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In memoriam
de heer Henk Wullink

LEESTMAN
Tijdens zijn ziekte hebben we over-
legd met de heer H. Wullink, nu
officieel bekend te maken, dat hij
onder Leestman veel dialectverha-
len voor weekblad Contact schreef.
De lezers keken iedere week weer
uit naar deze rubriek: Wat zal hij
nu weer hebben. Samen met de
heer Weevers sr. werd altijd in
goed overleg het een en ander tot
stand gebracht, vaak ging het zo
van: "Heb ie nog wat veur deze
wekke", er werd veel gelachen,
vooral de postbodes wisten veel
aan te dragen, het dialect kende
Wullink als geen ander.
Rondleidingen in de kerk te Kra-
nenburg, bustochten VW, rondlei-
dingen in de Hervormde Kerk, te
veel om op te noemen waar hij
zijn tijd aan besteedde.
Daarom eindigen we met: Wullink
bedankt voor alles.

Redactie Contact

Ook een 'historisch' moment voor 'Oud Vorden', het zogenaamde 'Poortje
van de Wehme'. Wullink: 'op de plek waar nu het bejaardencentrum
'De Wehme' staat, stond vroeger een pastorie. Deze is afgebroken.

Voor velen bekend als schoen-
maker. Wullink heeft veel ge-
daan voor de Vordense gemeen-
schap, doch ook daarbuiten was
hij zeer bekend.

Zo was hij jarenlang voorzitter van
de Oranjevereniging Vorden, waar-
door hij met zijn inzet altijd ieder-
een wist te stimuleren, met zes-
kamp en optredens van artiesten.
Wullink heeft aan de wieg gestaan
van zijn oogappel de Oudheidkun-
dige vereniging "Oud Vorden", 30
maart 1981 opgericht.

Als voorzitter heeft hij er veel werk
voor verzet, ook het lijfblad van de
vereniging "Vordens Kronyck" ver-
zorgde hij. In dialectkringen was
hij geen onbekende, hij was o.a.
redacteur van tijdschrift Lochem
en Omstreken, redactielid van "de
Moespot" en allerhand in Saksen-
land kwam van zijn hand. Veldna-
menonderzoek was ook zijn werk.
Het Staring Instituut heeft dat in
boekvorm uitgegeven.
Samen met zes leden kwam het
boek: "Historische Verkenning"
tot stand.

Opening 't Olde Lettink

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

Zie pag ina k. 5 en 6 van deze u i t gave

2e Paasdag is ons bedrijf gesloten
In verband hiermee aanlevering copij en advertenties
voor Contact van 14 april vrijdag 9 april vóór 9.00 uur.

Redactie Contact.

Op woensdag 21 april verschijnt de Oranjekrant Vorden.
Berichten en advertenties gaarne dinsdag 13 april in ons bezit.

De redactie van Weekblad Contact.

Deze week in CONTACT AutoContact

Vorige week is t Olde Lettink onder grote belangstelling geopend.
Het echtpaar Klaassen mocht bij die gelegenheid vele bloemstukken in ontvangst nemen.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 900

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 8 april (Witte Donderdag), lopend avondmaal 19.30 uur ds. J. Kool.
Vrijdag 9 april (Goede Vrijdag), zittend avondmaal 10.00 uur ds. J. Kool;
19.30 uur ds. J. Kool, avondgebed.
Zaterdag 10 april (Stille Zaterdag) 22.30 uur ds. J. Kool, Paasnacht.
Zondag U april (Pasen) 10.00 uur ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 8 april (Witte Donderdag) 19.30 uur ds. A. Hagoort, HA
Vrijdag 9 april (Goede Vrijdag) 19.30 uur ds. A. Hagoort.
Zondag 11 april (Pasen) 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 9 april (Goede Vrijdag), 19.30 uur ds. D. Westerneng, viering
Avondmaal.
Zondag 11 april (Pasen) 10.00 uur ds. D. Westemeng m.m.v. The Ballad
Singers; 19.00 uur ds. D. Westerneng.

RJC kerk Vorden
Woensdag 7 april 19.00 uur Boeteviering W. Matti, herenkoor.
Donderdag 8 april (Witte Donderdag), 19.00 uur Eucharistie, G. Schlat-
mann, Cantemus Domino.
Vrijdag 9 april (Goede Vrijdag), 15.00 uur Kruisweg, ds. W. Matti, herenkoor;
19.00 uur Woorddienst, F. Hogenelst, rouw-/trouwkoor.
Zaterdag 10 april (Paaswake) 1930 uur Eucharistie J. v.d. Meer/E. Wassink,
Cantemus Domino.
Zondag 11 april (Pasen) 10.00 uur F. Hogenelst, kinderkoor.

RJC kerk Vierakker
Woensdag 7 april 9.00 uur Eucharistie viering, past. Zweers.
Donderdag 8 april 18.30 uur Eucharistieviering, Jacobs/Broekman, dames-/
herenkoor.
Vrijdag 9 april 15.00 uur Kruisweg Broekman; 19.00 uur Herderl. lijden
Broekman/Vrehe, dames-/ herenkoor.
Zaterdag W april (Paaswake) 19.00 uur Zweers, dames-/ herenkoor.
Zondag n april 10.00 uur Woord/communiedienst Broekman, herenkoor.
Zondag 12 april 10.00 uur Eucharistieviering Jacobs, dameskoor.

Weekendwacht pastores via tel. (0575) 55 17 35.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisaitsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
vervolg pagina 2



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

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

Tandarts
3-4 april G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) •
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zonda;

4021 24.
ig van 1130-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive ca-
re dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30.15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij
18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur
en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Sensire
Thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en
Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werkte!. 0900-6228724 (lokaal tarief).

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

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

Organic Move praktijk voor holistische massage Marlies Aartsen,
Inoustrieweg la, Vorden.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 13.30-20.00 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 10.00-12.00
uur en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur el-
ke 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.
Spreekuur mantely.org: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VTT tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maal t i jd verzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
553405.
Open„Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (MJB.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40,7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringcn.nl

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking door vrij-
willigers. Informatie en aanmelding: Humanitas District
Oost tel. (0575) 54 60 57.

Praktijk voor rouwbegeleiding. H. ten Hoopen, tel. (0575) 4613 32.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.50 extra. Tarieven gelden bij
contante betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt hiervoor
€2,50 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefonisch opge-
geven Contactjes worden bij eventuele
fouten niet gratis herplaatst, de geplaat-
ste advertentie dient wel verrekend te
worden. Schriftelijke opgaven worden bij
foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

• Ik maak graag een plan met u
om op een gezonde manier af te
slanken, fit te worden of aan te
komen en dit ook onder contro-
le te houden! Inclusief bege-
leiding en advies. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05.

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

• Zo maar een weekje heerlijk
onbezorgd wandelen in één
van Europa's mooiste natuurge-
bieden? Of zin in een 12-daagse
trektocht (met bagagevervoer)
door afwisselende landschap-
pen? Met begeleiding in kleine
groepen en prima verzorging in
gezellige pensions? Informeer
eens bij GEA VOETTOCHTEN
tel 0575 451718 of 06 512 545 78
of kijk op www.voettochten.net

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11.

• Te koop: nest laagbenige
gladharige Jack Russell pups
ing. + ontw. Tel. (0575) 462074.

• Gevraagd: flinke hulp in de
huishouding, zelfst. kunnen
werken, andere hulp aanwezig,
2 of meer ochtenden per week.
Tel. mevr. Gatacre 0575-556655
na 18.00 uur op werkdagen
(b.g.g. 0575-556757).

• Paardensport- en rijtui-
genbeurs. Zie artikel in dit
blad. Tweede Paasdag, mane-
ge De Heksenlaak, Barchem,
van 10.00 -16.00 uur.

• Te koop: Bürstner caravan
type 4502, bouwj. 1979, in
zeer goede staat. Geheel com-
pleet met wintervoortent en
volledig ingericht voor kampe-
ren! Vraagprijs €1900,-. Tel.
(0575) 55 29 28.

• Samenwerkingsverband
gezocht! Wij, jonge boer en
boerin, zijn op zoek naar melk-
vee/gemengd bedrijf om dit
(samen) voort te zetten. Brie-
ven onder nr. R 43-1, bureau
Contact, postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• Reserveer nu snel uw zit-
plaats bij het schitterende con-
cert van Brechtje Roos (blok-
fluit) en Michael Hinderink (kla-
vecimbel), zondagmiddag 18
april op Erve Klanderman. Tel.
(0573) 45 20 75, e-mail:
a.j.voortman@planet.nl. Toe-
gangsprijs (koffie/thee en
drankje inbegrepen): € 15,-.

• Dagelijks van 10.00 tot
18.00 uur, ook tijdens de Paas-
dagen, zijn Anne Sampiemon,
Betsy Krommendijk en Corrie
Mik met hun expositie van
breiwerk, quilten en schilderij-
en in de kapel van Bronkhorst,
van 10 tot 17 april. Informatie:
tel. (0573) 45 28 27; website
www.gram-online.tk

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?
Dit kan met

Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

• Schitterende handbeschil-
derde eieren uit Roemenië. Nu
voor €3,85 bij Wereldwinkel
Vorden.

• Gevraagd: grasland om pin-
ken te weiden. Tel. (0575) 55
5818.

• Gratis aangeboden: nacht-
hok (met 2 leghokjes) voor ± 8
kippen. Tel. (0575)551565.

• Vooraankondiging. Zaterdag
8 mei a.s. jubileumgalacon-
cert muziekvereniging Con-
cordia i.s.m. Vordens Man-
nenkoor in het Dorpscentrum,
aanvang 20.00 uur.

• 1e Paasdag, 11 april organi-
seert Jong Gelre het paasei-
eren zoeken voor de jeugd.
We verzamelen om 10.00 uur
op de zoekplaats: splitsing
Boggelaar met de zandweg te
Warnsveld, om daarna de eie-
ren te zoeken welke de paas-
haas heeft verstopt in het bos.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen. Tel. (0575)
55 29 16 b.g.g. 0651601516.

• Gevraagd: zelfstandig wer-
kende hulp in de huishou-
ding. Uren in overleg. Tel. 55 22
81.

• Hoofdpijn, moe, lusteloos
etc. pijnbestrijding, pijnver-
lichting d.m.v. magnetiseren.
Tel. 06 18469187.

• Lentefolder gemist? Kom de
nieuwe collectie zelf bekijken
bij Wereldwinkel Vorden.

• Ik ben op zoek naar een huis-
houdelijke hulp voor 2 ochten-
den in de week. In Vorden. Tel.
(0575)554001.

Bij De Groenteman Vorden
Geldig t/m zaterdag 10 april.

Hef plaatselijk

nieuws in

Weekblad Contact

verhoogt de waarde

van uw advertentie!

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.
Ooievaar 4,5 meter € 35.-

per dag min. 3 dagen.
Geboortefles 4 meter € 25.-

per dag min. 3 dagen.
Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Gesneden
andijvie
500 gram

149
Tomaat-
ei-salade
200 gram is»

149
Nieuwe oogst ITISnClSriJ HIJ6S Okitsu s kilo €« De Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3

<A Tel.(0575)551617
jP^ Fax (0575) 55 37 41

OOK MET PASEN DE ALLERLEKKERSTE!

Wij wensen u smakelijke en gezellige Paasdagen toe!

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo'Tel. (0573)471653

Vlaai van de week:

Paasvlaai
6-8 personen € O.«7O

Donderdag = brooddag:

3 bruine tijgerbroden € 4.00
Paas-knallers:
Croissants

5 halen = 4 betalen
Paasslofje € 5.95

heerlijk Paasgebak voor ca 5 personen.

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
* TUINONTWERP *

-:•:- TUINAANLEG (RENOVATIE) -:•:-
* TUINONDERHOUD *

-:•:- (SIER)BESTRATING -:•:-
* VIJVERS *

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Fax: (0575) 44 17 15

Dagmenu's
7 t/m 13 april 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

ander garnituur € 1.25 extra
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf

17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch
reserveren, bellen kan de hele dag.

Woensdag 7 april
runderbouillon met vermicelli / Züricher geschnetzeltes van kip,
rösti en groente.

Donderdag 8 april
varkenshaassaté met pindasaus en frieten, voorjaarssalade /
tiramisu met slagroom.

Vrijdag 9 april
gourgette-mintsoep / Hollandse biefstuk met aardappels en
groente.

Maandag 12 april 2e Paasdag wel geopend
vanaf 10.00 uur maar geen dagmenu
wel koffie met gebaksoorten, lunchkaart en dinerkaart.
Graag tot ziens . . . en alvast een vrolijk Pasen.

Dinsdag 13 april
wiener schnitzel met gebakken aardappels en salade / ijs met
slagroom.

U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer (0575) 55 15 19.
9)4-3 la carte geopend, diner/cadeaucheques, ijssalon. catering,

J lunch, huisgemaakte gebaksoorten.
/o^Yx. Wij wensen u een smakelijk eten

en heeft u vragen en/of opmerkingen dan
kunt u ons bellen: (0575) 55 15 19 of u komt

f — f ^̂ .1*) even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
Wendie en Thomas



Een stille wens
werd een verlangen

naar jou, ons kleine mens

Marit
31 maart 2004.

Oscar Overbeek en Claudia Lohschelder

Kerkweide 7
7251 LN Vorden
Tel.(0575)556614

, .

l Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

Sebastiaan
Hendrik Cornelis

Sebastiaan is geboren op donderdag 1 april 2004
om 07.02 uur, weegt 4450 gram en is 54 cm lang.

Martijn, Miranda en Roosmarijn Voskamp-Bruinsma

Biesterveld 27
7251 VR Vorden
Tel. (0575)

! Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze $
dochter

Ilse
Alie Maria

Zij is geboren op 2 april 2004 om 15.02 uur,
weegt 3955 gram en is 51 cm lang.

Arthur en Erna Rondeel-ten Pas

Burg. Vunderinkhof 16
7251 XA Vorden
Tel.(0575)551569

v ------------------------------------ ------- r;,
r • » •

14apriM944 »14 april 2004 |

Zestig jaar geleden trouwden wij,

Gerhard Nijenhuis
en

Hendrika Alberdina Gotink
We hopen dit te herdenken en te vieren op
zaterdag 17 april a.s.
Wie ons wil feliciteren met dit jubileum is van
harte welkom in „De Keizerskroon", van 15.30
tot 17.30 uur.

G. Nijenhuis
't Rikkelder 41
7261 BE Ruurlo

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor uw
hartelijk medeleven na het overlijden van mijn vrouw

Annie Hartelman-Gerritsen

Aangezien het ons onmogelijk is u allen daarvoor
persoonlijk te bedanken, betuigen wij u op deze
wijze onze oprechte dank voor de belangstelling
die wij van u mochten ontvangen.

Uit aller naam:
Familie H.J. Hartelman

Vorden, april 2004

Voor andere familieadvertenties zie elders in Contact

Het kantoor van

notaris mr R. Das te Vorden

is op Goede Vrijdag
9 april 2004 a.s.

de gehele dag
GESLOTEN,

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten
• restauratie grafmonumenten
• onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

Voordelige lamsfilet vindt
u sneller dan Paaseieren"

Als u in de Paasstemming wilt komen, hoeft u niet lang
te zoeken. Want voor de feestdagen kunnen we u
onze lamsfilet van harte aanbevelen. Lekker mals,

mager en licht, maar toch vol van smaak. De moraal
van dit verhaal? Als een haas naar de Keurslager!

Vleeswarenkoopje

gebraden
kipfilet
Wees wa renspecia l

gandaham
Keurslagerkoopje

pepersteaks

Special

filet pancetta
Speciaal aanbevolen

lamsfilet
Weekaanbieding

Paas-
brunchsalade
satévlees
+ gratis saus

Maaltijd van de week

ajam pangang

100 gram €

100 gram €

4 stuks €

100 gram €

100 gram €

100 gram €

500 gram €

per portie €

2.69

5?°
1f5

2.98

450

2?5

551 Vlogman, keurslager
Zutphenscweg 16, Vorden
(0755)55 1321
(0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAAT
onze
voordeel
hypotheek v.a 2,45%
Bel direct (0573) 40 84 40

1GNA =T NORDE
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen
Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl

Tel. (0573) 40 84 40 - Fax (0573) 40 84 45.

Lekker bepaalbaar bij' de

<^\v
2.98Heeriijke rode grapefruits

zaka 600 gram .......

Champign°ns

vv,t a 250 qram nu

«ten & frult

ss-öSs»
Tevens uw atsi&

Ie koopp 'P lekkersp bij' de groenPewaiï!



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

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

Avondopenstelling
burgerzaken:
De afdeling burgerzaken is iedere
vierde donderdag van de maand
(behalve in juli) geopend van
18.30-19.30 uur

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 10.00-11.00 uur

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

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

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 13.30-20.00 uur
• Woensdag: 13.30-17.30 uur
• Donderdag: 13.30-17.30 uur
• Vrijdag: 10.00-12.00 uur

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Wegwerkzaamheden
aan het Hoge
verlopen voorspoedig

Half januari is Jaartsveld Wegen-
bouw uit Silvolde in opdracht van
de gemeente begonnen met de
reconstructie van het Hoge tussen
de Rondweg en de Dokter C. Lu-
lofsweg. Inmiddels zijn de werk-
zaamheden in een vergevorderd
stadium. Het grootste deel van de
rijbaan is voorzien van nieuwe
klinkers en er zijn rode sugges-
tiestroken ter bevordering van de
veiligheid van fietsers aange-
bracht. Op de kruisingen van het
Hoge met de Graaf van Limburg
Stirumstraat, de Storm van 's
Gravesandestraat en de Brinker-
hof zijn de plateaus om het ver-
keer af te remmen gereed. Op dit
moment wordt bestraat vanaf de
rotonde en toegewerkt naar de
kruising van het Hoge met de
insteekweg naar de parkeer-
plaatsen aan de Brinkerhof die als
laatste wordt voorzien van een
plateau.

Op schema

De werkzaamheden verlopen
volgens planning. Het is de
bedoeling dat het Hoge begin mei
geheel gereed is. De gemeente en
omwonenden zijn tevreden met
het verloop en de resultaten van
de werkzaamheden tot nu toe.

Gaat u ook mee naar de VAR
op 12 mei?
Vol is vol reageer dus snel!

Wat gebeurt er met het afval dat u gescheiden aanbiedt via de groene
en grijze container? Zou u dat ook wel eens willen weten? Dat kan!
Op woensdagmiddag 12 mei a.s. organiseert de gemeente Vorden voor
geïnteresseerden een excursie naar afvalverwerkingsbedrijf VAR in
Wilp. Wilt u mee? Geef u dan nu via het onderstaande aanmeldings-
formulier op om eens in levende lijve te bekijken hoe uw afval wordt
verwerkt/hergebruikt. Deelname is gratis. De VAR maakt zoveel moge-
lijk afval geschikt voor hergebruik. Het bedrijf heeft op de locatie in
Wilp verschillende gespecialiseerde bedrijven ondergebracht die elk
hun bijdrage leveren op het gebied van afvalverwerking en recycling.
Er werken ruim 150 mensen.

Wij brengen een bezoek aan onder
andere het composteerbedrijf, de
sorteer- en recyclinghallen en de
stortplaats. Bij het composteer-
bedrijf wordt uw gft-afval verwerkt
tot hoogwaardige compost, voor-
zien van het keurmerk Keurcom-
post. Het unieke in eigen beheer
ontwikkelde composteringsproces
neemt slechts negen weken in
beslag. Naast compost produceert
het bedrijf biomassa. Een milieu-
vriendelijke methode om uit gft-
afval energie te winnen. Op de
stortplaats wordt afval dat niet
geschikt is voor hergebruik, gestort
in speciale stortvlakken. De stort-
plaats voldoet aan de strengste
milieueisen op het gebied van
afdichting, isoleren, beheersen en

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Onlangs heeft u de aanslag ge-
meentelijke belastingen 2004 in
de bus gekregen. Als u een netto-
inkomen heeft op bij stands-
niveau, komt u misschien in
aanmerking voor gehele of ge-
deeltelijke kwijtschelding van de
belastingaanslag. Dit geldt ook
voor mensen met een inkomen
dat vergelijkbaar is met de bij-
stand, bijvoorbeeld AOW (zonder
of met een klein aanvullend
pensioen). Daarnaast mag u maar
een beperkt vermogen hebben.

Hoe vraag ik kwijtschelding
aan?

Hiervoor moet u het formulier
'Verzoek om kwijtschelding' in-
vullen. Dit formulier is verkrijg-
baar bij de medewerkers van de
afdeling financiën van de ge-
meente. Aan de hand hiervan
besluiten zij of u wel of niet in
aanmerking komt voor kwijt-
schelding. Het formulier down-
loaden via de website van de

gemeente (www.vorden.nl/
productencatalogus) kan ook.

Welke richtlijnen gelden bij de
beoordeling van een verzoek?

Eerst beoordeelt de gemeente of
u over vermogen beschikt. Heeft
u wel vermogen dan komt u niet
in aanmerking voor kwijtschel-
ding ook al ligt uw inkomen
onder het norminkomen. Blijkt
bij de beoordeling dat u geen
vermogen heeft, dan wordt
uw netto besteedbaar inkomen
berekend en nagegaan of
het inkomen voldoende is
om de belastingaanslag wel
of niet te kunnen betalen.

Meer informatie?

Voor vragen over kwijtschelding
kunt u contact opnemen met de
afdeling financiën, telefonisch
bereikbaar op maandag en woens-
dag tijdens kantooruren
nr. 55 74 31 (doorkiesnummer).

controleren. Door nauwkeurige
registratie kan met toekomstige
afvalrecyclingtechnologieën gestort
afval alsnog worden hergebruikt
Hiermee heeft de VAR inmiddels de
nodige ervaring opgedaan. Daar-
naast worden biogassen die op de
stortplaats ontstaan, omgezet in
energie. Bij de sorteer- en recycle
hallen worden de binnengekomen
afvalstromen gesorteerd. Een deel,
waaronder puin en gft, wordt op
het terrein zelf verwerkt. Een ander
deel bijvoorbeeld hout, pvc en me

taal wordt afgezet naar de recy-
dingindustrie. Uit het restafval
wordt de hoogcalorische fractie
gewonnen en verder verwerkt bij
de VAR. Het belooft een afwisse-
lende middag te worden.

Prijsvraag

Aan de excursie is bovendien een
prijsvraag verbonden. Na de rondlei-
ding kunnen de deelnemers door een
aantal vragen te beantwoorden enke-
le 'milieuvriendelijke' prijzen win-
nen. Voor de drie deelnemers met de
meeste juiste antwoorden staan de
volgende prijzen klaar 1. compost-
vat 2. set spaarlampen, 3. douche
kop. Zeker de moeite waard dus!

Aanmelden

De rondleiding op het VAR-terrein
duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur.
We vertrekken rond 13.00 uur bij
het gemeentehuis en u bent om
ongeveer vijf uur weer terug.
Opgeven kan via het bijgevoegde
formulier tot 29 april a.s. bij:
Gemeente Vorden, La.v. mevr. M.
Arends, antwoordnummer 2013,
7250 ZX Vorden (postzegel niet
nodig). Ook als u vragen heeft, kunt
u contact opnemen met mevr.
Arends, tel 55 75 06. De deelnemers
ontvangen ruim een week voor
vertrek het definitieve programma
en de vertrektijden. Wij zien uw
reactie graag tegemoet. Het
maximale aantal mensen dat mee
kan is 40. Wilt u mee, laat het ons
dan snel weten! Want vol is vol.

Ik wil graag met (aantal invullen / géén groepen) personen
deelnemen aan de excursie naar de VAR in Wilp op 12 mei a.s.

Naam:

Straat:

Postcode:

Plaats:

Tel:

Stuur het ingevulde formulier in een envelop uiterlijk 29 april
terug naar Gemeente Vorden, mevr. M. Arends, antwoordnummer
2013, 7250 ZX Vorden (postzegel niet nodig).

Skaters hebben keuze gemaakt

Vorige week woensdag zijn wethouder
Wichers, een medewerker van de
afdeling gemeentewerken en de zeven
jongens van de Dorpsschool die de
wens voor een nieuwe skatevoor-
ziening bij de gemeente aanhangig

hebben gemaakt, op excursie geweest
om drie verschillende soorten halfpipes
te bekijken. In Lochem, Hoog Keppel
en Arnhem hebben de jongens in
perfect zonnig weer even kunnen
oefenen op de drie banen. De dag
werd afgesloten met een bezoek aan
Mc Donald's waar enthousiast
besproken werd welke baan het meest
geschikt zou zijn. De gemeente gaat
met de resultaten aan het werk en in
mei komt het voorstel in de gemeente-
raad. De gemeente doet haar uiterste
best de nieuwe skatevoorziening voor
de zomervakantie gereed te hebben.



Wijziging afvalinzameling
Vorden vanwege

2e paasdag

bef kei milieu

Op 2e paasdag wordt er in de gemeente

Vorden geen afval ingezameld. In plaats

daarvan worden de groene containers in

wijk 15 geleegd op donderdag 15 april en

in w i j k 17 op zaterdag 10 april.
(Voor uw wijknummers zie de afvalkalender 2004.)

NB.: Op de gewijzigde dag wordt om 07.00
uur gestart met de inzameling. Uw contai-
ner is dus mogelijk eerder aan de beurt
dan normaal. Zet daarom uw container

bijtijds aan de weg.

Voor meer informatie kunt u contact op-

nemen met de Afval-Informatie-Lijn van

Berkel Milieu; telefoon 0575 - 545 646, van

09.00 • 12.30 en van 13.00-16.00 uur. Of k i j k
op www.herkelmilieu.nl

Douchen of badderen?
Water besparen in de badkamer
Nederlanders gebruiken gemid-
deld 128 liter leidingwater per
dag. Hiervan is maar vier liter
bestemd voor eten en koken. De
rest gebruiken we onder andere
om ons te wassen, de wc door te
spoelen en voor het wassen van
kleding. Water is echter een
schaars goed, verantwoord ermee
omgaan is daarom van groot
belang. Er zijn goede mogelijk-
heden om met behoud van
comfort te besparen op waardevol
drink(leiding)water. Hoe? Dat
vertellen wij u in een reeks
artikelen die de komende weken
op de gemeentepagina verschijnt.
Deze week: Douchen of badderen?
Water besparen in de badkamer.

Stel u woont samen en u gaat
allebei één keer per dag onder
de douche. U verbruikt dan per
jaar ongeveer 365 dagen x 50
liter x 2 personen = 36.500 liter
water. Een waterbesparende
douchekop zou 30 % besparen.
Dat is zo'n 11.000 liter!

Om maar meteen met de deur in
huis te vallen. Een bad kost
gemiddeld 125 liter water. Dat is
twee tot drie keer zoveel als een
douchebeurt van vijf minuten.
Overweeg dus of u in bad of onder
de douche gaat. Bij een
douchebeurt van circa vijf
minuten is gemiddeld 50 liter
water van 40 °C nodig: zo'n 30
liter koud en 20 liter warm water.

Zuinige douchekop

Een waterbesparende douchekop
kan deze hoeveelheid met 20 tot
30 % verlagen. Zo'n douchekop
mengt het water met lucht,
waardoor de straal breed en
luchtig wordt. Zo hoeft er minder
water te worden verwarmd. Een
waterbesparende douchekop
bespaart een huishouden tussen
de € 27,- en € 40,- per jaar aan
water en gas en heeft zichzelf in
een jaar terugverdiend. De
douchekoppen kosten tussen de
€ 9,- en € 45,-. U kunt zeker zijn
van de kwaliteit als de douchekop
is voorzien van een KIWA keur-
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De gemeenteraad vergadert
opiniërend op donderdag 8
april aanstaande om 20.00 uur
in het gemeentehuis. U bent
van harte welkom deze verga-
dering bij te wonen. Op de
agenda staat onder meer het
onderwerp:

• Breedtesport (aanvragen
stimuleringsregeling)

Spreek- en inspreekrecht

U kunt over de onderwerpen
die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De
raadsstukken liggen ter inzage

in het gemeentehuis en in de
bibliotheek" in Vorden. De
mogelijkheid om in te spreken
wordt geboden voordat de be-
handeling van het betreffende
agendapunt begint. U kunt
aan het begin van deze verga-
dering ook spreken over een
onderwerp dat voor u of het
gemeentebestuur van belang
kan zijn, maar niet op de
agenda staat. Als u wilt spre-
ken of inspreken, moet u dat
de dag voor de vergadering
aan de griffier, de heer
G. limpers, tel (0575) 55 74 93
mededelen, onder opgave van
het onderwerp waarover u het
wilt hebben.

Boomfeestdag 2004 met tweehonderd
kinderen een ware happening
Op woensdag 7 april is het Boom-
feestdag. De leerlingen van de
groepen zeven en acht van alle
basisscholen in Vorden nemen
hieraan deel. Dit zijn er ruim
tweehonderd. Doel van de Boom-
feestdag is kinderen op jonge
leeftijd op een positieve en directe
manier te confronteren met de
natuur. Ze te leren dat de natuur
om ons heen helemaal niet zo
vanzelfsprekend is en dat we er
zuinig op moeten zijn. Bijzonder is
dat ook dit jaar tijdens de
Boomfeestdag door de Vordense
kinderen weer een zeer groot
aantal bomen en struiken wordt
geplant! Namelijk net zoals vorig
jaar 1200, voornamelijk eiken,

krenten, vuilbomen, lijsterbes,
meidoorns, hazelaar en gelderse
roos die houtsingels moeten gaan
vormen. Ook worden enkele
hoogstamfruitbomen geplant. De
Vordense Boomfeestdag 2004 vindt
plaats op het terrein van de familie
H.J. Pardijs op de Mosselseweg 4.

Het betreft een gebied in het
landgoederenlandschap naast de
Baakse beek. De Baakse beek is
aangewezen als ecologische
verbindingszone. De aanleg van de
houtsingels zorgt er mede voor dat
er voor de diverse diersoorten in
het gebied een veilige verbinding is
tussen het water van de beek en de
omliggende natuur. De gemeente
organiseert de Boomfeestdag
samen met de werkgroep
Leefbaarheid Vorden en
medewerkers van Vereniging
Agrarisch Natuurbeheer 't Onder-
holt. In aanwezigheid van
burgemeester Kamerling en
wethouder Wichers beginnen de
activiteiten om 10.30 uur.

