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Op de gemeen tewerf voor 'n hapje en 'n drankje

De "Werkgroep Zwerfvuildag"
toonde zich zaterdagmiddag
bij monde van mevrouw Ria
van Vleuten, uiterst content

OPEN
ZONDAG

24 maart
Lichtenvoorde

van 13.00
tot 17.00 uur

over de resultaten van deze
zwerfVuilactie. In totaal werd er
circa 1500-1700 kg zwerfvuil op-
gehaald. Mevrouw van Vleuten:
"Vorig jaar is er vanwege de
MKZ crisis in de buitengebie-
den geen zwerfvuil opgehaald.

Vergeleken met 2000 lag er dit jaar
minder", zo vertelde ze. Dat is
trouwens ook de conclusie van de
ruim honderd vrijwilligers die, op
zoek naar vuil, deze zaterdagmor-
gen alle hoeken en gaten in de ge-
meente Vorden hebben uitge-
kamt. Gestimuleerd door het vroe
ge voorjaarszonnetje, gingen de

vrijwilligers keihard aan de slag.
Behalve de buurtverenigingen uit
Hackfort, Wildenborch, werd er
medewerking verleend door Wild-
beheereenheid "Yssel Oost"; Wich-
mond- Vierakker; Leefbaarheid
Vorden, Kranenburgs Belang, hen-
gelsportvereniging "De Snoek-
baars"; VRTC "De Achtkastelenrij-
ders". (School "De Kraanvogel"
heeft de afgelopen dagen rondom
de school in de Kranenburg even-
eens zwerfvuil opgehaald)

Door de "Werkgroep Zwerfvuil-
dag" (bestaande uit genoemde me-
vr, van Vleuten, mevrouw W. Voer-

Zwemopleiding in de Dennen
Voor enige tijd geleden stond
er in een artikel geplaatst in
Contact i.z., de zwemopleidin-
gen bij 'in de Dennen'.

Welnu, hierin stond in de laatste
alinea vermeld dat inschrijffor-
mulieren etc. konden worden ver-

kregen bij de V.V.V. en de leeszaal
vanaf l maart 2002. Deze data is
onjuist, hetgeen ook uit diverse
reactie's hierop bleek.

Deze formulieren zijn wel aldaar
verkrijgbaar maar pas in de eerste
week van april.

In het hart van

CONTACT

ROV Actief
Palmzondag a.s.
KOOPZONDAG

r

TECELTOKO
WATO-i VIOEKTKELS BADKAMHMEUBELEN

NIEUWLEUSEN
Meeleweq 18
(0529) 48 46 61
HENGELO*
Geerdinksweg 297
(074) 291 60 23

MUNTENDAM*
Middenweg 55
(OS98) 63 14 55

DRACHTEN*
M.L Kingsingel 1 *
(0512)544725

VORDEN*
Smidsstraat 2
(0575) 55 58 59

DRONTEN*
De Noord 45
(0321)3381 18

Maandag gesloten

man en de heer B. van der Hou-
wen) waren er bij het zwembad en
in Vierakker, containers geplaatst
waar het vuil in gedeponeerd kon
worden. Het meeste zwerfvuil
werd evenwel naar de gemeente-
werf aan de Enkweg gebracht.

Een wel heel opmerkelijke vondst,
een bom die half was "ontman-
teld". Ria van Vleuten: "Wat dat
precies inhoudt weet ik niet.

Ik heb me wel laten vertellen dat
deze bom niet meer "af kon gaan".
Een boterhamzakje gevuld met al-
lerlei soorten oud-hollandse mun-
ten werd doorgestuurd naar
"Coins of Care". Het was jammer
dat aan de gevonden gaskookpla-

ten, asbestplaten, lege jeneverfles-
sen e.d. geen etiket met naam was
bevestigd, want dergelijke attribu-
ten kun je moeilijk tot het zwerf-
vuil rekenen!

Wethouder Henk Bogaard die zelf
ook meehielp met het opruimen
van zwerfvuil, bedankte namens
het gemeentebestuur, de vrijwilli-
gers voor hun inzet. "En nu maar
zorgen dat Vorden schoon blijft",
zo sprak hij. De gemeente Vorden
bood het gezelschap een drankje
en een boerenkoolmaaltijd aan.

En, zo zei Ria van Vleuten gek-
scherend, ik heb zelf gekonsta-
teerd dat de lege bekertjes keurig
in de container werden gegooid".

Wilt u ook een gezellige middag?
Iedere zondagmiddag is er een
Inloopsoos in het verzorgings-
centrum 'de Bleijke' te Hengelo.

Men kan komen en gaan wanneer
men wil. Een kopje koffie of thee
staat klaar. Die middag kan men
sjoelen - kaarten - rummycub spe
len of andere spelletjes doen, of

gewoon gezellig zitten en een
praatje maken.

Men bestaat nu 3 jaar en de mensen
vinden het erg gezellig. Nu kijken
ze uit naar de zondag, die anders
soms zo vervelend kan zijn. 'Men
is van harte welkom', namens de
medewerkers van de Inloopsoos.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 24 maart Palmzondag 10.00 uur ds. M. Beitier. Koffiedrinken
in de kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 maart 10.00 uur viering.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 maart 10.00 uur ds. R.H. Boiten (Dieren), voorbereiding
Avondmaal; 19.00 uur ds. C. Gros (Aalten).

R.K. kerk Vorden
Zondag 24 maart Palmzondag 10.00 uur Eucharistieviering, pastoor '
Hogenelst, m.m .v. 30+ koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 23 maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 24 maart 10.00 uur woord/communiedienst.

Weekendwacht pastores
24 - 25 maart H. Agterhoek (Doetinchem), tel. (0314) 39 00 76.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000

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

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

Tandarts
23-24 maart G.W. Jelsma, Lochem. telefoon (0573) 25 18 70. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekeiihuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hè
Ie dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/rn 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. Larénseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

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

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer (0900) 88 06 (22 ct/min).

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; mevr. Wentink, tel. 55
24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

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

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575)
55 21 29, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

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.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14,00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur;
vrijdagvan 9.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

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

• Is slanker en fitter worden
uw doel? Hoe kunt u dat be-
reiken zonder hongergevoel?
Jo-Jo'en is zo zuur, bel Jema
Bruggink voor een blijvend
goed figuur! (0575) 46 32 05.

• Nieuw Zeeland. Gevraagd:
hulp m/v meikveebedrijf, Ned.
gezin. Ong. juli t/m dec. 2002.
HAS/MAS, Melkerv, tractorerv.
voorkeur. Kost inw. + verg. Info:
a.e.ritmeester@xtra.co.nz - fax
006478864250.

• Te koop: Ford Fiësta 1.3
Classic, bj. '96; Peugeot 309
XS, bj. '88; Peugeot 306 XR
1400, 5-drs., bj. '94; Peugeot
205 XT, bj. '91. Rietman Auto-
banden, Slotsteeg 18, Hengelo
(Gld.), tel. (0575) 46 27 79.

• Te koop: voll. stacaravan
(10 x 3 m), incl. voortent ( 6 x 3
m) € 3200,-. Tel. (0575) 46 14
39 / 06 28641242.

• Wegens omstandigheden te
koop: Volvo 340 automaat,
slechts 20.000 km. Nieuw! 3-
deurs, blauw/grijs € 2500,-.
Tel. na 18 uur (0575) 46 35 92.

• Stichting Veiling Commis-
sie Vorden houdt haar jaarlijk-
se veiling op zaterdag 23
maart a.s. in De Herberg, aan-
vang 19.00 uur. 's Middags kij-
ken van 13.00-16.00 uur. De
opbr. is voor de Dorpskerk

• Te huur: Paashaaskos-
tuums. DS Design, Molen-
kolkweg 33, Steenderen, tel.
(0575) 45 20 01.

• Gratis af te halen: spoor-
bielzen, ± 20 stuks in de wijk
Leesten. Tel. 57 50 67.

• Unieke verkoop prachtige
buitenpotterie. Het laatste jaar
nu vanaf 1 €. 23 en 24 maart,
1, 7, 20 en 21 april vanaf 10.00
uur Lindeseweg 9 te Vorden.

• Gevraagd: overtollige oude
metalen vuilnisemmers. AVO
Kranenburg, tel. 55 63 28.

• Peuterspeelzaal Ot en Sien
organiseert een speelgoed-
en kinderkledingbeurs. Wan-
neer: zaterdag 23 maart a.s.
Waar: Het Jebbink 13a, Vor-
den. Tijd: 10.00 tot 12.00 uur. U
bent van harte welkom!

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende te-
lefoonnummers (0575) 55 14
86 / 55 19 61 / 55 30 81 en 55
16 73.

• Adreswijziging mevrouw
Meijerman. Verhuisd van
Storm van 's Gravesandestraat
15, 7251 XE Vorden naar: In-
sulindelaan 4, 7251 EK Vor-
den.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor een halve dag per
week. Tevens voor bood-
schappenhulp. Tel. 55 23 54.

• Henk uit Linde 50 jaar. Ge-
feliciteerd.

• Te koop: droog open
haardhout, eik, els, berk, wilg,
lark gemengd € 23,-. Tel.
(0575) 46 28 55.

• De zwerfvuildag was een
succes! De werkgroep be-
dankt de ruim 100 vrijwilligers,
de Rabobank, het gemeente-
bestuur en de gemeenteamb-
tenaren die aan deze dag
meewerkten.

• Niet alleen een lekker bakkie
koffie maar ook een mooi bak-
kie. Nieuw servies te koop of
gratis met spaarpunten. We-
reldwinkel Vorden.

• Ruurlo weer Reurei op
Palmzondag 24 maart. Kei-
zerskroon, Luifel en Tapperij.
Paaseiermarkt, folklore, diale-
zing palmpaasoptocht, bloe-
menshow KMTP, winkels open.
Open: van 9.30 tot 11.00 uur
voor mindervaliden, daarna
voor iedereen.

• Te huur: gestoffeerde
woonruimte met eigen ingang
en volledige privacy. Geschikt
voor 1 persoon in Wichmond.
Tel. (0575) 44 17 48.

• Te koop: elektromaaier,
maaibreedte 42 cm; motor
1500 Watt; incl. snoer 20 m,
vang bak 60 Itr. Prijs € 100,-.
Tel. 5567 11.

• Eindelijk is het er dan: de
medicijnen uit Japan. J.
Wesselink-Olthof.

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding 2 morgens per week.
Tel. 55 31 35.

• Aangeboden: Mustek scan-
ner, type 1200USB, incl. dia-
kap met software voor Win-
dows 95/98 voor 70. bel (0575)
55 43 94.

• Gratis af te halen: geit en
bok. Tel. (0575) 55 63 28.

• Ontspannen het voorjaar
in? Vaak last van hoofdpijn,
stress, weinig energie? Pro-
beer dan eens voetreflexzo-
netherapie. Leuke voorjaars-
aanbieding. De maand april bij
alle behandelingen een voet-
pakking gratis, bel voor meer
info met: Jolande Loman, tel.
(0575) 55 19 89.

• Stichting CCK organiseert
31 maart om 20.00 uur: paas-
vuur Kranenburg m.m.v. mu-
ziekvereniging Concordia.
21.00 uur in de feesttent de
band 't Gebroken Hartje. Een
interview met deze band 25
maart om 19.00 uur op Achter-
hoek FM.

• Te koop: elektrische ket-
tingzaag, Husqvarna, 1600
Watt, z.g.an. ketting + vele ex-
tra's € 120,-. Kinderzitje voor
op het stuur, verstelbaar, met
windscherm, z.g.a.n. € 45,-. Tel.
55 31 03.

• Ze zijn er weer, leuke fo-
tolijstjes voor bijvoorbeeld de
schoolfoto's die weer komen.
Wereldwinkel Vorden.

• Gevraagd: hulp in de tuin
voor 's morgens of 's middags.
Tel. (0575) 55 24 63.

• Ruurlo weer Reurei op
Palmzondag 24 maart. Kei-
zerskroon, Luifel en Tapperij.
Paaseiermarkt, folklore, diale-
zing palmpaasoptocht, bloe-
menshow KMTP, winkels open.
Open: van 9.30 tot 11.00 uur
voor mindervaliden, daarna
voor iedereen.

• Reiki, deze natuurlijke ge-
neeswijze kan iedereen leren!
Belangstelling? Bel: Lia en Jan
van 't Veen, Reikimasters. Tel.
(0575) 51 33 80.

Lekker vertrouwd, lekker anders
natuurlijk, de echte groenteman!
Geldig maandag 18 maart t/m zaterdag 23 maart

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

Nieuwe oogst
gekookte bietjes
500 gram €

Kersvers, van Hollandse bodem
komkommers
per stuk €

Zacht van vlees, zonder pit navel-late
handsinaasappel
10 voor

Vers gesneden
rode of witte kool
400 gram €

Veldverse
spinazie
heel kilo €

Versgemak
bami/nasi groenten
500 gram €

Ook uw paassalade of rauwkostschotel
bestelt u natuurlijk bij:

De Echte
Groenteman Vorden

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

internet: www.de-echte-groenteman.nl

DE ECHTE GROENTEMAN SPRINGT ERUIT IN GROENTE EN FRUIT

Te koop in schitterend landschap:

licht en zonnig gerenoveerd voorhuis
van boerderij
met kookhuis en hooiberg op ruim erf, tuin 950 m2.
Indeling beneden: zitkamer met schouw en plavuizen,
ruime eetkeuken, slaapkamer en badkamer.
Boven grote slaapkamer, badkamer met toilet; cv gas,
veel bergruimte. Aanvaarding spoedig.

Brieven onder nummer V 1 -O bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden.

PAASEIERMARKT "REUREI 2002"
op 24 maart a.s. Palmzondag te Ruurlo.

Locaties: Zalencentrum de Keizerskroon, Dorpsstraat 15,
de Luifel, Dorpsstraat 11 en de Tapperij, Julianaplein 4.

Van 9.30 tot 11.00 uur voor rolstoelers.
Van 11.00 tot 17.00 uur voor overigen.

Toegangsprijzen:
kinderen tot 12 jaar, mits onder geleide € 1,-,

ouder dan 12 en volwassenen € 2,-.

Paaseiermarkt, KMTP bloemenshow
Palmpaasoptocht met muziek, folklore,

winkels open.

DE Af C>L IL E
Wurg. Galleestraat 38 • Vorden

Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Palm Pasen
Ruime sortering haasjes en zwaantjes

wit - bruin - krent

Advocaat Tulband
heerlijke cake gevuld met advocaat

middel € 4,95 groot € 6,25

Lente Cake
met witte chocolade €

Kukelbrood
brood boordevol met chocolade stukjes

Ruime sortering paaseitjes, opgemaakte
paaseieren, huisjes en chocolade figuren

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek



Vol trots stellen wij u voor aan onze zoon en mijn
broertje

Joris Jan

| Joris is geboren op 14 maart 2002.

| Mark, Leonie en Lotte Eenink
Kastanjelaan 2 b
7255 AM Hengelo (Gld.)
(0575) 46 13 36

Hans Romeijnders

Ethel Lauckhart
Geven elkaar het ja-woord op

zaterdag 30 maart 2002
om 13.30 uur
in het gemeentehuis te Zutphen

Dagadres:
Vesting de Bronsbergen
Bronsbergen 25 '
7207 AD Zutphen

Ons adres:
The Wave'

Het Rieteiland 14
7207 MT Zutphen

Op zondag 31 maart 2002 zijn wij alweer
25 jaar bij elkaar.

Reinier en Annie Groot Nuelend

U bent van harte welkom op onze receptie
op zaterdag 30 maart a.s. van 15.00 tot
17.00 uur in Café-Restaurant „'t Wapen van
't Medler", Ruurloseweg 114 te Vorden.

Onsteinseweg 5
7251 ML Vorden

a ......

Hierbij bedanken wij iedereen die, in welke vorm
dan ook, ons 50-jarig huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben gemaakt.

J. Hartemink
G.H. Hartemink-ten Have

Heden overleed, na een kortstondige ziekte, mijn
innig geliefde en zo zorgzame vrouw, onze dier-
bare moeder, grootmoeder en zusje

Wilhelmina Adriana
van Dam van Isselt-Servatius

echtgenote van
Edmond Willem Pieter van Dam van Isselt

Assen,
25 februari 1922

's Gravenhage,
12 maart 2002

's Gravenhage: E.W.P. van Dam van Isselt
Utrecht: C.F.M.J. Schimmelpenninck

van der Oije-van Dam van Isselt
A.HJ. Schimmelpenninck

van der Oije
Frédérique, Alexandrine, Otto

Hengelo (Gld): LE. van Beeck Calkoen-
van Dam van Isselt

A.W.J. van Beeck Calkoen
Albert, Anna, Ernestine

Laren (NH): A.M. de Waal-
van Dam van Isselt

R. de Waal
Duco

Wassenaar: J.J.H. Rathonyi Reusz-Servatius
Durban (ZA): J.P. Servatius

Ruychrocklaan 480
2597 EK 's Gravenhage

De begrafenis heeft zaterdag 16 maart 2002 in be-
sloten kring plaatsgevonden op begraafplaats
Nieuw Eykenduynen te 's Gravenhage.

Liever geen telefoon

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik
u bedanken voor uw hartelijk medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze
lieve vader en opa

Jan Hartman

Zoveel bloemen, zoveel brieven, zoveel kaarten, zo-
veel bemoedigende woorden. Onvoorstelbaar!
Het heeft de kinderen en mij getroost dat u zich al-
len zo betrokken voelde bij dit grote verlies.

letje Hartman
kinderen en kleinkinderen

Lochem, maart 2002

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

nu 6 scharreleieren GRATIS*
bij aankoop van

brood cake bakmix en/of
pannenkoekmeel

' Bij besteding van minimaal € 5,-

Openingstijden:
ma. t/m do. 1330 -19.00 uur
vrijdags 10.00 -19.00 uur
zaterdags 10.00 -17.00 uur
tussen 12.00-13.00 uur gesloten.

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

Aanbieding vrijdag en zaterdag

Appel-
fleurtje
van € 6,15 voor X. ̂ «TK^

Specialiteit:
zwanenhalzenBezoek ook onze stand

op het Ruurlose Reurei (24 maart)
met demonstraties chocoladewerken
en een ruim assortimentpaasattenties

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 55 17 50

Urtica De VA^pronr;

Therapeutische leef-werkgemeenschap
biologisch dynamisch bedrijf

zoekt op korte termijn

Enthousiaste man/vrouw
die ons voor de duur van een jaar, twee dagen per week

op de financiële administratie en/of het secretariaat kan assisteren
bij de voorkomende werkzaamheden.

