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Vorden vraagt fusiepartners om herbevestiging van VHS++:

Nieuwe college van start
Kas Bendjen weer op dreef

Op de foto v.l.n.r. de drie nieuwe wethouders: dhr. H. Boogaard, dhr. W. Wichers en mevr. D. Mulderije

Het nieuwe college van B en W
is van start gegaan. De drie
wethouders werden tijdens de
gemeenteraadsvergadering van
vorige week dinsdagavond
beëdigd. De vier politiek frac-
ties wensten het college veel
succes toe.

"Het beleidsprogramma van de ge
meenteraad is erg ambitieus",
sprak fractievoorzitter Bert Bran-
denbarg van de WD het nieuwe
college toe. "Met het oog op de her-
indeling hebben we nog maar een
korte periode te gaan. Laten we ho-
pen dat wij in die periode zoveel
mogelijk van de plannen kunnen
waarmaken." Volgens Branden-
barg moet Vorden weer de parel
van de Achterhoek worden. "Maar
dan moeten we er nu wel met z'n
allen de schouders onder zetten."
Ook de andere fractievoorzitters
wensen het nieuwe college veel
succes toe. "Er moet in een korte
tijd veel werk verzet worden", al-
dus de heer Mattie Bakker (D66).
Volgens fractievoorzitter Peter
Hoogland van de PvdA wordt de
herindeling nog de grootste kluif.
"We moeten Den Haag ervan zien
te doordringen dat de VHS-ge-
meenten niet met Doesburg maar
met Zelhem willen fuseren." Frac-
tievoorzitter Ab Boers van het CDA
sloot zich daarbij aan. "Wij moe
ten de politiek duidelijk maken
dat een fusie met Doesburg wel de
laatste optie is die wij willen. Wij
gaan nog steeds voor VHS++", al-
dus Boers.

HERBEVESTIGING
De gemeente Vorden heeft daar-
om ook het initiatief genomen om
de andere gemeenten te vragen
naar een herbevestiging van het
eerder genomen besluit om te ko-
men tot een fusie tussen de VHS++
gemeenten. "Het is een goede zaak
als de andere gemeenteraden dat
nogmaals hardop uitspreken", zei
de heer Boers.

De andere partijen waren het hier-
mee eens. De heer Bert Branden-
barg (WD): "Het is een herhaling
van zetten. Maar wel noodzakelijk.
Zo'n herbevestiging is nodig om er
daarna weer gezamenlijk tegen
aan te gaan." De heer Peter Hoog-
land (PvdA) knikte instemmend.
"Goed voorbeeld doet volgen", zei
hij. Ook de heer Bakker (D66) vond
dat er voor de zomervakantie dui-
delijkheid moet zijn waar de fusie
partners voor staan. "Vorden is een
betrouwbare partner in dit fusie
proces. Wij gaan dus nog steeds
voor VHS++. En ik vind dat wij die
vraag ook aan de andere partners
mogen - en moeten - stellen."

Wethouder Henk Boogaard (PvdA)
was blij met steun voor het voor-
stel om de andere gemeenten het
eerder genomen fusiebesluit te
herbevestigen. "Er is de afgelopen
tijd flink wat gebeurd. In de eerste
plaats natuurlijk het advies van de
provincie om niet Zelhem maar
Doesburg bij VHS+ te voegen.

Maar er zijn natuurlijk ook ge
meenteraadsverkiezingen geweest
en nieuwe colleges gevormd. Het
is dan ook erg belangrijk dat we
richting elkaar uitspreken dat we
nog steeds met elkaar verder wil-
len en dat we voor VHS++ gaan",
aldus Boogaard.

Herdenking zaterdag 4 mei
Op zaterdag 4 mei 2002 vindt de jaarlijkse herden-
king plaats van hen die sinds de Tweede Wereld-
oorlog in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen.

Het comité 4 mei Vorden heeft in samenwerking
met de Raad van Kerken het programma voor deze
herdenking als volgt samengesteld.

19.00 -19.40 uur Herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk te Vorden
met medewerking van het Vordens Mannenkoor.

19.50 uur Vertrek van de poort van de algemene begraaf-
plaats te Vorden naar de graven van de geallieerden
en het symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden.

20.00 uur Twee min. stilte, aangegeven door een hoornsignaal.

20.02 uur Last Post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Vorden
- het comité 4 mei Vorden.

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het lied: 'Boven de sterren',
waarna iedereen een persoonlijke bloemenhulde kan brengen.

Vanaf 19.45 uur tot 19.58 uur luiden de klokken van de kerken in Vorden.
Het comité verzoekt iedereen om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.
Burgemeester en wethouders hebben de horecaondernemers verzocht
om buitenreclame te doven en om vanaf 19.00 uur tot na de herden-
king uitsluitend de officiële Nederlandse radiozenders aan te hebben.

Het mooie weer begint weer te
komen en dat is ook de tijd
voor Kas Bendjen.

De Vordense dialectband bestaat
inmiddels bijna negen jaar en ma-
ken samen nog steeds veel plezier
en gezellige muziek. Afgelopen za-
terdag hebben ze in Hengelo ge-
speeld op het terrein van de Vars-
selring. Een happening rond de
wegraces van de Hamove. Het goed
verzorgde evenement trok veel pu-
bliek dat tot in de late uurtjes
heeft gefeest.

Op 5 mei spelen ze 's middags in
café Eikenboom in Keijenborg.

De kaarten zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij; De Herberg in
Vorden, 'T Hoekje in Hengelo, De
Tol in Zelhem, De Bierkaai in
Baak, Heezen in Steenderen, en bij
de Eikenboom zelf.

De band kennende zullen ze weer
alles uit de kast trekken om ieder-
een te vermaken. Kom dus op
5 mei naar de Eikenboom in de
Keijenborg.

N.B.V.P. Vrouwen van Nu
In verband met de ziekte van
dhr. Buma die de avond zou ver-
zorgen op 8 mei a.s. komt daar
nu voor in de plaats Cees Prin-
sen met het programma 'de
Meidenkist'.

Deze avond is een spiegel van het
verleden. Daar hoort ook een ten-
toonstellinkje bij van dingen van
vroeger, de dames mogen ook zelf
vreemde spulletjes meenemen die
worden dan besproken en getaxeerd.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zaterdag 4 mei 19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk.
Ds. J. ter Avest Raad van Kerken, m.m.v. het Vordens Mannenkoor.
Zondag 5 mei 10.00 uur ds M. Beitier, Beleidenisdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zaterdag 4 mei 19.30 uur ds. A. Hagoort, fr. B. Broekman. Doden-
herdenking.
Zondag 5 mei 10.00 uur ds. A. Hagoort, dienst m.m.v. jongeren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zaterdag 4 mei 19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk.
Ds. J. ter Avest. Raad van Kerken, m.m.v. het Vordens Mannenkoor.
Zondag 5 mei voorbereiding HA 10.00 en 19.00 uur ds D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 4 mei 19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk.
Zondag 5 mei 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 4 mei 17.00 uur Eucharistieviering, Volkszang.
Zondag 5 mei 10.00 uur Woord/Communiedienst, Herenkoor.

Weekendwacht pastores
4 - 5 mei Frater Broekman, tel. (0575) 57 31 15.

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

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

Tandarts
4-5 mei B.WAM. Polman, telefoon (0573) 25 14 83. Spreekuur voor
spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.
9 mei (Hemelvaartsdag) W.F. Haccou, Vorden, tel. (0575) 55 19 08.



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 gezinsle-
den de hele dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo.
14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00

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

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

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

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

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

Woningcorporatie De Soepel, 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 Weh-
me)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie, tel.
(0575) 55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
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 eh Jeugdgezondheidszorg.

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

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

Diëtiste/iiatuurgeiieeskundige 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 lebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.

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

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

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

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00
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 Steden-
drie-hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloop-
spreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude
Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen
van 9.00- 11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32.
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maal tij d verzorging 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 dèsSWOV,
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, Raadhuis-
straat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H, ten Hoop-
en, tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

• Met de zomer in zicht wilt u
natuurlijk uw ideale gewicht. U
wordt dan gegarandeerd
TOP-FIT. Vraag Jema Brug-
gink hoe dat zit. Tel. (0575) 46
3205.

• Van een oranjebitter naar
een witte droge, volle of fruiti-
ge. Deze maand extra voorde-
lig bij Wereldwinkel Vorden.

• M.i.v. 1 mei 2002 zijn wij, Jan
en Dini Bettink, verhuisd van
Barchemseweg 56 naar: Nij-
verheidsstraat 5, 7261 AK
Ruurlo. Ons telefoonnummer
blijft ongewijzigd.

• Te koop: Peugeot 205, Ac-
cent, 1.8 diesel, bj.'93; Peuge-
ot 306 XR, 1400, 5-deurs,
bj.'94; Ford Fiësta 1.3, Clas-
sic, bj.'96. Rietman autoban-
den, Slotsteeg 18, Hengelo
(Gld.), tel. (0575) 46 27 79.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende te-
lefoonnummers (0575) 55 14
86 / 55 30 81 en 55 16 73.

• Frankrijk: te huur in natuur-
gebied de Morvan (Bourgog-
ne), prachtig gelegen vakan-
tiehuis, uitzicht over vallei. Na-
tuur, rust, ideaal wandelgebied.
2-6 pers. vanaf € 275,- p.w. Tel.
(0575) 52 64 14 (na 19.00 uur).

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 1 ochtend per
week. Tel. (0575) 55 69 06 / 06
44198438.

• Aan de 55+ leden van HSV
„De Snoekbaars" Vorden. Bij
het plannen van data voor 55+
wedstrijden is een foutje ge-
maakt. 9 mei is het nl. Hemel-
vaartsdag. Deze wedstrijd
wordt verschoven naar een
latere datum. Onze eerste
wedstrijd is nu donderdag 6
juni. U doet toch ook mee? Het
bestuur.

• Te huur gevraagd: gemakke-
lijk toegankelijke caravanstal-
ling. Tel. (0575) 55 54 55.

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meu-
belverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.

• Wgs. nw. hobby: uitst. toer-
motor Honda PC 800, 1992,
32500 mis, rood, 1e eig., perf.
org. staat. € 4500,-. (0575) 55
6380.

• Op zoek? www.waarom-
Jezus.nl Info: (0575) 45 00 85.

• Ook zo bleek geworden van
het slechte weer? Alle witte
wijnen in de reclame bij We-
reldwinkel Vorden.

• Te koop wegens overcom-
pleet: kampeerauto Merce-
des Benz, diesel, 270D, 1981,
met ANWB keurrapport en
APK, „oud maar sterk!" Nieuw
gestoffeerd, slechts € 6.500,-.
Inl. (0575) 46 35 92 of 46 18 14.

Waarom
elders

gezocht
wanneer

het in
Vorden

kan
worden
gekocht!

Proef het voorjaar!

De primeurweken
Geldig maandag 29 april t/m zaterdag 4 mei

Proef de zon! Italiaanse
fiësta salade
200 gram € 149
Primeur uit Nieuw Zeeland
Gala appelen
11/2kilo €

Een ijzersterke primeur
malse sla
grote krop € 069

VersgesnedenANDIJVIE

Versgekookte

aardappelschijfjes
500 gram €

Nieuwe oogst, zo uit de zon

Galia meloen
per stuk €

De primeurtomaat tasty torn
trostomaten
250 gram €

,.;,.••

400 gram €

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 551617

NU OOK BOERENROOMIJS, DIVERSE SMAKEN

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Kerkstraat 6 Groenlo
0544-461308

www.citylido.nl info@citylido.nl

ZO 5

s
DO 9

THE DJ'S: LAMMERZ * OLIVER * DIGER * DANIëL * ARNO

FLIPPEN
IMSANE
DANCEPIANET
V-MALE
DEADLINE
BROADWAY
MUL STREET BAND
PAST TO PRESENT *
WHIT MONDAY PARTY
KALIBER a Bacardi "TryyourM"

KOKOBLUE

ZO 12

ZA18

ZA25

ZO 26
Op zondag tussen 21.00 en 21.30 uur gratis entree

en ov-weekkaarthouders tot 23.00 uur gratis entree uitgezonderd *avonden

iedere infolijn: O5<4<4 46-41-45
toega.



Dolblij zijn wij met onze dochter

Jet
Swennie Wilhelmina

22 april 2002

Wilco Klem Nengerman
Marjan Buunk

Kerkweide 4
7251 LN Kranenburg
Tel. (0575) 55 39 64

,-,... .„„»,_. ... .
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Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon

Joris

Geboren op 22 april 2002.
Joris weegt 3530 gram en is 50 cm lang.

Martijn en Sabine Reuvekamp-Jansen

De Voornekamp 1 1
7251 VK Vorden
Tel. (0575) 55 22 17

Joris en Sabine rusten van 13.00 tot 15.00 uur.

®
Er zullen handen zijn die je dragen

en armen waar je veilig bent.
En mensen die je zonder vragen

zeggen datje welkom bent.

Femke Joanne

Femke is geboren op 25 april 2002 om 18.37 uur.

Zusje van Bram
Dochter van
Riek en Els Lammers-Korenblik

Burg. Vunderinkhof 22
7251 XA Vorden

Bezoek vinden we erg leuk, maar bel even
van tevoren. Tel. (0575) 55 37 05.

| 1952 2002 l
Ij) ff>

Op dinsdag 14 mei a.s. zijn wij

T. G. Heuvelink
l *
I G.H. Heuvelink-Beumer

50 jaar getrouwd.

Dit hopen wij met onze kinderen en klein-
kinderen te vieren in Café-Restaurant „Den

;j; Bremer", Emmerikseweg 37 te Toldijk.
l
fa U bent van harte welkom op onze receptie

die gehouden wordt van 15.00 tot 17.00
uur.

Mei 2002
Beeklaan 10
7234 SL Wichmond

Hartelijk bedankt voor uw kaart, komst en cadeau ;
t.g.v. ons 25-jarig huwelijksfeest.

