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Wildenborchseweg blijft discussiepunt:

PvdA krijgt onderwijs
Met het oog op...

Niet wethouder Wim Wichers
(CDA), maar wethouder Henk
Boogaard (PvdA) gaat zich de
komende raadsperiode bezig
houden met onderwijs. Dit zijn
de vier partijen vorige week
donderdagavond overeengeko-
men. De heer Wichers krijgt in
plaats daarvan milieu in zijn
portefeuille.

Tijdens de eerste openbare college
onderhandelingen van twee we-
ken geleden zette de PvdA vraagte-
kens bij de post onderwijs die in
eerste instantie was toegewezen
aan wethouder Wichers van het
CDA. De sociaaldemocraten vrees-
den voor belangenverstrengeling
aangezien de heer Wichers ook les
geeft aan 't Beeckland. Na intern
beraad vindt ook het CDA het ver-
standiger om deze post in te ruilen
voor een ander beleidsonderwerp.
En dat wordt dus milieu, dat
aanvankelijk was toebedacht aan
wethouder Boogaard.

De portefeuilleverdeling speelde
zich vorige week donderdagavond
achter gesloten deuren af. Volgens
formateur Ab Boers (CDA) is de
portefeuilleverdeling in goede har-
monie verlopen. Alle partijen heb-
ben gekregen wat ze wilden en
denken zich daarmee de komende
periode te kunnen profileren', al-
dus Boers. Tijdens de gemeente-
raadsvergadering van dinsdag 23
april zullen de drie wethouders
worden beïdigd. De heer Boers
verwacht niet dat de portefeuille-
verdeling daarna nog binnen het
college zal veranderen. 'Ik denk
dat dit de definitieve portefeuille
verdeling wordt', aldus de forma-
teur.

DORPSSCHOOL
Vorige week donderdagavond werd
er uitgebreid gesproken over de
zaken die de komende gemeente
raadsperiode aan de orde moeten
komen. Deze worden allemaal
vastgelegd in een zogenoemd be
leidsdocument. Belangrijke zaken
zijn o.a. de nieuwbouw van de
Dorpsschool, het doorgaande ver-
keer in het centrum, reconstructie
en plattelandsontwikkeling, volks-
huisvesting, recreatie en toerisme
en het monumentenbeleid.
De vier fracties zijn het er over
eens dat er nog dit jaar duidelijk-

heid moet komen over de nieuw-
bouw van de Dorpsschool. De WD
is de enige partij die een voorkeur
heeft om de Dorpsschool als dat
kan te verplaatsen naar een locatie
buiten het centrum van het dorp.
Dit afwijkende standpunt wordt
alleen niet meegenomen in de
definitieve tekst van het beleids-
document. Verder streven de vier
partijen naar een aanzienlijke ver-
mindering van het doorgaande
verkeer door het dorp. 'Maar het
centrum moet wel bereikbaar blij-
ven voor het doen van de bood-
schappen en de vakantiegangers',
aldus dhr. Arie van Voskuilen (CDA).

WONINGBOUW
Ook op het gebied van volkshuis-
vesting moet de gemeente volgens
de vier partijen een actieve rol spe
len. 'Zodra wij mogen bouwen,
moeten de plannen klaar liggen',
zei mevrouw Dorien Mulderije
(WD). De vier partijen willen in-
spelen op de mogelijke verande-
ringen die er straks komen na de
Tweede Kamerverkiezingen. 'Als
we dan weer meer mogen bouwen
dan moeten we dus een ladenplan
klaar hebben liggen. We moeten
dus precies weten waar we willen
uitbreiden en inbreiden. We moe
ten voortvarend te werk gaan',
aldus Mulderije. Daarbij ligt de
nadruk op sociale woningbouw
voor ouderen.
Recreatie en toerisme zijn ook
speerpunten in de komende raads-
periode. De vier partijen vinden
dat hiervoor een actieve, stimule
rende en regisserende rol is weg-
gelegd voor de gemeente. 'Naast
de agrarische sector is dit gewoon
één van de belangrijkste motoren
van onze gemeente', aldus de heer
Bert Brandenbarg (WD).

