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Alfons Roording ziet Abraham

Gemeente Vorden

aovend te kommen, nem dan ok
oe olde bokse met, want wie mot
daor straks spöllen"!!
Zo gezegd, zo gedaan, de broers
Knoef vermaakten het publiek met
liedjes en schetsjes over actuele
onderwerpen als de "gemeentelijke herindeling", de "golfoorlog"
e.d.
De "ongetrouwde boerenzoon"
ontbrak evenmin in het repertoir.
Bennie Bloemendaal die een paar
weken geleden, na 24 jaar bestuurslid van de Oranjevereniging
te zijn geweest, ermee kapte, ("bewust 24 jaar, want bij 25 jaar
wordt je gehuldigd en al die poespas hoef ik niet"), ontkwam zaterdagavond toch niet aan een "oranje-getint" afscheid.
Erik Knoef overhandigde hem namelijk een portret van de koningin. "Die mis je namelijk in je kanAfgelopen zaterdag werd Alfons Roording vijftig jaar en dit
wilde men van Socii voor de
man die zoveel voor de club
doet niet ongemerkt voorbij
laten gaan.
Alfons die elke dag op sportpark
"De Lankhorst" te vinden is en vaak
wanneer de actieve sporters al
lang naar huis zijn is er voor hem

altijd nog veel te doen. Zo is hij
o.a. verantwoordelijk voor de velden maar ook zorgt hij er voor dat
de kleedkamers er altijd netjes uitzien. Voor dit alles was zaterdagmorgen een telefoontje met als
grap dat de regeninstallatie het
had begeven om hem naar de versierde sportpark te lokken genoeg.
Hier stond een man of zestien hem
op te wachten en werd er een uit-

Jan en Nel Rodenburg namen in
1985 de slagerij van Jan Krijt aan
de Dorpstraat in Vorden over. Achter de winkel was een werkruimte
waar geslacht werd en waar de
producten voor verkoop in de winkel "kant en klaar" werden ge-

maakt. Daarnaast deed Jan Rodenburg veel aan huisslachtingen.
Toen hij de winkel in 1999 verkocht, behield hij wel de werkruimte.
Na de MKZ crisis legde Jan Rodenburg zich helemaal toe op huisslachtingen. Het slachten op zich
deed hij bij Heinen in Zelhem. Van
daaruit werden de "karkkassen"
naar Vorden vervoerd om ze in de
werkruimte van "lapje tot worst" (
zoals Jan Rodenburg het omschreef) te bewerken. In feite zoals
de klant het wenst!
Overigens lag het in de bedoeling
van hem om zijn bedrijf naar
het industrieterrien in Vorden te

Na nog een paar foto 's gemaakt te
hebben ging een ieder deze dag zijn
eigen weg om 's avonds met velen
terug te keren in het Ludgerus gebouw en daar een goed verzorgde
verjaardag te vieren.

inginnefeest kregen voorgeschoteld.
Het lag in de bedoeling dat het
duo "Van Amerongen-Boxstart"
het programma na de pauze zou
verzorgen. Helaas, het duo moest
zich zaterdagmiddag vanwege

Zij brachten, onder regie van Jan
Borgman met veel elan en tot grote hilariteit van het publiek het
blijspel "Doktertje spelen".
Uitstekend gespeeld en wat opviel,
het perfecte geluid. De toneelgroep had de geluidsinstallatie
overigens zelf meegebracht. Om
maar niets aan het toeval over te
laten!

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 4 mei 10.00 uur ds. F.J.C. Helder, Winterswijk;
19.00 uur Herdenking gevallenen.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 mei 10.00 uur ds. A. Hagoort; 19.30 uur dodenherdenking.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 4 mei 10.00 uur ds. D. Westerneng;
19.00 uur herdenking gevallenen in de dorpskerk.

verplaatsen. Jan Rodenburg: "Dat
duurde mij echter veel te lang.
Toen ik het stuk grond hier achter
aan MVO Projecten kon verkopen(
dit stuk grond wordt aangewend
als parkeerterrein voor de toekomstige Aldi, red.) en zich de moge
lijkheid voordeed om de slagerij
van Woerdman in Gorssel over te
nemen, heb ik die kans aangegrepen", zo zegt hij. In de afgelopen
jaren heeft hij in Vorden en omgeving een vaste klantenkring opgebouwd. "Ik hoop dat ik deze klanten straks gewoon van uit Gorssel
kan blijven bedienen", zo zegt hij.
Jan Rodenburg blijft ook in Gorssel
het accent op huisslachtingen leggen.

Oranjeavond met een Verrassend'
optreden van André en Erik Knoef!
Het is toch verdraaid gemakkelijk dat je als Oranjevereniging
beschikt over bestuursleden
met een artistieke aanleg. Zo
ook zaterdagavond, tijdens de
"Oranjeavond" die de inwoners
van Vorden als een soort voorproefje op het aanstaande Kon-

Na het zingen van het Wilhelmus
(ook het Vordens college was pre
sent en zong uit volle borst mee)
was er voor de pauze een optreden
van de toneelgroep "Vierakker/
Wichmond".

gebreide broodmaaltijd gepresenteerd die we naar het Lang zal die
leven te hebben gezongen goed lieten smaken.

Slager Jan Rodenburg
vertrekt naar Gorssel
Slager Jan Rodenburg heeft onlangs de slagerij van de heer
Woerdman aan de Hoofdstraat
in Gorssel overgenomen. Op 22
mei aanstaande zal de winkel
in Gorssel voor het publiek worden open gesteld. De zeven personeelsleden worden door Rodenburg overgenomen, terwijl
ook personeel vanuit Vorden
naar Gorssel wordt meegenomen.

toortje", zo grapte Erik. Frank
Meulenbroek, voorzitter van de
Oranjeverenging bood Bennie
Bloemendaal (die overigens wordt
opgevolgd door Robert Kater) een
zilveren pen met inscriptie aan en
bloemen voor echtgenote Erna..

ziekte afmelden. Erik Knoef, bestuurslid van de Oranjevereniging
en tevens verbonden aan de Vordense cabaretgroep "HoeTZo!", net
als zijn broer André, belde laatstgenoemde op met de woorden;
"zeg André, ie waren toch al van
plan om vanaovend naar de Oranje-

R.K. kerk Vorden
Zondag 4 mei 10.00 uur woord- en communieviering m.m.v. pastor
Wassink en Cantemus Domino; 19.00 uur dodenherdenking in de
dorpskerk m.m.v. Vordens Mannenkoor.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdags mei 17.00 uur eucharistieviering, volkszang
Zondag 4 mei 10.00 uur eucharistieviering, herenkoor.
Weekendwacht pastores
4 en 5 mei pastor B. Broekman, Vierakker. 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 dienstdoende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe. bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsenpost 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
34-5 mei D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 24 00. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.4519.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewakihg en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur: za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.
Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72.
Dierenarts tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CL Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314)
62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl
Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg, Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg l c, tel. (0575)
55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 xmr 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: Kraamzorg en 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. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs (0575) 44 19
42.
Diëtiste/natuurgeiieeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke. telefoon (0575) 55 12 56.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.
Hannie ten Hoopen, Praktijk voor Rouwbegeleiding. Tel.
(0575)461332.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur,
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66
68. Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20
21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

Contactjes

• Heeft u 2 rechterhanden nodig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 13 36.

/ijn uitsluitend bestemd vour particulieren en verenigingen, géén handelaren. Minimumprijs €5,50 voor vier
ge/ette regels; elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onder nr. ol inlichtingen €2.25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hiervoor €2.25 administratiekosten in rekening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele touten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel verrekend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Volop Moederdagideeën
bij Wereldwinkel Vorden.

• Het mooie weer komt in
zicht. Verbeter uw gezondheid, energie en gewicht.
Gratis vetmeting! Bel (0575) 46
32 05 Jerna Bruggink.
• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
8 6 / 5 5 3 0 8 1 en 55 16 73.
• Te koop gevraagd: oud ijzer
en metalen. Belt u: 06 50433
624.
• De Stichting Veiling Commissie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meubelverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.

• Gevraagd voor de zaterdagen: flinke scholier(e), 14
a 17 jaar, voor klussen in en
om het huis en tuin. Buitengebied Warnsveld (Warken).
Tel. (0575) 43 13 22, na 20.00
uur.
• Heeft iemand mijn blauwgroen-rode bodywarmer gevonden? Maat 140, omgeving
Hoetinkhof/Brinkerhof/Addinkhof. Jeff Böhmer, tel. 55 33 86.
• Gevoerde rieten boodschappentassen. Helemaal
in, helemaal mooi bij Wereldwinkel Vorden.

en reinig zelf uw vloerbedekking o
bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meubelstoffering of vloerbedekking kunt
reinigen

Mister Steam is te huur bij:

meubelen

• Te koop: Triumph Trophy
900 bj. 1996, km-stand 27.000
in zeer goede staat. Tel. (0575)
55 14 16.

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

De woonwinkel
van Warnsveld

andijvie
400 gram

€

198

Koninginnesalade^4Q
200 gram

€ l t

Combineer & Profiteer...

Ala Bolognese...

krop sla +
komkommer

macaroni
500 gram

samen voor

Primeur aardappelen...

Koninginnedag der peren . . .

Malta's

€

129

Conference

1,5 kilo

1 kilo

*

De allerlekkerste koninklijke...

Oranje-trostomaten
De Echte
Groenteman Vorden
Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617
internet: www.de-echte-groenteman.nl
HEEFT U ONZE
YOGHURT, VLA EN GRIESMEEL AL GEPROEFD?

Oranjevlaai
90

klein € ^Jm

groot €

8-90

Zonnepitbolletjes
9
6 voor €

i 90.

Aanbiedingen geldig van 1 t/m 7 mei 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT
De Echte Bakker Dat proefje!

voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • handwerkstoffen • Kaaslinnen • Afda • Aidaband
• Beiersbont • Jobelan&toffen
• Badstofartikelen om te borduren
• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

lm

fons Jansen

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

COMPUTER?

www.decorsign.nl
computers
componenten
software
en service!

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Groenloseweg 48 Ruurlo

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

SLANK - FIT en GEZOND?

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

Cor de Wild

Nieuw telefoonnummer
(0575) 53 80 46

of puur gezonde voeding?

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl
of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604
Advies en begeleiding:
Jans Bakering

installateurs
Alles onder één dak bij

de woonwinkel van Warnsveld'

Dit kan met
Herbalife-producten

FONS JANSEN

interieuradviseur

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Onze salades, dan snoept u verstandig!

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

Kijk voor
nieuws ook op;
www.contact.nl

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

Geldig dinsdag 29 april t/m zaterdag 3 mei.

Huur
Mister Steam

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Oefentherapeut Cesar M. Sterirtga, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. (0575) 55 57 63.

Oosterse weken met oranje tint
Door ons zelf versgesneden ...

• Te koop: Friese Staby, teefje, 8 maand, zindelijk, waaks,
kan alleen thuis zijn. Zeer geschikt voor gezin met kinderen.
Tel. (0575) 5442 16.

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

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

Veel gezondheid van de echte groenteman in ...

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curiosa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315)2411 69,
www.tcrenovatie.com

installatiebedrijf

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Dagmenu's
29 april t/m 2 mei 2003
ophalen € 6.00
of bij ons opeten € 7.25
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch
reserveren, bellen kan de hele dag.
Dinsdag 29 april
Wiener schnitzel met aardappelsalade, groente/ijs en slagroom.
Woensdag 30 april Koninginnedag
Oranjesoep/varkenshaassaté met pindasaus, frietjes en salade.

Donderdag 1 mei
Hollandse biefstuk, kruidenboter, geb. aardappels, groente/
bavarois + slagroom.
Vrijdag 2 mei
Tomatensoep / zalmfilet met dillesaus, aardappels en rauwkost.
U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer
(0575)55 15 19
Ook a-la-carte geopend.
Diner-cadeau-dnecques • ijssalon • catering.
Graag tot ziens
Bistro De RQt^rjde, Kerkstraat 3, Vorden
Thomas, Wendie en medewerkers.

r

v

Wat doet het ontzettend goed
als je mensen ontmoet
die warmte en liefde geven
en in moeilijke tijden met ons meeleven.

Mc/c
Evert Hendrik
Hij is geboren op 19 april 2003 om 21.03 uur,
weegt 3440 gram en is 51 cm lang.

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken voor het overweldigende en warme medeleven dat wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, vader en opa

Henri Eggink en Renate Walgemoet
'J! Lang kam pweg 7
{; 7251 PM Vorden
l Tel.(0575)554090
...

J

.<

Na een periode van liefdevolle verzorging in „De Wehme"
is op tweede paasdag vredig ingeslapen onze vader,
grootvader en overgrootvader

Berend Wentink

Drikus Walgemoet
Wij willen u hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen, woorden van troost en omdat u er gewoon voor
ons was.

Lochem: J. Eskes-Wentink
F. Eskes
Vorden: Joh. Wentink
H.J. Wentink-Brummelman (t)
Vorden: J.W. Heijink-Wentink
G.J. Heijink
Klein- en achterkleinkinderen
21 april 2003
De Delle 83
7251 AJ Vorden

Hanny Walgemoet
Richard en Sussanne
Jurrian

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Open dag
Ons bedrijf bestaat op 1 mei 95 jaar!
Dit willen wij graag met u vieren
met een open dag.
Op zaterdag 3 mei van 10.00 tot 16.00 uur
nodigen directie en personeel van
Marinus J. Hesselink b.v. u van harte uit
om het bedrijf te komen bezichtigen.

Correspondentieadres:
Stuwdijk 5
7251 KL Vorden
De dienst van Woord en Gebed in de Ned. Hervormde
kerk en de begrafenisplechtigheid op de Algemene
Begraafplaats te Vorden hebben plaatsgevonden op
vrijdag 25 april jl.

Op deze dag kunt u zien hoe onze monumenten worden vervaardigd
(van magazijn tot en met plaatsing).
Graag willen wij u ook de nieuwe lijn
laten zien van onze grafmonumenten,
bronzen sierurnen en alles wat met brons
mogelijk is.
Ook zal mevrouw Ellie Klompenhouwer
aanwezig zijn. Zij is uitvaartclown.

Veel te vroeg moesten wij afscheid nemen van onze
sympathieke buurvrouw

Ook kinderen zijn van harte welkom
en uiteraard is een drankje en een hapje aanwezig!
Graag tot ziens op zaterdag 3 mei!

Diny Klein Kranenbarg
Wij wensen Wim, Jelle en Mirjam veel sterkte toe.
De buren

Van fotograferen heb ik en mijn medewerkers weinig
verstand, maar van lekker vlees des te meer.
Deze week heb ik voor u een heerlijke special: kipfilet gevuld
met kaas. Een bijzonder smakelijke combinatie,
dus kom maar snel keuren.

Chick en cheese

Het is fijn te weten dat Drikus bij zoveel mensen geliefd
was. We zullen hem blijven missen.

weduwnaar van Johanna Lammerdina
Wentink-Boersbroek
op de gezegende leeftijd van 97 jaar.

Say cheese...
anchehick

Dankbetuiging

Wij zijn ontzettend blij en gelukkig met de geboorte
van onze zoon

Directie en personeel van:
Marinus J. Hesselink b.v.
Gerrilsenweg 6, 7202 BP Zutphen
Telefoon (0575) 54 67 88

100 gram

<| 25
l •

€

Gekookte achterham

^ 39

100 gram

€ l •

Shoarmapakket
Katenhaasje

€ 4.

100 gram

Kipsalade

J

100 gram

05

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

Tuinplanten
in soorten en kleuren
Elke week actieartikelen.
Exportrestanten
tegen groothandelsprijzen.
BOOMKWEKERIJ

MENKHORST
Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)
'Telefoon (0575) 45 25 31.
Mobiel 06 53290966

i
................. . . .... ..... . . .......... .*•

Vorden, 20 april 2003

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.

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

Sinds !')()«

\seni\ce

BURG. GALLEESTRAAT 10
POSTBUS 83

7251 EB

Tevens uw vcmomvde ;idrcs voor:
onderhoud aan bestaande monumenten
xoals:

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDE b.v.

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken
deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

lHARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

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

Vraag kosteloos offerte
Bedrijf en showroom: Gerritsen wet; 6
(Industrieterrein 'De Mars' i.o. Woonboulevard Eijerkamp)

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

7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V

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

Drukwerk nodig?
Het meest betrouwbare adres in uw omgeving:
Drukkerij Weevers bv - Telefoon f0575) 55 1O 1O

Gemeente

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

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

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

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester E.J.C. Kamerling
Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder D.J. MulderijeMeulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur
• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur
• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 09.00-10.00 uur
Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

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

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

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

Openbare inspraakavond
Centrumvisie Vorden
op 27 mei
Op dinsdag 27 mei om 20.00 uur
houdt de gemeente bij Hotel
Bakker een openbare inspraakavond over de Centrumvisie
Vorden. Tijdens deze avond presenteert adviesbureau Pouderoyen
Compagnons de schetsstudie, die
zich richt op een mogelijke toe
komstvisie voor het centrum van
Vorden. De schetsstudie is gemaakt op basis van een nota van
uitgangspunten en in nauw
overleg met de klankbordgroep.
Na de presentatie van de schetsstudie krijgt een ieder (inwoners,
ondernemers en overige belanghebbenden) de gelegenheid zijn
of haar reactie hierop kenbaar
te maken. Meer informatie over
deze inspraakavond volgt in
het Contact van woensdag
21 mei a.s.

Sluiting gemeentehuis
Het gemeentehuis is op 30 april,
l, 2 en 5 mei mei gesloten.
Burgerzaken is op 2 mei van
10.00 -11 .00 uur geopend voor
aangiften van geboorten en
overlijden.

V o r d e n

Eerste fase werkzaamheden
Zutphenseweg afgerond
Sinds enkele weken wordt hard gewerkt aan de reconstructie van de
Zutphenseweg tussen de Schoolstraat en de rondweg. Er komen plateaus
op de kruisingen, rode fietsstroken en geluiddempende klinkers.

Afgelopen vrijdag werd de laatste hand gelegd aan de kruising StrodijkMispelkampdijk. Inmiddels is deze weer bereikbaar.

UiT DE R A A D
een ieder in de gelegenheid wordt
gesteld om kennis te nemen van
de schetsstudie en om hierop te
reageren. Voor meer informatie
kunt u terecht bij één van de
leden van de klankbordgroep
of bij mevrouw S. Frank van
de gemeente, tel. 55 74 95,
e-mailadres: s.frank@vorden.nl.

Klankbordgroep
Centrumvisie
opnieuw bijeen
Vorige week is de klankbordgroep, die meedenkt over de
ontwikkeling van de Centrumvisie voor Vorden, voor de derde
keer bijeen geweest. In deze
bijeenkomst heeft de heer Bruyn
van adviesbureau Pouderoyen
Compagnons die de gemeente
bijstaat een schetsstudie gepresenteerd die is gebaseerd op de
eerder vastgestelde nota van uitgangspunten.
De schetsstudie richt zich op een
mogelijke toekomstvisie voor het
centrum. De studie levert een
streefbeeld op, waarin wordt ingegaan op de volgende aspecten:
1. stedenbouwkundige structuur
2. verkeer
3. groenstructuur
4. openbare ruimte
Ook is aandacht besteed aan de
kwaliteit van het aangezicht van
de gebouwen en de openbare
ruimte in het centrumgebied.
De leden van de klankbordgroep
werden vervolgens in de gelegenheid gesteld op de schetsstudie te
reageren. De leden waren van
mening dat er sprake is van een
ambitieus plan, maar zij kunnen
hun inbreng er duidelijk in terugvinden. Zij zijn natuurlijk nu erg
benieuwd naar de reactie van de
bevolking van Vorden op dit plan.

Gemeenteraad
Op 8 mei wordt eerst de gemeenteraad in een opiniërende vergadering geïnformeerd. Op 27 mei is
een openbare inspraakavond waar

Het verkeer wordt omgeleid, maar
de ondernemers en instellingen
(tankstation Klein Brinke, Villa
Nuova, bloembinderij Kettelerij,
alsmede dierenspeciaalzaak
Kluvers) zijn gewoon bereikbaar.
De werkzaamheden worden in
fases verricht. Vorige week is de
eerste fase afgerond. De kruising
Strodijk - Mispelkampdijk is gereed (voorzien van een plateau
en nieuwe geluidsreducerende
klinkers) en weer bereikbaar. Op
de Zutphenseweg zijn voor de 17
Amerikaanse eiken die al eerder
zijn gekapt, inmiddels 50 inlandse eiken ingeplant. De werkzaamheden liggen op schema en de
verwachting is dat half juli alle
werkzaamheden afgerond zijn.

Centrum van Vorden wordt nader
bekeken.

"De gemeenteraad heeft in haar besluitvormende vergadering van 24 april jl. een krediet van € 44.000,- beschikbaar
gesteld voor de externe procesbegeleiding voor de bouw van
een multifunctionele accommodatie, waarbij verschillende
instellingen onder één dak zouden kunnen komen. Hierin
wordt ook de noodzakelijke vernieuwing van de Dorpsschool meegenomen. Een ander agendapunt was de toeristejibelasting. De raad heeft besloten deze niet te verhogen.
De toeristenbelasting blijft € 0,45 bedragen en is daarmee
overeenkomstig de bedragen die de andere fusiegemeenten
hanteren. Het voorstel om bepaalde gedeelten van de weg de
Leuke aan het openbaar verkeer te onttrekken in verband
met een kavelruil ter verbetering van de productie van een
aantal bedrijven is aangenomen. Naar aanleiding van de
terinzagelegging van het voorstel zijn enkele zienswijzen
binnengekomen. De gemeente heeft daarop toegezegd de
wandelpaden gedeeltelijk in stand te houden. Op
verzoek van de raad gaat verantwoordelijk
wethouder Mulderije nu nog nader bekijken of
één van de wandelpaden gedeeltelijk verlegd en
in zuidelijke richting verlengd kan worden.
Tot slot heeft de gemeenteraad een krediet
van € 20.000,- ter beschikking gesteld voor
de oprichting van een loket wonen,
welzijn en zorg, alsmede voor de aanstelling van een projectleider om de
plannen te concretiseren
en realiseren."
Raadsvoorzitter
E.J.C. Kamerling

Herdenking zondag 4 mei 2003
Op zondag 4 mei 2003 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 samengesteld.