Speciale Amalia-boom geplant tijdens Boomfeestdag
Het is traditie in Nederland de
geboorte van een troonopvolger
te vieren met het planten van een
boom. De Boomfeestdag is hier-
voor natuurlijk een perfecte gele-
genheid. Deze dag worden in Ne-
derland in een groot aantal ge-
meenten Amalia-bomen geplant.
De gemeente Vorden plant in
samenwerking met de Oranje-

merk. Vraag de leverancier welke
waterbesparende douchekop het
meest geschikt is voor uw geiser
of ketel. Verder bespaart een
thermostaatkraan in uw bad of
douchecabine (warm) water bij
het mengen. Dit komt omdat u
eerder water heeft van de gewens-
te temperatuur. Bijkomende
voordelen zijn het gemak en een
geringere kans op verbranding
door te heet water.

vereniging op 7 april een
koningslinde ter ere van prinses
Amalia. Dit gebeurt voorafgaand
aan de Boomfeestdag om 9.45 uur
bij het gemeentehuis. De deel-
nemende kinderen verzamelen
zich op dat tijdstip voor het
gemeentehuis. De burgemeester
plant de koningslinde samen met
enkele kinderen en de Oranje-

vereniging organiseert voor alle
kinderen een oranje-ballonen-
wedstrijd. Aansluitend vertrekt
het hele gezelschap gezamenlijk
naar de Mosselseweg voor de
Boomfeestdag. Natuurlijk bent u
als inwoner van Vorden van harte
welkom tijdens de plant van de
Amalia-boom een kijkje te komen
nemen.

Levert u de luiers van uw kind
al gescheiden in?
Inzameling loopt erg goed!
Sinds begin maart bestaat in
Vorden de mogelijkheid om luiers
en incontinentiemateriaal apart
in te leveren, zodat ze gerecycled
kunnen worden. Bij De Wehme en
De Klimboom staan hiervoor
speciale containers. Velen van u

Luierzakken

In de speciale luierzakken mo-
gen alle soorten babyluiers en
babydoekjes en het plastic van
de Nappy Wrapper, waar de
luiers mogelijk in verpakt zijn,
worden aangeboden. Ook alle
incontinentiemateriaal mag
erin. Verpakkingen van luiers
of andere plastic of papier-
producten en maandverband
zijn echter niet toegestaan! Als
een zak vol is, legt u er een
dubbele knoop in. Op deze
manier ruikt de zak niet. Maak
geen gebruik
van bindertjes.
Deze leveren
problemen op
in het recycle-
proces.

weten dat inmiddels, want er
wordt al erg goed gebruik van
gemaakt. Zo goed zelfs dat bij De
Klimboom na een paar weken al
een grotere container is geplaatst
dan de oorspronkelijke en daarna
is er nog een tweede container
bijgekomen! Een goede zaak voor
het milieu en u heeft de grijze
container minder snel vol!
Levert u de luiers van uw kind
ook al gescheiden in? De inzamel-
zakken zijn gratis verkrijgbaar. U
kunt ze halen bij De Wehme
(balie), De Klimboom, Super de
Boer (bij de balie bij de ingang),
peuterspeelzaal Ot en Sien in
Vorden en peuterzaal Peuterpret
in Wichmond. De luiers uit de
recyclecontainers gaan naar het
Arnhemse bedrijf Knowaste. In
hun fabriek worden uit de luiers
papier en kunststof teruggewon-
nen dat vervolgens wordt herge-
bruikt in hoogwaardige toepas-
singen. Uit het overgebleven slib-
afval wordt eerst groene energie
gewonnen en vervolgens vindt
verwerking tot compost plaats.
Tenslotte wordt het afvalwater
biologisch afgebroken. Op deze
manier blijft er niets over.

Nieuw recreatiebeleid Vorden in de maak
Maak uw plannen nu bij de gemeente bekend

Bureau Van Droffelaar uit
Arnhem heeft van de gemeente
opdracht gekregen een advies op
te stellen voor het nieuwe recrea-
tiebeleid voor Vorden. Dit beleid
moet duidelijkheid bieden over
de mogelijkheden en beperkingen
van verzoeken die verschillende
Vordenaren de afgelopen tijd bij
de gemeente hebben ingediend
voor extra (verblijfs-)recreatieve
mogelijkheden op hun perceel.
Het recreatiebeleid gaat onder-

deel uitmaken van het nieuwe
bestemmingsplan Buitengebied,
dat ook in de maak is.

Uw reactie gewenst

Om het recreatiebeleid vorm te
kunnen geven, moet de gemeente
weten of de ingediende verzoeken
voor extra (verblijfs-)recreatieve
mogelijkheden nog steeds actueel
zijn. Daarom heeft de gemeente
degenen die een verzoek hebben

ingediend, aangeschreven. Daar-
naast kan het natuurlijk zijn dat
u op dit moment of binnenkort
plannen wilt gaan uitwerken.
Niet alleen voor de gemeente
maar ook voor u is het van groot
belang dat die betrokken kunnen
worden bij het opstellen van het
recreatiebeleid. Laat ons dan ook
voor 16 april a.s. weten wat uw
wensen zijn. U kunt hiervoor
contact opnemen met mevrouw S.
te Brake-Frank, tel. 55 74 95.

O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N
Bekendmaking belastingverordening

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat vanaf 7 april
voor iedereen bij de sector middelen (kasteel) kosteloos ter inzage ligt:
De Eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van
rechten 2004, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Vorden
op 25 maart.

Inhoud van het besluit:
De kosten voor een verklaring omtrent het gedrag zijn gewijzigd in € 29,50 (was
€ 8,00). De tarieven voor kadastrale gegevens zijn met 2,25% verhoogd. Deze
verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.
De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van het besluit op 7 april
in het register 'Vastgestelde belastingverordeningen, aanwijzings- en
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mandaatbesluiten, en regeling gemeentelijke belastingen'. Een ieder kan
op verzoek tegen betaling een afschrift krijgen van dit besluit.

Bouwaanvragen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• het Jebbink 18, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst: 25 maart 2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Dorpsstraat l in Wichmond, voor het bouwen van een woning, datum ontvangst:

25 maart 2004
• het Hoge 28, voor het vergroten van een bergruimte, datum ontvangst: 24 maart

2004
• Mosselseweg 4, voor het verbouwen van een loods, datum ontvangst: 24 maart

2004
• Netwerkweg 4, voor het bouwen van een bergruimte, datum ontvangst: 24 maart

2004

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

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Insulindelaan 56, voor het vergroten van een woning
• Prins Bernhardweg 19, voor het bouwen van een bergruimte/carport

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Riethuisweg 8, voor het veranderen van een woning

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Prins Bernhardweg 19, voor het geheel slopen van een schuur/stalling

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• Vergunning verleend voor het houden van een paasvuur op 11 april op een

perceel aan de Bergkappeweg (ongenummerd/weiland)
• Vergunning verleend voor het houden van een braderie op 17 juli van 12.00 tot

21.00 uur en op 18 juli van 12.00 tot 18.00 uur in de Dorpsstraat, Hackforterweg
en Vogelzang in Wichmond. Op 17 juli is er bovendien tot 22.00 uur muziek

• Vergunning verleend voor het houden van een braderie in het centrum van
Vorden op 22 juli van 15.00 tot 22.00 uur en een kermis op 22, 23 en 24 juli

• Vergunning verleend voor het houden van een Oranjeloop op 21 augustus van
10.45 tot 14.00 uur in de gemeente Vorden

• Vergunning verleend voor het houden van de feestweek in Wichmond van 21 tot
29 augustus tot 01.00 uur op de evenementenbrink aan de Lindeselaak in
Wichmond

O n t h e f f i n g e n
• Ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, adres: Ruurloseweg 30,

in periode van: 21 april t/m 5 mei

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. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom binnen deze
termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied en de sector
samenleving (alleen vergunningen algemeen en ontheffingen).

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n a r t . 8 . A l W m
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 9 april tot en met 7 mei 2004 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• Installatiebedrijf Wiltink BV, Netwerkweg 4, 7251 KV Vorden voor het veranderen

van een installatie-/loodgieterbedrijf, volgens het Besluit opslag- en
transportbedrijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Netwerkweg 4
in Vorden.

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op 13 april 2004 vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de welstands-
commissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 25 maart tot en met 8 april 2004,
voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen en plannen die
hij niet direct positief beoordeelt, worden op donderdag 15 april behandeld in de
voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door de rayonarchitect te behandelen
bouwplannen ligt vanaf 8 april 14.00 uur ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis) en wordt tevens bekendgemaakt op het publicatiebord.
Ook komt de lijst op de website van de gemeente (www.vorden.nl). De te behandelen
bouwplannen moeten uiterlijk 8 april om 10.00 uur bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen plannen die ook planologisch
acceptabel zijn, worden aan de welstandscommissie voorgelegd. De adviezen en
bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchitect zijn, met uitzondering van
vooroverleg, openbaar en kunnen door de indieners van de bouwplannen en andere
belangstellenden worden ingezien/bezocht. Alleen de indieners van bouwplannen en
hun adviseurs hebben spreekrecht. Tijdens zittingen van de voltallige
welstandscommissie (meestal in Hengelo) komen bouwplannen uit het gehele rayon
van de commissie aan de orde. Over de definitieve locatie en het verwachte
behandelingstijdstip van de Vordense plannen kunt u op de dag vóór de zitting
informatie inwinnen bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,
tel. 55 75 13.

S O 50 plus info
Stichting Weizij n Ouderen Vorden

VORDEN
Nieuwstad 32. 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

Teruggave belasting
2003
Wie alleen een AOW-uitkering
heeft, eventueel gecombineerd
met een klein pensioen, kwam
bijna nooit in aanmerking om
belasting terug te krijgen. Dat is
nu echter zo echter zodanig veran-
derd, dat het zelfs mogelijk is om
meer geld terug te krijgen dan er
aan belasting is ingehouden. U
moet dan natuurlijk wel aan be-
paalde voorwaarden voldoen. Het
gaat om de kosten die u kunt opge-
ven voor zgn. buitengewone uitga-
ven, dat zijn kosten die te maken
hebben met ziekte en handicap.
De drempel waarboven u deze
kosten mag aftrekken ligt op
11,2% van uw (gezamenlijke) inko-
men, met een ondergrens van €
744 per persoon en een boven-
grens van € 5796.

Welke kosten mag u opgeven:
(uiteraard alleen als u ze zelf hebt
betaald).

Ziektekosten premie, zowel het in-
gehouden bedrag als de nominale
premie die u zelf aan het zieken-
fonds hebt betaald. Als u verblijft
in een verzorgings- of verpleeg-
huis: 25% van de eigen bijdrage.
Eigen bijdragen voor fysiothera-
peut, tandarts e.d. Medicijnen die
u zelf hebt betaald, ook homeo-
pathische middelen, mits deze
zijn voorgeschreven door een arts.

Eigen bijdragen voor hulpmid-
delen, bijv. kunstgebit, bril, rolla-
tor, steunkousen. Vervoer naar zie-
kenhuis of specialist (met eigen
vervoer € 0,18 per km.)

Standaard mag u als u ouder bent
dan 65 jaar een bedrag van € 757
optellen bij uw buitengewone uit-
gaven. Voor de zgn. huisapotheek
mag u € 23 per persoon opgeven
Onder de buitengewone uitgaven
vallen ook de kosten voor begra-
fenis of crematie. Ook de premie
voor een uitvaartverzekering kan
worden afgetrokken.

Krijgt u van de belastingdienst
geen aangifteformulier dan is het
mogelijk een zgn. T-formulier aan
te vragen waarmee u het bedrag
waarop u recht heeft kunt terug-
vragen. Dit formulier kunt het he-
le jaar nog insturen. Bij de SWOV
kunt z'on formulier ophalen.
Vindt u het moeilijk om met deze
zaken aan het werk te gaan en
heeft u geen kinderen of kennis-
sen die u kunnen helpen, neemt u
dan contact op met de Stichting
Welzijn Ouderen. Er is een vrijwil-
liger die al regelmatig belasting-
formulieren invult voor bewoners
van De Wehme. Misschien kun-
nen de vrijwilligers van de SWOV
voor nog meer mensen iets beteke-
nen.
Ook in 2004 zal het mogelijk zijn
belasting terug te krijgen.Het is
daarom belangrijk om van alle

kosten die iets met buitengewone
uitgaven te maken hebben de re-
keningen en betalingsbewijzen te
kunnen overleggen. Bewaart u
daarom nu al alles wat van toepas-
sing zou kunnen zijn, als u twij-
felt, bewaar dan het betreffende
stuk, weggooien kan altijd nog.

Voor nadere informatie bijv. over
dieetkosten die kunnen worden af-
getrokken kunt u contact opne-
men met de belastingdienst via de
belastingtelefoon (0800) 05 43.

Uitleen van
hoorspelen
De Stichting Visio, een landelijke
stichting voor blinden en slecht-
zienden, stelt via Visio Audiotheek
hoorspelen en radiodocumentai-
res ter beschikking vari blinden en
slechtzienden. De hoorspelen die
geleend kunnen worden, zijn af-
komstig van alle omroepen en
worden veelal niet meer op de ra-
dio uitgezonden. Er worden ook
bijna geen nieuwe hoorspelen
meer gemaakt.

Wie meer wil weten over de moge-
lijkheden van deze hoorspelen
kan contact opnemen met de heer
W.Pouwels, Postbus 304, 6900 AH
Zevenaar, tel. (0316) 22 44 20.
De verzending van de banden per
post is gratis.

Personenalarmering
Personenalarmering biedt zelf-
standig wonende ouderen vanaf
55 jaar de mogelijkheid om in
noodgevallen hulp in te roepen.
Het systeem werkt via de telefoon,
een aansluiting op het"vaste tele
foonnet is dus een vereiste.
In geval van nood drukt u op de ro-
de knop van het apparaat of op de
knop van de halszender. Het appa-
raat maakt dan contact met de
centrale van Sensire. Degene die
de telefoon opneemt vraagt u wat
er aan de hand is en waarschuwt,
indien gewenst één van de drie
contactpersonen die u heeft opge-
geven. Zijn de contactpersonen
toevallig allemaal afwezig, dan
wordt een medewerker van Sensi-
re ingeschakeld. Omdat zowel de
contactpersonen als de medewer-
ker van Sensire binnen moeten
kunnen komen, moeten zij over
een sleutel van uw huis kunnen
beschikken. Eén sleutel wordt on-
der code bewaard en de medewer-
ker van Sensire kan deze indien
nodig ophalen. De contactperso-
nen moeten alle drie een sleutel
in bezit hebben. De deur moet aan
de binnenzijde ook niet van gren-
dels zijn voorzien.maar met de
sleutel te openen zijn. Hoort de
centralist na de alarmmelding
niets, dan wordt onmiddellijk een
contactpersoon ingeschakeld.De
kosten van personenalarmering
bedragen € 11,65 per maand en

worden jaarlijks aangepast. Aan-
sluitkosten bedragen eenmalig €
12,00 Afhankelijk van de wijze
waarop u verzekerd bent tegen
ziektekosten, krijgt u soms een te
gemoetkoming van uw verzeke-
raar.

Bezoek- en
Oppasservice (BOS)
Steeds meer ouderen, dementeren
of chronisch zieken blijven thuis
wonen. Zij krijgen ondersteuning
en zorg van familie,vrienden en
kennissen, de zgn. mantelzorgers.
Om deze mantelzorgers in staat te
stellen hun taak te blijven vervul-
len is de BOS in het leven geroe-
pen. De vrijwilligers van de BOS
zijn gespecialiseerd om de taak
van de mantelzorgers tijdelijk
over te nemen. Soms voor een uur-
tje, maar ook voor een dagdeel.
Wanneer een mantelzorger weet
dat degene voor wie hij/zij de zorg
op zich heeft genomen in goede
handen is, dan kan hij/zij ook echt
genieten van de vrije tijd die op de-
ze manier beschikbaar komt. En
wie zo nu en dan even tijd heeft
voor zichzelf, zal de zorg die nodig
is langer kunnen volhouden.
De regionale BOS is aangesloten
bij de VTT.Vrijwillige Intensieve
Thuiszorg Oost-Gelderland. Deze
organisatie zorgt voor de deskun-
digheidsbevordering van de vrij-
willigers.De VIT ondersteunt de
mantelzorgers ook door het hou-
den van bijeenkomsten, de zgn
mantelzorgsalons en door spreek-
uren voor mantelzorgers. Deze
spreekuren worden ook in Vorden
gehouden. Wilt u meer weten over
de VTT of een afspraak maken dan
kunt u bellen met tel.nr. 0573
438400. U kunt ook contact opne-
men met de SWOV. tel 553405
Wilt u meer weten over de VIT:
www. vitoost-gelderland



Vervolg familieadvertenties

„Aj plat kunt praoten
moj't neet laoten"

Na een energiek leven met aandacht tot het laatst voor
alles wat zijn interesse had, is in zijn vertrouwde om-
geving overleden onze lieve vader, opa en lieve vriend

Hendrikus Gerhardus Wullink
sinds 20 mei 2000 weduwnaar van G. Lebbink

* Hengelo (Gld.)
10 april 1928

t Vorden
4 april 2004

Vorden: Anja Menkveld-Wullink
Henk Menkveld

Eddy en Irene

Wichmond: Mieneke Dimmendaal-Denkers

Dorpsstraat 2
7251 BB Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren vrij-
dag 9 april van 19.00 tot 19.30 uur in uitvaartcentrum
„Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag
10 april om 10.30 uur in de Nederlands Hervormde
kerk te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Heden bereikte ons het droevige bericht van het
overlijden van ons mede-bestuurslid

Henk Wullink
Oud-voorzitter en erelid van de

Oudheidkundige Vereniging „Oud Vorden".

Als mede-oprichter, in 1981, van de vereniging „Oud
Vorden", als voorzitter en als redactielid van De Vor-
dense Kronyck, was Henk gedurende de afgelopen
23 jaar een stuwende kracht voor onze vereniging,
met veel kennis van zaken.
Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd bestuurs-
lid en gedenken hem met veel dankbaarheid.

Wij wensen zijn dochter, schoonzoon, kleinkinderen
en vriendin veel sterkte toe in de komende tijd.

Bestuur, Oudheidkundige Vereniging „Oud Vorden"

Vorden, 4 april 2004

Heden ontvingen wij het droevige bericht van het
overlijden van onze oud-voorzitter, de heer

Henk Wullink

Zijn vele werkzaamheden en inzet voor onze vereni-
ging zullen bij ons blijven voortleven.

Bestuur en leden
Oranjevereniging Vorden

Vorden, 4 april 2004

Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden
van de heer

Henk Wullink

Hij heeft altijd in goed overleg met ons gewerkt en voor
weekblad Contact veel dialectverhalen geschreven.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit verlies.

Drukkerij Weevers
Familie Weevers

Vorden, 4 april 2004

Electronics

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
7251 DG Vorden
Tel: 0575-551224
Fax: 0575-551162

Voor al uw aankoop, onderhoud en reparatie van computers
en randapparatuur, televisie, audio, wasmachine en droger,
koelers en klein huishoudelijke apparaten.
Ook voor aanleg en onderhoud van netwerken en ADSL.

Brummen
DutchPC Electronics
Ambachtstraat 4b
Tel: 0575-476621

Zei hem
DutchPC Store -
Markt 1
Tel: 0314-620144 IIl

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Hef plaatseli/k nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde van uw advertentie!

Aalten - Apeldoorn - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg - Eibergen

Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo - Lichtenvoorde

modekoopje
CITY LIFE
damesvest
kwaliteit
tricot
mt. M - XL
norm. 7,99
nu voor:

cicmt
FASH ION

CITY LIFE
blouses
kwaliteit
linnen/katoen
mt. 36-48
norm. 19,99 nu:

CITY LIFE
T-shirt
in alle
mode kleuren
mt. S - XXL
norm. 6,99 p.st.

CITY LIFE
broek
kwaliteit
linnen/katoen
mt. 36-48
norm. 19,99 nu:

mode voor het héle

Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Raalte - Rheden - Terborg

Tubbergen - Ullt - Vorden - Vriezenveen - Wierden - Winterswijk - Zevenaar



Doelstelling 'Honderdjarige' WV nog steeds hetzelfde:
Vorden promoten!

Reinier Klein Brinke enjacques Roosenstein

De doelstelling van de WV in
Vorden (" Vereniging tot bevor-
dering van Vreemdelingen" ) is
in honderd jaren nauwelijks
veranderd. Begin vorige eeuw
(1904) trachtte men al om toe-
risten naar Vorden te lokken.
Thans in 2004 nog steeds het-
zelfde uitgangspunt " Vorden
promoten "! Wel is in de loop
der jaren de p.r. een tikkeltje
veranderd. De WV gaf al vrij
snel na de oprichting een boek-
je uit, waarin een oproep aan
toeristen werd gedaan om toch
maar vooral naar Vorden te ko-
men en in sommige gevallen
met een welgemeend advies er
bij om zich hier te komen vesti-
gen.

Als argument om naar Vorden te
komen werd de volgende slogan
gebruikt: " Vorden geschikt als
woonplaats. Een door doktoren
aanbevolen gezondheidsoord. Ma-
laria-Vrij"! De commerciële inslag
was ook al vanaf de oprichting dui-
delijk aanwezig want alle informa-
tieboekjes over Vorden bevatten
een "schat" aan advertenties. Daar-
bij werd nog eens duidelijk onder-
streept, als je het tenminste verge-
lijkt met nu, hoeveel winkels Vor-
den wel niet telde. Alleen al negen
bakkers, die er allemaal in slaag-
den een boterham te verdienen.
Ook een tiental horeca bedrijven.

Op dat gebied is er dus wel het één
en ander veranderd, waarbij de
"kleintjes" het in de loop der jaren
hebben moeten laten afweten.

OPRICHTING
De WV werd in 1904 opgericht
door de plaatselijk apotheker an-
nex makelaar W.F. van Mourik en
door de heer W.F. Thate van kas-
teel "Den Bramel". Toen de vereni-
ging eenmaal een feit was, werd
het eerste bestuur gevormd door
W.F.E Baron v.d. Borch, voorzitter;
Baron v.d. Heyden van Doornen-
burg, vice voorzitter; R. Numans,
penningmeester en de bestuursle-
den WJ. Thate, AJ. Ensink en L.
Brandenbarg. Opvallende aspect,
de kasteelheren waren goed verte-
genwoordigd in het bestuur.

Ze hadden het goed bekeken om
hun kastelen in het middelpunt
van de belangstelling te plaatsen.
Die aandacht voor de kastelen
deed W.F. van Mourik in 1913 be-
sluiten om een kastelentocht per
fiets in kaart te brengen. Een fiets-
tocht in de zomermaanden op de
woensdagmiddag langs de acht
kastelen. Middels de inzet van wij-
len burgemeester A.E. van Arkel
werd Vorden er in eigen land " we
reldberoemd" door. Lijkt wat over-
dreven, feit is wel dat van Arkel (
hij was tevens jarenlang voorzitter
van de WV) in de zestiger, zeventi-

ger jaren op deze woensdagen he-
le slierten fietsers achter zich aan-
kreeg. Een stoet van 200- 300 fiet-
sers was meer regel dan uitzonde-
ring.

De nationale dag- en weekbladen
besteedden in die jaren ruime aan-
dacht aan de fietsende burgemees-
ter. Ook de buitenlandse pers werd
regelmatig in Vorden gesignal-
eerd. De man " achter van Arkel",
was Gerrit Eyerkamp die jarenlang
als secretaris een stuwende kracht
was in de toenmalige uitermate
populaire Vordense WV. Het werk
van burgemeester van Arkel werd

pdoor de landelijke "Stichting
Fiets" met het ere lidmaatschap
beloond.

BAKENS VERZET
Thans, in deze nieuwe eeuw, zijn
volgens Reinier Klein Brinke en en
Jacques Roosenstein, die zitting
hebben in de jubileumcommissie
en tevens bestuurslid zijn van de
Vordense WV , de bakens wel
enigszins verzet. " Ik denk dat de
hoofdmoot momenteel toch wel
het dagtoerisme is. Mensen komen
per auto of per trein naar Vorden,
hebben een fiets bij zich, of huren
hier een fiets en gaan er dan een
dagje opuit. De dag wordt dan
veelal besloten met een hapje en
een drankje of men houdt onder-
weg gewoon een gezellige pick-

nick", zo zegt Reinier Klein Brinke.
"De goede bereikbaarheid van Vor-
den speelt wel degelijke een be-
langrijke rol in deze. Moet je eens
kijken hoeveel mensen hier per
trein aankomen en die een stuk
van de Pieterpad route gaan lopen
en daar profiteert ook Vorden
van", zo vult Jacques Roosenstein
aan.

En over lopen gesproken, behalve
diverse fietsroutes heeft de WV in
Vorden voor de toerist ook vele
wandelroutes in "de aanbieding".
Nog even terug naar begin vorige
eeuw naar de propaganda- afde-
ling van de WV. " Vorden uiterma-
te geschikt voor het maken van
tochtjes per rijtuig of per fiets. Te-
gen een matige prijs zijn bij de ver-
schillende stalhouders in het dorp
zeer geriefelijke en nette equipa-
ges in huur te bekomen en de rij-
wielhandelaars zorgen er steeds
voor aan eventuele aanvragen om
een huurfiets te kunnen voldoen".
Einde citaat. Wilde je dan nog iets
als herinnering aan Vorden en zijn
kastelen mee naar huis nemen
dan kocht je voor 25 cent tien an-
sichtkaarten! Ook in dat opzicht is
er weinig veranderd, want souve-
nirs van Vorden zijn volop in het
WV kantoor te koop!

Het aanprijzen in de folders van
enkele fraaie bomen ontbrak even-
min. Bijvoorbeeld de Lodewijkslin-
de, waar koning Lodewijk de Veer-
tiende in 1672 een dutje deed. In-
middels is deze beroemde boom
geslonken tot een "stompje". De
"Kroezeboom" heeft zelfs plaats
moeten maken voor een rij woon-
huizen. Over deze boom berichtte
de WV in vroeger jaren: "Stormen
en onweders hebben hem geha-
vend en geschonden, maar toch
staat hij daar nog krachtig, forsch
en indrukwekkend". Een illusie zo
is gebleken!

LOKKERTJE
Ooit kocht de WV met als argu-
ment "bewaring voor sloping" de
Stendermolen aan de Stations-
straat. Helaas het heeft niet mogen
baten, al is de WV anno 2004 bij-
zonder verheugd dat de toerist
nog gewezen kan worden op enke-
le andere molens in Vorden die
het bekijken meer dan waard zijn.

Ook in vroeger jaren een WV "lok-
kertje" in de vorm van een ge-
dicht:
"Een uitstapje door Vorden 's land-
schap,
Hoe vrolijk bruist er de wind van
't Zuid!
Meiregen ruischt er en 't zoet ge-
fluister,
Van nachtegalen klinkt heinde en
ver,
De boschkoralen herhalen 't weer
' t Gaat al ten rei nu,
' t Juicht in den Mei nu,
Met ieder uur,
Verjong Natuur!"

Ja, de WV bestuurders konden het
mooi brengen. En nog steeds. Het

100 jarig bestaan wordt overigens
sober gevierd met alleen een re-
ceptie voor leden, vrijwilligers en
genodigden op maandag 7 juni in
hotel Bakker. Hoogtepunt tijdens
de receptie het aanbieden aan Me
ta van Arkel (dochter van oud bur-
gemeester van Arkel) van het boek-
je "Fietsen door de tijd", waarbij
wordt ingehaakt op een nieuw the-
ma van het Achterhoeks Bureau
voor Toerisme "Je komt op verhaal
in de Achterhoek".

Het boekje is samengesteld door
Reinier Klein Brinke, Jacques
Roosenstein, Henriëtte Meijers,
Jaap v.d. Broek, Lieske Wessels en
Friedel Brummelman. "Wij heb-
ben eerst een poos zitten brain-
stormen. We wilden graag een
route met leuke punten die niet in
de Achtkastelenroute voorkomen,
bijvoorbeeld aandacht voor een
vier- roedige hooiberg", zo zegt Jac-
ques Roosenstein. En, zo vult Rei-
nier Klein Brinke aan, " al fietsend
in Linde kom je langs "schaafstro",
een soort rietsoort met kiezelzuur
dat werd gebruikt als schuurpa-
pier voor klompen. Trouwens ik
wil nog wel even wijzen op het ve-
le werk dat Jaap v.d. Broek bij het
tot stand komen van het boekje
heeft verricht. Hij heeft namelijk
alle wegen in Vorden, gedetail-
leerd in kaart gebracht".

In één van de mei- edities van
"Contact" zit een bon. Tegen inle-
vering van deze bon kan men dan
het boekje " Fietsen door de tijd"
voor honderd eurocenten kopen.
Reinier Klein Brinke: " In het boek-
je staan geen advertenties. Daar
hebben we bewust voor gekozen,
want dan kan het boekje nog hon-
derd jaren mee" zo sprak hij la-
chend. Het WV bestuur organi-
seert in juni ook nog een fotowed-
strijd met als opdracht " het mooi-
ste plaatje in de gemeente Vorden
in de maand juni". Wat trouwens
in het boekje niet ontbreekt is het
Vordens Volkslied. Voor degene
die de tekst niet kent:

Er ligt een vriend'lijk dorpje, er-
gens in Gelderland
Men heeft er acht kastelen als 't
waar omheen geplant,
Wilt gij het leren kennen, ga dan
eens op bezoek,
naar 't oude dorpje Vorden, in Gel-
ders Achterhoek (2x)

Daar in dat oude dorpje, dat acht-
kastelenoord,
Vindt men nog veel natuurschoon,
dat 's- mensenoog bekoort.
En in zijn mooie bossen, waar 't
beekje rustig vliedt,
Daar kan men nog genieten, van 't
nachtegalenlied (2x)

Zoekt gij een rustig plekje, ga Vor-
den niet voorbij,
Want daar leeft men gemoed'lijk,
eenvoudig en gastvrij,
't Geen men u daar kan bieden,
vindt g'aan geen zee of strand,
want Vorden is de Parel van ons
mooi Gelderland.(2x)

The Mills Brothers in TheateronderdeMolen Knupduukskes naar Zweden
The Mills Brothers spelen op
tweede paasdag 12 april in het
Theateronderdemolen'.