Henk en Dinie Robbertsen-Abrahams
en kinderen

Berkenlaan 63
7255 XE Hengelo (Gld.)

i

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

Wij geven kennis van het overlijden van onze echt-
genote, moeder en grootmoeder

Maria Annetje Dirkx-Rooimans

* 24 november 1917,
Poortugaal

119 april 2002,
Zutphen

Na een aantal moeilijke jaren heeft zij nu rust.

P. Dirkx
H. Dirkx

M.A. Dirkx-Doornweerd

A. Lolkema-Dirkx
T. Lolkema

Sanne en Mattijs
Gertjan

Deldensebroekweg 10
7251 PX Vorden

De crematieplechtigheid heeft in overeenstemming
met de gevoelens van de overledene in kleine kring
plaatsgevonden.

Denk aan mij terug,
maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Groot was haar moed.
Dierbaar zijn onze herinneringen.

In haar vertrouwde omgeving is overleden

Ali de Koning-Nijenhuis

* Kampen,
14 september 1943

t Vorden,
22 april 2002

Vorden: J.A. de Koning
Utrecht: Arnoud

Ramzia
Edward Wahid

Vorden: Edward t
Den Haag: Ingmar

Anke
Kampen: K. Nijenhuis-Plender

Truus
Henk

De Stroet 13
7251 CP Vorden

De begrafenisplechtigheid heeft vrijdag 26 april
plaatsgevonden.

Onze dank aan allen voor medeleving en troost bij
het verlies van mijn lieve man, onze vader, groot- en
overgrootvader

Hendrik Jan Pardijs

Uit aller naam:
H. Pardijs-Wuestenenk

Vorden, april 2002

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Almachtigen.

Ps. 91 : 1

Met veel verdriet hebben we afscheid moeten
nemen van onze lieve moeder, oma, zuster en
schoonzuster

Gezina Adriana
de Jong-Rouwenhorst

weduwe van Cornelis Ruurd de Jong
emeritus predikant der Ned. Herv. Kerk

22 november 1919 t 23 april 2002

Uit aller naam:
C.T.H, de Jong

Pastorieweg 9, Vorden.

Correspondentieadres:
Mw. J.M.E. Rouwenhorst
Pastorieweg 1
7251 AK Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat na een pe-
riode van afnemende gezondheid is overleden mijn
lieve man, onze zorgzame vader en opa

Gerrit Harmsen

op de leeftijd van 87 jaar.

Onze dank gaat uit naar het verplegend personeel
van de TJiuiszorg.

L. Harmsen-Groot Jebbink

Jan en Joke
Gerard en Sandra
Edith en André
André en Claudia

Bennie en Jo
Gerwin en Miranda
Robert

23 april 2002
Schimmeldijk 4a
7251 MX Vorden

De begrafenis heeft op zaterdag 27 april plaatsge-
vonden.

Gevaarlijk lekkere
snelheidsduivels

Serranoham
700 gram €

4 Duitse biefstukken
+ saus gratis €

Filet Capre
700 gram €

Gerookte kipsalade
/OO gram €

Varkensfricandeau
500 gram € 3 9

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



GEMEENTE BULLETIN
vfiüttysA^^

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

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

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

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

Wethouder W. Chr. Wichers:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur.

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

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

• dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERDENKING ZATERDAG 4 MEI 2002

Op zaterdag 4 mei 2002 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van
hen die sinds de Tweede Wereldoorlog in het belang van het
Koninkrijk zijn gevallen.

Het comité 4 mei Vorden heeft in samenwerking met de Raad van
Kerken het programma voor deze herdenking als volgt samenge-
steld.

19.00 -19.40 uur Herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk te
Vorden met medewerking van het Vordens
Mannenkoor.

19.50 uur Vertrek van de poort van de algemene begraaf-
plaats te Vorden naar de graven van de geallieer-
den en het symbolisch graf van hen die vielen uit
Vorden.

20.00 uur Twee minuten stilte, aangegeven door een hoorn-
signaal.

20.02 uur Last Post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Vorden
- het comité 4 mei Vorden.

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het lied: "Boven de ster-
ren", waarna iedereen een persoonlijke bloemenhulde kan brengen.

Vanaf 19.45 uur tot 19.58 uur luiden de klokken van de kerken in Vor-
den. Het comité verzoekt iedereen om vanaf 18.00 uur de vlag half-
stok te hangen. Burgemeester en wethouders hebben de horecaon-
dernemers verzocht om buitenreclame te doven en om vanaf 19.00
uur tot na de herdenking uitsluitend de officiële Nederlandse radio-
zenders aan te hebben.

OKALE BEWEGWIJZERING

De toeristische bewegwijzering in Vorden heeft dit voorjaar zijn beslag
gekregen door het plaatsen van de borden door de ANWB. Met het plaat-
sen van de eerste serie borden is het project nog niet afgesloten. Onder
andere de gemeentelijke objecten zijn nog niet opgenomen in de beweg-
wijzering. Dit gaan wij in de tweede ronde uitvoeren. Van verschillende
kanten is ons verzocht om alsnog mee te mogen doen. Deze mogelijkheid
willen wij u graag bieden. De borden worden dan gelijktijdig met de ver-
wijzing naar de gemeentelijke objecten geplaatst. Wilt U ook deelnemen
dan kunt U een deelnameformulier aanvragen bij de sector samenle
ving.

V JLJ ELEIDSREGELS ARTIKEL 19, LID 3 WET OP DE
f RUIMTELIJKE ORDENING (PLANOLOGISCHE KRUIMEL-

GEVALLEN) EN ARTIKEL 20, LID l, SUB. E BESLUIT
RUIMTELIJKE ORDENING (AANWIJZING GEVALLEN)

Sedert 3 april 2000 is in de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening geregeld
dat burgemeester en wethouders de bevoegdheid hebben om vrijstelling
te verlenen ex artikel 19 Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) van een be-
stemmingsplan, in bij algemene maatregel van bestuur aan te geven ge-
vallen. Artikel 20 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO) geeft
aan in welke gevallen burgemeester en wethouders van die bevoegdheid
gebruik kunnen maken.

Burgemeester en wethouders stellen beleidsregels vast voor het in
behandeling nemen van het verzoek om kleinschalige horeca acti-
viteiten toe te staan, bij voor detailhandel bedoelde bestemmin-
gen, om aan te geven hoe zij in het algemeen omgaat met dit soort
vrij stellingsverzoeken.

Op kaarten, behorende bij deze beleidsregels geven burgemeester en wet-
houders de grenzen van Vorden centrum en Wichmond bebouwde kom
aan voor de toepassing van dit vrijstellings-beleid. De ontwerp-beleidsre-
gel ligt van vrijdag 3 mei tot l juni 2002, gedurende openingstijden, voor
een ieder ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning (koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk ziens-
wijzen aan ons kenbaar maken.

LEINSCHALIGE HORECA ACTIVITEITEN
BURG. GALLEESTRAAT6

In het kader van de beleidsregels kleinschalige horeca zijn burgemeester
en wethouders van Vorden van plan (met toepassing van artikel 19, lid 3
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het
bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost 1994" voor uitbreiding van
het huidige gebruik (detailhandel), met kleinschalige horeca activiteiten
op het perceel Burg. Galleestraat 6 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van vrijdag 3 mei tot l juni 2002, ter inzage ter gemeente-secretarie, af-
deling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zienswijzen aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.

IOOLINSPECTIE

Vrijdag 3 mei of maandag 6 mei 2002 reinigt en inspecteert de firma Si-
ta delen van de riolering in Vorden. Dit jaar wordt de riolering gereinigd
en geïnspecteerd in de volgende straten:
Ludger
ündeselaak
Kerkweide.

Bij deze reiniging kan enige rioolstank vrijkomen. Het is raadzaam om
wasbakken, schrobputjes en dergelijke af te dekken met een natte doek
en de bril van de wc dicht te doen.

ENOEMING LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de Ie
den van de raad van de gemeente Vorden, maakt bekend, dat zijn besluit
van dinsdag 23 april 2002 waarbij
de heer GJ. Harmsen, de heer P.J.M. Hoogland en de heer G. te Velthuis
benoemd zijn verklaard tot lid van de raad van de gemeente Vorden, we-
gens het openvallen van een plaats in de gemeenteraad door het benoe-
men van wethouders die voordien raadslid waren (onverenigbare be-
trekking), ter gemeentesecretarie voor iedereen ter inzage ligt.

WERFVUILDAG 2OO2 GROOT SUCCES !

De landelijke zwerfvuildag in Vorden op zaterdag 16 maart 2002 heeft
1400 kilogram zwerfvuil opgeleverd. In de jaren 1999 en 2000 is ongeveer
1600 kilogram ingezameld. Een goede zaak dat de hoeveelheid zwerfvuil
afneemt. Afgelopen jaar vond vanwege de MKZ-crisis geen inzameling
plaats.

Aan de inzameling werkten ongeveer 100 vrijwilligers mee van diverse
verenigingen.

INDEREN IN HET VERKEER

Het zal je kind maar wezen
Een kind verliezen in het verkeer. Het is misschien wel de ergste
nachtmerrie die je als ouder kan overkomen. Veel ouders zijn zich
bewust van de kwetsbaarheid van hun kind in het verkeer. Toch
blijkt uit onderzoek dat ouders nogal eens overschatten wat een
kind op straat alleen aankan. Dit heeft te maken met het feit dat
kinderen anders denken, handelen, horen en zien dan volwasse-
nen.

Gedrag op straat
De concentratie en het vermogen om op verschillende dingen tegelijk te
letten is bij kinderen een stuk minder dan bij volwassenen. Een kind dat
op een speelplein goed fietst, kan in het echte verkeer soms behoorlijk
slingeren.
De straat zien kinderen nogal eens als een uitbreiding van hun speelter-
rein. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een kind uitprobeert hoe
goed het kan rijden met de ogen dicht.

Impulsief en onvoorspelbaar
Tussen de zes en de acht jaar ontwikkelen kinderen enig gevoel voor ge-
vaar. Voor die tijd beseffen ze nauwelijks dat een auto een remweg heeft
en niet ineens kan stilstaan. Snelheid kunnen ze moeilijk inschatten. Zij
wachten voor een auto die nog ver weg is en steken over op het moment
dat het niet meer kan.
Ook de bewegingsdrang van kinderen is groot. Groter dan hun voorzich-
tigheid. Dit alles maakt hun gedrag in hoge mate impulsief en onvoor-
spelbaar. Wanneer een kind belooft niet zomaar over te steken, biedt dat
nog geen garantie voor het achterwege blijven van onverwachte acties.
Immers, de straat is vol nieuwigheid en afleiding.

Zien en horen
Kinderen zien en horen minder dan volwassenen. Naast het feit dat ze
minder zien omdat ze kleiner van stuk zijn, is hun blikveld geringer. Din-
gen die aan de rand van hun gezichtsvermogen gebeuren, worden niet of
nauwelijks opgemerkt. Een auto zien ze daardoor later aankomen.
Ook het gehoor van kinderen werkt anders. Ze hebben moeite om te be-
palen waar het geluid vandaan komt en kijken vaak eerst de verkeerde
kant uit.

Niet voor niets
De eigenschappen van kinderen maken van hen onvoorspelbare wegge-
bruikers. Dat is iets waar alle andere weggebruikers rekening mee moe-
ten houden. Want kinderen hebben recht op onze bescherming. Of u nu
kinderen ziet of (nog) niet, houdt u aan de snelheid! Wees bedacht op de
aanwezigheid van kinderen, vooral in de woonwijken en nabij scholen.

3" VRIJSTELLING LIJST MET TOEGELATEN BEDRIJVENf VOOR DE BOUW EN INGEBRUIKNAME VAN EEN STALLINGS-
RUIMTE MET OVERSLAGSTATION VOOR RIOOL-, KOLKEN- EN

GEMALENSLIB OP HET PERCEEL HANDELSWEG 8 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden onderzoeken, als gevolg van de
uitspraak van de president van de rechtbank te Zutphen van 4 april 2002,
de mogelijkheid om met toepassing van artikel 10, lid 10.7 van het be-
stemmingsplan "Vorden Centrum en Oost 1994", vrijstelling te verlenen



van de lijst met toegelaten bedrijven binnen de bestemming "Bedrijven-
terrein (vlak IV)" voor de bouw en ingebruikname van een "stallings-
ruimte met overslagstation voor riool-, kolken- en gemalenslib" op het
perceel Handelsweg 8 (van der Valk en de Groot BV).

De voor de vrijstelling relevante stukken liggen met ingang van 6 mei tot
en met 2 juni 2002 voor een ieder ter inzage in de bibliotheek en op de
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun
zienswijze aan het college kenbaar maken.

'B OUWAANVRAGEN

datum ontvangst
23-04-2002
23-04-2002

plaats aanvrager inhoud
Schoolstraat 9 G.H. Sterringa verbouwen praktijkruimte tot woning
Kerkhoflaan 15 HJ. Knoef inpandig verbouwen woning,

plaatsen 2 dakkapellen en bouwen bedrijfshal
Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening in het koetshuis.

PREEKUUR WETHOUDER W. CHR. WICHERS

Wethouder Wichers houdt op donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
spreekuur.