Wij werken met MS Office en een eenvoudige telefooncentrale.
Ervaring is een pré.

Salariëring volgens CAO Gehandicaptenzorg.

U kunt uw brief richten aan:
Urtica De Vijfsprong

T.a.v. Joke van Amstel
Reeoordweg 2a, 7251 JJ VORDEN

Voor meer inlichtingen:
Urtica De Vijfsprong, 0575-553459, Joke van Amstel.

Urtica De Vijfsprong is een therapeutische leef- en werkgemeenschap
te Vorden die onderdak, behandeling en zorg biedt aan mensen met een
verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische hulpvraag.

Het biologisch-dynamische landbouw bedrijf De Vijfsprong maakt deel uit
van de leef- en werkgemeenschap.

Heerlijk, het is
weer lente!

4 Pepersteaks
Pasta salade
100 gram

Lente-oester
700 gram

Kalfsleverworst
700 gram

Hamlappen
500 gram

5?°
O™

O?9

3?9

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1<)()8

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde -adres \ < x > r :
onderhoud aan bestaande monumenten

/oals:

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

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

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

• 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



QEMEENTE B ULLETIN VORDEN

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

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

E BELASTINGAANSLAG VALT EIND MAART IN DE BUS

Binnenkort ontvangt u de belastingaanslag 2002 van de gemeente Vor-
den. De aanslag betreft een combinatie van drie soorten gemeentelijke
belastingen.
1) afvalstoffenheffing
2) rioolrechten
3) onroerende-zaakbelastingen

€ 212,37 € 222-
€ 159,28 € 168-

€ 209,65 € 216-

Tariefswijzigingen 2001 2002 (nieuw)
Afvalstoffenheffing
meerpersoonshuishouden
eenpersoonshuishouden

Rioolrechten
per 500 m3 afvalwater

Onroerende-zaakbelastingen
Woningen per € 2.268,— economische waarde:
Gebruikersdeel € 1,16 € 1,28
Eigenaarsdeel € 1,45 € 1,60

Niet-woningen per € 2.268,— economische waarde:
Gebruikersdeel € 1,83 € 2,01
Eigenaarsdeel € 2,28 € 2,51

Afvalstoffenheffing
De tarieven voor de afvalstoffenheffing komen bij volledige kostendek-
king voor meerpersoonshuishoudens uit op € 243,— en voor eenper-
soonshuishoudens op € 182,—. In 2000 hebben belastingplichtigen teveel
aan afvalstoffenheffing betaald. De raad heeft besloten het teveel betaal-
de terug te geven. Voor een meerpersoonshuishouden daalt hierdoor het
tarief met € 21,— naar € 222,— en voor een alleenwonende met € 14,—
naar € 168,—.

Zalmsnip
De gemeente Vorden keert ook dit jaar weer aan iedereen die per l ja-
nuari 2002 belastingplichtig is voor de afvalstoffenheffing, € 45,38 uit.
De Zalmsnip brengen burgemeester en wethouders in mindering op de
aanslag afvalstoffenheffing.

Rioolrecht
Aan de jaarlijkse verhogingen als gevolg van de aanleg van riolering in
het buitengebied is een einde gekomen. De tariefstijging bij volledige
kostendekking blijft dit jaar beperkt tot 3%. Het tarief komt op € 216,—.

Onroerende-zaakbelastingen
De gemeenteraad heeft de tarieven verhoogd met 10%:
- 4,5% prijsstijging;
- 5,5% extra verhoging om de begroting sluitend te maken.

AMENSPEL IN DE FILE (1):
SPELREGELS VOOR AUTOMOBILISTEN

Motorrijders hebben geen kreukelzone, bumpers en airbags. Dat maakt
hen in de file zeer kwetsbaar voor kop-staartbotsingen. Sinds 1991 is het
niet meer verboden voor een motorrijder om (langzaam) tussen de file
door te rijden. Om een goed samenspel tussen motorrijders en automo-
bilisten te stimuleren, zijn er spelregels afgesproken die door de belang-
rijkste organisaties op het gebied van de verkeersveiligheid worden on-
dersteund. Deze spelregels vormen samen een gedragscode. Irritaties en
ongevallen kunnen hierdoor worden voorkomen. De gedragscode is een
dringend advies, maar is geen wettelijke regel. U kunt er dus geen rech-
ten aan ontlenen.
Deze week gaan we in op de spelregels voor stilstaande of langzaam rij-
dende automobilisten. Volgende week komen de spelregels voor de mo-
torrijders aan bod.

Spelregels automobilist:

Bekijk het verkeer achter u. Regelmatig gebruik van uw spiegels is een
hulpmiddel om tijdig rekening te houden met achterop komend verkeer.
Dit geldt ook voor fïleverkeer.

Gebruik het midden van de rijstrook. Achteropkomende motorrijders
hebben doorgaans voldoende ruimte om te passeren als u in het midden
van uw rijstrook rijdt.

Gebruik spiegel en richtingaanwijzer bij het wisselen van rijstrook. Wees
daarbij ook alert op mogelijke motorrijders in de dode hoek. Automobi-
listen die van rijstrook wisselen zonder op het achterliggende verkeer te
letten, vormen voor motorrijders de meest gevaarlijke bedreiging.

Open alleen bij noodzaak het portier. Het openzetten van het portier (bij-
voorbeeld op een warme dag) kan voor een motorrijder ernstige gevolgen
hebben. Gebruik voor verkoeling uw ramen of airconditioning.

Dit zijn in het kort de spelregels voor de automobilist in de file. Houd u
er alstublieft rekening mee bij de eerstkomende file en probeer er naar
te handelen. Uw en andermans veiligheid is daarmee gebaat.

E GEN MINI-CONTAINERS

In plaats van op maandag l april, tweede Paasdag, worden de con-
tainers op zaterdag 30 maart geleegd.

LGEMENE KENNISGEVING INFORMATIEBIJEENKOMST
)RZnTING OVER LANL

KIEFTSKAMP-STAPELBROEK

Stichting 'Het Geldersen Landschap' heeft verzocht om een aanlegver-
gunning te verlenen voor diverse landinrichtingswerkzaamheden in het
gebied Kieftskamp-Stapelbroek. Deze plannen passen niet binnen de
voorschriften van het geldend bestemmingsplan "Buitengebied 1982".
Omdat de plannen naar eerste oordeel wel passen binnen het Land-
schapsbeleidsplan en het voorontwerp-bestemmingsplan voor het bui-
tengebied (inspraakversie), hebben burgemeester en wethouders aan de
gemeenteraad voorgesteld om een voorbereidingsbesluit ex artikel 21
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) te nemen. Dit is een ver-
klaring van de gemeenteraad, dat hij een bestemmingsplan voorbereidt
voor het aangegeven gebied. Langs die weg zou het dan mogelijk worden
om, middels een zogenaamde zelfstandige projectprocedure ex artikel
19, lid l WRO, vergunning te verlenen vooruitlopend op de toekomstige
planologische regels.

Een aantal personen uit het gebied Kieftskamp-Stapelbroek heeft de ge-
meenteraad en burgemeester en wethouders verzocht om geen mede-
werking te verlenen aan de plannen van Het Geldersch Landschap. Zij
vrezen nadelige effecten voor hun eigendommen. De gemeenteraad
heeft, in reactie op deze verzoeken, de beslissing op het voorstel van bur-
gemeester en wethouders (het nemen van een voorbereidingsbesluit)
aangehouden in afwachting van hun nadere afweging van alle belangen.

Het is gebruikelijk en ook wettelijk voorgeschreven, dat burgemeester en
wethouders deze afweging doen nadat de gemeenteraad zonodig een
voorbereidingsbesluit heeft genomen (dit is namelijk niet altijd het ge
val), zij het plan - alsmede het voornemen daaraan medewerking te ver-
lenen via artikel 19, lid l WRO - ter inzage hebben gelegd en eventuele
zienswijzen zijn ontvangen.
Toch willen burgemeester en wethouders gevolg geven aan het verzoek
van de gemeenteraad om vooraf al een (voorlopige) afweging te maken.
Zij vinden het daartoe wel noodzakelijk dat elke belanghebbende vooraf
kennis heeft kunnen nemen van de inrichtingsplannen en zijn/haar me
ning aan hen kenbaar heeft kunnen maken. Belanghebbenden zijn daar-
om van harte uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst annex hoor-
zitting op 25 april aanstaande om 15.30 uur in de raadszaal van het ge
meentehuis. Stichting Het Geldersch Landschap zal dan een toelichting
geven op de inhoud van de plannen. Vervolgens zullen wij de aanwezigen
gelegenheid bieden om vragen te stellen en hun mening kenbaar te ma-
ken. Als u van deze uitnodiging gebruik wilt maken, verzoeken wij u dit
uiterlijk 22 april te melden bij mevrouw], de Jong van de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (doorkiesnummer 55 75 17).

EKENDMAKING BELASTINGVERORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat vanaf
woensdag 20 maart 2002 voor iedereen bij de sector Middelelen (kasteel)
kostenloos ter inzage ligt de:
"eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van
rechten 2002, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Vorden
van 12 maart 2002."

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van de be-
kendmaking. De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming
van het besluit op 14 maart 2002 in het register "Vastgestelde belasting-
verordeningen, aanwijzings- en mandaatbesluiten en regeling gemeen-
telijke belastingen". Een ieder kan op verzoek tegen betaling een af-
schrift krijgen van dit besluit.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
- een verlaging van het tarief voor een Europese gehandicapten par-

keerkaart;
- een verhoging van de huwelij kstarieven;
- een verlaging van het tarief bij vermissing van rijbewijs.

ERGUNNINGEN

slopen
Plaats
Ruurloseweg 47

gebruiken
Dorpsstraat 10

Vierakkersestraat-
weg 37, Vierakker

evenement
het Wiemelink Vorden

aanvrager
mw. J.M. Weulen
Kranenbarg

De Herberg

St. Ludgerus-
gebouw

circus Bongo

inhoud
geheel slopen
voormalige woning

gebruik café/zaal

gebruik café en zalen

circus op 23, 24 en
25 juni 2002

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



IEUW AFVALBRENGPUNTNIET VOOR AL HET GROF AFVAL

Op zaterdag 9 maart 2002 was het weer mogelijk om verschillende fracties grof huis- en tuinafval te brengen
aan het Hoge 65 (oude zuivering). Het aantal aanbieders van afval was groter dan in februari: 181 mensen in
drie uur tijd.

De resultaten van de afgelopen maan-
den zijn positief. De verwachting be-
staat dat de hoeveelheden tuinafval,
schoon puin en hout nog verder gaan
toenemen. In juni vindt er weer een
onderzoek plaats naar de inhoud van
de grijze container. Burgemeester en
wethouders hopen op een afname
van de hoeveelheid grof- en tuinafval
in het restafval. Met de financiële af-
rekening van de kosten over 2001 heb-
ben zij inmiddels geconstateerd dat
scheiden van afval loont!

Mobiel afvalbrengpunt Vorden

Mobiel afvalbrengpunt Vorden

Op het brengpunt kunt u de volgende afvalstromen brengen:

metaal
hout
schoon puin
niet schoon puin
tuinhout

- klein chemisch afval
- tuinafval (géén grond)
- klein wit- en bruingoed
- vlakglas

In maart 2002 zijn veel mensen gekomen met afval dat niet op het brengpunt ingeleverd mag worden. Dit is
niet prettig voor de aanbieder, maar ook belemmert het de doorstroming van auto's op het brengpunt.

Vanaf april kunt u ook tapijt aanbieden. In de week vóór 13 april 2002 treft u op deze pagina aan wat u onder
tapijt moet verstaan.

OUWAANVRAGEN

Plaats
Reeoordweg 2a
Dr. W.C.H. Staringstraat 17
Nieuwstad 29
Almenseweg 13

aanvrager
Urtica de Vijfsprong
R. Wesselink
M.G.J. Heuvelink
E. Reindsen

inhoud
plaatsen tuinbouwkas
bouwen garage/carport
veranderen woning
bouwen garage/berging

datum ontvangst
07-03-2002
08-03-2002
11-03-2002
12-03-2002

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

Haal de
milieuwinst
uit je grijze
afval
Wist u dat:
We jaarlijks in Vorden ongeveer 225 kilo afval per persoon weggooien in de
grijze container? De gemeente Vorden probeert deze hoeveelheid afval terug
te dringen. Want heel veel afval dat in de grijze container komt, hoort daar
helemaal niet in thuis en moet u gescheiden inleveren. Zo begon de gemeente
in 2001 met een maandelijks brengpunt voor grof tuinafval. Dit is een groot
succes, want hierdoor belandde er veel minder tuinafval in de grijze container.
Het nieuwe brengpunt voor grof huis- en tuinafval aan het Hoge 65 (voormalige
zuivering) is een tweede initiatief om de hoeveelheid afval in de grijze container
terug te dringen. Want dat hadden we er nog niet bijgezegd: het verbranden
van het restafval is verhoudingsgewijs erg duur. We besparen met z'n allen een
hoop geld door het afval zoveel mogelijk gescheiden in te leveren. Goed voor
het milieu en de portemonnee dus!

Tips
• /et de grijze container 's ochtends, uiterlijk om 7.00 uur, aan de weg. Het is

niet altijd te voorzien op welk tijdstip de vuilniswagen langskomt.
• Afval geplaatst naast de container wordt niet meegenomen.
• Plaats de container met de wieltjes naar de wegzijde. Deze is zo sneller te legen.

Verwerking
De inhoud van de grijze containers gaat naar de VAM in Wijster. Voordat het
afval de verbrandingsovens ingaat, worden ijzer en blik eruit gehaald. Deze
gaan naar de hoogovens. Ook zand en stenen worden met trommelzeven
gesorteerd. De verbranding van het overgebleven restafval levert genoeg elek-
triciteit op om een stad als Zwolle van stroom te voorzien. De rookgassen, die
vrijkomen, worden zo optimaal mogelijk gereinigd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de AfvaMnformatle-Lijn,
telefoon (0575) 54 56 46. Geopend op werkdagen van 9.00 tot 12.30 en
13.00 tot 16.00 uur.

berkel milieu

Haal de winst
uit je afval

(Advertorial)

BEURSPRAAT

Zitvlees reduceert uw
risico:

Enkele belang-
rijke beleggings-
lessen

Slechte periode achter de rug
In 2001 zijn de beurzen flink
gekelderd. De AEX-index liep terug
met ruim 20%. Stel dat u begin
vorig jaar aandelen zou hebben
gekocht, of in een beleggingsfonds
was gestapt, dan was de kans bij-
zonder groot dat uw belegging
flink in waarde zou zijn gedaald.
Misschien heeft u teleurgesteld
besloten uit te stappen en nooit
meer iets met aandelen van doen
willen hebben. Ook institutionele
beleggers zoals pensioenfondsen
zagen de waarde van hun porte-
feuille sterk dalen, wat de vraag
deed rijzen of ze hun aandelenbe
lang niet moesten afbouwen en
beleggen in veilige obligaties.
Maar is dat wel reëel? Uit het ver-
leden blijkt dat beleggers met een
langere horizon beloond worden
voor het risico dat zij willen lopen
door hun middelen voor langere
tijd beschikbaar te stellen aan
bedrijven. Een onderzoek naar het
koersverloop van de Amerikaanse
Standard & Poors 500-index, een
van de meest toonaangevende
indices ter wereld, laat zien dat
over een periode van 130 jaar jaar-
lijks een totaalrendement behaald
is van rond de 7% (reëel gemiddeld
totaalrendement, namelijk gecor-
rigeerd voor inflatie en met inbe-
grip van dividenden). De reden om
deze index te bekijken en niet de
AEX-index is dat deze nog maar
enige decennia bestaat, terwijl de
S&P500-index sinds 1871 gevolgd
kan worden.

Dividend en inflatie
Een andere belangrijke factor bij
het behalen van een stabiel rende
ment is het al dan niet herbeleg-
gen van dividend. Over de afgelo-
pen 130 jaar boekte de S&P500-
index een gemiddelde netto koers-
winst van 4,4%. Als ook wordt mee
genomen dat het over die jaren
uitbetaalde dividend is herbelegd,
dan voegt dat een rendement toe
van 4,6%. Het nominale rende
ment komt dan uit op 9,1%.
Echter, er moet ook nog rekening
gehouden worden met de inflatie.
Deze bedroeg gemiddeld 2,1% over
de laatste 130 jaar. Gecorrigeerd
voor inflatie komt het werkelijke
rendement uit op 6,9%. Dezelfde
berekening uitgevoerd voor een
belegging in de S&P over de laatste

25 jaar laat hogere rendementen
zien, maar ook een hogere infla-
tie. Het reële rendement komt ech-
ter uit op 8,6% en wijkt dus niet
zoveel af van het rendement dat
over de gehele periode van 130
jaar behaald werd.

Langetermij nrendement
opmerkelijk stabiel
Uit onderzoek naar de S&P500-in-
dex blijkt ook dat naarmate u lan-
ger in aandelen blijft zitten, des te
minder fluctuaties het rendement
laat zien. Zo is berekend dat de
waarde van een portefeuille in l
jaar tijd kon fluctueren van 150%
winst tot 60% verlies. Het gemid-
delde rendement was 8,9%. Een
belegger die dezelfde portefeuille
drie jaar vasthoudt loopt al aan-
zienlijk minder risico. Uiteindelijk
behaalt een belegger die 20 jaar in
dezelfde portefeuille zit een
gemiddeld rendement van 6,3%,
terwijl dit na 30 jaar nog steeds
hetzelfde is en het risico (de sprei-
ding van de rendementen rondom
het gemiddelde) blijft afnemen.
Kortom: hoe langer u blijft zitten

' in aandelen, hoe lager uw risico,
terwijl het verwachte rendement
min of meer gelijk blijft. Zitvlees
reduceert dus uw risico.