Deprofessionele muzikanten zijn
door hun wervelende klassieke
jazz inmiddelsberoemd tot ver
over de grenzen. Het TheaterOn-
derdeMolen is inmiddelsberoemd
vanwege zijn prachtige acoustiek,
waardoor de goede jazzorkesten
ergraag komen spelen. De Mills
Brothers-muzikanten spelen de
klassieke jazz van de vorige eeuw
en roepen ieder voor zich herinne-
ringen op aan Johnny Dodds, Bud-
dy Rich en Sydney Bechet. De pia-

nist staat om zijn spel en formida-
bele solo's in Amsterdam bekend
als de Oscar Peterson van Holland,
al onttrekken de Mills brothers
zelf zich eerbiedig aan deze verge-
lijkingen.

De Mills Brothers vormen een suc-
cesvol professioneel j azzorkest van
grote kwaliteit en zijn. Vanwege
de fraaie acoustiek in het Theater
onder de Molen zijn zij hier al va-
ker te gast geweest.

Onder de naam The Mills Brothers
spelen zij mainstream repertoire
met bekende en onbekende stan-

dards en originele improvisaties.
Boris Tomas neemt bij enkele
nummers de zangpartijen voor
zijn rekening. Achter dit pseudo-
niem gaat een niet onbekende Ne-
derlander schuil, die in zijn jonge
jaren zang studeerde bij een gos-
pelmuzikante uit New Orleans.

Als zanger bij het Gypsie Swing
Quartet Coco Briaval in Frankrijk
kreeg hij zijn pseudoniem .Theater-
onderdeMolen is gevestigd aan de
Lindeseweg 29. Kaarten kunnen
van tevoren worden gereserveerd
via (0575) 55 69 87 of per email:
reserveren@rneateronderdemolen.nl

De folkloristische dansgroep "De
Knupduukskes" vertrekt op woens-
dag 19 mei aanstaande voor een
vijfdaagse trip naar Zweden. Daar
wordt in de plaats Emmaboda een
bezoek gebracht aan de dansgroep
"Vissefjarda Folksanslag". Daar was
de Vordense dansgroep in 1997 ook
al eens te gast. In Zweden zijn ook
de wederzijdse dansvrienden uit
Oystese uit Noorwegen van de par-
tij. Daar waren de Nederlanders en
de Zweden in 2002 samen op be-
zoek. De dansgroepen zullen in
Zweden een aantal keren een optre-
den verzorgen. Onder andere op de
markt en in een ziekenhuis en be-
jaardencentra. De Knupduukskes
beschouwt de trip naar Zweden als

een soort reünie. Het ligt derhalve
in de bedoeling dat zowel de Zwe-
den uit Emmaboda als de Noren uit
Oystese over een paar jaar een te
genbezoek aan Vorden zullen bren-
gen. Voor 2005 staat er een beschei-
den feestje op het programma. Dan
bestaat "De Knupduukskes" 75 jaar.
Voor dit jubileum is al wel een
groep uitgenodigd, de naam van
deze groep blijft vooralsnog ge
heim. De festiviteiten zullen plaats
vinden in het weekend van 14 en 15
mei 2005. De Vordense groep zoekt
nu al mensen die in dat weekend
als gastgezin willen optreden. Daar-
voor kan men zich opgeven bij Ina
Eskes telefoon/fax (0575) 553510
of email: info@knupduukskes.nl
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Echte Bakker
VAN ASSELT

Witte
bollen

voor

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)551384

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel. (0575)571528

Geef lucht
Geef leven
Geef! Giro 55055

©
www.astmafonds.nl -=-

1e en 2e Paasdag zijn we geopend.

Van 11.00 tot 14.00 uur is er een

Paasbrunch voor € 12,50 p.p.

en vanaf 17.00 uur een

bourgondisch Paasbuffet
voor € 15,- p.p.

Wilt u verzekerd zijn van een plaats, dan kunt u
beter even reserveren.

Tot ziens in

't Olde Lettink
Henk en Marjorie Klaassen

Wij zijn geopend van 10.00 - 22.00 uur.
's Maandags gesloten.

Almenseweg 35a • 7251 HN Vorden
Tel. (0575) 55 40 01 • www.oldelettink.nl

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

VOOR DE PAASDAGEN:

Paasstollen
Paasgebakjes

Paasvlaai
Paaseieren (opgemaakt)

Paaseitjes
Luxe broodjes en gebak

Dit alles uit eigen bakkerf.

Wij wensen u prettige Poasdagen.

Bestel tffdig om teleurstelling te voorkomen.

T PROGRAMMA LANDBOUWMACHINES

Dagelijks van 10.00 - 17.00 uur

Goede Vrijdag 9 april
Zaterdag 10 april
Tweede Paasdag 12 april

NIEUW: SLOOTSMID TRADING, import voor de Benelux van o.a.:
Zetor tractoren - Farmet grondbewerkingamachines

Tailift heftrucks • Traclift voorladers
AGS zitmaaiers - RUR breedstrooters - ZTR maaiers

|
Het adres voor een compleet BOS & TUIN programma

van o. a. Husqvarna en Stiga

Zutphenseweg 31 - 7245 NR Laren (Gld.) - lel. (0573) 40 12 27. Fax (0573) 40 21 31
kijk ook op www.skxitsmid.nl

Het plaatselijk nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde
van uw advertentie!

\ HET STRAATWERK ROND UW HUIS
MOET MOOI ÉN PRAKTISCH ZIJN

Streek Lochem
heeft een buitengewoon mooi,

gevarieerd, uitgebreid en betaal-

baar assortiment in sierbestrating.

Geef uw eigen kleur aan de tuin,

het terras, de oprit, de carport,

etc. Profiteer van de vakkundige

en praktische adviezen. Wij leveren

ook alle hulpmaterialen zoals,

straatkolken, riolering, vulzand,

grind en betonbanden.

Aanbieding
Gebakken straatsteen:
waalformaat glad,
vanaf € 29,95/m incl. BTWSTREEK

HOUT EN B O U W M A T E R I A L E N
Aalsvoort 16, 7241 MA Lochem

Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338
www. streekbouwmaterialen.nl

Trommel kassei:
dikte 6 cm, div. afmetingen en
kleuren, vanaf € 12,95/m2 incl. BTW

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

enZONWERINGM/R

.ENSINK

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 559232
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
's avonds op afspraak Mobiel 06 53487085.

Kijk voor
neuws
ook op:



Bewoners 'De Zon' blij met hun nieuwe
woonplek aan de Raadhuisstraat

LR en PC de Graafschap
Onderlinge wedstrijd

Arie Reinderink

De verhuiswagens reden vorige
week af en aan in de Raadhuis-
straat. Er werd geveegd, ge-
boend en er waren vele hulp-
vaardige handen die de tien be-
woners van "De Zon" hielpen
bij het inrichten van hun appar-
tement in het complex aan de
Raadhuisstraat. Tegelijkertijd
namen de politieagenten die
werkzaam zijn in het gebied
Vorden, Steenderen en Warns-
veld hun nieuwe politiebureau
in het gebruik. (benedenverdie-
ping). De eerste en tweede ver-
dieping zijn in gebruik geno-
men door tien mensen met een
verstandelijke beperking, die
dus voordien in het wooncen-
trum "De Zon" aan de Zutphen-
seweg verbleven.

Het totale complex aan de Raad-
huisstraat is eigendom van de wo-
ningcorporatie "De Stiepel". Die
verhuurt het gedeelte op de bega-
ne grond aan de politie. De tien ap-
partementen worden door "De
Stiepel" aan de bewoners van de
voormalige "De Zon" verhuurd. De
zorg die deze bewoners nodig heb-
ben, wordt hun verleend door de
"Stichting Zozijn". Een stichting
die is ontstaan door een fusie van
de Festog en de Lathmer in Wilp.

Manager Gijs Waardenburg hier-
over: " "Zozijn" verleent op het ge-
bied van wonen, werken, behande-
ling e.d. ondersteuning aan men-
sen met een verstandelijke beper-
king. Wij beschikken hier in deze
regio "De Graafschap" (een gebied
tussen Zutphen, Vorden, Lochem
en Neede) over dagcentra e.d. Het
totale werkgebied van "Zozijn" is
verdeeld in vijf regio' s, te weten
de zojuist genoemde regio "De
Graafschap"; regio Doetinchem;
regio Liemers, regio Wilp en regio
Salland. Het RIO ( Regionaal Indi-
catie Orgaan) is de overkoepelende
organisatie.

Die bepaalt ook of mensen met
een verstandelijke beperking recht
hebben op ondersteuning. Zo ja,
dan kunnen deze mensen worden
doorverwezen naar de Stichting
"Zozijn". Gijs Waardenburg: " Hier
in Vorden verbleven tot nu toe 20
personen in "De Zon". Helaas vol-
doet dit wooncentrum niet meer
aan de eisen van deze tijd. Te wei-

nig privacy voor de bewoners. Zij
beschikken wel over een eigen ka-
mer, maar de toiletten en douches
worden gemeenschappelijk ge-
bruikt. Dus in feite groepsgericht
georiënteerd. We kregen vanuit de
bewoners meer en meer signalen
dat ze graag meer zelfstandigheid
wilden.

IN OVERLEG
Niet alle bewoners vinden het leuk
dat er altijd maar mensen om hen
heen lopen. Wij zijn dus erg blij
met dit complex hier aan de Raad-
huisstraat. Vooraf hebben we aan
de bewoners van "De Zon" ge-
vraagd wat ze wilden. Tien hebben
er aangegeven naar de Raadhuis-
straat te willen, een aantal wil in
"De Zon" blijven en een paar wil-
len in de toekomst graag naar "De
Wehme". Alles heeft dus in goed
overleg met de bewoners plaatsge-
vonden", zo zegt Gijs Waarden-
burg.

De directie van " Zozijn" is mo-
menteel druk in onderhandeling
met onder meer "De Stiepel" en
andere instanties zodat ook in de
nabije toekomst "De Zon" ver-
bouwd kan worden. Dus om daar
ook appartementen te krijgen met
meer faciliteiten voor de bewo-
ners. In ieder geval in het woon-
centrum een lift, een badkamer
e.d., dus de nodige privacy. Gijs
Waardenburg wijst erop dat "Zo-
zijn" ook aan mensen met een li-
chamelijke handicap ondersteu-
ning kan geven.

Terug naar de Raadhuisstraat
waar Henk Brink, Olivier de Lange,
Joke Ysseldijk, Frans Bekken, Arie
Reinderink, Heleen Spanhaak,
Theo Derksen, Martij n Markerink,
Marieke ter Scheggert en Marco
Vunderink hun intrek hebben ge
nomen. Inmiddels hebben zij er al
een paar nachten geslapen. Wij
zijn bij een paar bewoners naar
binnen gestapt en hen gevraagd of
het hier bevalt.

POLITIEPET
"Kom binnen, kijk hier woon ik in
dit spookslot, geen bal aan hoor",
zo zegt Olivier de Lange. Hij ziet
onze verbaasde blik en begint te la-
chen. "Ik maak maar een grapje, ik
vind het hier fantastisch. Ik ben
erg blij met een eigen douche. Als

ik nu onder de douche sta krijg ik
niet ineens een plens koud water
over mij heen. Dat deden ze in "De
Zon", wel eens, om mij te plagen".
Olivier draagt een politiepet. "De
politie beneden zegt tegen mij
"hallo collega", hartstikke mooi.
De politiepet heb ik niet gekregen
hoor, die heb ik bij Sueters ge-
kocht", zo zegt Olivier. Vol trots
laat hij horen dat hij ook op de
keyboard kan spelen!

Even later stappen wij op nummer
9B binnen, bij Arie Reinderink.
Arie begroet ons bij binnenkomst
direct met de woorden "ik ben een
fan van Kasbendjen, op 13 augus-
tus ga ik er weer naar toe". Hij
loopt naar de kast en toont ons
een mapje met foto's van hem zelf,
samen met Kasbendjen. Ook is hij
trots op zijn Ajax shirt. "Ik hou van
Jari Litmanen", zo zegt Arie die
ons vervolgens wijst op een andere
hobby, het verzamelen van horlo-
ges en allerlei soorten piepkleine
politieauto's.

"Ik woon hier fijn hoor, lekker rus-
tig. Je hebt hier helemaal geen last
dat ze met deuren gooien, ik hoor
er niets van. En moet je eens kij-
ken wat voor mooi uitzicht ik
heb", zo zegt Arie. Het moge duide-
lijk zijn, de nieuwe bewoners zijn
erg happy in hun nieuwe apparte-
ment dat bestaat uit een woonka-
mer met open keuken, een slaap-
kamer en een badkamer. Voorts in
het complex een ontmoetings-
ruimte waar de bewoners gebruik
van kunnen maken.

Overdag gaan de bewoners naar
het werk. De meeste werken bij de
"Delta" in Zutphen. Een aantal
gaat naar het dagcentrum in
Zutphen en Lochem, terwijl ook
nog een enkeling bij een bedrijf
werkzaam is. Ze kunnen zelf hun
"eigen potje" koken, maar.de be-
woners kunnen ook kiezen voor
de "kant- en klaar maaltijden".
"Zozijn" heeft met de bewoners af-
spraken gemaakt op welk tijdstip
een medewerker langs komt. Veel-
al komt er iemand aan het begin
van de avond een kijkje nemen, of
alles naar wens verloopt, of er nog
vragen zijn, of ze nog ergens hulp
bij nodig hebben. Trouwens de lei-
ding van "Zozijn" is altijd telefo-
nisch bereikbaar.

Nu de eerste tekenen van de len-
te zich aandienen, is dat voor de
paardensport het signaal om
zich voor te bereiden op de bui-
tenconcoursen.

In Vorden gebeurt dat ieder jaar
middels een onderlinge wedstrijd
tussen de rijdende leden van De
Graafschap om zo de paarden en
pony's weer aan de buitenwedsrrij-
den te laten wennen na een hele
winter indoorwedstrijden in de re-
gio. Voor de organisatie heeft men
de beschikking over een prachtig
eigen buitenterrein met binnen-
manege aan de Hamelandweg. Af-
gelopen zondag werd hier een
sportieve strijd gestreden onder
wisselende weersomstandighe-
den. De uitslagen waren als volgt:
Groene pony's B dressuur: l. Tessa
Hendriks 153 pnt, 2. Anneloes Her-
boldt 152 pnt, 3 Anne Lichtenbarg
150 pnt, Debra Menasalvas 146
pnt, 5. Steffy Rouwenhorst 140
punten.
Gevorderde pony's B dressuur: ge-
deelde eerste plaats: Anke Woerts
en Marit Kouwenhoven 153 pnt, 3.
Mirjam Mal 152 pnt, 4. Lisette Bij-
enhof 150 pnt, 5. Nadja Droppers
146pnt, 6. Rebanna Stempher 146
pnt, 7. Marieke Rouwenhordt 144
pnt, 8. Sophie Oudijk 140 pnt en 9.
Mario Mal 138 pnt.
Gevorderde pony's klasse LI en L2:
1. Martine Bijenhof 169 pnt, Jer-
maine Pellenberg 165 pnt, 3. Se
bastiaan Hamer 164 pnt, 4. Joanne
Pellenberg 162 pnt. 5. Tessa Roe
lofs 158 pnt, 6. Annemieke Mulde
rije 158 pnt, 7. Jorieke Pellenberg
157 pnt, 8. Vera Kingma 156 pnt, 9.
Carlijn Kingma 154 pnt, 10. Lian
Nijenhuis 150 pnt, 11. Maartje
Boekholt 150 pnt, 12. Wendy Beef-
tink 147 pnt.
Gevorderde pony's Ml t/m Z2: 1.
Hester Slegt 172 pnt, 2. Elodie

Stokman 164 pnt, 3. Nynke Woerts
160 pnt, 4. Miranda Beeftink 159
pnt, 5. Paulien Kouwenhoven 149
pnt 6. Lisette Bijenhof 148 pnt.
Groene paarden: 1. Karin Siegers
155 pnt, 2. Anouk Pardijs 150 pnt,
3. Hester Harmsen 149 pnt, 4. Li-
sanne Schippers 149 pnt, 5. Carla
Scheenstra 136 pnt.
Gevorderde paarden B t/m LI: 1.
Carlijn Slijkhuis 174 pnt, 2. Inge
Regelink 168 pnt, 3. Marleen Mok-
kink 162 pnt, 4. Herman Maalde
rink 159 pnt, 5. Janneke Heuvelink
156 pnt, 6. Martine Pijpker 144
pnt, 7. Marieke Rossel 139 pnt.
Gevorderde paarden L2 t/m M2: 1.
Marieke Eijsink 168 pnt, 2. Susan
Koop 167 pnt, 3. Annie Kornegoor
162 pnt, 4. Grada Hietbrink 158
pnt, 5. Lise ten Duis 154 pnt, 6. Au-
gust Koster 152 pnt, 7. Annemarie
Kornegoor 139 pnt.
Bij het springen werden de volgen-
de resultaten geboekt:
Groene pony's: 1. Debra Menasal-
vas, 2 Tessa Hendriks.
Gevorderde pony's: 1. Marieke
Rouwenhorst, 2. Sebastiaan Ha-
mer, 3. Hester Slegt en 4. Miranda
Beeftink. Groene paarden: 1. Mar-
leen Mokkink. Gevorderde paar-
den: l Herman Maalderink, 2. Jan-
neke Heuvelink
Aan het eind van deze sportieve
dag kon voorzitter Gert Harmsen
de volgende dagkampioenen felici-
teren: Groene ponyis: Tessa Hend-
riks. Gevorderde ponyïs: Hester
Slegt. Gevorderde paarden: Her-
man Maalderink. Algeheel dag-
kampioen is Hester Slegt gewor-
den. In zijn slotwoord dankte voor-
zitter Harmsen alle deelnemers en
vrijwilligers en sprak de hoop uit
dat op het Concours Hippique, dat
op 24 en 25 april wordt georgani-
seerd op de weide nabij kasteel
Vorden, ook de sportiviteit weer
hoog in het vaandel zal staan.

G E N D A V O R D E N

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.

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
Iedere maandagavond: Country-
line dancing les. Slankklup cur-
sus.
Iedere dinsdagavond: Volksdan-
sen voor senioren. Toneelclub
Vierakker/Wichmond oefenen.
Iedere woensdagavond: Schiet-
vereniging RA W.; Tekencursus.
Iedere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
ledere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor se
nioren.

APRIL
7 HVG linde, Paasviering
7 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
7 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
8 Klootschietgroep de Vordense

Pan
10 HSV de Snoekbaars, Paaswed-

strijd. Ook jeugd.
14 Welfare Rode Kruis, Handwerk-

middag de Wehme + kraamver-
koop

14 HVG dorp J. Ruiterkamp over
bloemschikken

14 HVG Wichmond, ds. Bentveld,
ziekenhuis predikant

14 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
14 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
15 Bejaardenkring Dorpscentrum
15 Klootschietgroep de Vordense

Pan
17 St Vriendenkring Klein Axen, Le

zing Bandstemmen
18 Klootschiettoernooi Wilden-

borch
19 Bridgeclub Vorden in 't Stamper-

tje
21 NBvP vrouwen in de Herberg,

eendagsbestuur
21 Bridgeclub BZR in't Stampertje
21 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
21 HVG dorp Ledenjaarvergadering

in Nijkerk
22 Klootschietgroep de Vordense

Pan
22 PCOB, SBO-V dhr. Godschalk

boorplatforms
24 HSV de Snoekbaars, Senior-

wedstrijd
26 Bridgeclub Vorden in 't Stamper-

tje
27 Chr. Vrouwenver. Passage Clini

Clowns
28 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
28 ANBO Klootschieten bij de Cam-

ping de Kleine Steege
28 St. Ludgerusgebouw Vierakker,

seniorensoos
28 Handwerkmiddag in de Wehme

Welfare, Rode Kruis
29 Klootschietgroep de Vordense

Pan



All
voor ee
kleurrijk Pas

Tulpen
geel of gemengd
bos 10 stuks a 2.99 nu: 2 bossen voor

Hertog
ovaal ijs
bak 850 ml div. smaken van 3.29 voor is99

RIEDEL
DUBBEL-
DRANK

DIVERSE SMAKEN
pak 1 liter 0.96

nu: 3 pakken voor

GOURMET-
SCHOTEL

kilo van 14.99 voor

FONDUE-
SCHOTEL

kilo van 14.99 voor

FONDUESCHOTEL
350 gram van 7.99 voor

VERS GEBAK

OH SNEEUWSTER
per stuk van 4.99 voor

3.49

OH VERWENTAART
per stuk van 5.99 voor

4.999

Foppen gerookte zalm 200 gram van 5.99 voor

29

FANTA OF
COCA COLA

fles 1,5 liter a 0.99

nu 4 flessen voor299

M O L E N H O E K
DE WINKEL HOEK
Oh HENGELO (G)
(0575)461205 FAX(0575)464612
Openingstijden rond Pasen:
maandag t/m woensdag 8.00 - 20.00 uur

donderdag 8.00-21.00 uur
vrijdag 8.00 - 19.00 uur

zaterdag 8.00-17.00 uur
zondag en maandag 1e en 2e Paasdag gesloten

•- '—~—

Eet vis,
omdat het zo gezond is!
Dinsdags van 930 tot 17.15 uur

op de markt in Vorden.

Ruime keus kwaliteitsvis.

VISHANDELr& F. VAN DE GROEP
Spakenburg

Tel./fax (033) 29 86 610
mobiel 06 22158903

Senstre
Huishoudelijke dienstverlening, verpleging en

verzorging (thuiszorg), woonzorgcentrum De Wehme,
maaltijdservice, voedings- en dieetadvies,

personenalarmering en hulpmiddelen (thuiszorgwinkel)

Informatie & advies 0900 - 8856
lokaal tarief, 24 uur per dag www.sensire.nl

l Jansen & gal
autoschadebedriif

Sehadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BDVAE

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

Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

Dorpsstraat 32 - Vorden
Telefoon: (0575) 55 35 35

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
* Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503
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i

l /l / APK Keuringsstation

l/l/OLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14

Suzuki
Balenol.8

bj. 1997
LPG 3 deurs Groen

Peugeot 306 XR 1.6 bj. 1994 4 deurs Rood
OpelVectra1.8LPGbj95
Renault Safrane 2.0 i bj 96 LPG
VW Golf Station TDI bj 95 Groen CV TRH St. bekr.

Diverse auto's vanaf 350 euro

2e paasdag geopend
van 11.00 - 17.00 uur

Nieuw in onze
showroom:

Daewoo Lacetti
JÏÏJJJJ.

Jebbink
Rondweg 2 Vorden

DAEWOO

(0575) 55 22 22

Schoolkinderen gaan
voor de 15e keer de boer op

Dinsdag 30 maart zijn 443 kin-
deren van 12 basisscholen uit
Zutphen, Warnsveld en Vorden
'de boer op' geweest. Het was dit
jaar voor de 15e keer dat op uit-
nodiging van de landbouworga-
nisatie (G.L.T.O.) schoolkinde-
ren een bezoek aan een land-
bouwbedrijf in de omgeving
brachten.

In 1988 werd het initiatief geno-
men door de toenmalige gezamen-
lijke landbouworganisaties A.B.T.B.,
C.B.T.B. en G.M.v.L in Warnsveld.
Alle 8 basisscholen uit de gemeen-
te Warnsveld (die toen ook nog de
kernen Vierakker en Wichmond
bevatte) namen deel aan een pro-
ject waarbij 's ochtends in de klas
een boer op bezoek kwam om te
vertellen over zijn bedrijf en de
landbouw in de omgeving. Diezelf-
de middag gingen de kinderen op
tegenbezoek en kwamen een kijk-
je nemen op de boerderij. Het le-
verde vele enthousiaste verhalen
op en inspireerde ieder om dit ini-
tiatief jaarlijks te herhalen.

Het volgende jaar meldden zich
ook 3 basisscholen uit Zutphen die
van het initiatief hadden gehoord.
Zij wilden graag meedoen en wer-
den met open armen ontvangen.
De deelname van schoolkinderen

uit 'de stad' was voor de boeren
een nieuwe uitdaging. Veel van de-
ze kinderen kwamen voor het
eerst van hun leven op een boerde-
rij en ontdekten er dat de melk uit
de koe komt en niet in de fabriek
gemaakt wordt. De landbouworga-
nisaties, ook een ervaring rijker,
besloten om het daarop volgende
jaar alle basisscholen uit Zutphen
uit te nodigen voor deelname aan
het project. Vele scholen reageer-
den positief. Door de overweldi-
gende reacties moesten de organi-
satoren naarstig op zoek naar
meer agrariërs die hun bedrijf
open wilden stellen om een groep
kinderen te ontvangen. Gelukkig
zijn ze hier telkens weer in ge-
slaagd. Sommige jaren namen 18
scholen deel met meer dan 600
leerlingen, die dan over 28 bedrij-
ven werden verdeeld.
In de loop der jaren hebben ook de
scholen uit Vorden zich bij het
project aangesloten. Door fusies
binnen de landbouworganisaties
is het nu onder de noemer van de
G.L.T.O. (federatie Bronckhorst) dat
dit project voor de 15e keer werd
georganiseerd. Het enthousiasme
van de deelnemende kinderen is
nog altijd groot. Wil men meer
weten of heeft men ook belangstel-
ling, meldt u zich dan bij Jozef
Holtlsag, tel. (0575) 44 12 14.

Uitvoering
Nutsblokfluit
en
Keyboarddub
Zaterdag 3 april heeft de Nuts
blo ktl ui t- en keyboardclub haar
jaarlijkse uitvoering in het
Dorpscentrum gegeven. De
avond, onder muzikale leiding
van Hans en Gea Weenk, was
een groot succes, de belangstel-
ling was groter dan verwacht en
er moesten stoelen worden bij-
gezet.

De jeugdige leerlingen (van 7 t/m
15 jaar) speelden zowel klassieke
muziek als ook zeer veel moderne
popsongs, waarvan een aantal met
CD.

Een groot succes waren de num-
mers van Chipz - Cowboy en
Chipz in Black - alle leerlingen de-
den mee op de fluit of het key-
board of als zanger en danser.

Dat ook de blokfluitgroep fors was
uitgebreid was goed te horen. Ze
speelden leuke serieuze stukjes
met de begeleiding van de CD.

De oudere jeugd leefde zich volle-
dig uit met nummers van Marco
Borsato, Robbie Williams en Hind.

The Final Countdown was het laat-
ste nummer voor de afsluiting
waarna een ieder moe maar vol-
daan huiswaarts ging na het zin-
gen van een tweestemmig Oh
When the Saints.

Evenals Gea en Hans werd ook Piet
Kramer, de voorzitter van de club,
in het zonnetje gezet als 'vrijwilli-
ger van de maand".

De doelstelling van de club is het
op een ongedwongen en speelse
manier de beginselen van de mu-
ziek aan de kinderen bijbrengen.

Dat dit ook dit jaar weer gelukt is
blijkt uit de reacties van het pu-
bliek. Het nieuwe seizoen begint
pas weer in september maar men
kan kinderen nu al aanmelden bij
het secretariaat: (0575) 55 33 12).

Speciaal voor Vordense lopers!
Wordt het langzaam maar ze-
ker geen tijd om in Vorden te
starten met een eigen Vordense
loopgroep? Met de achtkaste-
lenloop in Vorden liepen er 25
personen mee uit Vorden.

15 op de 10 km, 7 op de 21 km en
3 op de 30 km. Bovendien zijn er
een aantal lopers en loopsters die
in andere plaatsen lopen en nog
vele solo lopers. Bij voldoende aan-
meldingen gaat men starten met
2 groepen.
Groep l donderdagavond (de be-
ginners) en groep 2 donderdag-

avond (voor de gevorderden). Ver-
zamelen vanaf de Sporthal op het
Jebbink in Vorden.

Wat mag men van een loopgroep
verwachten? Onder gediplomeer-
de leiding: loopscholing, rustige
duurlopen, bostraining, interval
training, fartlek, veel plezier en
eigen shirt met het Vordense logo
behoort tot de mogelijkheden.

Inlichtingen en opgeven bij; Ton
ten Have, Het Jebbink 25, 7251 BJ
Vorden, tel. 55 28 27. Men mag ook
mailen naar: tenhave@beweegt.nl

Jeugdselectie VIP

De competitie gaan binnenkort
weer beginnen en dus een goe-
de reden om de Jeugdselectie
van VTP Vorden aan u voor te
stellen.

De Jeugdselectie, die sinds een
aantal jaren getraind wordt door
David Kamhi (via Stand Bye), be-
staat dit jaar uit 17 personen. Ra-
bobank Graafschap-West en Har-
bach Sport Zutphen zijn hoofd-
sponsors van de selectie.

Alle 17 personen doen mee aan de
competitie, die in de tweede week
van april van start zal gaan. Er
wordt door de leden van de Jeugd-
selectie competitie gespeeld op
woensdagmiddag en zondag. Ook
doen alle leden van de Jeugdselec-
tie, na afloop van de competitie,
mee aan een aantal toernooien in
de regio, waaronder uiteraard ook
het Rabo-Harbach Open Jeugdtoer-
nooi van VTP Vorden, dat in juni
plaats zal vinden.