Burgemeester EJ.C. Kamerling
Openbare orde en veiligheid
Algemeen bestuurlijke zaken
Kabinetszaken
Coördinatie dualisme
Coördinatie handhaving
Interne zaken

Wethouder DJ. Mulderije-Meulenbroek
Ruimtelijke ordening
Verkeer en vervoer
Recreatie en toerisme
Economische zaken
Volkshuisvesting

Wethouder Ir. H. Boogaard
Herindeling/regiobeleid
Onderwijs
Automatisering
Financiën
Personeel en organisatie
Communicatie en voorlichting

Wethouder W. Chr. Wichers
Welzijn, sport en jongerenbeleid
Sociale zaken en Werk en Inkomen
Gemeentewerken
Milieu
Kunst en cultuur
Monumentenzorg

ERGUNNINGEN

bouwen

plaats
Rietgerweg 3

Dorpsstraat 18

gebruiken

aanvrager
B.H. Lieverdink

inhoud
bouwen garage annex bergruimte

B.W. Grotenhuys . inpandig verbouwen en vergroten winkel

vrijstelling
- bouw garage
- hoogte

plaats aanvrager
Dorpsstraat onge- Hotel Bakker
nummerd, parkeer-
plaats gelegen ten
oosten van
Dorpsstraat 3

inhoud
gebruiken tent als feestruimte op 30 april
en l mei 2002

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

Meisjes B van Pelgrum makelaars Dash
wint bloedstollende bekerfinale meisjes A
Nadat meisjes B de halve finale
tegen Wevoc met 3-2 had ge-
wonnen, moesten ze het in de
finale opnemen tegen Bovo uit
Aalten.

Ze begonnen zenuwachtig aan de
wedstrijd, hierdoor verloren ze de
Ie set 25-23. De 2e set ging zeer
gelijkmatig op, net zo als de 3e set,
deze werden gewonnen met 20-25
en 19-25. De4e set was een zenuw-

slopende set, naar een lange tijd
voor te hebben gestaan en vier set-
points te hebben, wint Bovo deze
set met 28-26. Twee gelijk sterke
teams begonnen aan de 5e en be-
slissende set.

Met een achter stand van 6-2 trok-
ken de meiden van Dash de stand
weer gelijk naar 7-7 na de kant wis-
seling stond Bovo voor met 14-12
en door hun goede spel en hun ze-

nuwen onder bedwang te kunnen
houden wint Pelgrum makelaars
Dash de laatste set met 16-18. De
meiden zijn nu bekerkampioen
zuid en nemen het eerdaags op te
gen de bekerkampioen van het
noorden. Zoals de meiden het zelf
zeiden door spetterende coaching
te hebben gekregen van Gerrit Lip-
pers. Zijn de meiden kampioen ge
worden in hun eigen klasse (meis-
jes b) en bekerkampioen zuid.

Voetbal

VORDEN - pOETINCHEM
Vorden grijpt laatste strohalm
voor behoud 3e klasse

Wilde Vorden uitzicht behouden
op continuering van verblijf in de
3e klasse dan moest het winnen
van het bezoekende Doetinchem.
Doetinchem heeft zowel gelet op
de stand voor de 3e periode als op
de plaats van de ranglijst nog mo-
gelijkheden voor het spelen van
nacompetitie. Dit verschil op de
ranglijst was niet te merken in de
wedstrijd, want Vorden was de be
tere ploeg. Het won terecht en
Doetinchem mocht van geluk
spreken, dat Vorden een handvol
kansen liet liggen. Het blijkt overi-
gens in iedere wedstrijd weer, dat
Vorden weinig onder doet voor
zijn tegenstander. Het heeft nogal
te kampen gehad met langdurige
blessures van een groot aantal ba-
sisspelers. Ronnie de Beus begon
na een lange afwezigheid weer in
de basis. Vanaf de aftrap liet Vor-
den merken de zaken serieus aan
te pakken. Het speelde fel en zette
veel druk naar voren. Het werd
gaande weg sterker en doelpunten
konden niet uitblijven. Doetin-
chem pareerde de Vordense druk
met countervoetbal en de achter-
ste linie moest een aantal keren de
zeilen flink bijzetten. In de 20e mi-
nuut kopte Rutger Wullink een
corner van Andre Kamperman op
de lat. Even later combineerden
Rob Enzerink en Dennis Wentink
tweemaal door de achterhoede.
Een overtreding en een goede red-
ding van de keeper behoedde Doe
tinchem voor een achterstand.
Dennis Wentink ontbeerde geluk
toen keeper Keukens wat ver voor
zijn doel stond en zijn lob net over
ging. Doetinchem kon niet gevaar-
lijk worden. De Vordense achter-
hoede had zich goed ingesteld op

het counteren van de tegenstan-
der en zorgde voor extra rugdek-
king, wanneer dat nodig was. Op
slag van rust was Ronald de Beus
dicht bij de openingstreffer, maar
wederom stond doelman Keukens
op de juiste plaats.
De tweede helft was nog maar l
minuut oud toen Vorden verdiend
op voorsprong kwam. Erik Olden-
have gaf de bal uit een vrije trap op
maat aan Dennis Wentink, die
fraai de 1-0 binnenkopte. Enkele
minuten later soleerde Hans van
Dijk door de verdediging en be
diende Ronnie de Beus op maat,
maar hij had het vizier iets te hoog
afgesteld. Overigens met Ronnie
de Beus in de ploeg is er meer drei-
ging in de ploeg. Hij kreeg een aan-
tal mooie kansen, maar vond
steeds doelman Keukens op zijn
weg. De doelman behoedde zijn
ploeg voor een grotere achters-
tand. Om de voorsprong te verde
digen ging Vorden met een extra
man achter de bal spelen. De Doe
tinchemse kon echter keen vuist
maken, terwijl het toch over een
technisch begaafd en gevaarlijk
spitsentrio beschikt. Met name
Rutger Wullink had daar maling
aan en was zijn opponent voortdu-
rend te slim af. De beste kansen
waren voor Vorden. Ronnie de
Beus kwam nog twee keer in kans-
rijke positie, maar hij kreeg beide
keren de bal niet goed onder con-
trole. Doetinchem zette in de slot-
minuten Vorden nog danig onder
druk, maar Vorden had de weg
naar het doel afgegrendeld. Door
deze overwinning heeft Vorden
nog een kleine kans in de laatste
wedstrijd om rechtstreekse degra-
datie te ontiopen. Het moet dan
wel winnen of in het meest gun-
stige geval een punt halen. Het zal
een moeilijke opgave worden,
want het moet de laatste wedstrijd
aantreden tegen Longa uit Lich-
tenvoorde voor wie het de kam-
pioenswedstrijd moet worden.

UITSLAGEN 27-28 APRIL
ABS Dl-Vorden Dl: 2-3
Vorden D2-ViodD3:1-7
AZC D3-Vorden D3: 6-1
Vorden El - Doetinchem E2: 6-3
Vorden E2 - DZC E5: 2-6
DZC E6-Vorden E3:1-3
Drempt Vooruit E3 - Vorden E4:1-4
WHCZ E6 - Vorden E5: 3-10
Vorden Fl - Keijenb. boys Fl: 4-2
Vorden F3 - Drempt Vooruit F3:12-0
Pax F4 - Vorden F4: 0-3
Vorden F5 - Halle F3:1-5
Vorden Cl - Gaz. Nieuwland C2:1-3
Vorden C2 - Gaz. Nieuwland C3: 2-2
Vorden l - Doetinchem l: 1-0
Pax 3 - Vorden 2:1-0
Vorden 3 - Klein Dochteren 2:4-1
Vorden 4 - Eibergen 5:1-0
Witkampers 6 - Vorden 5: 2-3

PROGRAMMA 4 - 5 MEI
Vorden Dl - Voorwaarts Dl; Vor-
den D2 - MVR D2; Doetinchem D5
- Vorden D3; MVR El - Vorden El;
Vorden E2 - Wolfersveen El; Vor-
den E3 - Zutphania El; AZC E3 -
Vorden E4; Vorden E5 - AZC E2;
Vorden Fl - Voorst Fl; Vorden F2 -
Drempt Vooruit F2; Zelhem F3 -
Vorden F3; Vorden F4 - Warnsveld-
se boys F7; WHCZ F5 - Vorden F5;
Steenderen Al - Vorden Al; SWBV
Cl - Vorden Cl; Steenderen C2 -
Vorden C2; Longa l - Vorden 1;
Vorden 2 - Ajax Br. 2; Be Quick 3 -
Vorden 3; Grol 8 -Vorden 4; Vorden
5 - Ruurlo 6.

RATTI
Programma 4-5 mei
Ratti BI - AZC B2; Oeken C3 - Ratti
Cl; Ratti l - Oeken l (dames); SVGG
l - Ratti l; Vosseveld 3 - Ratti 3; Vios
B. 6 - Ratti 4.

SOCIÏ:
Uitslagen:
Sociï Fl-ViodF6: 6-0
WL - Sotiï E: 2-5
Viod D - Sociï D: 6-0
Markelo B - Sociï B: 2-4
de Hoven l-Sociï 1:1-3

Witkampers 3 - Sociï 2: 3-3
de Hoven 2 - Sociï 3: 0-4
Sociï 4 - H en K 4: 2-1
Sociï 5 - Brummen 7: 2-2

Programma:
Sociï F - WHCZ F; Sociï E - Doetin-
chem E; Sociï D - DZC'68 D; Sociï B
- Helios B; Sociï l - Anadoulou l;
Sociï 2 - Warnsveldse Boys 2; Sociï
3 - Loenermark 4; Erica 8 - Sociï 4;
AZC 6 - Sociï 5.

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 22 april:
A-groep:
1. de dames den Ambtman en Tha-
len met 61,1%; 2. de dames Wal ter
Kilian en van Gastel met 59%; 3.
mevr. Gerichhausen en de heer
Hissink met 56.9%.
B-groep:
1. de dames Arnold en Warnaar
met 62,5%; 2. de heren Wullink en
Bergman met 56,3%; 3. het echt-
paar Vruggink met 55,6%.
3C-groep:
1. de heren Gille en Groot Bramel
met 59%; 2 de dames Groot Bra-
mel en Tigchelaar met 52,8%; 3/4.
het echtpaar Verwoerd met 52,%;
3/4 de dames Brandenburg en
Eijerkamp met 52,1%.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 24 april
Groep: A
l Mw. K. Vruggink/Mw. D. Hoftijzer
60,94%; 2 Dhr. H. Wagen voorde/
Dhr. J. Holtslag 59,38%; 3 Mw. A.W.
van Gastel/Mw. T. Simonis 56,25%.
Groep: B
l Dhr. J.W Costermans/Dhr. H. Ent-
hoven 68,06%; 2 Mw. JJ. Vreeman/
Dhr. G.H. Vreeman 60,42%; 3 Mw.
C.E. Smit/Dhr. B. Bergman 56,94%.
Groep: C
l Mw. T. Speulman/Dhr. P. Speulman
62,50%; 2 Mw. G. Bouman/Mw.

A.W. van Manen 60,42%; 3 Mw. T.
Hooyveld/Mw. V. van Leuvensteyn
51,39%.

W i elrennen

CLUBKAMPIOENSCHAP RTV
De Baakse amateur Arne Korne
goor werd de R.T.V. clubkampioen.
Hij reed een ijzersterke wedstrijd.
Al vroeg in de wedstrijd ontstond
er een sterke kopgroep. De renners
die wegreden waren Arne Korne
goor, Jan Weevers, Martij n Verste
ge en de jonge Thijs van Ameron-
gen. Deze vier reden goed samen-
werkend ver weg van het resteren-
de peleton, een sprint tussen deze
vier werd gewonnen door Arne
Kornegoor voor Martij n Verstege
en 3e werd 'good old'Jan Weevers.
De jonge Thijs van Amerongen
reed naar een vierde plaats.

Zwembad l mei open
Het zwembad 'In de Dennen'
wordt woensdagmiddag l mei
voor het publiek opengesteld. De
zwemlessen gaan maandag 6 mei
van start. Men kan zich hiervoor
opgeven aan de kassa van het bad.

Anbo
De afdeling Vorden van de Anbo
organiseert dinsdag 7 mei a.s. voor
de laatste keer in dit seizoen een
bingomiddag. Deze wordt gehou-
den in het Dorpscentrum. Het
nieuwe bingoseizoen begint op
dinsdag 3 september aanstaande.
Op Hemelvaartsdag organiseert de
Anbo Vorden een dagtocht met
picknick voor de "dauwtrappers".
Het vertrek is vanaf het markt-
plein. Liefhebbers kunnen zich
opgeven bij de familie Schot, tel.
(0575) 55 12 76.



De haan bleef maar kraaien
tijdens Oranjeavond

Mevrouw N. Sikkens werd vorige week vrijdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg de
versierselen opgespeld door burgemeester E.J.C. Kamerling

Drie Vordenaren kregen vorige
week vrijdag een lintje uitge-
reikt. Mevrouw N. Sikkens en
mevrouw J.F.M. Albrecht wer-
den benoemd tot lid in de Orde
van Oranje Nassau. De heer Ir.
B.J. de Waal mag zich voortaan
Ridder in de Orde van Oranje
Nassau noemen.

Mevrouw Sikkens kreeg de versier-
selen uitgereikt door burgemees-
ter Kamerling op het gemeente-
huis van Vorden. De burgemeester
roemde haar voor haar grote be-
langeloze maatschappelijke inzet.
Van 1962-1973 was mevrouw Sik-
kens voorzitter van de gymnas-
tiekvereniging Sparta, medeorga-
nisator van de Vordense avond-
vierdaagse en heeft zij in die pe
riode kampeergroepen voor kinde
ren geleid.

Van 1972-1978 was zij lid van de
sportcommissie en sportraad. Ook
zette zij zich in voor de totstand-
koming van een dorpshuis en de
sporthal. Van 1980-1993 was zij lid
en gedurende acht jaar penning-
meester van de Vordense Vrou-
wenraad. Vanaf 1985 is mevrouw

Sikkens voorzitter van het bestuur
van de Stichting Dorpscentrum.

De heer Ir. B.J. de Waal kreeg uit
handen van de Minister van De-
fensie de versierselen opgespeld
die horen bij de onderscheiding
Ridder in de orde van Oranje Nas-
sau. De uitreiking vond plaats op
het Ministerie van Defensie in Den
Haag. De heer De Waal kreeg de
onderscheiding op grond van de
totaliteit van verdiensten op de-
fensieterrein.

