuis af te bakken
Pak 4 stuks DtTT

Gegrilde achterham
150 gram

Varkensfilet
Aan het stuk of in lapjes
of varkensfiletrollade
Kilo

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweq 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00 7242 £C Lochem vrijdag 8.00-21.00

P
Tel. 0573 - 251056

www.plussupermarkt.nl

zaterdag 8.00-17.00

ngen zijn niet bestemd voor rs en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 17 t/m zaterdag 19 april 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!
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PASEN 2003
Het Paasmysterie
Het Paasfeest is in het christelijke Oosten en Westen het centrum
van de liturgische viering binnen het kader van het kerkelijk jaar.
De inhoud van het feest is de gedachtenis van Christus' sterven en
verrijzen. Men kan met zekerheid stellen dat de oorsprong van de
christelijke paasviering in de joodse liturgie ligt.

Verder in deze bijlage
- Weekblad Contact Mammoetpuzzel

- Voor de kinderen t/m 12 jaar:
Kleurplaat Slagharen

- Recepten voor Pasen

- Lekkere drankjes te maken van eieren

Oude en nieuwe
Paasgebruiken
Pasen is een gekerstend heidens voorjaarsfeest. Het
heeft vele voorjaarsgebruiken, bijvoorbeeld vuren die,
akker, mens en dier vruchtbaarheid moesten
schenken. Op vele hoeven in Limburg, Brabant,
Gelderland, Overijsel en Drenthe brandde men kleine
paasvuren van het versleten gereedschap van
de winter.

Bijgeloof rondom het ei
Op welke manier we de gunst van Fortuna, de godin
van het geluk, kunnen verwerven weet niemand.
Met het geluk is het namelijk niet zo eenvoudig
gesteld. Het ligt niet ergens zomaar in een
hoekje of zomaar op straat op ons te wachten,
je moet het meestal echt wel zelf veroveren.

Anny Cactus
wonderwereld
Het is alweer tien jaar geleden dat Anny en
Bert van der Meer in Ruurlo zijn neergestreken.
Samen hebben ze een grote passie, dat is hun
Cactus Oase. wat begon als een hobby is uitgeroeid
tot een superbedrijf met een Oase van onbeschrijfbare,
soms bizarre planten. Een mooie gelegenheid om deze
bloemenpracht te aanschouwen, zijn de beide paasdagen
20 en 21 april. Ook is er een tentoonstelling mandala's.



Goede Vrijdag 18 april en Tweede Paasdag
21 april zijn onze kantoren gesloten.

Bankzaken kunt u 24 uur per dag regelen.
Kijk op www.rabobank.nl. Of bel de Rabofoon,

Rabobank Graafschap- West
Kantoren te Vorden, Hengelo en Steenderen

Het is tijd voor de Rabobank
Rabobank

Bist.ro de Rotonde is beide,
Paasdagen normaal geopenS:
Extra: Ie Paasdag van
11.30 14.30 uur
Paasbrunch Prijs voor
volwassenen € 22,50 en voor
kinderen € 14,50

Bistro
de Rotonde
Kerkstraat 3 • Vorden

Op beide dagen hebben wij als extra keus naast
onze a-la-carte kaart, een Paasmenu voor u

a € 29,50 p p

Paasmenu:
Waterkerssoep met garnaaltjes
öóC5
Carpaccio van zeeduivel en zalm
öó.ö
Lamskoteletjes met saus 'provenciaal'
ööó
Paasbavarois met advokaat en slagroom

Mocht u willen reserveren dan bent u van harte welkom
in de Kerkstraat 3, of via tel. nummer 55 15 19.

Wij wensen n een vrolijk Pasen toe en graag tot ziens!

ZONNEBRILLEN
OP STERKTE!

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) 55 15 05

ZomöNnode 2003

59.95

IE5EH no>

SCHOENMODE
BeatrtxpWn6,7031AJWeM

»DorpMirMt4,7251 BB Vonten
www.Gte8en.Shoes.nl £3 GfesanQShoo&ni

VRAAG

VRIJBLIJVEND

NAAR DE VELE

MOGELIJKHEDEN d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



Het Paasmysterie
Het Paasfeest is in het christelijke Oosten en Westen het
centrum van de liturgische viering binnen het kader van
het kerkelijk jaar. De inhoud van het feest is de gedachte-
nis (viering) van Christus' sterven en verrijzen. Men kan
met zekerheid stellen dat de oorsprong van de christe-
lijke paasviering in de joodse liturgie ligt. Deze is gecon-
centreerd op de herdenking van de bevrijding uit Egypte
en de grote daden van Jahweh in de geschiedenis van zijn
volk (Pesach). De christelijke paasviering herdenkt ook de
geschiedenis van God en Zijn volk maar doet dit rond de
persoon van de Messias, die het nieuwe paaslam werd.

DATUM LANG EEN PROBLEEM GEWEEST

Voor de kerkwede van 313 be-
stond de paasviering uit enige
dagen volledig vasten (Lij-
densherdenking). Dit werd be-
sloten door een nachtwake.
Na de kerkvrede werd het
paasmysterie uiteengelegd in
een viering van drie dagen
(Triduum Sacrem) namelijk
Goede Vrijdag (lijden en ster-
ven), Paaszaterdag (de graf-
rust) en Paaszondag. Deze vor-
men echter één geheel. Vanaf
de Middeleeuwen tot het
midden van deze eeuw werd
de Paaszondag geïsoleerd van
de voorafgaande dagen. Het
zogenaamde Triduum omvat
nu Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en Paaszaterdag. Het
werd tot een voorbereiding
op de Paaszondag. Het gevolg
was dat de Verrijzenis losge-
maakt werd van het sterven
van Christus.
Het Tweede Vaticaans Conci-
lie besloot tot een herstel van
de eenheid van het Paas-
mysterie in de rooms-katho-
lieke liturgieviering. Al snel
ontwikkelde de protestantse
kerk ook initiatieven in deze
richting. In een aantal pro-
testantse gemeenten wordt
bijvoorbeeld al weer een paas-
wake gehouden.

TIJDBEREKENING
De Paasberekening, dus de da-
tum waarop het feest gevierd
moet worden, is in de loop

der eeuwen een groot pro-
bleem geweest. Zo was in de
eerste eeuwen Pasen niet
overal gelijk. De Aziatische
Christenen vierden op Pasen
de verlossing door de dood
van Christus en legden daar-
om de nadruk op de dag van
de maand, waarom zij Pasen
altijd op de 14e Nissan vier-
den. Ze worden daarom quar-
todecimani genoemd. De Ver-
rijzenis vierden ze twee da-
gen later. De westerse Christe-
nen 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 tijd-
berekening. Ten tijde van
Christus vierden de Joden
hun Pascha altijd na het len-
te-equinoctium. Na de ver-
woesting van Jeruzalem hiel-
den zij zich hier echter niet
meer zo strikt aan. De quarto-
decimanen en sommige
westerse Christenen volgden
hen hierin na. Deze werden
protopaschieten genoemd.