Risicospreiding tweede pijler
voor stabiel rendement
Al het voorgaande in overweging
nemend kunnen we dus rustig
stellen dat succesvol beleggen in
aandelen zeer sterk bepaald wordt
door de beleggingshorizon. De
belegger met de lange adem wordt
-in een normaal functionerende
markteconomie - uiteindelijk
beloond voor het beschikbaar stel-
len van risicodragend vermogen
aan het bedrijfsleven. Voor beleg-
gers met een korte horizon is de
beurs een zeer risicovolle plek! Ten
slotte willen wij er op wijzen dat
een rendement zoals hierboven
omschreven niet door elke wille
keurige portefeuille behaald zal
worden, Het voorbeeld gaat uit
van een brede index met aandelen
van bedrijven in alle sectoren die
de markt kent. Een portefeuille
belegd in de S&P500-index is dus
een uitermate goed gespreide por-
tefeuille. Spreiden is het beste wat
u kunt doen, want tegenvallers in
één sector kunnen worden opge
vangen door meevallers in een
andere. Is het de duur van de
belegging waardoor tegenvallers
op korte termijn opgeheven wor-
den door goede koersprestaties op
langere termijn, op het gebied van
de keuze van de aandelen is het de
spreiding die het risico reduceert.
Kortom, de beste combinatie van
rendement en risico kunt u beha-
len door lang te blijven zitten en
een goede spreiding in uw porte
feuille aan te brengen.

Bron: Ups en Downs, beleggings-
tijdschrift van de Rabobank.

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



Geen nationaal kampioenschap, maar
wel tevreden gezichten bij 'Concordia'

\
Het is de muziekvereniging
"Concordia" zaterdag in Musis
Sacrum te Arnhem niet gelukt
om in de Basisklasse ( sectie
harmonie) het nationaal kam-
pioenschap op haar naam te
schrijven. Met een puntentotaal
van 82,17 behaalde "Concordia"
weliswaar een eerste prijs, ech-
ter de muziekvereniging "St.
Agatha" uit Harreveld ging met
een puntentotaal van 83 met
het kampioenschap van Neder-
land strijken.

"Concordia" speelde als concours-
werk "Seagate Overture" van J.
Sweaningen. "St. Agatha" speelde
het nummer "Spanish Triptych"
van J.de Haan. Toch alom tevreden
gezichten bij het Vordense harmo-
nieorkest. Peter Kraayeveld: "Onze
verwachting vooraf, een goeie eer-
ste prijs behalen, is uitgekomen.
Natuurlijk wil je altijd meer. We,
inclusief dirigent Hugo Klein
Severt, vonden dat we goed ge-
speeld hebben. Ook vonden wij

dat de muziek die "St. Agatha" de
ze dag bracht, wat beter klonk.
Dus bij ons geen enkel probleem
over de uitslag", aldus de "Concor-
dia"- voorzitter.

Het was voor de Vordense muzi-
kanten deze zaterdag al vroeg dag,
want alvorens de bus naar Arn-
hem vertrok, werd eerst nog even
gerepeteerd. Van enige nervositeit
geen sprake. Het orkest oogde ont-
spannen.

Zo ook bij aankomst in Musis Sa-
crum, waar "Concordia" als in-
speelwerk had gekozen voor "Int-
rada Festivo" van Stephen Bulla.
Overigens werd het inspeelwerk
op dit 16e KNFM topconcours voor
basis- en middenklasse orkesten,
niet door de jury beoordeeld.

Burgemeester Kamerling was ook
in Arnhem aanwezig teneinde
"Concordia" een hart onder de
riem te steken. Later op de dag, bij
terugkomst in het Dorpscentrum,

bracht Kamerling namens het ge
meentebestuur zijn felicitaties
over. Trouwens de stemming was
perfect in de twee door Super de
Boer en smederij Oldenhave ge-
sponsorde bussen, waar op de te
rugreis al een videoband van het
concours werd afgedraaid.

Terug in Vorden wachtte "Concor-
dia" een spontaan onthaal. "Sup-
porter" Johan Heuvelink had er-
voor gezorgd dat er bij Lettink aan
de Almenseweg vier koetsen klaar
stonden waarmee de muzikanten
een rijtoer door het dorp konden
maken.

De koetsen werden voorafgegaan
door de andere Vordense muziek-
vereniging "Sursum Corda". Van
onderlinge rivaliteit tussen deze
twee korpsen geen sprake.

Sterker nog, voor het concours in
Arnhem had "Concordia" zich ver-
sterkt met good-old Johan Boer-
stoel van "Sursum Corda", een
man die al "eeuwenlang" de klari-
net bij laatstgenoemde vereniging
bespeelt. (Vanwege vacantie kwam

"Concordia" nl. een klarinettist te
kort!) "Het Concordiapak stond de
"invaller" voortreffelijk", zo grapte
voorzitter Kraayeveld!

Onder het genot van een drankje
werd nadien in het Dorpscentrum
nog een poos gezellig nagekaart.
Voorzitter Kraayeveld overhandig-
de dirigent Hugo Klein Severt een
bloemetje voor zijn geleverde in-
spanning.

Ook bloemen voor de heer Huitink
vanwege het diverse keren be-
schikbaar stellen van zijn hal voor
repetitiedoeleinden. Namens de
Vordense Ondernemers Vereni-
ging (VOV) bood voorzitter Harry
Kettelerij zijn gelukwensen aan.

"Concordia" dat normaliter uit-
komt in de klasse "Uitmuntend-
heid" wil de komende paar jaar
even "pas-op-deplaats" maken.

"Eerst een beetje tot rust komen",
aldus Peter Kraayeveld. Zaterdag-
avond l juni geeft "Concordia" in
het Dorpscentrum het traditione
Ie voorjaarsconcert.

Nationale sterrenldjkdagen
Veel mensen verkeren nog in
de veronderstelling dat sterren-
kunde iets is voor zeer geleerde
wetenschappers met een wis-
kunde knobbel of voor de door-
gewinterde studiebollen.

De gezamenlijke publiekssterren-
wachten en dus ook publieksster-
renwacht Phoenix doen hun best
om dat vooroordeel weg te nemen.
Aankomend weekend worden de
nationale sterrenldjkdagen gehou-
den. De deuren van de meeste ster-
renwachten in Nederland zijn
voor het publiek geopend en de
entree althans in Lochem is gratis!

De sterrenwacht Phoenix is al
vanaf 's ochtends oegankelijk. En
al zou je dat misschien niet ver-
wachten er is dan wel degelijk al
het een en ander te zien. Bij helder
weer zal met speciale apparatuur
naar de zon worden gekeken.

Ongetwijfeld zijn er verschillende
zonnevlekken te zien. Deze koele

gebieden op de zon die er uit zien
als kleine vlekjes bezitten een dia-
meter die groter is dan die van de
hele aarde.

Misschien zal het lukken Venus op
te sporen. Deze planeet is zo helder
dat zij met een telescoop overdag
kan worden waargenomen.

Ook aan de avondhemel is een
groot aantal interessante objecten
te vinden. De vergrotingen van de
aanwezige telescopen maken het
mogelijk de maan zo dichtbij te
halen dat je het gevoel bekruipt
boven de maan te zweven.

Bekijk de wolkenbanden van Jupi-
ter en het ringenstelsel van Satur-
nus , wie dan nog niet bekeerd is...!

Mocht het onverhoopt slecht weer
zijn dan zullen er gedurende de
hele dag verschillende program-
ma's worden gepresenteerd die
ieder hun eigen kijk op ons uni-
versum bieden.



VLAAI VAN DE WEEK:

Lentevlaai € 5,00

Snooker Cheese
kaasboll/stervorm € 1,50

Borrelcrackers € 1,50

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Bosvrucht stam € 4,00

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

FONS JANSEN

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Deze maand

BLOEIENDE
MAGNOLIA

struikvorm en stam

in de kleuren rood, rosef wit en geel.

TIP:
plant- en dakmoeras

(zwarte vruchtjes)

Ook voor een cadeaubon
kunt u bij ons terecht!

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

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen
• DMCborduur/haakgarens •handwerk--
stoffen • Ka a si innen •Aida 'Aidaband

• Beiersbont * Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en h aakgarens
• Borduurpakketten * Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook

uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

www.compusystem.nl
KeuzePC
AMD Duron 800 Mhz, 128 Mb intero gfheugen, 20 (3b harddisk
AMD Duron 1000 Mhz, 428 Mb intern geheugen, 40 Gb harddisk
AMD Athlon XP 1700+t 256 Mb SDRAM, 4QX3bHarddisk
AMD Athlon XP 18QQ+, 256 Mb SDRAM^32M6 Wf2 AGR
60 Gb harddisk

v.a. € 749,-
€ 749,-
€ 799,-
€ 899,-

€ 999,-

SpelletjesPC v.a. € 849,-
AMD Duron 1000 M î, 128 MB SDRAM, NVidia Riva TNT2 32Mb M64
AGR 40 Gb harddisk l € 849,-
AMD Athlon XP 18004, MSiïKTT-266 Pro2 Moederbord, 256 MB DDR 266
MHz, Geforce2 MXf 00 64 Mb AGR:; 60 Gb harddisk ; ||€ 1099,-

PC-266 MHz., UDfylA 66/100 ATX Moedèrbord, 64 MB (behalve bij de SpelletjesPC)
VGA, AC '97 Sound, 52 x AÖpen CDROM, 56K6 Modem, 10/100 Mbps Netwerkkaart,
1.44MB Diskdrive, Midi-Tower ATX, Windows 95/98 Toetsenbord, Logitech Slrollwheel
Muis.

Actie:
Bif aanschaf van een nieuw systeem

een gratis CD-ReWrïter (i.p.v. de CD-Rom)

Opties:
17 inch monitor € 195,- • i.p.v. CD-Rom een AOpen 24 x 10 x 40 CD-ReWriter

€ 89,- • i.p.v. CD-Rom een 12 / 40 x DVD-speler € 39,- • TFT monitor v.a
€ 439,- • HP 845C Printer € 99,- • Logitech Cordless Desktop € 75,- • USB Scanner

vanaf € 79,- • 160W boxen € 12,50 • Andere onderdelen op aanvraag.

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

vraagt met spoed

bezorgers/sters
voor Vorden/Almen

Voor nog geen uur kranten bezorgen per dag ontvang je:

• een prima basisuurloon: waaronder vakantietoeslag en wintervergoeding
• een startpremie van € 50,- en regenkleding

• 3 x per jaar een verloting met als hoofdprijs een scooter

• 3 x per jaar een extra bonus o.a. voor de vakantieperiode
• 2 x per jaar een behoudspremie van € 30,-

• 4 x per jaar kans op gereduceerde CD's
• een gratis abonnement

Bel voor meer informatie:

Inlichtingen: (0575) 55 19 69 of (0570) 68 64 29
Wegener Uitgeverij Gelderland en Overijssel

Gevraagd:

beheerder
AVO Kranenburg
In verband met het vertrek van een van de be-
heerders van AVO Kranenburg, waar momenteel
80 asielzoekers gehuisvest zijn, zijn wij op zoek
naar een
nieuwe collega

De functie omvat verschillende (technische)
werkzaamheden en daarnaast worden ook een
aantal administratieve taken door de beheerder
uitgevoerd.

U dient de Duitse en Engelse taal te beheersen.
Verder bent u bereid om 24 uurs diensten te
draaien en ook in de weekenden te werken.

Schriftelijke reacties kunt u richten aan:
Wolborgh Projectontwikkeling BV
t.a.v. G.l. Hulshoff
Banninkstraat 21

__
postzegels

Zodat Norma uit

de Filipijnen

na school wordt

opgevangen.

De aardigste zegels van
het jaar zijn op internet

verkrijgbaar.

www.kinderpostzegels.nl

Ook in vellen van 50
zelfklevende zegels.

voor kinderen door kinderen

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

Paardenbrok:
Bestorty Havens

Equiral Horse-Power
Hartog Kasper Fauna Food

Fyto Dodsen & Horre/

! D
Afgehaald bij:

VEEVOEDERHANDEL

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

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag
21 maart

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Maak kennis
met tennis!
Onder deskundige begeleiding,
voor jong en oud.

Open dag
Vordens Tennis Park
zaterdag 23 maart
van 14.00 tot 16.3O uur.

Rackets en ballen zijn aanwezig.
Neem wel sportkleding en
sportschoenen mee.

Informatie: telefoon 55 24 42.
r



Vordense schooljeugd
enthousiast voor tennis

In deze weken maken 17 groe-
pen van de Dorpsschool , het
Hoge, de Vordering en de
Kraanvogel kennis met het ten-
nisspel.

Het schooltennis, waaraan de
groepen 3 t/m 6 van de scholen uit
het dorp en de groepen 7 en 8 van
de Kraanvogel mee doen, staat on-
der leiding van Carin Fransen en
Karin Pelgrum beiden lid van de
Jeugdcommissie van het Vordens
Tennis Park (VTP). Carin zegt hier-
over:"

Het is vreselijk leuk om te zien
hoeveel plezier de kinderen in het
tennis hebben. Met ieder kind spe-
len we even samen. Met speciale
rackets en zachte ballen kunnen
ze al snel een balletje terugslaan
en dat motiveert enorm".

VTP organiseert het hele jaar door
allerlei activiteiten voor haar
jeugdleden.

Naast de gratis lessen en de ver-
schillende competities zijn in de
wintermaanden ook weer diverse

andere activiteiten voor de jeugd
georganiseerd met als hoogtepunt
de jaarlijkse dropping, die dit jaar
door de storm een speciaal karak-
ter kreeg.

Zoals elders in Contact is te lezen
is zaterdag 23 maart de open
(mid)dag van VTP, waar iedereen,
jong én oud, gratis kennis kan
maken met de tennissport o.l.v.
ervaren trainers,

Voor de jeugd ligt een speciale
verassing klaar.

Drie nieuwe gezichten in gemeenteraad:

Afscheid met gemengd gevoel
Voor de heer Wim Regelink
(CDA) stond het van tevoren al
vast dat hij zou stoppen. En dat-
zelfde gold voor de heer Hank
Rietman (WD). Maar voor frac-
tievoorzitter Peter Hoogland
van de PvdA kwam het afscheid
van de Vordense gemeenteraad
als een totale verwachting. "Ik
had niet verwacht dat we van
drie naar twee zetels zouden
gaan."

Vorige week dinsdag namen de
drie genoemde raadsleden af-
scheid van de gemeenteraad. De
heer Wim Regelink zat vanaf 1989
voor het CDA in de Vordense raad.
"Gelijk vanaf het moment dat
Vierakker en Wichmond bij Vor-
den kwamen", blikt hij terug. Na
dertien jaar vond hij genoeg ge-
weest. "Dat heeft ook te maken
met het feit dat wij in Duitsland
een agrarisch bedrijf hebben ge-
kocht waar onze dochter en
schoonzoon komen te wonen.
Daar gaat de komende periode ge
woon heel erg veel tijd en energie
inzitten", legt hij uit.

Ook is de heer Regelink "het ge-
zeur over de herindeling" zo lang-
zamerhand wel een keer zat. "Ik
heb dat natuurlijk allemaal al een
keer eerder meegemaakt toen

Vierakker en Wichmond nog bij
Warnsveld hoorden en ik daar in
de raad zat. Ik zie het dan ook niet
zitten om dat hele proces weer op-
nieuw mee te maken." Tenslotte
vindt Regelink het tijd worden dat
er binnen zijn partij jongeren
doorstromen naar de raadsfractie.
"Ik maak daar graag plaats voor",
zo zegt hij. Het CDA is er overigens
uitstekend in geslaagd om de frac-
tie te verjongen. Met de heer Arno
Spekschoor en mevrouw Joanne
Lam is de gemiddelde leeftijd van
de raad aanzienlijk naar beneden
gegaan. Met haar 26 jaar is de
laatst genoemde zelfs het jongste
raadslid in Vorden.

Ook de heer Hank Rietman (WD)
vond het na dertien jaar tijd wor-
den om afscheid te nemen. "Ik heb
er vanaf de vorige herindeling in
1989 ingezeten. Op een gegeven
moment is het goed geweest en
moetje plaats maken voor de jon-
gere garde", zo zegt hij. De jongere
generatie binnen de WD wordt
vertegenwoordigd door nieuwko-
mer Freddy van Ditshuizen.

Voor fractievoorzitter Peter Hoog-
land (PvdA) was het vorige week
dinsdagavond wel even slikken
toen hij afscheid nam van de Vor-
dense gemeenteraad. "Ik had to-

taal niet verwacht dat wij van drie
naar twee zetels zouden gaan", zo
zegt hij. De partij had bewust me
vrouw Carine Jongbloed op de
tweede plaats gezet. "Binnen de
PvdA is het een goede gewoonte
om als het even kan een vrouw op
de tweede plaats te zetten. Van-
daar ook dat ik was doorgeschoven
naar de derde plek aangezien
Henk Boogaard onze lijsttrekker
was."

Toch zijn de kansen voor de heer
Hoogland nog niet verkeken om
terug te komen in de raad. Sinds
de invoering van het duale stelsel
is het zo dat wethouders geen deel
meer uitmaken van de gemeente
raad. Als de heer Boogaard op-
nieuw wethouder wordt, betekent
dit voor de heer Hoogland dat hij
automatisch een plaatsje op-
schuift en alsnog in de gemeente
raad komt. "Erg spannend", zegt
Peter Hoogland. "Het is nu af-
wachten met wie het CDA een col-
lege gaat vormen." Het mag duide
lijk zijn dat de heer Hoogland
graag zijn karwei wil afmaken.
"Het was mijn bedoeling om tot de
volgende herindeling me in te zet-
ten voor de Vordense belangen.
Maar daar zou dus wel eens voor-
tijdig een eind aan kunnen ko-
men."

P.K.V. Nieuws
Behaalde resultaten van onze
leden op onderstaande shows.