Hij heeft zich in het bijzonder ver-
dienstelijk gemaakt als denker/
schrijver bij twee omvangrijke re
organisaties van de Nationale Re
serves, die tot taak heeft om in ge
val van oorlogsgevaar of andere
buitengewone omstandigheden
bewakings- en patrouillediensten
te verrichten of mee te werken aan
de handhaving van de openbare
orde of rust. Ook was de heer De
Waal projectofficier bij de viering
van het 50-jarig jubileum Korps
Nationale Reserves.

Mevrouw J.F.M. Albrecht-Baaijens
kreeg de onderscheiding lid in de

Orde van Oranje Nassau uitge
reikt. Dit gebeurde in Zutphen
omdat de activiteiten die zij heeft
ontplooid plaatsvonden in deze
gemeente.

Mevrouw Albrecht is vrijwilligster
bij de Loopplank in Zutphen. Zij
heeft deelgenomen aan een pro-
ject om aan volwassenen met ver-
standelijke of psychische belem-
meringen een zinvolle dagbeste-
ding in de vorm van werk- en vor-
mingsprogramma's gericht op
hun eigen belevingswereld te bie
den en om een optimale doorstro-
ming te bevorderen van deelne-
mers naar de Sociale Werkvoorzie
ning en het vrije bedrijf.

Na een jaar werd gesuggereerd het
project te stoppen, maar op aan-
dringen van mede mevrouw Al-
brecht is het project toch doorge
zet. Met succes. Na twee jaar kreeg
het project de status "zinvolle dag-
besteding". Vanaf dat moment
werden er beroepskrachten bij be
trokken. Inmiddels staan bij de
Loopplank 120 mensen ingeschre
ven die op enigerlei wijze mee
doen aan de activiteiten.

50 jaar jong

In Vorden hadden ze zaterdag-
avond zo op het oog lak aan de
soundmixshow en aan het debat
met Ad, Jan Peter, Hans, Torn, Paul
en Pimmetje, want het Dorpscen-
trum was op de "Oranjeavond" tot
de nok toe gevuld. Er moesten
zelfs in allerijl stoelen bijgesleept
worden. Deze "Oranjeavond" is al-
vast het begin van het jaarlijkse
Koninginnefeest.

Opperstalspreker Erik Knoef deed
deze avond een dringend beroep
op de Vordense jeugd om zich als
lid van de Oranjevereniging aan te
melden. "Al hebben wij een vrij
jong bestuur, de leden zijn over
het algemeen al van een wat ou-
dere generatie en daar moet ver-
andering in komen. En wat kost
het maar. Voor slechts 5 euro ben
je lid en dan krijg je ook nog een
gratis toegangskaartje voor een
avond als deze", zo sprak hij. Om
zijn woorden meer luister bij te
zetten verscheen hij op het podi-
um met een Oranje ballon, een
Oranjebril en met het Wilhelmus
als "ringtoon" op de telefoon. De
zaal kon de grap wel waarderen.
"Na afloop hebben zich toch enke-
le jongelui opgegeven", zo sprak
Erik lachend.

En over lachen gesproken. Daar
zorgde de toneelvereniging "Lin-
de" in optima forma voor in het
blijspel "De nachtoel van Wee-
ring". Je leest wel eens in de krant
dat mensen zich ergeren aan het
gekraai van de haan van de buur-
man. Bij de haan "uit Linde"
(prachtig geimiteerd door Jan
Bosch) stond de biologische klok
niet goed ingesteld. Kraaien in de

nacht, wanneer iedereen sliep.
Veel ergernis dus. De haan kwam
uit Bangkok, "als je hem een strop
om de nek doet heb je een hang-
kok" zo werd geroepen.

Enfin de haan bleef onderwerp
van gesprek. "Hij kan zijn energie
niet kwijt omdat er geen "hen-
nen" in het hok zitten", zo luidde
de mening van een "kenner". Het
publiek vermaakte zich opperbest
met een dolgedraaide buurvrouw
(Jannie Tuibnman), haar dochters
(Annet Bloemendaal en Nijnke
Groot Jebbink) haar zuster (Netty
Arfman). De buren (Berend Koning,
Janny Haaring, Marco Arfman).
Agent Wikstra (Christian Koning)
moest de orde bewaren en Henk
Sleumer als pluimveedeskundige
wist natuurlijk alles van het gedrag
van hanen.

En onze haan dan? Wel die werd
als "fokhaan" naar Barneveld ge
transportreerd. Daar geniet hij
dag en nacht van de vleselijke ge
neugtes van de "hennen"! De regie
van dit amusante stuk was in han-
den van Janny Haaring; grime
Gerrie Harmsen en Ina Wesselink;
geluid Ferdy Schmitz. Souffleur
Annie Ruiterkamp. Toneelbouw
Erik Ruiterkamp en Roelof Knoef.
Er viel tijdens deze Oranjeavond
nog meer te genieten.

"De Trekkebuuls" uit Hengelo kre
gen met hun trekharmonica's het
publiek volop mee. Henry Welling
uit Zeddam besloot de avond (in
dialect) met een mengeling van
liedjes en verhaaltjes. Deze trou-
badour/songwriter/cabaretier is in-
middels al bezig met zijn 3e CD.

Schrijfactie
Amnesty International

Vorige week woensdag 24 april
mocht de heer JurOoijman zijn
50-ste verjaardag vieren.

Ter gelegenheid hiervan had de
buurt op passende wijze de tuin
verbouwd tot open-lucht-kantoor.

Twee jaar geleden is dhr. Ooijman
zijn eigen bedrijf begonnen, ABC -
Automotive Business Consultancy.
Het bedrijf heeft nog steeds ruimte
gebrek waardoor het idee ontstond
om zijn kantoor in te richten in de
tuin van het woonhuis, lage huis-

vestingskosten en geen woon-
werk-verkeer. In het kantoor was
ook nog ruimte voor zijn tweede
grote hobby, de motor.

Door de kinderen werd deze 2e,
sportieve, Abraham aangekleed.

Deze week organiseert de Werk-
groep van de afdeling Vorden
van Amnesty International
weer een schrijfactie. Een van
de brieven wordt geschreven
aan de autoriteiten van Liberia.
De brief gaat over de politie en
andere regeringstroepen in Li-
beria die straffeloos kan optre-
den tegen burgers in het land.

Als het een enkele keer wel tot on-
derzoek komt, stelt dat meestal
weinig voor en gaan verdachten
vaak vrijuit. Met verbale en fysieke
intimidatie probeert de politie
studenten, journalisten, mensen-
rechtenactivisten en politieke te-
genstanders het zwijgen op te leg-
gen.

Een voorbeeld hiervan vond plaats
op 8 december 2001 toen de veer-
tienjarige scholier John Kpannah
werd doodgeschoten door een po-
litiecommandant in Gbarnga.

De commandant gaf toe dat hij de
jongen gedood had, maar beweer-
de dat het om een gewapende dief
ging. Het landelijke politiehoofd
verklaarde dat de commandant
geschorst was en kondigde een
grootschalig onderzoek aan.

Op 11 december 2001 opende de
politie in Gbanga het vuur op hon-
derden scholieren die tegen de
moord op John Kpannah protes-
teerden. Een leerling werd hierbij
dodelijk getroffen, vele anderen
raakten gewond.

In de brief wordt verzocht een on-
afhankelijk en onpartijdig onder-
zoek in te stellen naar de gebeur-
tenissen op 11 december en be-
rechtiging van de verantwoordelij-
ken. Ook wordt verzocht om een
onderzoek naar de dood van John
Kpannah. De regering wordt ge-
vraagd een einde te maken aan de

straffeloosheid van de politie en
de regeringstroepen.

In augustus en september pakten
de Syrische autoriteiten tien mensen
op, uitsluitend vanwege het vreed-
zaam uitoefenen van hun recht op
vrijheid van meningsuiting en vrij-
heid van vereniging. Op 6 septem-
ber werd Riad Seif gearresteerd,
een onafhankelijk lid van het Syri-
sche parlement en leider van het
Forum voor Nationale Dialoog.

Op 5 september had hij een poli-
tieke bijeenkomst georganiseerd
waarbij de gastspreker opriep tot
hervorming en verkiezingen. Op l
september was de 71-jarige jurist
en oppositie-activist Riad al-Turk
gearresteerd, terwijl hij net een
spoedbehandeling onderging voor
een hartkwaal.

In augustus werd parlementariïr
Mamun al-Humsi opgepakt, in
september gevolgd door zeven an-
deren. Allen zitten in eenzame op-
sluiting en lopen het risico op
marteling of mishandeling. De
rechtszaken tegen Riad Seif en Ma-
man al-Humsi begonnen vorige
maand in Damascus.

De aanklacht luidt onder meer
'poging tot het op illegale wijze
veranderen van de grondwet'.
Riad al-Turk en de acht andere ge
wetensgevangenen wachten nog
op hun proces. In februari 2001
legde de overheid al beperkingen
op aan maatschappelijke organisa-
ties. Daarna volgde een golf van ar-
restaties, die voornamelijk men-
senrechten- en burgerrechtenacti-
visten treft.

In de brief wordt verzocht om vrij-
lating van Riad Seif, Riad al-Turk,
Mamun al-Humsi en anderen die
gearresteerd zijn voor vreedzaam
activisme.



Tentje bouwen in

Frankrijk?
Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

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

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

Kijk
voor
meer

nieuws
op!

Paardenbrok:
Besterf/ Havens
Equiral Horse-Power
Hartog Kasper Fauna Food
Fyto Dodsen & Horre/

V)

Afgehaald bij:
VEEVOEDERHANDEL

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

Verdien met poetsen en verzorgen,
je vakantie van morgen!

Wie wil dat niet?

Leuk, zelfstandig en afwisselend werk.

Een goed salaris en tegelijk echt iets

doen voor anderen.

Wie zijn wij?
Sensire is de nieuwe naam van de zorg-
organisatie die is ontstaan uit Hameland
van Nispenhof, Ouderenzorg Rirarlo-
Vorden, Sorgh-Saem en ZorgGroep
Oost-Gelderland. Sensire helpt mensen
bij de zorg voor hun eigen welzijn en dat
van hun huisgenoten. Sensire wil haar
diensten: wonen, zorg en welzijn, zo goed
mogelijk verspreid over het werkgebied en
zo dicht mogelijk bij haar klanten aanbieden.
Sensire De Berkel is een thuiszorginstellmg, die in
haar dienstverlening kwaliteit en de klant centraal stelt.
Hiervoor zijn gemotiveerde medewerkers essentieel.
Onze klanten hebben verschillende leeftijdéfcu culturele
achtergronden en sociale omstandigheden.

Sensire De Berkel is op zoek naar:

Vakantiekrachten m/v
voor de Thuiszorg
Uren in overleg, minimaal 9 tot maximaal 36 uur per week

Wat ga je doen?
Het werk kan bestaan uit huishoudelijk werk,

maar ook uit verzorgende of verplegende
werkzaamheden. Of je nu een zorggerichte

opleiding volgt of niet: je bent altijd meer
dan welkom. Je wordt ingezet afhankelijk
van je opleiding en je ervaring.

Wie zoeken we?
Je moet ten minste 17 jaar zijn.
Onze voorkeur gaat uit naar mensen die
in de periode juli en/of augustus een
aantal weken beschikbaar zijn. Ben je op

zoek naar een vaste baan, dan ben je ook
van harte welkom.

Wat kun je van ons verwachten?
Een bruto uurloon conform de CAO Thuiszorg

van minimaal euro 7,77. Het uiteindelijke salaris is
afhankelijk van de functie waarin je wordt ingezet.

Heb je belangstelling en wil je werken in Zutphen, Warnsveld,
Voorst, Twello, Lochem of Gorssel?
Neem dan contact op met: Sensire De Berkel, Afdeling personeels-
zaken, Postbus 378, 7200 AJ Zutphen, telefoon (0575) 538308 of
mail naar pz.deberkel@sensire.nl

Meer informatie over Sensire vind je
op onze site www.sensire.nl

Sensire
www.sensire.nl

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 1000 Mhz, 128 Mb iQjern yöiieygen, 20 Sb harddisk
AMD Duron 1200 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 40 Gfrharj
AMD Athlon XP 1800+; 256 Mb SDRAM,; 40 Qfe harddisk
AMD Athlon XP 1800+> 256 MbSDRAM, 32MB TNT2 AGR
60 Gb harddisk

v.a. € 749,-
€ 749,-
€ 799,-
€ 899,-

€ 989,-

SpelletjesPC
AMD Duron 1200MJI, 128
AGR 40 Gb harddisk
AMD Athlon XP 1800-f, .MS[.-
MHz, Geforce2 M* 400 §4 N

PC-266 MHz., UDMA66/1C
VGA. AC '97 Sound; 52 X AC
1,44MB Diskdrive, MidKïbvw
Muis.

v.a.€ 849,-
, NVidia Riva 1NT2 32Mb M64

t € 849,-
o2;Müederbor4 256 MB DDR 266

|||€ 1099,-

defbord, 64 MB {behalve bij de SpelletiesPC)
3 Modem, 10/100 Mops Netwerkkaart,

, Trust PoweisKeyboard, Logitech Serollwheel

Actie:
USB Ratbed Scanner voor maar 25.-

Opties:
17 inch monitor € 189,- • 19 inch monitor € 259,- • BTC 16 x 10 x 40 CD-ReWriter
€ 89,- • 4 x 4 x 32 CD-Rewriter € 45,- • 16/48 DVD-speler € 79,- • TFT monitor

€ 499,- • HP 845C Printer € 99,- • Epson C60 Printer €119,-» Logitech Cordiess
Desktop € 75,- • USB Scanner v.a. € 79,- • 600W boxen € 35,-

• Andere onderdelen op aanvraag.

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

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

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

Wij zoeken:
- Een ervaren schilder die zelfstandig kan werken
(eventueel in opleiding tot gezel)

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

A.B.C.