Verder werd afgesproken dat de
gemeente Vorden nog voor het
eind van het jaar een eenvoudige
foldersite op het internet heeft
staan. Over 2,5 jaar moet deze dan
vervangen worden door een inter-
actieve site bedoeld voor de nieuwe
gefuseerde gemeente.

MONUMENTENBELEID
De vier partijen willen ook een
actief monumentenbeleid gaan
voeren. 'Het moet een aanmoedi-
ging zijn om te komen tot goed on-

Industriële Kring Vorden
bezoekt Vordense brandweer
Op uitnodiging van de Vordense
brandweer hebben de leden
van de Industriële Kring Vor-
den een bezoek gebracht aan
de brandweerkazerne aan de
Rondweg.

Na ontvangst werd door comman-
dant P.L. Aalders en postcomman-
dant B. Hekkelman een perfecte
presentatie gegeven over het werk
van de brandweer.

Er is nog steeds een tekort aan
vrijwilligers. Gezien de verwach-

tingen wordt dit tekort in de na-
bije toekomst alleen maar groter.
Daarom deed de brandweer een
dringend beroep op vrijwilligers
om zich te melden.

Na de pauze werd er gesproken
over brandpreventie, gevaarlijke
stoffen in bedrijven, de gebruikers-
verklaring en de sleutelbuis.

Vanuit de leden, die deze avond als
zeer positief en leerzaam hebben
ervaren, was de belangstelling
groot.

derhoud', aldus de heer Arie van
Voskuilen (CDA). Alle partijen zijn
het er over eens dat de subsidie
criteria opnieuw onder de loep
moeten worden genomen. Het is
de bedoeling om zo een extra im-
puls aan het monumentenbeleid
te geven.

Probleem daarbij is echter wel dat
er op dit moment nog geen 15.000
euro beschikbaar is voor het ge-
meentelijke monumentenbeleid.
'De vraag is of je dan een effectief
beleid kunt voeren', aldus Van Vos-
kuilen. De vier partijen zijn daarom
bereid om eventueel het subsidie
bedrag ten aanzien van gemeente
lijke monumenten te verhogen.

WILDENBORCHSEWEG
Ten aanzien van de Wildenborch-
seweg is er nog steeds geen over-
eenstemming bereikt. WD en D66
zijn op voorhand tegen het plaat-
sen van drempels of het invoeren
van een zestig kilometer zone. Zij
zien de Wildenborchseweg als
ontsluiting voor het Vordense
vrachtverkeer richting de Al. CDA
en PvdA willen voorlopig alle
opties open houden en het onder-
zoek dat er loopt afwachten.

Mevrouw Dorien Mulderije (WD)
denkt dat de grootste problemen
op de Wildenborchseweg zijn op-
gelost als hier eenmaal een vrij lig-
gend fietspad ligt. 'Als je de fietser
van de weg afhaalt, dan zul je zien
dat de situatie al heel anders
wordt', zei ze. Het harde rijden wil
de WD daarna eventueel wel aan-
pakken door middel van zoge-
noemde flitspalen.

Het CDA zegt hier niet op te kun-
nen wachten. 'Het duurt zeker
nog wel tien jaar voordat dat fiets-
pad er ligt. Dat duurt ons te lang.
Wij willen eerder wat aan de ver-
keersveiligheid op deze weg doen',
aldus de heer Arie van Voskuilen.
De partijen praten donderdag-
avond verder over dit onderwerp.
Ook staan er nog diverse andere
onderwerpen op de agenda die
eveneens in het beleidsdocument
worden opgenomen. Deze openba-
re vergadering vindt plaats op het
gemeentehuis .
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Oranjelcrant Vorden
In week 17 (22 t/m 26 april) verschijnt het Oranjenummer

als bijlage van Contact. Advertenties en berichten
gaarne maandag 15 april vóór 17.00 uur inleveren.

Weekblad Contact
Drukkerij Weeven

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 112

Hervormde kerk Vorden
Zondag 14 april 10.00 uur ds. M. Beitier, Doopdienst.

Kapel de Wildenborch
Zondag 14 april 10.00 uur ds. J. ter Avest.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 april 10.00 uur ds. A. Hagoort. Krea zondag.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 april 10.00 uur ds. G.W.H. Peddemors, Nunspeet.
19.00 uur ds. R.H. Boiten, Dieren.