19.00 - 19.40 uur

19.50 uur

Herdenkingsbijeenkomst in de
N.H. Kerk te Vorden met medewerking van het Vordens
Mannenkoor.
Vertrek van de poort van de
algemene begraafplaats te
Vorden naar de graven van de
geallieerden en het symbolisch
graf van hen die vielen uit
Vorden.

20.00 uur

Twee minuten 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' en zingen we gezamenlijk
het eerste couplet van het Wilhelmus, 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
horeca-ondernemers verzocht om buitenreclame
te doven en om vanaf 19.00 uur tot na de
herdenking uitsluitend de officiële Nederlandse
radiozenders aan te hebben.

Wijziging afvalinzameling Koninginnedag
gemeente
Vordeh.
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(alleen voor buitengebied, wijk 39)

Klankbordgroep Bronckhorst
in volle gang
De gemeenten Vorden, Hengelo,
Hummelo & Keppel, Steenderen
en Zelhem hebben een projectorganisatie opgezet om de gemeentelijke herindeling te
regelen. De vijf colleges van
burgemeester en wethouders
hebben ieder een vertegenwoordiging in de stuurgroep, die
besluiten neemt over het proces.
(Externe) voorzitter van de stuurgroep is de heer Van Roekei, exburgemeester van Almelo en exgedeputeerde van de provincie
Overijssel. De vijf gemeentesecretarissen onder leiding van
een extern adviseur (mevrouw
Van Berkel van adviesbureau
Deloitte & Touche) adviseren de
stuurgroep. Naast deze twee
organen is nu ook een derde
groep in het leven geroepen: de
klankbordgroep Bronckhorst.
Deze bestaat uit vertegenwoordigers van alle fracties in de vijf

In tegenstelling tot wat er in de afvalkalender vermeld staat
vindt de gewijzigde afvalinzameling in het buitengebied van
de gemeente Vorden i.v.m. Koninginnedag plaats op zaterdag
3 mei. Het betreft de groene container in wijk 39.
(Voor uw wijknummer zie de wijkindeling in de afvalkalender 2003.).
NB.: Op de gewijzigde dag wordt om 07.00 uur gestart met de
inzameling. Uw container is dus mogelijk eerder aan de
beurt dan normaal. Zet daarom uw container bijtijds aan de
weg.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu; telefoon 0575 - 545 646,
van 09.00 -12.30 en van 13.00 -16.00 uur.

berkel milieu

gemeenteraden. De belangrijkste
rol van de gemeenteraden is het
vaststellen van het profiel voor de
nieuwe gemeente. De klankbordgroep krijgt ook een rol in het
voortraject. Daarnaast wordt de
klankbordgroep geïnformeerd
over de ontwikkelingen. De groep
kan de stuurgroep voeden met
meningen uit de verschillende
geledingen. Ook kunnen gemeenteraadsleden zo van gedachten
wisselen met collega's over zaken
waar de raden nog besluiten over
moeten nemen.
Tweede vergadering
Afgelopen week vond de tweede
vergadering plaats van de klankbordgroep in Zelhem. Deze was
openbaar. De door Detoitte &
Touche, naar aanleiding van
verschillende werkconferenties
met betrokkenen, opgestelde
besturingsfilosofie, organisatievisie en hoofdstructuur zijn
besproken en voor kennisgeving
aangenomen.

Afvalbrengpunt: niet meer afval aanleveren dan aangegeven!
De afValbrengpunten in Vorden
en Steenderen worden respectievelijk iedere 2e en 4e zaterdag
van de maand druk bezocht. In
Vorden brachten afgelopen keer
(12 april jl.) ruim 200 inwoners
hun afval weg. Afval scheiden is
een goede zaak. Om de gang van
zaken rond de afValbrengpunten
echter ordelijk te laten verlopen,
is een aantal regels opgesteld. Bij
binnenkomst op het terrein is
legitimatie verplicht. Inwoners
mogen maximaal 0,25 m3 afval
per zaterdag aanbieden. Voor

tuinafval geldt daarnaast een
maximum van 2 m3 per dag. Afval
van bedrijven wordt niet geaccepteerd. Materialen mogen géén
asbest bevatten. Voor herbruikbare producten (bijv. een nog
werkend oud koffiezetapparaat)
kunnen inwoners terecht bij het
kringloopbedrij f en voor grotere
hoeveelheden afval van verbouwingen van het huis of de herinrichting van tuinen (bv. spoorbielzen) zijn de regionale afValbrengpunten de aangewezen
instanties. U kunt ook een

afvalcontainerbedrij f vragen
tijdelijk een container bij uw huis
te laten plaatsen. Wij verzoeken
u zich aan deze regels te houden.
Gebeurt dit niet dan zijn wij
helaas genoodzaakt u te weigeren
uw afval te deponeren.
Voor de volgende soorten afval
brengen die niet in de grijze
container thuishoren kunt u
zonder kosten bij de afValbrengpunten in Vorden en Steenderen
terecht: metaal, hout, schoon
puin, niet schoon puin,

tuinhout, klein chemisch afval,
tuinafval (géén grond), klein

wit- en bruingoed, vlakglas en
tapijt.

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
Bouwaanvragen

Monumenten

Reguliere bouwvergunningen

Aanvragen vergunning

• Wildenborchseweg 22, Stichting De Wildenborch B.V., voor het inpandig
verbouwen van een bouwhuis, datum ontvangst: 17 april 2003

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat met ingang van
dinsdag 6 mei tot en met maandag 19 mei 2003, op het gemeentehuis, sector
grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt het verzoek om vergunning
ex artikel 11 van de Monumentenwet 1988 van Stichting de Wildenborch B.V.,
voor het verbouwen van het 'bouwhuis' aan de Wildenborchseweg 22 in Vorden.
Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen
bij het college van burgemeester en wethouders.

U kunt deze bouwaanvraag tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koethuis.

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen

• Ruurloseweg 7, mw. C.G. Hofman, voor het vergroten van een woning
• Schuttestraat 13, H.D. Melchers, voor het veranderen van een bijgebouw (berging)
Reguliere bouwvergunningen

• Biesterveld 25, Th. Huntink, voor het bouwen van een garage/bergruimte
• Deldensebroekweg 5, B. Tiesink, voor het vergroten van een melkstal
Gebruiksvergunningen

• Dorpsstraat ongenummerd, parkeerplaats ten oosten van Dorpsstraat 3, Hotel
Bakker, voor het gebruiken van een tent als feestruimte op 30 april en l mei 2003
Monumentenverqunningen

• Ruurloseweg 115, voor het inpandig verbouwen van de woning (Huis 't Medler)
• Schuttestraat 13, H.D. Melchers, voor het veranderen van een bijgebouw (berging)
De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te
dienen bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking.U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE.
Wanneer de vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de
sector grondgebied.

Wijziging beschikkingen kleinschalig kamperen
Burgemeester en wethouders hebben het voorschrift, waarin is aangegeven dat het
gebruik van een eigen toilet, in of geplaatst bij het kampeermiddel, niet is toege- staan, ingetrokken. Dit voorschrift is achterhaald, omdat de meeste kampeermiddelen tegenwoordig over een eigen toiletvoorziening beschikken. De Algemene
wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na
bekendmaking van deze wijziging van de beschikkingen, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze wijziging van de beschikkingen bekend zijn
gemaakt, kunt u navragen bij de sector samenleving in de units.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de festiviteiten rond koninginnedag is de Kerkstraat en de
Dorpsstraat/Zutphenseweg vanaf de rotonde Horsterkamp tot de Decanije op 30
april van 07.00 uur tot l mei 02.30 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is,
afgesloten voor alle verkeer.

Rijksmonument

Wet milieubeheer
Openbare kennisgeving
3:44 Awb)

besluit aanvraag vergunning (art.

In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang van
2 mei tot en met 13 juni 2003, ter inzage het besluit op de aanvraag van:
• imetaal B.V., postbus 72, 7250 AB Vorden, om: een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende, vergunning voor een metaalbedrijf, datum aanvraag: 12 juli 2002,
adres van de inrichting: Industrieweg 10, kadastraal bekend gemeente: Vorden,
sectie M, nr. 843
De strekking van het besluit/verlening luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. Het besluit is niet
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten
opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 14 juni 2003.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om
schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het
besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

VTP heren 35+ team in het nieuw Peter Kraaijeveld legt
gestoken door Van Zeeburg & Visser voorzittershamer neer
Makelaardij o.g. en Assurantiën
Tijdens de laatste ledenvergadering van muziekvereniging
Concordia trad Peter Kraaijeveld af als voorzitter. Na 12
jaar de voorzittershamer gehanteerd te hebben vond hij
het mooi geweest.

Peter Kraaijeveld werd 12 jaar gele
den gevraagd of hij er over na wilde denken voorzitter te worden
van muziekvereniging Concordia.
Hij was geen lid en geen muzikant, maar doordat de familie van
zijn vrouw en zijn eigen dochters
bij Concordia musiceren of musiceerden, was Concordia voor hem
geen onbekende. Peter Kraaijeveld
besloot de uitdaging aan te gaan
en zich als (zoals hij zelf zegt) amuzikale voorzitter aan Concordia te verbinden.
De jaren dat hij voorzitter was van
Concordia heeft hij vooral op financieel vlak veel kunnen betekenen. Zodra er gebedeld moest worden om geld, stond de voorzitter
vooraan. Sponsoring door het Vordense bedrijfsleven, donaties via
de middenstand of bijdragen van

Makelaardij o.g. - Ta
.urantit»

- Hypothek*

Achterste rij: Jan van Til, André vd Vlekkert, Geert Jan van Zeeburg, voorste rij: Martie Dijkman, Henk Knoef
en Adriaan van Helden
Het heren 35+ team van het Vordens Tennis Park is onlangs in
het nieuw gestoken door Van
Zeeburg & Visser Makelaardij
o.g. en Assurantiën.

Het team speelt landelijk zondag
competitie en komt daarbij uit in
de op één na hoogste klasse van
Nederland. Hierbij zijn in de afgelopen vijfjaar vier kampioenschappen behaald. De spelers van

het team, die uiteraard heel blij
zijn met de nieuwe outfit, willen
graag op hoog niveau presteren.
Dit geldt ook voor de nieuwe sponsor, die zich in een nog steeds
groeiende markt begeeft.

Sociï tennisclub huldigde en maakte plezier
Feest voor jong oud van de S.V.
Sociï afdeling tennis, afgelopen
zaterdag in Wichmond. Dit alles ter gelegenheid van het 25
jarig bestaan van de tennisclub.
De festiviteiten begonnen s'middags met één grote spelbreker: de
regen. De banen en ook rondom
het tennispark was een prachtige
versiering aangebracht, maar helaas dankzij Pluvius moest het 'buitengebeuren' worden afgeblazen.
Gelukkig beschikt men in Wichmond over een prachtige sporthal
en konden met medewerking van
het Stichtingsbestuur de activiteiten naar de hal worden verschoven. Daar vermaakten de jeugdleden van de tennisclub, waarvoor
het middaggebeuren was bedoeld,
zich uitstekend. Er was een ballen-

kanon, een snelheidsmeter alsmede een mini-speurtocht, terwijl de
hapjes en drankjes evenmin ontbraken.

Eén van de vrijwilligers, Nel Nijenhuis, had ter gelegenheid van "25
jaar tennis in Vierakker/Wichmond" een speciaal logo ontwikkeld. Dit logo wordt aangebracht
op polo's en sweaters, welke de Ie
den kunnen bestellen.
Nel Nijenhuis kreeg uit handen
van voorzitter Somsen het eerste
exemplaar voorzien van het logo,
overhandigd.

Zaterdagavond was er een gezellige feestavond, voorafgegaan door
een receptie. Velen kwamen daar
het bestuur van de tennisclub hun
gelukwensen aanbieden. Voorzitter Dick Somsen zei in zijn toespraak dat het voor de club goed is
om toch vooral richting toekomst Jan Willem Krijt, voorzitter van de
contacten met de tennisclubs uit jubileumcommissie riep vervol"de buurt" te blijven onderhou- gens de leden naar voren die al
den. Ook roemde hij de inzet van vanaf de oprichting lid zijn. Zij
de vele vrijwilligers die de tennis- kregen bloemen aangeboden. De
vereniging rijk is. Hij noemde zilveren jubilarissen zijn: Willedaarbij in één adem de zgn. VUT mien Borgman, Ans Helmink, Anploeg van de totale sportvereni- nie Olthof, Hennie Hiddink, Gerrie
ging "Sociï" die in de gehele ge- Krijt, Constance Bouwmeester,
meenschap Vierakker/Wichmond Joop Borgman en Willemien 't
Hooft.
bergen werk verzet.

Schrijfactie Amnesty Vorden aan Turkije
De werkgroep Vorden van Amnesty International organiseert
deze week een schrijfactie voor
wel een heel schrijnend geval.
De thuisschrijvers zullen namelijk brieven sturen naar onder
meer de minister van Justitie in
Turkije.
Het betreft hier een brief over Gulderen Baran. De 22-jarige Gülderen Baran zat in augustus 1995
vast op de anti-terreurafdeling van
het hoofdbureau van politie in
Istanbul. Daar werd ze geslagen,
met ijskoud water uit een hogedrukspuit bespoten, geblind-doekt
en uit haar slaap gehouden. Agenten randden haar aan en hingen
haar meermalen aan haar armen
op, waardoor ze nu aan beide armen verlamd is.
Een rechtszaak tegen vijf politieagenten in verband met deze mar-

telingen werd op 12 maart 2002
stopgezet, hoewel een hoofdcommissaris en een politiebeambte be
kenden geweld te hebben gebruikt
tegen Baran. Eén van de agenten
die was aangeklaagd wegens marteling bleef tijdens het proces gewoon in functie, en werd vervolgens zelfs gepromoveerd tot
hoofdinspecteur.
Amnesty International vreest dat
dergelijke afhandeling van processen tot straffeloosheid en verdere
mensenrechtenschendingen kan
leiden. Amnesty heeft in Turkije
talloze zaken gedocumenteerd
van vrouwen die seksueel misbruikt zijn in detentie. Vaak worden deze zaken niet onderzocht en
blijven daders ongestraft. In de
brief wordt gevraagd om een onderzoek naar de zaak van mevrouw Baran en verzocht de verantwoordelijken te berechten.

Bij de schrijfactie is deze maand
een speciale moederdagactie toegevoegd. In het kader van Moederdag wordt er aandacht gevraagd
voor de actie 'Turkije - Verbreek
de Stilte'. In Turkije wordt veel seksueel geweld gepleegd tegen vrouwen in detentie.
De slachtoffers houden zich stil uit
angst voor repercussies van de
staat, uitstoting door de familie of
zelfs (ere)moord. Op moederdag
worden enkele vrouwenorganisaties in Turkije die opkomen voor
slachtoffers van seksueel geweld,
in het zonnetje gezet.
Door middel van een Tulpenkaart
wordt hen een hart onder de riem
gestoken door ze te laten weten
dat ze er niet alleen voor staan.
De kaart kan rond Moederdag verstuurd worden.

de Vordenaren, overal wist hij geld
vandaan te trekken.
Daarnaast was hij altijd present bij
serenades, vergaderingen van VOV
of Oranjevereniging en bij recepties van Vordense ondernemers,
verenigingen en donateurs.
Na 12 jaar de voorzittershamer ter
hand te hebben gehad, besloot
dhr. Kraaijeveld in het najaar van
2002 dat het welletjes was. Het
werd tijd voor 'nieuw' bloed, voor
een nieuwe voorzitter. Mark Heuvelink toonde zich bereid de functie over te nemen. Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering
werd Mark Heuvelink gekozen als
nieuwe voorzitter van muziekvereniging Concordia. Hij is van jongs
af aan lid van Concordia en is min
of meer opgegroeid in de vereniging. Hij speelt bariton en is daarnaast bezig met een opleiding tot
assistent-dirigent.
Het eerste openbare 'optreden'
van de nieuwe voorzitter zal tijdens het voorjaarsconcert op 10
mei a.s. zijn. Deze avond wordt te
vens officieel afscheid genomen
van Peter Kraaijevehi.

Vroege vogels en
cultuurhistorie op Hackfort
Vereniging Natuurmonumenten organiseert in mei twee excursies op en om het prachtige
landgoed Hackfort.
VROEGE VOGELS

Op zaterdagmorgen 3 mei kunnen
vroege vogels met de boswachter
op zoek naar (andere) vroege vogels. De excursie wordt afgesloten
met een ontbijt. Inverband met
het ontbijt is aanmelding verplicht, bel hiervoor de Ledenservice, tel. 035 - 6559911. Het vertrekpunt van de excursie is de watermolen voor kasteel Hackfort, aan
de Baakseweg. Vroeg in de morgen
zingen veel vogels hun hoogste
lied. De zang dienst enerzijds om
een territorium af te bakenen, anderzijds om vrouwtjes te lokken.
Straks, als de eieren uitgebroed
moeten worden, is zingen te gevaarlijk. Het zou immers het territorium en daarmee de plaats van
het nest verraden.
FIETSTOCHT CULTUURHISTORIE

Op zaterdag 10 mei organiseert de
boswachter een fietsexcursie in
het kader van het Jaar van de boer-

derij. Hij leidt de deelnemers langs
prachtige oude boerderijen met
rieten daken, hooibergen, buitenpompen en soms zelfs nog een
bakhuisje. Deelnemers dienen
zelf te zorgen voor een goede fiets,
een bandenplakset en eten en
drinken voor onderweg. Ook hier
mogen kinderen t/m 12 jaar voor
half geld mee. In verband met het
beperkte aantal plaatsen is aanmelding verplicht, bel hiervoor de
Ledenservice, tel. 035 6559911. Het
vertrekpunt van de excursie is de
watermolen voor kasteel Hackfort,
aan de Baakseweg. Op Hackfort is
veel moois bewaard gebleven. Allereerst natuurlijk het prachtige
kasteel, maar daarnaast zijn er tal
van oude boerderijen. Sommigen
staan zelfs op de Monumentenlijst. In het landschap is de historie
ook nog duidelijk te zien. Rondom
het kasteel de prachtige parktuin,
verderop liggen de boerderijen
van pachters, met akkers, weilanden en houtwallen. Het beheer
van Natuurmonumenten is er op
gericht om dit moois zo veel moge
lijk te behouden. De boswachter
kan er boeiend over vertellen.

Doek valt voor dammersschool
'De Garve' in Gronings Ter Apel
Met schooldammen leek het er
weer als vanouds aan toe te
gaan. Met twee teams mochten
de Wichmondse scholieren
meedoen aan de Gelderse kampioenschappen.
Groep 7/8 ging naar Huissen en
groep 5/6 naar Heteren.
Rutger Bonga, Karlijn Olthof, Teun
Loman, Raymon Golstein en Peter
Hiddink deden in Huissen verwoede pogingen om succes te boeken,
maar het wilde niet echt lukken
en de dag werd met een vijftiende
plaats van Gelderland afgesloten.
Natuurlijk toch een prachtig resultaat.maar na zoveel successen in
de afgelopen maanden was het
toch een beetje een koude douche.
Groep 5/6 deed het in Heteren een
stuk beter, want zij bereikten een
vijfde plaats van Gelderland en Jasper Kamphuis, Remco Hilge, Ruben Jansen, Dennis Esselink en
Gerben Bruil plaatsten zich daarmee voor de halve finale van Nederland. Ze waren er beduusd van
en hadden dit eerlijk gezegd ook

niet verwacht, ze waren immers
pas in november 2002 begonnen
met dammen.
Op 12 april werd al om kwart voor
acht vertrokken om in het Groningse Ter Apel de kleuren van de
Wichmondse school te gaan verdedigen. Het was een uitermate
spannende dag en de beslissing
viel pas in de allerlaatste speelronde. "De Garve "werd gedeeld derde
en na veel gereken bleek uiteindelij k, dat we l bordpunt minder
hadden dan een school uit de stad
Groningen, die had 38 bordpunten en de jongens uit Wichmond
37. Niét naar de finale van Nederland dus. Het team van "De Garve"had daar eigenlijk ook niet op
gerekend, maar ja, als je er dan zo
kort bij zit is het natuurlijk toch
een beetje zuur. Alles bij elkaar
echter een prachtig eindresultaat
en
mocht iemand nog een
prijzenkast ter beschikking willen
stellen aan de Wichmondse
school, dan is die van harte welkom, want ruimte in de prijzenkasten is er nu echt niet meer.

Wij hebben voor u ...

Woningcorporatie De Stiepel is de sociaal verhuurder in de Achterhoekse gemeenten Hengelo (Gld),
Lichtenvoorde, Vorden en Zelhem. Hier beheert De Stiepel ruim 3.600 huurwoningen.
Als zelfstandige corporatie werkt De Stiepel in het belang van de volkshuisvesting. De woning-

Hoogstam fruitbomen
„Extra" magnolia's

corporatie zet zich in voor mensen die niet of onvoldoende in hun eigen woonbehoefte kunnen
voorzien. De Stiepel heeft een geheel eigen visie op bouwen en wonen. Daarbinnen staan

rood - wit - rose

professionaliteit, kwaliteit en klantvriendelijkheid centraal. Zo streeft De Stiepel naar een

Leilinden en leiplatanen
Bolbomen

optimale balans tussen vraag en aanbod van betaalbare woningen.

esdoorn, prunus, catalpa, acacia

Dakplatanen
Groene beuk
voor hagen, van 50 -175 cm

\

Bosplantsoenen
Haagbeplanting

Oranjehof Zelhem

coniferen, meidoorn, liguster etc.