ÉÉN KEER PER JAAR
Pogingen om tot overeen-
stemming te komen werden
gedaan door Polycarpus die
bisschop was van Smyrna. Hij
is 90 jaar oud geworden en
zou een leerling van de
apostel Johannes geweest
zijn. Ook de Pausen Anicetus

en Victor deden een poging.
Uiteindelijk kwam het tot een
beslissing op het Concilie van
Nicea in 325. Daar werd beslo-
ten:

A. Pasen zou altijd op een zon-
dag gevierd worden.

B. Wanneer 14 Nissan op een
zondag viel zouden de
Christenen Pasen een week
uitstellen.

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

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 cy-
clus 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 cy-
clus (5 x 19 = 95-jari-
ge) een tafel leveren,
die met de Alexan-
drijnse harmonieer-
de, zodat tegen het
einde van de 8e eeuw
de gehele Christen-
heid gelijktijdig Pa-
sen vierde.

Oude en nieuwe
Paasgebruiken

Pasen is een gekerstend heidens voorjaarsfeest. Het heeft
vele voor- jaarsgebruiken, bijvoorbeeld vuren die, akker,
mens en dier vrucht- baarheid moesten schenken. Op vele
hoeven in Limburg, Brabant, Gelderland, Overijsel en Dren-
the brandde men kleine paasvuren van het versleten gereed-
schap van de winter. De grote paasvurerrworden op een
hoogte ontstoken de z.g. Paasberg (Wageningen, Markelo, de
Es te Usselo) of op de Paasweide (Denekamp). Ze zijn groten-
deels in de jongste tijd ingevoerd. Nieuw is ook de teerton,
die zich nu gewoonlijk in de opgebouwde houtstapel be-
vindt. Oorspronkelijk stond in het midden een paal met aan-
gebonden verticaal rad (zonnerad). Zijn er met deze vuren ge-
bruiken verbonden als het ophalen van hout of het zingen
van liedjes dan mag men stellig aannemen dat ze van oude-
re datum zijn.

De boeren schreven vruchtbare
kracht toe aan het trekken van
de rook over de bezaaide ak-
kers. Ook liep en sprong men
door het uitgedoofde vuur om
gezondheid te ver- krijgen. Het
verkoolde hout werd meegeno-
men om de akkers te bevruch-
ten of het huis tegen de blik-
sem te beschermen. Soms
droeg men een roggeschoof om
het paasvuur om zegen te beko-
men voor de oogst (Borne).

Vroeger hield men op Paas-
maandag of Paasdinsdag een
paaskermis. In kraampjes ver-
kocht men dan eieren, sinaas-
appels, koek en noten. Nu be-
staat de paaskermis alleen nog
in Deventer op de Worp. Het is
echter in de loop der tijd meer
een gewone kermis geworden.
De uittocht van de bevolking
naar de paaskermis heette eer-
tijds Emmausgang. Het herin-
nert mogelijk aan de vroegere
ommegangen om de ontkie-
ming van het jonge zaad te be-
vorderen.

EIEREN VERSTOPPEN
Een grotere rol dan het paas-
vuur speelt het paasei. Als kiem
van nieuw leven brengt en
schenkt het ei levenskracht. De
primitief denkende mens hield
die kracht voor overdraagbaar
en at daarom veel eieren om
krachtig te worden. Dit zal de
reden zijn dat men ze met Pa-
sen het meeste eet (voorjaar).

Het kwam ook voor dat men ei-
eren over de velden verspreid-
de om deze vruchtbaar te ma-
ken. 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 wer-
den paaseieren als eerste spijs
na het vas- ten in de kerk ge-
wijd; hierdoor kregen ze een
magische kracht.

Nog heden ten dage verstop-
pen wij met Pasen eieren in de
tuin. Dit slaat waarschijnlijk
terug op het begraven van do-
den in de akker. Ook tikken wij
met eieren tegen elkaar en be-
schilderen ze. Dit beschilderen
gebeurde vroeger met natuur-
lijke stoffen als, spinazie, uien
en rode kool. Het op Schier-
monnikoog voorkomende ei-
werpen gaat terug op het
vruchtbaar maken van de vel-
den. Dit is ook het geval met
het eirollen op Ameland.

PAASSTAAK
Twee curieuze eeuwenoude
paasvieringen hielden in Twen-
te stand. Het zijn de paasstaak
te Denekamp en het vlöggelen
in Ootmarsum. In Denekamp
speelt Judas de hoofdrol. Het is
een jongeman die alles voor de
paasviering in orde maakt. Zo
bedelt hij eieren en geld bij el-
kaar om het hout voor het paas-
vuur te kunnen kopen en helpt
bij het aanslepen van de
'paasstaak' die naast de hout-
stapel wordt ingegraven. Daar-
na beklimt Judas deze boom en
verkoopt hem bij opbod. Te-
vens besteedt hij het aansteken
van de teerton aan. Bij al deze
werkzaamheden zingt men:
Christus is opgestanden (10 sto-
fen) en Alleluja, den blijden
toon (19 strofen).
In Ootmarsum heeft op Pasen
het vlöggelen (plechtig voort-
schrijden) plaats. Een keten
van mensen, die elk de linker-
hand op de rug leggen, welke
wordt gegrepen door de volger,
trekt onder het zingen van:
Christus is opgestanden en Al-
leluja den blijden toon, door
verschillende huizen (herber-
gen) die steeds dezelfde zijn. Bij
de boerenhuizen die met de
achterdeur naar de straat
staan, trekt men om de
middenpaal (stipel) der deur
heen. Uiteindelijk arriveert
men op het marktplein en daar
laat men de handen los om
nogmaals de beide liederen te
zingen. In de oude paasviering
is een zekere losbandigheid te
herkennen (paasdol). Dit te-
kent dat het oorspronkelijk een
heidens feest is gewijd aan de
Germaanse godin Ostara.

PAASVUREN
Sinds enkele jaren stelt de ge-
meente Oosterhesselen nieuwe
voorwaarden aan het stichten
van een paasvuur. In Nieuwlan-
de laaide elk jaar een flink
paasvuur op dat flink wat rom-
mel veroorzaakte. Voordat nu
een paasvuur mag worden aan-
gestoken moet er een vergun-
ning worden aangevraagd op
grond van de afvalstoffenwet/
verordening. Tevens moet men
een schriftelijke verklaring van
toestemming hebben van de ei-
genaar van het terrein waarop
men het paasvuur wil ontste-
ken. Bij ontheffing wordt een
bedrag van f 250,- in rekening
gebracht. Nadat de gemeente
de kosten voor het schoonma-
ken van het terrein er heeft af
getrokken wordt het restant
weer terugbetaald.



Luxe brood- en banketbakkerij

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

Roomboter
paasstollen
met amandelspijs

Eierbrood
Suikerbrood
Rozijnen- en
krentenbrood
Witbrood
Vloerbrood
Volkorenbrood
Volkorengrof
Tarwebrood
Gelders Tarwe
Waldcorn

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

bij aankoop van een zonnescherm een
zon/wind automaat gratis !