R.K. kerk Vorden
Zondag 14 april 10.00 uur Viering Pastor Wassink m.m.v. 30+ koor.

RJC. kerk Vierakker
Zaterdag 13 april 17.00 uur Eucharistieviering, Dameskoor.
Zondag 14 april 10.00 uur Woord/Communiedienst, I lerenkoor.

Weekendwacht pastores
14 -15 april]. Nijrolder, Baak/Rheden, tel. (026) 495 31 18.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

•
Telefoon 0900 - 200 9000

U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts óf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te be-
perken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om
medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te
bezoeken dan komt er een "rijdende huisarts" bij u thuis.

Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsen-
post komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw
van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
13-14 april].], de Kruif, Vorden, telefoon (0575) 55 33 72. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19,30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17,45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 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 uun za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033) 46 25 678.

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

Diëtiste/na t u urgeneeskuudige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.

Eppink/Rui terkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20-30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur,

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltiidverzqrging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 5.5 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs €5,- voor vier gezette
regels; elke regel meer €0,50. Vermel-
ding brieven onder nr. of inlichtingen
€2.25 extra. Tarieven gelden bij con-
tante betaling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hiervoor
€2,25 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme of dubieuze opga-
ven worden niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden bij even-
tuele fouten niet gratis herplaatst, de
geplaatste advertentie dient wel verre-
kend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Denk aan de VOV-ca-
deaucheques van de St. Nico-
laasactie 2001, geldig t/m 28
februari jl. Uiterlijk deze week
tot 13 april inwisselbaar.

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

• Zaterdag 13 april in zaal „de
Veldhoen" te Doetinchem:
dansavond m.m.v. „The Eve-
ning Stars". Aanvang 20.30
uur. Entree € 5,-. Info Veldhoen
(0314) 38 12 50.

• Open dag PCBS Veldhoek
op 20 april. Vanaf 10.00 uur
tot 14.00 uur bent u van harte
welkom aan de Kapersweg 6
te Ruurlo.

• Zondag 21 april kloot-
schiettoemooi Wildenborch.
Opgave teams: heren, ge-
mengd, dames en vrije klasse.
Opgave voor 20 april bij DJ.
Pardijs, tel. 55 68 20.

• Dames let op: Flip Wis-
kamp (46 jaar) is na 25 jaar
weer vrijgezel. Voor een goed
gesprek met koffie (biertje). Bel
Hip 06 50976358. Aangebo-
den door echte vrienden.

• Zaterdag 13 april in zaal Ko-
ster te Etten: swingnight! Aan-
vang 21.30 uur. Entree €5,-
www.swingnight.nl

• Denk aan de VOV-ca-
deaucheques van de St. Nico-
laasactie 2001, geldig t/m 28
februari jl. Uiterlijk deze week
tot 13 april inwisselbaar.

• Wij zoeken een handige
hulp voor huis- en tuinklusjes
op zaterdagmorgen. Brieven
onder nr. V 6-1 bureau Con-
tact, postbus 22, 7250 AA Vor-
den.

• Gezocht: woonruimte voor
plm. 2 jaar in het buitengebied
(gedeelte boerderij of huisje).
Tel. (0573) 46 12 11 of 06
50484806.

• Te koop: O.V.H.-dakpannen
ca. 1800 (gebr.) per juni a.s. af-
halen. Prijs/tijd in overleg. Tel.
(0575) 52 62 76.

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

• Denk aan de VOV-ca-
deaucheques van de St. Nico-
laasactie 2001, geldig t/m 28
februari jl. Uiterlijk deze week
tot 13 april inwisselbaar.

• Jan van Marsbergen vertelt
op dinsdagavond 16 april om
20.00 uur op't Spieker (Spie-
kerweg 2, Vorden). Ontdek je
Bescherm-Engel! Zie persbe-
richt. Bel voor info en reserve-
ring het secretariaat (0575) 55
20 44. Toegang € 8,85.

• Te koop: hooi ± 30 balen €
1,50 per stuk. Tel. (0573) 44 12
38/ 06 53353062.

• Met onze likeur wordt uw
koffie een ticje lekkerder. De
hele maand nog voordelig ook.
Wereldwinkel Vorden.

