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Raadsbrede coalitie met CDA, WD, PvdA en D66:

Vorden krijgt drie wethouders
Om de belangen van het dorp
bij de komende gemeentelijke
herindeling zo goed mogelijk
te verdedigen, krijgt Vorden in
de komende raadsperiode drie
wethouders. Formateur de heer
Ab Boers (CDA) is erin geslaagd
om een raadsbrede coalitie te
vormen waarin alle vier Vor-
dense partijen vertegenwoor-
digd zijn.

Het CDA schuift de heer Wim
Wichers naar voren als kandidaat-
wethouder. Bij de WD en de PvdA
blijft alles bij hetzelfde. Mevrouw
Dorien Mulderije (WD) en de heer
Henk Boogaard (PvdA) zullen bei-
de aanblijven als wethouder. De
nieuwe coalitie krijgt steun van
D66.

Volgens formateur Ab Boers (CDA)
is het in het belang van Vorden dat
er tot aan de gemeentelijke her-
indeling zo goed mogelijk wordt
samengewerkt door de vier Vorden-
se partijen. "Wij hebben bewust
gekozen voor een derde wethou-
der, omdat er de komende 2,5 jaar

heel veel zaken op ons afkomen",
zegt hij.

Als belangrijkste punt noemt hij
de gemeentelijke herindeling.
"Wij zitten wat dat betreft in een
heel lastig parket. Aan de ene kant
willen wij graag een fusie met
Hengelo, Steenderen, Hummelo &
Keppel en Zelhem. Door het be-
sluit van de provincie worden wij
nu als VHS+ echter gedwongen om
een fusie met Doesburg voor te be-
reiden in plaats van met Zelhem.
We zullen wat dat betreft dus een
tweesporenbeleid moeten voeren.
Enerzijds de besprekingen met
Doesburg aangaan - want dat zijn
we wettelijk verplicht - en ander-
zijds de politiek in Den Haag over-
tuigen van het feit dat Zelhem veel
beter bij VHS-»- past dan Doesburg.
Alles bij elkaar vraag dat heel veel
tijd en energie", aldus Boers.

Ook in Vorden zelf zijn er diverse
projecten die de nodige aandacht
vragen zoals het centrumplan, de
verkeersmaatregelen in het dorp
en nieuwe initiatieven op het ge

bied van recreatie en toerisme.
"Dat zijn allemaal zaken waar we
de komende tijd hard mee aan het
werk moeten. Zeker met het oog
op de komende herindeling is het
van groot belang dat we die pro-
jecten nu goed oppakken. Straks
komt het er misschien niet meer
van", aldus Boers.

De gemeente Vorden had tot nu
toe altijd twee wethouders. Het
aanstellen van een derde wethou-
der heeft dus ook de nodige finan-
ciële gevolgen. "Maar ik ben ervan
overtuigd dat we meer verliezen
door het niet te doen dan door wel
een derde wethouder aan te stel-
len. Wij moeten nu investeren om
er straks beter van te worden", al-
dus formateur Ab Boers.

De collegeonderhandelingen in
Vorden hebben in totaal drie avon-
den geduurd. Dinsdagavond 26
maart wordt er in een openbare
vergadering in het gemeentehuis
verder gepraat over de verdeling
van de portefeuilles en het opstel-
len van een beleidsdocument.

'Reis om de wereld'
op jubilerende De Kraanvogel

achtervolgd door twee inspecteurs
die een bankrover willen pakken,
belandt Fogg eerst in Turkije, waar
in geel en oranje gestoken dorpe-
lingen (groep 3 en 4) een prachtige
dans uitvoeren. Vervolgens komt
hij in een Chinees circus. Daar ver-
tonen in zwart-witte kleding ge-
stoken artiesten (groep 5 en 6) hun
acrobatische kunsten. Een reis
met de luchtballon brengt hem
verder naar de president van Ame-
rika. Indianen (groep l en 2) vere-
ren daar juist hun president en
zijn vrouw met een bezoek. Met
een presidentieel vliegtuig keert
Fogg terug in Londen, waar hij

Vanwege het 25-jarig bestaan
van de Stichting Samenwer-
kingsschool was er afgelopen
dinsdag een theatervoorstel-
ling in de gymzaal van De
Kraanvogel.

Door bemiddeling van EDU-ART
Gelderland kwamen Paul Spren-
ger en Jet Lorsch van theater
Spring uit Amsterdam die dag
naar Kranenburg. In de vooraf-
gaande weken hadden alle groe-
pen al heel wat gedaan aan de
voorbereiding van het toneelstuk
"Reis om de wereld". Het spel is ge-
baseerd op het bekende boek van
Jules Verne "Reis om de wereld in
80 dagen".

Dankzij de medewerking van peu-
terspeelzaal 't Kraankuikentje en
voetbalvereniging Ratti konden op

de dag zelf alle ruimtes in en rond
de school optimaal gebruikt wor-
den. Vanaf de vroege ochtend tot
in de middag werden de puntjes
op de i gezet: Paul en Jet smeedden
de door de verschillende groepen
voorbereide onderdelen tot een
vloeiend spel aaneen.

Vanaf half drie stroomden de be-
zoekers binnen: ouders en andere
familieleden, maar ook opvallend
veel bekenden en buurtbewoners.
De feestelijk aangeklede gymzaal
bleek uiteindelijk bijna te klein
om de 150 gasten een goede plaats
te bieden.

De bezoekers waren er getuige
van, dat Fogg een weddenschap
aangaat, om binnen acht dagen de
wereld rond te reizen. Vergezeld
van zijn bediende Passepartout en
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denkt te laat te zijn. Maar omdat
hij de zon tegemoet reisde, wint
hij uiteindelijk toch de wedden-
schap. Na afloop toonden publiek,
spelers en ook Jet Lorsch en Paul
Sprenger zich uitermate ingeno-
men met het vertoonde spel. De
komende periode wordt het jubi-
leumprogramma voortgezet: tot
het einde van het schooljaar is er
iedere maand nog een bijzondere
activiteit.

PALMPAASOPTOCHT
Nauwelijks bekomen van de voor-
stelling gingen de leerlingen van
De Kraanvogel de daarop volgende
dagen aan de slag met de palm-
paasstokken. Het is nl. min of

meer traditie geworden, dat op de
zondag voor Pasen kinderen met
hun versierde palmpaasstokken
door de straten van Kranenburg
trekken. Vanwege de MKZ-crisis
kon de optocht vorig jaar niet
doorgaan, maar afgelopen zondag
waren meer dan 80 meisjes en jon-
gens van de partij om de huizen in
"Kranenburg-City" aan te doen. Be
geleid door een aantal ouders en
enkele schoolverlaters zongen ze
bij elk huis een lied, waarna ze ge
trakteerd werden. Dankzij de gul-
heid van de Kranenburgers was er
uiteindelijk voor alle deelnemers
een zeer goed gevuld snoepzakje
en kan een recordbedrag van €
153 worden overgeschreven naar
Unicef.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Witte donderdag 28 maart 19.30 uur ds. M. Beitier (viering HA).
Goede vrijdag 29 maart 10.00 uur ds. J. ter Avest (viering heilig avond-
maal); 19.30 uur ds. M. Beitier (avondgebed).
Stille zaterdag 30 maart 22.30 uur ds. M. Beitier (Paasnacht).
Zondag 31 maart Pasen 10.00 uur ds. J. ter Avest.

Hervormde kerk Wichmond
Geen opgave.

Gereformeerde kerk Vorden
Goede vrijdag 29 maart 79.30 uur ds. D. Westerneng (viering HA).
Zondag 31 maart Pasen 10.00 uur ds. D. Westerneng m.m.v. koor uit
Borculo; 19.00 uur ds. D. Westerneng.

RJC kerk Vorden
Woensdag 27 maart 19.00 uur past. Wassink. Boeteviering. Volkszang.
Donderdag 28 maart 19.00 uur past. Wassink. Witte donderdag.
Cantemus Domino.
Vrijdag 29 maart 15.00 uur past. Agterhoek. Kruisweg; 19.00 uur
Woorddienst. Goede Vrijdag. R.-Trouwkoor.
Zaterdag30 maart 22.00 uur past. Agterhoek/past. v.d. Meer. Paaswake.
Cantemus Domino.
Zondag 31 maart 10.00 uur past. Hogenelst. Ie Paasdag. Kinderkoor.

R.K. kerk Vierakker
Woensdag 27 maart 9.00 uur. Boeteviering. Koor: dames/heren.
Donderdag 28 maart 9.00 uur. Eucharistieviering. Koor: dames.
Vrijdag 29 maart 15.00 uur. Kruisweg. Koor: volkszang; 19.00 uur
Herdenkingsdienst. Koor: heren.
Zaterdag 30 maart 21.00 uur Paaswake. Koor: dames/heren.
Zondag 31 maart 11.00 uur. Woord-/Communiedienst. Koor: heren.
Maandag l april 10.00 uur. Eucharistieviering. Koor: dames.

Weekendwacht pastores
31/3-1/4 H.Jacobs (Keijenborg), tel. (0575) 46 13 14.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartseiipost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000

U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te be-
perken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om
medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te
bezoeken dan komt er een "rijdende huisarts" bij u thuis.
Houdt uw 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
29 maart t/m l april Pasen J.J. de Kruif, Vorden, tel. (0575) 55 33 72.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekeiüiuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks i 1.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30. 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-J6.30 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, Larensevveg 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. Reparatieverzoekén 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 Bvers-Jansen, tel. (0575) 46 2515; 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. Rodofs (0575) 44 19 42.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Ei ken laan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrij f 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;
vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdagen 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 SWQV.
Maaltiidyei'zorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale VrijwilligeHulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag-en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (MJB.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-
seweg 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
^i|n 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.

• Diverse zebra's te koop.
Gelijk oversteken. Wereldwin-
kel Vorden.

• 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.

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

• Unieke verkoop prachtige
buitenpotterie. Het laatste jaar
nu vanaf 1 €. 1, 7, 20 en 21
april vanaf 10.00 uur LJndese-
weg 9 te Vorden.

• Eerste Paasdag grote bin-
go. Aanvang 19.30 uur in café-
restaurant „Den Olde Kriet",
Wichmond.

• Te koop: trouwjapon maat
38, kleur ivoor, open rug, lange
sleep en sluier. Prijs n.o.tk. In-
lichtingen (0575) 55 21 74.

• Bij de Wereldwinkel volop
olifanten voor in de porselein-
kast.

• Te koop: Ford Mondeo 2.0
Ghia Wagon, autom., bj. '98,
95.000 km, benzine, met vele
luxe extra's, regelmatig dealer-
beurt, i.z.g.st, € 8.250,-. Tel.
(0575) 57 50 67.

• Te koop: ronde Lego-
speeltafel met 4 vaste stoel-
tjes er omheen; € 25,-. Bel
(0575) 55 41 40.

• Te koop t.e.a.b.: complete
vijver, vissen, stenen, diverse
planten, pompje, beesten,
vlonder. Bellen en halen! Fred
Fransen, Vorden 06 55792399.

• Te koop: enkele enkele en
tandemas aanhangwagens.
Ruurloseweg 34, Barchem, tel.
(0573) 44 10 96.

• Met veel nieuwe giraffen
steekt de Wereldwinkel haar
nek uit.

• Gezin in Zutphen zoekt leu-
ke, vlotte hulp in de huis-
houding tegen goede vergoe-
ding. Werktijden in overleg ± 2
ochtenden per week. Uw reac-
tie graag tussen 19.00 en
20.00 uur. (0575) 54 68 19.

vanaf € 16.74

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel.(0575)461220

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

Verhuizen, bouwen
of verbouwen?
Zoekf u een andere
indeling of inrichting
voor uw huis of tuin?

Wij voorzien u van
ideeën en originele
oplossingen.
Wij adviseren op het
gebied van meubels,
kleur, licht enz

Bel voor info:

Ineke Bennink
0544 373409
Nelly Carter
0544375156

Of ga naar:
WAAnv.in-stijl.nl

Kyk voor meer
nieuws op;

www.contact.nl

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of Jogen • 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

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

Vertrouwde kwaliteit

de echte groenteman!
Geldig maandag 25 maart t/m zaterdag 30 maart

Vers gesneden
snijbonen
400 gram 249
paaspnmeur

tasty-tom
trostomaten
250 gram 149
hagelwitte
bloemkool
per stuk 189

feestelijk lekker
paas/ei salade
200 gram 149
uit de Zuidaf rikaanse zon

blauwe druiven
500 gram €

Versgemak, alleen even opwarmen
macaroni
100 gram €

de echte uit Florida

009

grapefruits
5 grooooooooote 50

De Echte
Groenteman Vorden

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

internet: www.de-echte-groenteman.nl

BESTELT U UW PAASSALADE OF RAUWKOSTSCHOTEL OP TIJD?

De Stiepel
Won i n ge o r po ra t i e

Ons kantoor
aan de Dr. Grashuisstraat 8 in Zelhem

is op
vrijdag 29 maart 2002

In verband met Goede Vrijdag
de hele dag

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

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

Paasvlaai

i ^groot €
TC70

Paasslagroomtaart

Roombotercake v

nu€ o35
w*

Ook hebben wij diverse paaslekkernijen
voor bij de koffie of thee

of lekkere broodjes voor een heerlijk
paasontbijt.

Wij wensen u een
prettig Pasen.

Aanbiedingen geldig vanaf dinsdag 26 maart
t/m zaterdag 30 maart.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar eón de echte zijn.

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



Wij zijn ontzettend blij met de geboorte van onze
zoon en broertje van Thijs

Zaterdag 30 maart 2002 zijn wij

Toos en Dik Pardijs
40 jaar getrouwd.Hij is geboren op 17 maart 2002 om 13.13 uur,

weegt 2915 gram en is 48,5 cm lang.
U bent van harte welkom op onze receptie
van 14.30 tot 16.30 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Freddy, Helma en Thijs
Eykelkamp-Meyerman

Wildenborchseweg 5
7251 KB Vorden

Stationsweg 27
7251 EL Vorden
Tel. (0575) 55 44 35 ................

Helma en Job rusten van 12.00 tot 15.00 uur en na
22.00 uur.

Wij zijn dolblij met de geboorte van onze dochter $
en mijn zusje

Zij is geboren op 21 maart 2002,
weegt 4640 gram bloot en is 53 cm groot

Arie, Jolanda en Lisette Aberson

de Steege 19
7251 CK Vorden
Tel. (0575) 55 32 81

Ouderdom komt met gebreken,
och, dat wordt zo vaak gezegd,
maar voor een ouder iemand
is het soms een heel gevecht.

Slechter lopen, minder horen,
maar geestelijk goed bij de tijd,
onvergetelijk voor ons zijn de momenten
van z'n zorg, z'n geluk, z'n hoop, z'n strijd...

Bedroefd, maar dankbaar dat hij zolang bij ons
mocht zijn, geven wij u kennis van het overlijden
van onze zorgzame vader en fijne groot- en over-
grootvader

Albert Willem Uenk
weduwnaar van Hendrika Bretveld

op de leeftijd van bijna 97 jaar.

Jo t en Henk t
Gerjan en Jannie

Hans en Judith
Cindy en Remco

Hetty
José, Sanne, Silvia

Margriet en Harry
Axel, Marije

Ab
Petra

Annie en Chris
Albertine, Geert Jan

Thijs, Marleen
Wilma en Bartel

Lotte, Jan Willem
Arijon en Sjaak

Kristiaan, Sven
Arend

Onze dank gaat uit naar het personeel van het
verzorgingshuis „de Bundeling" te Ruurlo.

Ruurio, 22 maart 2002

Correspondentieadres:
C. Bongers
Tusselerdijk 4-2
7241 PZ Lochem

De afscheidsdienst zal worden gehouden op
woensdag 27 maart om 11.00 uur in de Nederland-
se Hervormde kerk te Vorden, waarna de teraarde-
bestelling zal plaatsvinden om 12.00 uur op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Voor aanvang van de dienst is er gelegenheid om
afscheid van hem te nemen.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het
Dorpscentrum te Vorden.

Degenen die geen kennisgeving mochten
ontvangen, hopen wij te bereiken met deze

advertentie.

HERINNERING
Waarj'ook bent, ik zou 't niet weten,
niet in tijd of afstand meten,
ik heb je bij me, diep in mij,
daarom ben je zó dichtbij.

Bedroefd maar dankbaar zijn wij dat zij het tijdelijke
met het eeuwige mocht verwisselen, na een liefdevol-
le verzorging in zorgcentrum De Wehme te Vorden.
Op vrijdag 22 maart overleed mijn dierbare echtge-
note en onze lieve pleegmoeder, schoonzus en tante

Johanna Hendrika Helmink-Mentink

op de leeftijd van 89 jaar.