LAIïliïlEL
MARIENVELDE Tel. 0544 352328

Waalderweg 6 7263 RW
www.nico-tammel.nl

rolluiken - zonweringen - horren
parasols - tuinmeubels - verlichting

Knikarmschermen
Knikarmscherm type Malta
H andbediening, Aluminium
frame, 7 streepdessins doek,

incl. volant
Breedte Uitval 250 cm
300cm € 425,-
350cm €465,-
400cm € 505,-
450cm € 540,-
500cm €560,-
550cm € 580,-

Cassette knikarmscherm
type Palma Elektr. bediening,

Roomwit frame, 23 streep-
dessins doek, incl. volant

Uitval 250 cm
€ 915,-
€ 970,-
€ 1035,-
€ 1090,-
€ 1150,-
€ 1210,-

In actie-periode ook korting...
op maatwerkschermen! Bij maatwerk keus uit meer dan 100 kleuren.

Tegen meerprijs is zowel montage als types met 300cm uitval mogelijk.
Prijzen incl. btw en excl. montage. Leverrijden op aanvraag.

^^jL "CA.

HEGRO Î
parket en zonwering

BIJ HEGRO SLAAGT U ZO.

Bel voor een afspraak of
informatie (0573) 45 16 61
fax (0573) 45 1717

KETBEDR. Garvelinkplein 20, 7261 CK Ruurlo

Kom met Pasen langs voor de nieuwe f ietscollectie 2003
De volgende merken Gazelle, Batavus, Giant, Multicycle, Lynx, Altra en Kenosha fietsen zijn weer binnen.

Wat dacht je van de nieuwe Sparta ION
met trap bekrachtiging. Kom een proefrit
maken met deze revolutionaire fiets.
Er gaat een wereld voor je open.

DE Fl ETSSPEC1AL1ST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorc'en • Tel. (0575) 55 13 93
Spittaaistraat 34 - Zulpnen • Tel f0575,' 5ï 95 26

Een greep uit de
Raas aanbieding!

• Bobike voorzitje € 54f95
nu gratis windscherm

tw.v.C 21,95

• Profile binnen band
van € 4,50 voor € 2,50

• Kenosha ATB Torento
met voor en achter vering
van € 319,00 voor

€ 289,00

BOBIK!
VOORZIT)!
Yoocïitte ""in'.

ONS ASSORTIMENTS-
MAGAZINE 2003 IS UIT.
Vraag ernaar in de winkel!



rondom het ei
Op welke manier we de gunst van Fortuna, de godin van het geluk,
kunnen verwerven weet niemand. Met het geluk is het namelijk
niet zo eenvoudig gesteld. Het ligt niet ergens in een hoekje of zo
maar op straat op ons te wachten, je moet het meestal echt wel zelf
veroveren. "Men" zegt misschien daarom wel dat je geluk moet
hebben en datje de dingen die geluk aanbrengen zelf moet zoeken
of cadeau krijgen. Er bestaan vele zegswijzen die zeker een grond
van waarheid bevatten. Naast hoefijzers, die bijna legendarisch
zijn omdat we de paarden die ze kunnen verliezen, niet meer in het
straatbeeld zien, zijn er vele andere, meer of minder bekende za-
ken, waaraan een gelukbrengende factor wordt toegekend. Het kla-
vertj e-vier bijvoorbeeld, dat zich in het weiland tussen honderden
en duizenden gewone driebladige klavertjes schuilhoudt en
daardoor zo moeilijk te vinden is. Geen wonder dat als bijgeloof
geldt, dat de gelukkige vinder van zo'n klavertje-vier bijna de ga-
rantie heeft dat het geluk hem of haar gunstig gezind zal zijn.

Eieren in soubisesaus

BENODIGDHEDEN: 2 dl melk, l dl
room, 25 gram boter, 3 eetlepels
bloem, 12 hardgekookte eieren, 4
bladen gelatine, l groene en l ro-
de paprika.

Maak een roux van bloem en bo-
ter. Laat deze even koken maar
niet verkleuren. Voeg de melk ge
leidelijk toe. Roer krachtig totdat

-de saus kookt. Peper en zout naar
smaak toevoegen. Als de saus
enigszins afgekoeld is doet u de
room erbij. Vermeng de saus met
de gelatine die u in kokend water
hebt opgelost. Giet de saus over de
gehalveerde eieren. Gameer de ei-
eren met in reepjes gesneden rode
en groene paprika.

recepten
Gepocheerde eieren

BENODIGDHEDEN: 8 gepocheerde
eieren, 8 taartbodempjes, l blikje
aspergekoppen, 2 dl puree van as-
perges, 25 gram boter, l dl melk, l
dl room, 3 eetlepels bloem.

Leg de aspergekoppen op de taart-
bodempjes. Daar bovenop de gepo-
cheerde eieren. Maak een roux van
bloem en boter. Laat deze even
doorkoken maar niet verkleuren
en voeg de melk geleidelijk toe.
Roer krachtig tot de saus kookt en
doe het vuur uit. Doe de room en
de aspergepuree erbij. Giet de saus
over de eieren.

Eieren in gelei

BENODIGDHEDEN: 6 plakjes ham,
6 dl hardgekookte eieren, 3 dl bou-
illon, l glas port, 8 blaadjes gelati-
ne, 6 plakjes truffel, een paar tak-
jes dragon, l theelepel gehakte pe-
terselie, 1/2 theelepel paprikapoe-
der.

Leg op de bodem van uw vormpjes
kleine takjes dragon, een schijfje
truffel en leg daarop de halve eie-
ren in ham gewikkeld. Los in bou-
illon de gelatine op en voeg de
port toe. Kruid dit geheel naar
smaak. Overgiet de eieren met half
gestolde gelei. Laat alles nu op een
koele plaats stijf worden. Haal de
eieren uit de vormpjes en schik ze
op een schaal.

Ook paaseieren kunnen geluk
brengen en daarom moeten we ze
zoeken, uit hun schuilhoekjes ha-
len, zoals andere
dingen die heil en
zegen brengen.
Dit zoeken laten
we aan de kinde
ren over, de eni-
gen die er nog in
geloven dat de
paashaas de bont-
gekleurde eieren
bracht en in de
schuilplaatsjes
neerlegde.
Sinds de 12e
eeuw werd het
in vele plaatsen
in west-Europa
een gebruik de
paaseieren in
de kerk te laten

aardse en materiële voorspoed.
In Frankrijk waren er in de acht-
tiende eeuw hele paaseiermark-
ten, waar men rode en gele eieren
kon kopen.

zegenen voor-
dat ze op Paas-
zondag of Paas-
maandag aan
de kinderen of
aan lieve be-
kenden ten
geschenke
werden gege-
ven. Volgens
een oeroud
denkbeeld is
het ei het
symbool voor
vruchtbaarheid en leven. Op won-
derbaarlijke wijze komt er immers
op een dag zo maar een levend we-
zen uit een ei te voorschijn? Zo
was het ei het symbool voor het
nieuwe jaar, voor het, na lange
donkere wintermaanden, in de na-
tuur weer ontwakende leven.
Rood was de oude, magische
schutkleur tegen alle kwaad dat
dit leven zou kunnen bedreigen.
Daarom is al in de tijd vóór
Christus het rode ei tot paasei ge-
worden. En eeuwenlang is het met
Pasen weggeschonken, in huis op-
gehangen en de schalen om het
huis gestrooid om de bewoners te
beschermen. Met gekleurde rand-
jes werd het ei versierd en met
spekzwoerd glanzend gewreven.