• Te koop: Martex badka-
merstraler QS 1500 z.g.a.n.
€15,-; elektr. radiator 9 la-
mellen, 2000 W € 25,-. Ge-
bruiskaanwijzingen aanwezig.
Tel. (0573) 44 12 38 / 06
53353062.

• Bezoek na de handwerk-
tentoonstelling in het Dorps-
centrum de Wereldwinkel met
ander handwerk Let op de
blauwe affiches!

Adverteren

Vraag naar
de vele

mogelijkheden
van

doorplaatsing
in meerdere

edities

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

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

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

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

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

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

Proef het voorjaar!

De primeurweken
Geldig maandag 8 april t/m zaterdag 13 april

Vers geschrapte
worteltjes
500 gram

Rijp geplukt 't lekkerst

Holl. trostomaten
500 gram € 179

049

Typisch echte groenteman

lentesalade
200 gram € 149

Alleen even opwarmen

stamppot andijvie
100 gram
Primeur van de week

HOLLANDSE BLOEMKOOL

Boordevol sap, valencia late

perssinaasappelen
15 forse €

Niet mokke, lekker wokke; exotische

roerbakgroente
500 gram €

per stuk €

De Echte
Groenteman Vorden

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

Internet: www.de-echte-groenteman.nl

Perzik-
kwarkvlaai

a75 JT50
• klein € %Jm

Bosbessenvlaai
550

m
\^ - J

f ' ^
Bunderbrood

f f5
m j

Witte bollen

6 halen
5 betalen

V J

Aanbiedingen geldig van 8-4 t/m

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de och
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (05

Dreiumme 31 -33 - Warnsveld - Tel. (0

13-4 a.s.

< *\
'TT, 0 *\

f" »T» 1 Kt1 w 1 wA

r^wV_ tcMTï .ta
l iAMMNJP-H

te zijn.
75) 55 13 84
575) 57 15 28

Kijk voor meer nieuws op;

wwiv.confacf.nl

Doe het zelf zaak

BAR€NDS€N
Voor onze doe-het-zelf zaak

Gereedschappen ZOG ken wij een

Uzerwaren

Tuinmeubelen

Tuinmachines

Kachels

winkel-
medewerker
voor het weekend en vakantieperiode.

Telefonische inlichtingen:
(0575) 55 21 59



Dankbaar en vol trots zijn wij met de geboorte
van onze zoon

Lucas
Gerhardus

Hij is geboren op 8 april 2002.

Gerhard & Nancy Weevers-Visser

Pastorieweg 2
7251 AK Vorden

Je hebt van twee moeders
twee oma's gemaakt
vervulde hun tederste dromen.
Je hebt van twee vaders
twee opa's gemaakt
alleen maar door bij ons te komen.

People destined to meet
will do so apparently by chance,
at precisely the right moment!

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon

Liam
Jacob

Hij is geboren op 1 april 2002.

Bert en Louise Wagenvoort-van der Stelt

Riethuisweg 2
7251 RC Vorden
Tel. (0575) 55 13 69

Wij rusten van 13.00 tot 15.00 uur.

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Zij is geboren op 2 april 2002 om 22.05 uur,
weegt 3675 gram en is 50 cm lang.

Jan en Annet Denkers-Garritsen

Kerkweide 23
7251 LN Vorden
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$ Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon
i Dion
i

Geboren op vrijdag 5 april 2002 om 15.42 uur,
| weegt 3010 gram en is 48 cm lang.

iw René Besselink & Renée ten Hoopen

4 Biesterveld 35
i 7251 VR Vorden

Tel. (0575) 55 53 53

Dankbaar en heel gelukkig zijn wij met de ge-
boorte van onze dochter

Fleur
Henrice Joanne

zusje van Roos en Merel

7 april 2002.