PEKLO LOCHEM
Hoenders. Barnevelder: M. Klein
Bramel 2xG, 2xZG; Wyandotte: H.J.
Berenpas 2xG, IxZG; Mod. Eng.
Vechthoen: H. v. Heerde IxG,
3xZG, 2xF; Vorwerkkriel: H. v.
Heerde 3xZG, 2xF; Wyandotte

kriel: H.J. Berenpas 3xG, 2xZG; Am-
rockkriel: H.J. Pardij s 3xG, 2xZG;
Mod. Eng. Vechtkriel: H. v. Heerde
4xG, 2xZG.
Konijnen. Franse Hangoor: J.F.H.
Dekkers 3xG, 2xZG, IxF; R. Bruins-
ma 2xG, IxZG, 2xF; Nw. Zeelander
Wit: M. Boersbroek 2xZG, IxF; Ge
Ie v. Bourgondië: W. Boersma 3xG,
2xZG, IxF; Wener: H.J. Nijenhuis
6xZG, IxF; Rode Nw. Zeelander: G.
Lenselink 2xZG, 3xF; EJ. Kamper-
man 2xZG, IxF; Alaska: H. Pardij s

2xZG, 2xF; Rex: M.G. üjftogt 2xG,
IxZG; Angora: Comb. 't Wol Ie tj e
3xG, 2xZG, IxF; Tan: L. Jansen
3xZG, 5xF; Hollander: EJ. Everink
3xG. 6xZG, 5xF; K. Hietbrink 2xG,
6xZG, 2xF; T.H. Jansen IxZG, 3xF;
Ned. Hangoordwerg: J.F.H. Dekkers
IxG, 3xZG; H. v. Heerde IxZG, IxF;
Pool: G.J. Bierhof IxG, 2xF; Kleur-
dwerg: G.J. Bierhof 2xZG, DJ.
Grobben IxZG, IxF,
Sierduiven. Arab. trommelduif: W.
Rietman 4xG, 5xZG, IxF; Vinkduif:

H.J. Pardijs 2xG, 2xZG; Temeschb.
schecke: H.J. Pardijs 2xG.

IJSSELSHOW ZUTPHEN
Hoenders. Welsumer kriel: H. Re
gelink 3xG, IxZG.
Konijnen. Franse Hangoor: J.F.H.
Dekkers 2xF; R. Bruinsma IxG,
2xZG; A. Eggink IxG; WH. Arends
IxG, IxZG; Gele v. Bourgondië: W.
Boersma 2xZG; Californian: W.H.
Arends IxG. 2xZG; Rode Nw. Zee
lander: H. Gosselink IxG, IxZG,
2xF; Angora: Comb. 't Welletje
2xG, 2xZG, IxF; Klein Lotharingen
T.H. Janssen IxF; Tan: L. Jansen
IxG, 2xF; Hollander: T.H. Jansen
5xZG, IxF; J.J. Jansen IxZG; T. Ze
venhoeken IxG, IxZG, IxF; Klein
Zilver: JJ. Jansen 3xZG, IxF; Ned.
Hangoordwerg: Nynke Woerts
IxG, IxZG, 2xF; A. Eggink 3xG,
2xZG, IxF; J.F.H. Dekkers IxG,
2xZG; Kleurdwerg: H.G.M. Gubbels
4xG, 4xZG.
Sierduiven. Duitse Mod. Gazzi: S.
Jansen 5xZG, IxF; Pauwstaart:
M.D. Zevenhoeken 3xG, IxZG;
Arab. trommelduif: W. Rietman
IxG, 2xZG, IxF.

GELDERLANDSHOW BEMMEL
Hoenders. Mod. Eng. Vechthoen:
H. v. Heerde 3xG, 3xZG, 2xF; Mod.
Eng. Vechtkriel: H. v. Heerde IxG,
4xZG, IxF.
Konijnen. Groot Lotharinger: H.
Borgman-Berenpas IxG, 2xZG,
IxF; Franse Hangoor: R. Bruinsma
IxG, IxZG, IxF; J.F.H. Dekkers 2xG,
3xZG; Gele v. Bourgondië: W.
Boersma IxG, IxZG, 2xF; Wener:
H.J. Nijenhuis 2xG, 2xZG; Rode
Nw. Zeelander: J. Bakering IxG,
IxZG, IxF; G. Lenselink IxZG, 2xF;
Alaska: J. Bakering 2xG; Tan: L.Jan-
sen IxG, 4xZG, 3xF; Ned. Hangoor-
dwerg: DJ. Grobben 2xG.

NOORDSHOW ZUIDLAREN
Hoenders. Appenz. spitskuif: H. v.
Olst 4xG, IxZG; Leghorn: AJ. Dijk-
stra IxZG, 3xF; Wyandotte: H. Be
renpas IxG, IxZG, IxF; Mod. Eng.
Vechthoen: H. v. Heerde 3xZG, 3xF;
Doornikse kriel: H. v. Olst IxG; Wy-
andotte kriel: T. Zevenhoeken 3xG.
Konijnen. Franse Hangoor: R.

Bruinsma IxG, IxZG, 2xF; J.F.H.
Dekkers 4xF; Gele v. Bourgondië:
W. Boersma 3xF; Wener: H.J. Nijen-
huis IxG, IxZG; Rode Nw. Zeelan-
der: H. Gosselink 2xZG, 2xF; J. Ba-
kering 2xZG, IxF; Alaska: J. Bake
ring IxG, IxZG; Tan: L. Jansen
IxZG, 2xF; Hollander: T.H. Janssen
3xG, 2xZG, IxF; T. Zevenhoeken
3xZG; Hulstlander: A. Dijkstra
IxG, 2xF.
Sierduiven. Duitse Mod. Gazzi: S.
Jansen IxG, 5xZG.

SPILBROEKSHOW NEEDE
Hoenders. Hollandse Hoen: B. Ties-
sink IxG, 2xZG; Lakenvelder: E.H.
Ruesink 2xZG; Vorwerkhoen: E.H.
Ruesink 3xG, 2xZG, IxF; Appenz.
spitskuif: H. v. Olst IxG, 4xZG, IxF;
New. Hampshire: M.Jansen 2xG.
Konijnen. Franse Hangoor: J.F.H.
Dekkers IxG, 2xZG; R. Bruinsma
IxG, IxZG; A. Eggink IxG, IxZG;
Gele v. Bourgondië: W. Boersma
3xG, IxZG, IxF; Wener: H.J. Nijen-
huis IxG, 2xZG, IxF; Rode Nw. Zee
lander: J. Bakering 3xZG, 2xF; H.
Gosselink IxG, 3xZG, 3xF; EJ.
Kamperman IxZG, IxF; Alaska: J.
Bakering 3xZG; Rex: M.G. Lijftogt
IxG, IxZG; Angora: Comb. 't Wol-
letje IxG, 2xZG, IxF; Tan: L Jansen
2xZG, 2xF; Hollander: AJ. Everink
IxG, 7xZG. 2xF; K. Hietbrink IxG,
2xZG, 2xF; Klein Zilver: J.J. Jansen
IxG, 3xZG, IxF; Ned. Hangoor-
dwerg: J.F.H. Dekkers 2xG; T. Ze-
venhoeken IxG; A. Eggink IxG,
IxZG; DJ. Grobben IxG; J.W Mar-
tens 2xG, IxZG, IxF; Kleurdwerg:
DJ. Grobben IxZG; H. Gubbels
IxZG, 2xF.
Cavia's. T. Zevenhoeken 2xG, 2xZG.
Sierduiven. Pauwstaart: M.D. Ze-
venhoeken IxG, 2xZG; Duitse
Mod. Gazzi: S. Jansen IxG, 2xZG,
2xF.

NATIONALE BONDS-
TENTOONSTELLING UTRECHT
Hoenders. Mod. Eng. Vechthoen:
H. v. Heerde 3xG. 2xZG, IxF.
Konijnen. Lotharinger: H. Borg-
man-Berenpas 2xZG, IxF; Rode
Nw. Zeelander: G. Lenselink 3xZG;
KI. Lotharinger: T.H. Janssen IxF;
Hollander: T.H. Janssen llxZG, 3xF.

Wichmonders denken actief mee over oplossingen

Rabobank sluit kantoor
Per l april wordt het kantoor
van de Rabobank in Wichmond
gesloten. Wat achter blijft is
een geldautomaat en een brie-
venbus.

Om vragen te beantwoorden en
oplossingen te vinden voor per-
soonlijke problemen organiseerde
de bank op woensdagavond 14
maart een informatiebijeenkomst
voor inwoners van Wichmond en
Vierakker in het Ludgerusgebouw.
"Jammer is het wel, en een verar-
ming voor het dorp", was de reac-
tie van de aanwezigen, "maar we
begrijpen het ook", was het andere
verhaal.

Jan Krooi, algemeen directeur van
de bank opende de avond en ver-
telde dat de bank in 1998 een on-
derzoek heeft laten uitvoeren door
een extern bureau om te laten on-
derzoeken hoe de bank haar
dienstverlening het best zou kun-
nen inrichten. "Toen al werd aan-
gegeven dat het op bedrijfsecono-
mische gronden beter zou zijn de
kleine kantoren te sluiten. Dat
hebben we niet gedaan, we von-
den het op dat moment nog te be
zwaarlijk. Het besluit om een kan-
toor te sluiten neem je niet zomaar.

Wij realiseren ons deksels goed
dat het een verarming voor Wich-
mond is. En we realiseren ons ook
deksels goed dat het bankgebouw
een symbolische waarde heeft in
Wichmond. Maar het veiligheids-
aspect van medewerkers op kleine
kantoren kan en mag niet over het
hoofd gezien worden. Afgelopen
anderhalfjaar werd het kantoor

van de ABN-Amro in Hengelo over-
vallen en het kantoor van de Ra-
bobank in Steenderen. Gelukkig
vielen er geen slachtoffers, maar
de medewerkers zijn wel bescha-
digd, soms traumatisch. Medewer-
kers bij de bank hebben dat risico
er voor over, het hoort bij het
werk, maar niet nodeloos", aldus
Krooi. Na het relaas van Krooi was
er gelegenheid te reageren en vra-
gen te stellen.

De aanwezigen dachten actief mee
en droegen oplossingen aan om de
problemen rond het verdwijnen
van de bank tot een minimum te
beperken.

De buurtbus rijdt dagelijks diverse
keren naar Vorden vice versa, zo-
dat ook personen die zelf niet zo
mobiel zijn deze afstand over-
brugd kan worden. Ook werden di-
verse plekken genoemd die moge
lijk geschikt zijn om de geldauto-
maat en brievenbus neer te zetten,
wanneer deze uit het bestaande
kantoor zou moeten. De bank zal
bij het bepalen van een definitieve
plek rekening houden met veilig-
heidsaspecten. Klanten moeten
zich bij een automaat veilig voe-
len; het moet voldoende verlicht
zijn en niet omgeven door strui-
ken.

Per l april sluit de Rabobank ook
de kantoren in Keijenborg en
Baak, ook daar blijven de geldau-
tomaten en een brievenbus be-
schikbaar. In deze plaatsen zijn de
afgelopen week soortgelijke bij-
eenkomsten gehouden als afgelo-
pen woensdag in Wichmond.



ALBERT HEIJN
KIJK EN VERGELIJK

MAANDAG, DINSDAG OF WOENSDAG KOOPJE

VERSE WORST

kg
050

01 DELICATA

CHOCOLADE EITJES

Zak 500 gram - nu

39

20% KORTING OP

10 FRANSE
WITTE WIJNEN!

bijvoorbeeld

CHABUS of
POUILLY-FUME

Altijd dagvers

Bestelling per tel./fax

Bezorgen aan huis

Riant en gratis parkeren

Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

WITTE REUS
compact navul of vloeibaar

pak 1.8 kg of fles 1.5 liter

nu

halen - f bef a/en

COCA COLA, FANTA
OF SPRITE

fles 1.5 liter a 1.22

nu

fles ha/en -O fles betalen

Oh ZAANLANDER

KAZEN
Vers van het mes

25% Bonuskorting
op alle soorten!

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

UIT ONZE BLOEMENHOEK

grote hortensia 6?5

korte roosjes
10 stuks

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

GALL^GALL 01 HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities

EEKMARKE

Bildtstar 10 k,i„

Hollandse
Grote Komkommer per stuk

Hollandse Grote Krop Sla per krop

Goudgele bananen i nno

250
•

O60
m
60
m

00
m

0 10 KLEIN BLOEMIGE
VIOLEN

$ 10 VIOLEN VOOR

O HORTENSIA

$ 20 ROZEN

« 2 BOSSEN TULPEN

* PAASBAKJE

Valeweide
Bloemen en planten

5?9
4?9
3.99
5.99

Al deze aanbiedingen zijn geldig op de \Jarkt
en bij Kluvers
DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

JïTrïTl

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)46 1220

Contact-
9

Het cement
tussen vraag
en aanbod!

Vereniging tot
bevordering van het Marktwezen
in de gemeente Vorden

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
op maandag 8 april a.s.
om 19.30 uur in Hotel Bakker.

Agenda o.a.
- Jaarverslag secretaresse en penningmeester.

- Vaststelling contributie 2002.

- Bestuursverkiezing.

- Mededelingen

Het bestuur

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

FOCWA

Kijk

voor

meer

nieuws

op:



Onderneme

Sfeervol wonen
Om uw woning sfeervol in te richten kunt
u uitstekend terecht bij De Wonerij. Daar
vindt u meubelen, slaapkamers, tapijten,
karpetten, woonaccessoires en cadeau-ar-
tikelen, allemaal in een ruime keus.

Lia uit de Weerd: "De nieuwe tapijt- en gor-
dijncollecties zijn binnen, het nieuwste van
het nieuwste. Neem nu de gordijnen, daarin
hebben we tegenwoordig ook themastoffen,
zoals country-stijl, bloemen, naturals en
glansstoffen. Erg in zijn ook de 'inbetweens':
transparante stoffen tussen vitrage en gordij-
nen in. Echt iets voor mensen die geen gor-
dijnen of vitrage willen, maar wel iets voor de
ramen willen hebben. We hebben een nieu-
we collectie vouwgordijnen, afwasbare rol-
gordijnen en paneelgordijnen." De Wonerij
heeft verder alle bekende merken tapijt,

waaronder Parade, Bonaparte en Desso. Er is
een ruime keus in karpetten, zowel syntheti-
sche als wollen, sisal (zeegras) of kokos. De
karpetten zijn afgewerkt met een omranding
naar keuze van leer of stof. Op het gebied van
meubels vallen onder andere de Amerikaan-
se banken op: comfortabele banken om lek-
ker 'neer te ploffen'. Voor de slaapkamer
heeft De Wonerij complete inrichtingen. Er
zijn Pullman-matrassen en 'box-springs'

(twee matrassen op elkaar, waarvan de on-
derste matras deel uitmaakt van het onder-
stel). Daarnaast is er een uitgebreide collectie
bed- en badtextiel: dekbedden en bijbehoren-
de overtrekken, handdoeken (onder andere
Van Dijck), etcetera. De nieuwe collectie keu-
kensetjes, bestaande uit hand- en theedoek,
is ook binnen. Het grote assortiment van De
Wonerij wordt gecompleteerd door een grote
collectie woonaccessoires en cadeau-artike-
len. De Wonerij heeft voor elk wat wils, ook
voor het jongere publiek en voor betaalbaar
wonen. Palmzondag (24 maart) kunt u er te
recht van 11.00 tot 17.00 uur, evenals tweede
paasdag. Met ingang van Palmzondag houdt
De Wonerij een actie. ledere klant krijgt bij
iedere aankoop een geluksei, dat korting op-
levert. Kijk eens rond bij De Wonerij, Groen-
loseweg 9, telefoon (0573) 45 12 39.
E-mail: mail@wonerij.nl
website: www.wonerij ju.

HET schildersbedrijf voor werk dat werkelijk AF is

Schilderwerk (binnen en buiten)
Kleuradvies

Glas zenen
Houtrot reparatie

Totaal woningonderhoud
Hogedruk - gevelreiniging

Schilderwerken volgens het SIKKENS garantieplan

Informeer vrijblijvend naar uw mogelijkheden
b.v. voor particuliere woningen

ouder dan 15 jaar
6% BTW

JAN ter Bekke Barchemseweg 42 7261 DD Ruurlo
Telefoon: (0573) 452613 email: info O jan. nl

NIEUW »»»»»WWWJAN.NL

Hypotheken

Verzekeringen

Spaaradviezen

Pensioenen

Vermogensbeheer

Informeer naar onze speciale
hypotheektarieven
voor alle nieuwbouwwoningen
in Ruurlo en omgeving

Molenlaan l A , Ruurïo,
e v e R s

planning

Telefoon (0573) 451410 E-mail: info@weversfp.nl

Set paastafelkleden + servetten ass. € 2
Eiersjablonen € 198O

Paas- en communiekaarten

brunc
www.bruna.nl • altijd actueel p o s t k a n t o o r

B IR P INI A •• POSTKANTOOR WINKEL
ADRES: BORCULOSEWEG 17, TE L/FAX (0573) 45 12 63, POSTAGENTSCHAP 45 27 24

"Bédaank vor die bloeme"
vrolijk posen begint met bloemen!!

TIJDENS REUREI ZONDAG 24 MAART

b l o e m b i n d e r i j

10% korting
op alle binnen- en buitenzonwering

H
il

VAN 11.00 TOT 16.00 UUR

Dorpsstraat 1, Ruurlo, Tel./Fax (0573) 45 30 31

FIXET SERVICE BOUWMARKT
DE VENTERKAMP 1O

RUURLO
T-BOT&

Voor de ontbijttafel:

LUXE
PAASBROOD
ca. 400 gram € %9•

HAZEN-
KOPJES
heerlijk voor bij de koffie
of zomaar tussendoor
verpakt per —

5 stuks ̂  4

Graag tot ziens in onze winkel

Komt u ook palmzondag
koffie of thee bij ons drinken
met een
BROODJE EIERSALADE

ij Bess

P.S.: vrijdag en zaterdag
hebben wij natuurlijk
PAASTAARTJES voor u
gebakken. Telefoon (0573) 47 16 53

Kapsalon Swift Hairfashion

heet u welkom in Ruurlo.

Na drukke dagen is het nu

de tijd om aan u zelf wat

aandacht te schenken. HAIR
FASHION

Want zoals de bekende term luidt:

"kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper!"

Zijn wij er voor u. Wij stellen ons graag voor.

Openingstijden:
maandag 13.30-18.00 uur • dinsdag/woensdag/donderdag 8.30-18.00 uur •
vrijdag 8.30-20.00 uur «zaterdag 8.00-15.30 uur Met en zonder afspraak!!

ANJA LIEVESTRO
Dorpsstraat 8 • Ruurlo • Telefoon (0573) 451552

.

neker
A N T l S T K E S S

SPORTIEF
UIT DE VOETEN
€ 54.95

FLITSEND EN
HELEMAAL IN

€ 64.95

A SCHOENMODE
Dorpsstraat 21
7261 AV Ruurlo
tel: 0573-451307

l

JE KUNT ER NIET OMHEEN



Iers Veren

V i

Kerkplein 30,
7261 AZ Ruurlo
Telefoon (0573) 45 40 83

sfeervol dineren en

gezellig b0rrelen
—/,':' •"*£/

Sportief erop uit!
De slogan van Tweewieler- en Maaiercen-
trum Fokkink is 'Sportief erop uitf Op va-
kantie of de natuur in, dat is geweldig op
een fiets die van veel comfort en snufjes
is voorzien. Ook om lekker te sporten
kan een goede fiets prima van dienst zijn.