CONTACT
EEN OCCASION AAN BOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

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

www.vanqeldereautos.nl

Mercedes
Sprinter 412 D

— i.z.g.st. 2000

incl btw€ 17.500,-

BMW 318i Cabrio zwart met. 1994 Lm. velgen € 12.500
Ford Mondeo 1.8 Ti wagon, groen, airco 1998 € 5.750
Mercedes 190 E 1.8 blauw, Lm. velgen 1990 € 2.650
Nissan Primera 2.0 SE automaat, groen 1996 € 5.500
Volvo S80 2.5 automaat TDI grijs, full options 1999 € 15.500

.M Autobedrijf
M Meleers

>. <;toonrWon tJ m1;?1^Hoge Wesselink 2 - Steenderen

l

www.autobedrijfmelgers.nl

(0575)451974

Skoda Fabia
1.4 combi comf.
45.000 km 2001
€11.250,-

Ford Focus 1.6 16V 74KW Ambiente 2000 € 12.750
Honda Accord 2.0I S 129.000 1995 € 5.750
Opel Zafira X1 16V Comfort 123.000 km 1999 € 14.950
Renault Scenic RXT 1.6 16V 120.000 km 2001 € 14.950
Volkswagen Golf Basis met airco 2001 64.000 km€ 13.250

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden Voor afspraak:

(0575) 55 38 02
06 -13827564

Peugeot 306
diesel

4-deurs met APK
1994

Div. AX-en
Div. BX-en
Div ZX-en
Div. Xantia's
Div. XM

vanaf € 1000,-
vanaf € 500,-
vanaf€ 1.250,-
vanaf € 2.000,-
vanaf€ 1.250,-

tot€ 4.000,-
tot€ 1.500,-
tot€ 6.000,-
tot€ 7.500,-

' tot €10.000,-

Peugeot 206 2.0 GTi 3 drs
96.000 km. grijs 1-2000 € 12.950,-

Peugeot 306 1.6 XS 3-drs.
142.000 km. zwart 7-1996

Peugeot 306 XN l .4 Break
92.000 km. grijs met. 2-1999

Peugeot 306 XT l .6 Break aut.
75.000 km. groen met. 3-2001

Peugeot 306 XT 2.0 HDi Break
106.000 km. blauw met. 6-1999

Peugeot 306XR l .4 Break
137.000 km. blauw met. 7-1997

Ford Escort l .8 Diesel Stationw.
159.000 km. groen met. 7-1997 € 4.250,-

Peugeot Partner l .9D Break
141.000 km. blauw 5-1998 € 7.750,-

Peugeot Partner 2.0 HDi
100.000 km rood met.
maart 2002 (marge-auto) € 10.750,-

Hyundai 2.0 Coupe
49.000 km. groen 9-1999 « I I .250,-

Smart PULSE 0.6
40 kw. autom.
27.000 km. geel 10-2000 € 9.750,-

Peugeot 106 l .4 XS 3-drs.
l l .000 km. zwart 5-2002

Peugeot 206 2.0 GTi 3-drs.
33.000 km. blauw 2000

Peugeot 206 XR l .9D 3-drs.
133.000 km. blauw 11-1998

Peugeot 206 XT 1.6 3-drs
83.000 km. grijs 10-1999

Peugeot 306 XR 1.4 3-drs.
15.000 groen 5-2000

Peugeot 206 CC 2.0 I6V 3-drs
30.000 km. grijs met. 2-2004 € 21.950,-

Peugeot 406 ST 2.0 HDi 90 pk
125.000 km. blauw met. l -2000

Peugeot 806 ST 2.0 MPV
200.000 km. groen 8-1994

Peugeot 806 ST 2.0 MPV Turbo
95.000 km. blauw 10-1999

Peugeot 807 ST 2.0 MPV
20.000 km. blauw l -2003

Peugeot J5 2.0 CAMPER
87.000 km. wit 8-1993

Peugeot 607 2.2 !6V4-drs
60.000 km. blauw 3-2001 € 22.950,-

Minimaal 6 maanden garantie • Controle volgens het Peugeot
KeurmerK • APK gekeurd • Gegarandeerde kilometerstand •
Voldoet aan de Peugeot Kwaliteitsnorm • 14 dagen of 1000 km
omruilgarantie • 24-uurs mobiliteitsgarantie • Landelijk
servicenetwerk • Gebruik van originele onderdelen •
Uitstekende mogelijkheden voor gespreide betaling •

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT. PEUGEOT

Automobielbedrijf A. Ridderhof B.V.
Molenenk 2, 7255 AX Hengelo (Gld.).TeL: (0575) 46 19 47

Geopend: ma.-do. 08.00-18.OOu. vrij. 08.00-20.OOu. za. 09.00-16.OOu.

ki jk ook op: w w w . r i d d e r h o f . p e u g e o t . n l

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28,
7234 ST Wichmond (0575)441621

Renault
Kangoo bestel

1.9 diesel
2001

www.autolangwerden.nl

Hyundai Excel 1.3, 3-drs benzine 1998
Opel Vectra Daimond 1.6,4-drs benzine 1999
Peugeot Partner 1.9, diesel 2001
Suzuki Swift 1.0 automaat, 5-drs benzine 1996
Suzuki Swift 1.3 automaat, 5-drs benzine 2000

Garage.bedrij

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

Mitsubishi
Space star

1.5 LE zilver, 2000
€11.500,-

1999
1993
1997
1999
1999

Mitsubishi Carisma 1.6 EL blauw met.
Opel Astra 1.6 S Sedan blauw met.
Opel Astra Station 1.7 TD Zwart met.
Volkswagen Bora 1.9 TD Rood met.
Volkswagen Golf 1.9 D Zilver met.

in Brinke
'AUTO-ENRIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575)551256

Ford Ka
1998, Rood,

Radio, LM-Velgen,
SO.OOOkm

Peugeot 206 Challenge 1.4,2004, Grijs Met, LM-velgen
Peugeot 405 GLX 1.6,1992, Antradet, centr.vg., 170.000 km
Peugeot 405 GLD 1.9 diesel, 1990, Zwart Met, 250.000 km
Peugeot 205 1.4 Generation, 1997, centr.vergr. 55.000 km
Peugeot 205 1.1 XE, 1986, Rood, 97.000 km



in het oog
springend..

Dat doet drukwerk

alleen indien er al-

le aandacht

en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

kennis

hand in hand gaan

en ingespeeld

wordt OP de

specifieke wensen

van u!

Wij maken in het

oog springend

drukwerk en het is

steeds weer een

uitdaging

om kennis en

vakmanschap om

te zetten in een

uitstekend

resultaat!

Wii zijn daarin

uw partner.

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

SIMPLYCLEVER

Zaterdag 10 april en maandag 2e paasdag geopend van 10.00 t/m 17.00 uur.
Skoda Fabia Choice v.a. € 14.020,-

Skoda Fabia Combi Choice v.a. € 14.520,-

Maximaal voordeel € 2.590,-
(actiepakket inclusief navigatiesysteem)*

Choice o.a. voorzien van:

. speciale bekleding

. centrale vergrendeling met

afstandsbediening en safe systeem

. halfautomatische airconditioning

incl. gekoeld dashboardkastje

. elektrische raambediening voor

. Parking distance control

« MFD (boordcomputer)

. buitenspiegels in carrosseriekleur

• stootstrip op deuren

. elektrisch verstelbare

en verwarmbare buitenspiegels

. chroompakket

• dakhemel met handgrepen

Genoemde vanaf prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken.
Brandstofverbruik gemiddeld 4,8 - 7,7 L/100 km (l op 13-20,8) C0remissie 130-185 G/km.
Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden. 'Actieperiode is t/m 30 april 2004.

Skoda Octavia Combi Celebrate v.a. €20.895,-
Skoda Octavia Celebrate v.a. € 19.995,

Maximaal voordeel € 2.710,-
(actiepakket inclusief navigatiesysteem)*

Octavia Celebrate o.a. voorzien van:

. climatronic

. 16 inch lichtmetalen velgen

met 205/55 R16 banden

. donkere knipperlichtruiten

• regensensor

. stuurwiel, handrem en versnellings-

pook uitgevoerd met leerdetails

. mattenset

unieke bekleding

getinte buitenspiegels

graniet decor

coming home functie

centrale vergrendeling

met klapsleutel

dashboardvakje afsluitbaar

dakrailing

Genoemde vanaf prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken.
Brandstofverbruik gemiddeld 5,0 - 9,1 L/100 km (l op 11,0-20,0) C0;-emissie 135-218 C/km.
Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden. 'Actieperiode is t/m 30 april 2004.

Scherp financieringstarief van 6,9% effectieve jaarrente!*
'6,9% effectieve rente per jaar. Financiering komt tot stand bij Volkswagen Bank te Amersfoort. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Vraag de dealer naar de voorwaarden.

U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ:

AUTOBEDRIJF G. SLOOT
Tra m straat 43

7241 CH Lochem

(0573)254191

Uw kassabon is geld waard!
Bij Roozegaarde Sport & Mode kunt u vanaf nu profiteren
van aantrekkelijke kortingen. Hoe gaat dat in z'n werk?

• Bij iedere aankoop ontvangt u een kortingscheque ter
waarde van 10% van het aankoopbedrag*.

• Het bedrag op de kortingscheque wordt bij een volgende
aankoop in mindering gebracht*.

• Bovendien ontvangt u dan opnieuw een kortingscheque
voor korting bij een volgende aankoop.

*) Vraag naar de voorwaarden in de winkel

ROOZEGAARDE
Sport SMode^Jpr

Spalstraat 13 Hengelo Gld. Tel (0575) 461996

YOY winkelopenstelling
donderdag 8 april: geen koopavond.

Vrijdag 9 april (Goede Vrijdag):
gehele dag open - 18.00 uur gesloten.

Maandag 12 april (2e Paasdag):
gesloten.

De Vordense
Ondernemersvereniging

wensf u prettige Paasdagen.



Dat zit wel goed, 2de Paasdag 1919 85 laar 2004

JARROW HOEKBANK
VAN 2.340,-VOOR 1.895,-

Hoekbank in stof. Exd. accessoires.

URSCY 3+2 ZITSBANK
VAN 3.095,- VOOR 2.495,-

3+2 Zits in leder.

TORRY 3+2 ZITSBANK

VAN 2.670,-VOOR 2.145,-
3+2 Zits in leder.

PRESCOT 3+2 ZITSBANK
VAN 2.950,- VOOR 2.370,-

3+2 Zits in leder.

Deze Paasaanbiedingen zijn geldig tot 30 april 2004
Exclusief voor Oost-Gelderland bij:

RYAL 3 ZITSBANK
VAN 1.215,-VOOR 975,-

3 Zits in stof.

M E U B E L E N
W O N E N & S L A P E N

WEHLSEWEG 4 KILDER - TEL 0314 683041

Prettige
Paasdagen!

Fa. Jansen „de Smid
Wie jarig is trakteert:

~*~r

wij geven 25% korting
op alle artikelen.

Elke maand vanaf € 10,- één kassabon inleveren bij de kassa
met naam en adres voor grote prijzen die elke maand worden
getrokken uit de bus, o.a.

broodbakmachine/mixer, etc.
3 prijzen per maand.

Deze actie loopt tot en met eind december 2004.

Fa. Jansen „de Smid"
Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

UW ADRES

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334

Hef plaatselijk nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde van uw advertentie!

Installatie computernetwerken

Weevers Net

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

; Weevers

.o . f .

_ s ch oo r s t e e n v e e g be d ri jf

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

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

JRK uw tapijtspecialist
c/w trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd excl. zijkanten

slechts € 189.°°voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 7959°

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

7 6 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97/0651618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

.^ .

Qroot Roessink
b l o e n

Plant van de maand:

Linum perenne 'Alba'
€ l,- per stuk (vlas)

voorjaarsplantjes
bloem- en groentezaden

sier- en fruitbomen
vaste planten
potgrond etc.

alles voor Pasen

Wij wensen u fijne Paasdagen.
Goede Vrijdag na 18.00 uur gesloten.

Ie en 2e Paasdag gesloten.

Openingstijden: ma. t/m do. 8.00-18.00 uur,
vr. 8.00-21.00 uur, za. 8.00-16.00 uur.

Adres: Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo ((ild.)
V Tel. (0575) 46 16 22 • www.groot-roessink.nl l

Lamsvleesü!
Even geen trek meer in varkens-, rund- of kippen-
vlees? Probeer dan nu

LAMSVLEES
van eigen schapenhouderij
halve of hele lammeren
diepvriesklaar, ± 10/20 kilo.
Ook heerlijk op de barbecue.
Bel voor meer informatie naar
Jan en Gerrie Gosselink,
Tel. (0575) 44 14 11.

bossenbroek
VASTGOEDBEMIDDELING

Ruurloseweg 49 Tel.: (0575) 46 31 32 Mobiel: 06 21580650
7255 DG Hengelo (Gld.) Fax: (0575) 46 51 58 E-mail: bossenbroek@tref.nl

Op uitstekende locatie aan de rand van het dorp. Achter vrij uitzicht.

RUIME BOUWKAVEL 762 m2
(met te slopen voormalige supermarkt).
BOUWPLAN met meerdere mogelijkheden voor een woonhuis
met eventuele praktijk (max.opp. 177 m2)

WICHMOND

Dorpsstraat 10
Vraagprijs
€193.000,-k.k.

KAIROSAVOND
Er is meer

op dinsdag 13 april a.s.
bij Pillen „'t Zwaantje",

in,/tZwanewiek",
Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde

met Theo van Campenhout.
Zaal open 19.00 u.
Aanvang: 20.00 u.

Entree: € 5,00.
Inl.: Nardie Krabbenborg,

tel. 0544-375708.
Zie artikel elders.

Weekblad Contact
heeft al vele kopers

de weg gewezen!

II • tti Hl 111 V» EC
l n l<ssj< m h Vi<le< nicdiiclies

•TROUWREPORTAGES
* BEDRIJFSPROOUCTIES
* EVENEMENTEN
* DIGITALE FTJTOSEWERKING
•VIDEO NAAR DVD
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Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

'Schrikkeljaar'
We hebben het schrikkeljaar, 29
februari weer voor 4 jaar achter de
rug, doch wat de betekenis van
een schrikkeljaar is en waarom
één keer in de vier jaar een extra

x dag aan de maand februari wordt
toegevoegd is misschien niet ie-
dereen duidelijk. Een schrikkel-
jaar telt immers 366 in plaats van
365 dagen. Mogelijk is de beteke-
nis u bekend, evenwel er kunnen
ook mensen zijn die het niet we
ten en graag wat meer kennis hier-
omtrent zouden willen hebben.
De aarde draait niet helemaal in
365 dagen rond de zon, hij doet er
5 uur, 48 minuten en 1814 secon-
den langer over. Na 4 jaar komen
we dus bijna een dag tekort. Dit

^ wordt gecorrigeerd door ééns in
de 4 jaar een extra dag aan febru-
ari toe te voegen. Ook dan klopt de
telling niet, daarom wordt aan
eeuw-jaren niet een extra dag bij-
geteld, tenzij deze deelbaar is door
vierhonderd. Het probleem is
knap en ingewikkeld opgelost! De
benaming 'schrikkel' is afgeleid
van het woord 'sricken' hetgeen
betekent: met grote passen lopen.
Het lijkt mij niet plezierig op een
schrikkeldag te zijn geboren. Toch
is dit aan circa 11.000 mensen be-
schoren. Kortom, we hebben het

k weer voor vier jaar achter de rug
en inmiddels heeft de winter
plaats gemaakt voor de lente en
daar mogen we blij om zijn. De da-
gen worden langer, waaraan ook
de klok een handje heeft meege-
holpen door een uur te zijn voor-
uit gezet. De natuur komt tot le-
ven; planten, bloemen, bomen,
kortom alles wat bloeien kan
komt in bloei en dat is elk jaar
weer een prachtig en een onvoor-
stelbaar wonder.
We vragen ons wel eens af of de na-
tuur is geschapen voor de mens, of
is de mens geschapen voor de na-
tuur? Natuurlijk mogen we hier-
van gemeten. Hoe men het ook be-
ziet is niet relevant; de mens be-
reikt een veel hogere leeftijd dan
vroeger en dat gaat gepaard met
een teruglopende gezondheid,
daar is geen ontkomen aan! Reden
dat veel oudere mensen hun zelf-
standigheid moeten inleveren.
Heerlijk toch als er vakkundige
mensen zijn die van ons overne-
men waartoe wij zelf niet meer in

> staat zijn! Hiervoor is wel meer
huisvesting noodzakelijk!
Het opgeven van zelfstandigheid is
een ingrijpend gebeuren en laat
diepe sporen na. Mensen die de
oorlogsjaren hebben meegemaakt
en hard hebben gewerkt het 'ge-
plunderde' land op te bouwen
zijn de huidige bewoners van de
tehuizen. Het is niet gemakkelijk
te aanvaarden dat we ons eindsta-
tion hebben bereikt en er geen
weg terug meer mogelijk is. We
mogen dankbaar zijn als onze fy-

f sieke gesteldheid er om vraagt,
een goede opvang geboden kan
worden. Veel dorpsgenoten zien
ook reikhalzend uit naar gebor-
genheid en zien met lede ogen het
steeds weer mislukken van de zo
dringend noodzakelijk bouwplan-
nen van 'de Wehme'! Het steeds
weer uitstellen van de bouw stemt

niemand vrolijk! Het is schrijnend
dat een groot aantal mensen zich
op hun oude dag in de steek gela-
ten voelen en de dupe dreigen te
worden van een goed 'getimde',
plotseling opdoemende nieuwe
speler: 'bomenbelang', in de 'soap-
serie: hoe verbouwen wij 'de Weh-
me', een treurspel in 'tig' bedrijven!
Het is voor 'bomenbelang en om-
wonenden' een goed recht voor de
natuur en hun woongenot op te
komen. Indien men echter de
mens ondergeschikt maakt aan de
materie schiet men zijn doel voor-
bij. De rechter mag met het afge-
ven van een negatief juridisch ad-
vies correct hebben gehandeld;
doch hij heeft een 'wetje' laten
prevaleren boven het belang van
een kwetsbare bevolkingsgroep.
De uitspraak van de 'rechter' im-
pliceert 'indirect' dat een eventu-
eel gewijzigd bouwplan eerst ter
goedkeuring aan opposanten voor-
gelegd moet worden. In de honger-
winter van 1944/1945, in het wes-
ten van het land, zou de rechter
beslist hebben meegeholpen 'bo-
men om te leggen' Wegens het
ontbreken van gas en licht moest
toch ergens een schamel beetje
eten op gekookt worden. In deze
'beruchte rampwinter' was het
ook de enige mogelijkheid een
beetje warme voeten te houden. Er
zijn toen veel bomen omgelegd. Ja,
daar heb ik flink aan meegewerkt!
Wat vergunning? We moesten
overleven, dat was een dwingende
noodzaak, waarbij 'juridische
vondsten' ons niet in leven kon-
den houden.
Er zijn deuren uit huizen gesloopt,
kortom alles wat branden kon
ging in de fik. Zelfs de houten blok-
jes tussen de tramrails in Amster-
dam zijn opgestookt. Het is be-
schamend dat men, zoals in de
media vermeld, 'blij' is met de uit-
spraak van een rechter die 'indi-
rect' oude mensen scheidt! Hoe
kan men 'blij' zijn dat echtparen,
die soms veertig, vijftig jaar of lan-
ger hebben samen geleefd en nu
de één niet meer voor de ander
kan zorgen, geen plaats is in de
herberg? Is dat een wereld die wij
wensen? Moeten we nog meer
'duizenden euro's over de balk
smijten met steeds weer rekken
van het nemen van een adequate
beslissing?

Waar wachten we op? Soms op 'de
devaluatie' van het ogenblik? We
kunnen mooie plannen maken,
doch als zich plotseling een ramp
voordoet en dat gebeurt dikwijls,
je kunt er nu zelfs bijna op wach-
ten, dan hebben onze 'bezwaren'
geen enkele waarde meer. De seni-
oren echter, hebben geen tijd om
te wachten; voor hen heeft het al
veel te lang geduurd! Laten we ho-
pen dat die mensen, die de noden
van oude dorpsbewoners onderge-
schikt maken aan de hoogte van
een gebouw en een paar oude bo-
men gaan inzien dat, wegens de
voortgaande vergrijzing steeds
meer mensen verzorging nodig
hebben! Deze zorg mag, hoe dan
ook aan hulpbehoevenden niet
worden onthouden. Het is niet
goed dat het mooie dorp wordt ge-
splitst in twee kampen van vóór en

tegenstanders van het nu al vier
jaar durende touwtrekken om de
zo broodnodige voorzieningen
voor senioren te realiseren. Dit
doet veel mensen pijn en daar mo-
gen bezwaarden niet aan voorbij
gaan.
Laten we na het vernemen van het
vonnis van de rechter, 'blij' te zijn
met de uitspraak maar zien als een
misplaatst, impulsief geuit foutje?
Dit woord staat in deze context als
vloeken in de kerk. Er is geen enke-
le reden voor blijdschap!
U mag andersdenkenden niet het
recht ontzeggen voor een andere
mening uit te komen. In geen ge
val mogen de tegenstellingen uit-
monden in een elkaar verketteren!
Er is al genoeg ellende in de we
reld! Het heeft mij als buitenstaan-
der, een niet belanghebbende
Noord- Hollander, verbaasd dat de
gemoedelijke Achterhoeker tot
zo'n lang slepend en zeer kost-
baar proces in staat is. Het is in ie
der geval hoopgevend dat partici-
panten nu besloten zijn met el-
kaar de gerezen problemen 'door
en uit' te praten. We mogen hopen
dat er bij alle partijen de wil aan-
wezig is de besprekingen tot een
goed einde te brengen!
Het zou inspirerend werken in-
dien u zich herinnert wat het 9 ja-
rige Zuid-Vietnamese meisje, Kum
Phuc 32 jaar geleden is overko-
men. Zij is door die Amerikaanse
luchtaanval op haar dorp in Viet-
nam voor 65 % verbrand en nadien
19 keer geopereerd. Een foto van
het toen naakte, vluchtende meis-
je is de hele wereld overgegaan.
Dit meisje wilde arts worden, doch
dit werd haar door de communisti-
sche machthebbers niet toege
staan. Zij moest gebruikt worden
voor propaganda doeleinden en
werd naar de 'heilstaat' Cuba ge
stuurd, waar ze zes jaar heeft ge
woond. Hier leerde zij haar man,
een Vietnamees kennen waarmee
zij op 11 september 1992 is ge
trouwd. Zij hebben twee kinderen.
Bij de gratie mochten zij op huwe
lijksreis naar Moskou. Op de terug-
reis naar Cuba heeft het vliegtuig
een tussenstop gemaakt op New-
Foundland in Canada, waar zij
zijn uitgestapt en asiel hebben ge
vraagd. Sindsdien wonen zij in
hun nieuwe vaderland. Deze jon-
ge, zwaar geschonden vrouw heeft
in Washington de bemanning van
de bommenwerper ontmoet, die
haar deze zware verminking heeft
aangedaan.

Omdat zij Jezus, die aan het kruis
zijn beulen kon vergeven, in haar
hart heeft gesloten, kon en heeft
deze prachtvrouw op haar beurt
de bemanning van de bommen-
werper vergeven. Zij heeft een
stichting in het leven geroepen,
die vanuit Canada weeskinderen
verzorgt in Oeganda!
Als u met elkaar aan tafel gaat om
de problemen ten aanzien van 'de
Wehme' te bespreken, verwijder
dan de spiegel, ook in uw hart om
te voorkomen dat u naar binnen-
gericht, het gesprek aangaat. Open
het venster en kijkt zonder wrok
naar de ander, dan kan eindelijk
eensgezind de zo noodzakelijke
beslissing genomen worden om
voor veel van uw medemensen
zorg mogelijk te maken

J.W.Jansen
De Delle 19
April 2004

Kranenburg gul voor
Nancy Rutgers

Engels voor volwassenen
Engels was al een wereldtaal, nu
door de éénwording van Euro-
pa, is voor een Europeaan, enige
beheersing van de Engelse taal
noodzakelijk geworden.

Wie de Engelse taal niet beheerst
is eigenlijk een Europees analfa-
beet. Lispelend op deze ontwikke
ling is door mevr. Rots-Beusink een
cursus ontwikkeld. Deze cursus is
in het bijzonder gericht op volwas-

senen die onafhankelijk van hun
leeftijd en vooropleiding, de Engel-
se taal in woord/spraak en ge-
schrift willen kunnen hanteren.
Sinds kort wordt deze cursus 'En-
gels voor volwassenen' weer gege
ven in de regio Hengelo, Keijen-
borg en Vorden. Voor deze oplei-
ding zijn begrijpelijke boeken ge
schreven door de docente mevr.
Rots-Beusink; daarbij kan gebruik
worden gemaakt van moderne au-

dio hulpmiddelen zoals de audio
CD voor thuisgebruik. Veel aan-
dacht wordt er geschonken aan de
uitspraak, daarnaast ook aan de
nodige lees- en schrijfvaardigheid.
Diegene die al een beetje Engels
kunnen, krijgen de kans zich in de
reeds bestaande groepen aan te
sluiten. Deze zijn begonnen in
2002 en 2003. De grote van de
groep is rond de tien. Voor inlich-
tingen en aanmelding voor deze
praktische cursus, kan men con-
tact opnemen met mevr. Rots-
Beusink, tel. (0543) 45 14 76.

Om het werk van Nancy Rutgers
in Nepal te ondersteunen haal-
den jongens en meisjes van De
Kraanvogel tijdens de palm-
paasoptocht liefst € 270 op.

Het is een traditie, dat leerlingen
op palmzondag met versierde
palmpaasstokken zingend langs
de huizen in Kranenburg trekken.
Het geld, dat ze bij hun rondgang
door het dorp krijgen, wordt altijd
besteed aan een goed doel.

Dit jaar hoefde men niet lang na te
denken over dat doel: Kraanvogel-
leerkracht Nancy Rutgers verblijft
al geruime tijd in Nepal. Ze levert
daar een bijdrage aan het onderwijs.
Om haar wat extra mogelijkheden
te bieden, werd tijdens de kerstvie
ring al een collecte gehouden. Ook
de opbrengst van de palmpaasop-
tocht (meer dan het dubbele van
het gewone bedrag!) gaat nu naar
Nepal.

Afgelopen zondag hadden 75
meisjes en jongens en enkele ou-
ders er een natte rug voor over om
bij elk huis een palmpaasliedje te
zingen.

De bijdrage van de Kranenburgers
werd o.a. op een briefje als volgt
verwoord: "Geachte Palmpaashel-
pers, als je hoort, dat de directeur
van de Hartstichting zoveel geld
moet verdienen, dan denk je: Wel-
ke stichting is nog wel te vertrou-
wen. Daarom geven we dit voor
Nancy. Dan weten we, dat het
goed besteed wordt."
Als pleister op de wonde voor de
natte kleren kregen de meisjes en
jongens overal ook nog wel wat
snoepgoed. Dat werd na afloop op
school eerlijk verdeeld.

Overigens keert Nancy binnenkort
naar Nederland terug. Na de mei-
vakantie werkt ze weer als leer-
kracht op De Kraanvogel.

Gemeentelijke ondersteuning
voor familie Chettri
Gita Chettri en de Steungroep
die haar met raad en daad ter
zijde staat, zijn blij met het be-
sluit van de gemeenteraad om
Gita Chettri en haar kinderen
alsnog maandelijks een bedrag
uit te keren voor de kosten van
levensonderhoud.

"Ik ben erg blij met het gebaar van
de gemeente Vorden", zegt Gita
Chettri, die het bericht vorige
week van wethouder Wichers te
horen kreeg. Zij voegt er onmid-
dellijk aan toe dat zij hoopt dat
aan alle onzekerheid voor haar
gezin binnenkort een einde zal ko-
men door een (positieve) uitspraak
van de IND.

Officieel is Gita een uitgeproce
deerde Nepalese asielzoekster.
Daarom kan zij geen aanspraak
maken op werk of een uitkering.
Omdat de familie nog een aan-
vraag heeft lopen om op humani-
taire gronden in Nederland te mo-
gen blijven, mogen zij een uit-
spraak in deze zaak afwachten in
ons land. Probleem daarbij is ech-
ter dat er dus geen financiële mid-
delen zijn, waaruit Gita en haar
kinderen in hun levensonderhoud
kunnen voorzien. De plaatselijke
kerken en bijna honderd particu-
lieren zijn toen bijgesprongen.
Door de ondersteuning van de ge
meente Vorden is dat nu niet meer
nodig. Onder de oude vreemdelin-
genwetgeving konden uitgeproce

deerde asielzoekers nog een laat-
ste verzoek doen op humanitaire
gronden in Nederland te mogen
blijven. Gita heeft in 2000 zo'n ver-
zoek ingediend, maar de Immigra-
tie en Naturalisatiedienst (IND)
wilde dat verzoek aanvankelijk
niet in behandeling nemen.

In september 2003 moest de IND,
volgens een uitspraak van de
rechtbank in Rotterdam, het ver-
zoek opnieuw in overweging ne
men. De rechtbank was van oor-
deel dat de IND onjuist en onzorg-
vuldig had gehandeld.

In januari van dit jaar kwam het
bericht van de IND dat het verzoek
alsnog in behandeling zal worden
genomen. De familie is nu in af-
wachting van een nieuwe uit-
spraak van de IND. Omdat zij nog
in een procedure zitten, kwam de
familie niet in aanmerking voor
de eenmalige pardonregeling van
minister Verdonk.

"Wij hopen nu op een gunstige
uitspraak, zodat wij hier mogen
blijven. Wij wonen nu al tien jaar
in Nederland. Ik kan en wil niet
nadenken over wat er met ons
gaat gebeuren als wij geen vet
blijfsvergunning krijgen. Terug
naar Nepal kunnen wij niet meer.
Wij zijn gevlucht voor de terreur
van de maoïsten en de toestand is
daar alleen maar slechter gewor-
den".

Contactavond FNV Bouw
afdeling IJsselvallei
Afgelopen vrijdagavond hield
de FNV Bouw afd. IJsselvallei,
(Vorden, Vierakker, Warnsveld,
Wichmond, Kranenburg, Zut-
phen en Brummen) in zaal 'De
Herberg' haar jaarlijkse con-
tactavond, waarbij 86 personen
aanwezig waren.

Vanwege de afwezigheid van voor-
zitter Gerrit Eggink ( die herstel-
lende is van een heupoperatie)
werden de honneurs waargeno-
men door Patrick Nijenhuis. Het
werd een wel zeer feestelijke bij-
eenkomst, want er werden die
avond maar liefst 34 jubilarissen
gehuldigd!
In totaal negen personen van 12?
jaar, tien van 25 jaar, negen van
40 jaar, vijf van 50 terwijl de heer
van Mer zelfs al 70 jaar lid is van de
bond. Helaas konden door omstan-
digheden niet alle jubilarissen

aanwezig zijn. Degenen die er wel
waren werden gehuldigd door
Arthur Bargerbos, oud district
bestuurder van de FNV Bouw.
De heer van Mer werd nog even
speciaal in het zonnetje gezet. Een
70 jarig lidmaatschap is nu een-
maal geen alledaagse gebeurtenis!
De schoonzoon van deze krasse ju-
bilaris maakte tevens van de gele
genheid gebruik om ook monde
ling zijn felicitaties uit te spreken.
Na al deze huldigingen volgde een
gezellig feest met medewerking
van "Reality music" die voor de
muzikale noten zorgde.
Brummen is sinds kort ook bij de
afdeling IJsselvallei aangesloten.
Patrick Nijenhuis toonde zich ver-
heugd dat er deze avond al een
aantal leden uit Brummen op de
feestavond aanwezig waren.
Tevens wenst hij voorzitter Gerrit
Eggink een voorspoedig herstel toe.



LUSTEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide col-
lectie schilderijlijsten in
goud of één van de vele
andere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

HOME

Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of lo-
gen. Verkoop di. t/m za. van
10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315)2411 69

Thuiswerkers
gezocht

in de regio
voor grote inpakcentrale,

o.a. inpak- en sorteerwerk,
leuk werk, goede verdiensten.

Bel met onze consulente

0900-5555777

(80 cpm)
ma. t/m vr.9-21, za.10-15

Voegbedrijf
GEBR.LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
« (0544) 37 70 08

BORCULO
« (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

TE HUUR:
opblaasbare

ABRAHAM - SARAH
OOIEVAAR

SPRING KUSSEN
voor de kleintjes

BALLENBAD
CLOWNS

Spiekker-Zemann
0544-376014

de Bos Makelaardij og

De andere makelaar
voor uw regio!

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

U deBos

Op onze landelijke boomkwekerij
kunt u dit voorjaar weer
een keuze maken uit diverse
sierheesters, -coniferen en bomen.

D U A U b bolvorm, kegels, piramide en haagjes 10/15 tot 35/40 cm

TAXUS BACCATA 60/80,80/100enlOO cm

THUJA (haagconifeer) 100/125 en 100 cm

UIVtKbC KUIflCN bolesdoorn, bolacacia, bolcatalpa, leilinde, etc.

ACTIE Taxus baccata 30/55 cm € 1,00

U bent elke vrijdag en zaterdag van 9.00 -17.00 uur

welkom of na telefonische afspraak

BOOMKWEKERIJ VISSCHERS

Hesselinkdijk 2, Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 464 494 of 0 6 - 2 2 2 98 221

Hengelo 6ld.

4 Wichmond

J Vorden

Hesselinkdijk 2

Hef plaatselijk nieuws in Weekblad Contact
verhoogt de waarde van uw advertentie!

Zo wordt u
sensationeel
bruin - snel,

veilig en
natuurlijk

mooi!
Zelf bruinende

spray

(geen LJV-straling)

Snel klaar

(geen gedoe!)

Versterkt
eigen teint

(geen oranje)

4-5 dagen egaal
resultaat

(zichtbaar na 2-3 uur
inwerktijd)

c
S P R A Y S U N

Het mooiste bruin zonder de zon.

Hair & Beauty

Kapsal
Zonnestudio
Schoonheidssalon

Dreef 11
7255 WV Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 57 15

RYST
REA

FREAKT PIANO PAR' T

LONDON
NIGHTS

\Y/\VW/

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Heiterg 21:40 * Wamsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50

* Eefde, De Uitrusting 21:55 M/men, Kazerne 22:00 * Borculo,
Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Ge/se/aar, Floryn 22:00 *

Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurio ,Nieuwe weg 22:30 *
Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *

Epse, Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 * Harfsen,
Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek,

Bonte Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45.

Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

bossenbroek

Ruurloseweg 49 Tel.: (0575) 46 31 32 Mobiel: 06 21580650
7255 DG Hengelo (Gld.) Fax: (0575) 46 51 58 E-mail: bossenbroek@tref.nl

VASTGOEDBEMIDDELING
• vastgoedbeheer

• bouwtechnische inspectie
• aan- en verkoopbegeleiding

• prijsbepaling

BOUWBEGELEIDING
• bouwcoördinatie
• projectbegeleiding

• bouwkostenadvies

• bouwadvies

Gesprekspartner bij aan- en verkoop van een woning of
bedrijfsobject.
Deskundige begeleiding bij nieuwbouw, verbouw of renovatie.
U krijgt een persoonlijk en onafhankelijk advies.

Gaat u ook met een VEILIG gevoel

op vakantie!

' V E I L I G '
IWONEN!

Bouwkundige Inbraakpreventie

Zutphen
Uw preventieadviseur: Karel Franken

Weg naar Voorst 31 • 7205 CL Zutphen • Tel. (0575) 51 58 25
Politiekeurmerk Veilig Wonen®
www.woninQonderhoudfranken.nl



Voetb a l

RATTI
Woensdag 7 april:
Winterswijk 6 - Ratti 4

Zaterdag 10 april:
Ratti Fl - Halle F3; Ratti El - Longa
'30 Eli; Ulftse Boys E3 - Ratti E2;
Ratti Dl - GSV '63 Dl; Ratti Cl - Oe-
ken C2; Almen BI - Ratti BI; Ratti 5
-AZSV11; Voorwaarts DA1 -Ratti DA1

Maandag 12 april:
Ratti l -Zelhem 1; Ratti 2-WW34
4; Keijenburgse Boys 6 - Ratti 3;
Ratti DA1 - AD '69 DA1 (dames)

WWNA-Hoza l - Ratti l (dames)
Afgelopen zondag moesten de da-
mes van Ratti naar Apeldoorn voor
de uitwedstrijd tegen WWNA. Rat-
ti begon wat afwachtend aan de
wedstrijd. Na twintig minuten
voetballen werden er wat meer

^ kansen gecreëerd door Ratti.

Een mooi genomen cornerbal van
Genie Brummelman werd helaas
niet in het doel gekopt. Verder wa-
ren er nog twee kansen aan het
einde van de eerste helft die jam-
mer genoeg niet werden verzil-
verd, zodat Ratti de rust inging
met een 0-0 stand.

In de tweede helft ging Ratti ver-
der op zoek naar een doelpunt.
Kansen werden er genoeg ge-
creëerd, maar wederom kwamen
er geen goals uit voort. De klok tik-
te aardig door en hierdoor werd de
druk om te scoren alleen maar gro-
ter. In de laatste tien minuten
volgden er nog een aantal kansen
snel achter elkaar. Tussendoor
counterde WWNA ook nog een
keer, maar dit werd door goed ver-
dedigend werk achterin opgelost.

Net voor het fluitsignaal haalde
Genie Brummelman nog een keer
uit, maar de bal ging helaas -via
binnenkant paal- het doel niet in.
Ondanks het overwicht dat Ratti
de gehele wedstrijd had, kwamen
de dames niet verder dan een 0-0
eindstand.

Jammer van het puntenverlies,
maar doordat de nummer twee,
SHE deze zondag ook punten heeft
laten liggen en de nummer drie
ook nog goed mee doet, blijft het
spannend in de strijd om het kam-
pioenschap. Volgende week in het
paasweekend staan er twee wed-
strijden op het programma, zater-

* dag uit tegen Voorwaarts en maan-
dag thuis tegen AD'69.

SOCH
Socii had zondag E.D.S. als tegen-
stander en gezien de stand ge-
woon verplicht de punten thuis te
houden. Gehavend door een paar
blessures maar met wel de niet ge-
heel fitte aanvoerder Roland Wol-
brink in de basis begon men aan
de klus. Socii liet er geen gras over
groeien en ging fel van start en dit
werd al in de derde minuut be-
kroond met een fraaie treffer van
Ronald Wolbrink 1-0.

Dat deze heer erin de 32 en 36 mi-
nuut nog twee in schoot na goed
voorbereidend werk van zijn maat-
jes betekende dat de wedstrijd al
ver voor rust beslist was. Kort na
aanvang van de tweede helft kon
hij zich met een gerust hart laten
vervangen door John Riefel die op
zijn beurt in de 76 en 82 minuut
de 4-0 en de 5-0 binnen schoot.

Ook werd de altijd hard werkende,
maar moe gestreden Jos Peters ge
wisseld en nam de reserve doel-
man Henri Vreman zijn plaats in
de spits over en wist na een mooie
aanname het net te vinden 6-0.
Met deze uitslag en geen verdere
blessures opgelopen deze wed-
strijd kan Socii tevreden zijn.

Socii Fl - De Hoven Fl: 3-0
Socii El - DZC '68 E6: 8-1

Socii E2 - DZC '68 E9:4-9
Socii Dl - DZC '68 D4: 2-5
Socii Cl - Klein Dochteren Cl: 7-0
ABS 3 - Socii 2: 7-0
Wolfersveen 2 - Socii 3:0-1
Socii 4 - Brummen 5: 5-1
Socii 5 - Brummen 6: 0-2
Socii 6 - Grolse Boys 5:0-12

Programma 10/12 april
De Hoven Fl - Socii Fl; DZC '68 E6 -
Socü El; DZC '68 E9 - Socii E2; PAX
D3 - Socii Dl; Almen Cl - Socii Cl;
De Hoven Al - Socii Al; Socii l -
Wolfersveen 1; Socii 2 - Warnsveld
3; Ruurlo 5 - Socii 3; EDS 2 - Socii 4;
Socii 5 - Warnsveld 5

VORDEN
Vorden - WG'25:1-0
Vorden heeft WG'25 met lege
handen naar huis gestuurd. Daar
heeft de Gaanderense doelman
Torn Schepers een belangrijke bij-
drage in gehad. Vijf minuten voor
tijd blunderde de goalie bij een af-
standsschot van Joris Platteeuw.

Dit was de enige treffer van de
wedstrijd en voor Vorden overi-
gens niet onverdiend. Het was een
wedstrijd zonder uitgesproken
kansen, maar zeker het aanzien
waard.

Vorden begon enthousiast aan de
wedstrijd en zette met goed com-
binatievoetbal druk naar voren.
Op het middenveld werd goed ge-
stoord en het gevaarlijke spitsen-
trio (zij hebben al 41 doelpunten
op hun conto) kreeg geen schijn
van kans tegen de sterk spelende
achterhoede van Vorden.

Nieuwkomer en vleugelverdediger
Niels Vos groeit per wedstrijd en
speelde zondag ook weer solide.
Met de voorhoede van Vorden
blijft het tobben. Ook Erik Rakitov
en Jan Bert Esselink hebben voorlo-
pig afgehaakt.

Vorden had weliswaar wat meer
balbezit, maar kon zich geen kan-
sen creëren. WG'25 was eenzelfde
lot beschoren en kwam ook niet
veel verder dan de zestienmeter.
Doelpunten larderen de wedstrijd,
doch het was een aantrekkelijke
partij om naar te kijken.

De enige kansen voor de rust wa-
ren voor Vorden. Rob Enzerink
ging een eentweetje aan met Rene
Neijenhuis, maar hij zag zijn schot
geblokkeerd en in de rebound wist
hij niet meer de juiste richting te
vinden. Joris Platteeuw kopte op
slag van rust een hoge voorzet van
Erik Oldenhave nipt naast.

WG'25 nam in de tweede helft het
initiatief. Er ontstond enige druk
op de achterste linie, maar Vorden
loste dat voetballend op.

WG'25 richtte zich voornamelijk
op de lange uittrappen van hun
doelman, maar ook hij kon zijn
spitsen niet in stelling brengen.
Geleidelijk aan wist Vorden zich
onder de druk uit te werken en
werd het weer een open wedstrijd.
De geelzwarten bleven goed com-
bineren en was daardoor ook meer
in balbezit.
Ronald Visser die weer in de punt
van de aanval was geposteerd zorg-
de voor het nodige gevaar en was
een aantal keren dicht bij een sco-
re, maar doelman Schepers wist
dat te keren.

Met nog vijf minuten op de klok
liet doelman Schepers ook Vorden
delen in de Gaanderense feest-
vreugde (postcodeprijs) door een
afstandsschot van Joris Platteeuw
door zijn handen te laten glippen
1-0.

Bij Vorden ging de deur op slot en
de laatste minuten van de wed-
strijd werden tactisch uitgespeeld.
Door deze overwinning schuift
Vorden een aantal plaatsen op in
de 4e klasse C. Komende zaterdag-
avond speelt het thuis de inhaal-
wedstrijd tegen AD'69.

Uitslagen 3/4 april
Vorden BI -Twello FC BI: 2-1
Vorden B2 - Brummen B2:4-1
Vorden Cl - Eefde SP Cl: 3-1
Vorden C2 - WHCZ C5:4-1
Vorden Dl - Angerlo Vooruit Dl: 2-1
Zelos D2 -Vorden D2: 5-0
VIOD D4 - Vorden D3:0€
Vorden El - AVW '66 E2: 3-1
Vorden E2 - DZC '68 E4: 0-8
DZC '68 E5 - Vorden E3: 3-3
Vorden Fl - Be Quick Fl: 0-1
Wolfersveen Fl -Vorden F3:2-0
Vorden F4 - Concordia-Wehl F4:6-1
DZC '68 F9 - Vorden F5: 2-0
Vorden F6 - Be Quick F4:1-6
Vorden l - WG'25 1:1-0
DVC'26 4-Vorden 2: 2-0
Pax 3-Vorden 3: 3-0
WVC 4-Vorden 4:4-1
Pax 7-Vorden 5: 3-1
Vorden 6 - Pax 8: 3-0

Programma zaterdag 10 april
Vorden l - AD'69 1; Vorden 2 -
Gendringen 2; Vorden BI - Lochem
SP B2; Vorden B2 - Gazelle Nieuw-
land B2; Vorden Cl - Warnsveldse
Boys C2; Vorden C2 - DZC '68 C6;
Vorden Dl - DZC '68 D2; Vorden D2
- Babberich SV Dl; Steenderen D2 -
Vorden D3; AVW '66 E2 - Vorden
El; Vorden El - AVW '66 E2; DZC
'68 E4 - Vorden E2; Vorden E3 - DZC
'68 E5; Vorden E4 - Zeddam E3; Be
Quick Z. Fl -Vorden Fl; Vorden F2
- Kilder Fl; Vorden F3 - Wolfers-
veen Fl; Concordia-W F4 - Vorden
F4; Vorden F5 - DZC '68 F9; Be
Quick Z. F4 - Vorden F6

Programma 12 april
Ajax Breedenbroek l -Vorden l

Volleybal

PELGRUM MAKELAARS DASH
Pelgrum Makelaars Dash - Vios
Balsponsor 'Camping Warnsveld'.
In deze laatste thuiswedstrijd van
Pelgrum Dash werd er gestreden
tegen VIOS uit Eefde.

In de eerste set begon VIOS meteen
erg sterk. Ze kwamen al snel op
een 7-15 voorsprong. Dash vocht
zich nog wel wat terug tot 10-17
maar kon niet op tegen de goede
servicedruk van VIOS en verloor
deze set met 15-25.

Dat er in de volgende set dus iets
moest veranderen was duidelijk.
Er werd wat gewisseld met speel-
sters in de hoop dat deze een bete-
re prestatie konden neerzetten..

Ook in de tweede set liet VIOS zien
dat zij een leuk balletje konden
spelen. Pelgrum Dash speelde erg
onrustig. Er was geen servicedruk
van Vordense kant en in de aanval
kwamen ze er ook niet echt uit.
VIOS daarentegen verdedigde erg
goed en kon zo zelf steeds aan een
goede aanval bouwen.

Met tussenstanden van 5-9 en 10-11
kwam Pelgrum Dash in het ver-
loop van deze set wel dichterbij de
dames uit Eefde. Bij een stand van
22-22 kwam er zowaar even een
goede service serie van Dash kant
en wonnen zij hierdoor de set met
25-23.

De tussenstand was op dat mo-
ment 1-1 in sets en Pelgrum Dash
was zeker van plan er een dan nog
mogelijke 3-1 overwinning van te
maken. De derde set begonnen de
dames van Dash dan ook met goe-
de moed. Er werd meer vrij uit ge-
speeld wat resulteerde in een 5-1
voorsprong.

Maar, VIOS wilde niet met een ver-
lies het Jebbink verlaten en begon
aan een inhaal slag. Wederom een
goede servicedruk van VIOS kant
zorgde ervoor dat de pass weder-
om niet meer aankwam bij de spel-
verdeelster van Pelgrum Dash en
zo kon VIOS terug in de set komen.
Hoewel de set verder redelijk ge-
lijk op ging, trok uiteindelijk toch
VIOS aan het langste eind. Dash
begon namelijk weer nerveuzer te

spelen om de momenten dat VIOS
punten maakte en zo dichterbij
kwam. Het rommelige spel van
Dash maakte het voor VIOS des te
gemakkelijker, set stand 19-25
voor VIOS.
De vierde set zou Dash dus moeten
winnen wilden ze er nog een laat-
ste beslissende vijfde set uit halen.
Deze drang van het moeten win-
nen van deze set was duidelijk te
zien in het spel van Dash. Ze be-
gonnen sterk aan de set en kwa-
men na een gelijk opgaand begin
al snel op een voorsprong van 19-
12. Waarschijnlijk dacht Dash op
dat moment de set al in de pocket
te hebben, maar niets was minder
waar. Ook VIOS weet wat vechten
is en knokten zich goed terug tot
een stand van 22-22. Op dat mo-
ment sloeg de onzekerheid bij
Dash weer toe, werden er veel pas-
sfouten gemaakt en liep het spelle-
tje niet meer. De set werd op een
manier wat de wedstrijd typeerde
afgesloten met een 23-25 winst
voor VIOS. De dames uit Eefde ver-
sloegen Dash dus met 3-1.
De volgende wedstrijd van Dash is
zaterdag 17 april in Hengelo tegen
DVO.

Uitslag zaterdag 3 april
Dames
BVC '73 D2 - Pelgrum Dash D4:1-3
BVC '74 D3 - Pelgrum Dash D5:3-1
BVC '75 Dl - Pelgrum Dash D3:2-3
Pelgrum Dash D2 - Longa '59 D4:2-3
Pelgr. Dash Dl - Vios Eefde Dl: 1-3

Heren
Rivo Rietm. Hl - Pelgr. Dash H2:1-3
BVC '76 Hl - Pelgrum Dash Hl: 2-3
Pelgrum Dash H3 - Volga H4: 3-2

Jongens
Dash/Wik JB1 - Vollverijs JB1:4-0

Meisjes
Pelgr. Dash MA1 - Sv Loil MAl: 1-3
Pelgrum MB1 - Longa '59 MBl: 4-0
Pelgrum MC2 -Vollverijs MCI: 04
Pelgrum MC3 - Longa '59 MC2:1-3
Pelgrum MCI - Bas/Wivoc MCI: 2-3.

Turn en

Afgelopen zaterdag werden de fi-
nalewedstrijden van groep 4 in

Doetinchem gehouden. 14 meisjes
van gymnastiekvereniging SPAR-
TA hadden zich geplaatst voor de-
ze finalewedstrijd. Alle rayons van
Gelderland-Oost deden aan deze
finalewedstrijden mee.

Bij deze wedstrijden behaalden
Wieneke Winkels en Richende van
Daatselaar allebei een 1ste prijs.
Wieneke deed dit op niveau 12 en
Richende op niveau 11. Onder lei-
ding van Genie Kappert hadden ze
hier ook goed voor geoefend, en het
resultaat mag er zijn. Goed gedaan!

Bridgen

BZR BRIDGECLUB
Uitslagen 31 maart
Groep A:
l Mw. N. Hendriks/Dhr. G.G. Berg-
man 61,11%; 2 Mw. A.W. Terlouw/
Mw. M. Abeln 59,03%; 3 Mw. E.M.
Collenteur/Dhr. HAP. Collenteur
56,60%.

Groep B:
l Mw. H.J. de Bruin/Mw. P. v.d.
Vlugt 67,36%; 2 Mw. G. Bouman/
Mw. A.W. van Manen 55,56%; 3
Dhr. H.E. Wechgelaer/Dhr. H. Len-
derink 54,90%.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen 29 maart:
Groep A:
1. De heren Hissink en den Elzen
met 65,4%; 2. De dames van Burk
en Hendriks met 62,9%; 3. De dames
de Bruin en Lamers met 51,7%.

Groep B:
1. De heren Enthoven en Jansen
met 65%; 2. De dames Beek en Las-
sche met 63,8%; 3. De dames War-
ringa en Rossel met 60,8%

Bibliotheek
In verband met de komende feest-
dagen is de bibliotheek in Vorden
op de volgende data gesloten: 9
april (Goede Vrijdag), zaterdag 10
april, Koninginnedag (30 april), 4
mei 's avonds (Dodenherdenking),
5 mei (bevrijdingsdag) en 20 mei
(Hemelvaartsdag).

Rolitie varia
Nieuwbouw politiebureau
Het is zover. De politie is weer te-
rug op het oude bekende stekkie.
Op l april hebben we de nieuw-
bouw Raadhuisstraat 5 te Vorden
weer betrokken.

De openingstijden va het politie
bureau blijven ongewijzigd.
Maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot
13.00 uur. Verder is men tele-
fonisch 24 uur per dag bereikbaar.
112 bij spoed anders 0900 - 88 44.

Voor het doen van aangifte kan
men het beste tijdens de opening-
stijden eerst telefonisch een af-
spraak maken. We zijn dan ook
niet gebonden aan de genoemde
openingstijden.

Oplichting
Door een tiental middenstanders
is aangifte gedaan inzake oplich-
ting. Een inwoner van Wijchen
heeft goederen tot een bedrag van
ruim 13.000 euro gekocht zonder
deze te betalen. De verdachte is
aangehouden en heeft de zaken
bekend. Proces-verbaal is tegen de
man opgemaakt.

Inbraken woning
Een inwoner uit Warnsveld is aan-
gehouden in verband met woning-
inbraken. De man kon in Eefde op
hetedaad worden aangehouden.
De man bekende een reeks van in-
braken. Ook de woninginbraak
van 5 maart jl. op de Boonk en
Molenweg werd door de verdachte
bekend.

Verkeer
Een roekeloos rijdende inwoner
van Vorden is bekeurd voor zijn rij-
gedrag. De man reed met zijn auto
over groenstroken en fietspaden.
De snelheden van boven de 100 ki-
lometer per uur werden gehaald
op stukken waar 60 kilometer is
toegestaan. Een aantal fietsers
moesten de berm in om een onge-
val te voorkomen. Na overleg met
justitie is besloten dat het rijbe-
wijs van de man ingevorderd blijft
tot aan de rechtzitting.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
Gevonden: mobiele telefoon.
Verloren: geen meldingen ontvan-
gen.

Het politiebureau van Vorden is geopend van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 13.00 uur. Het algemeen telefoonnummer 0900 - 88 44.



Lezing voor hondeneigenaren
Onder de titel Vacht en gedrag bij
honden' organiseert de Graafschap
Dierenartsen een lezing voor hon-
deneigenaren. Op woensdagavond
21 april zijn alle geïnteresseerden
uitgenodigd om naar Hotel Bakker
in Vorden te komen.
Naast diergeneeskundige zorg
heeft de Graafschap Dierenartsen
de preventieve diergezondheid
hoog in het vaandel staan. Daartoe
hoort ook de voorlichting van de ei-
genaar ten aanzien van de verzor-
ging en voeding van het gezonde
dier. De ervaring leert dat een dier
dat goed verzorgd en gevoerd
wordt een veel hogere levensver-
wachting heeft dan een dier wat
minder goed opgepast wordt De le-
zing is samengesteld uit twee
onderwerpen, voor elk onderwerp
één spreker. Ten eerste vachtver-
zorging van de hond, ten tweede
gedragsproblemen bij de hond.
Edith Derksen is de eerste spreker.
Zij is een ervaren hondentrimster.
Zij zal u uit de doeken doen wat
vachtverzorging bij verschillende
typen vacht precies inhoudt. Uw
hond enkele keren per jaar naar de
trimster brengen is zoals iedere
hondeneigenaar weet niet voldoen-
de. Maar wat kunt u als baas (bazin)
van uw hond zelf doen om de vacht
in konditie te houden? Diverse me-
thoden en attributen die daarbij
nodig zijn zullen de revue passe-

ren. Miriam Kafoe zal de tweede
spreker zijn. Zij is gediplomeerd ge
dragtherapeut In een maatschap-
pij waar mens en dier steeds dich-
ter bij elkaar leven, zijn gedrags-
problemen steeds vaker aan de or-
de. In haar betoog zal zij oorzaken
van gedragsproblemen uitleggen
en ook het voorkomen van pro-
bleemgedrag zal aan de orde ko-
men. Voorts zal zij aan de hand van
praktijkvoorbeelden de theoreti-
sche achtergrond van deze proble-
men uitleggen. Voorbeelden van
onderwerpen die aan bod komen
zijn opspringen van de hond of het
niet willen komen van het dier. In
haar betoog wordt de aanpak van
ongewenst gedrag uitgelegd. Voor
het africhten van een "normale"
hond of pup kan iedere eigenaar
natuurlijk terecht bij een willekeu-
rige hondendub of kynologendub.
Voor specifiek afwijkend gedrag
heeft Miriam kennis en ervaring in
huis om de hondeneigenaar te hel-
pen om dit ongewenste gedrag te
verhelpen. Aan het einde van de Ie
zing zal zij ruim tijd nemen om
vragen uit het publiek te beant-
woorden. Is men geïnteresseerd?
Men is natuurlijk van harte wel-
kom. Wel verzoekt men om van te
voren even aan te melden bij de
praktijk Dat kan telefonisch onder
nr. (0575) 5512 77 of via een van de
andere praktijknummers.

PLUS veruit de 'Beste Wijnsupermarkt van Nederland'

PLUS tapt wijn uit een ander vaatje

De health Check
Wil men weten hoe het met de ge
zondheid is gesteld? Het health
Check team komt ook bij u in de
regio, namelijk 8 april in Baak

Meedoen aan de health Check kost
ongeveer een kwartier van uw tijd.
De check bestaat uit het bepalen
van het cholesterol- en glucosege
halte van het bloed, de bloeddruk
en de verhouding lengte/lichaams-

gewicht. Een overgangsconsulen-
te (een gespecialiseerd verpleeg-
kundige) voert de check uit en
bespreekt met u uw persoonlijke
resultaten. Zij geeft zonodig nader
advies of informatie. Als men ge
bruik wil maken kan men aanmel-
den via de Achmea health help-
desk, tel. (0900) 763 59 67, ook aan-
melden via internet is mogelijk op
www.dehealthcheck.nl

Lammert Haanstra gastles Manege t Hameland
Maandagavond 29 maart ontvin-
gen 3 verenigingen op hippisch
gebied te samen de heer Lam-
mert Haanstra uit lippenhuizen
(Friesland) in de manege aan de
Hamelandseweg te Vorden.

Het publiek , bestaande uit
paardenliefhebbers van 'onder het
zadel' en 'vanaf de bok', genoot
ademloos van de instructies van
deze longeerfanaat. "Longeren is
een manier om een paard effectief
te trainen" en dat betekent niet
"rondjes lopen aan de longeer-
lijn''. De avond begon met een de
monstratie lenigheid voor de long-
eerder (een goede conditie voor de
ruiter is net zo belangrijk): de spa-
gaat is een koud kunstje voor de
heer Haanstra en een soepele rug,
arm en pols zijn eveneens niet on-

belangrijk Als je vervolgens van je
paard vraagt lenig te zijn, moet je
ook weten waarom en hoe dit doel
te bereiken. Vanuit "rust en vak-
manschap" kunt je heel veel berei-
ken en dit werd dan ook aan het
publiek getoond. De toehoorders
waren net zo rustig als de heer
Haanstra, en met een rustig ap-
plaus, in verband met de aanwe-
zigheid van een onervaren paard
in de ring, werd dit nog eens
onderstreept Aan het slot van de 3
uur durende clinic kon worden ge
concludeerd dat het een zeer leer-
zame avond was. De 3 verenigin-
gen, de LR & PC "de Graafschap"
en "In de Reep'n" , beiden uit Vor-
den en "In Stap en Draf' uit Hen-
gelo zien terug op een geslaagde
samenwerking en zeker voor her-
haling vatbaar.

Reiiske Endel in Warnsveld
De Koninklijke Nederlandse Gym-
nastiek Unie (K.N.G.U.) organiseert
voor Regio Gelderland op donder-
dagavond 22 april de Branche In-
formatie Markt met als thema: Sa-
men maakt sterk! De Branche In-
formatie Markt vindt plaats in
sporthal de Kei, Bussenweide 2.
Demonstraties: Tijdens deze
'markt' zullen er demonstraties
verzorgd worden door gymnastiek-
verenigingen uit regio Gelderland.
Zo verzorgt WSV Warnsveld een
voorbeeldles over jeugd-turnen,
Novitas Apeldoorn.demonstreert
sport voor mensen met een handi-
cap en Represta Dinxperlo laat
aox>gymnastiek zien. GV Borchulo
en NTK Apeldoorn verzorgen een
Jazzdans-demonstratie. De demon-
stratie airtumblingbaan springen
komt van KDO Apeldoorn. Ook zal
er een speciaal optreden zijn van
Renske EndeL Zij is tweede gewor-
den op het wereldkampioenschap
turnen in 2001 en het Europese

kampioenschap 2002. Het is moge
lijk om met Renske op de foto te
gaan of om een handtekening te
vragen.
Stands en lezingen: Verder zijn er
diverse stands waarin allerlei infor-
matie te vinden is over de K.N.G.U.
en haar producten, Lamers Turn-
sport Mode, Janssen & Fritsen als
turntoestellen-specialist en andere
interessante bedrijven en vereni-
gingen. Tot slot kan men lezingen
bijwonen met thema's over sport-
sponsoring, vrijwilligers werven en
behouden, de Landelijke OefenStof
(LOS), Gymmie en diplomaturnen,
de nieuwe opleidingsstructuur en
hoe koppel je de kennis van bedrij-
ven aan verenigingen. Kortom, het
wordt een spetterende avond dat
voor iedereen wat te bieden heeft
op gymnastiek gebied. De toegang
is gratis. Bel voor meer informatie
met Marcel Verstraten van de
K.N.G.U., telefoon (055) 505 87 45,
of email naar: gjansen@kngu.nl

PLUS is de 'Beste Wijnsuper-
markt van Nederland'. Dit
blijkt uit de Consumentengids
van maart 2004, waarin de
prestaties van alle Nederlandse
supermarkten met elkaar ver-
geleken zijn.

Het blijkt dat het voor de kritische
consument vaak moeilijk is een
goede keuze te maken uit het over-
volle wijnschap. Het maken van
die goede keuze blijkt bij PLUS
aanzienlijk makkelijker dan bij
haar collega-supermarktketens, al-
dus de consumentenbond.