JA Helmink
Betsie - Nol

en familie

Correspondentieadres:
Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden

De avondwake ter nagedachtenis zal worden ge-
houden op dinsdag 26 maart om 19.00 uur in de
Sint Willibrorduskerk te Vierakker, waarna gelegen-
heid tot afscheid nemen in Monuta-uitvaartcentrum
Het Jebbink 4a te Vorden.

De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op woensdag 27 maart om 10.30 uur in ge-
noemde parochiekerk

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het
R.K. kerkhof aldaar.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en een
samenzijn in het Ludgerusgebouw te Vierakker.

Moeder zijn is alles geven.
Zorg en lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven,
alles... en tevreden sterven.

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee zij ons gedurende haar leven heeft om-
ringd, geven wij u kennis dat onverwacht in haar
slaap is overleden onze lieve ma, oma en super
oma

Theodora Johanna
Besselink-Hoebink

weduwe van Bernardus Th.J. Besselink

op de leeftijd van 87 jaar.

Brummen: Marietje en Herman

Velswijk: Nolda en Jan

Bathmen: Ben

Kranenburg: Jos en Annie

Vorden: Harrie en Margreet

Ruurlo: Betsie en Jan

's-Heerenberg: Agnes en Gerard

Ruurlo: Francien en Arie

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 20 maart 2002

Correspondentieadres:
H. Besselink
Addinkhof 25, 7251 VE Vorden

De begrafenis heeft op 25 maart plaatsgevonden te
Kranenburg.

Als een warme zonnestraal op aarde,
voor ons van onschatbare waarde.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat ze voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat, na een
moedig gedragen ziekte, toch nog vrij onverwacht
van ons is heengegaan onze lieve zorgzame moe-
der en oma

Johanna Wolsink-ten Lohuis
sinds 6 februari 1987 weduwe van H.J. Wolsink

op de leeftijd van 69 jaar.

Anholt (Dld.): Hennie en Maria
Sy/v/a en Norbert

Ruurlo: Anita en Jan
Marloes, Jasper

Ruurlo, 24 maart 2002

Correspondentieadres:
Fam. J. Wansink-Wolsink
De Everwennink 3
7261 G K Ruurlo

Op verzoek van mama zal de crematieplechtigheid
in stilte plaatshebben.

Na een leven van werken en zorg is op 88-jarige
leeftijd toch nog onverwacht van ons heenge-
gaan mijn lieve man, onze vader, groot- en over-
grootvader

Hendrik Jan Pardijs
echtgenoot van Hentje Wuestenenk

18-6-1913 118-3-2002

A.H. Pardijs-Wuestenenk
Jan en Harmke
Annie en Piet t
Henny en Jan t
Henk en Janny
Klein- en achterkleinkinderen

• • t
de Delle 91
7251 AJ Vorden

De begrafenisplechtigheid ~^L^^KT
heeft inmiddels plaatsgevondenjL-

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat
een verder lijden hem bespaard is gebleven, is rus-
tig ingeslapen mijn lieve man, onze zorgzame vader
en allerliefste opa

Bernardus Gerhardus Wilhelmus
Hulleman

Bernard
echtgenoot van H.B.M. Hulleman-Horsting

* Voorst,
1 september 1925

t Zutphen,
21 maart 2002

Onze dank gaat uit naar het personeel van het
verzorgingshuis De Wehme in Vorden

en het verpleeghuis Zuytvenne afd. de Wiersse 1
te Zutphen.

H.B.M. Hulleman-Horsting

Ria Visser-Roelvink
Marinus Visser

Marco en Karin
Denny en Annemiek

Gerda Ligtenbarg-RoeMnk
Gerrit LJgtenbarg

Hoetinkhof 6
7251 XN Vorden

De crematie heeft dinsdag 26 maart plaatsgevon-
den.

Rust zacht lieve opa
we zullen nooit vergeten
wat je voor ons gedaan hebt

Marco en Denny

Zie voor verdere rouwadvertenties
elders in dit nummer.



BULLETIN YORDEN
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• Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefex:(0575)557444

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

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

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

• dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

• woensdag
van 1330 tot 1730 uur

• donderdag
van 13.30 tot 1730 uur

• vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

/
FT MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 29 maart 2002 tot en met 26 april 2002 ter inzage
meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer van

mevrouw C.M. Bouwmeister-Nijenhuis, Hackforterweg l, 7234 SE Wich-
mond voor het oprichten van een inrichting met een bewaarplaats voor
consumentenvuurwerk volgens het Besluit opslag vuurwerk milieube-
heer op het perceel plaatselijk bekend als Vierakkersestraatweg 37 te
Wichmond

de navolgende detailhandelsbedrijven voor het veranderen van de in-
richting middels het openstellen van de inrichting tijdens koopzonda-
gen, volgens het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieube-
heer:
- Interieur Wim Polman, Dorpsstraat 22, 7251 BB Vorden op het perceel

plaatselijk bekend als Dorpsstraat 22 te Vorden
- Visser Mode V.O.F., Burg. Galleestraat 9, 7251 EA Vorden op het perceel

plaatselijk bekend als Burg. Galleestraat 9 te Vorden
- Etos Barendsen, Zutphenseweg 3, 7251 DG Vorden op het het perceel

plaatselijk bekend als Zutphenseweg 3 te Vorden
- Profile Bleumink, Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden op het perceel plaat-

selijk bekend als Dorpsstraat 12 te Vorden
- Helmink B.V, Zutphenseweg 24, 7251 DK Vorden op het perceel plaat-

selijk bekend als Zutphenseweg 24 te Vorden
- Meeks Meubelen, Ruurloseweg 8-12, 7251 LK Vorden op het perceel

plaatselijk bekend als Ruurloseweg 8-12 te Vorden
- V.O.F. Kettelerij Bloembinderij, Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden op

het perceel plaatselijk bekend als Zutphenseweg 64 te Vorden
- Speelgoed huish. Kadoshop Sueters V.O.F., Dorpsstraat 15, 7251 BA Vor-

den op het perceel plaatselijk bekend als Dorpsstraat 15 te Vorden

ANDBOUWFOLIE GRATIS KWIJT

Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. biedt u de mogelijkheid om uw landbouw-
folie gratis in te leveren.

Waar

Wanneer

Wat

Hoe

Recyclinghal Dusseldorp
Lichtenvoorde b.v.
Galileistraat 16 te Lichtenvoorde

Reststoffencentrum Doetinchem
Logistiekweg 14 te Doetinchem

In de maanden april en mei 2002, op werkdagen van 's
morgens 08.00 uur tot 's middag 16.30 uur

Het materiaal mag bestaan uit zwarte landbouwfolie en
grondstofzakken (tuin- en voederzakken) Stretchfolie,
krimpfolie, tuinbouwfolie en vijverfolie kan uitsluitend
als bedrijfsafval tegen het huidig geldende tarief worden
ingenomen.

het materiaal dient bezem-schoon en gebundeld te zijn,
en mag maximaal 15 kg per bundel wegen.

Voor meer info Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. telefoon 0900 - 0955

J* C
5 ö AMENSPEL IN DE FILE: SPELREGELS VOOR

f MOTORRIJDERS
Belangrijke verkeersveiligheidsorganisaties hebben voor het samenspel
in de file tussen automobilisten en motorrijders een gedragscode ont-
wikkeld. Deze gedragscode bestaat uit spelregels voor de automobilisten
en voor de motorrijders. Vorige week zijn de spelregels voor de automo-
bilisten aan de orde gekomen. Deze week besteden we aandacht aan de
spelregels voor de motorrijders in de file.

Spelregels motorrijders
Gepaste snelheid. Rijd rustig tussen de file door. Houd als vuistregel aan
dat het snelheidsverscb.il tussen de motor en de auto die u passeert, niet
meer dan 10 km/uur mag zijn. Hoge snelheidsverschillen zijn de belang-
rijkste bron van irritaties bij automobilisten en zorgen voor gevaarlijke
schrikreacties.

Wees alert op onvoorzichtig gedrag van uw voorliggers. Bijvoor-
beeld:
a) automobilisten die bij gaten in de file opeens van rijstrook wisselen;
b) automobilisten die deuren openslaan bij warm weer.

Meerdere motorrijders: rustig en achter elkaar. Rij met meerdere
motorrijders rustig achter elkaar tussen de file door. Houd onderling
minstens een afstand van twee auto's aan. Kies voor dezelfde doorgang.

Naderen file: Let op achterliggers en gebruik alarmlichten. Ver-
minder geleidelijk aan snelheid en waarschuw achteropkomend verkeer
met alarmlichten (of remlicht). Gebruik geen alarmlichten of richting-
aanwijzers als u tussen de file doorrijdt. Dit kan verwarring veroorzaken
bij automobilisten.

Stoppen in file: waarschuwen, afstand houden, tussen file opstellen.
Gebruik, als u als laatste in de file staat, alarmlichten of remlichten om
duidelijk aan te geven dat u achter de file staat. Houd voldoende afstand
van de voorganger en voeg zo snel mogelijk in tussen de wachtende au-
to's. Daar is het veiliger.

Einde file: richting aangeven en invoegen. Voeg in op de rijstrook zodra
de file weer op gang komt. Gebruik tijdig de richtingaanwijzer.

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

Ruurloseweg 81 JJF. Woudstra

inhoud

gedeeltelij k/geheel
vernieuwen bedrijfs-
ruimte met woning

Datum
ontvangst
11-03-2002

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

Schuttestraat 11 HJ. Bosch

Inhoud

gedeeltelijk slopen van het
asbestdak van een werkplaats

Mispelkampdijk 4 H. Groot Roessink geheel slopen garage

Vierakkersestraat
weg 15, Vierakker

Mts. H.J.W. Stapel- geheel slopen 3 varkens-
broek en B.MA. schuren en mestsilo
Stapelbroek-van Driel

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.

'B,'ELANGEN VAN GEHANDICAPTEN BEHARTIGEN
IETS VOOR U?

De Cliëntenraad Wvg (Wet voorzieningen gehandicapten) is op zoek naar
enthousiaste en betrokken vrijwilligers die de belangen van gehandicap-
ten willen behartigen binnen de gemeente Vorden. De Cliëntenraad Wvg
is op dit moment nog in oprichting. Het Gehandicaptenplatform Vorden,
dat helaas sinds kort niet meer bestaat, het Centraal Orgaan Samenwer-
kende Bonden van Ouderen (COSBO) en Stichting Welzijn Ouderen Vor-
den (SWOV) zijn bij de oprichting van de Cliëntenraad Wvg betrokken.
De gemeente Vorden faciliteert en ondersteunt.

Het doel van de Cliëntenraad Wvg is het bevorderen van een evenwich-
tig gehandicaptenbeleid binnen de gemeente Vorden, om de mogelijk-
heden tot maatschappelijke deelname van alle mensen met een handi-
cap te verbeteren. Om dit doel te kunnen bereiken voorzien burgemees-
ter en wethouders de Cliëntenraad Wvg van informatie en kan de Cliën-
tenraad Wvg gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan burgemeester
en wethouders over de uitvoering van de Wvg en het integrale gemeen-
telijke gehandicaptenbeleid.

Dus heeft u zelf een handicap of heeft u een gehandicapt kind, broer,
zus, tante etc. en bent u van mening dat er in Vorden te weinig rekening
wordt gehouden met mensen met een handicap, neem dan contact op
met Marijke Eppink tel. 0575-557496 en meldt u aan voor de Cliënten-
raad Wvg. Ook voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact op-
nemen met Marijke Eppink.

OUWEN GARAGE MET CARPORT STARINGSTRAAT 17

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 8 lid 7 sub d) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan
"Vorden West en Zuid 1992" voor het bouwen van een garage met carport
voor de voorgevel van de woning, op het perceel Dr. W.C.H. Staringstraat
17.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 28 maart tot en met woensdag 10 april 2002, ter inzage
ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde
ning (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.

EEN BETER
MILIEU BEGINT
BIJ JEZELF



E BELASTINGAANSLAG VALT EIND MAART IN DE BUS

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

Tariefswijzigingen
Afvalstoffenheffing

meerpersoonshuishouden
eenpersoonshuishouden

Rioolrechten
per 500 m3 afvalwater

2001

€ 212,37
€ 159,28

€ 209,65

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

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

2002(nieuw)

€222-
€168-

€ 216-

€1,28
€1,60

€2,01
€2,51

EGEN MINI-CONTAINERS

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

EMEENTEHUIS GESLOTEN

Zoals elk jaar is het gemeentehuis op vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag)
gesloten. Op 29 april, de dag voor Koninginnedag en op 10 mei, de
dag na Hemelvaart, is het gemeentehuis ook gesloten.

'BEPERKTE DIENSTVERLENING

Op donderdag 18 en vrijdag 19 april 2002 moeten er werkzaam-
heden aan de computer gebeuren. Dit kan helaas niet op een ander
tijdstip. Omdat op die dagen gegevens niet beschikbaar zijn, moet u
er rekening mee houden dat u op die dag niet geholpen kunt worden.

Afvalstoffenheffing
De tarieven voor de afvalstoffenheffing komen bij volledige kostendekking voor meerpersoonshuishoudens uit
op € 243,- en voor eenpersoonshuishoudens op € 182,-. In 2000 hebben belastingplichtigen teveel aan afval-
stoffenheffing betaald. De raad heeft besloten het teveel betaalde terug te geven. Voor een meerpersoonshuis-
houden 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 januari 2002 belastingplichtig is voor de af-
valstoffenheffing, € 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.

afval
MOOIMEEGENOMEN

EEN BETER
MILIEU
BEGINT BIJ
JEZELF

Museum voor Heiligenbeelden
start met fraaie ikonen-collectie

Na drie maanden rust gaan op l april (2e Paasdag) de deuren
weer open Van het Museum voor Heiligenbeelden in de
Antoniuskerk in Kranenburg bij Vorden. Die rust was betrekke-
lijk want na de decemberexpositie is er door een groep vrijwil-
ligers weer hard gewerkt aan het inrichten van de tijdelijke ten-
toonstelling 'Oude en Nieuwe Ikonen' die is ingericht in de kerk
waar nu ook weer de ruim 350 heiligenbeelden staan. Een dub-
bele presentatie waarin tot 20 mei a.s. nu dus ook aandacht
wordt besteed aan de heiligen van de orthodox-katholieke kerk.

Het succes van dit bijzondere
museum kreeg eind vorig jaar
een bekroning door de toe-
kenning van de derde prijs
voor de aktie 'Het Nationaal
Compliment', een eerbewijs
voor een origineel Nederlands
vrijwilligersproject. In drie
jaar tijd bouwden zo'n tachtig

vrijwilligers een leegstaande
kerk in het bescheiden kerk-
dorp Kranenburg om tot een
uniek museum. Er werd
begonnen zonder geld in kas
maar met een groot enthou-
siasme. De kerk werd inge-
richt met beelden die door
bruikleen of schenkingen

Een nieuwe aanwinst voor de beeldencollectie in de Antoniuskerk: vier
houtgesneden beeld van de Evangelisten. Deze anderhalve eeuw oude uit
Duitsland afkomstige beelden konden onder meer worden aangeschaft dank
zij de gewonnen prijs in het 'Nationaal Compliment 2001'.

werden verkregen. In het
tweede jaar van zijn bestaan
werden maar liefst 7.600
bezoekers begroet en is, ook
dank zij 550 donateurs, de
toekomst van het kerkgebouw
voor lange tijd verzekerd.

Seizoen begonnen
's Winters is de kerk vanwege
de hoge stookkosten gesloten.
Vanaf 2e Paasdag (l april)
zijn de gastheren en -vrouwen
echter weer present en zijn
bezoekers welkom. Om een
wandeling te maken langs de
vele bijzondere heiligenbeel-
den waarover in een 'Beelden-
route' boeiende informatie
wordt gegeven. Ook wordt er
een interessant klankbeeld
gepresenteerd met de titel
'Een Heilig Beeldverhaal'
waarmee op grootbeeld-
scherm in fraaie foto's en met
passende muziek het verhaal
wordt verteld van de heiligen
en hun betekenis voor het
leven van miljoenen gelovi-
gen.

Ikonen in vier varianten
De tijdelijke tentoonstelling
van ikonen bestaat eigenlijk
uit vier onderdelen. Er is
allereerst een aantal antieke
ikonen te bezichtigen. Ze zijn
in bruikleen ontvangen van
enkele particulieren die hun
kostbare bezit tijdelijk hebben

afgestaan. Deze zeldzame
ikonen worden in verlichte
vitrines geëxposeerd. Er is
daarnaast ook een fraaie col-
lectie reproducties van 24
oude ikonen die zich bevinden
in een duits museum.