Dinie Fokkink: "De collectie sportieve fietsen
wordt steeds breder. Wij hebben hier onder
andere fietsen met verende zadelpennen. In
ons assortiment hebben we ook zogenaamde
volgeveerde fietsen. Die hebben zowel voor
als achter vering, Gazelle biedt in deze reeks
een heel mooie fiets. En je kunt tegenwoor-
dig kiezen uit heel veel leuke kleuren en tin-
ten. Vooral groen en blauw zijn erg populair.
Er is op dit moment veel keus in typen, mo-
dellen en kleuren." In de showroom-winkel
van Fokkink staan ongelooflijk veel soorten

fietsen, de een nog mooier dan de andere.
Wat te denken van een fiets met automati-
sche versnelling, die zichzelf regelt naar de
pedaalkracht die wordt uitgeoefend? Of een
fiets met een diefstal-preventie-chip, waar-
van Batavus en Gazelle hun fietsen voorzien?
In opkomst zijn de 'randonneurs': fietsen

compleet met dragers etcetera, die vol bepakt
kunnen worden. Uitermate geschikt om mee
op vakantie te gaan. Fokkink heeft er vele in
voorraad! Er staan racefietsen en ATB's (All |
Terrain Bike). Voor deze typen fietsen zijn on-
derhoud en reparatie bij Fokkink in handen)
van een specialist.

Een ruime collectie kinderfietsen en een
breed aanbod aan accessoires zijn eveneens
te vinden bij Fokkink. Palmzondag is er koop-
zondag en dan kunt u er terecht van 11.00 tot
17.00 uur. Tweede paasdag is er show, ook van
11.00 tot 17.00 uur. Iemand die op zoek is
naar een nieuwe fiets, moet wel slagen bij
Tweewieler- en Maaiercentrum Fokkink aan
de Garvelinkkampweg 2A, telefoon (0573) 45
3100.

Op internet kunt u Fokkink vinden on-
der: www.fokkinktweewielers.nl.

SPORTIEF ER TUSSEN UIT
Voorjaarsshow op 24 maart palmzondag

l april 2e paasdag
van 11.00 tot 17.00 uur

De nieuwe collectie rijmeien
van Gazelle - Batavus - Koga Miyata

GAZONMAAIERS: diverse aanbiedingen

Northwave fietsschoenen

Fietsdragers: diverse modellen

Maak kans op „levenslang" een nieuwe Gazelle

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

FOKKINK v.o.f.
Garvelinkkampweg 2a - 7261 CH Ruurlo • Telefoon: (0573) 45 31 00 • www.fokkinktweewielers.nl

Borculoseweg 9, Ruurlo
Telefoon 0573-451364

Alleen tijdens Reurei op Palmzondag

SPECTACULAIRE
AANBIEDINGEN

SONY DESIGN TV + MEUBEL
28 inch, type KV 28 FC 60 zilver nu

SONY DAV - S 300 surround set £> CCffc
D V D - C D - T U N E R t< WWW

SONY STEREO SET 'MINI'
bestaande uit: 3 CD wisselaar, 3 M D wisselaar nu
cassette deck, tuner-versterker, 2 x 75 Watt, ZILVER KLEUR

€375
SONY EEN AANTAL LOSSE COMPONENTEN
UIT DE STANDAARD-SERIE per stuk nu €90
Snel reageren is een goede gedachte deze dag.
Wij staan voor u klaar!

• •neri n e t e v e n

d 24 m a a r tag open
7.00 uur %^ r_

L i e f h e b b e r s van s f e e r v o l w o n e n z i t t e n b i j De W o n e r i j
goed. C o m f o r t a b e l e fau teu i l s en banken , sa l on ta fe l s ,
smaakvo l le ee thoeken en d resso i rs z i j n s lech ts v o o r -

• b e e l d e n van wat u b i j De W o n e r i j z o a l zu l t v i nden .
Maar ook v o o r uw r a a m d e c o r a t i e , v e r l i c h t i n g o f v loe r
bedekk ing bent u b i j De W o n e r i j aan het j u i s t e a d r e s
De a c c e s s o i r e s van De W o n e r i j z i j n s f e e r m a k e r s b i j
u i t s tek en z o r g e n v o o r een p e r s o o n l i j k k a r a k t e r in
ieder huis.

Zondag 24 maart
Reurei in Ruurlo

i n

Reurei-aktie
Bepaal uw eigen
Reurei-korting,
door het pakken

•>S

van een
geluksei.

Aktie ^jdtatteerTop zondag. 24 rnrt

Adres

Telefoon
Internet
i n r i c h

Groenloseweg 9)
7261 AM Ruurli
(0573) 45 12 3!
www.wonerij.nl

t i n g e n



P.V. Vorden huldigde kampioenen 1-ftütie varia

Op de foto de 5 generalen onaangewezen van links naar rech ts: nr. 4 Mare Tiemessen. nr. 2 Ada en Appie Winkels,
nr. 3 Henk Stokkink, nr. 5 Mevr. Eykelkamp die haar man verving die wegens ziekte afwezig was, nr. l Jozef 'Meyer

Tijdens een speciale bijeen-
komst heeft de P.V. Vorden de
verschillende kampioenen in
het zonnetje gezet en de daarbij
behorende bekers uitgereikt.

DE WINNAARS WAREN:
Vitesse (korte afstand) onaangewe-
zen: l A en A Winkels, 2 HA. Ey-
kelkamp, 3 J. Meyer, 4 C. Bruinsma,
5 M. Tiemessen.

Idem aangewezen: l C. Bruinsma,
2 A en A Winkels, 3 J. Meyer, 4 M.
Tiemessen, 5 Jitske Winkels. Duif-
kampioen l HA. Eykelkamp, 2 en
3 A en A Winkels.

Midfond (midden afstand) onaan-
gewezen: l J. Meyer, 2 A en A Win-
kels, 3 H. Stokkink, 4 C. Bruinsma,
5 Jitske Winkels.

Idem aangewezen: l J. Meyer, 2 Jits-
ke Winkels, 3 H. Stokkink, 4 M. Tie-

messen, 5 C. Bruinsma. Duifkam-
pioen l J. Meyer, 2 A en A Winkels,
3 Jitske Winkels.

Eendaagse Fond (daglossing) on-
aangewezen: l H. Stokkink, 2 A en
A Winkels, 3 H. A. Eykelkamp, 4 J.
Meyer, 5 C. Bruinsma.

Idem aangewezen: l C. Bruinsma,
2 HA. Eykelkamp, 3 T. Wesselink, 4
J. Meyer, 5 A en A Winkels. Duif-
kampioen: l H. Stokkink, 2 C.
Bruinsma, 3 A en A Winkels.

Overnacht Fond (twee dagen) on-
aangewezen: l H. Stokkink, 2 J.
Meyer, 3 mevrouw Goedhart, 4 M.
Tiemessen, 5 J. Burgers.

Idem aangewezen: l HA. Eykel-
kamp, 2 H. Pasman, 3 A en A Win-
kels, 4 H. Stokkink, 5 Ashley Eykel-
kamp. Duifkampioen: 1,2 en 3 HA.
Eykelkamp.

Na tour (jong en oud) onaangewe-
zen:
l H. A. Eykelkamp, 2 J. Meyer, 3 C.
Bruinsma, 4 A en A Winkels, 5 M.
Tiemessen.

Idem aangewezen: l HA. Eykel-
kamp. 2 C. Bruinsma, 3 H. Pasman,
4 T. Wesselink, 5 A en A Winkels.

Duifkampioen: l C. Bruinsma, 2 J.
Meyer, 3 C. Bruinsma.

Generaal (totaal) onaangewezen: l
J. Meyer, 2 A en A Winkels, 3 H.
Stokkink, 4 M. Tiemessen, 5 HA.
Eykelkamp.

Idem aangewezen: l HA. Eykel-
kamp, 2 J. Meyer, 3 A en A. Win-
kels, 4 C. Bruinsma, 5 H. Stokkink.

Superkampioen: J. Meyer. As dui-
ven: l A en A Winkels, 2 H. Stok-
kink, 3 J. Meyer.

Palmpaasweekend in Ruurlo
Het wordt weer een gezellig
Palmpaasweekend in Ruurlo.

Zaterdagochtend de 23ste begint
het al met het maken van palm-
paasstokken. Deze activiteit (een
oude traditie), georganiseerd door
de Speeltuinvereniging, vindt plaats
in de Kapel aan de Barchemseweg
en is bedoeld voor kinderen van
groep l tot en met groep 5.

Vervolgens wordt op zondag 24
maart (Palmzondag) de landelijk
bekende Paaseiermarkt en Bloe-
menshow Reurei gehouden. Even-
als voorgaande jaren (behalve het
afgelopen jaar toen Reurei werd
afgelast ten gevolge van de mond-
en klauwzeercrisis) wordt dit
grootse evenement gehouden in
de zalen van De Keizerskroon, De
Luifel en De Tapperij. Daar zijn die
dag vele eiversierders die er ver-
sierde eieren tonen en verkopen.
De prachtige eieren in vele forma-
ten zijn bewerkt in de meestuit-
eenlopende technieken: van een-
voudig beschilderde of beplakte
tot opengewerkte of gefreesde ei-
eren.
Er is paasfolklore in de vorm van
palmpaasstokken, een mini-paas-
vuur, boterlammetjes en paas-
brood. Ook wordt gedemonstreerd
hoe grote en kleine paaseieren van
chocola worden gegoten. In het
Schietkroontje (achter De Keizers-
kroon) wordt diverse keren een in-

teressante dia-voorstelling gegeven
over paasfolklore in de Euregio. Er
zijn vertellers met boeiende verha-
len en de 'Kiepenkerl' uit Munster-
land, de marskramer van vroeger,
loopt er rond om de bezoekers een
vriendschapsgroet te brengen met
een stukje brood met smalt en een
slokje foezel.

In alle zalen van Reurei worden
prachtige bloemversieringen en
paasschikkingen tentoongesteld
door de Koninklijke Maatschappij
voor Tuinbouw en Plantkunde, in
de wandeling Groei en Bloei ge-
noemd.

De KMTP is in De Tapperij verte-
genwoordigd met een promotie-
stand waar bezoekers informatie
kunnen krijgen over de vereni-
ging. Zondagmiddag wordt een
palmpaasoptocht gehouden, geor-
ganiseerd door de Speeltuinver-
eniging.

De optocht wordt muzikaal opge-
luisterd door de Koninklijke Mu-
ziekvereniging Sophia's Lust. Op
het Kerkplein wordt die middag
de 'trots van Borculo', de Berkel-
zomp, tentoongesteld. De start van
de optocht is bij De Sprankel in de
Domineesteeg.

De route verloopt vanaf de Domi-
neesteeg via de Dorpsstraat (tot de
Bruna-winkel), linksaf via de Zui-

velweg naar de Wildenborchseweg
en dan linksaf richting feestweide.
waar na afloop van de optocht ei-
eren kunnen worden gezocht.

Het Reurei-team heeft ook dit jaar
de scholen in Ruurlo en Barchem
uitgenodigd om een klassikaal
werkstuk (met als onderwerp de
Paashaas) in te zenden.

De werkstukken zullen worden
uitgestald op het toneel van De
Keizerskroon en zullen worden ge-
jureerd door het publiek. Nieuw
op Reurei is een 'doeles' van een
klein uur in de grote zaal van De
Luifel, waar de deelnemers kun-
nen leren om met koud porselein
een ei te decoreren. Reurei zal om
elf uur worden geopend door de
burgemeester van Ruurlo, me-
vrouw L. de Zeeuw.

Van half tien tot elf uur is er gele
genheid de zalen te bezoeken voor
mindervaliden, rolstoelgebruikers
en mensen die een rollator of een
stevige arm als begeleiding nodig
hebben.

In verband met de werkzaamhe-
den aan een deel van de Dorps-
straat is er door middel van bor-
den een goede route aangegeven.
Palmzondag is koopzondag en dat
betekent dat de winkels geopend
zijn, zodat bezoekers die dag ge-
zellig kunnen winkelen.

Vrijdag 8 maart
Op de Vierakkersestraatweg heeft
een bestuurder van een personen-
auto twee reeen voor de auto ge
had. De reeen stonden in de berm
langs de weg en staken plotseling
over. De bestuurder kon de reeen
niet meer ontwijken. Na de aanrij-
ding is hij gestopt. Beide dieren
zijn weggerend. De auto is behoor-
lijk beschadigd geraakt.

Ook op de Ruurloseweg heeft een
bestuurder van een personenauto
een ree voor de auto gehad. Haar
auto is licht beschadigd geraakt.
De ree is niet meer gezien na de
aanrijding.

Zaterdag 9 maart
Op de Vordenseweg heeft een aan-
rijding plaatsgehad. De bestuur-
der van een personenauto reed
achterwaarts de uitrit bij de wo-
ning uit. Hierbij zag hij een nade
rende auto over het hoofd. Het ge
volg was dat de bestuurder van de
naderende auto een aanrijding
niet meer kon voorkomen en met
de rechter voorzijde tegen de auto
van de eerste bestuurder reed. De
bijrijder van de auto die uit de uit-
rit kwam klaagde over een pijnlij-
ke heup en rechterbovenbeen.

Zondag 10 maart
Tijdens de nachtdienst is er gecon-
troleerd op het gebruik van alco-
hol. Geen van de gecontroleerde
bestuurders had teveel gedronken.

Maandag 11 maart
Van een auto die geparkeerd stond
aan het Schoolplein zijn twee an-
tenne's van de auto gestolen.

Van een auto die geparkeerd stond
aan de Anjerlaan is een autohoes
gestolen.

Dinsdag 12 maart
Op de Lochemseweg is tussen
13.30 en 16.00 uur gecontroleerd
op snelheid. Ter plaatse geldt een
maximum snelheid van 80 km/h.
Er zijn 1420 voertuigen gecontro-
leerd. Hiervan reden er 28 te hard.
De hoogst gemeten snelheid was
106 km/h.

Dinsdag 12 maart is er 's avonds
een vechtpartij geweest in sport-
hal de Kei. Daarbij zijn 4 jongens
gewond geraakt nadat ze waren
mishandeld door een groep van
ongeveer 20 personen. De politie is
met een onderzoek bezig.

Woensdag 13 maart
In de woning aan de ündeseweg is
een schoorsteenbrand geweest. De
eigenaresse was thuis, maar had
niets van de schoorsteenbrand ge
merkt. Door een buurman was zij
op de schoorsteenbrand gewezen.
De brandweer heeft de brand ge
blust.

Aan de Raadhuisstraat is een ge
parkeerd staande auto beschadigd
geraakt. Vermoedelijk is er een an-
der motorvoertuig bij het achter-
uitrijden tegenaan gereden. De
auto is in de linker flank geraakt.

Op de kruising Stationsweg/Burg.
Galleestraat/Enkweg heeft zich
een verkeersongeval voorgedaan.
De bestuurder van een bestelauto
wilde de auto parkeren bij het sta-
tion. Hij verleende daarbij geen
voorrang aan een ander naderen-
de bestelauto. Ten gevolge van het
ontstane ongeval raakten beide
auto's behoorlijk beschadigd. Een
van de bestelauto's kwam aan de
andere kant van de weg tot stil-
stand tegen een brievenbus van de
PTT.

Op de Hengeloseweg heeft zich
een aanrijding voorgedaan. De be
stuurder van een personenauto
wilde linksaf slaan. Ze sorteerde
voor tegen de wegas. Een kort ach-
ter haar rijdende auto haalde haar
rechts in. Een daarachter rijdende
auto zag te laat dat ze op de weg
stond voorgesorteerd en botste te
gen de achterzijde van haar auto.
Hierdoor schoot haar auto door en
kwam ze op de andere weghelft te
recht. Op deze weghelft naderde
een bestelbus en deze botste fron-
taal op de auto van de eerste be
stuurder. Na deze klap kwam de
bestelauto tegen een lantaarnpaal
tot stilstand. Alle auto's raakten
zwaar beschadigd.

Gevonden/verloren voorwerpen,
met ingang van 7 maart:
Gevonden:
- geen
Verloren:
- zwarte rugzak;
- rood kinderhorloge van Jip en

Janneke.

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

Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.

Bomvolle 'Herberg' tijdens fol
Idoristische avond 'De Knupduukskes'

Bij het District Oost van folklo-
ristische dansgroepen zijn in
totaal 38 verenigingen aange-
sloten. De dansgroep 'De Knup-
duukskes' hield zaterdagavond
een zgn. 'Scholingsavond' en
had daarvoor vier dansgroepen
uitgenodigd t.w. "Overschorje"
uit Lochem, "De Vier Winden"
uit Vragender, "Gorsselse Boe-
rendansers" en de "Cannenbur-
ger Boerendansers" uit Vaas-
sen.

Bovendien hadden alle overige ver-
enigingen in het district een
schrijven ontvangen dat er in Vor-
den een dergelijke avond zou
plaatsvinden. Een soort kennisge
ving dus. Vele dansgroepen grepen
de gelegenheid aan om naar Vor-
den te gaan om eens te kijken wat
de collega-dansgroepen zoal op de
dansvloer laten zien. Dat beteken-
de voor de organiserende "De
Knupduukskes" een drukte van je
welste om voor iedereen een plek
te vinden. De zaal van 'De Herberg'
was dan ook bom-en bomvol!

De vier genoemde verenigingen
moesten als verplicht nummer al-
lemaal "De Sint Bernarddans" uit-

voeren. Daarnaast drie dansen
naar eigen keuze. Dat varieerde
van bijvoorbeeld de "Rozenwals"
tot de "Klepperpolka". De dansen
werden beoordeeld door een jury*
Niet met de bedoeling om de groe
pen met punten te belonen, maar
louter om opbouwende positieve
kritieken te geven in de trant van
"let in de toekomst hier eens op"
of "je kunt het beter zus of zo
doen". Eigenlijk geen jury maar
een "Commissie van Advies".