Eerder dit jaar bleek ook uit de
Wijnalmanak 2004 van vinoloog
Hubrecht Duijker en uit de Super-
marktwijngids 2004 van Nicolaas
Klei dat PLUS het beste wijnassorti-
ment heeft van alle Nederlandse
supermarktketens. In de Wijnal-
manak 2004 van Hubrecht Duijker
scoren maar liefst 20 wijnen uit
het PLUS-assortiment een 'ster', dit

geeft aan dat de verhouding tus-
sen prijs en kwaliteit bijzonder
goed is. In de Supermarktwijngids
van Nicolaas Klei scoort PLUS we
derom de eerste plaats: 17 wijnen
werden beschreven als zogenoem-
de "omfietswijnen", wijnen die
het waard zijn om voor om te fiet-
sen.

Dat PLUS de beste wijnsupermarkt
van Nederland is, is geen verras-
sing. Wijninkoper Alexandra Pou-
deroyen van supermarktorganisa-
tie PLUS Retail: "De afgelopen ja-
ren zijn wij heel gericht gaan zee-

ken naar de allerbeste wijnen te
gen een lage prijs. Bij deze zoek-
tocht hebben wij gekeken naar
wijnen uit de hele wereld. De bij
ons aanwezige kennis in combina-
tie met onze inkoopkracht zorgen
ervoor dat wij veruit het beste as-
sortiment van Nederland samen-
gesteld hebben en hier zijn wij
best een beetje trots op! Dit bete
kent overigens niet dat ons assorti-
ment nu af is. De markt is voortdu-
rend in beweging en dus zullen
wij blijven zoeken naar wijnen die
iets speciaals toevoegen aan ons as-
sortiment".

Supermarkt
PLUS
Albert Heijn
C1000
Super de Boer
Konmar
Aldi

Aantal bekroonde wijnen door
Hubrecht Duijker Nicolaas Klei
20 17
5 12
13 O
12 4
13 4
3 O

Heiligen ontmoeten in een fraaie kerk
Vijfjaar geleden zetten zo'n ze-
ventig vrijwilligers hun schou-
ders onder een plan om de
mooie, maar niet meer gebruik-
te rJt Antoniuskerk op de Kra-
nenburg (bij Vorden) te redden
van de sloop. Ze begonnen met
een lege kas maar met een bij-
zonder goed idee: de kerk zou
een centrum moeten worden
voor heiligenbeelden want er is
in ons land geen enkel museum
dat zich specifiek met heiligen
bezighoudt. Dit idee sloeg aan.
De beelden werden van alle
kanten als schenking of in
bruikleen aangedragen. Nu
staat er in de kerk een schitte-
rende verzameling van rond
500 beelden van heiligen. Een
fraai klankbeeld op groot-
scherm vertelt het boeiende
verhaal van de heiligen en hun
achtergrond. Jaarlijks brengen
rond 7.500 mensen een bezoek
aan deze kerk vol wijding en de
votie.

In de loop van de afgelopen vijf
jaar werden zoveel beelden ont-
vangen dat er elk jaar in de kerk
een wisseltentoonstelling kan wor-
den ingericht. En nog steeds groeit
de collectie en kunnen, dank zij de
bijdragen van honderden dona-
teurs en door schenkingen van
particulieren nieuwe aanwinsten
worden aangekocht en getoond.

SPECIALE PRESENTATIE
Elk jaar ook kan door de vele goe
de contacten die met verzamelaars
van devotionalia is ontstaan een
speciale presentatie worden ver-
zorgd. Dit jaar is het onderwerp:
'Rituele gewaden en voorwerpen'.

Een van de ruim 500 prachtige
beelden die in de Antoniuskerk op
de Kranenburg (bij Vorden) wor-
den geëxposeerd. Het is een hou-
ten beeld van Maria en haar Kind.
Geschonken door een van de vele
vrienden van de Antoniuskerk.

Zo wordt er een collectie bijzonder
mooie kazuivels en andere kerke
lijke kleding getoond van ruim an-
derhalve eeuw oud.

Daarnaast is er veel aandacht voor
voorwerpen die voorheen en voor
een deel ook nu nog in de kerkelij-
ke eredienst een belangrijke rol
vervullen. Het leven van de gelovi-
ge wordt door de kerk begeleid
met vele gewijde handelingen,
ook wel rituelen genoemd. In deze
expositie vindt u in de vitrines en
rond het doop
vont een groot aantal voorwerpen
die een belangrijke rol spelen of
hebben gespeeld bij de doop, bij de
inzegening van een huwelijk en
bij de zalving van de zieken. En na-

tuurlijk bij de communie, het
hoogtepunt van de kerkelijke vie
ring.

De materiaalkeuze en de vormge
ving van deze voorwerpen laat
zien dat voor de gelovige alleen de
allermooiste voorwerpen werden
uitverkoren voor de dienst aan
God. Een deel van de attributen en
gewaden is afkomstig uit de collec-
tie van Henk Ensink in Deurnin-
gen, een man met een vooruitzien-
de blik die al in het begin van de
zestiger jaren van de vorige eeuw
is begonnen met het verzamelen
van beelden, gewaden en voorwer-
pen Ook uit de collectie van de Or-
de van de Jezuïeten in Nijmegen
werden enkele bijzondere en
historisch waardevolle stukken in
bruikleen ontvangen.

ONTMOETING MET HEILIGEN
Zo mag je dit bezoek aan deze
unieke tentoonstelling noemen.
Het museum is
geopend tot zondag 24 oktober
2004 elke dinsdag, donderdag en
zondag. Groepen zijn welkom ook
buiten de normale openingstij-
den. Ze worden na afspraak bege
leid door een deskundige gids.
Informatie kan worden verkregen
via telefoonnr 0575-55 64 88 tij-
dens de openingsuren van het mu-
seum of bij de WV in Vorden (tele
foon 0575- 55 32 22. Het email-
adres van de Stichting "Vrienden
van de Kerk op de Kranenburg' is
www.heiligenbeeldenmuseum. nl.
In de maand decemer is er vanaf
10 december vier weekenden lang
in de dan stemmig versierde kerk
een tentoonstelling van interna-
tionale kerstgroepen.

IJsselsport opent haar deuren voor botenliefliebbers
Op 12 april, 2e Paasdag, starten
twee enthousiaste ondernemers
uit Steenderen een nieuw be-
drijf aan de Zutphen-Emmerik-
seweg in Baak. Frank Helming
en Dolf Pasman openen IJssel-
sport, een zaak gericht op bo-
tenliefhebbers.

IJsselsport verkoopt boten en biedt
daarbij onderhoud aan, voert re
paraties uit en verkoopt bootacces-
soires. "Wij beschikken over een ei-
gen werkplaats, maar kunnen ook
op locatie werken of de boten voor
reparatie ophalen", licht Frank Hel-
ming toe. IJsselsport richt zich met
name op de particuliere markt en
de lichte kant van de beroepsvaart.

ONDERNEMINGSGEEST
Het enthousiasme is geïnitieerd
door de overname van de contac-

ten met bekende dealers van Pas-
man Watersport. Zoals dat bij
ondernemers gaat, hebben Dolf
Pasman en Frank Helming deze
kans aangegrepen om hun eigen
idealen na te streven voor het be
drijf. De nieuwe locatie heeft een
professionele uitstraling. De klan-
ten worden netjes ontvangen en
kunnen vanuit de showroom een
blik werpen op de werkplaats waar
de reparaties en het onderhoud
worden uitgevoerd. Dolf Pasman is
al diverse jaren werkzaam bij Pas-
man Motoren & Aggregaten. Hier-
door heeft hij reeds veel ervaring
met de motoren van de zakelijke
markt en de binnenvaart.
Deze kennis gecombineerd met
de commerciële kwaliteiten van
Frank Helming en de passie voor
watersport en motoren vormen de
basis van IJsselsport.

MOTOREN
IJsselsport biedt reparatie en
onderhoud van motoren en boten.
Ze verkopen nieuwe en gebruikte
boten, motoren en accessoires
voor de watersport. IJsselsport is
onder andere dealer van Vetus,
Mariner en Quicksilver. "Met onze
uitgebreide kennis van motoren
en jarenlange ervaring helpen we
zowel particulieren als zakelijke
klanten snel weer op de juiste
koers", laat Dolf Pasman enthou-
siast weten.

Iedereen die een hart voor water-
sport heeft of geïnteresseerd is in
IJsselsport, is van harte uitgeno-
digd voor de opening op maandag-
middag, 2e Paasdag, 12 april 2004.

IJsselsport, Zutphen-Emmerikseweg
75B, 7223 DA Baak (0575) 44 24 22.



De EOJongerendag komt
er weer aan!
Het is weer zover! Zaterdag 12
juni 2004 is het feest want dan
vindt voor de 30ste keer de EO-
Jongerendag plaats. Op het po-
dium van Gelredome in Arn-
hem staan dit jaar o.a. Third
day, Salvador en Normal Genera
tion? Het thema dat centraal
staat is Leef!
Bram Rebergen en Hans Eschbach
zullen hierover spreken. De toe-
gang tot de EOJongerendag is gra-
tis, maar het is wel noodzakelijk te
reserveren. Dit kan iedere werkdag
op 0900-3002200 of op www.eo.nl/
jongerendag. Ook dit jaar is er de

mogelijkheid om samen met ande-
re jongeren uit Vorden en omge-
ving met de bus naar Arnhem te
gaan. Je kunt zelf een kaart reserve
ren, maar je kunt ook mee op de
groepskaart Als je meegaat op de
groepskaart krijg je een veldkaart,
wat betekent datje tot bij het podi-
um kunt komen. De aanmelding
voor de groepskaart moet je vóór
25 april doorgeven. Als je met de
bus mee wilt kun je je uiterlijk 29
mei opgeven. Aarzel niet en geef je
snel op: Carolien Brouwer, tel.
(0575) 55 10 60; Hemi Eskes, tel.
(0575) 55 44 22.

Vrijwilligers Terminale
Zorg Noaberhulp
SAMEN BETROKKEN
Sommigen van ons weten dat ze
binnen een afzienbare tijd gaan
sterven, Bijvoorbeeld als gevolg van
een terminale ziekte. U kunt, sa-
men met uw dierbaren, Uw laatste
levensfase invullen. Dit is voor alle
betrokkenen een intensieve perio-
de, Waarbij extra hulp van vrijwilli-
gers een steun in de rug kan zijn.

SAMEN ZORGEN
Wanneer de zorg voor een ster-
vend familielid te zwaar wordt,
kunt u een beroep doen op Noa-
berhulp. Deze deskundige en be-
trokken vrijwilligers ondersteu-
nen u als mantelzorger of nemen
een deel van uw taken over. Zodat
u even op adem kan komen.

SAMEN STERK
De vrijwilligers van Noaberhulp
verrichten geen verpleegkundige
of zwaar huishoudelijke taken,
maar verlenen dezelfde zorg als fa-
milie of naasten. Bijvoorbeeld wa-
ken overdag of's nachts, helpen in
de verzorging en signaleren. Van
veranderingen bij de zieke. De
ondersteunig is kosteloos en kan
in overleg. Op ieder moment van
de dag worden ingezet. U kunt op
onze vrijwilligers rekenen. Ook
kunt u vrijblijvend een afspraak
maken met één van onze coördi-
natoren Germaine Van Roemburg
of Ria Teunissen. Zij zijn te berei-
ken onder telefoonnummer 0575-
543366. Ons email adres is naober-
hulp.vtz @planetnl.

Zo wordt men sensationeel bruin, snel, veilig en natuurlijk mooi!

Uniek bij: Martine Hair & Beauty
Bruin worden is een hot item.
Onverantwoord zonnen in de
buitenlucht of onder de zonne-
bank is niet zonder risico. Een
veilig alternatief is een brui-
ningscreme. Helaas kleven ook
hier nadelen aan: het resultaat is
vaak vlekkerig en neigt naar
oranje. Gelukkig hoeft u niet
meer te kiezen tussen ongezond
of lelijk! Voortaan heeft men het
hele jaar door een veilig en mooi
Vakantiekleurtje': met Spraysun,
het mooiste bruin onder de zon.

Spraysun is typisch zo'n product
waarvan je niet begrijpt dat het al
niet veel eerder op de markt is ge
bracht Deze sensationele, zelfbrui-
nende spray neemt alle hindernis-
sen weg om uw huid een prach-
tige, diepe teint te geven. Het is vei-
liger dan welke manier van bruin
worden ook, en ook uitermate ge
schikt voor dames die zwanger
zijn. Het kost nauwelijks tijd en
kan altijd en overal. En heel be-
langrijk: zo mooi egaal en natuur-
lijk bruin wordt u anders nooit.
Geen Weurstoffen, dus geen oran-
je of gele huid: Spraysun bevat een
combinatie natuurlijke ingrediën-
ten - zoals walnoot en karamel -
die uw eigen teint donkerder ma-
ken. Spraysun bevat geen chemi-
sche kleurstoffen en versterkt al-
leen uw natuurlijke huidskleur.
Sprayen, even laten inwerken:
klaar Men hoeft geen uren meer te

zonnen voor een mooi kleurtje,
ook het gedoe met bruiningscre
me is passé. Spraysun is immers
ontwikkeld voor gemak: sprayen,
even laten inwerken: klaar. Door de
lichtbruine kleur ziet men exact of
men elk plekje gehad heeft. Met de
non-aërosol flacon (geen drijfgas-
sen) kan men bovendien vanuit el-
ke hoek sprayen, zodat u zonder
hulp overal makkelijk bij kunt
Dubbele werking: Het effect van
Spraysun is tweeledig. Omdat de
spray een lichtbruine kleur heeft
(door de natuurlijke kleurstoffen!),
krijgt uw huid meteen een mooie
egale teint Daarnaast is er de 'lan-
ge termijn'-werking: binnen een
paar uur kleurt uw huid prachtig
bruin. Ook als men de spray me-
teen na het inwerken heeft afge-
spoeld! Een effect waarvan men
bijna een week plezier heeft.
Spraysun is in Amerika en Enge
land de absolute sensatie! Martine:
"we werken nu een aantal weken
met Spraysun en het bevalt erg
goed, we hebben het product voor
het eerst gezien tijdens een work-
shop van onze leverancier" Vele
klanten hebben al kennis gemaakt
met Spraysun en reageren erg en-
thousiast. Spraysun is uitermate
geschikt voor een avondje uit of
een feestje, ook gebruiken we het
als een onderdeel van het bruidsar-
rangement Bel voor een gratis ken-
nismaking met Spraysun: Martine
Hair & Beauty: (0575) 46 5715.

Lammetjes aaien op geitenboerderij
Geitjes aaien, dat kan maandag 12
april (tweede paasdag) op de biolo-
gische geitenboerderij Groot Win-
denberg in Vorden. Op de boerde
rij is het dan Lammetjesdag en er
is een boerenmarkt
Kinderen kunnen met een strip-
penkaart meedoen aan diverse ac-
tiviteiten rond lammetjes. Zo kun-
nen ze een lammetje de fles geven,
de (kunst-)geit melken en een gei-
tje knutselen. Op de boerenmarkt
is informatie over landbouw en

zorg verkrijgbaar en er kunnen
verscheidene biologische produc-
ten van Achterhoekse bedrijven
worden geproefd en gekocht. Be-
drijven van de Biologische Produ-
centenvereniging Achterhoek zijn
er met zuivel, plantgoed en groen-
ten.
De geitenboerderij Groot Winden-
berg is te vinden aan de Rommel-
derdijk 2, tussen Vorden en Ruur-
lo. Vanaf de Ruurloseweg staat de
route met borden aangegeven.

Warenhuis Jansen - Smid
bestaat 85 jaar

Bennie Jansen bij zijn winkel aan de Bleekstraat in Hengelo. Het bedrij f bestaat 85 jaar.

Warenhuis Jansen aan de Bleek-
straat l in het centrum van
Hengelo bestaat 85 jaar. De hui-
dige eigenaar Bennie Jansen is
de derde generatie van het fa-
miliebedrijf dat in de hele regio
een begrip is.

De grondlegger van de zaak is Ber-
nard Jansen die in 1892 in Drempt
werd geboren. Hij ging later van
1917 tot 1919 als gezel werken bij
smid Bernard Reussink. Reussink
verkocht toen het bedrijf aan Jan-
sen. Reussink is later directeur ge
worden van de Coöperatieve Boe
renleenbank dat jaren is gevestigd
aan de Kastanjelaan in Hengelo.

Bernard Jansen kreeg toen van het
gilde weer het predikaat mr. Smid
toegekend. Jaren stond dat met
witte letters boven de ingang van
het oude pand.

In de begin jaren had Bernard Jan-
sen een smederij, een klein win-
keltje met artikelen voor huishou-
delijk gebruik en een boerderij
met enkele koeien en kippen.

Oude foto's geven een goed beeld
hoe het er allemaal uitzag. Het was
geen gemakkelijke tijd en er moest
hard gewerkt worden.

In 1968 werd het bedrijf voortge
zet door zoon Dick en zijn vrouw
Diene. Dick hielp daarvoor al jaren
mee in de zaak Als smid had Dick
veel werk met paarden beslaan en
wielbeslag maken voor landbouw-
wagens.
Diene had het beheer over de win-
kel. Zij was een vertrouwd gezicht
voor de klanten. De administratie
deed Dick. In 1967 is het oude
pand afgebroken. In 1969 is er een
nieuwe winkel gebouwd zoals die
er ook nu nog uit ziet

Vanaf 1994 heeft Bennie Jansen
(54) de zaak overgenomen van zijn
ouders. Bennie is de derde generatie.
Al meer dan dertig jaar werkte hij
mee in het bedrijf. Bennie houdt
zich vooral bezig met inkoop- en
verkoop van artikelen in de win-
kel, het onderhoud en de verkoop
van kachels, de administratie en
verder de hele bedrijfsvoering.

Warenhuis Jansen - Smid, zoals het
nu heet, heeft een groot assorti-
ment aan artikelen. 'We hebben
bijna alles', zegt de huidige eige
naar. 'En als we het niet hebben
kunnen we het direct bestellen.
Binnen een paar dagen heeft de
klant het', zegt Bennie. "Van potten
tot pannen en van verlichting tot
cadeauartikelen', omschrijft Ben-
nie de vele artikelen die te vinden
zijn in de winkel. Bennie Jansen
ziet de toekomst zonnig tegemoet.
'Ik vind het nog steeds leuk om te
doen en hoop nog jaren door te
gaan'.

Het 85 jaar bestaan van Waren-
huis Jansen - Smid wordt gevierd
met een feestelijke actie.

Van 14 april tot 22 december krij-
gen klanten 25 procent korting op
alle artikelen. Bovendien kan men
bij besteding boven de tien euro
meedoen aan een verloting. Uit de
ingeleverde kassabonnen wordt
elke maand een trekking gehouden
waarbij mooie prijzen te winnen
zijn.

Schitterend duo komt naar Erve Klanderman

Favoriete oude muziek op geheel eigen wijze
Twee spelers, twee instrumen-
ten, en muziek die meer dan
twee eeuwen oud is. Bent u be-
nieuwd hoe dat alles klinkt?
Kom dan zondagmiddag 18
april naar Erve Klanderman bij
Ruurlo. Daar treedt 2MB op, het
uiterst muzikale duo dat wordt
gevormd door Brechtje Roos
(blokfluit) en Michael Hinde-
rink (klavecimbel).

In het programma Favourites
brengt het duo oude muziek op ge
heel eigen wijze naar onze tijd.
Roos en Hinderink schrikken daar-
bij niet terug voor rondvliegende
onderdelen, conische boringen en
rubberen ringetjes. Bovendien
weet u na afloop hoe het mecha-

niek van een klavecimbel werkt,
wat het verschil is tussen een sona-
te en een canzone, en waarom mu-
ziek uit het Europa van de vijftien-
de tot en met de achttiende eeuw
nog altijd de moeite van het be-
luisteren waard is!

Favourites is een programma met
werk van componisten die heel
lang bovenaan het verlanglijstje
van 2MB stonden. Nu hebben
Brechtje Roos en Michael Hinde-
rink er dan toch echt werk van ge
maakt. Graag brengen zij het re-
sultaat ten gehore in het kleine,
doch akoestisch voortreffelijke
'concertzaaltje' van Erve Klander-
man. De luisteraar wordt heen en
weer geslingerd tussen middeleeu-

wen en barok, van salterello naar
sonate. Op de deel zijn dan ook
twee klavecimbels opgesteld; Hin-
derink beweegt zich van het ene
naar het andere, perioden en stem-
mingen afwisselend.

Het optreden van 2MB vindt op
zondagmiddag 18 april plaats op
Erve Klanderman, Slootsdijk 9,
7261 SB Ruurlo.

Organisatie, informatie en aan-
melding: Klanderman Communi-
catie (Ineke en Arend Voortman),
onder auspiciën van de Group
Ruurlo for Arts and Music (GRAM);
telefoon 0573 452075 of 491810; e
mail a.j.voortman@planetnl.
(Zie ook de advertentie).



Stichting PaasPop Zieuwent organiseert tijdens de paasdagen weer haar driedaagse popfestival. Dit
jaar hebben de programmeurs weer vele acts weten vast te leggen, waaronder Peter Pan Speedrock, Di-
rect, Soulvation, Treble en 16 Down.
De zaterdagavond wordt geopend door de winnaar van de Slag om PaasPop, het Aaltense Blizzard.
Gevolgd door onder meer Stuurbaard Bakkebaard, 16 Down en Skik.
De Lichtenvoordse rockformatie Blazt is de opener van de zondagavond. Verder zijn er optredens van

de drie trommelende meiden van Treble, Soulvation met DJ Ronald Molendijk en de gothic-revelatie
van dit moment, Epica.
De programmering op paasmaandag staat in het teken van het frühshoppen. Zo is er het smartlap-
penkoor Gewoon Hollands, maar ook Wolter Kroes, vertolker van het levensZied. De hoofdact van die
middag is de Loco Loco Discoshow. De gebroeders Henry en Henrie Feniel staan samen met DJ Stevie
Starlight garant voor feest met een grote F.

16 Down SKIK

Bij het opnemen van een debuut-
album geeft iedere band een
blauwdruk van haar kwaliteiten.
Het referentiekader dat IGDown
met haar debuutalbum "Head-
rush" heeft neergezet, heeft veel
luisteraars in verrassing achterge-
laten. De band liet zich van haar
gevoelige kant zien met de hits
'Subtle Movements' en 'Heaven

still cries', maar kan meedogen-
loos overschakelen naar onver-
sneden, dynamische gitaarrock.

live liet de band een overtuigen-
de indruk achter en bewees het
op de grotere festivals als
Lowlands, Parkpop & Bospop met
veel variatie een publiek langdu-
rig te kunnen boeien.

Skik wordt in de zomer van 1994
opgericht door Daniel Lohues
(zang/gitaar), Maarten van der
Helm (bas) en Marlen Davers
(drums). Na een aantal repetities
in de schuur van Maartens vader
in Erica volgt in augustus 1994 het
eerste optreden op het
Muzemfestival in Emmen. De re-
acties op het eerste optreden zijn
overweldigend. De mix van rock,
pop, blues en punk met de
Drentstalige teksten van Daniel
Lohues zorgen voor een aansteke-
lijk geluid. In 1995 wordt er veel
gespeeld en gewerkt aan het eer-
ste album wat in de zomer van '95
wordt opgenomen in de Silvox-
studio in Silvolde. Het titelloze de-
buutalbum verschijnt aan het
eind van 1995 en zorgt ervoor dat
Skik een groter publiek bereikt.
Het album staat maandenlang
hoog in de Moordlijst van muziek-

;c»r%iB

Di-rect
„Op dit album klinken we als
echte mannen!" Het laconieke
antwoord van drummer Jamie
Westland op de vraag wat het
tweede album anders maakt
dan debuutalbum Discover
wordt met hoongelach begroet
door zijn medebandleden. Maar
hij heeft wel een punt, want het
tweede album van Di-rect klinkt
inderdaad een stuk volwassener.
Maar dat niet alleen. Was het de
buutalbum nog een spontaan al-
legaartje van genres, de Haagse
jonge honden - in leeftijd varië-
rend van 19 tot 23 jaar - hebben
dit keer een heel eigen sound
weten neer te zetten: een uitge-

En verder op zondag:
Blazt
Soulvation
Janez Detd.
Epica

balanceerde mix van pakkende
poprock songs ('Get Up'), vrolijke
punkpop ('Rollercoaster') en in-
tense powerballads. Alle liedjes
zitten vernuftig in elkaar, bevat-
ten mooie breaks en zijn zeer
functioneel van opzet.
De band speelde op Pinkpop,
Parkpop en Lowlands en zette
hun eerste stap richting interna-
tionaal succes door in Indonesië
op te treden. Eerder dit jaar ont-

ving Di-rect hun eerste gouden
plaat voor Discover en kreeg een
Edison publieksprijs voor single
'Inside My Head'. De band was dit
jaar genomineerd voor maar liefst
vier TMF awards en ging met twee
TMF Awards naar huis (Beste Rock
Nationaal en Beste videoclip voor
Adrenaline). Nu hebben we wat
krediet opgebouwd in Nederland
en kunnen we gewoon laten zien
wie we zijn. We hebben nu in ie-
der geval de plaat gemaakt die we
wilden maken en daar zijn we ge-
woon supertrots op."

blad Oor. live heeft het trio een
uitstekende reputatie en in 1996
wordt er door het hele land opge-
treden, m mei 1997 maakt de
band haar debuut op het
Pinkpopfestival nadat in april de
cd Niks Is Zoas T Lek is versche-
nen. In augustus staat de band
voor het eerst op het
Lowlandsfestival en in september
verschijnt de single 'Op Fietse' wat
Skiks eerste hit zal worden. 1998 Is
het jaar van de festivals. Skik
speelt op Pinkpop, Lowlands,
Parkpop en Noorderslag, maar
ook bijna alle andere festivals wor-
den door het trio bezocht. Ook
deelt de band het podium met
The Jayhawks. In 1999 verschijnt
het derde album 's Nachts en eind
2000 verschijnt Overal & Nergens,
dit is het eerste Nederlandstalige
album van Skik. In 2001 wordt er
gewerkt aan het het vijfde album;

En verder op zaterdag:
• Winnaar slag om

Paaspop
Blizzard
Stuurbaard
Bakkebaard
Conny Lush &
Blues shouter
Peter Pan Speedrock

het jubileumalbum Hotel Grollo
van Harrie Muskee. De band
speelt ondertussen ook nog ge-
woon door en doet in het kader
van de Nieuw Nederlands Peil
toer samen met Grof Geschut en
Te Water de theaters aan. Het
geeft de bezoekers de kans de
band van een andere kant te ho-
ren.

Treble

Op 29 september 2003 bracht
Treble haar debuutsingle uit, dat
de mysterieuze titel 'Ramaga-
nana' draagt. Het is een voorproef-
je van het later dit jaar te verschij-
nen album dat Caroline Hoffman
(28) en de zusjes Nina (18) en Djem
(16) van Dijk momenteel in de
Volendamse Arnold Muhren stu-
dio aan het opnemen zijn onder

leiding van producer Peter van
Asten (o.a. Twarres). Treble is let-
terlijk op straat ontstaan. Negen
jaar geleden ontmoetten de drie
meiden elkaar voor het eerst. Al
snel leerden Nina en Djem van
Caroline hoe zij lol konden heb-
ben met muziek zonder verplich-
tingen als het leren lezen van no-
ten. En dat lukte.

V-Male

Elk bandlid giet zijn ideeën in het
vat, waaruit zowel messcherpe als
meeslepende songs worden gedis-
tilleerd. Ontvlambare gitaren, een
stomende bas, tricky toetsentover-

spel en onplooibare drums vech-
ten om de gunsten van de Pure
Stem, die je meevoert langs knap-
pe melodieën en door een voor ie
dereen herkenbaar gevoelsleven.

V-Male brengt begin 2002 in eigen
beheer een titelloze demo-cd uit
met 6' eigen tracks, opgenomen
door Dick Kemper (ex-
Vandenberg).
Platenmaatschappij Rockin' Re-
cords slingert openingstrack me's
not nice op single. V-Male
promoot Me's Not Nice live op de
nationale radio bij dj's Rob
Stenders, Giel Beelen en Claudia
de Breij op 3FM en bij Adam Curry
en Jeroen Kijkindevegte op Radio
2. De single wordt live gespeeld op
tv in RTL4-talkshow Barend & Van
Dorp en in Top Of The Pops bij
BNN op Nederland 2. Het razend-
snel groeiende aantal V-Male-fans
brengt Me's Not Nice begin 2003
in de Mega Top 50.

En verder op maandag:
Valse Loch
Gewoon Hollands
Wolter Kroes

LOCO LOCO DISCOSHOW

Alles Loco? Lekkere plaatjes, gezel-
lige spelletjes, leuke danspasjes en
een goed gevoel aan het einde van
de avond. Dat zijn de ingrediënten
van een avondje met de Loco Loco
Disco Show. De tweelingbroers
Henry en Henrie Feniel en hun
gast-DJ Stevie Starlight treden
sinds een jaar of vier met veel suc-
ces in het hele land op, waaronder

Lowlands, Paaspop, Oerol en
Pinkpop. Elke show belooft weer
een feest der herkenning te wor-
den voor wat betreft oude en ver-
geten liedjes, waaronder swingen-
de Disco, ouderwetse Nederpop en
overheerlijke gitaarmuziekjes. De
drie vinylofielen lappen daarbij
alle conventionele dj-technieken
aan hun hoge blokhakken.



De toneelgroep van 'de Noabers' André Bouwmeester
met komedie op de planken P-™"»* Honda crossauto

De toneelgroep van buurtver-
eniging "de Noabers", Hengelo
(Gld.) is weer volop aan het repe-
teren om straks een schitteren-
de komedie op te voeren.