GOUDEN EIEREN
In de Middeleeuwen heeft goud
het goede, oude, magische rood
verdrongen. Aan de konings- en
vorstenhoven werd het een ge-
woonte dat de heer zijn onderda-
nen op Paaszondag een gouden ei
schonk. Dat betekende niet alleen
zegen en vruchtbaarheid voor
landbouw en veeteelt, maar ook
rijkdom. Begrijpelijk, dat het volk
het voorbeeld van de heersers wil-
de navolgen. Daarom werden niet
alleen gouden eieren cadeau ge-
daan, maar ook gele. Saffraan nam
de plaats in van het kostbare blad-
goud. Door middel van deze gele
eieren wenste men elkaar zegen,
gezondheid en bescherming tegen
alle kwaad toe, met daarnaast ook

IN DE LIEFDE
De in goud- en zilverpapier verpak-
te chocolade paaseieren die we nu
overal kunnen kopen, vinden dus
eigenlijk hun oorsprong in de ko-
ninklijke eiergeschenken van de
Middeleeuwen.
Vanzelfsprekend heeft ook de
mooie, volmaakte vorm van het ei
en het wit van de schaal tot allerlei
versieringen geleid, van beschilde-
ren tot de meest geraffineerde ver-
sieringstechnieken. Aardig is het
bijvoorbeeld om een ei eerst te
kleuren om er dan later met een
pen een tekening, een naam of een
wens in te krassen. De magische
krachten die het paasei worden
toegeschreven schijnen onuitput-
telijk te zijn. In landelijke streken
was het paasei vroeger vaak een of-
ficiële boodschapper voor een lief-
desverklaring. Men gaf zijn gelief-
de een heel mooi versierd ei dat
vaak nog van spreuken was voor-
zien. Spreuken die de uitverkore
ne lieten weten dat zij alleen voor
hem bestond. Ook als zeer breek-
baar omhulsel voor lange liefdes-
brieven, die men in het van te vo-
ren leeggeblazen ei wist te prut-
sen, heeft het paasei dienst ge-
daan.

Met Pasen worden eieren op verschillende manieren gegeten.
Dat ze ook uitstekend geschikt zijn om in drankjes te worden
verwerkt is wel bekend maar toch lijken we er wat huiverig voor
te zijn. Advocaat een typisch Hollands drankje (dat bestaat uit
brandewijn, eierdooiers en suiker) gold al in grootmoeders tijd
als een lekkernij. Het is jammer dat het in deze moderne tijd
bijna niet meer zelf gemaakt wordt. Toch is het zo eenvoudig!
Pasen is bij uitstek een gelegenheid om dit verrukkelijke drank-
je weer eens op tafel te zetten, maar dan wel zelfgemaakt.

Advocaat
BENODIGDHEDEN: 8 eieren, 400 gram witte basterdsuiker, l
zakje vanille suiker, 1/2 liter brandewijn.

Doe de eieren met de basterdsuiker en de vanillesuiker in een kom en
laat dit 'au bain marie' onder voortdurend kloppen lauw worden.
Klop daarna van de warmtebron af tot het koud, dik en luchtig is ge-
worden. Voeg de brandewijn bij kleine scheutjes tegelijk onder voort-
durend roeren toe. Plaats nu het mengsel weer op de damp van het
kokende water en roer nu tot de massa gebonden is, zorg ervoor dat
het niet te warm wordt anders gaat het schiften. Roer de advocaat,
van de warmtebron af, tot ze geheel koud is geworden en doe de
drank daarna in flessen. De advocaat kan direct gebruikt worden
maar het hoeft niet, daar deze lange tijd houdbaar blijft. Wel wil hij
op den duur wat dunner worden.

Godendrank
BENODIGDHEDEN: 4 grote eieren, 2 dl rum of cognac, 1/2 liter
slagroom. 2 pakjes vanillesuiker, 125 gram suiker.

Roer de eierdooiers met de suiker en de vanillesuiker tot een gladde
massa. Roer er de rum of cognac door, plaats de kom op de damp van
kokend water en roer tot het mengsel gebonden is. Klop de slagroom
en de eiwitten stijf. Schep de eiwitten en de slagroom voorzichtig
door elkaar en schep deze massa weer luchtig door de eierdooier en
dien de drank op in mooie wijde glazen, desgewenst versierd met een
wafel.

Frisse eierdrank
BENODIGDHEDEN: l ei, l theelepel suiker, l glaasje cognac, l dl
melk en wat fijngestampt ijs.

Doe alles in een shaker enschud de inhoud ritmisch dooreen. Schenk
het drankje door een zeef in een glas en stuif er wat nootmuskaat
over.

Kippenmelk
BENODIGDHEDEN: 2 eierdooiers, 2 schepjes suiker, l dl koude
melk, 2 eiwitten, l dl ananassap.

Klop de eierdooiers los met de suiker en giet er de koude melk op.
Klop dit alles goed op en doe er voorzichtig de stijfgeklopte eiwitten
bij. Schenk er tenslotte l dl ananassap bij.



HORIZONTAAL

l beroep; 6 sleeën; 10 rijdier; 14
opperkleed; 18 zuivelproduct; 22
tussenruimte; 28 doelpunt; 30
onderkaak; 32 spoedig; 34 soort;
36 berg; 38 familie; 40 persoonlijk
vnw.; 42 vogel; 43 ondergang; 44
volwassen; 46 ondoorzichtig; 49
borsthamas; 51 derhalve; 53 oos-
terlengte; 54 senior; 55 pi. in Over-
ijssel; 57 beroep; 60 hevig; 62 pi. in
Drenthe; 64 droog; 66 uiteinde; 68
speelstok; 69 gebogen; 71 dieren-
geluid; 72 ogenblik; 74 melkwijn;
77 vaartuig; 78 broederschap; 80
golfterm; 82 familielid; 83 mand;
84 vervoermiddel; 86 troep; 88
plant; 89 strijdgewoel; 90 noodtoe-
stand; 92 sierfles; 93 emeritus; 94
roofdier; 96 honingdrang; 98 Ned.
rivier; 99 boom; 101 pi. op Ame-
land; 103 sneeuwhut; 104 hemelli-
chaam; 105 ferrum; 106 dier; 108
neon; 109 hoofddeksel; 111 wreed
heerser; 113 eenmaal; 115 onge-
bonden; 116 en andere; 117 gek;
119 binnenste; 120 klaar; 122
langspeelplaat; 124 lichaam; 125
bedwelming; 126 schaakterm; 127
met name; 128 achter; 129 eer;
131 naschrift; 132 emmer; 134
Noorse goden; 136 nakomeling;
137 weinig; 139 ik verbied; 141
kledingstuk; 143 bijbeldeel; 145
rinsforzando; 147 ivoor; 149 voor-
ste; 150 korf; 152 hol; 154 leids-
man; 155 bloeiwijze; 157 rege-
ringsreglement; 158 woonboot;
160 pi. in Zuid-Holland; 162 tegen-
over; 163 koon; 164 grafvaas; 166
klinknagel; 168 luitenant; 169
kleintje; 171 Turkse titel; 172 roof-
dier; 174 keurig; 175 vogel; 176
snaarinstrument; 178 zenuwach-
tig; 180 vr. munt; 181 keer; 182
kleur; 184 dwergbuffel; 185 ka-
non; 186 daar; 187 landbouwwerk-
tuig; 189 aansporing; 190 wijd;
192 Europees gebergte; 193 water
in Friesland; 194 geldla; 196 bloed-
vat; 198 immer; 199 spoed; 201
zintuig; 203 zangstem; 204 Frans
lidwoord; 206 zuilvoet; 208 projec-
tieplaatje; 210 toiletartikel; 212
zuigbuisje; 215 kleding; 217 poe-
der; 218 ellende; 219 godheid; 221
zielig; 222 vaas; 224 zelfkant; 226
voorz.; 227 voorz.; 228 zeehond;
230 te koop; 231 laagte; 233 maan-
stand; 235 moeras; 236 zoete stof;