Wim Dolphijn, voorzitter van "De
Knupduukskes" die samen met
Dika Droeventak deze avond de
presentatie verzorgde zei hier
nadien over: "Iedere streek heeft
zo zijn eigen interpretatie van een
folkloristische dans. Dat vindt zijn
oorsprong in de tijd toen honderd
jaar geleden de marskramers nog
de deur langs gingen en die zagen
en hoorden natuurlijk heel veel.
Vandaar ook de verschillende kle
ding bij de groepen". "De Knup-
duukskes" gaven deze avond een
demonstratie van "De Horlepiep",
een dans voor vier paren. Een an-
der leuk intermezzo, een geza-
menlijk muzikaal optreden van de
twaalf begeleidende muzikanten.



KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

ROLLUIKEN

HOLTSLAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
(0573) 452 000

Speciale aanbieding

uw trap bekleed
met een oersterk tapijt

keuze uit meer dan 20 kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185-
'i komen vri/bfi/vend mef stalen b// u aan huis.

Voor infichf/ngen en/of besfef/ingen

JTLK PRODUCTS
tel. (0546) 45 86 97 / (06) 576 780 06 J. Buisman

Raadhuisstraat 22
Vbrden

Postbus 97
7250 AB Vbrden

Telefoon ' • : • "
(0575) 55 14 55

Fax
(0575) 55 17 09

Ë-mail
vorden® robbers g roep. nf

ROBBERS & PARTNERS
administratie- en belastingadvieskantoor

Uw adres voor
een totaalpakket
administratieve en fiscale
dienstverlening.

Voor het verzorgen van uw

Belastingaangifte
2001
kunt u buiten kantooruren bij ons terecht op
woensdag 20 - 27 maart
van 17.30 tot 19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

Aangesloten bij:

Federatie Adviserende Beroepen
Nederlands College van Belastingadviseurs
De Fiscount Adviesgroep

Helmink.
Dé specialist in
relaxfauteuils
Helmink heeft een ruime collectie relaxfauteuils \

voor zitcomfort op maat. Met verstelbare rug/zitting,
zit- of fauteuillift of hoog/laag instelling. In zowel in
klassiek als modern. Alle modellen zijn leverbaar in
Diverse kleuren stof of leer en met diverse massage-

programma's. En u kunt kiezen tussejn
electrische of handbediening.

Seniorencomfort voor u persoonlijk op maat!
Seniorenfauteuils worden (eventueel bij u thuis of we halen u op)
aangemeten naar uw persoonlijke comfortwensen en lichaams-

eigenschappen. Bel ons voor een vrijblijvende demonstratie.

r Vorden
% Zutphenseweg 24

Saï- ; Tel. 0575-551514 meubelen
Eibergen

J. W. Hagemanstraat
Tel. 0545-474190

H u l m i n k maakt He t m o o ie r b i j u thuis

X \ x Diverse beursmodellen:
Hoogslapers en Stapelbedden

Uit faillissement:
bureau's,

roldeur- en draaideurkasten (Arend)

Uit toonzalen:
divers design meubilair

Wees er als de kippen bij

op=op
KUIJK'S Meubelbeurs

Mercatorstraat 12
7131 PX Lichtenvoorde

Tel. 0544-371256
Industrieterrein Kamp Zuid



Op alle wegen komt men
Zündapp tegen

Uw apotheek over bijwerkingen van geneesmiddelen

^Vervelend, maar meestal
niet ernstig'

Dat dit tot in de jaren 70 veel ge
hoorde adagio vandaag de dag
nog steeds enige zeggings-
kracht heeft zou je zo op het
eerst niet denken, maar niets is
minder waar.

aan tradities en de opkomst van
goedkope Japanse producten van
mindere kwaliteit maakte in 1984
een einde aan de eens zo roemrij-
ke Zündapp onderneming. Een
tijdje beef het rustig en vele Zün-

werd geleverd want ondanks een
rustperiode van soms enige decen-
nia blijkt de tand des tijds nooit zo
zijn werk te hebben gedaan dat te
rugkeer op het asfalt niet meer
mogelijk is.

Voor onderdelen van
Zündapp is er in Tol dij k
een specialist die alles
weer kan leveren: Mas-
sink Zündapp. Begon-
nen in het pand van de
oude coöperatie in
Steenderen heeft dit be
drijf inmiddels een enor-
me kennis vergaard en
een grote voorraad on-
derdelen opgebouwd
voor alle Zündapp types
tot 175cc. Onderdelen,
die hun weg vinden naar
klanten over de hele we
reld. Ook worden som-
mige onderdelen als uit-
laten en schokbrekers,
velgen en spaken, spat-
borden, rubbers, krukas-
sen en zuigers volgens
Zündapp specificaties
weer opniew voor Mas-
sink Zündapp gefabri-
ceerd. Mensen die weer

Oude en Nieuwe pand

InToldijkvindt
je nog een spe
cialist die alles
in huis heeft
om het Duitse
kwaliteitspro-
duct tot in
lengte van ja-
ren aan de
praat te hou-
den.

Zündapp ofwel
Zünder und
Apparatenbau
heeft al een
lange geschie
dennis die te-
ruggaat tot
1917. Het be
kendste voor
de Nederlandse markt zijn echter
de bromfietsen van Zündapp die
vanaf 1958 geproduceerd werden
in de fabriek te München.
In de vaart van het Duitse Wirt-
schaftswunder en de opkomende
mobiliteit van de gewone man
groeit Zündapp uit naar een groot
productiebedrij f voor tweewielers
in de klasse van 50 tot 175 cc. Even
wordt gepoogd d.m.v. een 'klein-
wagen' voet aan de grond te krij-
gen in de 4 wielige sector, maar de
concurrentie van BMW (Isetta) en
Heinkel (kabinenroller) waren te
groot voor de Zündapp Janus zoals
het voertuig heette. De Zündapp
bromfiets werd uiteraard veel ge
bruikt voor woon- werkverkeer,
maar ook om boodschappen te
doen met moeder de vrouw. Derti-
gers en veertigers kunnen nog wel
het beeld voor zich zien van echt-
paren, zich voortbewegend op een
Zündapp 'combinette' met dubbe
Ie telescopische achterschokbre-
kers. Dat dit laatste niet voor niets
was bleek wel uit het feit dat als
men bv. in de auto een dergelijke
combinatie vah achteren naderde,
de bestuurder vaak geheel aan het
oog werd onttrokken door de pro-
portionele vormen van de vrouwe
lijke wederhelft. Luxe accessoires
als been- en windscherm (met
groene zonwerende rand en door-
kijkgat) maakten het tafereel com-
pleet. Ook scholieren maakten
veelvuldig gebruik van de 'boek-
schoevers' die zeer betrouwbaar
waren en weinig onderhoud verg-
den. In aanschaf waren ze echter
niet goedkoop. De directe concur-
rent Kreidler had eveneens een
hoog kwalitatief product met een
wat sportiever imago. Vasthouden

dapp brommers bleven jaren
staan in schuurtjes en loodsen
maar nu is er weer volop belang-
stelling voor het merk met de vleu-
gel.

Veel oude jongeren hebben weer
interesse in het merk en vinden
het leuk een relekwie uit hun
jeugd weer in de originele staat te
herstellen. Hier blijkt nog weer
eens wat een kwaliteit er vroeger

met een Zündapp op weg willen
kunnen hier dus terecht met al
hun vragen. Er zijn werkplaatsboe
ken voor het opdoen van de nodi-
ge kennis en een inwendige kijk
op de zaak. In Nederland is er ook
een Zündapp Veteranen Club die
behalve het geven van technische
ondersteuning ook de nodige eve
nementen en toertochten organi-
seert. Deze tijd komt er weer aan!
(zie ook advertentie).

Mr. Zündapp: Jos Kemperink

"Ben ik eindelijk bij de dokter
geweest, heb ik pillen tegen
mijn klachten gekregen, krijg
ik daar weer hoofdpijn vanr U
kent vast wel zo'n verhaal.
Sommige medicijnen hebben
bijwerkingen. Meestal zijn ze
niet zo erg, maar vervelend is t
natuurlijk wel.

Een bijwerking is een klacht die
wordt veroorzaakt door een
geneesmiddel. Soms gaat een bij-
werking snel weer over, soms zit u
eraan vast zolang u het middel
blijft gebruiken.

De meest voorkomende bijwerkin-
gen zijn maagpijn, misselijkheid
of diarree (maag-darmklachten),
duizeligheid en hoofdpijn. Som-
mige mensen zijn allergisch voor
een geneesmiddel, en krijgen er
jeuk of uitslag van. Ook verslaafd
raken aan een medicijn is een bij-
werking. Als u meer medicijnen
tegelijk moet gebruiken, kunnen
er wisselwerkingen optreden. Ze
versterken eikaars bijwerkingen,
of er treedt een bijwerking op die
bij elk middel apart niet voorkomt.

WIE LOOPT
HET MEESTE RISICO?
Kinderen zijn kleiner en hebben
daarom minder nodig van een
medicijn. Bovendien is bij kinderen
de kans op bijwerkingen groter.
Daarom krijgen ze vaak een lagere
dosis. Sommige middelen zijn
zelfs helemaal niet geschikt voor
kinderen, of mogen alleen vanaf
een bepaalde leeftijd worden ge-
geven.

Bij het ouder worden kan de wer-
king van de nieren en de lever
slechter worden. Dan blijft een ge
neesmiddel langer in het lichaam
en is de kans op bijwerkingen
groter. Ouderen hebben ook vaker
last van wisselwerkingen tussen
verschillende middelen.

Zwangere vrouwen en vrouwen
die zwanger willen worden lopen
een speciaal risico. Sommige
geneesmiddelen beïnvloeden de
ontwikkeling van het ongeboren
kind. Als u zwanger bent of dat
binnenkort wilt worden, meld dat

dan altijd aan uw arts en bij de
apotheek.

Ook als u borstvoeding geeft, moet
u dat altijd melden. Er zijn na-
melijk geneesmiddelen die in de
moedermelk terechtkomen.

De bijsluiter vermeldt altijd de
belangrijkste bijwerkingen en de
risico's voor bepaalde groepen.
Vaak staat er een hele lijst van
klachten die ooit gemeld zijn.
Maar de meeste bijwerkingen zijn
zeldzaam en niemand krijgt ze
allemaal.

Vooral als een medicijn nog niet
zo lang op de markt is, kan het
zijn dat er nog nieuwe bijwerkin-
gen ontdekt worden. Meld daarom
klachten die misschien een bij-
werking van een geneesmiddel
zijn bij uw arts of apotheker, als
die klacht niet in de bijsluiter
staat.

TIPS VAN UW APOTHEKER
* Lees de bijsluiter!
* Kijk op het etiket en neem het

geneesmiddel in volgens voor-
schrift.

* Bent u overgevoelig voor een be
paald middel? Zeg het tegen uw
arts of apotheker.

* Ga bij voorkeur altijd naar uw ei-
gen apotheek. Daar staat in de
computer welke middelen u al
gebruikt en waar u eventueel
overgevoelig voor bent. Zo zijn
ook eventuele wisselwerkingen
te voorkomen.

* Krijgt u last van een bijwerking?
Overleg met uw arts of apothe
ker. Een andere manier of een
ander tijdstip van innemen kan
al helpen. Mogelijk is er ook een
ander middel, waar u minder
last van hebt.

Meer informatie staat in de folder
'Geneesmiddelen en bijwerkin-
gen' en op www.apotheek.nl bij
het thema 'Bijwerkingen'. U kunt
daar ook het middel dat u ge
bruikt opzoeken en nalezen wat
er staat over veelvoorkomende of
gevaarlijke bijwerkingen.

Hebt u nog vragen? U kunt altijd
bij uw apotheek terecht.
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Gerben Wolbrink • Broekweg 1, 7234 SW Wichmond
Tel. (0575) 44 29 52 * Fax (0575) 44 27 92

free-wheel
Sport & Recreatie

-etv

Wij Ieren u goed en veilig skaten!

Eén cursus bestaat uit
5 praktijklessen en l theorieles.

Aanvang Ie cursus: maandag 8 april
2e cursus: donderdag 18 april
3e cursus: zaterdag 27 april.

Voor inschrijving of meer informatie:
free-wheel, Zutphenseweg 8, Vorden

Telefoon (0575) 55 42 28
www.free-wheel.com / info@free-wheel.com

DIEPVRIES VERS THUIS SERVICE
Tel. (0573)49 12 96 • Fax (0573) 42 15 45
VAN DE MEENE/HEINEN ZELHEM

Rechtstreeks van slachterij, uit de verse produktielijn, door
ambachtelijke vakslagers voor u op maat klaargemaakt,
zowel voorverpakt als los verpakt, tegen groothandels-
prijzen met gekoeld vervoer thuisbezorgd!
Onze produkten zijn van Hollands fabrikaat en bevatten
geen kleurstoffen en/of conserveringsmiddelen.

O.a. varkensvlees:
Schouderkarbonade
Speklappen
Verse worst

O.a. rundvlees:
Riblappen
Rundergehakt
Runder verse worst
LV = los verpakt (5 kg)

€ 3.95/kg LV
€ 3.95/kg LV
€ 4.40/kg LV

€ 6.25/kg LV
€ 5.35/kg LV
€ 5.75/kg LV

Ruim assortiment in barbequevlees!
Met of zonder gas-barbeque/roerbakpan.

V R A A G DE G R A Ï I S CAI/l

Hoofdkantoor: uitten (Ov.) 0523-682099
• Borvufo (OU.)

T.I. 0545-272795
• W»M (OU.)

M. 0314-683319

VEEHOUDERS
OPGELET!

Donderdags problemen
in de melkput,

wij rijden ook voor u
elke vrijdag slachtkoeien.

Alle andere dagen
in overleg.

Opgave t/m donderdag-
avond.

MTS BULTEN
VEE- VLEES- EN

VARKENSHANDEL
Tel. (0573) 46 12 55
Tel. (0575) 46 75 69

Kijk voor meer nieuws op:

Met Koopman heeft u
de handen vrij...

dsfree bellen
er 28 maart mag er tijdens

het autorijden al teen
Handsfree worden gebeld.
Met een carkit kunt u uw
mobiele telefoon eenvoudig
in de auto bevestigen, zodat
u probleemloos handsfree
kunt bellen.

Inbouw op maat
Voor ieder automerk en
verschil lende typen mobiele
telefoons is er wel een
bijpassende carkit.
Ko o p m a n Auto m a te r i a l e n
informeert u graag over de
rnogelijkheden en verzorgt
de inbouw op maat.
Wij zorgen ervoor dat u
op tijd de handen vrij heeft
in de auto.

Advertentie in kleur?
Vraag eens naar de mogelijkheden.

Als adviseur buitendienst bent ü verantwoordelijk voor het totale verzekerings-

pakket van een aan u toegewezen groep relaties. De werkzaamheden beslaan uit

acquisitie en uitbreiding van de klantenkring, advisering, schadebegeleiding en het

onderhouden van contacten met verzekeringsmaatschappijen.

Memelink & Bergervoet is een

regionaal full-service assurantie-

kantoor met een onafhankelijke

en kwaliteitgerichte instelling

voor het MKB en particulieren.

Met meer dan 50 jaar ervaring in

de verzekeringsbranche, zowel

schade- als levensverzekeringen,

pensioenen en hypotheken.

Functie-eisen;

U bent opgeleid op assurantie-B niveau en/of studerend voor assurantie-A.

U hebt goede contactuele eigenschappen en een dienstverlenende- en service-

gerichte instelling. Collegialiteit, accuratesse, eigen initiatief en zelfstandigheid

zijn een must.

( Wat wij bieden: "")

Wij bieden een prettige, afwisselende werksfeer in een klein en nauw samenwerkend

team. U ontvangt een bij de functie passend salaris en dito voorwaarden.

Sollicitaties; l
Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan bovengenoemde functie-eisen, dan zien

wij uw sollicitatie graag tegemoet.

Uw sollicitatie kunt u sturen naar: Memelink & Bergervoet B.V.,

ta.v. dhr. H.C. Memelink, Spalstraat 1 1 , 7255 AA Hengelo Gld.

Memeli
B

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 1 1 Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 1521



drukwerk dat
gezien wordt...

Het 'gezicht' van uw bedrijf

wordt mede bepaald door

uw drukwerk.

Het is uw visitekaartje

dat er onberispelijk behoort uit

te zien, zowel in ontwerp.

opmaak, kleur en tekst.

Goed drukwerk valt OP. sterker.

het verhoogt de herkenbaarheid

van uw onderneming.

Wii ziin daarin uw partner.

d r u k k e r i j Weevers

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

Tel. (0575) 55 10 10 - Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl - Internet: www.weevers.nl
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drukke r i j Weevers

Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
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Profiteer van onze Actiewee
vol stralende Lentekortinaen!

woensdag 20 maart t/m zaterdag 23 maart: < ~% ni M i;

r-* f f f r-M K* verkrijgbaar iri Hengelo (Gld.) en

j Tijdelijk! ]
Complete showroomkeukens
inclusief apparatuur A * ~c

vanaf €4.4t!>,-

Prachtige hoekkeuken
van €11.758,-

voor€

^ 'Meer voor Minder!'
Atag koelkast:

van € 689.- voor € 425,~

Miele vaatwasser met besteklade:

van € 1.270.- voor €

Atag inductiekookplaat:

van € 1.899,- voor € 1.298,~

Luxe Atag combitron:

van €1.369.-

^verkrijgbaar in Hengelo (Gld.)

Showroomopstelling klassiek model met
fontein en duoblok, wit, incl. accessoires:

van € 3.499,- voor € 1.780,"

Badmeubel, type Barcelona:
130 cm, wit of pergamon:

van € 2.272,- voor € 1.932,-

Badmeubel, type Novello:
pergamon - beuken,

nu setprijs: € L..\\JL.y

Ligbad Elja, kunststof model, bad-douche
combinatie, 180 x 80 cm, wit of pergamon:

introductieprijs € 426,—

Ligbad Liss, kunststof duo-bad, 180 x 80
cm, wit of pergamon:

introductieprijs € 43U,

Vijfhoek douchebak, type Marabu, 100 x
100 x 10 cm, wit of pergamon:

introductieprijs € 314,

Waalformaat 5x20x7cm, door en door
Koppelstones 10x10x6cm graniet diverse kleuren en nuanceringen

" in rood en bont genuanceerd 11 80 oer m2 € 11'6*1

per m;€ L J
* Bij afname van minimaal 20 m2

77 : ; r, ;—: ^—,, . \ gratis gebruik van steenknipper en
Gratis gebruik steenknipper en triller! | . triiieroféénm3ophoogzand!