ï
Hans en Marjanne Grube-Snoeijink ®

Biesterveld 32
7251 VS Vorden
Tel. (0575) 55 39 03

Wij zijn heel erg blij! i

Op zondag 7 april 2002 is mijn zusje en onze
dochter geboren

Saar Marianne Sofie
i

Maarten, Martine en Ren Smit-Mariën $

Schapenmeer 20
7251 JK Vorden
Tel. (0575) 55 24 49

Cursus baby- en
kindermassage

• alleen kleine groepen
• individuele begeleiding

mogelijk bij:
veel huilen

slecht slapen
hechtingsproblemen
premature geboorte

Inlichtingen:

Annemarie
van Heeren-Doze
(kinderverpleegkundige en
gecertificeerd TiBo docent)

tel. (0575) 52 70 70

FINANCIEEL
INTERIM
SUPPORT

Ten behoeve van uw:

Financiële Administratie
Controlling

Management
Informatie systeem

ron Winkelhorst
(0575) 51 82 80

0621804224
ron.winkelhorst@hetnet.nl

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rij n weg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

Ze staan te trappelen
van ongeduld!

Uren in de keuken staan? Welnee! Want tijdens de sprint weken
t/m 11 mei heeft de Keurslager tal van snelle aanbiedingen zoals kip,
salades en kant-en-klaar gerechten. In een handomdraai tovert u de
lekkerste maaltijden op tafel. Klaar, terwijl u maar eventjes wacht.

En voor nog meer snelle tips trekt u een sprintje naar: www.keurslager.nl

100 gram €

4 Roomschijven + 4 Slavinken €

Hippe Kip 100 gram €

Kip-vruchtensalade 100 gram €

Runderschnitzel c

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

De sprintweten.
Puur genieten!

» Arthur Rondeel
&
Erna ten Pas

Op 18 april 2002 gaan wij trouwen.

Wij geven elkaar het ja-woord om 10.00
uur in „Kasteel Vorden" te Vorden.

De kerkelijke inzegening door ds. M. Beit-
ier is om 11.00 uur in de N.H. kerk te Wich-
mond.

De receptie is van 17.00 tot 18.30 uur in het
Pannenkoekenrestaurant „Kranenburg",
Ruurloseweg 64 te Vorden.

Ons adres:
Burg. Vunderinkhof 16
7251 XA Vorden

Niet klagen, maar dragen!
Zo was onze dierbare

Jenny Vervelde-Brinkman

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de warme
belangstelling en medeleven, in welke vorm dan
ook, getoond na haar overlijden.

Het heeft ons goed gedaan!

Uit naam van Johan Vervelde
Marcel
Mien Vervelde-Nijman
Diny Brinkman-Kuijpers
Nick Groot
Harmy Groot-Brinkman
Manon
Twan

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

Jan van Zeeburg

Aangezien het mij onmogelijk is u hiervoor per-
soonlijk te bedanken, betuig ik u op deze wijze mijn
oprechte dank voor de belangstelling die wij van u
mochten ontvangen.

J. van Zeeburg-van Klompenburg

Vorden, april 2002

Voor uw blijk van medeleven die wij mochten ont-
vangen na het overlijden van mijn man, onze vader
en opa

Berend Wesselink

betuigen wij onze welgemeende dank.

Met name personeel van de Wehme zeggen wij
dank voor hun goede zorg.

Jantje Wesselink-Ruesink
kinderen en kleinkinderen

Vorden, april 2002
Delle 95
7251 AJ Vorden

Kijk voor meer nieuws op:
Mnviv.confacf.nl

Voor de vele blijken van belangstelling en medele-
ven die wij mochten ontvangen na het overlijden
van onze lieve ma, oma en super-oma

Theodora Johanna
Besselink-Hoebink

zeggen wij u hartelijk dank.
Familie Besselink

Vorden, april 2002



GEMEENTE B V

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

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

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

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

OVWAANVRAGEN

Plaats
Nieuwstad 51

aanvrager
H. Moor

Hengeloseweg 3 G.J.W. Zweverink

inhoud
bouwen
bergruimte/
carport
inpandig
verbouwen

datum ontvangst
2&03-2002

28-03-2002

woning
Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ERGUNNINGEN

plaats
Ruurloseweg 47

de Stroet 11

aanvrager
mw. J.H. Weulen
Kranenbarg
R.H.J. Lichtenberg

inhoud
bouwen
woning
vergroten
woning

Vrijstelling
Bestemmings-
plan

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

IEN EN GEZIEN WORDEN

Tips voor veilig motor rijden

Een groot gedeelte van de verkeersongevallen met motorrijders gebeurt
doordat een automobilist een motorrijder niet op tijd heeft gezien. Het
smalle silhouet van de motorrijder maakt dat een automobilist vaak laat
de aanwezigheid van een motorrijder opmerkt. Een onverwachtse
(schrik)reactie, met alle gevaarlijke gevolgen van dien, is dan het gevolg.
Als motorrijder kun je wel iets doen aan deze slechte zichtbaarheid. Bij-
voorbeeld door opvallende (eventueel) reflecterende kleding te dragen en
met licht aan te rijden.