SCHILDERWERK

WANDAFWERKING

KLEURADVIES

HUIS SCHILDER PLAN®

SCHILDERSBEDRIJF

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

oe Rot

Bistro
de Rotonde
Kerkstraat 3
Vorden
Tel. (0575) 55 15 M

Heeft u geen tijd of zin om te koken?
Laat dan de Bistro de Rotonde-kok voor u koken!

ledere dinsdag t/m vrijdag een dagmenu voor € 6,00

Dagmenu van l mei t/m 3 mei 2002
Woensdag l mei schouderkarbonade met groente en aardappels/flensjes met

vanillesaus
Donderdag 2 mei tomatensoep/kipfilet met rijst en salade
Vrijdag 3 mei wiener schnitzel met aardappelsalade/ijs met slagroom

Dagmenu van 7 mei t/m 10 mei 2002
Dinsdag 7 mei
Woensdag 8 mei

Donderdag 9 mei
Vrijdag 10 mei

gehaktbal met aardappelpuree en groente/fruitcocktail
runderbouillon met verrnicelli/goulash met gekookte
aardappels en sla
broodje shoarma met friet/ijs met slagroom
minestronesoep/vispot met aardappels en groente

Bent U geïnteresseerd dan kunt u dit iedere dag doorbellen.
Telefoonnummer 55 15 19

Ophalen is vanaf 17.00 uur maar U mag het ook bij ons opeten!



RTV-ers strijden
om SnellemanTroffee

Het was droog maar winderig in
de buurt van Hengelo Gld. Afgelo-
pen woensdag avond streden de
RTV-Vierakker-Wichmond leden
wederom wie zich de Snelste
mocht noemen dit jaar.

Het is de tijdrit, waar de specialis-
ten hun kunnen laten zien. Waar

het Reynold Harmsen vorig jaar
om enkele seconden niet lukte te
troffee mee te mogen nemen, daar
liet hij dit jaar zien over een per-
fecte tred te beschikken.

Bart Bezemer uit Leuvenheim werd
fraai 2e en ook de winnaar van
vorig jaar Martij n Verstege stond

bij de eerste 3 aankomenden. Ook
een speciale wedstrijd tijdrijden
was er voor de Veteranen 50+.

Er waren 15 leden van deze speciale
groep naar Hengelo afgereisd voor
een eigen wedstrijd die wederom
gewonnen werd door de sterk rij-
dende Piet de Haas.

Herenteam Flash districtskampioen

Het team bestaande uit vlnr: Chjehrando Gasper, Wieger Norde, RodyBos en Niels Lijftogt. Rechtsonder trainer
Johannes Muijokarno

Het herenteam van badminton-
vereniging Flash Vorden is
kampioen geworden van Dis-
trict Oost.

Het team, dat voor het eerst in
deze samenstelling meedeed, had
de reguliere competitie gewonnen
met slechts twee gelijke spelen en

verder alleen gewonnen partijen.
Omdat ze kampioen waren gewor-
den, mochten ze deelnemen aan
de Districts Team Kampioenschap-
pen in Hengelo (Ov).

Hier moesten ze uitkomen tegen
de andere kampioenen uit het
District Oost, te weten 'De Pluum-

klappers' uit Tubbergen en 'DIOK'
uit Enschede. DIOK werd aan de
kant gezet met 8-0 en De Pluum-
klappers werden met 6-2 verslagen.

Door deze winst mag het team l
en 2 juni a.s. in Almere proberen
landelijk team kampioen te wor-
den tijdens de District Masters.

N DA WORDEN
Iedere dag:

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

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

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

MEI
l Handwerkmiddag Welfare in

de Wehme, Voorjaarscontact-
middag.

l HVG Wichmond en Vierakker.
Lezing over binnen- en buiten-
planten.

l N.B.v.Plattelandsvrouwen van
Nu, Avondexcursie.

l Bridgen BZRVorden.
l ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
1 HVG Linde, eigen avond.
2 Bejaardenkring Dorpscentrum.
2 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd.
5 HSV de Snoekbaars, ledenwed-

strijd Vorden-Hengelo.
6 Bridgeclub Vorden.
8 N.B.v.Plattelandsvrouwen van

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

ne Steege.
8 Bridgen BZRVorden.

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

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

strijd Vorden-Hengelo.
15 Handwerkmiddag Welfare in

de Wehme, kraamverkoop.
15 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
16 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd.
16 HVG Wichmond en Vierakker,

slotavond.
16 Bejaardenkring Dorpscentrum.
16 HVG Wildenborch, Anita Vrie

link en Henk Meuleman.
18 Skeelerwedstrijd in samen wer-

king met Freewheel.
19-20-25 Openstelling de Wiersse.
22 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
23 PCOB Lezing over Turkije.
23 HVG dorp Vorden, eigen avond.
23 HVG Linde, reisje.
26 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijd.
27 N.B.v.Plattelandsvrouwen van

Nu, fietstocht vanaf Marktplein.
27 Bridgeclub Vorden.
28 Passage reisje.
29 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
29 Handwerkmiddag Welfare in

de Wehme.
30 N.B.v.Plattelandsvrouwen van

Nu, fietstocht Drempt.
30 Bejaardenkring Dorpscentrum.

Dagboottocht Zonnebloem
Op maandag 27 mei a.s. gaat de
Zonnebloem weer varen! De
opstapplaats is ditmaal weer
Rheden, vanwaar men vertrekt.
Met zal waarschijnlijk via de
IJssel de Rijn opvaren richting
Emmerik.

De dagboottocht is in de eerste
plaats bedoeld voor ouderen en
hulpbehoevenden; kortom voor
diegenen, die niet meer zo gemak-
kelijk een dagje zelfstandig uit
kunnen gaan. Aan boord is een
gids, die uitleg geeft over het vaar-
gebied; er is muziek en er is een

verloting en natuurlijk is er te eten
en te drinken, verzorgd door de
vrijwilligers. Tevens varen verpleeg-
kundigen mee. Voor de gasten uit
Vorden zal er eenbus rijden vanaf
het dorpsplein naar de aanleg-
stijger van de Eureka in Rheden.

Voor nadere informatiekan men
zich wenden tot één van de vrijwil-
ligers van de Zonnebloem of contact
opnemen met Vorden: mevr. T.
Klein Kranenbarg, Molenweg 4,
tel. 55 13 47 of voor Wichmond:
mevr. R. Klein Kranenbarg, Hack-
forterweg 31, tel. 44 12 69.

Boeiend verhaal
over Joodse feesten
Tijdens de ledenmiddag van de
PCOB afdeling Vorden hield ds.
L.J.R. Ort uit Doetinchem een
boeiende vertelling over de ach-
tergronden van Joodse feesten.

Het aantal belangstellenden viel
jammer genoeg wat tegen. Voor-
zitter Tini Ridderhof opende de
vergadering met gedichten en het
bijbelverhaal naar aanleiding van
de musical Jacob.

Ds. Ort was als geboren Amster-
dammer opgegroeid met joodse
vrienden. Destijds woonden er nog
80.000 joden in de hoofdstad (10%
van de bevolking). Naast de infor-
matie van de moeder van een
joods vriendje (Tante Saar) heeft
hij tijdens zijn studie aan de Uni-
versiteit van Amsterdam de theo-
retische achtergronden geleerd.
Verder heeft hij een deel van zijn
studie in Israël doorgebracht en
ook als reisleider is hij vaak in dit
land geweest. Als boeiend verteller
stond hij achtereenvolgens stil bij
het Joods nieuwjaarsfeest, de Gro-
te Verzoendag, het Loofhutten-
feest, het inwijdingsfeest van de
Tempel (de Chanouka) en het Jood-
se Paasfeest (Pesach). Van elk feest

wist hij vele details weer te geven,
zodat deze feesten voor de aanwe
zigen gingen leven.

Opmerkelijk is dat de vijand vaak
gebruik maakte van gebruiken bij
de feesten. Zo vonden Duitse raz-
zia's plaats in Amsterdam in 1942
en 1943 op Paasfeest (Seider-
avond), als volgens gebruik de deu-
ren op een kier stonden. Tijdens de
Grote Verzoendag in 1973 werd Is-
ratl door Egypte en Syrië aange-
vallen. Ondanks dat 15% van de Is-
raëlieten gelovig zijn, worden de
feesten volgens oude joodse ge-
bruiken nog steeds intensief ge-
vierd, vooral in Israël zelf. Spreker
eindigde zijn interessante verhaal
met de Hebreeuwse spreuk en
groet: 'Tot ziens volgend jaar in Ja-
ruzalem'. De voorzitter dankte na-
mens de aanwezigen de inleider
hartelijk voor zijn levendige ver-
haal.
Voorzitter Tini Ridderhof riep de
aanwezigen op mee te gaan met
het jaarlijkse uitstapje op 15 mei
a.s. De volgende en laatste bijeen-
komst van dit seizoen is op don-
derdagmiddag 23 mei. Dan zal de
heer Dornhout Mees vertellen over
het dagelijks leven in Turkije.



JONGEREN WERKGROEPROEMENIË

STICHTING
COMMISSIE OOST EUROPA

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

P.R. LG. Weevers
Tel. (0575) 55 14 04 (0575) 55 10 10
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dat staat als een paal!

8
19:00

9
16:00
17:00
18:00

10
13:00

14:00
19:00

11
11:00
13:00

14:00
16:00
17:00
19:00
21:00

MEI
Start 72 uurs activiteit Podium MI®.

MEI
18:00 Kinderdisco De Zwaan
18:00 Krattenstapelen Marktplein

23:00 Muziek op het podium

MEI

,"•

E M M

Jeugd Raad
Ned. Herv. Kerk

Jeugd Raad
Ned. Herv. Kerk

15:00 Vossenjacht Marktplein
Opgeven bij Simone Loskamp, 0575-462055

17:00 Bloemetjesmarkt

21:30 Be Ready, Reborn Podium

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

Rare fietsen
Klimwand

15:30 De Trekkebuuls Podium
17:00 Optocht naar de Hietmaat JWR
17:30 Balonnen oplaten Hietmaat «jwn
20:30 Afsluiting 72 uurs activiteit Hietmaat
01:00 Tentfeest met o.a. Busted JWK

toegang 7,50 Lokatie: Feesttent Hietmaat. De opbrengst
komt ten goede aan Roemenie.

IWI"

12 MEI
11:30 16:00 Koffieconcert Hietmaat «

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

Wijzigingen voorbehouden



Free-wheel Sport en Recreatie na vijfjaar ui t haar jasje gegroeid:

Nieuwbouw voor Free-wheel

Raymond Mars (links) en Martien Pater op de nieuwbouwlocatie van Free-wheel op Het Werkveld

Free-wheel Sport en Recreatie is
na vijf jaar uit jaar jasje ge-
groeid. Het bedrijf verhuist de-
ze zomer nog naar een nieuw
pand op industrieterrein Werk-
veld. De nieuwe locatie heeft
een totale oppervlakte van bij-
na zeshonderd vierkante meter.
"We gaan er dus flink op voor-
uit", zegt eigenaar Martien Pa-
ter trots.

Woensdag l mei is het vijfjaar ge
leden dat Martien Pater aan de
Zutphenseweg 8 in Vorden van
start ging met de verkoop van
schaatsen, skeelers en inline-ska-
tes. "Precies op het juiste moment.
Skaten begon toen net een rage te
worden", blikt hij terug. Service en
kwaliteit zijn altijd de 2 handels-
merken van de Vordense sport-
winkel geweest die zich al vrij
snel presenteerde als de schaats-,
skeeler- en langlaufspecialist van
Oost-Nederland. "Wij hebben al-
tijd heel bewust gekozen voor de
betere merken. Wij zijn dus een
echte speciaalzaak", benadrukt hij.

Volgens Martien Pater heeft de
skate- en skeelerbranche zich op
dit moment gestabiliseerd. "Vorig
jaar leek de hype een beetje over te
zijn. Maar dit voorjaar zie je toch
dat de belangstelling weer toe-
neemt. Skaten is nog steeds erg
populair." Free-wheel doet er zelf
ook alles aan om het skaten te pro-
moten. Zo worden er het hele jaar
door lessen gegeven, klanten kun-
nen kiezen uit diverse arrange-
menten en ook de skeelertochten
doen het altijd erg goed. Als klap
op de vuurpijl wordt zaterdag 18
mei voor het eerst in Vorden een
landelijke skeelerwedstrijd gehou-
den in het kader van de Univé
World on Wheels Competitie. Een
absolute publiekstrekker die de
animo voor het skeeleren alleen
maar kan vergroten.

ARRANGEMENTEN
Sinds l januari 2000 is Raymond
Mars mede-eigenaar van Free-
wheel geworden. Daarvoor deed
hij ervaring op in de sportwinkel
bij ijsbaan De Scheg in Deventer.

De komst van Raymond Mars was
nodig omdat de activiteiten van
Free-wheel Sport en Recreatie zich
steeds verder uitbreiden. Met na-
me het sportorganisatieburo groeit
nog steeds. Op jaarbasis worden er
op dit moment zo'n 150 arrange-
menten georganiseerd voor onder
andere vriendenclubs, familie en
bedrijfsfeestjes.

"Wij zijn dus veel meer dan alleen
een winkel", zegt Martien Pater,
die daar gelijk aan toevoegt dat
een belang van een winkel als
Freewheel voor het dorp nog wel
eens onderschat wordt. "De men-
sen die hier hun familie- of be-
drijfsfeestje houden door bijvoor-
beeld een middagje te skaten,
gaan vervolgens ook ergens samen
eten of drinken. Ook andere on-
dernemers profiteren dus van on-
ze activiteiten. Ik vind dat je ge-
rust kan zeggen dat Freewheel
een aanwinst is voor het dorp", al-
dus Pater.