Wandtegels, diverse kleuren
en afmetingen

Vloertegels, diverse kleuren
f5.20 en afmetingen IC 70

per m2 vanaf € l£' per m2 vanaf € 1!>'

Brander Bravaputz alle gradaties
en Brander Bravadekor 2 en 3 mm
per emmer (18 kg)

Ladders entrappen:

15% korting !
nu slechts €20'°° ['Tijdelijk Gratis lampf*

'Gratis vachtroller!' *
* bij aankoop van onze actie accuboormachines

* bij aankoop van minimaal 10 liter latex, binnen- en buitenkwaliteit

['Korting op wand- en plafondpanelen en laminaat!'

HDM wand- en plafondpanelen en laminaat: tijdens de Actieweek
korting op het gehele asssortiment! Bijvoorbeeld:

Quickpaneel MDF-basis
diverse kleuren

per m2 nu slechts €

Premiumplus click-laminaat
l 99 diverse kleuren

HCI. Helemaal mijn idee

BouwCenter HCI Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 - lel. 0575 46 81 81
Ulft - Fttenseweg39 - tel 0315 69 62 00
Zevenaar - Ampèrestraat 3 tel. 0316 52 32 01
openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

Openingstijden:

Donderdag 10.00-12.00 uur en 13.30-10.00 uur

Vrijdag 10.00-12.0O uur en 13.30-21.00 uur

Zaterdag 10.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur

Of op afspraak.

^^^fjjjl^ij^y&f
Antisk-Curïoea Het Pakhuis 2000

Varsaeveldöeweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde
Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510

Reparatie • Restauratie • Loogtverk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

Installatie computernetwerken

We e ver s Net

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

Weevers

Vraag eens naar de mogelijkheden



Bruggink Keukens reikt prijzen uit

Onder het genot van een kop
koffie waren zaterdag 9 maart
jl. de winnaars van de najaars-
actie bij elkaar in de showroom
in Heelweg voor de officiële uit-
reiking van hun prijs.

De familie C. Oesterholt uit Groen-
lo, familie Teerink uit Zelhem, fa-
milie Kniest uit Azewijn en fami-
lie te Beest uit Doetinchem kregen
uit handen van de medewerkers
van Bruggink Keukens hun ca-
deaucheque ter waarde van 450
Euro overhandigd. U ziet allen op

bovenstaande foto. Op de foto ont-
breekt de familie Gal uit Arnhem,
eveneens een van de winnaars. Zij
waren helaas verhinderd maar
zullen hun cheque thuis gestuurd
krijgen.

ACTIE
Bruggink Keukens houdt twee
maal per jaar zo'n actie en uit de
vele families die van oktober tot
en met december 2001 een keu-
ken of sanitair kochten bij hen,
werden bovenstaande families
door het lot aangewezen als win-

naars. Op 11,12 en 13 april organi-
seert het keuken en sanitair be
drijf wederom een open huis met
kookdemonstraties, showroom-
modellen en weer zullen er 5 win-
naars door het lot uitgekozen wor-
den. Een reden temeer dus om
eens een kijkje te komen nemen
in de gezellige showroom. Naast
de voordelen van een ISO - gecerti-
ficeerd bedrijf dat alles in één
hand heeft en klanttevredenheid
op de eerste plaats zet, maakt u
ook nog eens kans op een flinke
korting op de rekening.

PAASSHOW
1 april a.s.r 10.00-17.00 uur

Bi HARTELMAN

LAAT, NET ALS MOTO 73, JE MOTOR
TESTEN OP ONZE GEAVANCEERDE
FüCHS-TESTBANK. ALLEEN OP 1 APRIL
GELDT HIERVOOR EEN SPECIAAL TARIEF.

^i^eiaaivoor ..
lïi^J* „ f ER IS EEN

FANTASTISCH

LUCHTKUSSEN IN DE VORM VAN EEN

RACEAUTO EN JE KUNT JE DE HELE

DAG PRACHTIG LATEN SCHMINKEN.

VAN 14.00 TOT 16.00 UUR KOMT ER

BOVENDIEN EEN 'MYSTERY GUEST'.

twee
MAAK KANS op

TWEE VIP-KAAR-

TEN VOOR DE WEGRACES IN

HENGELO G. OP 28 APRIL A. s.

Biej ons in
d'n Achterhook
Hè hè, den pruttel afwas was weer an de kante. In huus had Riek van
't Mölndiek een afwasmechine, daor had ze d'r nooit zovölle wark
met. En och, een paar köpkes afwassen van luu diej op de koffie hadn
ehad, dat was nog wel te doen. Maor hier, biej eur schoonzuster Ger-
ry, waor zee op vesite waarn en een uutgebreid meddagmaol hadn ge-
bruukt was 't een heeln pröttel ewes umme af te dreugen.

Eur man, Derk uut 'n Huttenhof, den de boek goed op de leeste had
ezet, lei op de banke in de kamer te slaopn. En Zusse uut Doesbarg lei
ok al languut in 'n stoel te dutten. Zelf wol Riek t'r effen röstig gaon
zitn leazen. Daor leien nog wat Story"s en Weekend's had ze wel
ezien. Zelf koch ze die nooit, von ze 't geld neet weerd. Maor ze was
toch altied wel beniejd nao wat t'r zoal in ston.

Waor had ze de brille elaotn. Zeker nog op de taofel waor ze an hadn
zitten etten. Maor nee, daor lei niks meer, ok 't kleed neet dat t'r met
't etten op had eleagen. "He'j mien brille ok ezien Gerry?". Maor Ger-
ry wis naans af. Die had de piepe al aadig loog nao de zörge veur 't et-
ten. Die ging 't liefste maor een hötjen languut. Riek kek alle kasjes
en taöfeltjes in 't huus nao maor naans gin brille. Wach, meschien lei
Derk d'r wel boavenop Derk wodn wakker epord. "Stao 's op Derk, iej
ligt op mien brille". Derk kwam nog half slaopend oaverende, maor
op de banke lei de brille ok neet.

Onderwiel Derk, scheef onderuut ezakt op de banke, prebeern wie ter
te slaopn, kwammen de drie vrouwluu in 't geweer.'n Enen krop
onder de taofel, 'n ander lei op de boek in de kamer umme onder de
banke en de kasjes te kiekn. Zusse, die toch al las van de rugge had,
beperken 't zuuken tot de wat hogere sferen. Op de kaste en zo wie
ter, dan hoeven ze neet te bukken. Ok was ze aLtwee keer nao buutn
ewes waor zee 't taofelkleed uuteklopt hadde, maor 't was allemaole
'n witten met 'n zwatten, gin brille.

Ondertussen kwam Harm, 'n goeien kennis van Gerry, weer biej
huus. Den had ok met-egetten maor was nao 't etten een half uur
gaon wandlen. Hee zaog de vraogende gezichten. Ze vetellen um 't
geval van de brille. Oh jao, da's waor ok. die he'k in de tesse. 'k Mosse
van Gerry de oavergebleven vla in de koelkaste in de schure zetn. Too
he'k ok de brille die daor op taofel lei met 't afruumen metenommen
en zo ongemerkt in tesse estokn. Hier hè'j um". Nao wat genoster en
gebrom was iederene met tien menuten weg-ezakt in 'n meddag-
slaop. Behalven Harm. Den dach biej zich eigens: iej kont ow wat
metmaakn, biej ons in d'n Achterhook

H. Leestman

Centrum voor Reiki
Niet alleen in deze krant kunt
u regelmatig iets over Reike
lezen. Ook in de bibliotheek en
in de boekhandel vindt u veel
boeken over deze natuurlijke
geneeswijze.

Maar de kracht van Reiki ligt in
'het ervaren', het doen! In Neder-
land hebben zo'n 600.000 mensen,
oud en jong, een traditionele Rei-
tócursus gevolgd. Met traditioneel
wordt bedoeld dat defene die de

cursus verzorgd, de Reikemaster
werkt volgens de afspraken van
o.a. The Reike Alliance. Daarom
krijgt iedere cursist ook een certi-
ficaat dat wereldwijd identiek is.
De belangstelling voor Reike is
momenteel erg groot. Vandaar dat
üa en Jan van 't Veen, beiden
Reikemaster, weer een nieuw cur-
susprogramma voor de komende
tijd hebben samengesteld.
Wil men de cursusfolder vrijblij-
vend ontvangen (zie contactjes).

Sanclust repeteert voor
Bach's Markus Passion

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

Het Steenderense koor Sanclust
staat voor één van de grootste
uitdagingen in haar bestaan.
Op 23 en 24 maart (respectieve-
lijk in Doesburg en Steenderen)
zal namelijk, met het Zutphen-
se Barok Ensemble de Markus
Passion van Johann Sebastian
Bach worden uitgevoerd.

De Markus Passion van Bach staat
de laatste jaren bijzonder in de be
langstelling. Het is namelijk de
minst bekende Passie van deze
componist, waarnaar inmiddels
uitgebreide studie is verricht. Men
weet al geruime tijd dat Bach een
Markus Passion heeft gecompo-
neerd, die op Goede Vrijdag 1731 is
uitgevoerd. Er is ook een tekstboek
van bekend, maar de volledige mu-
ziek ervan is niet terug gevonden.

De laatste jaren is door verscheide-
nen deskundigen geprobeerd vast
te stellen welke muziek bij die
tekstpartijen behoort. De uitvoe-
ring die Sanclust ten gehore
brengt is samengesteld door Si-
mon Heighes. Deze gaat ervan uit
dat Bach een aantal bestaande mu-
ziekstukken van zichzelf gebruik-

te, zoals uit de Mattheus Passion
en het Weihnachts Oratorium, en
deze heeft aangevuld met gedeel-
ten uit het werk van de door Bach
bewonderde componist Kaiser.
Van het beginkoor en slotkoor van
de Passie is zelfs helemaal bekend,
om welke melodieën het ging. Die
komen namelijk uit de Trauer Ode
van Bach.

Met de keuze voor de Markus Pas-
sion koos Sanclust voor een Passie
met een wat lichtere toon dan bij-
voorbeeld de Mattheus Passion.
Het is een kleurrijke Passie met
fraaie aria's en veel koorwerken,
waaronder alleen al 16 koralen.
Het Steenderense koor wordt bege-
leid door het Zutphens Barok En-
semble dat voor die gelegenheid is
uitgebreid tot een orkest van rond
25 musici en een grote bezetting
van vijf solisten.

Dirigent solisten Gij s Leenaars;
Tenor (evangelist) Mare van Hee-
teren; Bariton (Christus) Carlos
Ferreira Santos; Bariton Jan Hoff-
mann; Sopraan Mignon Primus;
Alt Petra Ehrismann. Informatie
(0575) 55 25 42 of 54 19 93.



Bridgen

BRIDGEUITSLAGEN
Uitslagen maandag 11 maart
A-groep:
1. Mevrouw Gerichhausen en de
heer Bergman met 65,1%; 2. Het
echtpaar Vruggink met 56,8%; 3.
De heren Wijers en Thalen met
54,7%
B-groep:
1. De heren Hissink en den Elzen
met 64,6%; 2. De dames Rossel en
Warringa met 54,9%; 3. De dames
Lassche en Meijers met 53,5%
C-Groep:
1. Echtpaar Meijerink v/d Weijde
met 59,7 %; 2. De dames Beek en
de Leeuw met 57,6 %; 3. De dames
Brandenburg en Eijerkamp met
56,3 %

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 13-3-02
Groep: A
l Dhr. P.R.J. den Elzen/Dhr. G. His-
sink 62,50%; 2 Mw. W. Gerichhau-
sen/Dhr. B. Bergman 62,50%; 3
Dhr. H. Wagenvoorde/Dhr. J. Holt-
slag 53,13%
Groep: B
l Mw. C.E. Smit/Dhr. B. Klooster-
man 65,28%; 2 Dhr. J. Duinkerken/
Dhr. P. den Ambtman 56,25%; 3
Mw. R. den Ambtman/Mw. R. Tha-
len 51,254
Groep: C
l Mw. G. Nulden/Dhr. H. de Bruin
60,52%; 2 Mw. J. de Vries/Dhr. H.
Lenderink 58,70%; 3 Mw. L. La-
mers/Mw. HJ. Kip 56,46%

Voetbal

VORDEN
Uitslagen 16 en 17 maart
Vorden Dl - Overwetering Dl: 3-1
Zutphania Dl -Vorden D3:1-7
WL El-Vorden El: 2-2
Vorden E2 - Doetinchem E3: 0-9
Vorden E3 - Zelos E4: £4
PSX E6 - Vorden E4: 2-4
Vorden E5 - Ratti E2:16-0
Vorden F1-AZCF1: 3-0
St.Joris Fl -Vorden F2: 0-6
Brummen F5 -Vorden F3: 0-12
Vorden F4 - Warnsv. Boys E7:1-2
DZCF10-Vorden F5: 0-1
Epse Al-Vorden Al: 0-3
Warnsv. Boys C2 -Vorden Cl: 1-0
Warnsv. Boys C3 -Vorden C2: 2-2
Vorden l-Pax 1:2-0
Witkampers 2 - Vorden 2: 3-0
Steenderen 2 -Vorden 3: 2-0
Vorden 4 - Reunie 6:4-0
Vorden 5 - DEO 3: 2-2

Programma 23 en 24 maart
Vorden Dl - Davo Dl
MVRD2-Vorden D2
Vorden D3 - MVR D3
Vorden El - MVR El
Wolfersveen El - Vorden E2
Zutphania El - Vorden E3
Vorden E4-AZCE3
Voorst Fl-Vorden Fl
Vorden F2 - Concordia F3
Vorden F3 - Zelhem F3
Be Quick F4 - Vorden F4
Vorden F5-WHCZF5
Vorden C2 - Oeken C2
MVR l-Vorden l
Vorden 2 - SDOUC 2
Vorden 3 - Ruurlo 2
GFC 4 - Vorden 4
SVBV3-Vorden5

Vorden - Pax 2-O
Vorden heeft een eclatante over-
winning behaald op het bezoeken-
de Pax uit Hengelo. Vorden was
overwegend sterker en scoorde
twee prachtige doelpunten. Pax
kon daar niet veel tegenover stel-
len. De Vordense achterhoede was
heer en meester en met de be-
weeglijkheid van de Vordense spit-
sen had Pax grote moeite. Pax
mocht dan ook de handen dicht-
knijpen, dat het beperkt bleef tot
2-0. Er was veel publiek op de
streekderby afgekomen. Prachtig
voetbalweer en een geweldige
sfeer op en rond het veld. De spe-
lers van Vorden lieten zich niet al-
leen het zoet van de overwinning

smaken, want de overwinning
werd naderhand ook in de kantine
gevierd. De drie punten zijn een
prachtige opsteker voor Vorden en
naar een ieder hoopt het begin
van een goede slotreeks, zodat de
3e klasse behouden blijft en daar-
mee dan ook de wedstrijden tegen
Pax.

Ludieke actie
Pax-supporters hebben zaterdag-
nacht de doelpalen op het hoofd-
veld van Vorden in hun clubkleur
blauwwit geschilderd en stond
'welkom Pax' op de toegangsweg
naar het gemeentelijk sportpark
te lezen. Ook de middenstip was
weggehaald. Het heeft niet mogen
deren. Pax moest drie keer van de
inderhaast aangebrachte nieuwe
stip aftrappen. Wie de bal kaatst
kan het terugverwachten. Vorig
jaar hebben Vorden-aanhangers
de middenstip op het hoofdveld
bij Pax weggehaald. Op de reclame
borden was het nachtelijk schil-
derwerk nog te zien, ondanks dat
de schoonmaakploeg al flink aan
het werk was geweest.

Beide ploegen begonnen nogal
zenuwachtig aan de wedstrijd.
Vorden kreeg geleidelijk aan grip
op de wedstrijd, doordat het po-
sitiespel wat beter was dan bij
Pax, maar met name gaf de agres-
siviteit de doorslag aan het veld-
overwicht. De eerste kleine kans
ontstond voor Sandor Verkijk. Ten
koste van een hoekschop werd zijn
inzet afgeweerd. Pax probeerde
het wel, maar kreeg tegen een soli-
de verdediging onder leiding van
Erik Oldenhave geen kansen. De
passing van routinier Timo ten
Kate is overigens een lust voor het
oog, maar de effectiviteit was ge
ring, vanwege het kordate ingrij-
pen van de Vordense verdediging.
In de 20e minuut gingen de han-
den van de Vordense aanhang al
de lucht in, maar de vrije trap van
Rob Enzerink ging via de muur
niet in het net, maar op het net.
Op slag van de rust bediende Erik
Oldenhave uit een vrije trap Den-
nis Wentink op maat en hij was
het die met een fraaie kopbal de
openingstreffer aantekende. Een
geweldige opsteker voor Vorden,
die al zoveel wedstrijden achter-
een op ongelukkige wijze op ach-
terstand was gekomen.

In de tweede helft probeerde Pax
de bakens te verzetten door meer
pressie uit te oefenen. Het was wat
meer in balbezit, maar het kon
zich geen kansen creëren. Erwin
Hengeveld was dicht bij een score,
toen hij zich vrijspeelde en op
keeper Klein Holte afstevende. De
doelman verkleinde zijn doel goed
en het schot verdween naast het
doel. Het veldoverwicht van Pax
was van korte duur, want Vorden
nam het initiatief weer over en
creëerde zich een aantal goede
kansen. In de 65e minuut werd
daarbij een overtreding begaan en
de daarop volgende vrije trap werd
door Erik Oldenhave snoeihard
binnengeschoten 2-0. Sandor Ver-
kijk kreeg vervolgens verrassend
en mogelijkheid om de score te
verhogen. Laatste man Erwin ten
Kate gleed uit en Verkijk was te
verrast om van dit buitenkansje te
profiteren. Pax stortte zich met
man en macht op de aanval, maar
de Vordense achterhoede stond als
een huis en gaf geen kans weg.
Voor de laatste tien minuten van
de wedstrijd maakte jeugdspeler
Niels Siemerink zijn opwachting.
Hij deed dat zeker niet onverdien-
stelijk. In de slotminuten had Ro-
nald de Beus de mogelijkheid om
nog wat meer zout in de wonde bij
Pax te strooien. De scheidsrechter
liet doorspelen na niet hinderlijk
buitenspel van Niels Siemerink.
De Beus omspeelde de keeper en
gaf Siemerink de gelegenheid
om de 3-0 aanteteken, doch de
scheidsrechter stak daar een stok-
je voor en gaf in tweede instantie
alsnog buitenspel. Niemand die
zich daarover nog opwond, want
met het laatste fluitsignaal was de

overwinning een feit. Met deze
overwinning kunnen de Vorde-
naren de blik weer naar boven
richten, want zij zijn VIOD Doe-
tinchem tot op twee punten ge-
naderd.