Het toneelstuk heeft de naam
"Doar zit mien schoonmoe ach-
ter". Dit is een achterhoeks stuk

voor jong en oud geschreven door
de auteurs Astrid de Haan en Jan
Tol.
Het is een blijspel in 3 bedrijven en
"de schoonzoon" moet alle zeilen
bijzetten om niet ten onder te
gaan aan de huwelijkse en niet hu-
welijkse perikelen.
Toch ontkomt hij er niet aan dat

hij steeds verder verstrikt raakt in
een net van halve waarheden. De
naam van het stuk verraad al dat
de hilariteit tijdens het stuk de bo-
ventoon voert.
Dit blijspel wordt bij Party cen-
trum Langeler, Hengelo (Gld.) op
de planken gebracht op vrijdag 26
maart 2004.

Nieuwe praatgroep voor homo's in Ruurlo
In de omgeving Ruurlo komt er
in april een tweede praatgroep
voor homo's van St. de Kringen.
Waarom praatgroepen voor
homo's??

Omdat als je er net achter bent dat
je homo bent niet weet waar je je
verhaal kwijt kunt. Of gewoon om

meer mensen te leren kennen. En
die snappen in ieder geval waar je
over praat. Het is nu eenmaal iets
dat bij je hoort en dat is geen dra-
ma. Je kunt pas gelukkig worden
als je jezelf kunt zijn! En als je
denkt; een praatgroep dat klinkt
zo zwaar, dat is het dus niet, het is
ook een hoop gezelligheid.

Stichting de Kringen organiseert al
40 jaar praatgroepen voor homo's/
lesbo's. Meer info over St. de Krin-
gen; www.dekringen.nl.
Vrouwen mogen ook bellen, deze
worden doorverwezen. Verschuil je
niet langer, want dat is echt niet
nodig. Informatie en aanmelding
voor deze praatgroep, zie contactje.

Univé scoort met schadeservice in test Consumentenbond 8-3-2004

Univé en de klant
In de Geldgids van de Consu-
mentenbond (maart 2004) zijn
de resultaten gepubliceerd van
een enquête naar goede en snel-
le service bij autoverzekeraars.
Aan het onderzoek hebben cir-
ca 2000 mensen meegewerkt.

Als autoverzekeraar wordt Univé
samen met Sterpolis en ZLM door
de Consumentenbond aanbevolen
als beste keus. In de eindconclusie

stelt de Consumentenbond dat
Univé een goede service koppelt
aan een aantrekkelijke premie.
Uit het onderzoek blijkt verder dat
82% van de respondenten zegt
zeer tevreden te zijn over Univé als
eigen verzekeraar. Als het gaat om
snelheid, geeft 70% van de eigen
verzekerden aan dat de schade
binnen vier weken was afgehan-
deld. Naast de positieve scores, is
bovendien een citaat opgenomen

van een tevreden Univé verzeker-
de: "Ik heb enkele keren gebeld
met Univé en werd steeds uiterst
geduldig, correct en kundig te
woord gestaan. Hulde."
Ook namens de afdeling Commer-
cie hulde aan alle Univé-medewer-
kers die hebben bijgedragen aan
deze positieve resultaten!
Een kopie van het onderzoek is
verkrijgbaar bij Atty van de Brake ,
afdeling Commercie BU Schade.

Tiende Paardensport- en Rijtuigenbeurs Barchem

Meer shows en demonstraties bij tweede lustrum
De Paardensport- en Rijtuigen-
beurs in Barchem viert op Twee-
de Paasdag, maandag 12 april,
haar tweede lustrum.

De opzet is in vergelijking met de
negen voorgaande edities iets ge-
wijzigd. De nadruk komt deze keer
meer te liggen op shows en demon-
straties. De tiende beurs wordt ge-
houden in manege De Heksenlaak,
aan de Zwiepseweg 32 in Barchem.
De organisatie is in handen van
menvereniging De Bergmenners.
Deze vereniging heeft niet alleen
leden in Barchem, maar ook in de
wijde omgeving (Borculo, Geeste-
ren, Gelselaar, Lochem, Laren,
Ruurlo, Vorden en Halle). De shows
en demonstraties vinden dit jaar
voor de eerste maal plaats in de gro-
te hal van de manege. Niet alleen
zijn de mogelijkheden voor de

shows hier groter, maar het pu-
bliek kan er alles ook veel beter
zien. Het dagvullende programma
wordt feestelijk en spectaculair. De
standhouders worden in verband
met de nieuwe formule onderge-
bracht in de kleine rij hal van de
manege. Dit programma-onderdeel
wordt hierdoor wat gezelliger dan
in voorgaande jaren, toen de
stands wat verloren in de grote hal
waren opgesteld. De standhouders
bieden zowel ruiter als koetsier een
ruime sortering nieuwe en ge-
bruikte artikelen. Voor veel liefheb-
bers van paardensport biedt de
beurs een prachtkans om voor niet
teveel geld aan tweedehands of ha-
gelnieuw materiaal te komen. Be-
langstellenden voor een stand op
de beurs of voor het inbrengen van
goederen, kunnen zich wenden tot
de voorzitter van de menvereni-

ging, Willie Klokman, telefoon
(0573) 44 13 03. De beurs is in de af-
gelopen jaren een begrip gewor-
den. Vele paardensportiiefhebbers
houden deze dag vrij om ervoor
naar Barchem te trekken. De orga-
niserende menvereniging wil zo-
wel kinderen als volwassenen aan
hun trekken laten komen met het
evenement. In de komende weken
wordt de laatste hand gelegd aan
de voorbereidingen. Het volledige
programma wordt binnenkort ge-
publiceerd. De beurs is niet de eni-
ge activiteit van De Bergmenners.
m de zomermaanden organiseren
zij koetsentochten. Het gehele jaar
door kan men bij de vereniging
dressuur- en vaardigheidslessen
volgen en in onderlinge wedstrij-
den de vorderingen meten. In 2002
en 2003 werd een van de leden na-
tionaal kampioen.

Tijdens een spetterende bijeen-
komst presenteerde auto-
crosser André Bouwmeester uit
Ruurlo vorige week in een be-
drijfshal van firma H. Enzerink
in de Hengelose buurtschap De
Veldhoek zijn geheel nieuw ge-
prepareerde Honda crossauto.
De 38 jarige Bouwmeester is al
19 jaar actief in de autocross-
sport. De Ruurloër behaalde in
de afgelopen jaren diverse na-
tionale en internationaal ni-
veau successen. Met de nieuw
geprepareerde auto wil Bouw-
meester dit seizoen in de
Sprintklasse 1600 cc echter nog
betere prestaties neerzetten.

Tijdens de feestelijke presentatie
maakte Bouwmeester duidelijk
dat hij dit seizoen aan een nieuwe
uitdaging toe was. De Ruurloërs
werd in staat gesteld om via het be-
drijf Fast en Speed, van de bekende
autocrosser Hakvoort uit Ulft, een
Honda motorblok te kopen. Tot
aan vorig seizoen reed Bouwmees-
ter in een Citroen auto.

Daarmee behaalde het team wel
aansprekende resultaten maar
wat veelal net geen podium plaats
opleverde. Met de geheel nieuw ge-
bouwde auto hoopt Bouwmeester,
die dagelijks als vrachtwagen-
chauffeur bij de firma Enzerink
zijn boterham verdient, het podi-
um wel te bereiken.

Autocross domineert al bijna twin-
tig jaar het leven van de Ruurloër.
Naast regionale wedstrijden strijd
Bouwmeester ook op nationaal ni-
veau en op internationaal niveau
om de Eurobokaal met crosswed-
strijden in Duitsland en België. "In
totaal zijn dat er ruim dertig per
seizoen", zo heeft de in Veldhoek
geboren autocrosser berekend.

Vorig jaar behaalde Bouwmeester
een zevende plaats in de strijd om
het nationale kampioenschap in
de Sprintklasse van de 1600cc. In
2002 werd reikte hij tot een acht-
ste plaats. Maar ooit stond Bouw-
meester ook op het podium toen
hij als tweede en derde eindigde in
de strijd om het nationale kam-
pioenschap in de Sprintklasse
1600. Dit jaar hoopt Bouwmeester
met zijn nieuwe Honda crossauto,

die hij met zijn andere vier teamle-
den bouwde, ook op een podium
plaats in het eindklassement in de
strijd om het nationale kampioen-
schap.

Samen met zijn mecaniciens Jorn
Roenhorst uit Halle, Martin Klein
Winkel uit Velswijk en zijn broers
Marcel en Winand Bouwmeester
uit Veldhoek bouwde Bouwmees-
ter in de afgelopen maanden de
nieuwe auto. Met de bouw waren
vele duizenden euro's gemoeid.
Hoeveel precies wil Bouwmeester
niet zeggen. "Maar zonder mede-
werking en ondersteuning van al
onze sponsoren was de bouw van
de auto niet mogelijk geweest", zo
wil hij wel kwijt.

Tijdens de feestelijke presentatie
werden alle sponsoren door het
team in het zonnetje gezet. Sinds
twee jaar beschikt het team ook
over een grote touringcarbus die
ook geheel zelfstandig door het
team is verbouwd. In de bus kan
de crossauto getransporteerd wor-
den en tevens vinden de team-
leden er een onderkomen tijdens
de talloze crosswedstrijden.

In aanloop naar het nieuwe cross-
seizoen toe heeft Bouwmeester
vorig week zijn prijzenkast op-
geschoond. Het aantal bekers en
standaards die Bouwmeester in al
die twintig jaar won waren bijna
ontelbaar. "Alleen de herinnerin-
gen aan alle eerste plaatsen heb ik
bewaard. Alle andere bekers en
prijzen zijn aan een instelling voor
gehandicapten in Wehl geschon-
ken", zo verklaart Bouwmeester.
In de komende weken start de auto-
crosscompetitie met enkele regio-
nale wedstrijden in ondermeer
Winterswijk en Keijenborg. Eind
augustus is Bouwmeester met zijn
nieuw geprepareerde crossauto in
Ruurlo te zien.

Auto Cross Club Laren (ACCL) geor-
ganiseerd dan bij café Mentink in
't Ruurlose Broek een internatio-
nale wedstrijd die meetelt in de
strijd om de Eurobokaal met deel-
nemers uit Duitsland, Luxemburg,
België en Nederland. 'Misschien
klinkt dan daar wel het Wilhelmus
voor mij', zo hoopt Bouwmeester
stilletjes.

Excursie melkveehouderbedrijf
Het bestuur van AJK Vorden-
Warnsveld organiseert op don-
derdagavond 8 april een excur-
sie naar het melkveehouderbes-
drijf van Stef Hartman in de
Toldijk. Op dit bedrijf wordt ge-
werkt met een hoge mate van
automatisering.

Zo zijn daar onder andere diverse
krachtvoerstations voor zowel
melkgevende koeien, droge koeien
en kalveren tot l jaar. In de melk-
stal is een geleidbaarheidsmeting,
gecombineerd met diagnose/ma-

nagement-systeem. Er is een melk-
automaat bij de kalveren.

Tevens worden er op dit bedrijf
door de Nedap nieuwe producten
getest. ( Dit is de grootste aanbie-
der van automatisering, zoals bij-
voorbeeld krachtvoerboxen.

Stef Hartman heeft ervaring met
management- hulpmiddelen zoals
conditiescoren bij het melkvee. De
deelnemers aan deze excursie ver-
trekken vanaf café Olde Kriet in
Wichmond.
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Cordon Bleu
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150 gram
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www.ter-weele.nl
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NERGENS
GOEDKOPER

Reverend
Brie 6O+
Vers van het mes
100 gram

Kleurrijk Pasen
met PLUS!"

BESTSELLER!

) L

Ola
Viennetta
Diverse soorten
Pak 650 ml.

Rosbief
100 gram

Pagos de
Labarca
Rioja
Doe Tinto
Joven
Heerli k bij

BESTSELLER!

ees, lamsvlees,
gevogelte
of harde kazen
Fles 75 cl.

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Calvé
Party sauzen

Diverse soorten
Fles 250 ml. 0.85

Uniekaas
Zonnezuivel
Vers van het mes.
Aan het stuk.
Verrijkt met
zonnebloemolie,
dus lekker en gezond
500 gram

NERGENS |
GOEDKOPER |

Mona
Vervwenyoghurt

Diverse smaken
Beker 500 gram

or
Deepblue

Roze zalm
Blik 418 gram

PLUS
Hollandse garnalen

Bakje 100 gram

PLUS
Boeren tarwe of wit

Heel ca. 800 gram

Calgonit
Vaatwastabs
3 in 1 of Powerball

Pak 48-66 Stuks

Roosvicee MuKivït
Diverse smaken
Pak 150 cl.

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

NERGENS
GOEDKOPER

4?
Sperziebonen

500 gram

Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald.

paar voor een aoos
vol vrolijke perkplanten

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

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

vrijdag 8.00-21.00 7? A? FC Inrhem vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Te l 057 3 -251056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
15/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 8 t/m zaterdag 10 april 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen van 16 jaar en ouder.

Opgeteld de besteli
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* Overhemden korte/lange mouw
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10% korting
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** M.u.v onze feestelijke aanbiedingen.

De Woneri j bes taat 10 jaar, daar
z i jn we trots op en wi l l en dit met U
vieren en t r a k t e r e n U op 10% j u b i -
l e u m k o r t i n g 10 weken l a n g . Laat U
zich insp ireren door onze c o m f o r t a -
bele f a u t e u i l s , banken en s a l o n t a -
fe l s , s m a a k v o l l e e e t h o e k e n en dres-
so irs ; het z i jn s lechts voorbee lden .
Voor uw r a a m d e c o r a t i e , v l o e r b e d e k -
king of v e r l i c h t i n g bent u bij De
Woneri j aan het ju i s te adres . Komt
uze l f o v e r t u i g e n van onze co l l e c t i e
met s f e e r m a k e n d e accesso ires voor
een persoon l i jk k a r a k t e r in
uw huis . Tot z iens bij De
Woner i j . U i t e r a a r d ^
staat de k o f f i e
voor U klaar.

oneni compleet

DE
/WONERU

10
jaar

oneervolle inrichtinaen

DE WONERIJ
Groenloseweg 9, Ruurlo

(0573) 45 12 39, www.woner i j .n l



PASEN 2004

De vele gezichten van Pasen
Waar denk je aan a Is je aan Pasen denkt? Aan het Joodse volkf aan de kruisiging van Jezus Christus, aan de godinnen Astarte, Eostre en Eastre of
alleen aan Paaseieren en gezellig ontbijten met de familie? Een heleboel mogelijkheden! Net als Sinterklaas en Kerstmis is Pasen voor veel
mensen een mooie gelegenheid de familie bijeen te roepen. Maar waar komt Pasen eigenlijk vandaan en wanneer is het Pasen ?

Volle maan
Pasen valt altijd op de zondag
na de eerste volle maan in de
lente. Ga niet 's nachts wachten
op een volle maan, want de
bedoelde maan is van kerkelijke
betekenis. Hiervoor bestaat een
ingewikkelde berekening
waaruit blijkt dat Pasen gevierd
moet worden tussen 22 maart
en 25 april. Dit jaar valt Pasen op
15 en 16 april. Er zijn meerdere
feestdagen die met Pasen te
maken hebben en deze hebben
allen een Christelijke oorsprong.

Paasbest
Zo is Palmzondag de zondag
voor Pasen waarop iedereen (?)
traditiegetrouw een grote
schoonmaak houdt. Het huis
moet op z'n 'Paasbest' zijn voor
de feestdagen. In Rooms
Katholieke streken gaan
kinderen op Palmzondag de
straat op met een Palmstok; een
kruis of stok versierd met vrucht-
en, snoepgoed, suikereitjes en
bovenop een broodhaantje. De
palmstok verwijst naar de
intocht van Jezus in Jeruzalem.
Bij deze gelegenheid werd hij
door de menigte toegezwaaid
met palmtakken. De haan van
brooddeeg is het symbool van

Jezus. Een haan maakt je 's ocht-
ends wakker en zegt je dat het
licht er is. Het snoep is om het
feestelijke karakter te
benadrukken.

Het laatste avondmaal
Pasen is onderdeel van een hele
periode waarin verschillende
belangrijke gebeurtenissen
plaatsvonden rondom de
kruisiging van Jezus en zijn
wederopstanding. Het verhaal
begint met Witte donderdag, de
donderdag voor Pasen waarop
'het Laatste Avondmaal'
plaatsvond. Jezus brak het
brood en deelde het uit, wat
weer verwijst naar de brood-
haan. Dit is tegenwoordig nog
steeds de dag waarop de Paus
zijn 'urbi et orbi' uitspreekt.
Boetelingen worden op deze
donderdag weer tot de kerk
toegelaten en gevangenen kri-
jgen kwijtschelding van hun
straf. Het is ook de dag dat het
Nederlandse volk traditioneel
door de Paus bedankt wordt
voor de bloemen.
Goede vrijdag is altijd drie dagen
voor eerste Paasdag en is de dag
waarop Jezus werd gekruisigd.
Ook voor niet-gelovigen is het
een goede vrijdag, want het is

een nationale vrije dag.
Op Hemelvaartsdag werd Jezus
in de hemel opgenomen, veer-
tig dagen nadat hij met Pasen
uit zijn graf is herrezen.
Gedurende deze veertig dagen
is Jezus nog een aantal malen
door anderen gesignaleerd,
onder andere door zijn volgeling
'ongelovige' Thomas.

Joods Pasen
De oorsprong van Pasen (Pesach
of Pascha) ligt bij het Joodse
volk. Zij herdenken tijdens Pasen
de uittocht van het onderdruk-
te Joodse volk uit Egypte onder
aanvoering van Mozes, in
opdracht van God. De nacht
voor vertrek moesten de Joden
een lam slachten en het bloed
op de deurposten smeren. Dit
zou er voor zorgen dat de 'doo-
dsengel' van God aan hun huis
voorbij zou gaan. Mozes had
namelijk bij de Farao gedreigd,
dat als hij zijn volk niet liet gaan,
alle eerstgeboren kinderen door
God gedood zouden worden.
De tocht leidde naar 'het
Beloofde Land', wat tegen-
woordig Israël is. De Israëlieten
vieren daarom met Pasen de
bevrijding uit de slavernij.

Christelijk Pasen
Het Christelijke Pasen heeft veel
gelijkenis met het Joodse Pesach,
maar is niet hetzelfde. Volgens
de Christenen is Pasen de
wederopstanding van Jezus
Christus, nadat hij op Goede
Vrijdag is berecht, gemarteld en
gekruisigd. Het is eigenlijk toe-
val dat deze gebeurtenis samen-
valt met het Joodse Pesach. Er
wordt aangenomen dat Jezus
werd gekruisigd op de avond
voor Pesach, omdat men hem
voor het vasten wilde begraven.
De naam 'Goede Vrijdag' lijkt in
dit verband niet echt toepas-
selijk, maar slaat op het goede
vervolg. Drie dagen na zijn
kruisiging bleek Jezus te zijn
opgestaan uit zijn graf. In de
Bijbel wordt Jezus regelmatig
'Het Lam' genoemd, wat weer
verwijst naar het Joodse verhaal.
Ook de namen Pasen en Pesach
lijken sterk op elkaar.

Heidens Pasen
Een andere oorsprong van Pasen
vinden we in de geschiedenis
van de Germanen, Kelten en
Saksen. In deze betekenis is het
een feest ter nagedachtenis aan
de godinnen van de vrucht-

baarheid, van de dageraad en
die van het licht en de lente. De
symbolen van de godin van de
vruchtbaarheid zijn de haas en
het ei! Met het feest wordt het
einde van de winter en begin
van de lente gevierd. Vaak wer-
den er paasvuren aangestoken
op heuveltoppen om de demo-
nen van de winter te verjagen.
Deze symbolen, die tegenwo-
ordig nog volop gebruikt wor-
den met Pasen, hebben dus
geen kerkelijke oorsprong.
Eieren zijn van oudsher het sym-
bool van vruchtbaarheid en her-
leving van de natuur. Het eten
van eieren geeft de mens kracht.
De periode voor Pasen is een tijd
van vasten. Omdat eieren dan
niet gegeten mogen worden
gaat men ze beschilderen. Het
Paasei is een bijzonder ei. Het
wordt niet door een kip gelegd,
maar door een haas in huis of in
de tuin verstopt. Kinderen
zoeken op eerste Paasdag tra-
ditiegetrouw de verstopte
eieren.

oiitf Bij Helmink!
TWEEDE PAASDAG op zoek naar de nieuwste woontrends?

Stap dan eerst eens bij Helmink Meubelen binnen.

Onze toonzalen staan bol met de laatste collecties in zit- en

slaapcomfort, woningtextiel en accessoires.

Let ook eens op onze afdeling relaxfauteuils met een enorme

keus voor jong en oud, in diverse uitvoeringen en verstel-

mogelijkheden met hand- of elektrische bediening.

Kom tijdens de PAASSHOW maar eens kijken om inspiratie op te

doen voor een sfeervolle en exclusieve inrichting van uw woning.

van Marie van Bemmel-Hellewegen
in onze winkel in Vorden

Nieuwe afdeling w
in Eibergen

Man 11.00 -17-00

r w w w . h e l t n i n k m e u b e i e n . n l
VORDEN Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

LR .̂° ElBERGEN J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190
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HELMINK
meubelen
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Luxe brood- en banketbakkerij

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

NU! SPECIALE LENTE AKTIE «r

Roomboter
paasstollen
met amandelspijs

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

Limburgse vlaaien, in diverse smaken
appelvlaai, kersenvlaai, rijstevlaai,
rum-rozijnenvlaai en aardbeienvlaai

Wij zijn ruim gesorteerd in Paasgebak
en chocolade-eitjes

Alle brood en banket wordt gebakken
in onze moderne brood- en
banketbakkerij van uw
Warme Bakker dus extra fijn

Waddenbrood
Muesli

Kleinbrood
Puntjes

Kadetten
Maanzaadbolletjes

Sesambollen
Croissants

Ham/kaascroissants
Harde broodjes

Alle soorten

Frans stokbrood
Saucijzenbroodjes

type Malta
Sernicassette 78/110, hand-
bediening, Alu. kleur frame,

7 srreepdessins doek
Breedte Uitval 250 cm
300cm € 399,-
350cm € 455,-
400cm € 505,-
450cm € 540,-
500cm € 560,-
550cm € 580,-

type Palma
Cassette, Elektr. bediening,

Roomwit frame,
22 streepdessins doek

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

In actie-periode ook korting op maatwerkschermen!
Bij maatwerk keus uit wel 100 kleuren. Tegen meerprijs is zowel montage als

300cm uitval mogelijk. Prijzen incl. btw en excl. montage. Levertijd op aanvraag.

De folder zonwering specialjRainbow Collection niet in de bus gehad? Bel even.

Bel voor informatie of
een afspraak (0573) 45 16 61
b.g.g. mobiel nr. 0654 79 44 69

Garvelinkplein 20, 7261 CK Ruurlo
END
ÏBEDR.

HEGRO
parket en zonwering

BIJ HEGRO SLAAGT U ZO.

Kijk
voor het

allerlaatste
nieuws ook op;

Dorpsstraat 3 - Telefoon 45 13 86 - Specialiteit: Bolussen

Wij wensen u prettige Paasdagen met veel zon

na IB3s(bWS>

Beide Paasdagen naast de'
koffie/gebakkaart, lunchkaart,
dinerkaart:
Paas-High-Tea
arrangement!
Van 12.00 tot 16.30 uur kunt u
doorlopend genieten van het
buffet met lekkerheden van
zoet tot hartig van koud tot
warm ... alles is huisgemaakt...
We beginnen met een
paascocktal en er is thee-keus in
overvloed
Prijs p.p. € 16,50.
Kinderen tot 12 jaar € 10,00.

Bistro
de Rotonde
Kerkstraat 3 • Vorden

Ie Paasdag zijn wij geopend:
1 1.30-22.00 uur

2e Paasdag zijn wij geopend:
10.00-22.00 uur

Met Posen presenteren wij onze a-la-carte kaart
aangevuld met extra keus in Paasstyle
geserveerd.

Wilt u reserveren?
U bent van harte welkom in de Kerkstraat 3
of via telefoonnummer 55 15 19.

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

Wendie, Thomas en bistro de Rotonde team.

ZET JE OGEN IN
DE SCHADUW

ZONNEBRILLEN
OP STERKTE!

Kiest u voor Extreem zonneglazen met
een goudkleurige ontspiegeling? Dan kiest u
voor perfectie met 100% UV bescherming,

een optimaal contrast én reflexvermindering.
Veiligheid, comfort en stijl in één!

NATUURLIJK BIJ UW VAKMAN-OPTICIEN!

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. (0575) 55 15 05



PASEN 2004

voor de

Paasdagen
Fijne kerriesoep

BENODIGDHEDEN: 1 ui, 35
gram boter, 2 theelepels kerrie,
1 Spaans pepertje, 100 gram
champignons, 30 gram bloem,
1 liter gekruide bouillon, 1
kopje slagroom.

Snijd de ui fijn en smoor deze
zachtjes samen met het Spaanse
pepertje en de kerrie circa tien
minuten in de boter. Roer de bloem
er door en voeg er geleidelijk de
warme bouillon aan toe. Laat de
soep even doorkeken en zeef het
daarna. Snijd de champignons in
dunne plakjes en smoor ze zacht-
jes in wat boter tot ze zacht
geworden zijn. Doe ze in de soep
en roer er tot slot de room door.
Warm de soep nog even door,
maar niet meer laten koken.

Eieren
met mango

BENODIGDHEDEN: 6 hardge-
kookte eieren, 1 rijpe mango,
1 grote vleestomaat, 4 zwarte
olijven, 2 eetl. mayonaise, 1
pakje Mon Chou, 1 klein teen-
tje knoflook, gehakte peterse-
lie, peper en zout.

Haal het vel van de mango en ver-
volgens het vruchtvlees van de pit
en snijd dit in blokjes. Ontvel de
tomaat en verwijder de pitten en
snijd ook deze in blokjes. Snijd de
gepelde eieren in blokjes en ver-
meng ze met de mango en de
tomaat. Maak dit mengsel op
smaak met zout en peper. Klop de
Mon Chou los met de mayonaise
en meng hier het teentje knoflook
(door de knijper) door. Verdeel het
ei-mango-tomaat-mengsel over
vier bordjes en verdeel daarover de
Mon Chou met mayonaise. Strooi
er wat gehakte peterselie over en
leg er een zwarte olijf op.

Kipfilet
met ananas

BENODIGDHEDEN: 300 gram
kipfilet, 200 gram veldsla, 1
blikje ananas, 1 potje zure
room, 2 eetl. ananassap, wor-
cestershiresauce, 1 theel. gem-
berpoeder, olijfolie, zout.

Was de veldsla in lauw water en
dep het droog. Laat de ananas uit-
lekken, maar vang wat van het sap
op. Doe de zure room in een kom
en roer wat ananassap erdoor.
Maak het op smaak met worces-
tershiresaus, zout en peper.Wrijf
de kipfilet in met zout en gember-
poeder. Bak het vlees op een zacht
vuurtje lichtbruin en gaar. (Als u
kipfilet te heet bakt wordt het taai.)
Verdeel de veldsla over vier borden,
schep de saus in het midden van
het bord leg daarop de stukjes ana-
nas. Snijd de warme kipfilet in
dunne plakjes en verdeel deze over
de borden.

Kalfskoteletten
BENODIGDHEDEN: 4 kalfsko-
teletten, 3 hardgekookte eier-
dooiers, 30 gram boter, 50 gram
parmezaanse kaas, 2 eetl. olijf-
olie, 1 ui, 1 kruidnagel, 1 lau-
rierblad, 1 takje tijm, 1 dl witte
wijn, 1 dl kippebouillon, peper
en zout.

Snijd de koteletten zo in dat u ze
kunt vullen. Wrijf ze van binnen en
van buiten in met wat zout en
peper. Maak de binnenkant voch-
tig met wat witte wijn. Meng de
eierdooiers, boter en kaas tot een
smeuïg mengsel. Vul hiermee de
koteletten en steek ze dicht met
cocktailprikkers. Verhit de olie en
doe de kruiden en de fijngesnip-
perde ui in de pan en blijf dit meng-
sel omscheppen tot het goudbruin
is. Braad hier het vlees in aan en
blus het geheel af met de wijn en
warme bouillon. Laat de kotelet-
ten hierin een kwartiertje gaar sto-
ven. Haal het vlees uit de pan en
houd het warm. Laat de saus zo
nodig inkoken en verdeel haar over
het vlees. Serveer met knapperige
peultjes en gekookte krielaardap-
peltjes.

Courgette
met appel

BENODIGDHEDEN: 1 courget-
te, 1 grote goudreinet, 1 eetle-
pel suiker, 1 kopje slagroom, 30
gram boter, zout en maïzena.

Was de buitenkant van de cour-
gette, snijd deze overlangs in vie-
ren en daarna in blokjes. Schil de
grote appel, verwijder het klokhuis
en snijd het in blokjes, ongeveer
even groot als de courgette. Verhit
de boter in een pan en bak de
courgetteblokjes met wat zout.
Roer ze even om, zodat ze rond-
om vet zijn. Doe dan de suiker erbij
en laat deze licht caramelliseren.
Als de courgette zacht begint de
worden doet u de appel erbij en
roer alles zachtjes om, zodat de
courgette- en appelbokjes niet stuk
gaan, maar wel zacht worden.
Meng de maïzena door de slag-
room en bind hiermee het meng-
sel. Een bijzonder gerecht bij alle
soorten vlees.

Siberisch
sinaasappelijs

BENODIGDHEDEN: 75 gram sui-
ker, 1,5 dl water, 1,5 liter gecon-
centreerd sinaasappelsap, 1
eiwit, 2 sinaasappels, 1 rijpe
peer, citroensap.

Doe het water in een pannetje en
doe de suiker daarin. Verwarm dit
totdat de suiker is opgelost. Laat
het suikerwater afkoelen en roer
dan de sinaasappelsap erdoor.
Doe de massa over in een plastic
bakje en zet dit zo lang in het vries-
vak. Let erop dat het niet te hard
word, zodat het nog wel fijnge-
maakt kan worden. Klop intussen
in een plastic kom het eiwit zeer
stijf. Prak met een vork het sinaas-
appelmengsel fijn en roer dit voor-
zichtig door het eiwit.
Laat het in het vriesvak in minstens
zes uur hard worden. Schil de
sinaasappels en verwijder ook de
buitenste velletjes. Schil de peer en
snijd ook deze in partjes en
besprenkel ze met wat citroensap.
Verdeel het ijs over vier coupes, leg
daarop afwisselend partjes peer en
sinaasappel.