NIEUW PAND
Toch gaat Freewheel Sport en Re
creatie het centrum van het dorp
verlaten. Vorige week is op indus-
trieterrein Werkveld begonnen
met de start van de nieuwbouw.
Het gaat hier om een pand van
twee verdiepingen met een totale
vloeroppervlakte van bijna zes-
honderd vierkante meter. Vergele
ken bij de huidige 75 vierkante
meter aan de Zutphenseweg gaat
het bedrijf er dus flink op vooruit.
Het is de bedoeling dat het nieuwe
pand nog deze zomer in gebruik
wordt genomen.

Volgens Raymond Mars kan er
straks vanaf industrieterrein Het
Werkveld veel efficiënter worden
gewerkt. "Wij hebben onze spul-
len nu op diverse locaties opgesla-
gen. Dat is niet altijd even handig.
Klanten hebben zo ook geen goed
overzicht van wat wij allemaal te
bieden hebben. Verder kunnen we
de mensen straks veel beter ont-
vangen. Er komen voldoende par-
keerplaatsen en we gaan een apar-
te zithoek inrichten waar groepen
voordat ze met de skeelers of

mountainbikes op pad gaan even
lekker een kop koffie kunnen drin-
ken", somt Raymond Mars op.

Hij benadrukt daarbij dat dit niet
ten koste zal gaan van de vaste ho-
recapartners waarmee Freewheel
op dit moment al werkt als het
gaat om arrangementen. "Je moet
dit ook meer zien als een aanvul-
ling op onze dienstverlening",
zegt hij. Ook komen er aparte dou-
ches waar groepen gebruik van
kunnen maken nadat zij zich een
middagje lekker in het zweet heb-
ben gewerkt. Verder wordt er bui-
ten een speciale plek ingericht
waar de mountainbikes weer
schoon kunnen worden gespoten.
Overal is dus aan gedacht.

LOCATIE
Het tweetal ziet het niet als een
nadeel dat ze straks niet meer
midden in het dorp zitten. "Wij
zijn een echte speciaalzaak. Onze
klanten komen uit de hele regio.
Het maakt voor ons dus niet uit of
wij midden in het dorp of op het
industrieterrein zitten. De klanten
weten ons toch wel te vinden", al-
dus Martien Pater.

Collega Raymond Mars vult aan:
"Verder is Het Werkveld natuurlijk
een prima uitvalsbasis voor het
maken van een skeelertocht of het
mountainbiken op 't Groote Veld.
De nieuwe locatie levert in feite
alleen maar voordelen op. Wij
verwachten dan ook dat het aantal
arrangementen de komende tijd
alleen maar zou toenemen."
Ook de verwachtingen ten aan-
zien van de verkoop van de zelf-
ontwikkelde Free-skate zijn bij
Free-wheel hoog gespannen. Het
gaat hier om een klapschaats
waarbij de schoen ook gebruikt
kan worden voor langlaufen, rol-
skiën en skeeleren. "Je moet dat
zien als de derde poot van ons
bedrijf", legt Martien Pater uit.
"Wij leveren op dit moment aan
zo'n 25 winkels in Nederland en
hebben plannen om straks ook in
het buitenland de Freeskate op de
markt te brengen", klinkt het
ambitieus.

Dodenherdenking
in Wichmond
Jaarlijks verzorgt de oecumene
in Wichmond-Vierakker de do-
denherdenking. Op de algeme-
ne begraafplaats in Wichmond
zijn dertien oorlogsgraven van
omgekomen Canadese en En-
gelse vliegeniers.

Dertien verschillende verenigin-
gen uit Wichmond en Vierakker
zullen daarom even na acht uur
bloemen leggen bij deze graven.
Ook zullen twee wethouders van
Vorden een krans leggen.

Vanaf half acht wordt er in stoet
gelopen van de Hervormde kerk
in Wichmond naar de begraaf-
plaats. Na de plechtigheid op de
begraafplaats is er in de Hervorm-
de kerk een korte bezinnings-
bij eenkomst.

Ook de basisschool in Wichmond
legt elk jaar een krans bij de gra-
ven. Zij hebben dit afgelopen
week gedaan omdat zij nu vakan-
tie hebben. De aandachtsborden
die zij gemaakt hebben over vrij-
heid en de rechten van de mens,
worden op 4 mei meegedragen.

Bewoners van de Wehme zijn uit-
genodigd en kunnen gehaald en
gebracht worden. Voor wie slecht
ter been is, zijn er stoelen aan-
wezig op de begraafplaats.

Cursus voor ouderen door Cosbo in samenwerking
met de Rabobank:

'Met je pas geld halen
en betalen'
Cosbo Vorden, de overkoepelen-
de organisatie van ouderen-
bonden, organiseert in samen-
werking met de Rabobank
Graafschap-West een cursus
geld pinnen en het betalen in
winkels met de bankpas. Be-
langstellenden kunnen zich
hiervoor aanmelden bij onder-
staande personen.

In diverse publikaties staat vermeld
dat ouderen door de banken wor-
den gedwongen om zelfstandig
geld op te nemen bij de geldauto-
maat. En wanneer iemand niet in
staat is om de bank te bezoeken er
altijd grof betaald zou moeten
worden voor het brengen van geld.
Reden voor de ouderenbonden om
in gesprek te gaan met de bank en
de problemen te bespreken.

Reinier Klein Brinke van de Rabo-
bank legt uit: "De tijd dat alles
overal handje contantje ging ligt
achter ons. Voor de één een uit-
komst, voor de ander wel even
wennen. Zeker voor de ouderen
die niet zij n opgegroeid met "plas-
tic" geld geeft het vaak een on-
prettig gevoel. Maar tijden veran-
deren, dat kan en moetje niet te
gen willen houden.

Werd in het verleden veel tijd be
steed aan het afgeven van geld nu
is er veel meer behoefte aan een
adviesgesprek met de klant. De
klant heeft in principe geen be-
hoefte aan persoonlijk contact
met een medewerker van de bank
wanneer hij alleen maar een paar
honderd euro wil ophalen. Als hij
het geld maar krijgt op een een-
voudige manier. Dus je kunt je me
dewerkers veel beter daar inzetten
waar behoefte is aan advies.

SOEPEL BELEID
Ervaring leert ook, dat veel oude
ren best wel gebruik willen en
kunnen maken van de geldauto-
maat, maar dat er nog een zekere
angst heerst om een voor hen
vreemd apparaat te bedienen. Dat

men binnen niet meer terecht kan
voor het opnemen van geld is bij
de Rabobank Graafschap-West niet
aan de orde. Bij de nieuwbouw van
de bank is binnen een geldauto-
maat geplaatst die geschikt is voor
zogenaamde "geholpen zelfbedie
ning". Dit houdt in, dat een mede
werker van de bank met een speci-
aal pasje het geld voor de klant uit
de automaat haalt.

Een ideale oplossing voor mensen
die geen pincode kunnen onthou-
den of de automaai niet kunnen
Toedienen vanwege ^e« handicap.
Wanneer iemand niet in staat is
om de bank te bezoeken en geen
oplossing heeft om geld te halen,
dan zoeken we samen met die
klant naar een passende oplossing
en daar komen we altijd uit.

Er is een duidelijk verschil tussen
niet willen en niet kunnen. Na-
tuurlijk zijn we een bedrijf dat zo
efficiënt mogelijk moet werken,
maar we hebben daarnaast ook
een maatschappelijke taak in het
dorp", aldus Klein Brinke.

CURSUS
Om de ouderen vertrouwd te ma-
ken met de moderne manier van
geld opnemen en betalen organi-
seert het Cosbo in samenwerking
met de bank een aantal ochtenden
en middagen cursussen. De cursus
is niet alleen bestemd voor klan-
ten van de Rabobank, maar voor
alle ouderen in Vorden. Tijdens de
ze cursus wordt de hele gang van
zaken rond pinnen en betalen in
winkels duidelijk uitgelegd en ge
demonstreerd.

De cursusdata worden op een na-
der te bepalen tijdstip vastgesteld.
De ouderenbonden roepen dan
ook alle ouderen op die nu nog
schromen geld te pinnen zich op
te geven voor deze cursus. Er zijn
geen kosten aan verbonden.
Aanmelden kan telefonisch bij
dhr. C. van de Pol, tel. 55 41 68 of
bij dhr. J. Bobbink, tel. 55 35 88.

Duivensport

P.V. VORDEN
Jozef Meyer is afgelopen weekend
winnaar geworden van de vlucht
vanaf Nivelles over een afstand
van circa 220 kilometer. De uitsla-
gen waren: J. Meyer: l, 5, 6, 8, 13;
Ashley Eykelkamp 2, 15; M. Tie

messen 3, 10, 16; H. Eykelkamp 4,
9, 17,18, 19, 20; A en A Winkels 7;
C. Bruinsma 11; H. Stokkink 12; D.
Gotink 14.

Vissen

Barre weersomstandigheden met
als gevolg een gering aantal deel-

nemers en bovendien een wel zeer
geringe vangst (2 vissen). Zie hier
het resultaat van de eerste viswed-
strijd die de hengelaarsvereniging
'De Snoekbaars' zondagmorgen in
de Berkel organiseerde. De Ie prijs
ging naar D. Huetink (30 gram); 2
R. Golstein 20 gram. De volgende
wedstrijd vindt plaats op 26 mei in
de Oude IJssel.

Tennis

TENNIS VERENIGING VORDEN

Uitslagen zondag
Dames hoofdklasse
Varrseveld l -Vorden 1: 3-3
Heren 7e klasse
Vorden l - Weusthag 1: 3-3

Gemengd 35+ 3e klasse
Hol ten-Vorden 1:2-3
Heren 35+ Ie klasse
De Hoge Heide l-Vorden 1: 4-2
Gemengd junioren 2e klasse
Vorden l - Bathmen l: 3-5
Jongens 2e klasse
Vorden l - Lonneker 1: 6-0
Jongens 2e klasse
Vorden 2 - Deventer 1: 0-6



De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• DM C borduur/haakgarens •handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

beroep,

Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ DE
BEDRIJFSVERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland is dé arbeidsbemiddelaar

voor de agrarische sector, bouw, grond-,
weg- en waterbouw, metaalsector, groen-

voorziening en transportsector.

Wij hebben de volgende vacatures:

Medewerker

varkenshouderij

Voor een modern varkenshouderijbedrijf in de omgeving van
Hengelo Gld. zoeken wij zo spoedig mogelijk een fulltime
medewerker. Het betreft alle voorkomende werkzaamheden in
de zeugenhctyjjerij.
Ben jij een zelfstandig persoon die van aanpakken weet en
interesse en ervaring heeft in de varkenshouderij? Reageer dan
snel!

Melker voor enkele

avonden

Voor een modern melkveebedrijf in de omgeving van Zutphen
zoeken wij een enthousiaste medewerker die ervaring heeft
met melken. Het betreft, in overleg, enkele avonden per week.
Ben jij een liefhebber van melkvee en heb je genoemde erva-
ring? Aarzel dan niet en reageer direct!

Wat bieden wij?
Een goede beloning conform de CAO Landbouw (of eventueel
in overleg de uitzend-CAO). Daarnaast hebben wij uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een goede reiskos-
tenvergoeding en deelname aan een pc-privé-project en een
spaarloonregeling.

Reageren?
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan
contact op met de Agrarische Bedrijfsverzorging, 0900-
9896, of loop binnen bij onze vestiging aan de Kerkstraat la
in Vorden.

Bekijk ook onze internetsite
www.bedrijfsverzorging.nl voor meer vacatures!

^arische

Bedrijf sverzorging
Oost-Nederland

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) Tel. (05750 46 12 20

SCHOEN REPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE

Raadhuisstraat 18, Vorden • Tel. (0575) 55 18 49

Wij zijn met vakantie:
eerste dag 9 mei,

weer aan het werk woensdag 29 mei.

Na deze vakantie vervalt
de vrijdagse koopavond.

De Stiepel
Woningcorporatie

Ons kantoor
aan de Dr. Grashuisstraat 8 in Zelhem

is op donderdag 2 mei en
vrijdag 3 mei 2002

de hele dag in verband met
een personeelsactiviteit

gesloten.
Cv-storingen kunt u rechtstreeks aan de installateur

doorgeven. Voor zéér urgente storingen kun u
(0314) 62 61 40 bellen.

Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL Postbus 233, 7020 AC Zelhem
Telefoon: (0314) 62 61 26 Fax: (0314) 62 61 58

Reparatieverzoeken: (0314) 62 61 40
Internet: www.destiepel.nl e-mail: info@destiepel.nl

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

» Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
.» Containers
» Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 1411
Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Eet vis,
omdat het zo gezond is!

Dinsdags van 930 tot17.15 uur
op de tnarktin Vorden.

Ruime keus kwaliteitsvis.
^

VISHANDEL ^é
LM. & E VAN DE GROEP \

Spakenburg
V Tel./fax (033) 29 86 i
X mobiel 06 2215890

610
22158903

Verkoop bij inschrijving van:

een drietal percelen grond in een landelijke
omgeving, bestemd voor de bouw van vrijstaande

woningen, en een perceel bosgrond,

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

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

De inschrijvingsvoorwaarden en de inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar
bij: Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen, Prof. Dr. Dorgeolaan
14 te 5613 AM Eindhoven, tel.: (040) 26 26 600, telefax: (040) 26 27 700,
e-mail: nlbroos5@hollandlaw.nl, (contactpersoon mr. J. Broos).

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

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

ZONNEBRIL
op sterkte vanaf €49,-

Zoekt u een zonnebril op sterkte waarmee u onder
alle omstandigheden veilig kunt genieten van de zon?

De voor uw ogen noodzakelijke bescherming is
afhankelijk van vele factoren: ultraviolette straling,

hobby's, deelname aan het verkeer, werkzaamheden,
kleur van uw ogen, vakantiebestemming etc.

Redenen genoeg om te kiezen voor een maatwerkadvies
bij uw vakman opticien. Wij bieden u een uitgebreide

collectie modieuze monturen en adviseren
kwaliteitsglazen van het topmerk Essilor.