SOCIÏ
Uitslagen:
Jeugd: Sociï Fl-Drempt Vooruit F2
6-0; Sociï El-Warnsveldse Boys E2
11-3; Sociï Dl-Zeddam Dl 4-6;
Markvogels B2-Sociï BI 2-8.
Senioren: Sociï-Klein Dochteren 5-
0; Sociï 2-Be Quick Zutphen 3 1-1;
Sociï 3-SHE 3 2-0; Warnsveldse
Boys 4-Sociï 4 2-4; Den Hoven 4-
Sociï 5 4-1.

Programma:
Jeugd: WHCZ F-Sociï F; Doetin-
chem E-Sociï E; DZC'68 D-Sociï D;
Sociï B-Colmscate B.
Senioren: VitesseSociï; SCS 1-Sociï
3; Sociï 4-Brummen 6; Sociï 5-
Warnsveldse Boys 5.

RATT!
Carvium - Ratti
Afgelopen zondag reisden de Ratti
mannen naar Herwen. Daar in de
uiterwaarden, vlakbij waar de Rijn
ons landje binnenstroomt gingen
zij het opnemen tegen de plaatse
lijke voetbaltrots Carvium. De eer-
ste minuut leek het wel alsof men
nog niet in de gaten had dat de
wedstrijd al begonnen was en
creëerde Cavium zich meteen een
goede kans. Vlak daarna was het al
wel raak. De Ratti verdediging ver-
slikte zich in een lange bal waar-
door de spits van Carvium gele-
genheid kreeg de bal op te pikken
en 1-0 te scoren. Ook hierna bleef
Carvium gevaarlijk maar kreeg
Ratti meer grip op de wedstrijd. Er
werd alleen vaak te gehaast ge-
speeld en het was allemaal veel te
tam om de tegenstander echt on-
der druk te zetten. Aan de andere
kant was het keeper Bert-Jan Kolk-
man die met enkele goede ingre-
pen Ratti voor erger behoede. In de
rust vertelde trainer Flip Pelgrum
dan ook dat er veel meer bezieling
in het spel moest komen. Na rust
kwam dit er maar gedeeltelijk uit,
Ratti drong wel wat aan maar echt
gevaarlijk werd het niet en aan
een goede eindpass ontbrak het.
Zo'n kwartier na rust was het een
speler van Carvium die knap de 2-
0 binnenschoot. Ratti ging nu nog
meer naar voren voetballen waar-
door nog beter bleek dat de tegen-
stander echt niet zo'n sterk team
had. De kansen kwamen ook, gro-
te zelfs, maar de score bleef uit.
Enkele spelers van Carvium ver-
laagden zich gedurende de tweede
helft steeds meer door de (overi-
gens goed fluitende) scheidsrech-
ter overal de schuld van te geven.
Dit resulteerde in enkele gele en
een rode kaart voor hen. Maar ook
in de man-meer situatie kwam
Ratti niet door de defensie van
Carvium heen en bleef de 2-0 ge
handhaafd. Volgende week speelt
Ratti wederom uit, dan tegen
Wolfersveen.

Volleybal

PELGRUM/MAKELAARS-DASH
Wedstrijdverslag dames Orion3
-DASH1
Op donderdagavond 14 maart
ging Pelgrum/makelaars-DASH l
vanwege blessures en vakantie,
met welgeteld zes basisspeelsters
naar Orion 3 in Doetinchem. Ge-
lukkig was er wel versterking mee
gegaan. De eerste set begonnen de
dames van DASH rommelig, toch
bleven ze de gehele set op een lich-
te voorsprong staan. Bij de stand
van 21-24 in het voordeel van
DASH nam de coach van Orion
nog een time-out. Deze time-out
bleek zeer succesvol, want na een
spannende eindstrijd verloor
DASH de set met 26-24. In de twee
de set ging het in het begin gelijk
op, maar halverwege de set nam

DASH een voorsprong. Deze voor-
sprong bouwden ze steeds verder
uit. De set werd dan ook met 16-25
winnend voor DASH afgesloten. In
het begin van de derde set liep het
wederom gelijk op. Na een zinde
rende time-out van coach Gerrit
ümpers begonnen de dames een
voorsprong op te bouwen. Maar
Orion kwam aan het eind van de
derde set nog sterk terug. De ont-
knoping aan het einde van deze
set was dan ook erg spannend,
waarbij DASH aan het langste eind
trok en de set met 24-26 naar zich
toe trok. Met een 1-2 voorsprong
begon DASH aan de vierde set. In
deze set zette DASH Orion direct
op een flinke achterstand. Deze
achterstand kon Orion niet meer
goedmaken en de dames van Pelg-
rum/makelaars-DASH wisten deze
set overtuigend met een 14-25
winst af te sluiten. Een 1-3 winst
dus. Volgende week zaterdag 23
maart speelt DASH l uit tegen
Favorita.

UITSLAGEN
PELGRUM-MAKELAARS/DASH
Heren;
PM DASH l - Victoria 2: 3-1
(25-20, 25-21, 21-25 en 25-23)
PM DASH 2 - Harfsen 1:1-3
PM DASH 3 - Harfsen 2:1-3
Dames;
Nefit/Orion 3 - PM DASH 1: 1-3
(26-24,16-25, 24-26 en 14-25)
Side Out l - PM DASH 2: (H
Victoria l - PM DASH 4: 3-1
PM DASH 5 - Gorssel l: CM
PM DASH 6-VCV 4: 3-1
PMDASH7-Avanti6:(M
Jeugd;
Mix C; Wivoc XC1 - PM DASH XC1

4-0
Mix C; PM DASH XC2 - Victoria
XC1:04

PROGRAMMA
PELGRUM-MAKELAARS/DASH
Heren;
DVO l - PM DASH l
Dames;
Favorita l - PM DASH l
PM DASH 2 - Wevoc
PM DASH 3 - Rivo l
DVO 6 - PM DASH 5
Smash' 68 4 - PM DASH 6
Side Out 5 - PM DASH 7
Jeugd;
Meisjes B; PM DASH BI - Tornado
BI
Meisjes C; Gorssel Cl - PM DASH Cl
Mix C; PM DASH XC1 - Gemini XC1
Mix C; Smash '68 XCl - PM DASH
XC2
Mini; PM DASH Dl - WSV Dl
Mini; PM DASH D2 - WSV D2
Recreanten;
Heren; Epse l - PM DASH l
Dames; PM DASH l - Side Out l

Paar densport

LR EN PC DE GRAAFSCHAP
Op zondag 17 maart was er een
dressuurwedstrijd voor paarden,
daar behaalde Grada Hietbrink
met Lightsome een 2e prijs met
157 punten in de klasse M2.

Er was voor de pony een wedstrijd
in Bathmen hier behaalde Anique
Carnas met Lady in de klasse B
dressuur een Ie prijs met 168 pun-
ten.

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

MAAKT
20 HVGWichmond/VierakkerPaas-

liturgie.
20 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
20 Bridgeclub BZR Vorden.

20 NBvP Plattelandsvrouwen, dia-
lect programma in de Herberg.

20 HVG Linde excursie, familie
Helmink.

20 Verkoopmiddag Welfare Wehme.
21 Bejaardenkring Dorpscentrum

Pasen.
21 HVG dorp Vorden Paasviering.
23 Veiling in de Herberg, Vorden.
23 HSV de Snoekbaars, paaswed-

strijd voor jeugd en senioren.
25 Bridgeclub Vorden.
26 Passage Chr. Vrouwenbewe-

ging Verhalen.
27 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steese.
27 Bridgeclub BZR Vorden.
28 PCOB Volksgebruiken in 't

Stampertje.

GEEF WAT
VRIJE TIJD

aan epilepsie
COLLECTANTEN GEZOCHT! Het Nationaal Epilepsie Fonds
zoekt vrijwilligers voor de jaarlijkse nationale collecte (3 t/m 8 juni).

Al is 't maar een paar uur op één avond. De opbrengst van de collecte is
van groot belang voor onderzoek, voorlichting, individuele hulp,

begeleide vakanties en bijzondere projecten in ontwikkelingslanden.
Bel: Henny van Mourik, tel. (030) 6344063.

Nationaal Epilepsie Fonds
"ZEG GEEN NEE, MAAR HELP MEE! "

Postbus 270, 3990 GB Houten
Telefoon(030)6344063 Fax(030)6344060

info@epilepsiefonds.nl
www.epilepsie.nl



BRINKMAN
ALMEN B.V.

LAND- &TUINBOUWMECHANISATIE-
INSTALLATIE- en

CONSTRUCTIEBEDRIJF

Wegens gestage groei van onze installatiewerkzaamheden
zijn wij ter versterking van ons team, op zoek naar een:

loodgieter/cv-monteur
Ervaring op het gebied van zink/dakwerken en onderhoud/reparatie
verwarmingstoestellen is een pre.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Jan Brinkman, tel. (0575) 43 12 97.
Uw sollicitatie kunt u eveneens aan hem richten.

Brinkman Almen B.V.
Azinkdijk 8-7218 NG Almen

DUTCH CANADIAN FOODLINE B.V.
Gevestigd in Zutphen, Zweedsestraat 3b grossiert in exclusieve vissoorten.
Haar afnemers zijn restaurant bedrijven in heel Nederland.

Vanwege toenemende vraag naar onze vissoorten vragen wij een

ALLROUND MEDEWERKER
De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van bestellingen en
met een bestelauto een korte route rijden (Achterhoek).

Werktijden Ma 18.00 - 00.00 uur
Di vrij
Wo 04.00-12.00 uur
Do 05.00 - 08.30 uur

18.00 - 00.00 uur
Vrij vrij of route rijden ?
Za 04.00-12.00 uur.

Een vast dienstverband is onze voorkeur.

uw sollicitatie kunt u sturen naar Barenbrug-Management
Bergstraat 18
6981 DC Doesburg
Tel. (0313) 48 42 40

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

ZEER VOORDELIG,

GOED EN

SNEL m d rukke r i j Weevers

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

info@weevers.nl

www.weevers.nl

Bron van gezondheid

Eieren
Door Tliea van Hoof, natuurvoe-
dingswinkelier van de Vijfsprong
te Vorden

Een ei is zo'n gewoon, alledaags
voedingsmiddel, dat we er nauwe
lijks meer bij stilstaan. Doen we
dat wel, dan kunnen we ons alleen
maar verbazen over een ei; de on-
geëvenaarde vorm, de ongeëven-
aarde voedingswaarde. Een ei be-
staat uit louter samengebalde voe-
ding, voornamelijk eiwitten (die
hun naam hieraan te danken heb-
ben) en vetachtigen (veel choleste
rol van het betere soort). Dat moet
ook wel, want van nature is het ei
immers bedoeld om in korte tijd
een heel nieuw dier te laten groei-
en. Al die eiwitten zijn vooral be-
doeld als bouwstof om het nieuwe
kuiken op te bouwen.

Nu is het maar goed dat niet alle
eieren die in dit land gelegd wor-
den, daadwerkelijk kuikentjes
worden. Dan hadden we al snel
een enorme kippenplaag. De kip-
pen van tegenwoordig zijn er op
gefokt om zoveel mogelijk eieren
te leggen, ook al zijn die niet be-
doeld voor de voortplanting. In fei-
te is de kip in de meeste gevallen

niet meer dan een eierfabriekje op
pootjes. Dat het om een dier gaat
met een eigen aard en eigen na-
tuurlijk gedrag, telt niet mee.

Als u eieren koopt waar niets op
vermeld staat over de herkomst,
dan kunt u er van uitgaan dat het
een legbatterij-ei is. De kip zit in
een piepklein gazen kooitje met
vier lotgenoten, heeft geen enkele
bewegingsvrijheid en wordt ge-
voerd met meel, deels gemalen
slachtafval, vaak met toevoeging
van antibiotica omdat de kippen
anders voortdurend ziek zijn.

Omdat kippen in een stressvolle si-
tuatie eikaars veren gaan pikken,
worden de snavelpunten van de
kippen weggebrand. Daarom moe-
ten ze wel meel eten; met hun mi-
smaakte snavels kunnen ze geen
graan meer opnemen.

Een scharrelkip heeft het al iets
beter, al is het woord "scharrel"
hier eigenlijk misleidend. Deze
kippen lopen los in grote schuren,
maar scharrelen kunnen ze niet
want ze staan op roosters in plaats
van op stro. Bovendien is het drin-
gen geblazen, want per vierkante

meter worden er 7 kippen gehou-
den. Verder is het voer van dezelf-
de slechte kwaliteit als in de leg-
batterij en worden de snavelpun-
ten ook afgebrand.

Dan zijn er nog eieren die te boek
staan als "mais-ei" of "viergranen-
ei". De kippen die deze eieren leg-
gen zitten in een batterij of een
"scharrelschuur" en krijgen als ex-
traatje maïs of granen te eten.
Slechts zelden krijgen kippen de
kans naar buiten te gaan. Hun ei-
eren zijn te koop onder de naam
"gras-ei".

Een heel ander verhaal wordt het
wanneer u eieren koopt met het
Eko-keurmerk. Dit zijn eieren uit
biologische of biologisch-dynami-
sche bedrijven. Een bekend voor-
beeld is De Grote Kamp in Drempt,
vorig jaar nog onderscheiden als
de meest diervriendelijke boerde-
rij van Nederland. Hier zijn de kip-
pen gehuisvest in ruime stallen
met daglicht en met stokken om
op te slapen. Van nature is een kip
geneigd in een boom te slapen, om
zo te ontsnappen aan natuurlijke
belagers als vossen. In de stal zoe-
ken ze dus ook een hogere plek op.

Bovendien kunnen de kippen naar
buiten.

Kippen zijn graag buiten, in de
grond aan het scharrelen. Kippen
zitten nooit stil, ze moeten altijd
iets te doen hebben. Die mogelijk-
heid hebben ze natuurlijk niet als
ze in kleine kooitjes zijn opgeslo-
ten. Natuurlijk mogen biologische
kippen hun snavel houden. De
snavel is immers een vitaal deel
van de kip.

Met zijn poot krabt hij de grond
weg, maar verder doet een kip al-
les met zijn snavel. De snavelpunt
zit vol met zenuwcellen; als je die
er af haalt, mist de kip een groot
deel van zijn gevoel. Bovendien
heb je kans op zenuwwoekeringen
en fantoompijn. Zo'n kip kan niet
langer zijn veren poetsen, parasie-
ten weghouden uit zijn veren en
gras eten, terwijl dat juist zo'n lek-
kernij is voor een kip.

Op De Grote Kamp lopen op iedere
honderd kippen ook drie hanen
rond. Dat geeft de kippen een vei-
lig gevoel, bijvoorbeeld als er een
buizerd in de buurt is. Een kip
moet kip kunnen zijn. Ze willen le-
ven in groepjes en daar hoort een
haan bij. Je ziet ze bij onraad ook
naar de haan toe vluchten.

Aan de buitenkant is helaas niet te
zien of een ei een biologisch ei is.
Wat smaak betreft is het verschil
heel duidelijk. Een biologische kip
legt eieren zonder stress. Eieren
met een sterke dooier die romig
smaakt, en met stevig eiwit dat je
mooi stijf klopt. Een ei waar de le-

venskracht van een sterke kip nog
in zit. Levenskracht die ons eigen
lichaam goed kan gebruiken. Zo'n
ei is niet alleen 100 % biologisch,
maar ook 100 % dynamisch. Het
aantal eieren dat een biologisch-
dynamische of een gangbare kip
legt, verschilt nogal: 275 tegen 310
per jaar. Dat verschil maakt de bio-
logisch-dynamische kippenboér
niet uit: "Voor ons staat het belang
van de kip voorop. Wij laten, na-
tuurlijk met de nodige collega-kip-
penhouders, elke dag weer zien
datje heel goed kippen met snavel
kunt houden in hun natuurlijke
omgeving. En dat geeft ons erg
veel voldoening."

Recept:
ei-citroensoep met dille

4 lente-uitjes -1 eetl. boter - 5 eetl.
fijngesneden dille -1 liter kruiden-
of groentebouillon - 2 eetl. snel-
kookrijst -1 grote citroen - 2 eier-
dooiers - zout en versgemalen pe-
per.

Lente-uitjes schoonmaken en in
dunne ringetjes snijden. Boter ver-
hitten in een soeppan en de uitjes
3 min. zachtjes fruiten. Dille er-
door roeren. Bouillon en rijst toe
voegen en de soep ca. 10 minuten
laten doorkeken. Citroen uitper-
sen. Eierdooiers loskloppen met ci-
troensap en ca. l dl. van de hete
soep. Eimengsel al roerend bij de
soep gieten. Soep net aan de kook
laten komen en al roerend laten
binden. Op smaak brengen met
zout en peper en gameren met
wat achtergehouden dille. Serve
ren met warme toast.



IN HENGELO (Gld.!

Schröder Mode
Ruurlosewcg l

7255 DE Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 12 32

Fax (0575) 46 12 75

bc

WoMen

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

women.basicfashion@wish.net

Voor al uw
kinder-y dames- en heren-

onderkleding en nachtkleding

l damesnachthemden
€ 20,00

ROOZEGAARDE
Sport&Mode^MT

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo (G.)
Tel. (0575) 461 996

$fo*Z

rfe<

SCHOENMODE HERMANS

Raadhuisstraat 27, 7255 BL Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 25 47

Xe
brakkies

rockstone

gattino

pinocchio

yellow cab

ecco

arriva

piedro
finn comfort

rohde

durea

verhulst

jj durabel

bladelli

helioforrn

rieker

jenny

van lier

mephisto

Helmink
Sfafctno* 32 Hengelo GML Tefefocxt f0575) 46 18 84

voorjaar/zomer 2002

O P E N H U I S D A G E N
vrijdag 22 maart 9.00 - 21.00 uur
zaterdag 23 maart 9.00 - 16.00 uur
zondag 24 maart 11.00 - 17.00 uur

Tijdens deze dagen ontvangt u
10% korting

op onze gehele nieuwe collectie.

mannenmode

Hengelo (G.) Tel. 0575-461383

Melka, State of Art, Traffic, Bueckle, John Friday, Glen Gannet, Bush, Frank Eden, Dodgers, Culture,
Frans Molenaar, Oxford, Bogart, Falke, Schiesser, Alpi. www.lentferink.nl
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