Ook ikonen van deze tijd
Ikonenschilder Hennie Oude
Middendorp uit Hengelo was
bereid een deel van zijn col-
lectie ikonen te exposeren in
de Antoniuskerk. Hij werkt
volgens oude technieken en
met een grote devotie aan
deze afbeeldingen van heili-
gen die in de orthodox-katho-
lieke kerk een geheel eigen
plaats innemen. De ikoon is
niet zomaar een op hout
geschilderd portret van een
heilige. In de oosterse denk-
wijze is in een ikoon, die de
voorstelling van een heilige
draagt, die heilige ook zelf
aanwezig.
De vierde variant waarmee
aandacht wordt besteed aan
ikonen is een bijzondere ver-
zameling postzegels waarop
ikonen zijn afgebeeld. Het
zijn postzegels uit vooral
oost-europese landen waarop
de ikonen als kleine kunst-
werkjes worden getoond.
Er is dus veel te zien en te
beleven in het 'Museum voor
Heiligenbeelden' op de Kra-
nenburg. Het beeldenmuseum

Een van de meer dan 60 oude en
nieuwe ikonen die tot 20 mei te
bezichtigen zijn in het 'Museum voor
Heiligenbeelden' in de Antoniuskerk
op de Kranenburg (Vorden).

is dit seizoen open vanaf l
april (Eerste Paasdag) elke
dinsdag, donderdag en zon-
dag van 12 tot 17 uur.
De tentoonstelling 'Oude en
Nieuwe Ikonen' is te bezichti-
gen tot 20* mei (2e Pink-
sterdag) op de dagen en tijden
dat het museum is geopend.
De (bescheiden) toegangsprijs
woidt gebruikt voor de in-
standhouding van de Anto-
niuskerk, een van de eerste
kerken die door de befaamde
architect P.J.H. Cuypers rond
1860 werd gebouwd. Verdere
informatie, bijvoorbeeld over
groepsbezoek, wordt verstrekt
door de VVV in Vorden

De aardigste zegels uan het jaar
zijn op internet verkrijgbaar.

www.kinderpostzegels.nl
Ook in vellen van 50 zelfklevende zegels. uoor kinderen door kinderen

Contactjes?



Bie Wullink thuus ma'j platproaten OudheidlCUndlfife

Afscheid als voorzitter 'Oud Vorden' Vereniging 'Oud Vorden'
gaat boek uitgeven

"Hier ma'j plat proaten", zo
staat op de voordeur van zijn
woning aan de Dorpsstraat te
lezen. Al een duidelijke hint
waar de heer des huizes zich in
zijn vrije tijd zoal mee bezig
houdt namelijk met de streek
waarin hij is opgegroeid en met
name het in ere houden van
tradities zoals "plat praoten"
en tal van andere zaken die je
onder de noemer van "t olde"
kunt rangschikken.

H.G. Wullink ( Henk) verlochent
zijn afkomst niet. Integendeel
zelfs. De aanleiding tot het ge-
sprek met hem: Henk Wullink laat
"'t olde" vallen en dan bedoel ik
hier mee, de voorzittershamer van
de vereniging "Oud Vorden". Deze
hamer gaat over in handen van
een jonger persoon, de 60 jarige
Hennie Reindsen. Zelf vindt hij dat
het op bijna 74 jarige leeftijd tijd
worden om jongeren het voor-
touw te laten nemen. "Blijf je zelf
op de voorzittersstoel zitten dan
loopje de kans vast te roesten", zo
zegt hij. Overigens blijft hij wel be-
stuurslid.

Henk Wullink heeft aan de wieg
gestaan van zijn "oogappel", de
vereniging "Oud Vorden". De ver-
eniging werd 21 jaar geleden ( 30
maart 1981) opgericht door de he-
ren J. Kettelerij, G. Koerselman en
L.G. Weevers "Aanleiding tot die
oprichtingsvergadering was het
feit dat in 1978 het prachtige nota-
rishuis aan de Zutphenseweg werd
afgebroken. Daarover ontstond bij
veel Vordenaren onvrede. Een ver-
eniging "Oud Vorden" zou mis-
schien kunnen voorkomen dat
heel Vorden "plat" zou gaan", zo
zegt hij.

Dhr. Wullink was als belangstel-
lende bij deze vergadering aanwe-
zig. "Ze hebben mij toen direct tot
voorzitter gebombardeerd". Hoe-
wel hij het niet hoog van de oren
blaast, is Henk Wullink wel trots
op het feit dat hij in die afgelopen
21 jaar, tijdens de bijeenkomsten
van "Oud Vorden" nooit één
woord Hollands heeft gesproken.
Alles in het plat! De doelstelling
van "Oud Vorden" is onder meer,
een stuk geschiedenis van Vorden
naar boven te halen. Het behou-
den van "cultuurgoed" en dus het
in ere houden van het dialect.

PUBLICIST
Als je zo met dhr. Wullink praat,
blijkt dan ook duidelijk zijn liefde
voor de literatuur in het dialect.
Als geboren Hengeloër was hij een
fan van Frans Roes. Deze horloge
maker, eveneens uit Hengelo, ge

noot in de regio grote belangstel-
ling en dan met name bij de lezers
van "De Graafschapbode". Gedu-
rende een groot aantal jaren
schreef hij als "Herman van Vel-
zen", over de lotgevallen van
Aornt Peppelenkamp.

Zelf is Henk Wullink ook een "veel
gelezen" man. Publiceert op ont-
spannen wijze veel in het dialect.
Bijvoorbeeld in de "Vordense Kro-
nyck", het lijfblad van "Oud Vor-
den". En dan (uiteraard) in het Sak-
sisch dialect. Ook maakt hij deel
uit van de redactie van "De Moes-
pot". Dat is een "Drie maandeleks
tiedschrift van het Verband van
Neersasse Dialectkringen" (Twen-
te, Salland, Achterhoek en de Lie
mers. Henk Wullink is in dat tijd-
schrift de redakteur van de "Kring
Lochem en Omstreken".

In de afgelopen jaren heeft hij aan
tal van dingen veel werkplezier be
leeft. "Dan denk ik bijvoorbeeld
aan het "Veldnamenonderzoek".
We hebben toen vele stukken land
als het ware vastgelegd. Kijk hier
achter mijn huis. Dit stuk grond
bij de huidige Komvonderlaan
werd vroeger "De Höve" genoemd.
Wij zijn bij heel veel boeren ge
weest om namen te achterhalen.
Het Staring Instituut heeft dit
veldnamenonderzoek in boek-
vorm uitgegeven".

Overigens het "het naar de boeren
gaan" deed Henk Wullink vroeger
ook in ander verband. Zegt hij: "Ik
ben in 1950 als 22 jarige naar Vor-
den gekomen en heb ik de repara-
tieafdeling van de schoenhandel
01 thuis overgenomen. Driejaar la-
ter volgde de winkel, die runde ik
samen met mij vrouw Gerry. Zij
deed ook de pedicure. Zowel zake
lijk als ook bij het werk voor "Oud
Vorden" heb ik altijd veel steun
aan haar gehad. Het was in die ja-
ren heel gewoon dat de rekening
van de schoenmaker eens per jaar
betaald werd. En dan ging ik naar
de boeren thuis om het geld op te
halen", aldus Henk Wullink die
daardoor veel zag en hoorde en bo-
vendien op die wijze de streek in
en rondom Vorden perfect leerde
kennen! "Oud Vorden" heeft daar
duidelijk baat bij gehad.

Er zouden bij wijze van spreken
nu nog zweetdruppels op het voor-
hoofd van Henk Wullink kunnen
verschijnen wanneer hij vertelt
over het boekwerk "Vorden een
historische verkenning". Dat was
in 1987. Ter gelegenheid van de
opening van haar nieuwe bankge
bouw vroeg de directie van de Ra-
bobank ons dit boek te schrijven.
Wij zijn met zes man aan de slag

gegaan en hebben de periode van-
af 1200- 1987 verkend. Heel veel
spitwerk verricht in zowel de ge
meentelijke archieven, het Rijksar-
chief in Arnhem en in de kerkelij-
ke archieven. Het kostte ons dagen
werk. Heel erg leuk, maar de druk
die er achter zat. Een maand voor
de opening van de bank was het
boek klaar." Je hoort Henk Wul-
link nog zuchten!

POORTJE VAN "DE WEHME"
Ook een "historisch" moment
voor "Oud Vorden", het zgn.
"Poortje van de Wehme". Wullink:
" Op de plek waar nu het bejaar-
dencentrum "De Wehme" staat,
stond vroeger een pastorie. Deze
pastorie werd rond 1960 afgebro-
ken. Het "poortje" kwam uiteinde
lijk in het monumentendepot in
de Betuwe terecht (Valburg). Vele
jaren later hebben wij via, via het
poortje kunnen achterhalen. Het
is helemaal opgeknapt en geres-
taureerd waarbij met name de hè
ren Bargeman, Groot Bramel,
Koop en v.d. Broek veel tijd tijd en
arbeid in hebben gestoken". Begin
oktober 1988 overhandigde Henk
Wullink symbolisch de sleutel en
staat het poortje weer op de plek
waar het in feite thuis hoort: bij
"De Wehme".

Ook heeft "Oud Vorden" zich on-
der voorzitterschap van Henk Wul-
link verdienstelijk gemaakt om de
fundering van de watermolen bij
kasteel Vorden weer " op-temetse
len". Onder meer werd door de Ie
den medewerking verleend aan
het slopen van de oude fundering
en het afbikken van de stenen.

Bij de vele "goeie" herinneringen,
toch ook nog een teleurstellende
ervaring bij Henk Wullink. "Het
spijt me ontzettend dat wij het
Achterhoeks Museum niet naar
Vorden hebben kunnen halen.
"Ze" hebben daar twee jaren mee
lopen venten. In Vorden wordt
steeds geroepen we hebben te wei-
nig "slecht weer voorzieningen".
De gemeente Vorden zei steeds
"we zullen het eens bekijken". Het
resultaat?, dat het museum thans
in Hengelo staat!

Behalve het werk dat Henk Wul-
link nog als bestuurslid voor "Oud
Vorden" wil blijven doen, geeft hij
ook "tekst en uitleg" tijdens de
openstelling van de Ned. Hervorm-
de kerk en de kerk op de Kranen-
burg. Hij verzorgt dia-lezingen en
blijft vooral veel op pad gaan om
nog meer kennis van "t'olde" te
kunnen vergaren. Voor "Oud Vor-
den" te hopen dat Henk maar heel
"old" mag worden!

Op 30 maart 2006 bestaat de
Oudheidkundige Vereniging
"Oud Vorden" 25 jaar. Het be-
stuur van de vereniging heeft
het plan opgevat om ter gele-
genheid daarvan een boek te
laten verschijnen. Het zal een
boek worden dat handelt over
de bedrijvigheid in Vorden in
met name de 20e eeuw.

Het is de bedoeling om veel van de
eerder verschenen artikelen over
zaken, bedrijven, activiteiten en
instellingen, waar nodig en nut-
tig, geactualiseerd en/of aange
past, in dit nieuwe boek op te ne

men. Daarnaast zullen er nog di-
verse nieuwe artikelen moeten
worden geschreven over bedrijven,
zaken etc. niet nog niet eerder de
revue zijn gepasseerd.

Inmiddels heeft het bestuur van
"Oud Vorden" een oproep aan
haar leden gedaan om de redactie
te ondersteunen. Met andere
woorden een oproep om een stuk
te schrijven, of bijvoorbeeld een sa-
menvatting te willen schrijven
over een activiteit, of bijvoorbeeld
over een bedrijf waar men meer of
minder intensief mee verbonden
is geweest.

Paasvuur in Kranenburg
meer dan een 'reuzefik*!
Het Paasvuur dat op Eerste
Paasdag in de Kranenburg
wordt ontstoken is meer dan
een reuzefik. Het is een traditie
die terug grijpt naar de tijd
voor de jaartelling toen volke-
ren als hunnebedbouwers in
Drente vreugdevuren ontsta-
ken om de komst van de lente
te vieren.

De Stichting "Cultureel Collectief
Kranenburg" (CCK), die het Paas-
vuur aan de Eikenlaan organi-
seert, heeft de afgelopen maanden
voldoende snoeihout bijeenge-
bracht om er een prachtige "poas-
boake" van te bouwen.

Aangezien vorig jaar het Paasvuur
door de MKZ crisis werd afgelast
zal de "Vuurkoning" van 2000,
dhr. Henk Wesselink het paasvuur
ontsteken.

Hieraan voorafgaande zal de vuur-
koning met een koets vanaf de par-
keerplaats van het Pannenkoeken-
restaurant Kranenburg, onder mu-
zikale begeleiding van de muziek-
vereniging "Concordia" naar het
Paasvuur worden gereden.

Na het ontsteken van het Paasvuur
kan men zich opgeven voor het
Kranenburgse kampioenschap
'Teertonne gooien'. De teerton was

vroeger de spil van elk Achter-
hoeks paasvuurfeest. Stapels zon-
der teerton werden nergens voor
vol aangezien.

Het "teertonne gooien" is enkele
jaren geleden door het CCK weer
nieuw leven ingeblazen. Bij het
Paasvuur is een zogenaamde Paas-
staak geplaatst. Hieraan bevindt
zich op 10 meter hoogte de teer-
tonne die is gevuld met milieu-
vriendelijke brandstof. Om de titel
"Vuurkoning van de Kranenburg"
in de wacht te slepen, dient er een
brandende bezem in de teerton te
worden gegooid. Degene die als
eerste de bezem in de teertonne
gooit, zal volgend jaar het Paas-
vuur ontsteken.

De vuurkoning c.q koningin zal na
afloop in de verwarmde feesttent
worden gehuldigd, waarna de Nij-
meegse smartlappenband "Het
Gebroken Hartje" voor een specta-
culair optreden zal zorgen. Deze
band is inmiddels een begrip in de
regio en ver daarbuiten.

Ze brengt een wervelende show
waarbij het levenslied centraal
staat. Het publiek wordt er zeer in-
tensief bij betrokken. Begin janu-
ari 2002 heeft "Het Gebroken Har-
tje" haar eerste cd uitgebracht ge
titeld: "Een pak van mijn hart".

Concert 'Sursum Corda'
De chr. Muziekvereniging 'Sur-
sum Corda' geeft zaterdag-
avond 6 april in het Dorps-
centrum de jaarlijkse muziek-
uitvoering.

De majorettegroepen hebben de
afgelopen maanden veel oefenin-
gen en 'moeilijke' pasjes ingestu-
deerd om deze avond toch maar
vooral goed voor de dag te komen.

Ook zal de gecombineerde Mallet-
band een leuk programma ten ge
hore brengen. De bijzonderheid
aan deze Malletband is dat zij is sa-

mengesteld uit leden van 'Sursum
Corda' en 'Concordia' uit Eefde.
Beide verenigingen hebben in dit
genre een tekort aan muzikanten.

Dat betekent in de praktijk dat
bij een uitvoering van 'Sursum
Corda' leden van de Eefdese mu-
ziekvereniging bijspringen en ui-
teraard ook 'Sursum Corda' muzi-
kanten bij een uitvoering van
'Concordia' in Eefde! Het harmo-
nieorkest van 'Sursum Corda'
brengt deze avond eveneens een
zeer afwisselend repertoir. Zie
advertentie.

Goede start
RT.V.ers.
De RT.V.renners doen het goed in
hun nieuwe wegseizoen. Het Vor-
dense talent Thijs v. Amerongen
reed dit weekend naar een zeven-
de plaats, dit alles gebeurde in het
Duitse Rhede.

Er stonden bij de nieuwelingen ca-
tegorie een record aantal van 150
vertrekkers. Ook de Wichmondse
veteraan Rudi Peters stond hier
aan het vertrek.

Hij behaalde een tiende plaats.dit
alles gebeurde op een supersnel
parcour in een zeer gaotische mas-
saspurt.

Ook reed Peter Makkink uit Hen-
gelo in de prijzen, hij ging met een
derde plaats in het S.IJ.K. overall
klassement naar huis.

De R.T.V.Vierakker/Wichmond be
gint goed aan het nieuwe wegsei-
zoen, in hun jubileum jaar. Want
op 9 mei 2002 bestaat de R.T.V. 25
jaar.



Philippenzen 4 vers 19

Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar voor
alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u
mede dat is overleden mijn lieve man, onze zorgza-
me vader en fijne opa

Bertus Korenblek
echtgenoot van Gerritje Hendrika Wonnink

* 2 december 1917
te Brummen

Vorden:

Vorden:

Hengelo (Gld.):

Laren (Gld.):

Hengelo (Gld.):

Vorden:

124 maart 2002
te Zutphen

G.H. Korenblek-Wonnink

Jaap en Jannie
Korenblek-Decanije

Bert en Judith
Johan en Arlette

Hermien en Geert
Hiddink-Korenblek

Gerbert en Chantal
Maricke en Sander

Gerrit en Hannie
Korenblek-Rossel

Rob
llse en Ron

let en Hans
de Gier-Korenblek

Kim en Ron
Mieke, Bart

Betsy en André
Abbink-Korenblek

Chiel, Nienke

„Klokkenhof
Wildenborchseweg 17
7251 KB Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
28 maart om 12.00 uur in de Nederlandse Her-
vormde kerk te Vorden, waarna de teraardebestel-
ling zal plaatsvinden om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.
Voor aanvang van de dienst is er gelegenheid om
afscheid van hem te nemen.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
Kapel in de Wildenborch te Vorden.