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



Ratti El kampioen

Op de foto staand v.l.n.r. Jan Waarle, Max Kleine, Björn Nijenhuis, Douwe Balvert, Stijn Bloemendal, Rob
Heuvelink en zittend v.l.n.r. Ariët Kieskamp, Bram Klein Haneveld, Tonnie Zenhorst, Frank Bouwmeester.

In de 2e klasse EC is Ratti El
zaterdag 20 april overtuigend
kampioen geworden.

Onder grote publieke belangstel-
ling van o.a. familie, spelers van

Ratti D en E2 werd met groot ver-
schil gewonnen van Eibergen E5.

'We hebben volop genoten. Als je
ziet hoe ze als team steeds beter
en hechter zijn gaan voetballen.

Iedereen op zijn plek voetballen
en bij vlagen goed wordt samen-
gespeeld dan is dat een lust voor
het oog'. 'Een erg leuk team', aldus
de leiders Jan Waarle en Rob Heu-
velink.

Collegevoorstel verworpen door gemeenteraad:

Geen plateau Heegherhoek

Er komt geen plateau op de
Baakseweg ter hoogte van de
kruising met de Heegherhoek.
Dat heeft de gemeenteraad af-
gelopen dinsdagavond beslo-
ten. Het college stelde in eerste
instantie voor om hier wel een
plateau aan te leggen, maar dit
plan werd door de gemeente-
raad - met uitzondering van de
PvdA - van tafel geveegd.

Er is de afgelopen halfjaar veel te
doen geweest over de kruising
Baakseweg-Heegherhoek. Nadat
de Baaksweg een zestig kilometer
weg werd, kwam er ter hoogte van

de Heegherhoek een zogenoemd
kussen te liggen. Dit kussen was
met name bedoeld om automobi-
listen te waarschuwen dat de ver-
keerssituatie ter hoogte van dit
kruispunt gewijzigd is. Het gaat
hier nu om een gelijkwaardige
kruising waarbij het verkeer van
rechts voorrang heeft. Voor de au-
tomobilist die van Vorden komt
betekent dit dus dat hij voorrang
moet verlenen aan het verkeer dat
uit de Heegherhoek komt.
Het zogenoemde kussen op de
weg zorgde voor veel verkeerspro-
blemen Er ontstonden diverse on-
gelukken. Zo kwamen op donder-

dag 8 januari twee meisjes op een
scooter lelijk ten val. De maandag
erop werd besloten het kussen te
verwijderen en twee spiegels te
plaatsen. Het college beloofde zo
snel mogelijk met aanvullende
maatregelen te komen. Vorige
week dinsdagavond werd het voor-
stel van het college van B en W be-
sproken om hier een plateau aan
te leggen. Wethouder Dorien Mul-
derije (WD) nam binnen het colle-
ge een minderheidsstandpunt in.

Zij is tegen het aanleggen van een
plateau.Tijdens de raadsvergade-
ring van vorige week bleek er in de

raad geen meerderheid voor de
plannen van het college. B en W
zullen daarom met een nieuw
voorstel moeten komen.

BUURTBEWONERS
De heer J.B.T. Ambagtsheer van de
Heegherhoek hield tijdens de
raadsvergadering een pleidooi
voor het aanleggen van een pla-
teau. "Er zijn weinig, misschien
wel geen andere kruispunten in
Vorden, die zo onoverzichtelijk en
dus zo gevaarlijk zijn als dat van
de Baakseweg en de Heegher-
hoek", zei hij. "De spiegels geven,
vanuit de Heegherhoek komend,
niet meer dan een indicatie van
naderend verkeer.

De snelheid en de afstand kunnen
maar moeilijk worden geschat en
's ochtends en tijdens regen zijn
de spiegels vaak beslagen." Vol-
gens de heer Ambagtsheer wordt
er na de verwijdering van het zo-
genoemde kussen weer veel te
hard gereden op de Baakseweg. Hij
pleitte dan ook voor het aanleggen
van een plateau.

PRECEDENT
Fractievoorzitter Bert Branden-
barg (WD) waarschuwde voor het
scheppen van een precedent. "Het
gaat hier niet om de meest veilige

situatie. Maar dat betekent niet
dat je daar ook gelijk een plateau
moet aanleggen. Want als je daar
eenmaal aan begint, dan is het
hek van de dam. Dan kun je wel
overal in Vorden plateaus gaan
aanleggen", zei hij. Volgens Bran-
denbarg is het kruispunt er al een
stuk veiliger op geworden nadat er
spiegels zijn geplaatst. "Er moet al-
leen nog wel duidelijk worden
aangegeven dat het hier om een 60
kilometer weg gaat."

De heer Arie van Voskuilen (CDA)
stelde daarom voor om op de weg
met grote letters het getal 60 aan
te brengen. "Verder moet aan bei-
de kanten op de Baakseweg duide
lijker worden aangeven dat men
hier een gevaarlijke kruising na-
dert. Dat moet gewoon veel beter
gemarkeerd worden", aldus Van
Voskuilen. Ook D66 vindt een pla-
teau ter hoogte van de Heegher-
hoek geen oplossing.

"Een spiegel lijkt mij voldoende.
Met een plateau zorg je er ook
voor datje de mensen een vals ge
voel van veiligheid geeft. Je kunt
de automobilisten veel beter waar-
schuwen dat ze een gevaarlijke
kruising naderen en dat ze goed
moeten opletten. Met een plateau
los je volgens mij helemaal niets
op", aldus fractievoorzitter Mattie
Bakker.

o l i t i e varia
Vrijdag 19 april
Van een bewoonster van de Wheme
is geld gestolen. Ze had een tas met
portemonnee aan haar rollator
hangen. Ze kwam er achter dat ze
een bedrag van ongeveer 170 euro
mist.

Zondag 21 april
Een motorrijder heeft op de Ruur-
loseweg een reegeit voor de motor
gehad. De motorrijder kwam hier-
door ten val. Hierbij raakte hij ge
wond aan zijn hand en liep kneu-
zingen op aan zijn schouder/rug.
De reegeit heeft het niet overleefd.

Maandag 22 april
Een bestuurder van een brommo-
biel is gecontroleerd op het ge
bruik van alcohol. Hij bleek veel te
veel te hebben gedronken. Hij is
aangehouden en overgebracht
naar het bureau in Doetinchem,
alwaar een ademanalyse is ge-
maakt. Hij heeft een rijverbod voor
vijf uur gekregen en er is proces-
verbaal tegen hem opgemaakt.

Op de Baakseweg in Wichmond
heeft de bestuurder van een per-
sonenauto een ree voor de auto
gehad. De auto raakte hierdoor
beschadigd. De ree overleefde de
aanrijding maar is gewond het bos
ingelopen.

Dinsdag 23 april
In Vorden en Warnsveld is op ver-
schillende wegen met de laserpat-
rol gecontroleerd op snelheid. Er
zijn diverse boetes uitgedeeld voor
het overtreden van de maximum
snelheid. Ook is er een bestuurder
staande gehouden die geen geldig
Nederlands rijbewijs bleek te heb-
ben.

Er is aangifte opgemaakt van dief-
stal van een fiets. De fiets stond ge
stald bij het station van Vorden. Bij
terugkomst bij de fiets zag de aan-
geefster dat de fiets er niet meer
stond.

Woensdag 24 april
Tijdens de motorsurveillance is
een algemene con^le gehouden.
Zo zijn er boetes uitgedeeld voor
het niet dragen van de autogorde],
het besturen vaneen bromfiets
zonder het dragen van een helm
en een bromfietspassagier kreeg
een boete voor het niet dragen van
de helm.

Bij het station van Vorden is een
fiets weggenomen. De fiets stond
gestald voor het pand van de tand-
arts.

Op 4 april is een auto beschadigd
geraakt terwijl deze geparkeerd
stond aan de Enkweg. Toen de ei-
genaresse de volgende dag de scha-
de aan haar auto zag heeft ze dit
gemeld bij haar verzekering. Het is
niet bekend wie de aanrijding
heeft veroorzaakt. Vermoedelijk is
de schade veroorzaakt door een
vrachtwagen.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 17 april jl.

Gevonden:
- geen.
Verloren:
- gouden ketting met een drie

kleurig hangertje

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.

Mevr. Hilda Klein Bramel
benoemd tot theater directeur
Onze oud plaatsgenote drs.
H.W.G. (Hilda) Klein Bramel is
vorige week benoemd tot direc-
teur van theater de lievekamp
in OM.

Mevr. Klein Bramel (33) was de af-
gelopen jaren hoofd van de afde

ling evenementencoördinatie in
Concert- en Congresgebouw de
Doelen in Rotterdam.

Met haar benoeming tot directeur
van theater de Lievekamp is zij de
jongste schouwburgdirecteur van
Nederland.



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief
MAANDAG EN WOENSDAG

SCHOUDER-
KARBONADE

kg

349
•

SHOARMA
VLEES

kg

499
•

ARIEL WASMIDDEL
navulzak essential of color

zak a ̂ / •

3 zakken halen
2 zakken betalen

GRATIS FLES

FANTA EXOTIC
1.5 liter

bij aankoop van 2 flessen

FANTA
naar keuze

BASTINI ZOUTJES
div. smaken

0 90
•

nu 2 zakken halen
1 zak betalen

DREFT AFWAS
div. varianten

159
•

nu 3 /lessen halen
2 /lessen betalen

Altijd dagvers
Bestelling per tel./fax
Bezorgen aan huis
Riant en gratis parkeren
Geschenk pakketten
Bonus aanbiedingen
Air miles sparen
Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
dinsdag Koninginnedag gesloten

vrijdag van 8.00 - 21.00 uur
zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

Actie 1-jarig bestaan

DAME KRUIDENBITTER
DAME JONGE GRAANJENEVER

GALL&JGAL

van 8.95 voor

van 10.49 voor

7.45

Bij aankoop van 1 fles wijn krijgt u
1 flesje La Palma Cabernet Sauvignon

è 25 d. GRATIS (max. 6 per klant)

GALLSGALL

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

Vlees en Vleeswaren

Runderbraadlappen ug c 4."
Speklappen ug c 3."
Gegrilde ribjes ug c3.95

4 Gelderse schijven cl.95

al ons vlees is puur nederlandse
kwaliteit voor een lage prijs

Weekpakket vleeswaren:

loogr KATENSPEK cl.12

100 gr SNUWORST € 1-12

100 gr GEBRADEN GEHAKT cl.12

NU VOOR 2?5

Bke week op de markt in Vorden uw vakslager DIJKGRAAF

« 3 SPAANSE MARGRIETEN

• 20 ROZEN

0 3 GERANIUMS

0 2 BOSSEN ANJERS

* SUPERGROTE
BLOEIENDE HANGPLANT

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

5.99
Bloemen en planten

3- Al deze aanbiedingen zijn geldig
O 99 van 1 me'tot en met ^ me'
**• op de markt, bij Kluvers en

donderdagmorgen bij De Wehme.

6.99

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

Asperges,
overal staan ze op het menu.
Koop ze bij den 4 akker nu!

Ook lekker bij asperges: • verse scharreleieren
• boeren beenham • echter boerenboter en de
lekkerste Elzas wijnen hebben wij ook voor u.

Herman en
Mirjam Eskes
Kapelweg 14
7233 SC Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34
Fax (0575) 44 28 35

Openingstijden:
ma.t/mvr. 10.00 -19.00 uur
zaterdags 10.00 -17.00 uur
tussen 12.00-13.00 uur gesloten.

'f Is Oranje,
'f blijft Oranje

Ik meld mij aan
als lid van de ,
Oranjevereniging
Vorden
Naam:

Straat:

PC en woonplaats:

Ik betaal hiervoor € 5,- per jaar.

Handtekening Opsturen naar:
Oranjevereniging Vorden
Antwoordnummer 2007
7250 ZX VORDEN



Wim Paas met veel
mooie woorden uitgeluid

Tijdens een druk bezochte re-
ceptie werd donderdagavond
afscheid genomen van Wim
Paas, voormalig directeur van
de Christelijke Scholengemeen-
schap voor VMBO, de locatie
Beeckland in Vorden, een on-
derdeel van het Ulenhof Colle-
ge te Doetinchem.

Burgemeester Kamerling roemde
in zijn toespraak de inbreng van
Paas met betrekking tot het be-
houd van een stuk voortgezet on-
derwijs in Vorden. Ook benadruk-
te Kamerling de goeie contacten
tussen de school en de gemeente.
Hij overhandigde hem een "glas-
in-lood raampje" een gebrand-
schilderd Wapen van Vorden.

Jan Rigterink voerde het woord na-
men de collega's. Hij prees de voor-
malig directeur Paas als iemand
die niet alleen veel heeft betekend

met betrekking tot de verschillen-
de fusies, maar voornamelijk als
een man die heel veel van kinde-
ren hield. "Wim Paas was niet al-
leen de manager in een kantoor-
tje, maar bovenal de vader van
Beeckland", aldus Jan Rigterink.
Hans Aartsen bracht de dank over
namens het overkoepelend be-
stuur van de school de Covoa.

üesbeth Meij, rector aan het Ulen-
hof College, dus in feite "de baas"
van Wim Paas heeft het als zeer
plezierig ervaren om met hem sa-
men te werken. Ook noemde zij de
inzet die Paas in al die jaren aan
de dag heeft gelegd, waarbij ze
niet onvermeld liet de inbreng van
Paas in de kern-directie van het
Ulenhof College. Wim Paas be-
heerde daar de financiën.

De dag begon overigens wel zeer
bijzonder voor het echtpaar Paas.

Toen hij donderdagmorgen school
Beeckland verliet, op weg naar het
Dorpscentrum, vormden de leer-
lingen een lange erehaag langs het
Hoge. In het Dorpscentrum aange
komen, boden de leerlingen hem
als afscheid een 'bont' programma
aan.