Haag- en sierconiferen
Rhododendrons
Struik- en klimrozen

Zaterdag 3 mei 2003
van 11.00 - 14.00 uur

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht!

De Oranjehof bestaat uit 42 appartementen,
BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF

waarvan 38 huur en 4 koop en bevindt zich aan

HALFMAN

de Prinses Beatrixstraat in Zelhem (voorheen

Rondweg 2a • Hengelo (Gld.)
Tel.(0575)461424

Groene Kruisgebouw).
:. • •' •;•••'•

De Stiepel i;
Woningcorporatie De Stiepel, Postbus 233, 7020 AC Zelhem

Woningcorporatie

ROUWEN is GEEN ZIEKTE

7

Slangenburg
CREMATORIUM

Voordracht rouw- en verliesverwerking
Door Marieke de Bruijn
Kerkstraat 6 Groenlo
0544-461308
www.citylido.nl info@citylido.nl

*ZA3 »
^04 » V-MALE
^ZAIO»
FAJAH LOUREMS
*ZOI1»
& Starwheel
HZA17«
^Z018« TICKET TO GO
^ZA24^
yties-öties
qties
m025^
DANCE PLANET
H WO H»
DWEI10RKBTENDA6 in Groenlo-gehele dai
W 29» vanaf 19.00 uur DA VING PAl
^31»
met o.a. Gewoon Jansen 19.00 uur
^ Z O l ^ ZOTTENAVOND
Vanaf
19.00 uur
geopend

Vanaf
19.00 uur
geopend

Vanaf
19.00 uur
geopend

Vanaf
19.00 uur
geopend

met o.a. 4-strings en Pila

Rouwen om een verlies wordt
tegenwoordig steeds serieuzer
genomen. Een goede ontwikkeling.
Immers, niet eens zo heel lang
geleden leek "even flink zijn"
nog de enige remedie tegen
verliesverwerking. Gelukkig worden
meer en meer mensen zich er van
bewust dat rouwen gewoon bij het
leven hoort. Maar het tonen van
gevoelens blijft in onze maatschappij
onveranderd moeilijk.
Teveel mensen lopen vast in hun
verdriet, niet alleen door overlijden
van een dierbare maar ook door
ander verlies zoals bijvoorbeeld van
gezondheid of een baan. Meer kennis
over en aandacht voor emoties die
bij verliesverwerking vrijkomen kunnen er voor zorgen dat 'het rouwen'
hanteerbaar en begrijpelijk wordt,
zowel voor de rouwende zelf als voor
de directe omgeving.
Daarom heeft Yarden de docente
verlieskunde en psychodrama-therapeute Marieke de Bruijn uitgenodigd
om een voordracht over dit thema te
verzorgen.

Wl) NODIGEN U HIERBIJ UIT,
DEZE VOORDRACHT BIJ
TE WONEN OP DONDERDAG
8 MEI A.S. IN DE AULA VAN
CREMATORIUM SLANGENBURG,
NUTSELAER 4
TE DOETINCHEM

De aula is open om 19.00 uur
en de aanvang van de voordracht
is om 19.30 uur.
De toegang is gratis.
Informatie: 0314-345774 of www.yarden.nl

CREMATORIUM SLANGENBURG
Nutselaer 4, Doetinchem

Vanaf
eopena

THE DJ'S»LAMMERZ»OLIVER»DIGER»DANIëLK>ARNO
Op zondag tussen 19.00 en 21.30 uur gratis entree
en ov-weekkaarthouders tot 23.00 uur gratis entree uitgezonderd *avonden
disoovervoer infolijn: O544 4641 45 of www.citylido.nl (vervoer)
toegang onder voorbehoud

Adverteren in Contact?
Vraag naar onze
uitgebreide mogelijkheden.

Geen Paasvuur maar wel
gezellig feest in de Kranenburg!

De Veldwijk heeft een
nieuwe schutterskoningin!
Gerdien Schotsman is de nieuwe schutterskoningin van de
Veldwijk. Helaas geschiedde
dit overigens na loting. Het bestuur heeft deze beslissing
moeten nemen nadat bleek dat
het te lang zou duren voordat
de romp zou vallen. Gerdien
koos haar echtgenoot Theo
Schotsman tot haar gemaal.
Het 20e buurtfeest van buurtvereniging De Veldwijk, gevierd op
het feestterrein van camping De
Goldberg mag ondanks de overvloedige regen geslaagd worden
genoemd. Na het welkomswoord
van de voorzitter opende de burgermeester van Vorden dhr. Kamerling het buurtfeest.

Net als in diverse plaatsen in de
regio, ook in de Kranenburg
geen toestemming om op Eerste Paasdag het paasvuur te ontsteken.
Intussen was de brandstapel al wel
in tien "porties" verdeeld en heeft
de Vordense brandweer deze "mini-stapels" de afgelopen dagen nat
gehouden. Volgens Martijn Dimmendaal van het "Cultureel Collectief Kranenburg", organisator
van het paasvuurgebeuren in de
Kranenburg, wordt overwogen om
het vuur op een latere datum alsnog te ontsteken.
"Maar dan moet het eerst wel een
keer flink geregend hebben, zodat
het brandgevaar voor de directe

omgeving is geweken", zo zegt
Martijn Dimmendaal. Mocht de
"vurige happening" toch plaatsvinden dan zal dat volgens de organisatie zeer zeker gepaard gaan
met enkele activiteiten zoals bijvoorbeeld het "vuurgooien" met
als inzet "Vuurkoning van de Kranenburg".
Toch op deze paaszondag gezellig
feest op het "paasvuurterrein".
Daar was een verwarmde feesttent
geplaatst waarbij jong en oud kon
genieten van optredens van een
drietal bands. Bijvoorbeeld de
band "Juustum", een band afkomstig uit de Kranenburg zelf. Zij
speelden nummers uit het repertoir van "Normaal", de "Band zonder Naam". Daarbij flink wat rock

and roll nummers.
De band "The Vacuumcleaners",
met nummers van Herman Brood,
Queen en dat soort genre ging er
bij de jeugd in als koek. Overigens
degenen die dit optreden hebben
gemist kunnen de band ook op Koninginnedag in Vorden beluisteren. Dan wordt om 13.15 uur opgetreden in de feesttent bij Hotel
Bakker. Overigens maakte de band
"DOGZ" uit Hengelo er zondagavond in de feesttent helemaal
een dolle boel van. Een band die
muziek brengt onder het motto
"vor elck wat wils". De "vonken"
vlogen er dan ook af. Overigens de
naam "DOGZ" zegt al voldoende,
want het betekent "D"ramatisch,
"O"er; "G"ezellig; "Z"ooitjeü

De schutterskoning van vorig jaar,
Rob Immink, loste het eerste schot
gevolgd door een schot van de burgermeester die zich niet bedacht,
aanlegde en gelijk de vogel beroofde van zijn kop. Uiteraard hilariteit alom. Vervolgens kon er aan
de diverse volksspelen deelgenomen worden. Voor de kinderen
was er een compleet spellencircuit
uitgezet. Rond de klok van 16.30
uur werd via loting bekend wie de
nieuwe schutterskoning(in) zou
zijn. Zoals reeds eerder gememoreerd werd dit Gerdien Schotsman. Nadat de vendelier het vaandel had gezwaaid ter ere van het
koningspaar onder de klanken van
het Veldwijk lied "Ons Veldwijk"
uitgevoerd door Sursum Corda,
werd het middaggedeelte afgesloten met een stoelendans voor jong
en oud.
's Avonds om 20.00 uur werd het
feest voortgezet met een huldiging
van het koningspaar en de ondertekening van de akte. Na het offi-

Een breed scala van activiteiten
passeert de revue, van dagelijkse
maaltijdvoorziening tot meer bewegen voor Ouderen (MBvO). De
dagelijkse leiding en uitvoering
van deze activiteiten gebeurt door
coördinator Louise van Uden, met
behulp van administratief medewerker Willie Gotink.
De coördinator is per l januari
2003, naast haar andere taken benoemd tot ouderenadviseur voor
drie uur per week. Door een extra
subsidie, voorlopig voor één jaar,
is dit door de Gemeente Vorden
mogelijk gemaakt.

Op Goede Vrijdag hebben 24
teams uit Gelderland en Overijssel strijd geleverd om de punten.
Bij de heren behaalde het team uit
Bathmen de eerste plaats, Hellendoorn legde beslag op de tweede
plaats en Brummen verzekerde
zich van de derde positie op de
ranglijst van het door de ANBO-afdeling Vorden georganiseerde
toernooi.

In de categorie gemengde teams
bezette Wilp I de eerste plaats, Hellendoorn III eindigde daarachter
en Wilp II en Oosterhuizen III pakten respectievelijk de derde en
vierde plek. Bij het onderdeel ge
mengde teams was Vorden met 6
teams vertegenwoordigd. Zij nestelden zich op de plaatsen 5, 7, 9,
11, 12 en 14.
Langs het zes kilometer lange en
zonovergoten parcours werden de

circa 100 deelnemers onthaald op
een stukje kaas van Super De Boer
en een snee krentenbrood van
camping "Kleine Steege". Bij het
passeren van de eindstreep mocht
elke deelnemer een doos met zes
eieren van de toernooileiding in
ontvangst nemen.
Vertrek- en eindpunt van dit goed
geslaagde ANBO-klootschiettoernooi
2003 was gesitueerd bij camping
"Kleine Steege" in Wichmond.

UITSLAGEN VOLKSSPELEN:

Vogelschieten:
Koningin: Gerdien Schotsman
Kop: Burgemeester Kamerling
L. vleugel: Reint v/d Vlekkert
R. vleugel: Jan Groot Jebbink
Staart: Willy Velhorst
Fladderschieten:
1. Rik Velhorst; 2. Jan Visschers; 3.
Henri Langwerden.
Schijfschieten:
1. Jermaine Pellenberg; 2. Stefan
Arfrnan; 3. José Smeenk.
Ringsteken:
l.Johan Heuvelink; 2. Herwin Wilgenhof; 3.Frank Rouwenhorst.
Buurtspel:
1. Harold Kolkman; 2. Ruud Geubel; 3. Mike Bouwmeister.
Stoelendans volwassenen: Petra
Arfman, stoelendans jeugd: Monique Kraaijenbrink.
Raden naam knuffel:
Mirre Groot.
Uitslagen jeugdspelen meisjes:
2 jr. Marit Kolkman; 4 jr. Kesley
Bouwmeister; 5 jr. Margot Golstein; 6 jr. Emma Groot; 7 j r. Sharon Bouwmeister; 8 j r. Elvira Groot
Jebbink; 9 jr. Inge Arfman; 11 jr.
Anja Smallegoor.
Uitslagen jeugdspelen jongens:
3 jr. Sven Langwerden; 4 jr. Luca
Brummelman; 5 jr. Bjorn Langwerden; 7 j r. Ruben Golstein; 9 jr. Ke
vin Langwerden; 10 jr. Matthijs
Schotsman; 11 jr. Stefan Arfman;
12 jr. Torn Schotsman.

Jaarverslag 2002
SWOV doet boekje open over
veel activiteiten voor oudere
Het Jaarverslag 2002 van de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) maakt gewag van
veel activiteiten voor de oudere
bewoners van Vorden. Dit door
het bestuur samengestelde
Jaarverslag is onlangs door de
Raad van Toezicht vastgesteld.

Geslaagd ANBO Idootschiettoernooi

ciële gedeelte werd er vervolgens
tot in de kleine uurtjes doorgefeest op de muzikale klanken van
het in goede vorm verkerende duo
"Op Pad".

Het huisbezoekproject, dat in het
verslagjaar plaatsvond onder diegenen, die 78 jaar en ouder waren,
leverde een aantal vragen op, die
om meer nazorg vragen. Ook de
ontwikkeling van één centraal
zorgloket krijgt verder gestalte. Bij
de maaltijdvoorziening zijn dit
jaar ruim 20.000 maaltijden gele
verd door leverancier 'Apetito' aan
gemiddeld 75 deelnemers.
In het najaar vond een rijtest voor
senioren plaats; hieraan hebben
12 personen deelgenomen. Vooraf
vond door opticien Siemerink een
ogentest plaats. Tijdens een voorlichtingsavond werden de nieuwe
verkeersregels toegelicht. Na een
aantal oproepen kon de kookcur-

sus voor mannen doorgaan. Niet
miner dan 20 mannen namen
hieraan deel. De cursus werd gegeven in het praktijklokaal van 'Het
Beeckland'.
Op drie ochtenden per week is de
hobbyclub actief. Door een 20-tal
personen wordt de houtbewerking
actief en vakkundig verricht. De
grootste activiteit vormt Meer Be
wegen voor Ouderen. Hiermee wil
men bereiken dat ouderen lichamelijk fit blijven en daarbij sociale
contacten aanknopen. Er zijn 3
gymnastiekgroepen, 2 volksdansgroepen, 3 zwemgroepen en l
groep sport en spel. In totaal krijgen ruim 150 ouderen sportonderricht.
Onder verantwoordelijkheid van
de SWOV worden een veelheid aan
activiteiten gepleegd onder verantwoordelijkheid van een bestuur,
bestaande uit 7 personen, onder
voorzitterschap van mevr. A. Klijn.
Tijdens de laatste vergadering zijn
2 nieuwe bestuursleden benoemd,
nl. mevr. J. Bosch-Velhorst en mevr.
L. Meijerink-van der Weijde. Mevr.
Bosch neemt het penningmeesterschap over van de heer B. Hartelman, die deze functie vele jaren
heeft waargenomen.
De activiteiten van de SWOV zijn
mogelijk door de inzet van een
groot aantal vrijwilligers en door
subsidie van de gemeente Vorden.
Voor meer informatie over deze
activiteiten en andere vragen op
het terrein van zorg en welzijn
kan men terecht bij de coördinator
mevr. Louise van Uden, tel. (0575)
55 34 05 ('s morgens).

Ballonvaren
in uw eigen regio

Met onze doorlopende reisverzekering

Aantrekkelijke
groepskorting.

heeft u alvast één zorg minder

Inlichtingen:
Op vakantie gaan is heerlijk, maar er komen wel

B. Enzerink

een paar praktische zaken bij kijken. Past de

Tel. (0575) 46 15 34

zwembroek nog? Welke factor zonnebrandolie
nemen we mee? En zijn we wel goed verzekerd? Dat laatste kan Univé uitstekend voor
u regelen. In één keer, voor een heel jaar lang.
Hoe vaak u ook op vakantie gaat, met onze

HOTEL-REST AURANT
Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden

doorlopende reisverzekering kunt u er op
vertrouwen dat alle vakanties compleet zijn

zoekt medewerkster
voor de
huishoudelijke dienst

verzekerd. Tegen een zeer scherpe premie.
En als u vóór l augustus 2003 de verzekering
afsluit, krijgt u zelfs 10% korting. Doen dus!

ook voor het weekend.

Bel 0547 - 36 70 00, ga naar www.unive.nl of
kom langs voor een persoonlijk advies.

Aanvang werkzaamheden
's morgens 07.00 uur.
Overige werktijd flexibel in te vullen.
We bieden een prettige werksfeer
in een gezellig team.
Voor inlichtingen:
Klaas Bakker, tel. (0575) 55 13 12.

DANCING M

DISCOTHEEK

De voordelen op een rij
•

Alle vakanties in één keer verzekerd

•

Complete dekking voor o.a. reisbagage
en fotoapparatuur

Freaky Piano Party

Daar plukt ü de vruchten van!

•

Geld en cheques gratis meeverzekerd

•

Vergoeding huur vervangende auto

Univé Oost

•

Dag en nacht Univé Alarm Service

Burg. de Beautbrtplein 13, Markclo, tol. 0547 - 36 70 00
Stationsstraat 12, Ruiirlo, tel. 0573 - 45 83 20
Graaf Ottowcg 18, Lochcm, tel. 0573 - 29 81 00
Langestraat 5, Delden, tel. 074 - 377 17 10

• Voordelige annuleringsverzekering
•

Persoonlijk advies bij u in de buurt

3AREAS1ÜO FUN
N

[Bobbus
opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,
De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 * Lochem,
voormalige Technische School 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School
22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gorssel, Roskam 22:45 * Harfsen,
Buitenlust 22:55, Meer info: www.witkamp.com

VUï/tfca/wp op Zondag*
Zondag 11 mei: DI-RECT
Voorverkoop : Witkamp laren,Haarsalon
Figaro lochem of bel 0900-witkamp
zaal open 19:00 uur - 23:00 uur
v.verkoop € 10,00 a/d zaal €12,50

Zondag 18 mei: INTWINE
Voorverkoop : Witkamp laren,Haarsalon
Figaro lochem of bel 0900-witkamp
zaal open 20:00 uur • 23:15 uur
v.verkoop € 10,00 a/d zaal € 12,50

Meer info ? : WITKAMP.COM

Het is weer genieten

de asperges
samen met zalm of beenham
en verse scharreleieren
Ma. t/m vr. 10.00 -12.00 en 13.00 -19.00 uur.
Zaterdag
10.00-17.00 uur.
Zondag
gesloten.

Onzeker
Geef lucht, geef leven

den 4 akker

boerderij winkel

Kapelweg 14 • Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • Fax (0575) 44 28 35

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing
in meerdere edities. Telefoon (0575) 55 10 10

Astma
Fonds

(CBF|

www.astmafonds.nl

Hengeloër Bennie Harmsen al meer dan
25 jaar vaste waarde voor TTV Vorden

Biej ons in
d'n Achterhoek
Had ze alles?. Gerritjen kek alles nog 's effen nao. De harke, de
krabber, de handstoffer en de bloemen neet te vergetten. Ze
wol dizzen zaoterdagmeddag veur de Paosen nao 't kerkhof
'n Paar van eur naoste femilielejen leien daor begraven. Die
graven heel ze geregeld biej, dus now ok vêur de Paosen. Ze
ging maor met'n auto, met de fletse kon ze't grei haos neet
metkriegen.
't Veel eur nog met zo't t'r biej lei op't kerkhof. Maor jao.'t was
al zolange dreuge ewes, dan greujen d'r ok jao gin roet. En veur
de boern gin gres, die velangen zo zuutjesan wel nao reagen.
Gerritje poetsen eur beste en met een goed half uur had ze
beide graven al aadig op orde. De stene schone, d'r ummhen
netjes an-eharkt en een fris bluumken d'r op. Daor kon met de
Paosdage gin mense anmarkingen op maken. Wach, daor mos
ze nog effen met een handstoffer biej, daor lei nog wat grond
op'n steen.

Rustig staat hij op deze wat
miezerige zondagmorgen onder het afdak van clubhuis 'Samen Sterk' even uit te blazen na
weer een flinke krachtinspanning te hebben geleverd.
Even om op adem te komen om in
de volgende partij weer zijn mannetje te kunnen staan. Bennie
Harmsen uit Hengelo (G) maakt al
meer dan 25 jaar deel uit van
touwtrekvereniging Vorden. Ook
afgelopen zondag toen het sportcomplex aan de Ruurloseweg in 't
Medler van TTV Vorden het wedstrijdterrein was voor de tweede
competitieronde uit het Gewest
Oost van de Nederlandse Touwtrekkers Bond.

is dat in de 680 kilogram klasse.
Een klasse in het Gewest Oost van
de NTB die dit seizoen uitermate
sterk is bezet. Zondag presteerde
Harmsen met zijn medespelers uitermate goed. Een vijfde plaats in
de met elf teams bezette 640 Acompetitie was een beduidend beter resultaat dan de eerste compe
titi e wed strijd.

Harmsen is samen met 'trekker'
Guus Hummelink de nestor van
het team dat dit jaar weer onder
leiding staat van de eveneens uit
Hengelo (G) afkomstige trainer
Freek Eggink. Eggink, die vorig
jaar wegens een ongeval verstek
moest laten gaan, heeft in Harmsen een uitermate waardevolle
speler. "Bennie is een rustige ervaDe 41e jarige Hengeloër maakt al ren speler die de wedstrijden altijd
ruim vijfentwintig jaar deel uit goed kan overzien. Hij kan als de
van electieteams van TTV Vorden. 'laatste man' voor de ankerman
Een sport die Harmsen nog steeds precies het team die aansturing ge
veel 'pleziert' zoals hij dat zelf om- ven die het opdat moment nodig
schrijft. Ooit stond de varkenshou- heeft", aldus Eggink die zondag
der als jonge jongen voor de Hen- ook uitermate tevreden was met
gelose Piersonschool voor het eerst de vijfde plaats.
aan het touw. 'Dat was tijdens de
jaarlijkse schoolkampioenschap- "We hebben boven onze verwachpen die in Hengelo altijd op Ko- ting getrokken. En dat met de we
ninginnedag werden georgani- tenschap dat we maar éénmaal
seerd', zo herinnert hij zich. Op per week trainen". Het aantal aczestienjarige leeftijd meldde Ben- tieve spelers bij TTV Vorden is monie zich bij de touwtrekvereniging menteel niet toereikend om twee
Vorden aan die toen nog een maal in de week te trainen. "Om
jeugdafdeling binnen haar gelede aansluiting met de Nederlandse
ren had. Maar als snel maakte top te krijgen zou dat eigenlijk wel
Harmsen de overstap naar de seni- moeten", zo zegt Eggink, die in het
oren.
verleden ruim twintig jaar bij Vorden aan het touw stond.
En vanaf die periode 'speelt' Bennie onafgebroken in het hoogste In het verleden trainde Bennie
team van TTV Vorden. Dit seizoen Harmsen ook tweemaal per week.