Degenen die geen kennisgeving mochten ontvan-
gen, hopen wij te bereiken met deze advertentie.

In memoriam
23-03-1997

In liefdevolle herinnering voor

Harry Stapelbroek

Vijf lange jaren.
Voor altijd in ons hart
We missen je meer dan ooit.

23-03-2002

Love you
xxx

GRAFMONUMENTEN

JHARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

Het kantoor van

notaris mr R. Das te Vorden
is op Goede Vrijdag 29 maart a.s.

de gehele dag
gesloten

Bibliotheek
Vorden

De openbare bibliotheek is gesloten op

Goede Vrijdag en
zaterdag 3O maart

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?

• Is het graf grint 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

GEMEENTE
VORDEN
VOORBEREIDINGSBESLUIT
(artikel 21 WRO)

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, dat de gemeenteraad in zijn openbare vergade-
ring van 12 maart 2002 heeft besloten, dat voor het per-
ceel Lindeseweg 31, kadastraal bekend gemeente Vor-
den, sectie O, nr. 82, een herziening van het bestem-
mingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op donder-
dag 28 maart 2002 en ligt voor een ieder ter inzage in
de openbare bibliotheek en, tijdens kantooruren, ter ge-
meentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelij-
ke ordening (koetshuis).

Tot en met woensdag 8 mei 2002 kunnen belangheb-
benden tegen dit besluit bezwaar indienen bij de ge-
meenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vor-
den.

Vorden, 27 maart 2002,
burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

Vonten - De Voornekamp 6
In een plezierige
woonwijk op een
ruime kavel
(325 m2) gelegen
zeer ruime helft
(ca 560 ntf) van
dubbel woonhuis
met garage.
Deze zeer efficiënt
ingedeelde woning
garandeert u
optimaal
woonplezier.

Indeling:
Begane grond: overdekte entree, hal met toilet,

L-vormige woonkamer, open keuken en
bijkeuken met doorgang naar garage.

Ie verdieping: grote overloop met inbouwkast,
3 slaapkamers, badkamer met ligbad en
douche, ruime zolder boven de garage en
bijkeuken.

2e verdieping: overloop met ruime schuifwandkast en 2
slaapkamers.

Vraagprijs: € 299.000,- k.k.
Overdrachtsdatum: aug./sepL 2002
Reacties: na 18.00 uur H.LJ. Moor, tel (0575) 55 37 80

Ws Industriële Lobmeiidng
Industrieweg 5

7251 JT Vorden
Tel. (0575) 47 66 00
Fax (0575147 66 01

E-mail: vos-ind-lakverwérking@planetnl

Spuiten van o.a.

Ook het adres voor

Meubels
Kasten
Keukens
Deuren
Radiatoren

Ontlakken
Stralen
Beitsen

CHR. MUZIEKVERENIGING

VORDEN

Geeft op zaterdag 6 april
2002 in het Dorpscentrum
te Vorden een

a

Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur.

Toegang gratis.

U bent van harte welkom!

*

*

In verband met Goede Vrijdag,
vrijdag 29 maart, is er

*~m*-±f^m^gGGii
koopavond

De winkels zijn vanaf 18.00 uur
gesloten.

Er Is geen
extra koopavond
op donderdag.

Wij wensen u
prettige Paasdagen.

M&
\

*
De openbare bibliotheek Vorden
zoekt

algemeen
O secretaris m/v

Hoewel de dagelijkse gang van zaken in handen van
professionals is, wordt het beleid bepaald door een
bestuur van vrijwilligers. Dat bestuur heeft behoefte
aan aanvulling met een energieke, administratief in-
gestelde man/vrouw.

Heeft u...

• visie op het besturen van een organisatie, waarin
zowel professionals als vrijwilligers werken

• affiniteit met openbaar bibliotheekwerk
• ervaring met het beheren van informatie
• de vaardigheid om verslagen te maken
• goede contactuele eigenschappen ...

Dan zou u het bestuurslid kunnen zijn die wij zoeken!

Heeft u belangstelling?
Wilt u zich schriftelijk melden bij de voorzitter van het
bestuur, de heer D. Wallenburg, p/a openbare biblio-
theek Vorden, Dorpsstraat 3, 7251 BA Vorden.

Wilt u eerst nader worden geïnformeerd?
Neemt u dan contact op met de bibliothecaresse.

De bestuursfunctie is onbezoldigd.



Stichting Commissie
Oost Europa
Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.

P.R. L.G. Weevers
tel. (0575) 55 14 04

(0575) 55 10 10

Werkgroep inzameling goederen
Werkgroep Transport
Dit keer willen wij de bovengenoemde werkgroepen eens noemen, dit zijn meestal de 'stille'
werkers die zich wekelijks inzetten voor Roemenië. De transporten gaan naar OCNA
MURES en TOPLITA. Ieder kwartaal gaan enkelen naar deze plaatsen om de contacten te
onderhouden en te kijken of alles goed verloopt met diverse projecten.

WAT GEBEURT ER
Transporten naar Roemenië

Bestemd voor:

Aantal vrachten:

Welke goederen:

Hulp:

Locatie:

Laden:

Wisselend voor OCNA MURES en TOPLITA.

6 a 7 ladingen per jaar
Waarvan 3 volle vrachten, ongeveer 95 kuub per vracht
en 3 a 4 deelvrachten van 15 tot 50 kuub per vracht.

Dit is heel divers, als het maar compleet, heel en schoon is.
O.a. kleding, matrassen, bedden, kleine meubels zoals stoelen,
tafels, kastjes, huishoudelijke artikelen, gereedschap, sanitair, orgels,
fietsen, kinderwagens, verf, schildergereedschap, schoolmeubilair
enz. enz.

Ong. 30 vrijwilligers helpen bij het inzamelen, sorteren, inpakken,
verzendklaar maken en laden van de goederen. Het inzamelen,
sorteren en inpakken gebeurt door mannen en vrouwen. Het laden
gebeurt door de mannelijke vrijwilligers en voor controle en admi-
nistratie enkele dames.
Zonder deze vrijwilligers, die uit Hengelo, Steenderen en Vorden
komen zou dit alles niet mogelijk zijn.

De wagens worden meestal geladen bij de fam. Dinkelman aan de
Beijerinkdijk, waar ook de meeste goederen zijn opgeslagen.
Daarnaast zijn er nog een drietal adressen waar de goederen mogen
worden opgeslagen.

Het laden van een vrachtauto is altijd een gezellige drukte met op
tijd koffie of thee en zonodig een broodje, verzorgd door de familie
Dinkelman.

Contactpersoon/Goederen aanbod/Hulp bieden enz.: dhr. G. Lubbers, tel. (0575) 46 31 50.

De handwerkcommissie van de
NBvP Vrouwen van Nu Gelder-
land bestaat dit jaar 50 jaar!

Om dit te vieren zal er van don-
derdag 11 tot en met zaterdag 13
april een tentoonstelling gehou-
den worden in het Dorpscentrum
aan de Raadhuisstraat te Vorden.
Het hele gebeuren wordt geopend
door niemand minder dan Dini
Hiddink. Zij streeft naar het be-
houd van streektaal in woord en
geschrift, heeft hiervoor diverse
boeken geschreven en geeft regel-
matig voordrachten in de streek-
taal. Naast de tentoonstelling wor-
den demonstraties gegeven en kan
men zelfs aan workshops deelne
men! Dit alles is mogelijk gemaakt
door steun van Visser Mode uit
Vorden en Stichting Wereldwinkel
Vorden.
Het is inmiddels al weer 50 jaar ge-
leden dat de Handwerkcommissie
van de Nederlandse Bond voor
Plattelandsvrouwen, nu beter be-
kend als Vrouwen van Nu, werd
opgericht. Deze commissie heeft
als doel de oude handwerktech-
nieken te behouden. Men kan ze
gebruiken zoals dat vroeger ook
werd gedaan of toepassen op een
eigen, modern ontwerp waardoor
de resultaten heel verrassend zijn.
Het is zonde als het cultureel erf-

goed hiervan verloren gaat. Met
cursussen worden de technieken
en het maken van een ontwerp ge-
leerd.

Ieder jaar wordt ergens in Gelder-
land een tentoonstelling gehou-
den om deze technieken naar een
eigen ontwerp te presenteren. Dit
jaar komt de tentoonstelling in
het Dorpscentrum van Vorden en
heeft in verband met het 50-jarig
bestaan natuurlijk een extra fees-
telijk karakter.
Dit is onder andere mogelijk ge
worden door de steun van Visser
Mode, de modezaak voor alle Vrou-
wen van NU en Wereldwinkel Vor-
den, de winkel geleidt door Vrou-
wen van Nu en die ook opkomt
voor de positie van vrouwen in
derdewereldlanden. Er worden di-
verse demonstraties gehouden, er
is een verloting met veel eigenge
maakte cadeaus en bezoekers kun-
nen zich bij binnenkomst gratis la-
ten inschrijven voor workshops
die gehouden worden om u op de
ze manier al iets van bepaalde
technieken te laten 'proeven'.

Ook de tuincommissie van de
NBvP Vrouwen en 't Hobbyhoekje
uit Huissen zullen met een stand
aanwezig zijn, een demonstratie
geven en stukken tentoonstellen.

Passiemuziek
op goede vrijdag
De Cappella St. Jan brengt al ve-
le jaren op de avond van Goede
Vrijdag in de St. Janskerk prach-
tige Passiemuziek tot klinken.

Dit jaar geen gezongen Lijdensver-
haal, maar ingetogen en ontroe
rende muziek van Sweelinck, Men-
delsohn, Schütz en Allegri, waar-
onder zijn beroemde Psalm 50, het
Miserere mei.
De Cappella St. Jan is bijna 25 jaar
geleden opgericht door de orga-
nist van de St. Jan, Jean van Cleef,
onder wiens leiding het koor naar
een grote hoogte is gebracht.
Het repertoire omvat voorname
lijk muziek uit de tijd van de poly-
fonie en de barok, maar het koor
schuwt ook moderne werken van

componisten als Andriessen, de
Leeuw en Strategier niet.
Naast de gewaardeerde maande
lijkse verzorging van de liturgie
viering in de St. Jan, wordt de Cap-
pella regelmatig uitgenodigd om
elders kerkdiensten en concerten
te verzorgen. Zo werden uitvoerin-
gen gegeven van Zeeland tot Lim-
burg en verzorgt het koor binnen-
kort een tweetal concerten in
Soest (Duitsland).
De leden van de Cappella hebben
zich daarnaast ontfermt over het
historische Timpe-orgel, waarvoor
zij zich bijzonder inzetten om de
gelden voor de restauratie bij el-
kaar te krijgen. De opbrengst van
dit Passieconcert is dan ook voor
dit doel bestemd.

Telewerkcentrum
Oost-Nederland is verhuisd!
Wegens sterke groei van de or-
ganisatie is Telewerkcentrum
Oost-Nederland verhuisd naar
een grotere locatie in Almen.
Aan de Scheggertdijk 22 kan
het Telewerkcentrum haar
groei verder ontwikkelen.
Naast het Telewerkcentrum
zijn in het kantoor de Agrari-
sche Bedrijfsverzorging en Ag-
ro Bouw Oost-Nederland geves-
tigd.

Het Telewerkcentrum is een doch-
teronderneming van de Agrari-
sche Bedrijfsverzorging Oost-Ne
derland. Beide organisaties heb-
ben de laatste jaren een enorme
groei doorgemaakt met als gevolg
dat de huisvesting te krap werd.
De Agrarische Bedrijfsverzorging
heeft daarom een nieuw gedeelte
gebouwd aan het bestaande pand
in Almen. In dit deel worden naast
medewerkers van de Bedrijfsver-

zorging het Telewerkcentrum en
Agro Bouw (ook een dochteronder-
neming van de Bedrijfsverzorging)
gehuisvest.

Naast de nieuwe vestiging in Al-
men maakt Telewerkcentrum
Oost-Nederland tijdelijk gebruik
van een vestiging in Laren. Een
tiental medewerkers werkt daar
aan een grootschalig project voor
een landelijke organisatie in de ag-
rarische sector. Op termijn is het
de bedoeling dat ook dit onder-
deel naar Almen verhuist.

Door de verhuizing naar Almen,
heeft het Telewerkcentrum een
nieuw telefoonnummer gekregen.
Voor informatie over de diensten
van het Telewerkcentrum of om te
solliciteren kan gebeld worden
met (0575) 43 80 00.
Langskomen kan natuurlijk ook;
Scheggertdijk 22, in Almen.

Kijk voor meer nieuws op:
www.contact.nl



DE STERKE PUNTEN VAN ALBERT HEIJN
KIJK EN VERGELIJK

MAANDAG, DINSDAG WOENSDAG VOORDEEL

WIENER SCHNITZEL

kg - nu

95

UIT ONZE BLOEMENHOEK

992?TULPEN bos
NARCISSEN

0."bos

Oh WASMIDDEL
ULTRA OF COLOR

navulpak 3 kg

van 10.49 voor 6:99

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

en TISSUE
TOILETPAPIER

pak 24 rol

van 6.35 voor 469

25%
bonusfcortffig

op af/e
ro/fades

FOPPEN

GEROOKTE
NOORSE ZALMFILET

200 gram

399
•

Openingstijden
rond Pasen:

maandag t/m donderdag
van 8.00 - 20.00 uur

vrijdag van 8.00 - 19.00 uur
zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

PEPSI, 7-UP OF SISI
fles 11/2 liter a 1.22

nu
3 flessen halen

2 flessen betalen GALLSGALL

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

Te huur in Baak:

geheel ingerichte
industriële
werkplaats
inclusief kantoor

en kantine
400 m2.

Tel. (0575) 44 18 04

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI O
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

50 jaar? Huur 'n Sara
of Abraham 4,5 meter

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

Geboorte!les 4 meter
€ 25.- per dag
min. 3 dagen.

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58
0620438118

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam 'K te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575) 55 1514

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

Vrolij asen
Uw Keurslager kan niet wachten tot het lente is.

Tijdens de Vroege Voorjaarsweken van 4 maart t/m 6 april trakteert hij
u graag op een voorproefje. Typisch 'voorjaarsvlees' als kalfs- en lams-

vlees, maar ook heerlijke salades en pastagerechten liggen al in de
toonbank. Het adres van de Keurslager bij u in de buurt vindt u op

www. keurslager, nl

Gevuld Paashaasje

Ganda ham

4 Varkensoesters

Paasei-salade

Entre cöte

100 gram €

100 gram €

+ GRATIS CHAMPIGNONSAUS €

100 gram €

100 gram €

<|50

<|70

5"
«05

<|35

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

ftturgenieten!

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60BOVAS

Wij hebben voor u ...
Leilinden en leiplatanen

Bolbomen Esdoorn, Prunus, Catalpa, Acacia
Dakplatanen
Rode en groen beuk
voor hagen van 50-175 cm
Bosplantsoenen
Haagbeplanting
coniferen, meidoorn, liguster, etc.
Haag- en sierconif eren
Rhododendrons
en andere groenblijvende planten

Ook voor een cadeaubon
kunt u bij ons terecht

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG f l U Al C Uil A M
HOVENIERSBEDRIJF U.J. H A LUW A N

Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 14 24

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 1O 12 • Autotel. O6 5373O183



Boomfeestdag groot succes

De Werkgroep Leefbaarheid
Vorden en de gemeente hielden
op woensdag 20 maart weer
de Nationale Boomfeestdag.
Tweehonderd kinderen van de
groepen 7 en 8 van de Vordense
basisscholen namen hier aan
deel.

De kinderen poten onder begelei-
ding van medewerkers van het
Werkvoorzieningsschap Delta 570
boompjes - zoals bosplantsoen en
Gelderse roos - op een deel van een

weiland van de fam. Van Rooijen
aan de Hengeloseweg 20 te Vorden.

Burgemeester Kamerling plantte
de eerste boom en merkte in zijn
toespraak op dat de Boomfeestdag
uitstekend past bij projecten bin-
nen het Vordense landschapsbe-
leidsplan, waaruit jaarlijks nieuwe
inplant en onderhoudsprojecten
worden gesubsidieerd. Het streven
van de gemeente is erop gericht
om dit dus jaarlijks te combine-
ren. De dag heeft een educatief ka-

rakter, waarbij het bewustwor-
dingsproces van schoolkinderen
wordt vergroot.

Parallel aan deze actie liep een
schoolproject van het Regionaal
Centrum Natuur-en Milieu-Educa-
tie uit Doetinchem over het groei-
proces van bomen en struiken. De
gemeente stelde hiervoor vijf soor-
ten takken ter beschikking, name-
lijk els, iep, linde, populier en kas-
tanje. Een aantal scholen heeft
aan deze actie meegedaan.