Zoet potje
BENODIGDHEDEN: halve liter
sterke koffie, 1 glas crème de
cacao, 1 eetlepel suiker, 1 reep
chocolade, 1 blaadje gelatine,
stijfgeklopte slagroom, ge-
schaafde amandelen.

Doe bij de hete koffie een flink glas
crème de cacao en de suiker.
Doe vervolgens de in een beetje
heet water opgeloste gelatine erbij.
Zet ondertussen glazen of potjes
klaar. Giet de massa erin en laat het
stijf worden.
Gaarneer de glaasjes met de slag-
room en de geschaafde reep cho-
colade vermengd met de geschaaf-
de amandelen.

Eet smakelijk!

Een
BENODIGDHEDEN: 300 gram bloem, 1 mes-
puntje zout 10 gram verse gist (bij uw warme
bakker kunt u wel wat kopen), ongeveer 1 dl
melk, 50 gram boter, 100 gram rozijnen, schil
van 1 citroen, 100 gram geroosterde amande-
len en poedersuiker.

Zorg dat als u begint de bloem niet te koud is. Zeef
de bloem en stort deze in een kom. Los de gist op
in lauwe melk en giet deze in een van tevoren
gemaakt kuiltje in de bloem. Strooi het zout aan de
rand van de bloem, maar zo dat het niet direct in con-
tact komt met de gist.
Werk nu van binnenuit de melk door de bloem. Roer
er zoveel lauwe melk door dat er een dikke bloem-
pap is ontstaan. Laat dit ongeveer 20 minuten rustig
rijzen. Doe dan de rest van de melk erbij en kneed
alle bestanddelen er zo goed doorheen (met de mixer)
dat er een mooi schoon deeg ontstaat. Laat dit gist-
deeg op een rustige plaats nog een uur rijzen.
Bestrooi uw aanrecht met bloem. Bewerk hierop het
deeg nog eens goed en rol het uit tot een mooie
lap van 1/2 cm dik. Bestrijk deze lap met de (zachte)
boter en strooi hier de rozijnen, de amandelen en de
citroenschilletjes over. Bewaar de helft van de aman-
delen. Maak van de lap een mooi pakketje en kneed
met de hand de vulling door het deeg. Gebruik hier-
voor niet de mixer. Beboter de tulbandvorm en strooi
hier eerst de overgebleven amandelen in. Doe het
deeg in de vorm en laat het geheel op een warme
plaats nog een half uurtje staan. Zet de vorm in een
voorverwarmde oven bij 220 graden Celsius en bak
de tulband in ongeveer 25 minuten gaar.
Controleer met een breinaald of de tulband gaar is.
Als uw paastulband gaar is, stort deze dan op een
mooie schaal en laat hem afkoelen. Bestrooi de afge-
koelde tulband rijkelijk met de poedersuiker.

PaasOdj
BENODIGDHEDEN: 300 gram bloem, 1 mes-
puntje zout 10 gram verse gist, ongeveer 1 dl
melk, 50 gram boter en eieren.

Maak eerst een gistdeeg zoals boven staat aange-
geven. Verdeel dit deeg in zoveel porties als u aan
broodjes nodig denkt te hebben. Druk deze bolletjes
uit tot mooie ronde lapjes van ongeveer 1/2 cm dik.
Leg nu in het midden van elk lapje deeg een schoon-
gewassen, ongekookt ei. Snijd rond het ei het deeg
in reepjes, zodat u deze reepjes om het ei heen kunt
vouwen. Maar wel zo dat het ei nog te zien is.
Bestrijk de bovenkant van de broodjes met losgeklopt
ei en bak deze in een voorverwarmde oven bij 225
graden Celsius gaar en mooi bruin in ongeveer 10
minuten. De eieren zullen dan ook gaar zijn. Natuurlijk
kunt u het gistdeeg elke gewenste vorm geven, bij-
voorbeeld haasjes, mandjes, konijntjes enzovoort.

Fijne paasdagen!



HORIZONTAAL

l mooi; 8 jaargetijde; 12 wind-
bloem; 18 jaargetijde; 22 kuieren;
30 plaats aan de Lek; 32 mager; 33
grondsoort; 34 vruchtenpap; 36
gulden; 38 vloerbedekking; 40 in
casu; 42 achter; 43 reptiel; 44
schrijfkosten; 45 roofvogel; 47
manlijk dier; 48 water in Fries-
land; 49 waar onder; 50 daar; 51
houding; 54 plaats in Noord-
Holland; 55 monster; 56 stevig; 59
en omstreken; 60 bolgewas; 62
gaard; 64 godin; 66 numero; 67
cum notis; 68 wereldtaal; 70
materie; 71 emmer; 73 vrucht; 75
taille; 77 beroep; 81 braden; 84
metaal; 86 aanwijzend vnw.; 87
emeritus; 89 gevangenis; 91
voegwoord; 92 voorganger; 94
automerk; 95 persoonlijk vnw.; 96
zangstem; 97 toon; 98 keurig; 99
schrijven; 102 romanfiguur van
Jules Verne; 103 bijbelse man; 104
kledingstuk; 107 pas; 108 het
Romeinse Rijk; 109 zuivelproduct;
111 plaatje; 112 paar; 114 handvat;
116 lekkernij; 119 toeloop; 120
gewicht; 123 vogel; 124 grasveld;
127 scharnier; 128 soepkom; 131
eensklaps; 132 pedaleren; 135
verpakking; 137 koraaleiland; 139
onder andere; 140 briefaanhef;
141 omroep; 142 persoonlijk vnw.;
143 veilig; 144 behoefte; 146
familielid; 147 opgenomen geld;
149 soort onderwijs; 150 onder-
dompeling; 152 vaartuig; 154
naschrift; 156 reukorgaan; 159 de
onbekende; 160 dierengeluid; 162
maanstand; 164 tocht; 167 kle-
dingstuk; 169 platvis; 171 verdriet;
173 drinkgerei; 176 pausennaam;
178 streek in Engeland; 179 spil;
181 anesthesist; 182 Hoge Raad;
183 droogoven; 184 loopvogel; 186
behoeftige; 188 bevel; 189 huidop-
zwelling; 192 rivier in Italië; 193
vreemde munt; 194 chroom; 195
sieraad; 197 hui; 198 haarlok; 199
niet genoemde; 200 eenjarig dier;
202 windstreek; 204 voorzetsel;
206 provincie; 207 dans; 208 plaats
in Duitsland; 210 de dato; 211
zangstem; 212 redenaar; 214
voorbeeld; 215 kunstenaar; 216
party; 218 manlijk dier; 220
voorzetsel; 222 Nederlandse Aard-
olie Maatschappij; 225 voorzetsel;
227 schicht; 229 via; 230 Euro-
peaan; 232 grafvaas; 234 Euro-

peaan; 236 vat; 238 voedsel-
bereider; 240 hetzelfde; 241 ge
bruik; 242 hoefdier; 243 berg; 244
knevel; 246 schriftelijke over-
horing; 247 vijandschap; 248
vogel; 250 hetzelfde; 251 nikkel;
252 watervlakte; 254 luizenei; 256
mand; 257 wending; 260 hoog-
landketen; 263 kledingstuk; 265
woning; 266 gesloten; 267 uitroep;
268 boom; 269 lidwoord; 270
boordsel; 272 vogel; 273 sport-
artikel; 275 regeringsreglement;
277 deciliter; 278 bergweide; 279
waterhoogte; 280 en volgende; 281
lekkernij; 282 godheid; 283 bevel;
284 evenzo; 287 knaagdier; 289
met name; 290 titel; 292 schrijfge
rei; 295 hemellichaam; 297 kachel-
zwart; 299 bergrug: 300 barium;
303 boom; 305 snijwerktuig; 307
elektrische spanning; 308 honing-
drank; 309 vogel; 312 berg-
beklimmer; 315 gard; 317 plaats
aan de Oostzee; 319 voortdurend;
320 bijbeldeel; 321 Japans bord-
spel; 322 wagen; 323 handvatten;
326 voorzetsel; 328 Europese taal;
330 lofdicht; 331 bijbelse wouw;
333 rijstdrank; 334 zonnegod; 335
goedzak; 337 rolsteen; 338 grond-
soort; 339 koordans; 340 vogel-
eigenschap; 341 vrijgevig; 342
rookgerei; 344 getekend; 346 zoen;
348 jong dier; 350 insecteneter;
352 verdragen; 354 patstelling;
359 plant; 365 kletskous; 367 duin;
369 bijwoord; 371 pook; 373
bloem; 375 per felicitatie; 377
ferrum; 378 waterloop; 380 slang;
382 regionale infanterie; 383
onderkomen; 385 godheid; 386
zetel; 387 kindergroet; 388 vis; 390
titanium; 392 menigte; 393
tegemoet; 394 kaartspel; 3% op de
wijze van; 397 hoekpilaar; 398 Ver.
Naties; 399 doorschijnend; 401
Frans voegwoord; 402 hetzelfde;
404 tocht; 405 dan; 406 job; 407
krediet; 408 opgeld; 410 rivier in
Spanje; 411 inhoudsmaat; 412 met
name; 413 lidwoord; 414 zuiver;
415 heilige; 417 in loco; 418 kleur;
419 oude maat; 421 dyne; 422
uitgeteld; 424 gewas; 426 ont-
sloten; 428 toon; 429 aan boord;
431 zoon; 432 bevestiging; 433
niemendal; 436 insect; 438
muziekteken; 441 troep; 444
werelddeel; 447 Engelse haven-
plaats; 451 lusthof; 454 gods-
dienst; 456 voorzetsel; 457 vra-
gend vnw.; 458 nauw; 460

watering; 461 levenslucht; 463
eikenschors; 465 marterachtige;
466 uitgesloten aansprakelijkheid;
467 stuf; 468 spies; 469 telwoord;
471 wreed heerser; 473 Noord-
Afrikaanse stad; 474 open bosplek;
475 landbouwwerktuig; 476 vra-
gend vnw.; 478 slechthorend; 480
luizenei; 481 borrel; 482 circa; 484
achterkant; 487 knokploeg; 488
varkensschink; 489 lichtbron; 493
keukenkruid; 495 als massa; 497
knaagdier; 501 atoomgroep; 503
rustteken; 505 bijbelse vrouw; 506
oplosmiddel; 508 onder andere;
509 het Romeinse Rijk; 510 fel; 512
levenslucht; 514 aansporing; 516
verlichting; 517 interest; 520
zoetwatervis; 523 flink; 526 glad;
528 in memoriam; 529 selderij;
530 legerorder; 531 al; 533
breukdeel; 535 voorschoot; 536
familielid; 537 niet parkeren; 538
selenium; 539 kameraad; 543
water in Utrecht; 545 brilslang;
546 watervogel; 547 verlaagde
noot; 548 volkeren; 552 omkleden;
553 vorderen; 554 onderdanig; 555
bliksemschicht; 556 reces.

VERTICAAL

2 dwarshout; 3 voormiddag; 4 ou-
de munt; 5 leemte; 6 tijdelijk; 7
persoonlijk vnw.; 9 slot; 10 zelf-
kant; 11 verlichting 12 wier; 13
weigering; 14 vordering; 15 fami-
lielid; 16 plaats; 17 draaikolk; 19 ri-
vier in Rusland; 20 tam; 21 hert; 23
waterpeil; 24 natrium; 25 laan; 26
knaagdier; 27 Frans lidwoord; 28
Frans Voegwoord; 29 rijwielstal-
ling; 31 ivoor; 33 vliegtuigbrand-
stof; 35 snelbuffet; 37 haarverzor-
gingmiddel; 39 mijnbouwplat-
form; 41 onbeschaamd; 44 piek; 46
erkentelijkheid; 49 pijn; 51 ver-
maak; 52 niets; 53 aanwijzend
vnw.; 56 bevel; 57 speelgoed; 58
zuivelproduct; 61 loco-burge
meester; 63 neon; 64 Greenwich
tijd; 65 groet; 68 visnet; 69 rund;
70 aansporing; 72 karaat; 74 toon;
76 beroep; 78 voorzetsel; 79 larve;
80 manlijk dier; 81 zangstem; 82
planeet; 83 vogelproduct; 85 noot;
86 kindergroet; 88 maand; 90 on-
bedekt; 93 Noord-Afrikaans; 94
reeks; 96 schip; 97 drinkgerei; 99
veelkleurig; 100 boom; 101 bewon-

deraar; 104 Belgische omroep; 105
Europeaan; 106 haarbos; 109 dik;
110 vreemde munt; 112 selenium;
113 keerkringslanden; 115 be-
drijfsorgaan; 117 keukengerei; 118
meervoud; 121 vervoersmaat-
schappij.; 122 vreemde munt; 124
vragend vnw.; 125 water in Noord-
Brabant; 126 onwetend; 129
priem; 130 wolpluisje; 132 aanbid-
der; 133 water in Friesland; 134 no-
minator; 136 vreemde munt; 138
gewas; 143 gewas; 145 in orde; 147
zwaardwalvis; 148 spook; 150 mal;
151 openbaar vervoer; 152 suiker-
product; 153 logement; 155 ver-
keerd; 157 editie; 158 broeikas;
160 grondslag; 161 Europeaan;
163 gewas; 165 tussen; 166 kijken;
168 vruchtennat; 169 woud; 170
metaalsoort; 172 Europees; 173
landstreek; 174 vorm; 175 eerbe-
toon; 177 hevig; 180 vleesgerecht;
182 stop; 185 inhoudsmaat; 187
verharde huid; 190 vod; 191 ko-
ning; 195 vis; 196 boerderij grond;
198 handvat; 201 bijbeldeel; 203
Nederlands; 205 persoonlijk vnw.;
206 nummer; 207 berylium; 209
getijde; 211 houding; 213 vaar-
tuig; 217 hetzelfde; 219 zicht; 220
Uedele; 221 stemmig; 223 vervoer-
middel; 224 kolfhamer; 226 koes-
teren; 228 ongebonden; 229 medi-
cijn; 230 uitloper; 231 voorzetsel;
232 bijbelse plaats; 233 keurige;
234 voorbij; 235 per persoon; 236
Technische School; 237 bijbelse
man; 239 vaatwerk; 241 persoon;
245 overblijfsel; 247 smerig; 248
stroompje; 249 familielid; 252 tel-
woord; 253 insecteneter; 255 losse
draad; 256 luim; 258 godin; 259
dagdeel; 261 schel; 262 tot en met;
264 papegaai; 265 geestigheid; 271
gebint; 274 weinig; 276 Europese
rivier; 277 kathedraal; 278 zoog-
dier; 285 familielid; 286 maal; 287
congresgebouw; 288 slotwoord;
289 vroegere Chinese leider; 291
opschudding; 293 Arabisch bevel-
hebber; 294 plaats op Ameland;
295 familielid; 296 uitroep; 298
vaatwerk; 299 vulkaanopening;
300 bij geen gehoor; 301 bloem;
302 hunter; 304 baardje; 306 hin-
deren; 307 gierigaard; 310 spel;
311 cowboyfeest; 313 gebladerte;
314 klemtoon; 316 roofdier; 318
mal; 324 web; 325 oever; 327 jonge
hond; 329 toon; 330 militair; 332
tandeloos zoogdier; 333 reeds; 334
sterke drank; 336 kleefstof; 341 bit-

ter vocht; 343 wijnsoort; 344
plaats in Limburg; 345 test; 346 Ie
geren; 347 afdeling; 348 land in
Azië; 349 cijferreeks; 351 berg-
plaats; 352 stadsgracht; 353 grap-
penmaker; 354 heiligenafbeel-
ding; 355 voedster; 356 naschrift;
357 Europese taal; 358 Science Fic-
tion; 360 klaar; 361 delfstof; 362 lo-
cosecretaris; 363 Instituut Toege
paste Taalkunde; 364 wintervoer-
tuig; 365 rund; 366 gids; 367 num-
mer; 368 hevige warmte; 370 op-
schudding; 372 vuurmond; 374
dief; 376 kledingstuk; 379 kringet-
je; 381 nabootsing; 382 congresge
bouw; 384 bloem; 387 open bos-
plek; 388 aspirant; 389 flauw; 391
titel; 395 bloem; 397 atmosfeer;
399 rijwiel; 400 gedachteuithaal;
403 kerel; 406 tweemaal; 409 mili-
tair; 411 circa; 413 laagte; 416 ge
dwee; 417 visnet; 420 labiaal; 423
onzes inziens; 424 Venus; 425
groente; 426 bijbeldeel; 427
koeienmaag; 430 verhindering;
431 kijkend; 434 zuivelproduct;
435 de oudere; 436 lappenpop; 437
vertrek; 439 en anderen; 440 ver-
bond; 441 dierengeluid; 442 voor-
dat; 443 dominee; 444 laan; 445
noot; 446 bijbelse man; 448 Open-
baar Ministerie; 449 trek; 450 man-
lijk dier; 452 bloedvat; 453 titel;
455 vaartuig; 457 persoon; 459 bot-
sen; 462 brood in vleesnat; 464 ge
wricht; 466 vissersplaats; 470 oor-
vijg; 472 roem; 476 handel; 477 in
memoriam; 478 sneeuwlat; 479
uitroep; 482 vennoot; 483 wee
klacht; 485 bolgewas; 486 doel-
punt; 488 inhoudsmaat; 489 huis-
dier; 490 vlaktemaat; 491 water in
Noord-Brabant; 492 heilige; 494
kleur; 496 aardig; 497 benevole lec-
tor; 498 familielid; 499 plaats op
de Veluwe; 500 regiment; 502 na-
melijk; 504 ivoor; 505 vis; 507 oor-
zaak; 511 rangtelwoord; 513 soort
rog; 515 oeverplant; 518 bijb. pro-
feet; 519 vrucht; 521 geestdrift;
522 vakante; 523 grondsoort; 524
orgaan; 525 onderricht; 527 vrou-
welijk dier; 532 vreemde munt;
534 wiel; 535 adviesorgaan; 536
Turkse vorst; 539 Verenigde Na-
ties; 540 eerwaarde vader; 541
Nederlands Kampioenschap; 542
lidwoord; 544 persoonlijk vnw.;
547 centiliter; 548 achter; 549
aankomend; 550 elektrische trac-
tie; 551 toon.

De oplossing van de Paaspuzzel 2004 inzenden vóór 30 april 2004 met in de linkerbovenhoek
de vermelding 'Kruiswoordpuzzel' aan Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30 of Postbus 22,
7250 AA Vorden.

Medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Oplossing:

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

De prijzen
die te winnen zijn

Ie prijs

2e prijs

3e prijs

4e t/m
10e prijs

€25,=

€20 =

€15,=

€10,=



Weekblad Contact Paaspuzzel 2004



Tweede Paasdag 12 april:

Voorjaarsshow in de Cactus Oase
Een Voorjaarsshow met een scala aan schitterend ge-
kleurde bloemen en planten die staan opgesteld in een
grote zandvlakte. U gaat even terug in de tijd met een
grote verzameling tentoongestelde oude landbouw-
werktuigen van de 'Historische Vereniging Old Reurle'.

Op de achtergrond hoort u de geluiden uit de vogeltuin. Dat
is dit jaar nieuw!!! Het is een uit de hand gelopen hobby van
Bert (de cactuskweker).
Eveneens is er Tweede Paasdag een m9odelbouwdag in de
Cactus Oase voor jong en oud. Er zijn prachtige prijzen te
verdienen voor zowel de jongeren als ouderen. Deze prijzen

zijn beschikbaar gesteld door: Pannenkoekboerderij 'de Hei-
kamp' te Ruurlo, de firma Pijp-Ünes Modelbouw Hobby te
Enschede, Europa's grootste Doohlhof en de Cactus Oase te
Ruulo.
In de koffieruimte staat een grote autoracebaan oipgesteld
waarmee gespeeld kan worden. Op het cactusterras kunt u
rustig zitten om een bouwmodel te maken onder toezicht
van Ton en Athie ter Welle uit Enschede die deze model-
bouwdag mogelijk maken.
Na afloop vindt de prijuitreiking plaats door Anny Cactus.

Komt kijken en doe mee op Tweede Paasdag. Tot ziens!!

DE SPANNEVOGEL

Oi/He^ogpelo-
Geef het interieur van uw woning net dat
extra in de afwerking dat ervoor zorgt dat

het gezellig en comfortabel is in uw
huiskamer, slaapkamer en keuken.

Laat De Spannevogel daarvoor zorgen!

Kom eens kijken in één van onze showrooms
(Hengelo Gld of Ruurlo) en overtuig uzelf!

3000 m2 gezellig wonen.

Naar De Spannevogel gaat u voor:
meubelen - slaapsystemen
tapijten - parket - laminaat

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

TWEEDE
PAASVAG
(12 APRIL)

beide'.''

van/11.00
tot 17.00

Trampolines
SKELTERS

SCHOMMELS - BOLDERKARREN

SPEELTOESTELLEN

Breed assortiment
zowel rond als rechthoekig

HANDELSONDERNEMING

EEKVENNE 4 - 7244 AZ BARCHEM

TEL. (0573) 44 16 06

www.halpro.nl

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

Heerlijk voor bij het poosontbijt:

poosbrood, poosrots, kukelbrood, rum bol,

pooseitaartje, kukelcake, kukelvlaai,
ruime sortering paaseitjes.

14 personen € 12,50

Hu/aren salade € 3,25 per persoon

Russische eieren € 4,00 per persoon

€ 4,30 per persoon

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand
geschilderd hebben?
Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

•II! i
!HM\N DER WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

7250 AA Vorden - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 0575-551208
E-mail: info@vanderwal-vorden.nl

2E PAASDAC
i MODELBOUWDAG

BLOEMENPRACHT

OPENINGSTIJDEN CACTUS OASE
mat mvr van 09.00 - 17.00 uur
zaenzo van 10.00 -17.00 uur

i

jongermanssteeg 6, Ruurlo, Tel. 0573 -451817, www.cactusoase

de REGT
x/irf i n a n c i ë l e p l a n n i n g

Voor een hypotheek met toekomst
Telefoon 0573 255 300
Email info@deregt.nl
Internet www.deregt.nl

Het vermogen om verder te denken



D(M
D D D

Tuinmeubelen:
Kussens:
Kleding:

Hartman, Royal Garden, Sky Vision, etc.
meer dan 1 00 verschillende dessins!
Bjornson, Life Line, Havep, Maddog, etc,

l!
Kom naar onze PAASSHOW pp 2e Paasdag
met veel aantrekkelijke aanbiedingen!
van 10.00-17.00 uur

De koffie staat klaar!!

GOOSSENS

Dus wacht niet
langer en kom op onze

waar u natuurlijk welkom
bent op:

VRIJDAG
9 APRIL

8.30 - 18.00 uur

ZATERDAG
10 APRIL

8.30 - 16.00 uur W

MAANDAG 12 APRIL

2E PAASDAG
10.00 - 17.00 uur l

Tijdens de Paasshow
verschillende attrakties

Steenderenseweg 11 • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

-Ifartmanf
•-,1 I l C TE D DE A l F R

VRAAG
VRIJBLIJVEND
NAAR DE VELE
MOGELIJKHEDEN drukker i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Kom en profiteer van ons
VOORJAARSVOORDEEL

Kleurplaat
Voor de kinderen een vrolijke

kleurplaat Doe mee en win een
Batavus Kinderfiets!

De Navigator is het topmodel van de hybride
city serie van Altra. Deze fiets laat niets te
wensen over en dankzij het lichtgewicht
aluminium frame en de vele aluminium
onderdelen blinkt deze uit in sportiviteit en luxe.
De Altra Navigator is onder andere voorzien
van een geveerde voorvork, geveerde
zadelpen, naafdynamo in het voorwiel en een
zadeltas.
Prijs van € 899,- voor:

€ 749.00

PROF1L
DE FIETSSPECIALIST

^Dorpsstraat 12 Vorden 0575 551393 & Spittaalstraat 34 Zutphen 0575 519526

Profile fietscomputerl
Overzichtelijke groot display dat
de belangrijste 5 functies toont.
Snel te monteren en is
afneembaar (tegen diefstal).

Prijs van € 11,95 voor:

€7.95

Voorzitje Bobike
Kinderzitje dat op iedere
fiets past. Met voetsteunen
en bevestigingsmateriaal.
Kinderen van 9 t/m 15 kg.

Prijs van € 54,95 voor:

€ 45.95

Haal de kleurplaat op in
onze winkel en lever hem
voor 24 april weer in in
onze winkel. De winnaars
krijgen automatisch bericht.



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

De hoofdprijswinnaar krijgt een
schitterend westernkostuum en
een gezinstoegangskaart voor het
attractiepark. De nummers twee
tot en met tien van deze wedstrijd
krijgen ook deze speciale entree-
kaarten. De prijswinnaars kunnen
hiermee, samen met drie familie
leden, een dag gratis gebruik ma-
kenv an de attracties ven het over-
dekte zwembad van Slagharen.

OAAR 06^

WAT MOETJE DOEN OM EEN
VAN DE PRIZJEN TE WINNEN?
Bekijk de afbeelding eerst goed,
pak daarna je doos met kleurpotlo-
den en maak van de zwart/wit te-
kening een kleurrijk geheel. Wil je
liever kleurkrijt of waterverf ge-
bruiken? Dat mag ook.
Misschien heb je zelfs wel een be-
ter idee waardoor de tekening
extra mooi wordt. Doe in ieder ge-
val goed je best, want de mooiste
kleurplaten worden beloond.

Ga snel aan de slag en stuur je te-
kening (voorzien van naam, adres
en leeftijd) naar: Drukkerij Wee-
vers BV, Nieuwstad 30, 7251 AH
Vorden.

Je inzending moet voor 30 april bij
de krant zijn ingeleverd. Mis-
schien win jij dan de hoofdprijs of
kom je een dag naar Slagheren.
Dan kun jij lekker zwaaien, zwie-
ren of hobbelen in de vele span-
nende attracties van het park. Met
z'n allen lekker toeren in een heu-
se auto, of in een olifant de lucht
in, alles is mogelijk... en zo vaak je
maar wilt. Of even lekker spette-
ren in de waterspeelplaats.

Ook heeft Attractiepark Slagharen
een Westernvillage en Kids Coun-
try. Dat zijn twee overdekte speel-
paradijzen voor kinderen. De ech-
te avonturies vinden daar naast
draaimolens een kleine uitvoering

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

d rukke r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden - Postbus 22, 7250 AA Vorden

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

///////////// r/ ///////////////
WOONPLAATS:
LEEFTIJD: JAAR

Naam: Plaats en Postcode:
Kleurplaat inzenden voor 30 april!

Adres: Leeftijd:

••



Schoonmaakbedrijf

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

ROOSENSTEIN
QUALITY

WEAR

Comfortabele kleding

voor de sportieve

man en vrouw

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

jarig is trakteert

2e Paasdag
Voorjaarsshow

rijwielen
van Gazelle, Batavus, Koga Miyata

m Gazonmaaiers
De beste fietsen
in de mooiste winkel
Nieuw en gebruikt

300 m2 fietsplezier
Parkeren voor de deur.

De koffie is bijna klaar.
Voor elke bezoeker een aardige attentie

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

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

l

Teubenweg 46, Keijenborg
Op mooie locatie aan ruime woonstraat gelegen, goed onderhouden halfvrijstaand woonhuis met
carport, garage en berging.
Bouwjaar 1964 - verbouw 1976.
Indeling:
Begane grond: hal, woonkamer met stookkanaal, keuken met inbouwapparatuur.bijkeuken,
toilet, badkamer, berging.
1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers, toilet, vaste wastafel.
2e verdieping: vliering.
Carport, garage en berging.
Besloten tuin/terras.
CV verwarming inclusief warmwatervoorziening.
Woning gedeeltelijk voorzien van rolluiken en zonneschermen.
Inhoud woning ca. 330 m3. Perceelsgrootte 289 m2.
Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs € 240.0OO,- k.k.
Voor inliclltingen en/of een afspraak kunt u zich wenden tot:

AA
W

MAKELAARDIJ O.G. WENTINK
Zaarbelinkdijk 11 - 7256 KL Keijenborg
Tel. (0575) 46 17 79 - Fax (0575) 46 38 69

M
NVM
MAM l AAM

Beide Paasdagen een Paasbuffet

vanaf 15.00 uur.

Ons traditionele buffet

uitgebreid met diverse

Paasgerechten.

Volwassenen € 22,75 p.p.
Kinderen tot 12 jr. € 11,50 p.p.

Reserveer nu, bel (0575) 43 13 36

Paasbuffet
beide

oaasdagen

doorlopend
vanaf 15.00 uur

reserveren gewenst.

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

fre
tefefcere

de bestellijst voor Pasen ligt in de winkel voor u klaar

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



ONTSPANNEN & GENIETEN IN PURE HARMONIE
U wilt actief met uw gezondheid bezig zijn en onder professionele begeleiding gaan fitnessen?
Of u bent juist even aan uitrusten toe en wilt niets liever dan een paar uurtjes in een weldadig saunalandschap doorbrengen?
Of u zoekt misschien een beautycentrum van topniveau om u eens heerlijk te laten verwennen?
En dit alles in een relaxte en zeer bijzondere sfeer?

Dan is het Wellness Centre Ryokan De Bronsbergen iets voor u: ontspannen & genieten in pure harmonie!

Ryokan is de naam van een Japanse herberg die, sinds vele eeuwen, compleet in balans met de omgeving wordt gebouwd.
Eigenlijk is deze herberg de oudste en tot in perfectie doorgevoerde vorm van een Wellness Centre. Het gebouw met tuin
dient in volledige harmonie met de omliggende natuur te zijn, wat ook weer terug moet komen in de constructie,
de toegepaste materialen en zelfs in de bedrijfsvoering.

Ryokan De Bronsbergen zet deze traditie voort. Het pand met de talrijke natuurlijke materialen - bijvoorbeeld het vegetatie-
dak - is prachtig gelegen aan water. Uit respect voor de natuur wordt er bovendien gewerkt met zonne-energie en een unieke
warmtewisselaar. Maar bovenal is de Ryokan het onderkomen van een eigentijds Wellness Centre.

VOOR MEER INFORMATIE EN VOOR OPENINGSTIJDEN KUNT U BELLEN MET TEL. 0575 53 84 2O
RYOKAN DE BRONSBERGEN BRONSBERGEN 25 7207 AD ZUTPHEN
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