"Maar daar heb ik momenteel ook
geen tijd meer voor. Touwtrekken
is een grote hobby van me. Maar
daarnaast heb ik ook nog een ge
zin een eigen bedrijf en nog enke
Ie andere hobby's". Op sportief
vlak zou Harmsen nog best eens
met TTV Vorden op het erepodium
willen.staan. Zijn meest succesvolle periode met TTV Vorden beleefde de Hengeloër ruim twintig jaar
geleden. Tot tweemaal toe behaalde Harmsen met Vorden in 1982
en 1983 de nationale reserve titel
in de 640 kilogramklasse. "We hadden toen een perfect team bij elkaar", zo herinnert Bennie zich..
"In die tijd namen we ook aan diverse internationale open kampioenschappen deel.

Wat of t'r precies gebeurn wis Gerritjen zich naoderhand neet
te herinneren. Of ze schamps langs een steen trao of hoe't
anders kwam, ze lei inens languut op 't graf van de buurman,
Bearnd Diekhuuzen. De violen, die ze d'r ok pas op hadden
ezet, waarn goed veur de gruune container. Zelf had ze't ene
knee vol bloed en eur rechterhand zaog t'r ok neet uut. Ze
zaog ok neet al te bes maor dat kwam umdat ze een brilleglas
missen. Zol daor wel aans in'n drek liggen. Wat now gedaon.
Eers maor nao Mientjen, de vrouw van Bearnd en veteln eur
van de bloemen op't graf van eur man." Wat heb iej dan in 's
hemelsname emaakt", begon Mientjen metene too zee daor
binnenkwam." Moj 's in de spiegel kiekn". Gerritjen schrok wel
van zichzelf, 't Was allemaole zand in 't gezichte, Gelukkig
konnen ze d'r allebeide goed umme lachen. En wieter hef een
kennis 't brilleglas nog weer evonnen. Gerritje hef nao de Paosen
nog gips umme de hand ekregen, daor zat een baste in. Zo kan
een mense te passé kommen, biej ons in d.n Achterhook.
H. Leestman

Ik ben ondermeer in Zweden,
Duitsland, België en Zwitserland
geweest. Ook dit jaar nemen we
aan een open kampioenschap
deel. Dat is het Europese kampioenschap voor clubteams die in
september in Assen plaatsvindt".
Zondag na de laatste trekbeurt
stapte Harmsen tevreden het Vordense wedstrijd terrein af. Met
dagoverwinningen op ondermeer
Erichem, Olden Eibergen, De Vrijbuiters en de Halfwegboys nipten
de 'mannen' na afloop van de wedstrijden een welverdiende consumptie en een hamburger naar
binnen. "Want gezelligheid vormt
ook de basis voor een goed resultaat. En gezelligheid heerst er binnen de TTV Vorden", zo zegt Harmsen tot slot als hij met zijn zoontje
zondagmiddag weer huiswaarts
keert.

GENDA VORDEN
Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woensdag- 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.

Collecteweek Astma Fonds 5-10 mei

APRIL

Geef lucht, geef leven

30 Oranjefeest Vorden.
30 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege.
30 Handwerkmiddag Welfare in
de Wehme (gaat niet door).

De collecteweek van het Astma
Fonds is van 5 tot en met 10
mei. Meer dan 55.000 enthousiaste collectanten gaan op pad
om geld in te zamelen voor
mensen met astma of COPD {=
chronische bronchitis en longemryseem). Mensen met astma
en COPD ondervinden niet alleen lichamelijke, maar ook sociale problemen.
Het Astma Fonds wil ook hieraan
iets doen. Kinderen en volwassenen met astma of COPD zijn minder tevreden en gelukkig dan mensen zonder astma of COPD.
Zo inhaleren veel kinderen die allergisch zijn voor bijvoorbeeld
huisstofmijt of huisdieren hun
medicijnen op momenten dat

klasgenootjes dat niet kunnen
zien.
Volwassenen met COPD zijn vaak
vermoeid en worden van dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden en eten al kortademig.
Vaak is het voor hen een belemme
ring om werk, sport en hobby's uit
te oefenen. Dit brengt het gevaar
met zich mee dat het contact met
collega's, vrienden en kennissen
wegvalt.
Gevoelens als eenzaamheid, angst
en onzekerheid ervaren veel mensen met astma en COPD elke dag.
Onder het motto 'Geef lucht, geef
leven' vraagt het Astma Fonds aan
Nederland om te geven voor een
betere kwaliteit van leven van
mensen met astma en COPD.

Het Astma Fonds streeft naar een
zo optimaal mogelijke gezondheid
en volwaardig bestaan van mensen met astma en COPD.
Bijvoorbeeld door mensen actief te
ondersteunen bij het stoppen met
roken, door onderzoek en scholing
aan artsen en verpleegkundigen,
het opzetten van aangepaste sportfaciliteiten en het organiseren van
een sterke patiëntenvereniging.
Het aantal mensen met astma en
COPD neemt nog steeds toe. Het
werk van het Astma Fonds wordt
geheel gefinancierd met giften
van particulieren en hetbedrijfale
ven.
De steun van het Nederlandse
publiek is hard nodig.

MEI
l Klootschietgroep de Vordense
Pan.
l Bejaardenkring Dorpscentrum.
4 HSV de Snoekbaars ledènwedstrijd Hengelo/Vorden.
5 Bridgen in het dorpscentrum.
7 Bridgeclub BZR slotdrive.
7 HVG Linde afsluiting van het
seizoen.
7 HVG Wichmond informatieavond Islam.
7 NBvPVrouwen van Nu bezoek
dierenpension 'de Poetert'.
7 Klootschieten bij de Kleine
Steege, ANBO.
8 Klootschietgroep de Vordense
Pan.

8 HSV de Snoekbaars, jeugdwedstrijd.
12 Bridgen in het Dorpscentrum.
12 Workshop puntmand maken,
NBvP Vrouwen van Nu.
14 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege.
14 Handwerkmiddag + kraamverkoop Welfare Rode Kruis Wehme.
14 Humor in de Ned. Literatuur
NBvP.Vrouwen van Nu.
15 Bejaardenkring Dorpscentrum.
15 Klootschietgroep de Vordense
Pan.
15 Fietstocht naar TV Toys museum
Dieren, NBvP.Vrouwen van Nu.
17 Klein Axen st. Vriendenkring
Carien Rietberg 'Astrologie'.
18 HSV de Snoekbaars, seniorwedstrijd.
19 Fietstocht NBvP.Vrouwen van Nu.
19 Bridgen in het Dorpscentrum.
20 Chr. Vrouwenbeweging Passage,
reisje.
21 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege.
21 HVG Wichmond, slotavond.
22 HSV de Snoekbaars, jeugdwedstrijden.
22 HVG dorp Vorden, eigen avond.
22 Klootschietgroep de Vordense
Pan.
26 Bridgen in Dorpscentrum.
28 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis, Wehme.
28 ANBO klootschieten bij de Kleine Steege.

Ook bij Oh Hengelo (Gld.) een
vollere tas voor minder geld!!!
GROLSCH
RIBLAPPEN BIER PIJPJES
VLEES:

kilo nu

MILKA
CHOCOLADE

5.

Altijd dagvers
Bestelling per tel./fax

tablet 100 gram a 0.95

krat 24 flesjes

449

Gratis sparen
voor Hartman
tuinmeubelen^

99

Bezorgen aan huis

nu 3 tabletten halen

8:

Riant en gratis parkeren

2 tabletten betalen

Geschenk pakketten
Bonus aanbiedingen

D.E.
PAGE
DANIO
AROMA ROOD KEUKENPAPIER FRUITKWARK
2 pakken a 500 gram

pak 2 rollen a 1.89

5

00
•
+ gratis celebrations t.w.v. 2.35

beker 450 gram a 1.69

nu 3 pakken halen

nu 3 bekers halen

2 pakken betalen

2 bekers betalen

Air miles sparen
Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m dinsdag
8.00 - 20.00 uur
woensdag 30 april gesloten
donderdag 8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

GALLi3GALL

OLIFANT
JONGE
JENEVER

pak 1,35 kilo a 5.99
nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

GALLSGALL

9

10?

1 liter
van 13.59 voor

MO

NHO

DE WINKELHOEK

VAN

K

HENGELO

Oh HENGELO (G) (0575) 4612 05 FAX (0575) 46 4612

Afslanken!

Op gewicht blijven!
Aankomen!

® HERgALIFE
werkt!
Gratis advies en pers.
begeleiding.
30 dgn.-geld-teruggarantie.
Ria Wildemors
onafh. Herbalife distr.
Tel. (0573) 25 62 42
Kijk voor meer
nieuws op:
www.contact.nl

NATUURLIJKE
NAGELS
Natura! : v

eenvoudig en
snel met
Natural Nail
Protect, een
nieuw speciaal
, systeem voor
natuurlijke
nagels.

Voor meer informatie of
een afópraak, neem
:,icontact op met:

NAGELSTUDIO
JOLINDA
Het Stroo l l
Vorden
Tel. (0575) 55 26 86 )-

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

l AUTO EN ;
' MOTOR
|
VERENIGING t
HENGELO

KAARTENVOORVERKOOP
De internationale
Hamove
wegraces 2003
worden gehouden op

Voor de
jongste jeugd
Tijdens de races van Hamove op zondag 11 mei
zijn in het rennerskwartier voor de jongste jeugd aanwezig:

groot springkussen
draaimolen
en een mini motorcrossbaan
De jeugd tot 12 jaar heeft onder geleide gratis toegang
en kan van de genoemde activiteiten gebruik maken.

Veel plezier!

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

10 en 11 mei

BOUWMEESTER

VVV Hengelo (Gld.) heeft
toegangsbewijzen voor zondag 11 mei.

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

Prijs volwassenen: €15.-

VVV-prijs €12.50
Prijs kinderen 12-16 jaar: €5.-

VVV-prijs €2.50

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:
Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever
en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

I3NPEUGEOT
RIDDERHOF

AUTOBEDRIJF

AUTOBEDRIJF
(0575) 44 20 89
www.autobedrijfniesink.nl

NIESINK
Dambroek 9 - Baak

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28,
7234 ST Wichmond

(0575)441621

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

Molenenk 2 - Hengelo (Gld.)

(0575)461947

eugeot106
1.4XS
rood 08-95

€ 4.750,-

Peugeot 206
1.4XT

3-drsaut. 10-99

€ 12.850,-

Nissan
i'errano 2.7 TDI
Grijs kenteken
11-96 162.000 km

www.autolangwerden.nl
VW Transporter 2.5 Tdi Dub. Cabine 10-98 136.000 km
VW Golf II11.6 100 pk 5-drs zwart 07-97 79.820 km
Audi A4 1.6 74kw 4-drs sedan zwart 01-01 59.000 km
Nissan Micra 1.3 aut. 5-drs rood met. 06-95 71.250 km
Verder nog ongeveer 30 occasions op voorraad

• yi f

Fiat Cinquecento 0,9i 3-drs zwart 1997
Nissan Sunny 1.4 16V 3-drs gr.blauw 1995
Opel Astra 1.4i 3-drs d.grijsl 996
Volvo 440 1.8i LPG 3-drs rood met. 1994
Suzuki Samurai 1.3 2-drs zwart 1992

APK Keuringsstation

\

I/I/OLVETANG

M

Dambroek 11 - Baak

(0575)4411 14

Mercedes
enz C Klasse 1.8

combi 10-96

4400
5300
5500
3300
3500

tobedrij!

Meleers

^toonHoron
Hoge Wesselink 2 .- Steenderen

^J

(l(\^~l^\
0575)451974

Opel Astra
1.6 16V

Mazda 626
LPG
Hatchback
bordeauxrood 1992
Nissan Sunny 1.4 LX rood 1992
Nissan Vanette 2.0D wit Dubb. Cabine 1991 grijs kent.
Ford Sierra 2.0 LPG zolver 1991
Pontiac Bonneville rood 1988
Diverse Auto's vanaf € 350,-

€
€
€
€
€

•ivsi i y i ij3 vs i -i-i

€ 12.250,Honda Civid.5 Dxi 3-drs zwart 01-95
Toyota Corolla 1.3i 3-drs rood 07-96
Toyota Yaris 1.3 16V 5-drs brons 06-00
VW Golf 1.4 16V 3-drs blauw 01-00
Daihatsu GranMove 1.6 5-drs groen 07-01

€
€
€
€
€

5250
6950
12250
13750
13950

€ 13.950,Peugeot 106 1.1 accent rood 03-00
Peugeot 106 1.1 XR sel. rood 04-97
Peugeot 206 1.4 XT 3-drs blauw 01-00
Peugeot 206 2.0 Gti 16V 3-drs grijs 01-00
Peugeot 206 1.4 XS 3-drs zwart 01-00
Peugeot 206 2.0 Gti 16V 3-drs blauw 03-00
Peugeot 306 1.9 XRD geel 03-98
Peugeot 306 1.4 XR groen 05-00
Peugeot 306 1.4 XR Comfort rood 03-96
Peugeot 306 1.6 XR Break groen 10-99
Peugeot 306 2.0 HDi XT Break grijs 06-99
Peugeot 406 1.8 SL16V groen 01 -96
Peugeot J5 Camper wit benzine 08-93
Renault Megane 1.6 16V blauw 04-00
Peugeot Partner 1.9D Break blauw 05-98
Peugeot Partner 2.0 HDi zwart 08-02

€ 8.750
€ 6.950
€11.950
€15.250
€ 11.950
€16.250
7.950
11.250
6.950
12.250
12.750
7.950
€17.950
€12.950
€ 8.750
€12.950

www.ridderhof.peugeot.nl

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden

Voor afspraak:
(0575) 55 38 02
06-13827564

APK- Keuringsstation
Steenderen
Toldijkseweg 2 Steenderen
06-22252580 of 0575-452305
onafhankelijke apk keuring
geen reparaties
benzine en Ipg auto's is € 48,- (incl.CO en viergasmeting.)
dieselauto's roetmeting meerprijs € 35,tegen inlevering van deze advertentie krijgt u
€ 8,- korting, (max. 1 advertentie per apk)
profiteer nu en bel voor een afspraak.

IIj j AUTOBEDRIJF //ƒƒ

BRUIL
Zelhemseweg19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

Opel
Astra 1.6
blauw 1998
86.000 km

AUTOBEDRIJF

R.NIJENHUIS
Burg. Galleestraat 67e - Vorden

(0575) 55 32 00

Skoda
jctavia 1.6 16V
^ 'Station 1999 grijs
met €11.750,www.auto-nijenhuis.nl
Renault Laguna 1.8 5-drs 12-96 groen met.
Peugeot 206 1.4 XT 5-drs 1999 groen met.
Ford Escort Clipper 1.8 11 -97 blauw met.
Suzuki Swiftl.O GLS 1997 rood
Honda Accord 2.0 jewel 1998 rood met

€
€
€
€
€

5.750
10.250
6.750
5.250
9.900

Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85
Vorden
(0575)551256

Peugeot
307SW1.616V
zilver 06-02
15.000 km

www.autobedrijfbruil.nl
Div. AX-en
Div. BX-en
Div ZX-en
Div. Xantia's
Div. XM

vanaf €
vanaf €
vanaf€
vanaf €
vanaf€

1000,500,1.250,2.000,1.250,-

tot€ 4.000
tot€ 1.500
tot€ 6.000
tot€ 7.500
tot €10.000

Opel Astra Station 1.6
Opel Vectra 1.6
FiatPunto 1.1
Nissan Almera 1.4
Nissan Sunny 1.4

blauw 1999
groen
1994
groen 1996
rood 1998
rood 1991

Peugeot 106 1.4 green sch/kanteld. 01-98 rood met.
Peugeot 309 GR 1.4 5-drs 04-91 blauw met. trekh.
Peugeot 309 GL 1.4 5-drs 04-91 beige trekh. 96.000 km
Peugeot 405 1.6 GL 11 -98 beige 141.000 km
Suzuki Vitara JLX Cabrio 1.6 04-93 zwart 116.000 km

i

EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
tebedrijf

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

RlfT/HAH
AUTOBAND f N & AUTO'S
Slotsteeg 18, 7255 LH Hengelo (Gld)

WWW.HERWERS.NL

(0575) 46 27 79

Ford
Mondeo
1.8TDDI
station zilver 2000
Renault Scenic 1.6 TX blauw 1998
Toyota 2.2 D zilver 2000
Opel Astra 1.6 16V 5-drs zilver 2000
Opel Astra 1.7 DTS caravan zwart 1997
Mazda 323 1.31 16V LX 3-drs blauw 1992

AUTO HERWERS

Opel Corsa
grijs met.
80.000 km
1993
Ook ander merken o.a. Peugeot, Hyundai, VW.
ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE
In de maand MEI speciale prijzen voor uw
caravan- of aanhangerbanden (vanaf € 54)
Inclusief montage en btw.

AUTOBEDRIJF

Groot * DAEWOO
Jebbink
(0575) 55 22 22

Rondweg 2 Vorden

Dorpsstraat 27 6999 AB Hummelo

(0314) 381660

UW
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Honda
Civic
5-drs automaat
37.000 km 1998

Peugeot
Partner 1,8
combisp. bl. met.

2000 € 12.250,Daewoo Matiz SE rood 2000
Daewoo Lanos SX 5 drs blauw met. 1998
Daewoo Lanos SE 4 drs zwart met 2000
Daewoo Nexia GTX 3 drs rood met 1996
Daewoo Nubira wagon zilver met 1999
Daewoo Nubira sedan blauw met 2001
Daewoo Tacuma 2,0 CDX rood met 2001
Daewoo Leganza 2,0 SX zilver met 2001
Daihatsu Sirion Xti groen met 2000
Fiat Cinqucento rood 1998
Fiat Palio weekend zwart 1999
Ford Mondeo 1,6 CLX blauw met 1995
Hyundai Accent sport zwart 2001
Nissan Almera 1,6 GX rood 1998
Peugeot 306 XT 1,8 break paars met 1998
Renault Oio 1,4 5 drs blauw met 2000
Seat Cordoba vario SXE groen met 1999
Suzuki Alto wit 1995
Suzuki Alto automaat blauw met 1997
Suzuki Baleno sport rood 1999

www.groot.jebbink.nl

€ 7.750
€ 7.950
€ 9.950
€ 5.950
€ 10.750
€ 13.950
€ 17.950
€ 17.950
€ 8.450
€ 5.250
€ 8.450
€ 4.950
€ 11.950
€ 9.250
€ 10.500
€ 10.750
€ 10.950
€ 3.950
€ 5.250
€ 8.950

Volkswagen Transporter 2.4D
Peugeot! 06 XR 5-drs
Honda Logo 1.3i
Honda Cidd. 5 vkc-E 3-drs
Mercedes Sprinter 208D L+H

1 997
1996
2002
1999
1 998

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

BMW 3251
Aut.
LM vlgn. grijs
www.vangeldereautos.nl

1991 € 5.950f-

Ford KA 1.31 rood 1997
Mazda 323F 1.6 16V GLX rood 1993
Mazda 626 1.8 16V airco blauw 1997
Nissan Q-bic 1.7 Diesel Bestel wit 1994
Saab 9000 2,3 Csi airco i.z.g.st. rood 1994

€6.750
€ 3.350
€ 6.500
€ 2.750
€ 4.750

Nissan Micra 1.0 Airco 3drs 1997
€ 6950
Nissan Sunny 1.4 LX 5drs 1993
€ 3500
Nissan Almera 1.4 GX Airco 4-Drs 1997€ 7250
Nissan Almera 1.6 Pulsar Sport 2000 € 11250
Nissan Almera 1.8 Tekna Plus 2002
€ 20250
Nissan Primera 1.8 Lux. Stat. 2001
€ 19750
Nissan Primera 2.0 Tekna Navi 2002
€ 26500
Nissan Maxima 2.0 SE 4-drs 1997
€ 11950
Nissan Maxima 2.0 Elegance 2000
€ 19750
Nissan X-Trail 2.0 Sport Plus 2002
€ 31500
Fiat Punto 1.2 60 5drs 1997
€ 6700
Ford Mondeo 1.8 Business 5-drs 2001 € 15950
Honda Accord 2.0 Aerodeck 1993
€ 5850
Jaguar S-Type 3.0 Execut. Aut. 2000 € 39500
Mazda 121 1.3 3drs 1999
€ 7500
Peugeot 106 1.1 Accent 3drs 1997
€ 7250
Renault Clio 1.2 Tech Road 3drs 2001 € 10950
Renault Megane Coupe 1.6e 1998
€ 10850
Subaru Impreza 2.0 GT-Turbo 1998
€ 17000
Toyota Avensis 1.8 Linea Terra 1998 € 11950
VW Passat Variant 2.3 VR5 1999
€ 15950
VW Golf 1.8 Cabrio 1994
€ 9950
Automaten
Nissan Primera 2.0 GX 5drs 1998
€ 11350
Nissan Primera 2.0 CVT M6 2002
€31000
Opel Frontera 3.2 Limited 1999
€ 27000
Diesels
Nissan Almera 2.0 Pulsar Comf. 1999 € 10900
Nissan Almera Tino 2.2 di Lux. 2001 € 19950
Nissan Terrano II 2.7 Tdi SE 2000
€ 32500
Renault Scenic 1.9 Dti RT 5-drs 1999 € 14250
Rover 420 AC 5drs 1999
€ 9950
VW Lupo 1.2 Tdi Tiptronic 3drs 2001 € 13950
MPV
Nissan Almera Tino 1.8 LPG 5-drs 2000 € 18950
Nissan Almera Tino 2.2 di Luxury 2001 € 19950
Honda Shuttle 2.3 IES 7 pers. 2000
€ 21950
Opel Zafira 1.6 16V Comfort 1999
€ 17850
Renault Scenic 1.6 RN 5-drs 1998
€ 11950
Renault Espace 2.0 16V RXE 1999
€ 21500
Kruisbergseweg 8 - Hengelo (Gld.) (0575) 46 22 44

\
In deze editie geen hoofdbrekens om
kort en krachtig weer te geven waar
het om draait. Jan Kemp heeft immers
al 18 jaar geleden deze, inmiddels in
wijde omtrek bekende lijfspreuk in de
openbaarheid gebracht, ondersteund
met een zeer herkenbaar beeldmerk. En
nog steeds is de service, in noodgevallen ook op "onmogelijke" tijden een
belangrijk gegeven voor deze gedreven
garagist. Auto Kemp is een zogenoemd
universeel garagebedrijf. Je kunt er
terecht voor alle merken en mede door

de ervaring met al die verschillende
merken kan het goed zijn zich eens te
laten adviseren welk merk en type auto
voor u een goede en veilige investering
is. Misschien heeft men wel een prima
occasion staan of kan men een nieuwe
auto leveren die aan uw wensen voldoet en kan deze geheel worden aangepast aan uw wensen. Want waarin
Auto Kemp zich zondermeer onderscheidt is Car Connect. Een groep van
specialisten die alles weten van apparatuur, inbouw maar ook after sales op

het gebied van audio, navigatie, veiligheid, cruise control en communicatie.
Van elk type auto kent men de posities
voor componenten, kabels en aansluitingen zodat de inbouw snel, efficiënt
en zonder ingrijpende wijzigingen in
uw auto verloopt en er een storingsvrije werking is gegarandeerd. Ook
andere zaken als belettering van
bedrijfswagens en plaat en spuitwerk
wordt in eigen werkplaats verricht
evenals alarminbouw en natuurlijk APK.
Duidelijk meer dan alleen service dus.

foto v.l.n.r.: Randolph Huntink, S/berd te Ve/thuc, Maria en Jan Kemp

Gedeelde 4eplaats bij 'Heart Dance Award' van Hartstichting

Paasraces in Assen

Optreden groep 7/8 in stadsschouwburg
van Arnhem succesvol
Op de eerste dinsdag van april
zette een lange sliert met auto's
vol leerlingen en ouders koers
naar de Gelderse hoofdstad. Er
werd daar gedansd (streetdance) in de voorronde van de "Heart Dance Award" van de Nederlandse Hartstichting.
Om half twee dansten eerst alle
leerlingen van groep 8 en tien minuten later ook alle leerlingen van
groep 7, op het enorme podium,
de sterren van de hemel.
Op het nummer 'Nu Flow' van Big
Brovaz dansten de kinderen van
groep 8, gehuld in dokterskledij
en op de gezichten halve harten
geschminkt een geweldige partij,
waarbij tot slot een meterslange sigaret middendoor getrapt werd en
de zaal in werd gebonjourd."De jury was onder de indruk van de goe
de show.