238 golf; 241 uniek; 242 vr. munt;
243 verlies; 245 Canadees meer;
247 bedorven; 248 broos; 249 al-
lee; 251 broeikas; 253 zangstuk;
254 pont; 256 persoonlijk vnw.;
257 selderij; 259 gebied; 261 reuk-
orgaan; 262 voorz.; 263 schaal; 264
munteenheid; 267 stok; 269
clown; 271 meelspijs; 272 ten laat-
ste; 273 zaal; 275 vluchtheuvel;
276 morsdoek; 278 hoofdbewe-
ging; 279 dyne; 281 kleurling; 282
Ned. Kampioenschap; 285 astati-
um; 286 onbepaald vnw.; 289 per;
291 kilogram; 292 persoonlijk
vnw.; 293 Romanum Imperium;
295 idem; 297 erfelijkheidsdrager;
299 vat; 302 agrarische; 304 bin-
nen; 307 getij; 310 wettelijke aan-
sprakelijkheid; 312 zangnoot; 313
paardje; 315 voordeel; 316 steen-
soort; 317 jongensnaam; 319 ope-
ratiekamer; 320 compagnon; 321
alfabet; 323 soortelijk gewicht;
326 bevel; 328 steen; 330 millime-
ter; 331 onbepaald vnw.; 332 dak-
bedekking; 334 lekkernij; 336 dui-
venhol; 338 getij; 339 daar; 340
vruchtennat; 342 klasse; 343 over-
winnaar; 344 aanbieding; 346
vriendelijk; 348 schoeisel; 349 vo-
gel; 350 hengelen; 352 akelige;
353 kleur; 356 woning; 360 bijbels
fig.; 361 muzikale hulde; 364 bij-
beldeel; 365 kunstwerk; 366 bijl;
367 lekkers; 371 hoentje; 373
vliegmaatschappij; 374 enthousia-
steling; 375 persoonlijk vnw.; 377
compagnie; 379 een zekere; 382
handvat; 384 boom; 386 drank;
389 medicijn; 391 gevangenis; 393
uitroep; 394 slot; 395 mondstuk;
396 zuil; 398 binnenhalen; 400
pakken; 403 straat; 405 eiken-
schors; 407 zangnoot; 408 snij-
werktuig; 409 pi. in België; 410
echolokalisatie; 411 aanklampen;
413 passen; 415 boerderij grond;
417 huisdier; 419 Europeaan; 420
slang; 421 rivier in Spanje; 422
hooizolder; 423 zonwering; 424
verharde huid; 426 nakroost; 427
masker; 429 boom; 431 kist; 433
kosten koper; 434 angelus; 436 let
wel; 438 ontsloten; 440 Europe-
aan; 442 waterstand; 444 matras-
overtrek; 446 mest; 448 plof; 450
afvoer; 451 mispunt; 453 materi-
aal; 454 Engelse titel; 455 anonie-
me ondertekening; 456 wolpluis;
458 jong dier; 460 elektrode; 462
vaatwerk; 464 onbepaald vnw.;

465 erfelijkheidsdrager; 466 war-
boel; 468 voeg; 469 tweetal; 470
kil; 472 rakel; 474 dwarshout; 475
taille; 477 kluizenaar; 478 item;
479 Arabische titel; 481 brandstof;
482 voegwoord; 483 ut supra; 485
aarzeling; 486 bevlieging; 488
beursterm; 490 kledingstuk; 491
uitgeblust; 493 uitroep; 494 zuur-
graad; 495 zuster; 496 snaarinstru-
ment; 498 noodlottig; 501 uitzoe-
ken; 504 opschepper; 505 bot; 508
dubbel; 509 in loco; 511 enig; 513
Russische keizer; 516 uitroep; 517
luiaard; 519 precies; 521 kleur;
523 niet even; 524 wortel; 525 li-
chaamsdeel; 526 en volgende; 527
bouwval; 530 springstof; 533 open-
baar vervoer; 535 prachtige; 537
neodyne; 539 de onbekende; 541
opere citato; 542 Deo Volente; 544
erwtensoep; 545 onmeetbaar ge-
tal; 546 stadsgracht; 547 speel-
kaart; 548 specerij; 551 harde
wind; 554 loeder; 557 schaat-
sterm; 558 altijd; 559 etage; 560
toeloop; 561 cijfer; 562 omroep-
ver.; 564 kathedraal; 565 circa; 566
katachtige; 568 zeepwater; 569
nummer; 570 dronken; 572 tante;
573 gedoe; 575 klap; 577 plank;
579 aarde (Gr.); 581 graansoort;
582 precies; 583 antilope; 584 In-
don, huisdracht; 585 vrucht; 586
roof.