Palmpasen optocht

Vrijdagmorgen een drukte van
belang bij de openbare dorps-
school.

Veel vaders, moeders, oma's, opa's,
broertjes en zusjes waren aanwezig

om te kijken naar de Palmpasen
optocht van de eerste twee klassen
van deze school.

De kleurrijke stoet maakte een
rondje door het dorp, terwijl on-

derweg luid werd gezongen 'Palm,
Palm, Pasen; Ei koerei, nog één
zondag, dan krijgen wij een ei.

Eén ei is geen ei, twee ei is een half
ei en drie ei is een Paasei'!

Geslaagd
Aan de Saxeion Hogeschool IJs-
selland te Deventer is geslaagd
Reynold Harmsen uit Warnsveld
voor de opleiding Milieugerichte
Materiaal Technologie.

Goede start
R.T.V.ers.
De R.T.V.renners doen het goed in
hun nieuwe wegseizoen. Het Vor-
dense talent Thijs v. Amerongen
reed dit weekend naar een zeven-
de plaats, dit alles gebeurde in het
Duitse Rhede. Er stonden bij de
nieuwelingen categorie een record
aantal van 150 vertrekkers. Ook de
Wichmondse veteraan Rudi Peters
stond hier aan het vertrek. Hij be-
haalde een tiende plaats.dit alles
gebeurde op een supersnel par-
cour in een zeer gaotische massa-
spurt. Ook reed Peter Makldnk uit
Hengelo in de prijzen, hij ging met

een derde plaats in het S.IJ.K. over-
all klassement naar huis. De
R.T.V.Vierakker/Wichmond begint

goed aan het nieuwe wegseizoen,
in hun jubileum jaar. Want op 9
mei 2002 bestaat de R.T.V. 25 jaar.

Graag willen wij de advertenties en de kopij
voor de krant van de week na Pasen

donderdag 28 maart
om 17.00 uur

'̂  in ons bezit hebben,
mdat ons bedrijf 2e Paasdag is gesloten

Wij wensen iedereen prettige Paasdagen.

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575)551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Zwem en recreatiebad
'In de Dennen' l mei open
Al zijn de weersomstandig-
heden nu niet direct aanleiding
om aan zwemmen te denken,
toch heeft de lente zijn intrede
gedaan en is men bij 'In de Den-
nen' volop bezig met de voorbe-
reiding van het nieuwe zwem-
seizoen.

Welnu, het zwembad zal op
woensdagmiddag de poorten voor
de 66e keer openen voor het pu-
bliek tot en met zondag 8 septem-
ber a.s. Bezochten in 2001 ruim
60000 bezoekers het zwembad
waardoor het totaal op 3,5 miljoen
kwam te liggen v.a.!935,ook nu
hoopt men weer op een goed
zwemseizoen als de maartse buien
achter de rug zijn aldus bedrijfs-
leider Martin Westerik.

De komende week zal middels een
aparte bijlage van weekblad 'Con-
tact' beter bekend als de plons-
krant bij vele Vordenaren en in het

verspreidingsgebied van 'Contact'
deze editie weer op de deurmat
liggen met alle wetenswaardig-
heden over het zwembad. Voor de-
gene die deze niet ontvangen lig-
gen bij de openbare bibliotheek en
hetV.V.V.kantoor te Vorden diverse
inschrijfformulieren voor opgave
zwemlessen en aanvragen van en
voor zwemabonnementen welke
verkrijgbaar zijn aldaar vanaf 3
april a.s. De voorverkoopperiode
van zwemabonnementen duurt
t/m zondag 21 april, nadien gel-
den seizoentarieven.dus zaak om
tijdig uw aanvragen in te dienen
bij de diverse inleveradressen die
hierop vermeld staan.

Abonnementhouders van 2001 en
wonende buiten het verspreidings-
gebied van weekblad 'Contact'
krijgen de aanvraagformulieren
thuis gestuurd, alsmede degene
die zich hiervoor hebben opgege-
ven.

3 wethouders Vorden
met een vooruitziende blik

Dhr. Wichers Dhr. Boogaart Mevr. Mulderij

Onder het toeziend oog
van de Burgemeester
dhr. Kamerling

Nu de samenvoeging met Hen-
gelo (Gld.) en Steenderen bijna
rond is, valt het nog te bezien
hoe het verder gaat.

Het liefst wil iedereen de gemeen-
te Zelhem erbij, Drempt en Keppel-
Hummelo zou nog kunnen, maar
Doesburg liever niet. Zo ligt het
gewoon Doesburg heeft wel veel
musea, cultuur en industrie, doch
het sluit niet aan bij de V.H.S.

Maar wat heeft Vorden dan te bie-
den, veel natuur en kastelen en de
kerk van Kranenburg als musea.
Diverse bedrijven zijn in de loop
der jaren echter vertrokken naar
elders. Wat betreft musea zou het
prachtige klooster op de Kranen-
burg er nog één kunnen worden,
maar dan moet de .gemeente het
kopen van Wolborg Projectont-
wikkeling, misschien ligt daar nog
een kans.

Door de samenvoeging met Hen-
gelo, Vorden en Steenderen is het
bv. zeer belangrijk vooral snel te
handelen, dat hebben de nieuwe
wethouders gelukkig door en
mocht het dan nodig zijn om
Hummelo, Keppel, Drempt, Does-
burg snel te bereiken wil men pro-
beren te komen tot een helikopter
verbinding. De bedoeling is om op
het achterste deel van het Sorbo

terrein een landingsbaan te ma-
ken.

Het gedeelte van de grond langs
drukkerij Weevers wordt dan ei-
gendom van de gemeente. Dit is
voor het verzorgingscentrum de
Wehme van belang ook met name
i.v.m. het rampenplan. Tegen ver-
goeding kunnen de patiënten snel
naar 't ziekenhuis vervoerd wor-
den. In een spoedvergadering van
de wethouders kwam het idee van
een der wethouders naar voren en
dat er direct gehandeld is, daar is
men wel van overtuigd.

Tweede Paasdag wil men het ter-
rein opmeten of dit toegankelijk
is, voor buitenstaanders is nog niet
bekend. Voor het lawaai hoeft men
zich geen zorgen te maken de in-
tensiteit zal niet zo hoog zijn.
Naaste buurman Weevers ziet
overigens geen problemen als er
woningen komen dan moet men
ook maar afwachten hoe het alle-
maal verloopt. In ieder geval zal
het spannend worden voor het ge-
meentebestuur. Als dit plan er
door komt zijn ze de andere ge-
meenten een stuk voor. Vergeet
niet dat de brandweer, EHBO,
ambulance ook gebruik kunnen
maken van de helikopter. Tweede
Paasdag wordt dus een drukke dag
voor het college.
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drukker i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Voeden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

HOOFDVESTIGING VORDEN:

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdtensten

Systeembeheer We e ver s

TELEFOON (0575) 55 10 10

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM: WEEVERS DRUK,

RUURLO: STUDIO CONTACT;

UCHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,

VP
GI

r'

'

TE L (0575) 5123 06

TEL (0314) 62 50 53

TEL (0573) 4512 86

TEL (0544) 37 13 23



oeR°'°~ ' Bistro
de Rotonde
Kerkstraat 3
Vorden
Tel. (0575) 55 15 19

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

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

Dagmenu van 26 maart t/m 29 maart 2002
Dinsdag 26 maart wiener schnitzel met gebakken aardappels en salade/

ijs met slagroom
Woensdag 27 maart groentesoep/lasagne met rundergehakt en salade
Donderdag 28 maart varkensrollade met gekookte aardappels en groente/

bavarois
Vrijdag 29 maart tomatensoep/spare ribs met friet en salade

Dagmenu van 2 april t/m 5 april 2002
Dinsdag 2 april
Woensdag 3 april

Donderdag 4 april

Vrijdag 5 april

raapstelenstamppot met spekjes en worst/ijs met slagroom
champignonsoep/gehaktbal met aardappels en groente en
verse jus
spies de dag met aardappels en groente/bavarois met
slagroom •
runderbouillon met profiteerders/schnitzel met aardappel-
salade

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

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

Bedrijf in Vorden zoekt

een nette
schoonmaakster
voor 2 maal 2 uur per week.

Tel. (0575) 56 42 41
(bellen tussen 9.00 en

10.00 uur).

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Kijk voor
meer

nieuws op! H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

SÖMN DER.WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden
Het Hoge 3 7251 XT Vorden

SCHILDERWERK

tel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
?££%£

e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Paasvoordeel
bil Anthony's
Vrolijk Pasen met lO°/<> korting
op diverse Paasartikelen

o.a. Paasservetteti,
Paasfiguren en hangers
Tafelkleedjes
en...

bij inlevering van deze bon

j -15% op een
: Wax Coat naar keuzei
i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _—

Prettige Paasdagen gewenst door Anthony's

ANT HON Y'S

KLUVZKS VORPC/V
£N

VOEDINGSPROBLEMEN MET
UW HOND ??? LEVER NU

VAST UW VRAGENLIJST IN.
A.S. ZATERDAG VANAF 10.00 UUR

IS ER DESKUNDIGE AANWEZIG VAN

DE MARKTAANBffiDINGEN VOOR
BLOEMEN, ZIJN BIJ ONS

WEEKAANBIEDBVGEN

DE VALEWEIDE
BLOEMEN QVAUTY& PERFECT. VOOR EEN GEZOND LEVEN.

ZUTPHENSEWEG 39 7251 DH VORDEN TEL 551318

Afhaal-Maandmenu's maart
Pizza Shoarma

Restaurant

Mixed
Grill menu

spar* ribt, dönerkebap, shoarma vlees,
salade, gebakken aardappels af
f rietje* en een saus naar keuze

€ 7,50

Bezorgservice

Kebap
Oriental menu

fijn gekruid rundergehakt, ananas,
gesmolten koos en salode, gebakken

aardappels «f imtf*«
•n MUS naar k*uz*

Broodje
aslick

€7,00

kipsh
't, paprika,

uien en champignons
en saus naar keuze

€4,70

Pizza Light
Hxnotensous, moxorella kaas, uier»,
champignons, paprika, olijven, vers*

tomaten en oregono
(Cofone arm)

Pizza Viola
tomaten, kaas, ham,

salami «n spek

€ 5,00

Dinsdag's

Pizza Day
2 Euro korting
op alle pizza's

Woensdag's

Grill Day
2 Euro korting
op alle scholels

Donderdag's

Pizza Day
2 Euro korting

op alle pizza's

U kunt bij ons pinnen.

Zutphenseweg 1 - Vorden - Fax (0575) 55 51 18 Deze aanbiedingen gelden alleen bij afhalen.



prolink.nl
the Internat prof eanionalg ]

Zutphan - Doetlnchem - Winterswijk

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor allo Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hostlng
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

Schrijf nu In voor do cursiiMon!
voor partlcullwMi on bodttyvonl

beginners • Internet voor beginners - HTML
basis - HTML pro - Website onderhoud • Webmaster -
PHP bssls - PHP gevorderden • PHP masterclass

Prollnk punt N*d*r1and b.v.
Zutphen-Emmerlkseweg 127a

7223 DC Baak
Tel: O575 - 441344

• 250 mm.
«leverbaar

rnetvosJ of
scharnierend

Hoofdkantoor: Lutlen (Ov.) 0523-682099
• Borcvfo (OU.)

T.l. 0545-272795
• W»M (OU.)

Tel. 03 T 4-6833 l 9

SkodaFabia Combi
Duidelijk Sköda

:Een bezoek aan onze showroom tijdens de feestelijke paasshow zal u geen windeieren leggen.

Want we hebben naast een hapje en een drankje ook een heel bijzondere aanbieding op de Fabia Combi

voor u klaar liggen. Met extra inruil- en financieringsvoordeel. £n een ruime keuze in verschillende benzine- en

dieselmotoren en drie riante uitrustingsntveau's, Zodat u bij de Fabta Combi niet al uw eieren in één mandje

hoeft te doen.: Standaard biedt de Fabia Combi een luxueuze; binnenruimte, een solide en soepel rijgedrag en

vee!; veiligheidsvoorzieningen als bestuurdersairbag en verstevigingsbal ken in de portieren. Dus als uw naam geen

Haas is bent u er als de kippen bij voor een overtuigende proefrit. U bent v4n harte welkom.

AUTOBEDRIJF G. SLOOT
Tramstraat 43
7241 CH Lochem
(0573) 2541 91

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

modekoopje
stretch
spijkerbroeken
in dames en herenmaten
d i v.
modellen

week 13-02
aanbiedingen
geldig
t/m 7 april

CITY LIFE
blouses
mt. 38 - 44
kwaliteit 55% linnen
45% viscose
nu vanaf:
ook verkrijgbaar
korte mouw v.a. € 14,95

CITY LIFE
uni T-shirt
mt. S - XL
alle modekleuren
kwaliteit 95% katoen
5% lycra
norm. € 8,95

CITY LIFE
pantalon
7/8 lengte div. modellen
mt. 38 - 44
kwaliteit 55% linnen
45% viscose
nu vanaf:

Eümtt
mode voor het héle

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
Raalte • Terborg - Ulft • Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

v.o.f .

s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

'Groenieren' in rustieke stijl

Het ontluikende prille groen kondigt het voorjaar aan.
Een uitstekend tijdstip voor het planten van

coniferen en heesters.
Op onze landelijke boomkwekerij, gelegen in het

buitengebied van Hengelo (Gld.), kunt u keuze maken
uit diverse sierheesters en -coniferen.

Een kleine greep uit het assortiment in de kuilhoek:

buxus - taxus - laurier - beuk
haagconiferen

dakplataan - leilinde - catalpa
U bent elke vrijdag of zaterdag welkom of na telefonische

afspraak. Tevens kunt u dan vrijblijvend rondneuzen in onze
sfeervolle nostalgische verkoopschuur.

BOOMKWEKERIJ
VISSCHERS

Hesselinkdijk 2 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 44 94
06 53843473

H«9«lo6W.

A Wlchnund

J Vord«n

HMMlinkdijk 2



Er is weer volop dynamiek in de tuin

Lente is leven en leven is beweging, dynamiek.
Zeker in de tuin. Overal is volop activiteit. Talloze

planten bloeien nu met stralende kleuren.
Sommige soorten vullen de tuin met heerlijke

geuren. Knoppen schuiven open, bladeren
ontvouwen zich op duizend manieren. Ook het

gras komt weer frisgroen tot leven. Bijen en
hommels bezoeken alles wat bloeit. Het kan al
lekker warm zijn buiten. Heerlijk, zon! Het is nu
fantastisch in de tuin, uw eigen stukje natuur.

ven!

De Nederlandse hoveniers staan interna-
tionaal aan de top. Het vakmanschap en
het creatieve kunnen van onze hoveniers
staan op een hoog peil. Om dat te laten
zien wordt, dit jaar voor de derde keer,
door het Hoveniers Informatiecentrum
een wedstrijd onder hoveniers georga-
niseerd. Is uw tuin door een hovenier
ontworpen en aangelegd en bent u er
super tevreden over, dan kan hij meedin-
gen. Groot of klein, heel betaalbaar of
toch iets prijziger, het maakt niet uit. Er
wordt in drie categorieën gejureerd en
het kan best het kleinste en goedkoop-
ste tuintje zijn dat wint op grond van
originaliteit, creativiteit en kwaliteit van
de aanleg. Bel de hovenier die uw tuin
maakte en laat hij zich aanmelden voor
deelname aan de nationale Hoveniers-
competitie 'De Tuin van het Jaar'. Hij of
zij weet hoe dat moet. Vorig jaar don-
gen 35 tuinen mee naar de hoofdprijs,
een speciaal voor de competitie ge-
creëerd bronzen kunstwerk. Het zou toch
leuk zijn als uw hovenier dat met uw tuin
wint?!

Gras goed maaien

Als u uw grasveld gezond wilt houden,
is regelmatig maaien nodig. Liefst eens
per week vanaf het moment dat het weer
groeit (als de temperatuur boven 6 °C
is). Maai siergazon op 2 cm, speelgazon
op 3 cm. Bij die maaihoogtes groeit het
gras gezond door. Verwijder regelmatig
het onkruid dat in het grasveld opschiet.

Algen zijn soms al vroeg actief

Het kan zijn dat het water in uw vijver
nu plotseling groen wordt. Maakt u zich
geen zorgen. Het is een 'explosie' van
zweefalgen die al bij lagere tempera-
turen gaan groeien dan de vijverplan-
ten. Zodra de vijverplanten aan de groei
gaan, is het afgelopen voor de algen.
Dan wordt het water vanzelf weer hel-
der.