Foto: Henk Teerink

Hans Smees
Tijdens het paasweekend werd
op het circuit van Assen de 2e
wedstrijd om het Nederlands
kampioenschap verreden.

een 7e, Mile Pajic een 12e, Sven Ahnendorp een 29e en Robert Wagenvoort een 33e tijd noteerden.

een 3e plaats. De wedstrijd werd
gewonnen door Barry Veneman.
Pajic werd 12e, Ahnendorp 13e en
Wagenvoort 19e.

De training op zaterdag verliep
voorspoedig voor de regiorijders:
Hans Smees reed naar een 4e startplaats in de 250 cc, terwijl in de Supersport klasse Torleif Hartelman

Tijdens de wedstrijd op maandag
werd Hans Smees uiteindelijk 8e
na een fel gevecht met Jan Blok,
Arie Vos en Peter Politiek.
In de Supersport klasse haalde Torleif Hartelman het podium met

Ook was er een demonstratie van
de minibikes, waar 2 Vordense rijders aan deelnemen: Barry Wassink en Bas Nijland.

VWVorden doet actief mee
Op zaterdag 10 mei staat VW
Vorden (samen met heel Nederland) in het teken van de Lande
lijke Fietsdag 2003. Landelijk
gezien gaan dan zo'n kleine
200.000 mensen massaal voor
het goede doel fietsen op de vele tientallen, speciaal voor dit
evenement uitgezette routes.
De opbrengst gaat dit keer naar
de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin
Wil hè l m i na
Fonds (KWF).
Het startpunt is bij de VWVorden.
De route loopt hier van Vorden via
Vierakker, Zutphen, Warken naar
Vorden terug. De routes zijn te
koop bij VW Vorden; de medaille
is op te halen bij VWVorden. Voor
meer informatie kan contact worden opgenomen met VWVorden.
Het thema van de Landelijke Fietsdag 2003 is: 'Culinair genieten van
de regio'. Voor de fietsers onderweg betekent dat, dat ze tijdens de
fietstocht kennis kunnen maken
met diverse streekgerechten. Dat
kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens
een bezoek aan 4 Akker waar as-

perges geteeld worden. Tevens kan
een bezoek gebracht worden aan
de Warkense Molen die 175 jaar
bestaat. Alle deelnemers ontvangen overigens bij aanschaf van een
route een uniek receptenboekje,
dat aansluit bij het thema. De Landelijke Fietsdag wordt ondersteund door haar partners, zoals
de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds
(KWF), Vogelbescherming Nederland, de Nederlandse Toerfiets
Unie (NTFU) en de BOVAG. Daarnaast wordt het evenement onder
andere gesponsord door Twinny
Load , de LTO-campagne 'Boeren
en Tuinders, Ondernemers van Nature' en de nieuwe omroepvereniging Max. Routebeschrijvingen
zijn vanaf 26 april verkrijgbaar bij
VWVorden Kerkstraat Ib, Vorden
en op 10 mei 's morgens. Deelne
mers die voor 16.00 uur een afgestempelde routekaart inleveren
krijgen, hiervoor een medaille als
aandenken. Meer informatie is te
vinden op www.landelijkefietsdag.nl Voor meer informatie kan
contact worden opgenomen met
VWVorden, Kerkstraat l b, Vorden.

Midzomerfeest in Vorden
Vorden bloeit op!
Vorden leeft, maar Vorden bruist
nog lang niet voldende. Met dat
idee in het achterhoofd is de afge
lopen maanden een groep mensen,
Ronny Kramp, Robbert Schoppers,
Roelien Hilbolling, Patrick Zuurveld, André Jimmink en Theo
Tankink bij elkaar gaan zitten. 'D'r
mot wat gebeuren'.
Het eerste feest wat hier uit voort
gaat kmen is het Midzomerfeest
op 21 juni a.s. Bij dit feest wil men
in een tent op het evenemententerrein voor het kasteel een leuk,
gezellig feest organiseren. Achterhoekse avond.... Gezelligheid, de
mogelijkheid om met elkaar te
praten, te dansen een drankje te

drinken en een hapje te eten. Meer
is het niet, maar zeker niet minder. Bij dit feest richten men zich
op de complete bevolking van de
Gemeente Vorden van 16 tot 76
jaar. De muziek is herkenbaar én
swingend. Zeg mar een goed en
betaalbaar feest.
Het programma bestaat zoals
het er nu uit ziet uit 2 delen:
Kinderprogramma met een idols
verkiezing, kinderdisco en spelencircuit in de middag.
Muziekprogramma bestaat uit een
giga-band met muziek van de laatste dertig jaren en afgewisseld
door een dj. Om zodoende een ge
varieerd programma neer te zetten voor de avond.

Daarna mochten de kinderen van
groep 7 hun kunsten vertonen en
zij deden niet onder voor hun oudere klasgenoten. Ook zij gaven op
het
nummer
"Boys
of
Summer"van Dj.Sammy een geweldige performance weg. Een
dans met de jongens als tovenaar
in zwarte capes en de meisjes ge
kleed in vlammende rokjes en topjes, een speciaal kapsel, waarin sigaretten waren verwerkt en gezichten geschminkt als vlammen
verleidde de jury tot uitspraken als
"geweldig", "uniek"en "nog niet
eerder vertoond".

Maar er deden daar in Arnhem natuurlijk nog 10 andere groepen
mee uit Gelderland, Brabant en
Limburg en ook die presteerden
geweldig. Het was dan voor de jury
ook een enorme opgave om de
prijswinnaars aan te wijzen en
school 't Diekske uit de provincie
Limburg werchnummer één. En alleen de nummer één mocht naar
de finale van Nederland in theater
'De Flint' in Amersfoort( die finale
was afgelopen zaterdag op de tv.bij
Fox Kids te zien).
We hebben ervaren, dat je als
school uit een dorp niet hoeft onder te doen voor grote scholen uit
bvAmersfoort, Venray en Nijmegen. Tenminste, als ook ouders
mee willen werken, met kleding
maken, schminken en kapsels verzorgen (alle lof voor die ouders!).
En ook oud-leerlingen hebben
meegebouwd aan het succes in
Arnhem, want zij maakten voor
een groot deel de choreografie en
oefenden de dansen in op school.
Alle lof voor Tessa Berends, Bertine
Bruil, Maarten Rensink, Beatrice
Bonga en Linda Rouwenhorst! Er
zal vast nog eens vaker een beroep
op jullie worden gedaan
En nu maar weer verder met de
musical voor het einde van het
schooljaar, er is immers altijd wel
wat creatiefs te doen daar op "De
Garve"in Wichmond.

Spannend
Idootschiettoernooi
Wildenborch
Een verschil van slechts 26 meter,
dat bepaalde tijdens het klootschiettoernooi in de Wildenborch
zondagmiddag bij de heren het
verschil tussen winst en verlies!
Het herenteam van Stokkink I had
voor het parcours 46 schoten en 72
meter nodig; Wildenborch I kwam
tot 46 schoten en 46 meter.
Aan het klootschiettoernooi, georganiseerd door de Wildenborchse
klootschietvereniging, namen in
totaal ruim 60 personen deel, verdeeld over 16 teams. Start en finish waren bij de Kapel waar de organisatie een parcours had uitge
zet met een lengte van 4 kilome
ter. Na afloop reikte Dick Pardij s
aan de volgende teams de prijzen
uit:
Heren: l Stokkink I- 46 schoten en
72 meter; 2 Wildenborch!- 46 schoten en 46 meter; 3 Stokkink II- 51
schoten en 71 meter.
Gemengde Klasse: l Hackfort I- 54
schoten en 19 meter; 2 Stokkink I56 schoten en 3 meter; 3 Delden I58 schoten en 32 meter.
Dames: l Wildenborch I- 72 schoten en 32 meter; 2 Stokkink I- 80
schoten en 15 meter.
Vrije klasse: l "Yellow Turbo's uit
Gorssel- 53 schoten en 9 meter.

PC de Graafschap
Zondag 13 april was er een dressuurwedstrijd in Nieuw-Heeten
daar behaalde Linda Berenpas met
Jasmine 2x een Ie prijs in de klasse B, cat. C.
26 april concours in Eibergen daar
behaalde Lisette Bijenhof met Survivor een Ie en een 2e prijs in de
klasse M2, cat. D met 170 en 168
punten. Ünda Berenpas met Jasmine 2x een Ie prijs in de klasse B,
cat. C met 174 en 165 punten. Fre
derike Gotink met Spetter een 5e
prijs in de klasse B, cat. E met 162
punten. Elodie Stokeman met Passpartout een 2e prijs in de klasse B,
cat. E met 172 punten.

Een veilige en leefbare samenleving. Het is regelmatig onderwerp van gesprek. Soms naar
aanleiding van een schokkende
gebeurtenis die landelijk verontwaardiging oproept. Een
andere keer heel dichtbij in de
eigen straat, na een woninginbraak, een verkeersongeval of
een mishandeling.
Korpschef Co Hoogendoorn van de
regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland heeft daar een uitgesproken
mening over: "Als gemeenschap
zijn we samen verantwoordelijk
voor die veiligheid en leefbaarheid. De politie heeft daarin een
belangrijke rol en dat willen wij
ook graag. Dat betekent wel dat we
open moeten staan voor wat er in
de wijk gebeurt, goed moeten luisteren naar wat de burger bezighoudt."
SERVICE

De politie in de regio Noord- en
Oost-Gelderland is druk bezig die
omslag te maken. Sommige zaken
zijn al gerealiseerd of in gang ge
zet. Zoals de inrichting van het Politie Service Centrum, dat snel en
klantvriendelijk de binnenkomende gesprekken afhandelt (09008844). Of de garantie dat de politie
binnen 15 minuten op de plek van
een noodgeval is.

WIJKAGENT
.— —
Centraal in deze werkwijze staat
de wijkagent.
Tot nu was de wijkagent slechts ge
deeltelijk in zijn of haar wijk inzetbaar. Dat gaat veranderen, aldus
Hoogendoorn. "In de nieuwe opzet
is de wijkagent fulltime in de wijk
aanwezig. Hij of zij onderhoudt
contacten met de bewoners van de
wijk, maar ook met de scholen, de
gemeente, de buurtvereniging,
een woningcorporatie of een winkeliersvereniging. Dat noemen wij
onze partners."
Volgens Hoogendoorn signaleert
de wijkagent eventuele problemen en kan hij terugvallen op het
politiekorps om hem te ondersteunen bij de aanpak daarvan. Bijvoorbeeld door gericht toezicht tijdens de surveillance of het uitvoe
ren van een uitgebreid recherche
onderzoek. "Uiteraard zoekt hij bij
die aanpak afstemming met de be
woners van de wijk, maar ook met
de verschillende partners.
Want de oplossing van een probleem in de wijk ligt zeker niet altijd bij de politie. Maar van de
wijkagent mag je wel verwachten
dat hij problemen signaleert en
onder de aandacht brengt."
DE WIJK CENTRAAL

Korpschef Hoogendoorn noemt
ook de verbeterde informatieverstrekking naar slachtoffers als voorbeeld. "Al deze verbeteringen komen voort uit de doorontwikkeling van de wijkgerichte politiezorg. Een voornemen waarmee we
de komende jaren de service aan
de burger willen verbeteren. Maar
ook efficiënter daders van strafbare feiten willen opsporen en problemen in de wijk willen aanpakken. En het liefst willen we door
goed overleg en professioneel optreden in de wijk die problemen
voorkomen".

Het feit dat de wijkagenten fulltime in de wijk aanwezig zijn heeft
wel gevolgen gehad voor het totaal
aantalwijkagenten in de politiere
gio.
Maar volgens Hoogendoorn gaat
het niet ten koste van de kwaliteit.
"De wijkagent kan zich volledig
richten op zijn of haar wijk. Ik ben
ervan overtuigd dat we hiermee
een goede stap hebben gezet naar
een herkenbare en beschikbare politie, die de wijk centraal stelt en
service hoog in het vaandel heeft
staan".

5O april Koninginnedag zjjn wjj gesloten,

„ten & fruit
Tevens uw

Te Koopt 't lekkerst bjj de

DRUKWERK
Wees en vleeswaren

Magere
runderlappen
Rundermuis
H.o.h. gehakt

W eekpakket vleeswaren

3 x 100 gram
1 kilo

€4."

1 kilo €4."
1 kilo€2. 95

Doorgesneden
vleeswaren
voor

€2.

95

2ki.o€5.°°

Gekruide ribbetjes
Dikke vleesribben

1 kilo€2. 95
1 kilo c2.25

Elke week op de marktin Vorden UW

4 geraniums
Diverse soorten
stek-perkgoed 4 voor

Bloemen en planten

5.°

Hangplant in pot
Bos rozen a 20 stuks
Hortensia
DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

Rechtsbuiten of
buitenbeentje
drukkerij
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

NSGK.
Elk kind speelt mee,
gro 552000
Amsterdam

Fax(0575) 55 10 86

www.nsgk.nl

•k

nederiandse stichting voor het

gehandicapte kind

Voetbal
SOCII

Socii moest 21 april op bezoek na
Warnsveldse Boys een echte topper wat de competitiestand betreft. Het was er gezellig druk en
velen die de rood/witten een warm
hart toe dragen hadden de moeite
genomen om naar Warnsveld te
gaan. Socii begon vel en gretig en
had op het slechte veld de betere
-> kansjes. Dat het een derby betrof
kon je goed op het veld terugzien
en de spelers kennen elkaar goed
beslist geen goed voetbal maar wel
spannend. Dat de pas vader geworden Henri Eggink ondanks de weinige nachtrust meespeelde was
voor trainer Haggeman een mee
vallen Bij de rust was de stand 0-0
en na de thee ging men er goed
voorzitten wachten op wat er komen ging. De kansen waren er
voor Socii en toch viel de 1-0 voor
Warnsveld na een vrije trap gege
» ven door de scheidsrechter die
floot alsof hij het meeste last had
van de hitte. De vrije bal werd
goed hoog voorgezet en keurig ingekopt. Met later in de wedstrijd
nog een goede redding had doelman Garritsen deze midda weinig
werk de collega werd met afstandschoten van meestal Dub Besseling flink onder vuur genomen
maar hij redde bekwaam. Na deze
1-0 nederlaag lijkt Socii zich weer
voor de zoveelste keer klaar te
moeten maken voor de nacompe
* titie.
Verdere uitslagen
Socii Fl - Steenderen F2: 2-1
Warnsveldse Boys F6 - Socii F2:12-0
Socii El - Be Quick E2: 0-13
Marienveld Dl - Socii Dl: 2-9
Socii 2 - Keijenborgse Boys 2:1-7
Socii 3 - Turkse Kracht 4: 3-1
E.D.S. 2 - Socii 4: 2-1
Oeken 4 - Socii 5:4-2
Socii 6 - Concordia Wehl: 0-7

Uitslagen 25/26 april
Socii Fl - Doetinchem Fl: 3-2
' Gaz. Nieuwland F5 - Socii F2: 3-5
ZelosES-Socii El: 5-0
KSHD2-Socii Dl: 5-2
Almen Cl-Socii Cl: 3-1
Eerbeekse Boys 3 - Socii 2: 3-3
Socii 3 - AZC 5: 2-1
Socii 5 - Zutphen 6:1-3
Groessen 4 - Socii 6:4-1
Programma 3/4 mei
Zeddam Fl - Socii Fl; Socii F2 WHCZ F5; Socii El - Concordia
Wehl E3; Socii Dl - Bredevoort D2;
Socii Cl - Ratti Cl; Witkamp. BI Baakse Boys BI; Ratti - Socii; Socii 2
- Rheden 2; Socii 3 - SHE 3; Warnsv.
Boys 4 - Socii 4; WHE 6 - Socii 5;
Socii 6 - DW 8
RATTI
Programma l mei
Anadolou l - Ratti l
AD '69 l - Ratti l (dames)
Programa 3/4 mei
Ratti Fl - AZC F3; Doetinchem E3 Ratti El; Ratti Dl - Zutphania Dl;
Socii Cl - Ratti Cl; Voorst BI - Vorden/Ratti BI; Ratti/Vorden Al DZC '68 A2; Haarlo 2 - Ratti 5;
Westendorp l - Ratti; Eibergen 4 Ratti 2; Ratti 3 - Ulftse B. 5; Ratti 4 Trias 11; Ratti l - DWA l (dames)
RATTI l - GORSSEL l

Na een tijdje rust, door de KNVB
ingepland, kon Ratti het slotakkoord van de competitie inzetten.
Gelet op de eerdere confrontatie in
Gorssel waren er op voorhand best
mogelijkheden om de punten in
de Kranenburg te houden. Ratti be
gon sterk met goed combinerend
voetbal wist Ratti zich een aantal
zeer goede mogelijkheden te creëren. Onrust was met name de oorzaak van het missen van deze kansen. Het was echter toch Ratti dat
op voorsprong kwam. Na een goe
de aanval via de rechterkant belandde de bal uiteindelijk voor de
voeten van Michiel Gudde. Deze
bleef erg koel en scoorde dan ook
de op dat moment zeer verdiende

1-0. Na deze voorsprong wist Ratti
zich in eerste instantie nog een
paar mogelijkheden te scheppen
voor een 2-0 voorsprong. Maar
langzaam zakte het spelniveau
naar beneden. Daardoor kreeg
Gorssel wat meer grip op de wedstrijd. Een van de eerste kansen
werd door de gasten direct benut.
Mede door slap ingrijpen van de
Ratti-defensie was Bert-Jan Kolfman kansloos op het schot van de
Gorssel spits. Ratti raakte wat van
slag en voordat men het wist was
de voorsprong omgebogen in een
achterstand. Foutief dekken bij
een corner werd ongenadig afge
straft door Gorssel 1-2. Ratti kreeg
nog een grote kans om voor rust
op 2-2 te komen. De bal van Ruud
Mullink belandde echter op de
paal en passeerde de achterlijn
niet.
De gehele tweede helft kon Ratti
niet meer brengen wat men in de
eerste 20 minuten van de wedstrijd bracht. Er werd veel balverlies geleden, waardoor er maar
weinig kansen werden gecreëerd.
Gorssel wist zich hiermee wel raad
en kon de voorsprong eigenlijk vrij
makkelijk uitbouwen. Het werd
uiteindelijk 1-4. Ondanks het goe
de begin kon Ratti de wedstrijd
niet in de hand houden en door
een off-day van vrijwel het gehele
elftal was het misschien terecht
dat men verloor. Aanstaande donderdag l mei moeten de Rattinaren opnieuw aan de bak, uit tegen
Anadolou 1.
VORDEN