VERTICAAL

2 argentum; 3 mannetjesvogel; 4
zuivelproduct; 5 oude maat; 7 Ro-
de Kruis; 8 meisjesnaam; 9 besluit;
11 ten bedrage van; 12 kunst; 13
vreemde; 15 palm; 16 speelgoed;
17 post scriptum; 19 echt; 20 in-
dien; 21 reverende pater; 23 na-
schrift; 24 koraaleiland; 25 hoe-
veelheid; 26 in memoriam; 27 vier-
tal; 29 wiel; 31 wieren; 33 echtge-
noot; 35 troep; 37 wedstrijdbeker;
39 paddestoel; 41 kolossaal; 43
hoofd telwoord; 45 voorm. eiland;
47 familielid; 48 mond; 50 gard;
52 af en toe; 54 lichtengel; 56 een
zekere; 58 millibar; 59 roeispaan;
61 spuien; 63 visgerecht; 65 bui-
gen; 67 onder andere; 68 visnet; 70
verschillende; 72 deel v.d. voet; 73
watering; 75 hevig; 76 nota; 78
smaken; 79 onderricht; 80 oplos-
middel; 81 rivier in Spanje; 83 bu-
reau; 85 middag; 87 voorz.; 91 in

opdracht; 92 zanggroep; 95 stoom-
schip; 97 gestold sap; 99 plaats;
100 prachtig; 102 afgod; 104 zoon;
106 mand; 107 twijg; 110 bezitte-
lijk vnw.; 112 kant; 114 eiland in
de Oostzee; 115 vr. munt; 117 wa-
gen; 118 sportterm; 121 party; 123
geestelijke; 127 vatting; 128 knor-
rig; 130 schurken; 132 vrouwelijk
dier; 133 hert; 135 damessjaal; 136
mogelijkheid; 138 teken; 140 kwe-
ker; 141 persoonlijk vnw.; 142 bij-
bels fig.; 144 roosteren; 146 broos;
148 laatstleden; 150 hemelbrood;
151 omroep; 153 spook; 156 Aarts-
bisschop; 157 oude munt; 159 vo-
gel; 161 stel; 163 bijt; 164 bolge-
was; 165 numero; 167 bosgang;
170 steen; 171 erg; 173 trek; 175
knoei; 176 ongebonden; 177 bij-
belse vrouw; 179 tooi; 181 voorz.;
183 groei; 184 noblesse; 186 etage;
188 bevel; 191 knaagdier; 192 uit-
roep; 195 rekenopgave; 196 pi. in
Duitsland; 197 pi. in Zuid-Ameri-
ka; 200 vochtmaat; 202 deel v.
Groot-Brittannië; 203 groet; 205
nachtkleding; 207 grondsoort; 208
orgaanschenker; 209 aansluitstuk;
210 reistas; 211 kers; 213 signeren;
214 stier; 216 inktvis; 218 grap-
penmaker; 220 kledingstuk; 222
anti; 223 zeilwedstrijd; 225 ver-
laagde toon; 227 godin; 229 klok;
231 maaltijd; 232 aanwezig; 234
vent; 236 aanspreekt!tel; 237 kij-
ker; 239 opschudding; 240 vogel;
242 plant; 244 voedster; 246 zang-
noot; 250 slee; 252 vertraging; 254
inhoud; 255 leiden; 258 voetstuk;
260 hoeveelheid; 263 bergrug; 265
grondtoon; 266 walvis; 267 groen-
te; 268 aan boord; 270 reeks; 274
hiel; 277 bleek; 280 jong dier; 283
teer; 284 schreeuw; 288 slaap-
plaats; 290 ledemaat; 291 uitge-
teld; 292 grote warmte; 294 tus-
sen; 296 titel; 297 dwaas; 298 boos;
300 vordering; 301 paarden-
kracht; 302 buiten dienst; 303 Eu-
ropeaan; 305 scheepstouw; 306
thans; 307 van onderen; 308 fami-
lielid; 309 ommegang; 311 kloos-
terhoofd; 314 editie; 318 zang-
noot; 320 nor; 322 scheepshut;
324 persoonlijk vnw.; 325 deksel;
327 ontsteking; 328 man; 329 uit-
roep; 330 milliliter; 331 berichten;
333 standplaats; 335 heildronk;
336 oplosmiddel; 337 richting;
340 toonreeks; 341 visje; 342 jon-
gen; 343 vis; 345 dominee; 347

brandstof; 348 baardje; 349 rubidi-
um; 351 watervogel; 353 zuivel-
product; 354 grondsoort; 355
voorz.; 357 maanstand; 358 vlakte-
maat; 359 hoofd telwoord; 362 ver-
bond; 363 weergalm; 368 walvis;
370 goed; 372 het grondbeginsel
betreffende; 376 zilt; 378 dierenge-
luid; 379 pi. in de Noordoostpol-
der; 380 lust; 381 alleen; 384 tus-
sentijd; 385 individu; 387 twist;
388 massa; 390 opening; 392 voeg-
woord; 394 vroeger; 395 kinhaar;
396 niet lang; 397 zangnoot; 398
tussen; 399 pla^nt; 401 persoonlijk
vnw.; 402 familielid; 4O4 inker-
ving; 406 vertrek; 408 honing-
drank; 4O9 kot; 410 stuurboord;
411 ivoor; 412 kloosterlinge; 414
namelijk; 416 Europeaan; 418
voorz.; 421 voedsel; 425 kansspel;
428 gebak; 430 schicht; 432 rijst-
drank; 433 kilometer; 435 schilde
rij; 437 broeder; 439 houding; 440
oevergewas; 441 joekel; 443 vos;
445 hoofddeksel; 447 islamitisch
boek; 448 selenium; 449 rund; 451
akker; 452 Europacup; 453 duivel;
454 plaaggeest; 455 vragenspel;
457 bijvoorbeeld; 459 vrouwelijk
dier; 461 dagvaarden; 463 aanspo-
ring; 465 marterachtige; 467 leem-
te; 468 lichaamsplooi; 469 decili-
ter; 471 traag; 473 uitroep; 476
herhaaldelijk; 477 schim; 480 Mij-
ne Heren; 481 weerstandseenheid;
484 rustig; 486 twist; 487 boom;
489 xenon; 490 persoonlijk vnw.;
491 gram; 492 ceremonie; 494
been; 496 bedrukt; 497 reeds; 499
onderdoorgang; 500 kinderspeel-
tuig; 502 aldus; 503 knaagdier;
504 diploma; 506 te huur; 507
schaakterm; 510 kleur; 512 lid-
woord; 514 droog; 515 beschadig-
de; 518 gebladerte; 520 offertafel;
521 gratificatie; 522 nachtvogel;
528 visgerei; 529 dwaling; 531 cij-
fer; 532 reukwerk; 534 spek; 536
slaghout; 538 lidwoord; 540 drink-
geld; 542 zangnoot; 543 web; 545
schrijfgerei; 548 voorkeur; 549
drinkkom; 550 sluwe; 552 tijde-
lijk; 553 Rijksmerk; 554 gegevens;
555 Europese rivier; 556 zeewier;
561 scheepstouw; 563 bejaard; 565
Engelse taxi; 567 snel; 570 per-
soonlijk vnw.; 571 ten slotte; 572
Griekse letter; 573 schoolonder-
zoek; 574 soort onderwijs; 575 fa-
milielid; 576 jezuïet; 578 voorz.;
579 bordspel; 580 rund.

-.4-

De oplossing van de Paaspuzzel 2003 inzenden vóór 2 mei 2003 met in de linkerbovenhoek
de vermelding 'Kruiswoordpuzzel' aan Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30 of Postbus 22,
7250 AA Vorden.

Medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Oplossing:

Wij verzoeken de inzenders van de kleurplaat en de puzzel
voldoende postzegels te plakken op hun inzendingen.