Een overdadige bloemenweelde
Vaak is het vooral de enorme hoeveel-
heid bloemen aan een plant die voor een
waar kleurenfeest in de tuin zorgt. Bij
Rhododendron bijvoorbeeld kan de bloei
zo overweldigend zijn, dat je er niet op
uitgekeken raakt. Dat zelfde geldt voor
een blauwe regen (Wisteria) of een brem
(Cytisus) in volle bloei. Je kunt je ogen
er niet van af houden. Zorg voor een
voortdurende stroom van zulke dynami-
sche hoogtepunten in uw tuin met hees-
ters, vaste planten, bomen en bodembe-
dekkers. Kies soorten die na elkaar of
elkaar overlappend bloeien. Ga eens kij-
ken bij tuincentra en kwekers. Men zal u
graag helpen met een keuze die het hele
jaar door kleurrijke dynamiek in uw tuin
brengt: van het ene bloemrijke hoogte-
punt naar het andere!

Tip voor balkon en terras
Het is weer tijd om uw potten, bakken
en kuipen met fleurige planten te vul-
len. Vergeet ook de hangmanden niet.
Maak het gezellig bij de voordeur, op uw
balkon en het terras met frisse klimop,
vrolijke primula's en bijv. bloeiende hees-
tertjes. Er is keuze te over! Denk ook aan
geurende planten als tijm, lavendel en
allerlei andere keukenkruiden. Zorg voor
goede drainage in de potten en bakken
en gebruik bemeste potgrond. Dan hoeft
u pas na een week of zes voeding te ge-
ven. Wanneer u een langwerkende mest-
pil bij de planten in de grond stopt, heeft
u er zelfs het hele seizoen lang geen
omkijken meer naar. Wel water geven
natuurlijk!

Meer groen op de
vierkante meter

Hoe kleiner de tuin, hoe dichter u moet
planten. Daar is een heel logische re-
den voor. In een grote tuin kijk je tegen
de planten aan. Dan is het niet erg als
daar wat onbenutte ruimte tussen zit.
Maar in een kleine tuin kijk je veel meer
óp de planten. Dan wil je geen grond
zien, maar bloemen en prachtig blad.
Gebruik ook de hoogte beter. Laat plan-
ten tegen muren en schuttingen groei-
en. Doordat ze een strakke afscheiding
verdoezelen, lijkt de tuin groter en
wordt het een heerlijke groene oase. Zet
pergola's en klimzuilen in de tuin en laat
ze begroeien met rozen, clematis, lathy-
rus, klimop, kamperfoelie enz. Er is zo-
veel moois!

Alles over planten, bloemen en tuinen: www.tuinweb.nl

Snoei is nodig

Het voorjaar is dé tijd om planten te
snoeien die pas in de zomer en de herfst
bloeien.Vooral de rozen mag u niet ver-
geten. Haal al het dode en ingevroren
hout weg. Snoei struikrozen kort, tussen
de 10 en 30 cm boven de grond. Knip de
resterende takken af boven een naar
buiten wijzend oog. Dan krijgt u een ge-
zonde, open struik die rijk zal bloeien.
Gebruik altijd een scherpe snoeischaar
en trek werkhandschoenen aan. De ste-
kels kunnen heel venijnig zijn! Strooi na

het snoeien speciale rozenmest rond de
planten. Daar zit alles in wat rozen no-
dig hebben.

Zet nieuwe planten in uw tuin

Het voorjaar-is de perfecte tijd om te
planten en te verplanten.
U loopt niet meer de kans dat de plan-
ten bevriezen en ze slaan onmiddellijk
goed aan, omdat juist nu de wortels zich
volop ontwikkelen. Planten die in pot
zijn gekweekt, kunt u het hele jaar door

planten, maar ook daarvoor is het nu
de beste tijd.
Maak altijd een ruim plantgat. Verbeter
de grond in het plantgat met veel orga-
nisch materiaal (compost, potgrond, een
handje beendermeel) en geef na het in-
planten royaal water.

Coniferen in prachtige vormen en kleuren

Duidelijke vormaccenten maak je met
coniferen in de tuin, bolvormen of zuil-
vormen, alles is mogelijk, alleen of in een
groep. Of denk eens aan een combinatie
met voorjaarsbollen. Dat straalt wat uit.
Coniferen alleen maar in groen verkrijg-
baar? Nonsens, ze zijn er in eindeloos
gevarieerde tinten: inderdaad van heel
fris- tot heel donkergroen, maar ook
goudgeel, bronskleurig, blauw, grijs, met
witte vlekken, roodachtig. Sommige ver-
kleuren door het jaar heen, andere heb-
ben opvallende kegels. Niet alleen qua
kleur, ook qua vorm zijn coniferen uiterst
variabel. Van hoge smalle zuilvormen tot
een bodembedekkende vormen. Er zijn
bolvormen en indrukwekkend treurende
coniferen, lieftallige dwergen en reuzen.
Planten die je zelfs in blokvorm kunt
snoeien en vormen die zo mooi zijn dat
je er vanzelf afblijft. Combineer ze met
bloeiende heesters, bodembedekkers,
bolgewassen en vaste planten. Het re-
sultaat is fantastisch!

Feel the Art of Nature
Van 6 april t/m 20 oktober is de Floriade de mooiste en de leukste tuin van Neder-
land. Daar komt de hele wereld op bezoek om te genieten van bloemen en plan-
ten in een samenstelling waar tien jaar aan is gewerkt. Al uw zintuigen worden
er geprikkeld (Feel) door kunstuitingen (the Art) en het mooiste van de natuur
(Nature). Een bezoek aan Floriade 2002 is in veel opzichten een indrukwekkende
ervaring. Het uitgestrekte park is in drie hoofdthema's verdeeld. 'Het Dak' is een
glazen overkapping van liefst 28.000 m2. U vindt er permanente en wisselende
tentoonstellingen: van bolbloemen tot tropische planten en tal van internationa-
le exposities. 'De Berg' is een 40 meter hoge zandpiramide, genaamd Big Spot-
ters' Hill. Het uitzicht vanaf deze plek is fenomenaal. Aan de voet ligt 'De Groene
Stad' waar 'wonen, werken en recreëren in 2010' tentoongesteld wordt. Het vak-
manschap van hoveniers en groenvoorzieners heeft daar op indrukwekkende wijze
vorm gekregen, zowel in schitterende, heel verrassende tuinen als in het openba-
re groen. U zult er uw ogen uitkijken! Minstens zo indrukwekkend is het zuidelij-
ke deel van het park, waar 'Nature' centraal staat. Dit deel rond 'Het Meer' lijkt
wel een Engels landschapspark met enorme waterpartijen, beschutte valleien,
gigantische rotsen en een verpletterende verscheidenheid aan planten, leder punt
levert een nieuwe verrassing. Hier zijn de inzendingen van de kwekers fantas-
tisch verwerkt. Een ervaring van geur, kleur en vorm in een magnifieke entourage.
U vindt de Floriade in de Haarlemmermeer, vlak bij Vijfhuizen en Schiphol.
Meer informatie? Bel 0900-0555 of kijk op Internet: www.floriade.com



Raadhuisstraat 22
Vbrden

Postbus97
7250 AB Vbrden

Telefoon
(0575) 55 14 55

Fax
(0575) 55 17 09

E-mail
vorden^rot)persgroep.fir

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 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

de trendzetter
in

SERVICE

&

Opgavetijd le route: 12.00-24.00 uur.
Wordt afgewerkt vanaf 7.00 uur.

Opgavetijd 2e route: 24.00-12.00 uur.
Wordt afgewerkt vanaf 14.30 uur.

Opgavetijd zondagroute: 8.00 uur
Wordt afgewerkt in l route.

Ópgavelijn;0575-502710

Betaalt u liever niet voor een tochtcontrole ?
Bent u het zat inseminatiekosten te betalen voor uw terugkomer ?

Bent u gecharmeerd van een bedrijf met korte lijnen ?
Wilt u keus kunnen maken uit een wereldwijd stierenaanbod ?

Wilt u bedrijfsinspectie en een onafhankelijk stieradvies aan huis ?
Wilt u gebruik kunnen maken van een DHZ-totaalservice met

GRATIS stikstofservice ?

INFO : 0575-560276

JRK onbetwist uw frappenspecia/isf

uw frap bekleed
met een oersterk tapijt

keuze uit meer dan 20 kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185,-
Wij komen vrijblijvend met stalen bij u aan hu/s.

Voor inlichtingen en/of besfef/ingen

JRK PRODUCTS
fel. (0540) 45 86 97 / (06) 516 780 06 J. Buisman

Voorjaarsactie... actie — actie... actie... actie
MOIXJPA GROENE KRACHT ALLE TOPMERKEN

NIEUW EN GEBRUIKT

Alle merken gazon/tuinmachines • Nieuw en gebruikt • Onderdelen • Reparatie • Verkoop • Advies •
Jaarlijks onderhoud • Gehaald, gebracht, stalling • 2 werkplaatsen • Servicedealer Honda • Prijsopga-
ve • Taxatie • Leenmachine • Mitsubishi • Husqvarna • Etesia • Gastel Garden enz. • Compleet assorti-
ment Groene Kracht • 500 m2 SHOWROOM • Desk monteurs • Speciaal gereedschap • Korte wacht-

JÜÜJEi Land- en tuinbouwmechanisatie
Branderhorstweg 5 - Keijenborg - Telefoon (0575) 46 20 26
Fax (0575) 46 39 04 - E-mail: jowe@introweb.nl

Vanaf 6 mei op maandag gesloten.

Wie Wil
bij Weevers Werken

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een

offsetdrukker
voor de hoofdvestiging in Vorden.

Welke man of vrouw komt bij ons werken?

Wij werken met Heidelberg GTO, Komori 20",
Komori 28" en Sakurai 28".

Wenselijk is ervaring op drukpersen
in formaat 36 x 52 of 52 x 72.

Wilt u ons team komen versterken?

Wij zijn VPGI/ISO en milieu-gecertificeerd en doen
ons best om met 50 vakmensen vakwerk te maken,

Wekt deze advertentie uw interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief ta.v. de heer LG. Weevers.

Weevers is voor uw sollicitatie ook bereikbaar via
e-mail: offsetdrukkergezocht@weevers.nl

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax(0575)551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl



Bron Ongezondheid

Gierst
Door Thea van Hoof, natuurvoe-
dingswinkelier van de Vijfsprong
te Vorden

Gierst staat in veel landen bijna
dagelijks op tafel, maar is in West-
Europa weinig bekend. Dat is niet
altijd zo geweest. Zijn we de smaak
van gierst vergeten?

Eigenlijk is het wonderlijk dat
gierst zo weinig bekend is in de Eu-
ropese keuken, want vroeger was
dat anders. Al in het stenen tijd-
perk teelden de Europeanen
gierst. In Duitsland zijn nog
plaatsnamen die aan hirse
(=gierst) herinneren: Hirsau, Hirse
korn en Hirsinger. Pas veel later
kwamen andere granen meer in
zwang en verdween de gierst van
het menu. Hoe kwam dat?

Gierst heeft in vergelijking met an-
dere granen, zoals tarwe, een lage
opbrengst in kilo's per hectare.
Toen de landbouw steeds meer
moest gaan opleveren, was gierst
domweg niet rendabel genoeg
meer en verdween in Noord- en
Midden Europa van het land en
van tafel. Met de opkomst van de
biologische landbouw is ook de
gierst weer in de belangstelling
van de consument gekomen. Toch
zult u in Nederland geen akkers
met biologisch geteelde gierst te
genkomen. Nederland is te koud
en nat en de grond is te rijk voor
de "tarwe van het zand", zoals
gierst ook wel wordt genoemd. De
meeste biologisch geteelde gierst

komt uit Noord-Amerika, waar
een teler wel 200 hectare (zo'n 100
voetbalvelden) gierst kan hebben.
Zulke grote vlaktes zijn nodig om
de extensieve gierstteelt toch ren-
dabel te krijgen. Verder is gierst
vooral in Afrika een belangrijk ge
was, maar het kan ook in Zuid-Eu-
ropa en Azië groeien, als het maar
droog en warm is.

Gierst is als alle granen een gras-
achtige. Er zijn wel 500 verschil-
lende gierstsoorten. De bekendste
zijn millet, sorghum en kolfgierst.
Millet is de goudgele gierstsoort
die in Nederland te koop is als
graan om te koken. Sorghum is de
soort die vooral in Afrika groeit.
De grote plant heeft een mooie
luchtige pluim. De kunst van het
oogsten van de pluim zit vooral in
het bepalen van het juiste mo-
ment: de korrels moeten rijp ge
noeg zijn, maar nog niet uit de
pluim vallen. Een andere gierst-
soort die we in Nederland soms te
genkomen is de kolfgierst. Die ziet
er uit als een minimaïskolf en
wordt alleen als vogelvoer ge
bruikt.

De buitenkant van het menselijk
lichaam kan plezier hebben van
gierst op het menu. Gierst bevat
opvallend veel meer kiezelzuur (si-
licium) dan andere granen. Dat
kiezelzuur is essentieel voor een
gezonde vorming van haren, huid,
nagels en tanden. Gierst bevat
naast koolhydraten en eiwitten
ook fluoride en ijzer. Wat niet in

gierst zit is kalk, maar dat gemis is
op te vangen door gierst met zui-
vel en/of groenten te combineren.
En die combinaties smaken ook
nog eens bijzonder goed! Gierst is
lekker en snel gaar. Daarbij is het
licht verteerbaar en dus ook ge-
schikt voor kinderen. Met gierst-
vlokken en groente is in een hand-
omdraai een lekkere en gezonde
babymaaltijd te maken. Gierst kan
ook tot puree gekookt worden, en
is bijvoorbeeld goed te gebruiken
ter vervanging van (een deel van)
de aardappelen en een stamppot.

Recept: gierstschotel met kaas en
bananen

l ui - kerrie - olie - l klein kopje
gierst per persoon - basilicum -
zout -1 banaan in schijfjes - hand-
vol rozijnen - 2 eetl. yoghurt -jon-
ge kaas in blokjes.

Was de gierst en laat uitlekken.
Snipper de ui en fruit ze in de olie.
Fruit op het laatst de kerrie even
mee. Voeg de gierst toe en bak
even mee. Voeg dan 1,5 keer het vo-
lume water toe en breng aan de
kook. Laat de gierst 15 minuten
zachtjes koken. Voeg dan de ge-
wassen rozijnen, een theelepel
zout en wat basilicum toe. Laat
nog 20 minuten nawellen op een
klein pitje met een sudderplaatje.
Roer er tenslotte de banaan, kaas
en enkele eetlepels yoghurt door
en dien direct op. Met een gekook-
te groente erbij een complete
maaltijd.

Open dag Vordens
Tennis Park (VTP)
trekt veel belangstelling

Kleding-en speelgoedbeurs
'Ot en Sien' levert ruim 450 Euro op

Ruim 40 mensen hebben afge-
lopen zaterdag gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid om
kennis te maken met tennis tij-
dens de open dag van VTP.

Naast een 10-tal potentiële jeugd
en seniorleden, bestond het me
rendeel van de deelnemers uit
schoolkinderen. De scholieren wil-
den, enthousiast geworden tijdens
het school tennis van de afgelopen
weken, hun ouders laten zien hoe
leuk zij het spelletje vinden. Voor
een aantal ouders werkte dit zo
aanstekelijk dat zij zelfde baan op-
gingen.

De opkomst was boven verwach-
ting, zodat de tennislerares op het
laatste moment moest worden ge
assisteerd door enkele ervaren
VTP-ers. Het doel van de open dag
is om het tennis als een leuke en
gezellige sport voor jong en oud,
onder de aandacht te brengen bij

een breed Vordens publiek. Deze
doelstelling is meer dan gehaald.
VTP biedt voor jong en ouder vo-
lop mogelijkheden om de eerste
beginselen te leren of met de ten-
niservaring uit het verleden in een
aantal lessen weer snel op het ou-
de niveau te komen. De lesgroepen
worden zo veel mogelijk op gelijk
niveau ingedeeld, waardoor men
ook van elkaar veel kan leren. Alle
jeugdleden krijgen ieder jaar 10
gratis lessen. De lessen beginnen
in april.

Natuurlijk is het niet verplicht om
les te nemen. Zo is er bijvoorbeeld
op de maandagavond en woens-
dagochtend de instuif, waar ieder-
een, ook zonder partner, aan mee
kan doen ongeacht het niveau
waarop men speelt. Daarnaast zijn
er de eigen en landelijke compe
tities, de dubbelcompetities en af-
gelopen zondag bijvoorbeeld de
familiecompetitie.

Nieuwe fietsroute VW
start in juni
Het bestuur van de WV is in
een ver gevorderd stadium met
de plannen voor een nieuwe
fietsroute die vanaf juni aan-
staande gefietst kan worden.