Uitslagen 26/27/28 april
Steenderen Fl -Vorden Fl: 3-1
Vorden F2 - Brummen F3: 3-0
Vorden F3 - Drempt Vooruit F2: 2-6
DZC '68 F10 - Vorden F4: 4-1
Vorden F5 - Keijenburg. Boys F4:1-7
Vorden El - Pax E4: 5-0
DZC '68 E10 - Vorden E2: (>6
AZC E5-Vorden E3:1-6
Vorden Dl - DVC '26 Dl: 1-7
Drempt Vooruit D2 -Vorden D2:4-1
Vorden D3 - Be Quick Z. D2: 7-1
Vorden Cl-Pax Cl: 04
Vorden C2 - Oeken MC2:1-0
Vorden/Ratti BI -Witkamp. BI: 1-2
Ratti/Vorden Al - Vios B. Al: 2A
Silvoldel-Vordenl:(H)
Vorden 2 - SDOUC 2: 2-1
Vorden 3 - H en K 2: 5-0
WW '34 4 - Vorden 4: 3-2
Keijenburgse Boys 6 - Vorden 5: 5-1
WG '25 Al - Ratti/Vorden Al: 4-1
Programma l mei
Vorden l - Erix l; Reunie 2 - Vorden
2; Warnsveldse Boys 2 - Vorden 3
Programma 3/4 mei
Vorden Fl - AZC Fl; AZC F2 - Vorden F2; Be Quick Z. F3 - Vorden F3;
Vorden F4 - DZC '68 F9; Warnsveldse Boys F6 - Vorden F5; Concordia
Wehl E4 - Vorden El; Vorden E2 Viod E6; Vorden E3 - Zelos E5; Doe
tinchem Dl - Vorden Dl; Vorden
D2 - WHCZ D5; Warnsveldse Boys
D4 - Vorden D3; Vorden D4 - Doe
tinchem D4; Warnsveldse Boys Cl
- Vorden Cl; AZC C2 - Vorden C2;
Voorst BI -Vorden/Ratti BI; Ratti
Al - DZC '68 A2; Vios B. l - Vorden l;
Vorden 2 - WVC 3; Vorden 3 - Loil 2;
Vorden 4 - Longa '30 6; Vorden 5 Zelhem 7
Programma 7 mei
Viod D4-Vorden D4
EIBERGEN - VORDEN: 5-2

Vorden heeft in Eibergen een flink
pak slaag gehad van de plaatselijke sportclub. Hoewel ook persoonlijke fouten werden afgestraft,
bleek ook het tactische concept
van Vorden een kolfje naar de
hand van Eibergen. Vorden kwam
in de achterste gelederen steeds
een mannetje te kort. Eibergen
hanteert overwegend de lange bal
op de razendsnelle en balvaste
spitsen Pit en Reinders. In de eerste helft kwam Vorden er niet aan
de pas en in de tweede helft bleek,
dat de achterhoede van Eibergen
ook erg kwetsbaar is en twee doel-

punten moest accepteren. Wil Vorden niet in degradatiegevaar komen, dan zal het nog minimaal
drie punten moeten pakken in de
resterende 4 wedstrijden.
De wedstrijd was nog maar slechts
7 minuten oud, toen Vorden haar
eerste doelpunt om de oren kreeg.
Een Vorden verdediger werd uitge
kapt en op het schot had keeper
Kees Holrichter geen kans. 1-0
Vorden kwam nauwelijks aan aanvallen toe. De spitsen van Vorden
zaten niet erg best in de wedstrijd
en werden bovendien kort gedekt.
In de 30e minuut werd het 2-0. Eibergen kwam in een over tal situatie voor het doel en de voorzet
van Jordi Pit werd door middenvelder Groenedal binnen gewerkt.
In een van de schaarse aanvallen
van Vorden had Ronald de Beus de
mogelijkheid de achterstand te
verkleinen. Hij lob te de bal over de
keeper, maar zag zijn inzet van de
doellijn gehaald. In de 60e minuut
nam de spits in buitenspelpositie
de bal aan en mocht van scheidsrechter Levers uit Groenlo de 3-0
aan laten tekenen.
Het zou voor Vorden nog erger
worden, want even later kon de
Eibergen spits een lage voorzet
eenvoudig binnen tikken. 4-0.
Zodra de Vorden verdedigers inschoven werd het direct gevaarlijk.
Rob Enzerink en Erik Oldenhave
combineerden samen naar het zestienmeter gebied en op de uithaal
van Erik Oldenhave had de keeper
geen verweer. 4-1
Keeper Kees Holrichter kwam in
de 75e minuut iets te voortvarend
uit zijn doel en de snelle linkerspits Reinders lobte van grote afstand de bal in de touwen. 5-1
In de laatste vijftien minuten van
de wedstrijd werd Vorden sterker
en het creëerde zich een aantal
kansen. Vooral Niels Siemerink
liet zien, dat hij over een goede
techniek bezit en was de verdedigers steeds te snel af. Vorden kreeg
diverse kansen en keeper Pascal
Woeltjes van Eibergen moest een
aantal keren de zeilen flink bijzetten. Sandor Verkijk bracht een
steekpass goed onder controle en
gaf de keeper geen schijn van
kans. 5-2.
SILVOLDE - VORDEN: 0-0

Vorden heeft in Silvolde één punt
gepakt in een overigens matige
wedstrijd. In de laatste 20 minuten speelde haalde Silvolde alles
uit de kast om Vorden op de
knieën te krijgen en schuwde
daarbij het harde werk niet. Het
ontging de scheidsrechter kenne
lijk allemaal, want hij hield de
kaarten op zak.
Vorden kreeg in de slotminuten
nog twee uitstekende kansen,
maar het zat er kennelijk niet in
om de volle winst mee naar huis te
nemen. Niels Vos en Renz Corne
goor zijn aan de lange lijst met
geblesseerde spelers toegevoegd.
Vorden is nog niet vrij van degradatiezorgen. Het heeft nog drie
wedstrijden te gaan en nota bene
tegen de onderste drie van de
ranglijst. Het heeft overigens alles
nog in eigen hand.
Zowel Vorden als Silvolde speelde
op de aanval, maar de voorste linies kwamen niet aan voetballen
toe. Vorden had nog de beste kansen, hoewel keeper Mark Borgonjen ook een aantal keren hande
lend moest optreden.
Ronald Visser was dicht bij een
treffer toen hij een diepe bal lichtelijk toucheerde en daarmee
keeper Jeroen Disbergen verschalkte, maar de bal ging net
langs het doel. Vorden had moeite
om de zestienmeter binnen te
dringen en het kreeg dan ook geen
uitgespeelde kansen. Met de af-

standsschoten had keeper Disbergen geen moeite.

Te n n is

Silvolde heeft enkele snelle spitsen
en het hanteert de lange bal om
die snelheid te benutten. Het
kreeg overigens ook geen uitgespeelde kansen en dat was vooral
te danken aan de korte mandekking van Joris Plateeuw, die tot
taak had om de meest gevaarlijke
spits uit te schakelen.

TENNIS VERENIGING VORDEN
Uitslagen competitie

In de tweede helft was Vorden in
de beginfase wat sterker en kreeg
het ook een aantal uitgespeelde
kansen. Doch de schoten van Rob
Enzerink en Ronald de Beus werden door de doelman goed gekeerd. Silvolde bracht halverwege
de tweede helft een extra wapen in
de strijd. Er werden overtredingen
begaan die absoluut niet kunnen
en met het spelletje niets uitstaande heeft. Dat er geen ernstige blessures zijn ontstaan, was te danken
aan de zelfbeheersing aan Vordense kant. De scheidsrechter die kennelijk zijn dag niet had liet het allemaal toe en dat is jammer voor
het voetbal.
Vorden kreeg uit een aantal dode
spelmomenten goede kansen,
maar het had het geluk wederom
niet aan haar zijde.
Frank van Zeeburg was dicht bij
een treffer, maar zijn schot werd
geblokt en Edwin Visser verschalkte de keeper toen die buiten de zestien meter twijfelde tussen de bal
wegtrappen of pakken, maar zijn
boogballetje ging rakelings naast
het doel. In de laatste minuten
sloop de onrust in de ploeg. Immers dit seizoen hebben de geelzwarten al veel punten in de slotminuten verspeeld.
De wedstrijd eindigde zoals het be
gon met een dubbel blanke stand.
Komende donderdagavond speelt
het thuis de belangrijke wedstrijd
tegen Erix uit Lievelde.

Stephan Braakhekke
wint Superklasse
'De Graafschaprijders'
Stephan Braakhekke uit Ruurlo
heeft Paaszaterdag tijdens de motorcross van "De Graafschaprijders" de Superklasse op zijn naam
geschreven. De wedstrijden werden gehouden op het clubcircuit
in het buurtschap Delden, waar de
in totaal 28 coureurs voor spannende wedstrijden zorgden. Dit alles onder het toeziend oog van
wedstrijdleider Walter Arendsen.
Na afloop maakte voorzitter Gerben Vruggink de volgende uitslagen bekend:
Superklasse: l Stephan Braakhekke, Ruurlo; 2 Erwin Plekkenpol,
Hengelo; 3 Marcel Bulten, Vorden.
Klasse Jeugd 65/85CC: l Bas Klein
Haneveld, Warnsveld; 2 Bart Bosman,
Vorden; 3 Torn Berends, Vorden.
Klasse 125CC: l Niek Langewerden, Vorden; 2 Edwin Visser, Vorden; 3 Niels Beek, Vorden.
Klasse Recreanten: l Robert van de
Tweel, Huissen; 2 Tjeerd Stapelbroek, Vorden; 3 Gerard Michelbrink, Varsseveld.
Het bestuur van de VAMC "De
Graafschaprijders" is voornemens
om dit jaar op zaterdag 24 mei
voor de jeugd een speciale trainingsmiddag te beleggen. Jeugdle
den krijgen op deze dag op het
"Delden-circuit" de kneepjes van
het crossen bijgebracht. De training wordt verzorgd door Jan
Broekhof en Stephan Braakhekke.
Zij zijn beiden gediplomeerd
jeugdmotorsport-trainer van de
KNMV. Verder zal bij voldoende
deelname in 2003 weer een
"jeugdmotorsportman van het
jaar" worden gekozen. De winnaar
zal tijdens de feestavond op de eerste zaterdag in februari 2004, be
kend worden gemaakt.

Zondag:
Heren 6e klasse, Weusthag 3 - Vorden 1:5-1; Heren 7e klasse, Vorden
2 - Ludica 5: 3-3; Heren 7e klasse,
Schaarsbergen 2 - Vorden 3: 4-2;
Dames 3e klasse, Vorden l - Dene
kamp 3: 6-0; Gemengd 35+ 3e klasse, Stokpaardje l - Vorden 1: 2-3;
Heren 35+ le^klasse, Emmen l Vorden 1: 2-4; Gemengd junioren,
Vorden l - Beukersweide l: 3-5
Zaterdag:
Heren 2e klasse, Lewabo l - Vorden 1:5-1; Heren 5e klasse, Soccii l
- Vorden 2: 3-3; Heren 35+ 4e klasse, Braamveld 2 - Vorden 1: 1-5;
Meisjes t/m 17, Vorden l - De Kei l:
6-0
Dinsdag:
Dames Ie klasse, Vorden l - IJsselweide 1: 3-3; Dames Ie klasse, Vorden 2 - Lochem l: 2-4: Dames dubbel 4e klasse, Almen l -Vorden 1:
2-2; Dames dubbel 4e klasse, Winterswijk 7 - Vorden 2: 3-1
Woensdag:
Mix t/m 12 jaar, Vorden l - Welgelegen 1: 3-2; Mix t/m 10 jaar, Doe
tinchem l - Vorden 1:4-1; Mix t/m
10jaar, Braamveld l -Vorden 2:1-4
Donderdag
Dames 2e klasse, Vorden l - Keislag 1:2-2
Programma thuiswedstrijden
De aankomende week staan er
geen wedstrijden op het programma i.v.m. de vakantie.
Zondag:
Heren 6e klasse, Vorden l - Diekman 1:4-2; Dames 3e klasse, Losser
l - Vorden 1: 3-3; Gemengd 35+ 3e
klasse.Vorden l - Colmschate 4:5-0
Heren 35+ Ie klasse, Vorden l Nieuweland 2: 5-1, Gemengd junioren, Mail. Molen l -Vorden 1:0-8
Zaterdag:
Heren 2e klasse, Vorden l - Alphen 1: 5-1; Heren 5e klasse, Vorden 2 - Gorssel 1:3-3; Heren 35+ 4e
klasse, Vorden l-Winterswijk 3:4-2;
Meisjes t/m 17, Zelhem l -Vorden 1:
1-5
Dinsdag:
Dames Ie klasse, Daisy l -Vorden 1:
4-2; Dames Ie klasse, P.L.T.C. l Vorden 2: 6-0; Dames dubbel 4e
klasse, Vorden l - Braamveld 2:3-1;
Dames dubbel 4e klasse, Vorden 2
- Didam 2: 3-1
Woensdag
Mix t/m 10 jaar, Groenlo l - Vorden 1:4-1; Mix t/m 10 jaar, Loenen
l - Vorden 2: 2-3; Mix t/m 12 jaar,
Vorden l - Lochem 1: 5-0; Mix t/m
12 jaar, Vorden 2 - Keislag l: 2-3
Donderdag
Dames 2e klasse, Winterswijk 3 Vorden 1:2-2

Bridgen
BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 23 april
Groep: A
l Mw. N. Hendriks/Dhr. G.G. Bergman 58,58%; 2 Mw. EM. Collenteur/
Dhr. HAP. Collenteur 57,92%; 3
Mw. R. den Ambtman/Mw. R. Thalen 56,32%.
Groep: B
l Mw. HJ. Schol ten/Dhr. J.H. Scholten 76,93%; 2 Mw. T. Hooyveld/
Dhr. J. Duinkerken 52,50%; 3 Mw.
G. Kriek/Mw. M. de Leeuw 52,08%.
BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen Pasen
Groep A:
1. De dames Vruggink/Meijer 62,9%;
2. Het echtpaar Hoftijzer 60%; 3.
Het echtpaar Wullink 58,8%.
Groep B:
1. Het echtpaar Koekkoek 61,5%;
2. De dames de Bruin en Lamers
60,9%; 3. De dames Brandenburg/
Eijerkamp 57,8%.

Dominee Nico ter Linden:

"Ik hoop zo dat mensen er rustig over na willen denken"
"Veel gelovigen schijnen er moeite mee te hebben zich
als potentiële donor beschikbaar te stellen. Aan de
ene kant begrijp ik dat wel een beetje, aan de andere
kant begrijp ik het ook weer niet." Voor dominee Ter
Linden zitten er meerdere kanten aan de afweging.
"Ik begrijp hel omdat sommigen het
geloof in de opstanding letterlijk
nemen. Een lieve, stervende mevrouw
vertrouwde mij eens toe dat haar man
graag gecremeerd wilde worden.
Maar / i j wilde dat niet, want hoe
moest dat dan met de opstanding?
Zij had het gevoel dat haar stoffelijk
overschot daarvoor onontbeerlijk
was. Niet onbegrijpelijk: de doden
van wie wij geloven dat ze bij God
z.ijn, zien wij lichamelijk voor ons.
/onder plaatjes kan een mens nu eenmaal niet fantaseren. Maar wie even
doordenkt /al beseffen dat God ons
stoffelijk overschot niet als bouwstof
nodig heelt. On/e vijfjarige kleinzoon, die niet lang geleden een dood'
vogeltje in de t u i n begraven heeft,
/egt het zo: 'Dat vogeltje ligt in de
grond, maar wat dat vogeltje denkt en
voelt, dat is bij God.1 Ik denk overigens dat hij graag een vleugel van dat
dode vogeltje aan een ander vogeltje
had gegeven, als dat vogeltje daarmee
weer y.ou kunnen vliegen."

Emotionele bezwaren
"Maar ik zei dat ik het aan de andere
kant ook weer niet begrijp. Dat men-

sen emotionele bezwaren tegen het
donorschap hebben, dat begrijp ik
wél. Je omringt de stervende met al je
liefde, je hebt het lichaam gestreeld,
verwarmd, ver/orgd, en als dan de
dood is ingetreden, dan wil je dat die
dode nu verder in vrede kan rusten. Je
wilt die dode ook tegen vreemde blikken en vreemde handen beschermen,
je waakt bij je doden, omringd ook
hun stoffelijk overschot met liefdeen
zorg. Het kan niet anders dan weerstand oproepen dat zo iemand dan
wordt weggereden om in een steriele
helverlichte ruimte weer te worden
geopereerd. Er is een stem in ons die

"We willen er maar liever
niet aan denken"
dat onze geliefden wil besparen. Wij
willen er maar liever niet aan denken,
en wij doen dat dus ook niet. Zonde,
welbeschouwd. Want het vermindert
de levenskansen van anderen."

Nadenken over de dood
"Wat ik zo vurig hoop, is dat mensen

Dominee Nico ter Linden was 18 jaar predikant van de Westerkerk in Amsterdam.
Hij voltrok het huwelijk van prins Manrils
en prinses Marilène en doopte hun dochtertje Anna. Al jaren werkt hij aan een
hervertelling van de bijhelse verhalen niet
uitleg: Het verhaal gaat..,, een zesdelige
serie waarin de bijhei nieuwe betekenis
krijgt voor mensen van nu. Voor de komende boekenweek schreef hij een essay over
de dood: De dai; zal komen, Janus.

Nico Ier Linden: "Hel kun ook een troost zijn "
er wel over durven denken. En je
zou mogen verwachten dat gelovige
mensen die durf in het bijzonder
kunnen opbrengen. Wij hebben in
onze cultuur de dood verdrongen, er
groeien generaties op die geen ervaring met de dood hebben, behalve
dan die van een grootouder. Wij denken zelden of nooit over de dood, en
we zijn dus ook slecht voorbereid als
die dood zich voortijdig aandient. We
zijn kwetsbare stervelingen, een dun
wandje scheidt ons maar van de
dood. maar wij verdringen die
gedachte, en wanneer wij door de
dood worden overvallen, zijn we
geheel en al van slag. En een mens
die ontredderd is, kan niet rustig
meer nadenken over het donorschap."

Wel of niet donor worden: voor
veel mensen is dit een lastige
keu/e. Het liefst /ouden we er
helemaal niet bij stilstaan dal
het leven eindig is. Voor wie
helemaal ge/ond is, lijkt er ook
geen noodzaak te be. taan 0111
veel aandacht aan dit onderwerp

te besteden. Maar vele duizenden
mensen in Nederland zijn voor hun
geluk, of zelfs hun leven, afhankelijk van donoren. Van mensen dit'
toestemming hebben gegeven om
organen en/of weefsels na overlijden te schenken aan patiënten voor
wie een gezonde nier of hart de

Troost
"Ik hoop vurig dat mensen, gelovigen
en ongelovigen, de rust vinden hun
eigen dood en die van hun geliefden
al in de bloei van hun leven onder
ogen te zien. Dan /.uilen zij minder
overrompeld zijn wanneer de dood
zich onverhoeds meldt. En zij zullen
zichzelf en hun dierbaren met meer
innerlijke rust kunnen afstaan om een
ander nieuw leven mogelijk te maken.
Dat kan ook een troost z.ijn: dat een
ander vogeltje nu dolgelukkig met
één van jouw vleugeltjes rondvliegt."

Staatssecretaris Ross:
"Laat besluit in ieder geval
vastleggen bij het donorregister"

Wel? Of niet?
Ken paar jaar geleden ontving iedere Nederlander van achttien jaar en
ouder een brief van de overheid. Hierin stond een belangrijke vraag:
wilt u donor zijn na uw overlijden? Dat was natuurlijk een moeilijke
vraag, want heel veel mensen hadden nog niet zo nagedacht of ze zich
al dan niet wilden laten registreren als orgaan- en/of weefseldonor.
Hoewel ruim eenderde van de mensen het registratieformulier destijds
terugstuurde, is het probleem van de wachtlijsten voor organen en
weefsels nog steeds niet opgelost.

"De kerk is eeuwenlang de plek
geweest waar mensen zich hun sterfelijkheid steeds weer bewust werden.
Je liep naar de kerk over het kerkhof
waar je je doden wist, en in die kerk
ging het altijd over leven en dood.
Maar de kerken zijn leeggelopen, en
als je ziet wat begrafenissen als die
van prinses Diana, Pim Fortuyn en
prins Claus allemaal losmaken, dan
kun je niet anders dan constateren dat
velen zich ineens geen raad meer
weten, omdat de dood plotseling zo
dichtbij is."

enige kans is. Of voor wie een
hoornvlies- of huidtransplantatie
een wereld van verschil maakt.
De overheid roept nu alle
Nederlanders op om in ieder
geval hun keus kenbaar te maken.
Door het registratieformulier in te
leveren. Vanzelfsprekend kan er
ook een nieuw formulier aangevraagd worden, want bij veel
mensen /al het niet meer op de
schoorsteen staan, Een registratieformulier kan tegenwoordig
ook online opgehaald worden:
www.donoroiniet.nl.

Clémence Ross (45) is staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Ze heeft medischethische zaken in haar portefeuille,
waaronder orgaandonatie. De
staatssecretaris roept iedere Nederlander, jong en oud, op om zich als
donor aan te melden.
"Donor worden, dat is belangrijk.
Iedereen vindt het gewoon datje een
orgaan kunt ontvangen als dat nodig
is. Maar het moet e i g e n l i j k net zo
logisch zijn datje óók bereid bent een
orgaan af te staan na je dood. Zodat
iemand anders een beter leven tegemoet gaat."