Toen deze party achter de rug was,
stond er voor het Dorpscentrum
een T-Ford klaar die het echtpaar
Paas naar de boerderij van Johan
Pardijs voerde. Daar boden de col-
lega's hem een pick-nick aan. Hier-
na volgde nog een rondrit in het
Fordje dat voor deze gelegenheid
werd bestuurd door de oud-con-
ciërge van de school, Gerrit Ruiter-
kamp. Namens leerlingen, collega's
en bestuur kreeg de scheidende
ex-directeur een beeld aangeboden,
voorstellende een man die een arm
om de schouders van een leerling
slaat.

Wegraces Hengelo (Gld.)

Koen Kruip nog in actie als bakkenist van Wim Verweijmeren

Op zondag 28 april jl. werd in
Hengelo (Gld.) de Ie wedstrijd
verreden voor het ONK (Open
Nederlands Kampioenschap).

Vordenaar Koen Kruip, jarenlang
de zijspanbakkenist van Wim
Verweijmeren, heeft zijn helm in
de wilgen gehangen. Wim Ver-
weijmeren rijdt nu met Bernold

Schagen. Koen Kruip blijft wel bij
het team betrokken, nu als monteur.

De eerste wedstrijd dit seizoen
werd gewonnen door Verweij me-
ren/Schagen. 2e werd v. Gils/v. Gils
die in de Ie ronde van de baan
raakte en zodoende heel wat goed
moesten maken in de wedstrijd.
Uiteindelijk werden ze toch nog 2e

op nog geen seconde van de win-
naar.

Uitslagen streekrijders overige
wedstrijden: 250cc 4e Jarno Boes-
veld. Hans Smees en Tonnie Was-
sink vielen uit. 600 cc na een duel
met Barry Veneman wist Torleif
Hartelman als 2e te eindigen, Mile
Pajic werd 4e.

Broodlevering
bij de Muldersfluite
Jaarlijks op Hemelvaartsdag (9
mei) wordt bij boerderij de Mul-
dersfluite aan de weg van Hen-
gelo (Gld.) naar Zelhem een ou-
de traditie in ere gehouden. Het
bijzondere schouwspel wordt
's middags gehouden.

Vroeger mochten de boeren op de
gemeenschappelijke gronden plag-
gen steken op voorwaarde dat zij
één ker in het jaar een roggebrood
leverden. De broden werden ver-
volgens verdeeld onder de armen.

Wie een brood lichter dan 22 pond
leverde, kon rekenen op een boete.
Wie echter het zwaarste brood Ie
verde, mocht 2 flessen wijn mee-
nemen. Terwijl de arme mensen

blij werden gemaakt met de bro-
den, vermaakten de boeren zich
tijdens de Mulderskermis met spel
en dans. Dit wordt nu ingevuld
door een boerendansgroep met
muziek.

De traditie houdt nog steeds stand.
De pachters uit de omgeving laten
elk jaar een roggenbrood bakken
bij de plaatselijke bakker en bren-
gen die op Hemelvaartsdag naar
de broodlevering bij de Mulders-
fluite. De broden worden gewogen
en onder de toeschouwers geveild
en de opbrengst gaat naar een
goed doel. Kom allen op Hemel-
vaartsdag 9 mei naar de broodle
vering bij de Muldersfluite aan de
Zelhemseweg 4.

GGNet Cliëntenraad
Op woensdagmiddag l mei a.s.
zal de GGNet Cliëntenraad offi-
cieel worden geïnstalleerd.

Deze feestelijke bijeenkomst zal
plaatsvinden in Party- en Congres-
centrum „Hart van Doetinchem",
Rozengaardseweg 3 te Doetin-
chem.
Nadat de fusie tussen Riagg Oost
Gelderland, de RIBW Oost Gelder-
land, het PSGO te Warnsveld en de

PAAZ-afdelingen van de Streekzie-
kenhuizen in Oost Gelderland een
feit was geworden, werd het tijd
voor de Cliëntenraden van de in-
stellingen om te fuseren.
Ne een periode van ruim ander-
halfjaar waarin de cliëntenraden
van het RIBW, de Riagg en het PS-
GO overleg voerden over een fusie,
is het nu zover. Op l mei zullen de
drie raden samen verder gaan on-
der de naam GGNet Cliëntenraad.

Open dagen voorjaar 2002

Buitenplaats De Wiersse
Tegen de muren van het om-
grachte 18e eeuwse huis bloei-
en vroege klimrozen en clema-
tis. Aan beide zijden van het
lange pad verschijnen de weide-
bloemen in het ouderwetse
hooiland.

Onder de grote bomen van de met
beelden opgeluisterde 'wilde tuin'
worden de rhododendrons, naast
koningsvarens en gele lis, weer-
spiegeld in de vijvers van de beek.
In de borders en stapelmuren van
de 'lage tuin' is de voorjaarsbloei
in volle gang. Aan de pergola han-
gen de lange trossen van de witte
blauwe regen.

OPEN DAGEN VOORJAAR 2002
Zondag 19 mei (Pinksteren); maan-

dag 20 mei (Pinksteren) en zondag
26 mei.

16 ha. tuinen om het omgrachte
huis; fonteinen en beelden, moes-
tuin en verdiepte tuin, barceau en
pergola.

31 ha. landschapspark in een 300
ha. landgoed, bestaande uit klein-
schalige Achterhoekse bossen, wei-
landen en akkers, lanen en beken.

Ingang aangegeven bij km. 16,7
aan de N319 van Zutphen naar
Winterswijk (tussen Vorden en
Ruurlo).

Parkeren is gratis. Vanaf NS-station
Ruurlo 5 km lopen (via de lande-
lijke Wiersseweg).

ADVIES VOOR

PUNTGAAF DRUKWERK

WORDT U GEGEVEN

DOOR

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30

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



Een enthousiast team uitstekend opgeleide
vakmensen zorgt voor professioneel

schilder- en onderhoudswerk.
Goede advisering, voorbereiding,

coördinatie en controle levert u de garantie voor
vakwerk!

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

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Tonny Jufriërfs
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF i

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:
tel. (0546) 45 86 97/0651618006

J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

AIS u (terecht) Quick step Laminaat
wordt geadviseerd
Informeer dan ook eens naar de prijs!

In Ruurlo
Lochem
Parket & Tapijt

(0573) 45 35 01
Uiteraard
vakkundig gelegd!

Kijk voor meer nieuws op:

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

TEGELHANDEL
mullcr-uordcn bv

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

Hemelvaartsdag 9 mei 2002

Harreveld on Wheels and Airshow
Harreveld on Wheels is al 14 jaar een begrip in de Achterhoek, een evenement vol spanning, sensatie
en kijkgenot op de grond en in de lucht. Door het brede scala aan activiteiten en bekijkwaardigheden
is het elk jaar voor duizenden bezoekers een goede reden om naar Harreveld te trekken voor een he-
le dag vermaak.

Veel plaats is er dit jaar voor een
waar stoomfestival. Op diverse
plaatsen in het dorp kunnen de
mensen genieten van stoomma-
chines: stoomzagen, stoom trein-
tje,stoomwals, stoombrandweer
en stoomtractoren. De echte lief-
hebber kan ook genieten van de
ministoommachines in zaal De
Boer waar ook LEGO uitgebreid te
zien is. Bij dit stoomgebeuren past
natuurlijk het fenomeen oude
ambachten; hiervan zijn er maar
liefst 14 aanwezig. Voor de klei-
nere bezoekers is er speciaal een
trampoline, een stormbaan en
schminken.

Het programma op deze Hemel-
vaartsdag overtreft het aantal acti-
viteiten van voorgaande jaren; er

zijn dit jaar meer dan veertig
onderdelen waarvan we er nog
enkele zullen noemen: minimo-
torraces, lasergame, spacebikes,
model vliegtuigen, truckers event,
historische auto's, dweilorkest,
demo wagens, auto trek, quadver-
huur en helikopter rondvluchten.
Met die laatste komen we bij de
spectaculaire Airshow.
De show begint met parachutisten
die uit een Antonov 11 toestellen
springen. Voor het echte lawaai los
breekt is er een schitterende
zweefvliegdemo van de Pilatus B4.

De Koninklijke Luchtmacht neemt
met twee demo teams deel aan de
show. Schitterend om naar te kij-
ken is de demo van de Pilatus PC7,
het trainingstoestel van de lucht-
macht, voor kijk- en luisterplezier
zorgt het F-16 Solo Display Team
dat ook dit jaar weer een prachtige
show zal verzorgen op aerodome
Harreveld. Ook internationaal telt

de vliegshow van Harreveld intus-
sen mee. Voor de tweede maal
neem de RAF deel aan de show. De
Britse Aerospace Hawk is een een-
zitsjager en is volkomen geschikt
voor stuntvliegen.

Andere hoogte punten van de
vliegshow op Hemelvaartsdag zijn
o.a. de optredens van de Pitts
Special, de brandblusdemo van de
KRUK, de Red Yak, de Boeing
Stearman en de Fokker Four. Op de
grond zullen de land- en lucht-
macht ook goed vertegenwoor-
digd zijn. Met maar liefst 80 vrij-
willigers zijn zij in Harreveld aan-
wezig om alle shows en demo's
optimaal te begeleiden.

De organisatie is er weer in
geslaagd hun prestaties van voor-
gaande jaren te overtreffen en ook
dit jaar, als de weergoden ons gun-
stig zijn gezind, zal het publiek de
grote winnaar zijn.

De grootste trekpleister is de
telkens terug kerende vlieg-
show die bij zowel het publiek
als de deelnemers erg in trek is.
Dat laatste blijkt uit het feit dat
de Koninklijke Luchtmacht al
vele jaren haar medewerking
verleent aan het tot stand ko-
men van een schitterende Air-
show.

Het ziet er naar uit dat Harreveld
met de Airshow van dit jaar weer
de grootste burger Airshow van
Nederland heeft. Vele vrijwilligers
zijn al dagen van tevoren aan het
werk om dit evenement tot een

succes te maken. De meest uitge-
breide maatregelen zijn genomen
om alles perfect te laten verlopen
en er is van alles uitgedacht om
niets aan het toeval over te laten.

In het dorp zijn een aantal tradi-
tionele activiteiten gestald. De
jaarmarkt heeft haar vaste plek in
de kerkstraat. Op het kerkplein
hebben de motoren hun plaats,
met het oog op de veiligheid, afge-
staan aan een heuse F-16 straalja-
ger die door het publiek te bezich-
tigen is. De motorcross, de quad-
races en de funcar races zijn in het
weiland bij het sportveld van KSH.



Installatie computernetwerken

We e vers Net

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

Confactfes?

Hef cement

lussen vraag

en aanbod!

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

Ebcffcr
c/o mp e/p o ftip

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Borculo (Gld.)

Ifef. 0545-2727P5
• W*hl fOfrf.J

T»l. 03 14-6833 I 9

www.wildkamp.nl

www.barends.com e-mail: soilicitaties@barends.com

Grote keus in
TRAMPOLINES

bij
Dartel trampolines Zelhem

Tel.(0314)391687

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

BARENDS HUIZINGA
^—_~s\\

Administraties • Belastingen • Verzekeringen

Zoekt

ervaren assistent-accountant/
boekhoudkundig medewerker^)
• Als assistent-accountant in onze MKB-praktijk bestaat je werk

voor een belangrijk deel uit het uitwerken van jaarrekeningen
en de voorbereiding, vervaardiging en samenstellen van belas-
tingaangiften (voornamelijk inkomsten- en vennootschapsbe-
lasting), het adviseren en begeleiden van cliënten en het assi-
steren bij bijzondere opdrachten.

• Je hebt interesse voor cijfers en je hebt de ambitie en het door-
zettingsvermogen om verder te komen in het vak. Met een ge-
degen opleiding en enkele jaren relevante werkervaring ben je
prima voorbereid om ons team te komen versterken.
Vanzelfsprekend ben je accuraat en flexibel ingesteld.

Ons aanbod
• Een zelfstandige (afwisselende) baan met volop mogelijkhe-

den om een verdere carrière te maken.
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden be-

horende bij deze functie.
• Een prettige en collegiale werksfeer.

Belangstelling?
• Heb je interesse in deze functie, stuur je sollicitatie (met cv)

naar:
Administratiekantoor Barends & Huizinga
De Horsterkamp 15
7251 AZ Vorden

'Groenieren' in rustieke stijl

Direct van eigen kwekerij
Taxus baccata 50 - 60 cm
Haagbuxus vanaf € 0,40

EENMALIGE RESTANTPARTIJ
Haagconiferen 120 hoog vanaf € 2,50

U bent elke vrijdag en zaterdag welkom of na telefonische afspraak.

Maandag 29 april en Koninginnedag geopend!

BOOMKWEKERIJ
VISSCHERS
Hesselinkdijk 2 • Hengelo (Gld.)
Tel.(0575)464494
06 53843473
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Keukenprinsessen
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 HOijSlAG

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES .HORREN

m ZONWERING

M/R\B

LENSINK
Reparatie

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Finstral partner & exclusief dealer
zonweringen.
Bezoek onze showroom om de produkten te
zien en voor informatie.
Openingstijden dinsdags en donderdags van
10.00 tot 15.30 uur, zaterdags van 11.00 tot
16.00 uur. Koffie staat klaar.
Mobiel 06 53487085.

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de vele mogelijkheden
van doorplaatsing in meerdere edities

Vrijetijdskleding 'en detail' voor
heren met smaak: Da's Duthler Zutphen!

utfi/ermode
z u t p h e n

Frisse overhemden in vele dessins en

prettig draagbare pantalons voor een

gezellige zomer lang. Dus even naar Duthler!

Troelstralaan 39-43, Tel. (0575) 526080, Fax (0575) 526044, E-mail: murraymode@sonnet.nl
Maandagmorgen gesloten / Vrijdag koopavond tot 20.30 uur. Ziekenhuis ri. de Stoven/ rotonde rechts/ 2e str. links
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