Deze plannen zijn ontwikkeld met
het Achterhoeks Bureau voor Toe
risme en de plaatselijke schrijfster
Martine Letterie. Ook is er onder-
steuning van de provincie en de
gemeente. De doelgroep is kinde
ren van 6 tot 10 jaar. Als uitgangs-
punt is het kinderboek van Marti-
ne Letterie genomen over Berend
van Hackfort die in de zestiende
eeuw op kasteel Hackfort leefde.

Het ligt in de bedoeling dit thema
te gaan uitbouwen tot een belang-
rijk toeristisch evenement in Vor-
den. Een thema waardoor ook ge
zinnen met kinderen en scholen
worden aangetrokken. Binnenkort
worden diverse wandelroutes
voorzien van nieuwe rood-en blau-

we palen. De VW zal in augustus
tijdens de "Country Living Fair",
die nabij kasteel Vorden gehouden
zal worden, ook met een stand
aanwezig zijn. Dat zelfde geldt
voor de braderie in de maand juli.

In verband met de VW ontwikke
lingen in regiovorm gaat de Vor-
dense VW voorlopig verder met
zes bestuursleden. De heren BAb-
bink en H. Franken keren op eigen
verzoek niet meer in het bestuur
terug.
Zij ontvingen inmiddels uit han-
den van sekretaresse Kitty Vrug-
gink een attentie. J. Roosenstein is
nieuw in het bestuur. Vanwege de
MKZ crisis, waardoor destijds di-
verse toeristische evenementen
moesten worden geannuleerd, of
er was geen belangstelling, heeft
de VW in 2001 een nadelig saldo
opgelopen. Dit heeft voor de ko-
mende tijd een contributiestijging
tot gevolg.

Afgelopen zaterdag organiseer-
de de peuterspeelzaal "Ot en
Sien" de traditionele kleding-
en speelgoedbeurs.

De "aanvoer" van goederen was
van uitstekende kwaliteit en ook
was er volop "merkkleding" aan-
wezig. De deuren van de peuter-
speelzaal gingen om tien uur

open. De eerste klanten stonden al
een halfuur te wachten! Dus gelijk
bij binnenkomst een gezellige
drukte.

De klanten waren erg blij met hun
"nieuwe" tweedehands zeer gun-
stig geprijsde kleding en speel-
goed. Opmerkelijk de hoeveelheid
speelgoed, meer dan in voorgaan-

de jaren. De niet verkochte kle-
ding gaat naar de stichting Dor-
kas. Deze stichting zorgt ervoor
dat de kleding op een goede plek
in de Oost-europese landen te-
recht komt. Een kleiner deel gaat
op verzoek weer terug naar de
oorspronkelijke eigenaar. De op-
brengst 450 Euro komt geheel ten
goede aan de peuters!

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.

MAART
26 Passage Chr. Vrouwenbewe-

ging Verhalen.
27 ANBO Klootschieten bij de Klei-

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

Stampertje.



Telewerkcentrum Oost-Nederland is een jonge, groeiende organisatie,
gespecialiseerd in enerzijds de werving en selectie van medewerkers voor
administratieve functies en anderzijds in projecten op het gebied van
telemarketing, telefonische enquêtes, helpdeskfuncties en databasebeheer.

Voor TWC Werving en Selectie hebben wij de volgende vacatures:

Boekhoudkundig
medewerker

We zoeken voor een administratiekantoor in Vorden een
boekhoudkundig medewerker voor 40 uur per week.
U houdt zich met name bezig met voorbereidende
boekhoudkundige werkzaamheden en het invoeren van
administraties. We zoeken een kandidaat met een goed
cijfermatig inzicht en een MBO denk- en werkniveau.
Kennis van de agrarische sector is een pre. Bij gebleken
geschiktheid heeft u kans op een vast dienstverband.

Voor een technisch bedrijf in Lochem zoeken we voor
twee tot drie maanden een fulltime medewerker voor
38 uur per week. De werkzaamheden bestaan uit het
aannemen van de telefoon en het verzorgen van de
totale facturering. We zoeken een kandidaat op MBO-
niveau die per direct beschikbaar is. U heeft kennis van
Word en Excel. Daarnaast is kennis van de Engelse
taal een pre.

Planner/coördinator
Voor een relatie in Deventer zijn we met spoed op zoek
naar een planner/coördinator voor ongeveer 30 uur per
week. Werktijden zijn van 12.00 tot 18.00 uur van maan-
dag tot en met vrijdag. Uw taken zijn de planning van
projecten, aannemen van projecten en organiseren plan
van aanpak, bestellen en beheren van materialen, inplan-
nen materiaal en mensen, inzetten uitzendkrachten en
andere voorkomende werkzaamheden.We zoeken een
kandidaat met werkervaring op MBO-niveau en admini-
stratieve ervaring. Kennis van MS Office, Word en Excel
is vereist. De voorkeur gaat uit naar kandidaten met erva-
ring in de logistiek. Bent u communicatief sterk, stress-
bestendig, goed in organiseren en werkt u accuraat ?
Reageer dan nu.

Telefoniste/receptio-
niste/boekhoudkundig
medewerker
Voor een bedrijf in Deventer zijn we op zoek naar een
fulltime medewerker die naast het aannemen van de tele-
foon eveneens administratief werk wil verrichten. Het
administratieve werk bestaat uit het maken van facturen,
debiteurenbeheer en het inboeken van in- en verkoopfac-
turen. Het gaat hierbij om een functie met de mogelijk-
heid van een vast dienstverband.

Secretaresse
Wij zijn voor een relatie in Zutphen op zoek naar een
secretaresse voor 40 uur per week. Het gaat o.a. om het
verwerken van rapporten, het aannemen van de telefoon,
het maken van afspraken, agendabeheer en correspon-
dentie. We vragen een Meao-opleiding secretarieel en
relevante werkervaring. Als u secuur en zelfstandig kunt
werken in een jong dynamisch team, bent u de persoon
die we zoeken. Bij gebleken geschiktheid, wordt u in
vaste dienst genomen.

Medewerker P&O
Voor een relatie in de omgeving Zutphen zoeken we een
administratief medewerker voor de afdeling P&O. Het
gaat in eerste instantie om een tijdelijke functie voor een
aantal weken waar u verantwoordelijk bent voor de ziek-
en herstelmeldingen en de administratieve afhandeling
daarvan. Heeft u MBO werk- en denkniveau, computer-
ervaring, werkt u accuraat en bent u per direct beschik-
baar? Reageer dan snel!

Administratief
medewerker
Voor een relatie in Deventer zoeken we een tijdelijke
administratieve kracht, die per direct beschikbaar is voor
24 tot 40 uur per week. Wij zoeken een kandidaat met
kennis van automatisering en zowel een cijfermatig als
boekhoudkundig inzicht. In deze functie koppelt u het in-
en verkoopproces aan elkaar, volgens nieuwe automati-
seringssystemen.

Medewerker callcenter
Voor een callcenter in Laren zoeken we commercieel
ingestelde en communicatief sterke medewerkers die
beschikbaar zijn voor minimaal 6 weken. Telefoon-erva-
ring is een pre. Kennis van Windows is vereist. We zoe-
ken kandidaten die minimaal 16 uur per week willen
werken. Het werk wordt verricht tijdens kantooruren.

Heeft u interesse in één van bovenstaande
vacatures of wilt u meer weten?
Bel dan 0575-438000 en vraag naar
Christel IJsseldijk. Wij hebben regelmatig
nieuwe vacatures op administratief gebied
(zowel fulltime als parttime). U kunt ons
uiteraard bellen als u hierover meer informa-
tie wilt.

HAAGCONIFEER, GROEN

JOSMAN
•QROENSPECIALIST

• HOVENIERSBEDRIJF
• ONTWERPBUREAU
• COMPOSTEERINRICHTING

Enkele hoeken van onze kwekerlj worden vrijge-
maakt voor nieuwe aanplant.

Daarom nu planten tegen

groothandelsprijzen!
4.25

500
5.75

6.50

O.45

O.70

1."
1.95

TAXUS BACCATA VOOR HAGEN IN DIVERSE MATEN

Verkoop alleen op zaterdag of na telefonische afspraak.
Grote aantallen gaarne van tevoren bestellen in verband
met rooiwerk.

Kervelseweg 23 (zijstraat van de Rondweg)
Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 26 19

100/125 cm €

125/150 cm €

150/175 cm €

175/200 cm €

BEUK VOOR HAGEN

Voor al uw:

nieuwbouw

onderhoudswerk

verbouw

stallenbouw

utiliteitsbouw

sleuf silo's

betonvloeren

Bouwbedrijf
Wolbrink-
Masselink
Wij zijn een groeiend bedrijf
en hebben plaats voor:

zelfstandige
metselaars
U kunt hiervoor reageren op een
van de onderstaande
telefoonnummers.

Baak:
H. Wolbrink
Toverstraat 5
Telefoon (0575) 44 16 77

Hengelo:
H. Masselink
Berendschotstraat 8
Telefoon (0575) 46 29 96

Verwen uzelf op
Eerste of Tweede Paasdag

met een heerlijk
3-gangen-Paasmenu

voor maar € 11.-
Eiersalade op toast

Pannenkoek naar keuze
Coupe advocaat

Vooreen

Kinder-Paasmenu
betaalt u slechts € 5.-

Reserveren gewenst.

Pannenkoeken - Restaurant
TCranenburg'

Ruurloseweg 64, Vorden
tel. (0575) 55 62 89

Voor onze gecombineerde optiek/juwelierszaak zijn we op zoek naar een geschikte

winkelmedewerkster
voor ± 15 uur per week.

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken

reparaties
taxaties

De voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring in
de juweliersbranche.
Graag schriftelijke reactie.

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden

Telefoon (0575) 551505

SUPER
VLEES

van eigen vleesvee

HENK DIJKMAN
Tel. (0575) 55 68 46

VOORJAARSSHOW
13 EN 14 APRIL A.S. (10.00 -17.00 uur) BIJ

ROUWENHORST BOS- EN TUINMACHINES
IN HET NIEUWE BEDRIJFSPAND

Zwarteveenweg 1, Barchem
Tel. 0573-258094
rouwenhorstl @hetnet.nl
www.rouwenhorstbos-tuin.nl

Kijk voor
meer

nieuws
op:



Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 18 maart
Groep A:
l mevr. Walter Kilian/dhr. Berg-
man 67,2%; 2 mevr. van Burk/dhr.
Meijers 57,8%; 3 dames Gerichhau-
sen/den Elzen 55.7%.
Groep B:
l echtpaar Meijerink v.d. Weijde
58,9%; 2 dames Warringa/Rossel
57,8%; 3 echtpaar Wullink 57,3%.
Groep C:
1 de heren den Ambtman/Kip 59%;
2 dames Koerselman/Visser 58,3%;
3 echtpaar Speulman 55,6%.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen woensdag 20 maart
Groep: A
l Mw. A. van Burk/Mw. N. Hendriks
63,54%; 2 Mw I.H.M. Fuhri Sneth-
lage/Dhr. G.H. Fuhri Snethlage
62,50%; 3 Mw. K. Vruggink/Mw. D.
Hoftijzer 57,29%.
Groep: B
l Mw. C.E. Smit/Dhr. B. Klooster-
man 56,94%; 2 Dhr. A. de Bie/Dhr.
R.W. Harmsen 52,78%; 3 Mw. H.J.
de Bruin/Dhr. K. Snel 51,39%.
Groep: C
l Mw. J. Machiels/Mw. E. Kamp
57,81%; 2 Mw. G. Nulden/Hr. H. de
Bruin 56,77%; 3 Mw. L. Lamers/
Dhr. H.J. Kip 56,25%.

Voetbal

S.V. RATTI
Programma zaterdag 30 maart
Holten BI - Ratti BI
KSH 4 - Ratti 4
Maandag l april
Stokkum l - Ratti l
Reuni 8 - Ratti 3
Longa '30 10 - Ratti 4
Ratti l - Den Dam l (dames)

SOCIÏ:
Uitslagen:
Jeugd:
WHCZ F-Sociï F1-6; Doetinchem E-
Sociï E 6-3; DZC'68 D-Sociï D 6-3;
Sociï B-Colmscate B 2-2.
Senioren: VitesseSociï 2-3; SCS 1-
Sociï 3 0-2; Sociï 4-Brummen 6 0-7;
Sociï 5-Warnsveldse Boys 5 1-0.

Programma:
Jeugd: Viot F6-Sociï Fl; Sociï El-
VUL El; Sociï Dl-Viot D2; Sociï BI-
Kon. UD B2.

Senioren: Zaterdag 30 april (Paas-
zaterdag): Sociï-Warnsveldse Boys
Restant 10 min.; Steenderen 4-
Sociï 5.

l april (2e Paasdag): Sociï-Deven-
ter; AZC 5-Sociï 3; SHE 4-Sociï 4;
Oeke 4-Sociï 5.

WVORDEN
MVR-Vorden3-l
Trainer Chung kon met moeite 11
man in het veld brengen, want hij
kon op 5 basisspelers geen beroep
doen en tijdens de warming-up
haakte ook Joris Platteeuw nog
eens af. Indien Vorden nog aspira-
ties heeft voor nog eenjaar 3e klas-
se, dan zou het in elk geval in 's
Heerenberg punten moeten pak-
ken. Bij winst kon wellicht de rode
lantaarn worden overgedragen
aan mede degradatiekandidaat
VIOD. Het heeft allemaal anders
uitgepakt. Want Vorden bakte er
helemaal niets van. De ploeg
straalde geen enkel vertrouwen
uit en had ook geen antwoord op
het harde spel van MVR. De zie-
kenboeg werd verder gevuld met
Erik Rakitov en Erik Oldenhave,
want zij verlieten na harde char-
ges geblesseerd het veld. De
scheidsrechter had een offday,
want hij trad niet op. Ook niet
toen keeper Mark Borgonjen bui-
ten de zestien de bal met de hand
beroerde en de MVR-spits het sco-
ren belette. Het ziet er naar uit,
dat Vorden komend jaar, na één
jaar 3e klasse, weer uit mag ko-
men in de 4e klasse.

Al na enkele minuten spelen ont-
snapte keeper Borgonjen aan een
veldverwijzing. Borgonjen kwam,
na een doorbraak van de MVR-
spits, goed zijn doel uit en stopte
buiten de zestien de bal, waarbij
hij ook de handen gebruikte. In de
10e minuut bleef de Vordense ach-
terhoede staan voor buitenspel,
doch naar het oordeel van de
scheidsrechter was dat niet hin-
derlijk en doelman Borgonjen
werd uitgespeeld, waarbij de spe
Ier die buitenspel stond het doel-
punt op zijn naam bracht 1-0.
Afgelopen zondag in de wedstrijd
tegen Pax paste in een gelijke situ-
atie de scheidsrechter in tweede
instantie alsnog de buitenspelre
gel toe. Terwijl Vorden nog niet
één keer gevaarlijk was geweest
voor het doel van de tegenstander
kopte MVR in de 30e min. de 2-0
binnen. Doelman Borgonjen kreeg
een vrije trap niet klemwast en de
spits was er als de kippen bij om in
tweede instantie de bal in het net
te deponeren. Na een aantal kei-
harde tackles op Erik Rakitov
moest hij geblesseerd het veld ver-
laten en nam Jeroen Tijssen zijn
plaats in. De eerste actie van Tijs-
sen was direct succesvol, want hij
kopte uit een vrije trap de aanslui-
tingstreffer binnen 2-1.
In de tweede helft speelde MVR zo-
mogelijk nog aggressiever. Eerst
kreeg Tijssen een elleboogstoot te
verwerken en even later moest
Erik Oldenhave met een blessure
aan zijn hoofd het veld verlaten.
Trainer Leeuwerik vergoelijkte
zich door te stellen, dat MVR de
punten keihard nodig heeft, Vor-
den speelde zo zwak, dat MVR zijn
doelstelling ook gemakkelijk waar
kon maken. Mark Borgonjen
mocht nog een keer de bal uit het
net halen, toen een afstandschot
hem verraste en in het doel dwar-
relde. Een wedstrijd om snel te ver-
geten. Er was overigens ook een
lichtpunt. Jeugdspeler Niels Sie
merink mocht in de basis starten
en speelde een verdienstelijke
wedstrijd. Hij heeft in elk geval
punten op zijn conduite bijge
schreven gekregen. Tweede Paas-
dag speelt Vorden thuis tegen Vars-
seveld.