Praten

Ooit beschikbaar
een stukje Johan

Word ook donor.
Beslis nu.
Vraag het donorformulier: www.donorofniet.nl
0900-8212166 (10 cent p/m)

Staatssecretaris Ross hoopt dan
ook. dat veel van de acht miljoen
Nederlanders die zich nog niet als
donor hebben opgegeven, dat alsnog
doen. Ze heeft er begrip voor dat
mensen er eerst goed over nadenken,
j u i c h t dat zelfs toe. "Praat erover in
uw familie, met vrienden en kennissen." raadt ze aan. "Het is natuurlijk
emotioneel, dat begrijp ik heel goed.
Aan de andere kant: die emoties
spelen net zo goed bij mensen die
dierbaren verliezen omdat er geen
levensreddende organen van anderen
beschikbaar z i j n . Er is voldoende
voorlichting beschikbaar om een
goede afweging te kunnen maken."
Is eenmaal een besluit genomen om
organen af te staan, laat dat dan ook
blijken, is de boodschap van de
staatssecretaris. "Ik respecteer dat
mensen om persoonlijke redenen hun

Staatssecretaris Clémence Ross
organen niet af w i l l e n staan na hun
dood. hoewel ik hoop dat ze het wel
doen. Laat een besluit in ieder geval
vastleggen bij het landelijk donorregister. Dat voorkomt veel onduidelijkheid voor nabestaanden en artsen."

Begeleiding
De staatssecretaris ziet nog meer
positieve o n t w i k k e l i n g e n in het verkrijgen van meer donororganen.
"Ziekenhuizen beschikken steeds
vaker over een donorfunctionaris. Zij
helpen artsen en verpleegkundigen
om potentiële donoren te herkennen.
Tegelijkertijd begeleiden ze nabestaanden en geven ze voorlichting aan
alle betrokkenen. Dit werkt: de resultaten zijn zeer bemoedigend".

Squashhal Sportcentrum
Aerofitt geopend

olitievaria
Vrijdag 11 april
Aan het Lekkebekje werden een
aantal vernielingen gepleegd. Er
werden verscheidene gaten gegraven en een aantal boompjes omge
hakt.
Eer werd een alcoholcontrole gehouden. Een 12-tal bestuurders
hebben geblazen, geen van hen
had teveel gedronken.
Aan de Prins Clauslaan vond een
aanrijding plaats. Een bestuurder
zag een lepel van een vorkheftruck
bij het achteruit rijden over het
hoofd, waardoor haar auto beschadigd raakte.
Zaterdag 12 april
Aan de Burgemeester Galleestraat
werd een herenfiets gestolen. Deze
werd door de eigenaar terug gevonden op de Raadhuisstraat.
Wederom werd er een alcoholcontrole gehouden. Een 13-tal bestuurders hebben geblazen, geen
van hen had teveel gedronken.

Sportcentrum Aerofitt is uitgebreid met vier squashbanen.
Het nieuwe gedeelte werd zondag 6 april onder grote belangstelling geopend. Met deze uitbreiding beschikt Sportcentrum Aerofitt over een accommodatie van totaal 1.700 vierkante meter sportplezier.
De squashhal is ondergebracht in
een naastgelegen bedrij fsmagazijn die helemaal verbouwd is. Een
verbindingsgang geeft toegang tot
hal 2 en de squashbanen (hal 3). In
de nieuwe squashhal zijn vier banen gerealiseerd. Drie banen zijn
inmiddels in gebruik. Baan vier is
nog niet helemaal klaar.
'Hier binnenkort baan 4' staat op
een vel papier dat tegen een wand
is geplakt. Naast de banen is boven
een tribune en een gezellige bar
gesitueerd. De wand is fraai beschilderd met een landschap. Voor
het gebruik van de squashbanen

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

hoeven leden niet extra te betalen.
"Het valt onder het totale lidmaatschap.
Leden kunnen onbeperkt sporten
en gratis gebruik maken van onze
faciliteiten", zegt mede-eigenaar
Remge Vink. "We streven naar een
sportcentrum met een heel uitgebreid pakket aan mogelijkheden.
We willen de klant zo ruim mogelijk bedienen met veel activiteiten
en faciliteiten. Zowel op het gebied van inspanning als ontspanning in combinatie met gezelligheid en sfeer", zegt Vink.
In zijn openingswoord bedankte
Remge Vink de bedrijven en alle
andere die meegeholpen hebben
bij de bouw. Voor het eigen personeel was het de laatste dagen een
hectische tijd. Er werd niet gekeken op een extra uurtje. "Zonder
iemand tekort te doen, wil ik in
het bijzonder mijn vader bedanken. Hij ging maar door en heeft

Ik heb een "reddingscommissie".
We komen af en toe bij elkaar en
spreken af hoe het verder moet.

LIEVE, BESTE, HARTELIJKE
VORDENAREN
Ik wil een stukje in Contact schrijven om jullie te bedanken. Ik kan
niet meer zeggen dan:"Bedankt allemaal!" Ik heb overal in het woordenboek gezocht om een mooier
woord te vinden dan "bedankt",
maar dat is er niet.

Mijn buren, kennissen, vrienden
en andere mensen uit Vorden, die
ik niet persoonlijk ken, hebben de
laatste tijd veel geholpen. Ze zijn
samen met ons in de optocht naar
het gemeentehuis gelopen en ze
hebben de petitie aan minister
Nawijn getekend. Ze hebben onze
foto achter hun raam gehangen.

Onze procedure is nog niet afgelopen. Ik moet nog drie maanden
wachten, voordat ik iets zal horen.
Wachten duurt altijd lang. Het
geeft niet. Ik wacht liever dan dat
ik een slecht bericht krijg. Als ik te
horen krijg dat we weg moeten,
dan weet ik niet waar we heen
moeten. Ik heb geen ander adres.
Ik weet wel waar ik vandaan kom,
maar ik heb daar niets te zoeken.
De kinderen weten er niets meer
van. Ze voelen zich Nederlandse
kinderen, want ze herinneren zich
geen.ander land. Zou uw regering
ooit onze situatie begrijpen? Maar
goed, ik heb alle steun van de Vordenaren.

Heeft u gezien dat dichtbij het
stoplicht bij de molen een huis
staat waar een poster hangt met
de tekst :"Laat Kanchu en Dallu
blijven, ze hebben niets misdaan."
Ik ken de mensen niet, de tekst is
van hen, de poster hangt er altijd.
Voor de petitie heb ik zelf ook gelopen om handtekeningen te verzamelen.

Chr. Basisschool "Het Hoge" zet
zich volledig voor ons in en doet
haar uiterste best om Dallu en
Kanchu hier te laten blijven. Ouders van kinderen en ook andere
scholen werken mee. Moeders verwennen ons met zakjes snoep of
wat geld.
Alle kerken in het dorp vechten
ook voor ons. Een familie helpt ons
sinds een paar jaar al met de juridische zaken. Ze hebben bijna het
werk van de advocaat overgenomen.

Toen heb ik mooie ervaringen opgedaan. Velen deden mee. Iedereen zei:"Succes!" en soms werd ge
zegd: "Ik brand een kaars voor je!"
of: "Ik duim voor je!" of: "Ik bid
voor je!" of: "We vechten voor jullie!" of: " Als er wat is, mag je ge
woon langskomen. De deur staat
altijd open voor jullie!" We hebben nu 1900 handtekeningen. Wij
proberen zelf naar Den Haag te
gaan om de petitie aan te bieden.
Ik krijg ook praktische en financiële steun van bewoners van Vorden.
Soms denk ik: "Wat wil ik nog
meer?" of: "Hoe kan ik ooit iets te
rugdoen voor Vorden?"
Eén ding weet ik zeker: ik houd
heel erg veel van dit trotse en lieve,
kleine dorp. Waar ik ook heenga.

heel veel en hard gewerkt", zei
zoon Remge.
Voor de bezoekers was er de mogelijkheid om de squashbanen uit te
proberen onder professionele begeleiding van Milja en Jan Dorenbos. Milja Dorenbos en Mike Spie
ker, beiden A-spelers, speelden een
demonstratiewedstrijd. Wie een
jaarlidmaatschap afsloot tijdens
de opening hoefde geen inschrijfgeld te betalen.
Sportcentrum Aerofitt is zeven dagen per week geopend. Met een lidmaatschap kunnen leden onbeperkt trainen en sporten en gratis
gebruik maken van de faciliteiten.
Aerofitt werkt met gediplomeerde
instructeurs en er wordt samen ge
werkt met fysiotherapeuten, artsen en specialisten. Er worden
meer dan zeventig groepslessen
gegeven.
Sportcentrum Aerofitt is gevestigd
aan de Winkelskamp 5 in Hengelo
Gld. Telefoon (0575) 46 50 01.

ik zal het nooit vergeten. Het lijkt
of ik hier geboren ben. We hebben
hier " ooms " en "tantes" en vrienden en zelfs een "opa" en "oma".
We hebben alles, behalve een verblijfsvergunning. Zou de regering
ooit onze problemen begrijpen?
Burgemeester Kamerling heeft be
loofd: "We steunen je." Dat bete
kent heel veel voor ons. Als er wat
is, ga ik meteen naar hem toe.
Want we zijn ook burgers van Vorden. We zijn tien jaar in Nederland en daarvan wonen we bijna
acht jaar in dit dorp. Bijna alle
mensen uit de Van Heeckerenstraat zijn onze buren en ook een
klein stukje van de Hoetinkhof. Er
wonen veel mensen waar ik een
goed contact mee heb.
Bij school vroeg ik een keertje aan
de moeder van Jurriaan: "Hebt u
getekend?" Ze antwoordde: "Wat
dacht je? Als het helpt wil ik het
wel tien keer doen. Jullie zijn ook
mijn medemensen. Zo zou de rege
ring in Den Haag ook moten denken!" De moeder van Riek en Jarno
heeft met mij meegelopen om
handtekeningen te verzamelen.
Ik vind dat heel -erg lief van haar.
Maar heel soms weigerden mensen om te tekenen:"Ik begrijp je
verhaal niet" of "Ik doe niet mee".
Dat geeft niet. Ik respecteer hen
ook.
Ik heb het gevoel dat ik het hart
van de Vordenaren gewonnen heb
en daar ben ik heel erg blij mee.
Nogmaals heel hartelijk dank!
Ook namens Dallu en Kanchu,
Gita

Zondag 13 april
Op de rotonde aan Het hoge /
Rondweg vond een aanrijding
plaats. Een bestuurder van een be
stelbus verleende geen voorrang
aan de bestuurder van een motor
die al op de rotonde reed.
Beide voertuigen raakten beschadigd.
Maandag 14 april
Aan de Lindeseweg vond een ernstig ongeval plaats. Twee voertuigen botsten in een scherpe bocht
frontaal op elkaar. Een passagier
van een van de voertuigen overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Beide bestuurders zijn
overgebracht naar het ziekenhuis.
Op de Baakseweg werd een alcoholcontrole gehouden. Een bestuurder bleek teveel hebben gedronken. Op het politiebureau
bleek na de blaastest dat de bestuurder zodanig veel had gedronken, dat zijn rijbewijs werd inge-

GROEP VORDEN

vorderd. Tevens wordt er tegen
hem proces-verbaal opgemaakt.
Dinsdag 15 april
Op de Horsterkamp werd een snelheidscontrole gehouden tussen
14:30 uur en 15:30 uur. Er werd 11
x een proces-verbaal opgemaakt
voor het overtreden van de maximale snelheid. De hoogst gemeten
snelheid was 81 km / h.
Woensdag 16 april
Op de Van Heeckerenstraat vond
een aanrijding plaats. Een bestuurder van een auto en een fietser
kwamen elkaar tegemoet. Beiden
hielden niet uiterst rechts waardoor de fietser tegen de spiegel
van de auto botste.
Op het terrein van het bedrijf Kangaro aan de Enkweg worden al ge
ruime tijd regelmatig vernielingen gepleegd. Er zijn een aantal
keren ramen vernield. Er zal meer
toezicht gehouden worden en de
aanwezige jeugd zal weggestuurd
worden. Als blijkt dat waarschuwen niet helpt, zal er proces-verbaal opgemaakt worden. Er zal
door het bedrijf zelf hekwerken ge
plaatsd worden met verboden toe
gangssbordjes.
Gevonden en verloren voorwerpen, met ingang van l april
Gevonden:
- Portemonnee- blauw stof met
pasfoto's en 5 Euro
- Heren horloge merk Fishbone,
metaalkleurig, zwarte band
- Horloge Aqua Basia, metaal
kleurig
Verloren:
- Sleutels- 4 stuks, blauw etui
- Wieldop-Peugot 206
- Mobiele telefoon- Nokia, grijsblauw
Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Het algemene telefonnummer is
0900-8844.

4 mei fietstocht Wildenborch
Zondagmiddag 4 mei wordt in
de Wildenborch een familiefietstocht georganiseerd.
De tocht heeft een lengte van 28
kilometer en voert de deelnemers
door een prachtig gebied en voor
velen over onbekende wegen en
paden.

Onderweg is een stop gepland
waar de deelnemers worden getrakteerd op koffie met krentenbrood. Na afloop is er voldoende
gelegenheid om de calorieën die
verloren zijn gegaan weer aan te
vullen. Deelnemers kunnen zich
op 4 mei inschrijven bij de Wildenborchse Kapel aan de Kapelweg l.

28 mei:

Dancefeest Dance Planet
is terug met vier zalen
Woensdag 28 mei (dag voor hè
meivaart) vindt in het City Lido
in Groenlo weer het grootste
dancefeest van Oost-Nederland
plaats. Dance Planet is er in zijn
meest uitgebreide vorm en
voorziet in de behoeftes van alle dansliefhebbers. House, Club,
Trance, Techno en Hardstyle, alle stijlen zijn vertegenwoordigd, verdeeld over 4 zalen.
Dance Planet heeft ook weer een
aantal speciale gastdj's uitgenodigd. 4 Strings scoorde diverse hits
met 'into the night (take me
away)', 'diving' en de nieuwe plaat
'let it rain' belooft ook weer een
clubknaller eerste klas te worden.
4 strings bracht ook platen uit onder de naam Carlos en Madelyne.
Rob Boskamp mag rustig een
icoon in de Nederlandse housewe
reld genoemd worden. Hij mixt al

platen vanaf 1976 en in de 'summer of love' van 1987 was hij een
van de mensen die de house in Ne
derland groot maakte. Veel mensen kennen Rob ook van de weke
lijkse Club Favours die hij voor
ruuddewild.nl in elkaar mixte.
Pila komt zoals veel hardstyle dj's
uit de oude hardcoretijd. In 1992
stond hij op Thunderdome 2 in de
Frieslandhallen en sindsdien is
zijn ster rijzende. Momenteel kom
je hem vaak tegen op de Qdance
feesten.
Naast deze dj's kun je ook genie
ten van Jack Ohm, Zemtec, Maxim
(f.k.a Lammerz), Oliver en J-lines.
De visuals zijn van buro klimaks.
Kaarten voor Dance Planet zijn
weer te koop bij alle Focus Fashion
vestigingen en bij City Lido en de
Radstfctöe,

DE WITTE BRINK
Keijenborgseweg 2 • 7021 KP Zelhem • Tel. (0314) 64 16 47
Van eigen kwekerij:

Deze week: 28 april t/m 3 mei 2003.
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WAARDEBON
Bemeste kwekerspotgrond
3 halen = 2 betalen!
Alleen gelig van 28 april t/m 3 mei 2003.

Let op: Koninginnedag geopend!

VALLE VERZASCA
vijvercentrum

o
CD

Vaste planten

(per stuk € 1.-)

nu 10 voor

Stekgeraniums

€

-

vanaf 5 voor € O»
Groot assortiment zomerbloeiers, kuipplanten,
stekgoed enz. enz.

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

MOEDERDAG
HOBBYBEURS
4 mei 2003 in dorpshuis „De Horst"
Sint Janstraat 6 te Keijenborg
van 10.30 tot 17.00 uur.

PVC-Vij'verfolie 1,0 mm van € 4.65 nu €3.65

Doetinchem

En verder een uitgebreid assortiment kamerplanten.

TEGELHANDEL

mullcf-vordcft bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Entree € 1,- / Kinderen tot 12 jaar gratis.

U.V.-lamp 15 watt van € 155.- nu €130.-

Vijverbeluchtingsset gratis
bij aankoop vanaf €75.6 oever-moerasplanten van € 12.50 nu €10.-

Kijk voor meer informatie op
www.hobbybeurs.com

Contactjes?
Het cement
tussen vraag en aanbod!

Pondblokken tegen draadalg van € 5.70 nu €4.95

Profi vijverfilterset incl. pomp, u.v.-lamp
van €650.-nu €500.-

Valle Verzasca vijveraanleg
de vijverspecialist in aanleg van vijvers
Bronkhorsterstraat 9 • Keijenborg
Tel. (0575)46 11 95
Geopend iedere zaterdag van 9.00 - 17.00 uur.

Inname van:
• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
• zwarte grond
gebroken puin

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK
Schoorsteenvegen.

• asbest (dubbel verpakt in plastic)
GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

Tonny Jurwërfs

ENZERINK

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

Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.
Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.
Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

S~~ IUX
AUTOSCHADE
l /p|
HEQSTELBEDRIJF i

Verkoop/verhuur aanhangwagens

Zelfstandig en hart voor beton?

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

HCI Betonindustrie is een dynamisch productiebedrijf voor prefabbetonelementen voor de

iH t Nidit

woningbouw, agrarische sector en weg- en waterbouw. Uiteenlopende projecten worden
door ons in het hele land gerealiseerd. Naast een aantal standaard-producten worden er
prefabelementen op maat gemaakt, exact conform de wensen van onze opdrachtgevers.
Momenteel zijn we op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de functie van:

96

Voorman Timmerwerkplaats m/v
Functieomschrijving:

Functie-eisen:

- het leiding geven aan een groep van ongeveer 10

- een bouwkundige opleiding op MBO niveau

medewerkers

- leidinggevende ervaring en/of capaciteiten

- samen met de werkvoorbereider en de halchef er zorg

- bij voorkeur ervaring op het gebied van de mallenmakerij

voor dragen dat de benodigde mallen op tijd klaar zijn
om de productie in te gaan
Onze nieuwe medewerker bieden we een prettige en collegiale werksfeer en een bij
de functie passend salaris.
Heeft u interesse en wilt u eerst meer weten over deze vacature, neem dan contact
op met de heer P. van Mourik, telefoon (0575) 46 81 81.

64.95

IE5EH

SCHOENMODE

B«atrtxpWn6,7031AJWehl
ÉDorpaatraat 4,7251 B8 Vonten

www.Glesen.Sho68.nl 0Gte8en@Shoes.nl

Uw schriftelijke sollicitatie met bijbehorende CV kunt u binnen 14 dagen na verschijnen van deze advertentie sturen naar:
HCI Betonindustrie, afdeling Personeelszaken, Postbus 98, 7255 ZH Hengelo Gld.

BetonindüstrieiHCI

HCI Betonindustrie B.V.
Kruisbergseweg 13, Postbus 98, 7255 ZH Hengelo (Gld)
Telefoon (0575) 46 81 81 Fax (0575) 46 11 74, www.hcibeton.nl

Al 95 jaar een naam in steen

Nationale skeeler- en schaatstop naar Vorden op 17 mei

Open huis bij Steenhouwerij
Marinus J. Hesselink BV

Erik Hulzebosch,
Ids Postma en
Mark Tuitert aan de start
De voorbereidingen voor de 2e
editie van de skeelermarathon
in Vorden zijn in volle gang.
De afgelopen maanden is er door
het plaatselijke skeelercomité
hard gewerkt om het evenement
weer net zo goed te laten verlopen
als de eerste keer. Het parcours op
het Industrieterrein aan de Oostkant van Vorden is ongewijzigd.
De rijders waren met name vol lof
over de kwaliteit van het asfalt en
de besloten ligging van het traject.
Hoewel het pas de 2e wedstrijd is
in het kader van de landelijke
competitie verschijnen alle bekende deelnemers aan de start.
Onder hen Erik en Jenita Hulzebosch, de winnaar van vorig jaar
LUC Bartolomeussen en natuurlijk
de plaatselijke favoriet Arjan
Mombarg, die vorig jaar als 13e
eindigde bij de A-rijders.
Mombarg, die tevens lid is van het
skeelercomité, is er in geslaagd diverse schaatstoppers naar Vorden
te halen. Zo komen Ids Postma en
Mark Tuitert zeker en naar alle

waarschijnlijkheid ook Gianni Romme en Gretha Smit. Hoewel de
strijd zich met name zal afspelen
tussen de skeeleraars, mag de rol
van Tuitert als voormalig skeelertopper niet worden onderschat.
Het belooft dus een spannende
strijd te worden bij de A-rijders.
Bij de C-rijders, de Veteranen en de
B-rijders bevinden zich een 10-tal
leden van de Skeelertrainingsgroep
Vorden e.o. die worden gesponsord
door de plaatselijk skeelerspeciaalzaak freewheel.
De wedstrijden beginnen om 16.30
uur. Vanaf 15.00 uur wordt er door
STG Vorden e.o. een skeelerclinic
georganiseerd voor de plaatselijke
jeugd. Deelname is gratis! Bij de
eerste editie trok het evenement
meer dan 1500 toeschouwers. Het
comité gaat ervan uit dat dit aantal dit jaar zeker zal worden overtroffen.
Voor meer informatie: Skeelercomité Vorden; Martien Pater, tel.
(0575) 55 42 28 of Derk Besselink,
tel.(0575)551700.