De prijzen
die te winnen zijn:

Ie prijs

2e prijs

3e prijs

4e t/m
10e prijs

€15,00

€12,50

€10,00

€ 7,50
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Een uniek stukje woestijn in het Achterhoekse Ruurlo

Anny Cactus Wonderwereld
Beide Paasdagen open!!!
Het is alweer tien jaar geleden dat Anny
en Bert van der Meer in Ruurlo zijn neer-
gestreken. Samen hebben ze een grote
passie, dat is hun Cactus Oase. Wat be-
gon als een hobby is uitgegroeid tot een
superbedrijf met een Oase van onbe-
schrijfbare, soms bizarre planten (bijv.
cactussen van tweeënhalve meter hoog
en bladcactussen van anderhalve meter
in doorsnede die in april met honder-
den gekleurde bloemen bloeien. Een
mooie gelegenheid om deze bloemen-
pracht te aanschouwen zijn de beide
paasdagen 20 en 21 april.

Ook zullen de cursisten van de mandala-te-
kenlerares Margriet van Gestel dan met
trots hun zelfgemaakte mandala's tentoon-
stellen. Speciaal de geboortemandala's van
Margriet zijn te bezichtigen die zij met heel
veel plezier heeft gemaakt. Dat is ook haar
motto!!! U zult verbaasd staan van het resul-
taat van deze variaties en uiteenlopende
kleurenscala. Er is gelegenheid om voor de
nieuwe basiscursus in te schrijven, vraag
vrijblijvend naar informatie.Ook is er een
Bonsai- show en GRATIS KOFFIE tijdens de
paasdagen. Een grote zandvlakte om heer-
lijk te wandelen op de paden die ook voor
rolstoelgebruikers toegankelijk zijn zodat
ze zich wanen in de woestijn, met een sfeer
van heerlijke rust. Hier en daar zijn er door
Bert op kunstzinnige wijze oude boerenkar-
ren opgesteld. Even terug in de tijd: de Histo-
rische Vereniging Old Reurle met een grote
verzameling oude landbouwwerktuigen en
ook een oude poepdoos die heel veel men-
sen aan vroeger herinneren. Wekelijks ko-
men touringcars uit binnen- en buitenland.
Jong en oud genieten van het verhaal van
Anny Cactus. Bert en Anny staan altijd klaar
met deskundig advies over hun lieveling-
splanten. Op dit moment staan de Aloë's vol
met knoppen die op springen staan. Anny
laatje graag zien hoe de geneeskrachtige en
gezonde gel van de Aloë Vera (die eeuwen-
lang geleden al gebruikt werd door Cleopa-
tra voor haar schoonheid), eruit ziet. Zij
schilt het blad en ja hoor, een prachtige laag
gelei komt tevoorschijn die je dan direct kan
gebruiken voor bijv. brandwonden of insec-
tenbeten enz., enz. Aan te bevelen is de ge
nummerde fotoroute met uitleg door de Oa-
se. De woestijnpoes Chita scharrelt opval-
lend door de Oase. Shooter, de cactushond,
is zijn grote vriend. In een Anny Cactus kin-
dertheaterhoek wordt met heel veel plezier
gebruikgemaakt van de verkleedpakken.

Poloshirts div. kleuren

1 Overhemden

Bodywarmers

Zomer Jacks

Dameskleding Jerry Williams

Blouses korte en lange mouwen

steeds doeltreffend

Jacht- en wapenhandel
Zutphenseweg 9
7251 DG Vorden

Telefoon (0575) 55 12 72
Fax (0575) 55 1272

Prachtige kleurplaten versieren de wanden
van de koffieruimte. Het voorjaar komt er-
aan, het is goed te zien aan de planten ze
staan te glimmen in de zon en laten hun
bloemen zien. Nieuw is een prachtig gecr-
eëerd vogeldorp gecombineerd met bam-
boe met een heerlijk zitje om rustig te kun-
nen luisteren en kijken naar de kleurrijke
vogels die zich daar goed thuisvoelen ,ze
zijn volop bezig met nestjes te bouwen of
zitten al te broeden Deze sfeervolle ervaring
kunt u combineren met een schitterende
tour door het Achterhoeks landschap waar
u een verscheidenheid van verschillende
eeuwen oude bomen kunt aantreffen De
Kastelenroute loopt door dit bosrijke gebied
De Cactusoase ligt achter het kasteel Huize
Ruurlo Het is goed te combineren met een
lekkere pannenkoek bij de Pannekoekboer-
derij "de Heikamp" en met een wandeling
door de grootste Heggen Doolhof van de
wereld. Ook dit jaar geven Anny Cactus, "de
Heikamp" en de Doolhof een evenementen-
agenda uit waarin alle activiteiten en be-
langrijke data zijn opgenomen. Vraag er-
naar bij het VW Ruurlo, "de Heikamp", de
Doolhof en natuurlijk bij Anny Cactus, zie
ook de vernieuwde website,
www.welcome.to/abcactus waar u alle infor-
matie kunt vinden. Tot ziens!!!!!!!!!!!!!

W on e rij

Paasdag open
van 11.00 tot 17.00 uur ̂ ^

Kom naar de
cactusoase en

ontdek de cactus
wonderwereld

OPENINGSTIJDEN CACWS OASE:
ma t/m vr van 09.00 tot 17.00 uur, za en zo van 10.00 tot 1
Van 1 november tot 28 februari in het weekend graag vooraf
telefonisch aanmelden.

n e t e v e n

PAAS-
SHOW

L i e f h e b b e r s v a n s f e e r v o l w o n e n z i t t e n b i j D e W o n e r i j
goed . C o m f o r t a b e l e f au teu i l s en banken , s a l o n t a f e l s ,
s m a a k v o l l e e e t h o e k e n e n d r e s s o i r s z i j n s l e c h t s v o o r -
b e e l d e n van wat u b i j De W o n e r i j z o a l zu l t v i n d e n .
Maar ook v o o r uw r a a m d e c o r a t i e , v e r l i c h t i n g o f
v l o e r b e d e k k i n g bent u b i j De W o n e r i j aan het j u i s t e
a d r e s . De a c c e s s o i r e s van De W o n e r i j z i j n s f e e r m a -
ke rs b i j u i t s tek en zo rgen v o o r een p e r s o o n l i j k
k a r a k t e r in i e d e r hu is .

Paasaktie
Bepaal uw eigen

Paaskorting,
door het pakken
van een
geluksei.
Aktie geldt alleen op 2e paasdag.

i n e e r v o l l e

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



Tuinmeubelen:
Tuinkussens:

Kleding:

Hartman, Royal Garden, Sky Vision, Preston, etc.
meer dan 100 verschillende dessins!
Aanbieding 10% - 30% korting.
Life Line, Adventure Line, Bjornson, Vlach, etc.

Tijdens de Paasshow 10% korting op ons totale
assortiment. Daarnaast nog veel aantrekkelijl
aanbiedingen

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

www.goossensatomica.nl

Dus wacht niet
langer en kom op onze

o \(o

waar u natuurlijk welkom
bent op:

VRIJDAG
18 APRIL

8.30 -18.00 uur

ZATERDAG
19 APRIL

8.30 - 16.00 uur W

MAANDAG 21 APRIL
2E PAASDAG

10.00 - 17.00 uur

Tijdens de Paasshow
verschillende attrakties

fan*

ROOSEiNSl IN
QUALITY

Comfortabele kleding

voor de sportieve

man en vrouw

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

Palm, palm Pasen, eikoerei.