Uitslagen 23-24 maart
Vorden Dl - Davo Dl: 1-3
MVR D2-Vorden D2: 6-1
Vorden El-MVREl: 5-11
Wolfersveen El - Vorden E2: 5-0
Zutphania El -Vorden E3:1-6
Vorden E4 - AZC E3: 5-3
Voorst Fl - Vorden Fl: 3-1
Vorden F3 - Zelhem F3: 6-1
Be Quick F4 -Vorden F4: 0-0
Vorden F5 - WHCZ F5:1-3
Vorden C2 - Oeken C2:4-2
Drempt Vooruit F2 - Vorden F2:4-1
MVR l-Vorden 1:3-1
Vorden 2 - SDOUC 2: 3-1
Vorden 3 - Ruurlo 2:1-0
GFC 4-Vorden 4: 3-0
SVBV3-Vorden5:3-0

Programma 30 maart en l april
Vorden Dl - AGOW D2; Viod D3 -
Vorden D2; Vorden D3 - AZC D3;
Doetinchem E2 - Vorden El; DZC
E5 -Vorden E2; Vorden E3 - DZC '68
E6; Vorden E4 - Drempt Vooruit E3;
Vorden E5 - WHCZ E6; Keyenb.
Boys Fl - Vorden Fl; Vorden F2 -
Wolversveen Fl; Drempt Vooruit
F3 - Vorden F3; Vorden F4 - Pax F4;
Halle F3 - Vorden F5; Varsseveld l -
Vorden 1; Doetinchem 3 -Vorden 2;
Ruurlo 5 - Vorden 4; Vorden 5 - Ei-
bergen 7

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS/DASH
Uitslagen DASH
Heren;
DVO l-PMDASH 1:3-1
(25-22, 25-13, 23-25 en 25-20)
Dames;
PM DASH 2 - Wevoc 1:4O
PM DASH 3-Rivo 1:4-0
DVO 6 - PM DASH 5:4O
Smash 4 - PM DASH 6:04
Side Out 5 - PM DASH 7:4-0
Jeugd;

Meisjes B;
PM DASH BI - Tornado BI: 4-0
Mix C;
PM DASH XC1 - Gemini XC1: 3-1
Mix C;
Smash XC2 - PM DASH XC2:1-3
Mini; PM DASH Dl - WSV1: 3-1
Mini; PM DASH D2 - WSV 2:1-3
Recreanten dames;
PM DASH l - Side Out 1: 3-0

Programma
Dames; Wevoc l - PM DASH 1; Hu-
evo 2 - PM DASH 4
Jeugd; Jongens A;
PM DASH/WIK Al - Smash '68 Al
Meisjes B; PM DASH Bi - Sparta BI
(DASH kan kampioen worden)
Meisjes C; Gorssel Cl - PM DASH Cl
Meisjes C; PM DASH Cl - Sparta Cl
Mix C; BVC XC1 - PM DASH XC1
Mini; Revoc D2 - PM DASH D2
Recreanten dames;
Voorwaarts l - PM DASH l
Dames l
Zaterdag 23 maart reisden de da-
mes van Pelgrum Makelaars/Dash
l af naar Dinxperlo. Ditmaal met
een kleine bezetting. Favorita
stond op het programma. De vori-
ge ontmoeting in Vorden werd
nipt gewonnen met 3-2.
De Ie set startten de dames van
Vorden ongeconcentreerd en kwa-
men gauw ze op grote achters-
tand. Pelgrum Makelaars kon geen
vuist meer maken en verloor de
set ruimschoots met 25-15.
De 2e set waren de rollen omge
draaid. De Vordense dames wal-
sten over Favorita heen. Door goed
en gedecideerd te spelen trokken
de dames uit Vorden de set naar
zich toe met 13-25.
De 3e set was een gelijk opgaande
strijd. Toch had Pelgrum Make-
laars/Dash de overhand en wist de
set met 22-25 te winnen.
In het begin van de 4e set leek het
erop, dat Pelgrum Makelaars/Dash
met 1-3 zou gaan winnen. Echter
halverwege die set zakte het team
als een kaartenhuis in elkaar. Met
25-19 werd de set dan ook verlo-
ren. Ook in de 5e set stond Pel-
grum Makelaars/Dash tegen een
achterstand aan te kijken. Maar
door een goed optreden van coach
Gerrit Limpers werd de stand ge
lijk getrokken. De wedstrijd liep
uit tot een zinderend eind en Pel-
grum Makelaars Dash zegevierde
met 17-19. Volgende week spelen
de dames van Pelgrum Makelaars/
Dash in Westervoort tegen Wevoc.

De Snoekbaars
Met voor iedereen een doosje ei-
eren na afloop, hield de henge-
laarsvereniging 'De Snoekbaars'
zaterdagmiddag onder fraaie
weersomstandigheden de eerste
viswedstrijd van het seizoen.
Tijdens deze 'eierwedstrijd' deden
20 deelnemers, te weten 10 junior-
en 10 seniorleden een gooi naar de
eerste prijs. De vangst was matig.
In totaal werd 3800 gram vis ge-
vangen.
De uitslagen waren als volgt:
Senioren: l D. Huetink 1030 gram,
2 R. Golstein 850, 3 D. W. Weuste
nenk 740 gram.
Junioren: l S. Bosman 130 gram,
2 H. Cornegoor 100, 3 F. Waenink
70 gram.

Reumafonds 2002
Opbrengst collecte Nationaal
Reumafonds 2002
De landelijke inzamelingsactie
van het Nationaal Reumafonds,
welke in de week van 10 t/m 16
maart jl. is gehouden, heeft in
Vorden een bedrag opgebracht van
€ 1.180,53. Het bestuur richt zijn
welgemeende dank tot leden van
het plaatselijke comité, tot de col-
lectanten en tot een ieder die door
middel van een financiële bijdrage
aan het welsalgen van de collecte
heeft bijgedragen. Mocht u de col-
lecte gemist hebben, dan kunt u
alsnog uw bijdrage storten op giro
324 of banknr. 35 76 74 812 ten
name van Vereniging Nationaal
Reumafonds te Amsterdam.

Goede resultaten
voor Sursum Corda
Vorige week maandag, dinsdag
en donderdag hebben een aan-
tal leerlingen van Sursum Cor-
da meegedaan aan het HAFA-
examen van de muziekschool.

Voor het A-examen slaagden Mar-
loes Fröling (dwarsfluit), Geeske
Menkveld en Timmy van Lingen

(alt-saxofoon). Voor het B-examen
slaagden Lianne Heijenk (cornet),
Jeanine Heijenk (alt-saxofoon),
Rina Bokkers en Samantha Kor-
negoor (klarinet). Alle leerlingen
werden na afloop gefeliciteerd
met het behaalde resultaat en
kregen van het bestuur een roos
aangeboden.

Raad van Kerken
OPROEP TOT PROTEST!
De Raad van Kerken in Neder-
land organiseert op Zaterdag
13 april o.a. in samenwerking
met Vluchtelingenwerk Ne-
derland een protest bijeen-
komst tegen het op straat zet-
ten van legaal in Nederland
verblijvende asielzoekers.

De Raad van kerken maakt zich
grote zorgen over het 'buitenspel'
zetten van deze echte vluchtelin-
gen; het gaat hier dus niet om
mensen zijn die zomaar op goed
geluk naar ons land zijn geko-
men of zich helemaal niet als
vluchteling hebben aangemeld.
In vele gevallen handelt het niet
om individuele personen maar
om hele gezinnen die louter uit
veiligheidsoverwegingen hun land
ontvlucht zijn. Het zonder meer
op straat zetten en het intrekken
van elke vorm van hulp, druist in
tegen de naastenliefde en is on-
rechtvaardig. Wij christelijke ker-
ken dienen juist op te komen
voor de zwakkeren in onze sa-
menleving. Vandaar deze oproep
tot protest.

En daarom worden er zowel re
gionaal als landelijk protestbij-
eenkomsten georganiseerd.

Onder het motto " Vluchtelingen
laatje niet op straat staan" orga-
niseert de Raad van Kekren in Ne
derland een manifestatie op za-
terdag 13 april a.s. in Den Haag.
Plaats van samenkomst: Martha-
kerk, Hoefkade 623. Aanvang
10.30.

Als u ook vindt dat aan deze gro-
ve onrechtvaardigheid een eind
moet komen, en u wilt ook ui-
ting geven aan uw gevoelens van
onvrede hierover, meldt u zich
dan aan voor deelname aan deze
bijeenkomst. Wij gaan er met
bussen heen. De richtprijs voor
de busreis is ongeveer €14,- per
persoon.

Uw opgaven worden gaarne in-
gewacht bij de koster van de
Hervormde kerk, Arend Jan
Menkveld, Kerkstraat 15. Tele-
foon 55 17 12.
Namens de Raad van Kerken Vor-
den, Bart Hartelman, voorzitter.

Ruim 5.500,- euro
voor dorpskerk
Zaterdagavond hield de Veiling-
commissie Vorden alweer haar 8e
jaarlijkse veiling. Er was een
prachtige sortering kavels bij el-
kaar gebracht. Voorzitter Rossel
wekte om 19.00 uur in 'De Her-
berg' een goed gevulde zaal op om
toch vooral mee te bieden op de
vaak fraaie spullen.

Het publiek had 's middags al uit-
gebreid de 215 kavels kunnen be
kijken, nadat die 's morgens goed
toonbaar opgesteld waren. Het be
stuur kreeg na de opmerkingen
van de vele kijkers en eventuele ko-
pers al een idee dat er zeer bege
renswaardige zaken tussen zaten.

Zo trokken een oud kinderledi-
kant, enkele antieke naaidozen,
een antieke pop en een fraaie bie
dermeier spiegel veel belangstel-
ling; ook een doos met zeer oud
kant werd opvallend vaak van
dichtbij bekeken. Dus waren de
verwachtingen hoog gespannen.
Direct na de opening begon de
veiling in een behoorlijk tempo
kwamen de artikelen onder de
hamer.

Nadat aanvankelijk de stemming
enigszins lauw bleek, kwam de
kooplust al snel bovendrijven en
tastten de kopers steeds dieper in
de buidel, mede door de veelal hu-
moristische wijze van presentatie
door de veilingmeesters Brouwer
en Rossel.

Voor veel hilariteit zorgde de zaal-
eigenares door het geveilde krenten-
brood van l meter lengte (door de
plaatselijke warme bakker aange
boden) geheel aan parten te snijden
en dit aan de zaal aan te bieden!.

De penningmeester kon halverwe
ge de avond reeds een tussenstand
van ruim € 2.000,- meedelen. In de
tweede helft van de lijst werden
echter de meest waardevolle stuk-
ken geveild: het genoemde kinder-
ledikant bracht € 105,- op; de naai-
dozen werden elk op € 60,- afge
slagen, terwijl de antieke pop voor
€ 350(!) wegging. Een notenhouten
stoel werd echter (onverwacht) het
topstuk van de veiling. Deze
bracht € 720,- op! (bijna ƒ 1.600.-!).
De totaalopbrengst na de laatste
hamerslag van veilingmeester
Rossel bleek € 5.500 te zijn.

Deze opbrengst is bestemd voor
het onderhoud aan de monumen-
tale Dorpskerk. De veilingcommis-
sie, deze dag ondersteund door
het team van 'De Herberg' (waar-
van de zaal gratis ter beschikking
gesteld was) en vele enthousiaste
vrijwilligers, kan terugzien op een
zeer geslaagde veilingavond. Ook
de plaatselijke middenstand en de
banken hebben e.e.a. ondersteund.

De volgende actie wordt al weer
voorbereid, nl. een pleinmarkt en
een boekenbeurs op 25 mei achter
de Dorpskerk in 'De Voorde'. Ook
zal er in augustus weer een boe
deldag aan de Schuttestraat in Lin-
de gehouden worden. Dat zal dan
dit jaar de laatste grote verkoopac-
tie zijn van de Veilingcommissie,
die de laatste 3 jaren meer dan €
30.000,- bij elkaar heeft weten te
brengen. Dit is bijna de helft van
de benodigde gelden voor de ra-
menrestauratie. Daarom zoek de
Veilingcommissie nog steeds goe
deren die verkocht kunnen wor-
den voor het goede doel, nl. de Vor-
dense Dorpskerk!



DE RUURLOSE AUTODEALERS ZIJN
TWEEDE PAASDAG GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

UUtJU
AUTOBEDRIJF

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

www.fiatteger.nl

CITROEN

RUESINK
RUURLO: De Venterkamp 1 - Tel. (0573) 45 20 04

DOETINCHEM: Grutbroek 6 - Tel. (0314) 32 35 00

ZUTPHEN: De Stoven 16a - Tel. (0575) 57 00 75

ENSCHEDE: Hendrik ter Kuilestr. 175b - Tel. (053) 430 80 06

www.ruesink.nl

VOLVO
Autobedrijf

DEUNK-
HENDRIKSEN

Ruurlo; Groenloseweg 13a Tel. (0573) 45 27 43
Winterswijk: Rondweg Zuid 50 Tel. (0543) 54 60 70

www.volvocars-ruurlo.nl
www.volvocars-winterswijk.nl

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

KEUKENIMPORT

Op woensdag 3 april 2002
begint 'Hondenschool

Klein Weetink' uit Velswijk
weer met een nieuwe

puppycursus.

Inlichtingen en/of opgave:
Lucia Mullink, (0314) 62 23 61

of Ap Peters, (0314)641436

TWEEDE PAASDAG 1 APRIL

voorjaarsshow
ALLE TOPMERKEN
'LIVE'TE ZIEN IN

ONZE VERNIEUWDE
SHOWROOM!

Warema
Weinor
Heroal

Sunway
Eugelink
eigen merk

montage gratis

Profel
kozijnen

Fifth Season
serres

Crawford
garagedeuren

EUGELINK
ZONWERING
KUNSTSTOFTECHNIEK
Bleekstraat 12, 7255 XZ Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-46 12 10 • Fax (0575) 46 10 00
Mobiel 06 53901412 • www.eugelink.nl

Super scherpe
prijzen!

5 jaar garantie

Snelle levertijd

Topkwaliteit

Eigen monteurs
6 servicedienst

Weevers Net

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

Jouw

beroep,

O/is
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ DE
BEDRIJFSVERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland is dé arbeidsbemiddelaar

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

voorziening en transportsector.

Thuis in de veehouderij en op
de trekker?

Voor een gemengd bedrijf in de omgeving van Steenderen
zoeken wij een medewerker voor één dag per week. Je bent
verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden in de
zeugenhouderij. In het voor- en najaar word je tevens
ingezet in het trekkerwerk. Je beschikt over een agrarische
opleiding en/of ervaring in de zeugenhouderij en kunt goed
overweg met agrarische werktuigen.

Parttime in de melkvee-
houderij?

Voor een groot melkveebedrijf in de omgeving Brummen
zoeken wij een medewerker voor alle voorkomende werk-
zaamheden inclusief melken. Het betreft één a twee middagen
per week van 13.00 uur tot 19.00 uur. Een agrarische achter-
grond en/of opleiding is een vereiste.

Gek op de witte motor?

Dan heb jij misschien interesse in een vacature voor melker in
de omgeving van Zutphen. Het betreft 3 avonden per week en
in overleg een avond in het weekend. Je hebt ruime ervaring
met melken en kunt je zelfstandig redden in de melkstal.

Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer informatie? Neem dan
contact op met de Agrarische Bedrijfsverzorging,
0900-9896 en vraag naar kantoor Vorden. Of loop binnen
bij onze vestiging aan de Kerkstraat l A te Vorden.

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

arische
Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

Kijk voor meer nieuws op:



DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS. DE WEEKMARKT IS VERPLAATST NAAR DE PARKEERPLAATS VAN HOTEL BAKKER

TAM KONIJN ook in delen kilo

KANGAROE FILET

FILET

100 gram

kilo 5.
Graag tot ziens

9

Poelier Hoffman
Laren (Gld.)
Markten in:
Wijhe, Schalkhaar, Lochem, Vorden, Hengelo (Gld.) en Rijssen

Valeweide Bloemen en planten
0 10 VIOLEN 3,99

« HORTENSIA 5,99

«20 ROZEN 4,99

» 2 BOSSEN GELE TULPEN 3,99

« PAASBAKJE 4,99

AL DEZE AANBIEDINGEN ZIJN

GELDIG OP DE MARKT EN DIJ KLUVERS

Fruithandel F. Huusken en Zn.
BILDSTAR

Pracht
BLOEMKOOL

250
•

•f 00
per stuk • •

Florida rode
GRAPE FRUIT

20 stuks

Hollandse
KAS ANDIJVIE

per kilo

GOUDREINETTEN
per kilo

5.°°
07°
3.°°

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
ROOMBOTER
nUSBROOO """ES | SUPER KRENTEN

VOOR

GRATIS B(R)OODSCHAPPENTAS LET OP! WIJ STAAN BIJ HOTEL BAKKER!
Aanbiedingen deze week:

RUNDERBRAADLAPPEN 1 kg 4,99

VARKENSROLLADE 1 kg 3,95

RUNDER OF H.O.H. ROLLADE 1 kg 5,99

IOURMETPAKKET
per pèrsöófi bp; börtije 3,00

iMkeweeköp de markt in Vorden

100 gr Boterhamworst
100 gr Achterham
100 gr Ardenner spek

NU VOOR

Weekpakket vleeswaren

0,72
1,50
U2
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