Zomerzotheid
Pasen is voorbij en de zomer
hangt al in de lucht. Nog 2
maanden en de zomerkleren
kunnen weer uit de kast.
De mensen van Marinus J. Hesselink BV heten U welkom op 3 mei.
Vanaf 1900 werkte Marinus Hesselink als knecht en leerling bij
steenhouwers in en rond Zutphen. Hij kreeg het vak aardig
onder de knie en waagde de
stap zelf een steenhouwerij te
starten. Op l mei 1908 werd dat
een feit. Het was hard werken
want in die tijd was het allemaal zwaar handwerk, hakken,
polijsten en natuurlijk veel tilwerk. Maar al snel leverde en
maakte hij alles wat er in natuursteen te maken viel. De
zaak werd een succes en groeide gestaag.
MODERN BEDRIJF

Nu, 95 jaar later, staat er onder de
zelfde naam een hypermoderne
steenhouwerij aan de Gerritsenweg 6 in het industriegebied de
Mars in Zutphen. Een goed geoutilleerd en dynamisch bedrijf dat inmiddels volledig is gespecialiseerd
in grafmonumenten. Onder de be
vlogen leiding van R. Hesselink,
een kleinzoon van de oprichter, is
Marinus J. Hesselink BV uitgegroeid tot een toonaangevend concern in de sector. Vanuit de compleet nieuwe werkplaats zijn zo'n
25 personeelsleden actief met het
ontwerpen, maken en plaatsen alle denkbare grafmonumenten
door heel Nederland en daarbuiten.
VAKMANSCHAP

'De meeste monumenten worden
nu met hulp van moderne compu-

tergestuurde technieken uitgevoerd in graniet. Maar het oude
ambachtelijke handwerk zoals letters hakken kunnen we ook nog
steeds', aldus de heer Hesselink.
'We werken ook nog heel veel met
oude grafstenen. Als de partner
van de begravene komt te overlijden, halen we die oude steen op.
We hakken er dan in precies de
zelfde stijl een nieuwe tekst bij.
Dat kost natuurlijk tijd want je
moet al die letters één voor één
uittekenen en uithakken, maar we
hebben gelukkig een paar echte
steenhouwers die dat nog kunnen.' Hesselink maakt zich een
beetje zorgen over het vakmanschap dat verloren dreigt te gaan.
'Dat moeten we zien te behouden
want een prachtige antieke steen
restaureren kun je niet met de
computer.' Hij vindt het dan ook
een taak van zijn bedrijf om daar
een bijdrage aan te leveren. 'Omdat wij dat vakmanschap nog wél
hebben, zijn we een erkend leerbe
drijf geworden. Onze medewerker
de heer Van Beem is meester natuursteenbewerker. Hij heeft een
enorme ervaring en leert anderen
de kneepjes van dit geweldige vak.'
SERVICE

'In ons bedrijf draait alles om kwaliteit en vakmanschap is daar een
onderdeel van. Net als service,
vóór en na de plaatsing.' zo vertelt
Hesselink. 'De mensen die bij ons
een grafmonument bestellen, kie
zen ook daadwerkelijk de steen uit

die wij plaatsen. We begeleiden
onze klanten in hun keuze van het
type monument, de selectie van de
steensoort, het lettertype, de ornamenten en noem maar op. Uiteindelijk wijzen ze dan in het magazijn aan welke steen wij gaan ge
bruiken. Er zijn namelijk geen
twee stenen hetzelfde en dat
maakt dit tot een prachtig vak,' aldus een enthousiaste Hesselink.
OPEN DAG

Het 95 jarig bestaan en de verplaatsing van het bedrijf vormen de
aanleiding het publiek uit te nodigen voor een open dag. Op zaterdag 3 mei staan de deuren aan de
Gerritsenweg 6 wijd open. De
werkplaats laat zien hoe een grafmonument tot stand komt. In vol
bedrijf is te zien wat er allemaal
mogelijk is. In de showroom is
naast een nieuwe lijn grafmonumenten ook een compleet nieuwe
collectie bronzen sierurnen en accessoires in brons te bezichtigen.
Opmerkelijk is de aanwezigheid
van Mevr. Ellie Klomphouwer. Zij
is uitvaartclown en begeleidt sinds
kort op een unieke manier begrafenissen en crematies, een noviteit
op uitvaartgebied. Ook de Vereniging Ouders van een overleden
kind zal aanwezig zijn. Hesselink
biedt met deze Open Dag het publiek een unieke kans op een ontspannen manier kennis te nemen
van een bijzonder bedrijf en een
product dat tegelijk gewoon en bijzonder is.

Hobbybeurs in Keijenborg
Op zondag 4 mei a.s. organiseert Dini Schepers een grote
hobbybeurs in dorpshuis 'De
Horst' te Keijenborg.
Zoekt men een mooi cadeau voor
'moederdag of iets leuks voor uzelf,
kom dan naar de Keijenborg.

Ruim 30 hobbyisten laten u graag
meegenieten van hun hobby en
willen u er natuurlijk alles over
vertellen.
Aanwezige hobby's zullen o.a. zijn:
Bloemstukjes, bloemsierkunst, diverse groendecoraties, sieraden,
beren, gegraveerde spiegels en gla-

zen, bezems, houtsnijwerk, schilderijen, kaarsen, strovlechten en
vele andere.
Zie voor meer informatie de advertentie elders in deze krant of kijk
op www.hobbybeurs.com.

De winkels hangen inmiddels al
vol met de nieuwste mode, niets
verhullende zomerkleren die onverbiddelijk de nadruk leggen op
onze schoonheidsfoutjes. We worden met de neus op de feiten ge
drukt. Er moet wat gebeuren. De
markt voor afslankproducten
wordt steeds groter en groter, men
wil nog gauw even die extra 10 kilo kwijt voor de zomer.

bereikt is minimaal en op de lange
duur niet vol te houden, het is
zelfs ongezond. Bij beheer 'SlankKlup' leert men met behulp van
onze menu's een ander eetpatroon
aan met normale voedingsmidde
len. Cliënten staan vaak verbaasd
over de hoeveelheden die ze moe
ten eten.
Dat bevestigt onze ervaring dat
mensen geneigd zijn zichzelf uit
te hongeren. Inmiddels heeft Beheer 'Slank-Klup' een tweede lijn
uitgezet waarbij mensen het menu
volgen maar daarnaast een afvalondersteunend product gebruiken.

Ook bij Beheer 'Slank-Klup' merkt
men deze tendes. Het patroon
ziet er voor velen als volgt uit: van
maandag tot en met donderdag
vasten en van vrijdag tot en met
zondag lekker eten met iedereen
mee. Het effect wat men daar mee

Gebruik van dit product is optioneel, dus alleen het menu volgen is
nog steeds mogelijk. Kom vrijblijvend een kijkje nemen tijdens een
klupuur.
Voor meer informatie kijk op:
www.slank-klup.nl

Met gezonde voeding
afslanken
Reeds verschillende bewoners
in de regio Vorden hebben iets,
wat intensief was opgebouwd,
weer kwijtgeraakt. Normaliter
raakt men van streek, maar de
ze groep is enthousiast over de
wijze waarop zij iets verliezen.
Op een gezonde en deskundige
manier zijn zij bezig om de nodige
ongezonde pondjes achter zich te
laten zonder dat er honger wordt
geleden en ... zonder dure shake tabletten of andere maaltijdvervangers. Ook nieuwsgierig?
EGA Nederland leert op een eenvoudige en gezonde manier hoe u
met normale maaltijden dit resultaat voorjaren kan bereiken.
Afwisselend eten, regelmaat en
discipline zijn de stokpaardjes die
u de garantie voor succes geven.
De cursusleidster wijst de weg met
professionele hulp, en soms met
de tanden op elkaar, behaalt ook u
het gewenste resultaat en er zal ge
vraagd worden. Ook verloren?
Waarop uw antwoord zal zijn: Ja,
maar toch heb ik gewonnen. Twijfelt u nog, bedenk wel: stel niet uit

tot morgen want na morgen ...
Juist... komt weer morgen.
Er zijn meer dan 700 cursusplaatsen in Nederland, en ook bij u in
de buurt, voor meer info kijk op
www.eganederland .nl
Als u graag wilt afvallen gaat dat
niet vanzelf, maar met de eetwijzer bent u op de juiste weg. Houdt
u zich hieraan dan valt u af, en
voelt u heerlijk fit.
In clubverband heb je steun aan elkaar. De leidster is er om u te helpen en te adviseren. De verantwoordelijkheid ligt bij uzelf, want
u wordt bewust van een gezonde
eetwijze.
Straks het voorjaar, en dan bij de
kleding kijken van weer een maat
minder, dan gaat u toch heerlijk
de zomer tegemoet.
E.GA. is een club voor betere voe
dingsgewoonten, met een eigen
eetwijzer en betaalbaar voor iedereen.
De EGA cursus in Wichmond is op
maandag en dinsdag.
Voor informatie of inschrijving
kan men bellen met Paula Sanders
(0575)441801.

ROLLUIKEN
Koude isolerend
Warmte werend

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed
met een oersterk tapijt
keuze uit meer don 20 kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten
voor slechts €

Geluid dempend

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

Verduisterend

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd
voor slechts €

Privacy verhogend
Inbraak vertragend

Complete stoffering
van een woning

HOLjSLAG

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.-.

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

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

l

RUURLO

Bij

DARTEL
TRAMPOLINES
breed assortiment!
Welkom:
di. en wo. 10.00-17.30 uur
vr. enza. 10.00-16.00 uur
Broekstraat 22, Zelhem
(okt-april op afspr. 0314 39 16 87

Weevers Net

Weevers

2259°

voor slechts € 795.°°
Toegevoegde waarde

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

1 85P°

Voor inlichtingen en/of bestellingen:
tel. (0546) 45 86 97/06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

HAMOVE-PARTY
„Varsselring" - Hengelo (Gld.)
Zaterdag 10 mei
aanvang 20.00 uur

optreden van de bands

KABAAL en REAL TIME
Toegang € 8.-

Zondag 11 mei
van 13.00 -18.00 uur optreden van

JOVINK
and the VOEDERBIETELS

www.financial-freedom.nl

In het voorprogramma de meidenband

SHITT HAPPENS uut Twente

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og

Entree wegraces op zondag
tevens bewijs van toegang tot feesttent.

prima de weg!
Telefoon (0575) 51 66 35
Internet www.debos.nl

Contactjes?

Bel voor informatie of vrijblijvende offerte:
Hubert Bremer (0575) 46 16 76

Het cement
tussen
vraag en aanbod!

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

oogstrelend

STRAATWERK
Lankhorsterstraat 31 Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 16 76 of (06) 10 39 35 20

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker

Constante kwaliteit leveren is niet iedereen qeqeven.

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

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde
Zondag 11 mei
VLOOIENMARKT
Sporthal Beumerskamp,
Doesburg, Bredestraat 36
van 10.00 tot 16.00 uur.
Kraam € 20,REAN EVENEMENTEN

Tel. (010) 43 28 696

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overaelaten.
• Administratief

t Landbouwtechniek

• Automatisering

• Magazijn en logistiek

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

• Constructie / lastechniek » Metaalbewerking
• Engineering

• Montage / assemblage

• inkoop/ verkoop

• Onderhoudstechniek

• Installatietechniek

• Produktiepersoneel

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen
voor de kwaliteit van uw drukwerk.
Wij ziin daarin uw partner.

Kijk voor
nieuws
ook op:

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
personeelorgamsitie
Spalstraat 31 Hengelo Git
Telefoon (0575) 46 46 01

Postbus 22, 7250 AA Vorden

drukkerij

Weevers

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Henk Lubberding geeft tips aan
Noordkaapteam van
Achtkastelenrijders Vorden

Zaterdagmiddag waren de fietsers van het Noordkaapteam
van de Vordense fietsclub op bezoek bij oud-professional Henk
Lubberding in Voorst. Deze
door de wol geverfde renner
met een jarenlange ervaring als
ronderenner (10 x Tour de France) kon de fietsers, die in Juni
hun 'monstertocht' van de
Noordkaap naar Vorden van
320O km. gaan maken, van diverse goede tips voorzien.
Zo werden er tijdens een ritje richting Posbank op Henk's advies nog
een aantal zadels en sturen ietsje
hoger of lager gezet om tot een be
tere zit te komen en zodoende
meer rendement uit het pedaleren
te halen. Over de verzorging van
het lichaam tijdens een tocht van
meerdere weken en de te gebrui-

ken 'sport'-voedingen met veel kalorieën en koolhydraten werden
ook diverse tips gegeven.
Na een paar uur met Henk Lubberding te hebben gefietst en gepraat
en voorzien van veel goede advie
zen nemen de Vordenaren weer afscheid van deze 'teambuilder'uit
Voorst met zijn jarenlange ervaring in het geven van fietsclinics in
binnen- en buitenland.
Deze adviezen zullen in juni zeker
goed van pas komen wanneer de
3200 km. van Noord-Noorwegen
naar Vorden in 22 fietsdagen overbrugd gaan worden. Er zal dus ge
middeld 150 km. per dag wegge
trapt moeten worden.

nieuwbouw van het Universitair
Kinderziekenhuis St. Radboud te
Nijmegen. Met name de verbetering van recreatieve mogelijkheden en schoolse vorming en nazorg van het kind genieten de aandacht.
Het streven is om € 25.000,- bij elkaar te fietsen voor dit goede doel.
U kunt ons ook helpen met uw donatie! Rekeningnr. 1255.00.645
tnv De Achtkastelenrijders onder
vermelding van 'Noordkaap'.

Als u meer wilt weten of wilt zien
wat de stand van de €uro thermometer is kijk dan op onze website
www.Noordkaap.nu en u heeft alHet doel van deze fietstocht is aan- • le informatie bij de hand.
dacht te trekken en zodoende gelden te verkrijgen voor een kind- VRTC De Noordkaap
vriendelijk 'beterhuis' van de E-mail: info@noordkaap.nu

Arjan Mombarg en
Jan Weevers geven a.s.
zaterdag clinics bij
free-wheel in Vorden
Specialist in schaatsen, skeelers clinic's duren 2 uur.
en mountainbikes
Op l mei a.s. is het al weer 6 jaar Free-wheel: BuitenGewoonGoed
geleden dat Martien Pater de Met deze nieuwe slogan wil het
schaats en skeeler-speciaalzaak Sportorganisatieburo van Freefreewheel in het centrum van Vor- wheel zich verder profileren. Rayden opende.
mond Mars als compagnon bij
Met de verhuizing naar het nieu- free-wheel o.a. belast met het
we pand op het Industrieterrein sportorganisatiebureau, geeft aan
Werkveld Oost en het aantrekken dat de nieuwe locatie aan de Netvan een specialist voor de verkoop werkweg uitermate geschikt is
van mountainbikes en racefietsen voor zowel sportieve als recreatie
werd een nieuwe weg ingeslagen. ve arrangementen voor grote en
De gedachte hierachter was dat kleine groepen.
schaatsers en skeeleraars ook re- Met 2 skeelerroutes pal voor de
gelmatig op de mountainbike of deur en een mountainbiketraject
de racefiets trainen.
van 90 km. op 500 m. afstand is het
Met 3 bekende merken mountain- ook een ideale uitvalsbasis voor inbikes in het assortiment heeft free dividuele sporters.
wheel inmiddels meer dan vol- Naast een uitgebreide sortering
doende keus voor zowel de begin- aan skates, skeelers, mountainbinende als de gevorderde moun- kes en steps, heeft freewheel veel
tainbiker.
te bieden voor groepen die een dag
Het unieke "try- and buy" systeem of een dagdeel actief willen zijn in
is kenmerkend voor de aanpak van de Achterhoek.
freewheel.
De achterzijde van het pand (met
Men hoeft niet direct een moun- terras) grenst aan het natuurgetainbike te kopen, maar kan deze bied het Grote Veld. In het nieuwe
eerst uitproberen. Verkopen is pand bevinden zich douche en
een, maar met het organiseren kleedruimtes en kunnen groepen
van clinics, het opzetten van een worden ontvangen. Free-wheel
trainingsgroep en het begeleiden biedt dus meer dan bijvoorbeeld
van buitenlandse trips zet free- alleen maar handboogschieten of
wheel een lijn door, waarvoor bij een kompasloop. Een volledig verhet skeeleren en schaatsen al veel zorgde dag of dagdeel behoort tot
belangstelling is.
de mogelijkheden.
Een goed geoutilleerde werkplaats
en deskundig personeel, afkom- Individuele sporters kunnen binstig uit de fietswereld maken het nenkort gebruik maken van een
plaatje compleet. Door dit unieke Outdoor-Fitness pas. Deze pas
concept is free-wheel in feite de geeft recht op korting bij huur en
specialist onder de specialisten zo- aanschaf van materiaal. Tevens
wel wat skeeleren en schaatsen, heeft men gratis toegang tot de
maar nu ook wat mountainbiken thema-avonden, die in de toebetreft
komst met enige regelmaat worOm dit te onderstrepen verzorgt den georganiseerd en voorrang bij
de bekende skeeleraar en lid van deelname aan (buitenlandse)
de Nefit ploeg Arjan Mombarg a.s. sportreizen, die ook van het pakzaterdagmorgen een skeeler-clinic ket van freewheel deel uit zullen
bij freewheel 's middags is het de gaan maken.
beurt aan de nog steeds in de wedstrijdsport actieve Jan Weevers Voor aanmeldingen voor de clinic's op 3 mei a.s. kunt u rechtsreeks
voor een mountainbikeclinic.
Van deze regionale topsporters contact opnemen met freewheel
kunnen zowel beginnende als ge of een e-mail sturen naar
vorderde sporters nog veel leren. info@freewheel.com
Materiaal is eventueel te huur. De

Ook vanaf deze zomer surfen via ADSL
Nu al op zoek naar een goede provider?
Kijk dan op:

www.weevers.net/adsl
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

• A
A H»

Postbus 22, 7250 AA Vorden

• 11 n n M.immui

Tel. (0575) 55 73 10

Weevers

Net

Fax (0575) 55 73 11
E-mail: info@weevers.net

Kijk voor nieuws ook op:

Astma
Fonds
www.astmafonds.nl

CBFs

Zorg voor een goed gevoel in je vakantie...
Sensire de Berkel is actief in en rond de plaatsen Zutphen, Warnsveld, Gorssel, Vorden, Steenderen,
Lochem en Voorst. Sensire de Berkel biedt zorg van thuis tot verzorgingshuis en is tevens actiet in
maatschappelijk werk, voedings- en dieetadvisering en een breed scala aanvullende diensten.

Sensire is een zorgorganisatie die mensen
helpt bij de zorg voor hun eigen welzijn en
dat van hun huisgenoten. Sensire wil haar

...en kom ons helpen bij de zorg voor het welzijn van de mensen!

diensten (wonen, zorg en welzijn) zo dicht
mogelijk bij haar klanten aanbieden.

Ben je op zoek naar een vakantiebaan en ben je in de periode tussen half juni en half september 2003 een
aantal weken beschikbaar? 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. Het werk kan bestaan uit huishoudelijk werk,

De verschillende vormen van dienstverlening sluiten goed op elkaar aan.
Daardoor zijn onze klanten verzekerd van

maar ook uit verzorgende of verplegende werkzaamheden.

de gewenste zorg, onafhankelijk van de
plaats waar zij wonen.

Ben je geïnteresseerd in een vakantiebaan bij Sensire de Berkel, wil je lekker
bijverdienen in je vakantie en nuttige werkervaring opdoen? Vul dan, liefst zo
spoedig mogelijk, de onderstaande antwoordcoupon in en stuur deze naar
het hiernaast vermelde adres,mailen kan ook. Ook wanneer je op zoek bent
naar een vaste baan kun je reageren!

Reactie
Sensire De Berkel
afdeling PO&O
Postbus 378

Of bel 0575 - 53 83 08 en vraag naar de afdeling PO&O.

7200 AJ Zutphen
Telefoon: 0575 - 538308

Je kunt ook mailen:
pz.deberkel@sensire.nl

Ja, ik wil in de periode van

tot en met

graag vakantiewerk doen in:

j Ik heb belangstelling voor een vaste baan in: (kruis je voorkeur aan)

Thuiszorg rayons;

Woon zorgcentrum;

(aankruisen voorkeur rayon(s))

Q Zutphen j Warnsveld

j Gorssel _j Lochem

ü Voorst/Twello u Vorden ü Steenderen

Ook willen we graag van je weten:
Ik volg de opleiding:
Ik heb het diploma:
Heb wel/geen ervaring in de zorg:
Anders, namelijk:

Mijn gegevens zijn:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:

De Wehme

Laat de zomer
maar komen!"

BESTSELLER!
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NERGENS
GOEDKOPER

99

1

Hollandse aardbeien
Bak 500 gram

Bief stuk
500 gram
BESTSELLER!

BESTSELLER!
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4 stuks

Frank Brattinga, chef afdeling groente en fruit
PLUS Seizoenenbuurt Almere-Buiten
Appelsientje

Pak 1 li

m
l

v

GEGARANDEERD^

l NERGENS l
V GOEDKOPER

l

PLUS
Cola, sinas of drink
Regular of light
Fles 150 cl.

Elzasser cervelaat
150 gram

49

119

Dommelschbier
Krat 24 f lesjes
a 30 Cl.

i

x
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V.GOEDKOPERI

98
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Beckers
Hamburgers
Doos 12 stuks,
900 gram

79

99
Shoarmavlees

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Kilo

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

99

iEGARANDEERD^V

Johma huzarensalade
Fijn, ongeqarneerd
Bak 1 kilo

39

1
PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

Lay's Chips
Naturel, paprika,
snacks, assorti of
Smiths
Cheetos
Mix
Uitdeelzak met
15 zakjes
341/413 gram

Fijn
volkoren
Heel,
circa 800 gram 1~AT

49
Sun
Afwastabs
Citroen, normaal
of normaal 3 in 1
Pak 66/100 stuks J5«W

Toppertie
Heerlijk broodje,
vers uit eigen oven.
Wit, meergranen of bruin
Per stuk ca. 65 gram 0.29

Ü

SJERGENS
3OEDKOPER

|

Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil
wordt direct aan u terugbetaald.

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97
7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

L

oEOARANDiERD^V
NERGENS l
GOEDKOPER |

'

Grote
bloemkool
Per stuk

59
Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-17.00

www.plussupermarkt.nl
18/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 1 t/m zaterdag 3 mei 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Brood blijvend in prijs verlaagd!