't Duurt nog ene zondag,

dan krijgen wij een ei.

Een ei is geen ei,

twee ei is een hal f ei,

drie ei is een Paasei.

SPORTIEF
ER TUSSENUIT

2e Paasdag
Voorjaarsshow

van 11.00 tot 17.00 uur

De nieuwe collectie

• rijwielen
van Gazeile, Batavus, Koga Miyata

Gazonmaaiers
Wolf-Stiga

Diverse
aanbiedingen
o.a. Gazeile Medeo

limit editie

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

Garvelinkkampweg 2a • Telefoon: (0573) 45 31 00 • www.fokkinktweewielers.nl



Kleur
mee
en win!
Attractiepark Slagharen heeft
zijn poorten weer voor het pu-
bliek geopend. Daarom organi-
seert Weekblad Contact samen
met Slagharen een kleurwed-
strijd voor kinderen tot en met
twaalf jaar.

De hoofdprijswinnaar krijgt een
schitterend westernkostuum en
een gezinstoegangskaart voor het
attractiepark. De nummers twee
tot en met tien 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. Misschien heb je
zelfs wel een beter idee waardoor
de tekening extra mooi wordt.

Doe in ieder geval goed je best,
want de mooiste kleurplaten wor-
den beloond. Ga snel aan de slag
en stuur je tekening (voorzien van
naam, adres en leeftijd) naar het
kantoor van deze krant. Je inzen-
ding moet binnen twee weken bij
de krant zijn ingeleverd.

Misschien win jij dan de hoofd-
prijs of kom je een dag naar Slag-
haren.
Dan kun je een nieuwe publieks-
trekker, die je vast al op de teke-
ning hebt ontdekt, in het attractie
park begroeten. Dit jaar bestaat
Attractiepark Slagharen veertig
jaar. Dat vieren we met Free Fall:
een attractie van veertig meter
hoog. Een meter voor elk jaar dus.
Free Fall neemt je mee naar grote
hoogte. Daarna volgt een vrije val,
waarbij gewichtloosheid wordt be-
reikt.
Is dat je wat te heftig? Geen pro-
bleem. Attractiepark Slagharen
heeft bijvoorbeeld ook Westernvil-
lage en Kids Country. Dat zijn twee

overdekte speelparadijzen voor
kinderen.
De echte avonturiers vinden daar
naast draaimolens een kleinere

d r u k k e r i j

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

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

Tel. (0575) 55 10 10 - Fax (0575) 55 10 86 - E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl - www.contact.nl

AT RAC IEPARK

je NOG HET

— —c

Kleurplaat inzenden
voor 2 mei!

Naam: Plaats en Postcode:

Adres: Leeftijd:



DELTÏSPANNEVOGEL

18 om/breed/

49.95 p.p.w/2

Zlwim/dik/, 18 om/breed/

u/door
ONBEHANDELDE
MASSIEVE EIKEN
VLOERDELEN

MASSIEVE EIKEN
VLOERDELEN
geborsteld, lx geolied

VEROUDERDE
EIKEN
VLOERDELEN
Meer informatie op www.verouderdevloeren.nl, met een link naar onze eigenwebsite

59.95 P.p. m/2

20mm/dik/, 15-20 om/breed/

v.a/. / ^r.00 p.m/2

LAMINAATPARKET
'SALSA1 met vellingkant,

bijna niet van echte planken

te onderscheiden!

compleet gelegd/ wiet

igpUwten/ etv hoekje*

49.95 p.mü

ij cuwikoGp vcwv een/ va*v dege/ vloeren/

20% korting op voorraad karpetten
Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93 - Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl

va*v 11-17 uur

Kijk voor het
allerlaatste

nieuws ook ops

Vorden Eibercjen
Zutphenseweg 24 J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0575-55 J 514 Tel. 0545-474190
Mfww.helitiinkmeubelen.nl

Behang
Gordijnen

Vloerbedekking
Binnenzonwering

Accessoires

Verkoop
Showroom

xdecos

HOME

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

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

Bel voor informatie: (0575) 46 40 oo
of kijk op www.harmsenvakschildeTS.nl

IHARMSEN
VAKSCHILDERS

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

Een sterk team voor al uw schilderwerk

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

Paasbrunch
beide paasdagen

11 .00 tot 14.00 uur

Volwassenen € 14,50 p.p.
Kinderen (4-12 jr.) € 7,75 p.p.

Reserveer nu, bel (0575) 43 13 36

Lochemseweg 16,7231 PDWarnsveld
Tel. (0575) 43 13 36, fax (0575) 43 22 44

Van 1 1 - 1 7 uur

Tweede Paasdag op zoek naar de nieuwste woontrends?

Stap dan eens bij Helmink Meubelen binnen.

Onze toonzalen staan bol met de laatste nieuwtjes in

zit- en slaapcomfort, woningtextiel en accessoires.

Let ook eens op onze afdeling relaxfauteuils met een

enorme keus voor jong en oud, in diverse uitvoeringen en

verstelmogelijkheden met hand- of elektrische bediening.

Kom tijdens de paasshow maar eens kijken om

inspiratie op te doen voor een sfeervolle en

exclusieve inrichting van uw woning.

H e l m i n k in a a h e t mooier b i j t h u i s



Schoonmaakbedrijf

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

(efrfrere

de bestellijst voor Pasen ligt in de winkel voor u klaar

Jr l*" *£ir?

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

De Regt: De zekerheid van
financieel vooruitzi

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

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

De zekerheid
van financieel
vooruitzien!

_
FINANCIËLE PLANNING*

Gecertificeerd Financieel Planners

Nieuwstad 44, Lochem,
Telefoon (0573) 255 300

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

Internet: www.deregt.nl

Trampolines
SKELTERS

SCHOMMELS - BOLDERKARREN

SPEELTOESTELLEN

Breed assortiment
zowel rond als rechthoekig

HANDELSONDERNEMING

EEKVENNE 4 - 7244 AZ BARCHEM

TEL. (0573) 44 16 06

www.haipro.nl

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN
MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

•HFAN DER WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

7250 AA Vorden - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 0575-551208

Burg. (Jalléestraat 38 • Vorden
Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

Heerlijk voor bij het poasontbijt:
paasbrood, paasrots, suikerbrood,

kukelbrood, broodhaantjes, croissants,
diverse harde en zachte broodjes.

Voor bij de koffie:

Kukel vlaai groot c S, 75
klein € 4,95

PaOStaart 14 personen € 12,00

Paaseitaart
gevuld met advocaat € J> 75

Ruime sortering paaseitjes,
luxe opgemaakte eieren
en chocolade figuren.

Huzarensalade € 3,00 per persoon
Russische eieren €3,85 per persoon
Zalmsalade €4*30 per persoon
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