Ook de plaats op de weg is belangrijk om te zien en gezien te worden.
Wanneer je alleen rijdt, is over het algemeen het midden van de rijstrook
de beste positie. In de praktijk moetje echter regelmatig van deze positie
afwijken. Doe dit dan zo vloeiend en tijdig mogelijk. Bij het tegemoet ko-
men van vrachtauto's bijvoorbeeld ga je meer rechts rijden om jezelf
eerder zichtbaar te maken voor het verkeer dat achter de vrachtauto
rijdt. Bij onoverzichtelijke wegen maak je jezelf beter zichtbaar door
juist meer links te gaan rijden. Belangrijk daarbij is dat je je snelheid aan-
past.

Niet alleen de motorrijder zelf, maar ook de automobilist kan bijdragen
aan een betere verkeersveiligheid van de kwetsbare motorrijder. Simpel-
weg door rekening te houden met de aanwezigheid van motorrijders.

'B EPERKTE DIENSTVERLENING OP 18 EN 19 APRIL

Op donderdag 18 en vrijdag 19 april 2002 zullen er werkzaamheden
aan de computer worden verricht waardoor het mogelijk is dat ge
gevens die dag niet beschikbaar zijn.

Het kan dus zijn dat als u bijvoorbeeld een pas of rijbewijs
komt aanvragen, u op die dagen niet geholpen kunt worden.

EMEENTEHUIS GESLOTEN OP 29 APRIL EN 10 MEI

29 april, de dag voor Koninginnedag, en 10 mei, de dag na Hemelvaart,
hebben burgemeester en wethouders aangewezen als voor de medewer-
kers verplichte vrije dagen. Het gemeentehuis is dan gesloten.

NZAMELEN GROF SNOEI- EN TUINAFVAL
OP DINSDAG 23 APRIL

In de hele gemeente wordt het grof snoei- en tuinafval, dat niet in de
groene container past, op 23 april 2002 huis-aan-huis opgehaald.

Buitengebied op afroep
Woont u in het buitengebied dan moet u uiterlijk vrijdag 19 april 2002
bij de Afval-InformatieLijn, tel (0575) 54 56 46, melden dat u snoei- en
tuinafval wilt aanbieden. U kunt dit melden tussen 09.00 -12.30 en 13.00
-16.00 uur. In de bebouwde kom wordt huis-aan-huis ingezameld.

Aanbiedingsregels
- takken gebundeld met touw aanleveren
- snoei- en tuinafval aan de openbare weg plaatsen
- takken niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 m.
- het groenafval uiterlijk 07.00 uur aan de weg zetten
- bundels niet zwaarder dan 25 kg
- totale volume maximaal 2 m3

- bladafval alleen in de speciale papieren gft-zakken
- geen wortels en boomstobben dikker dan 15 cm

Is uw snoeiafval niet weggehaald, bel dan uiterlijk woensdag 24 april de
Afval-InformatieLijn van Berkel Milieu: (0575)545646.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

In verband met een concours hippique hebben burgemeester en wet-
houders besloten om voor de Schuttestraat vanaf de Ruurloseweg tot de
Vordensebosweg eenrichtingsverkeer in te stellen. Vanaf de Ruurloseweg
mag verkeer niet meer de Schuttestraat in. Voor dit gedeelte van de
Schuttestraat geldt eveneens een parkeerverbod.

Deze maatregelen gelden op zaterdag 13 en zondag 14 april 2002.

OOPZONDAGEN

Op verzoek van de Vordense Ondernemers Vereniging hebben burge
meester en wethouders besloten twee eerder aangewezen koopzonda-
gen, 15 december en 22 december, te vervangen door 21 april en 12 mei.

•

PREEKUUR WETHOUDER MEVROUW DJ. MULDERIJE-
MEULENBROEK

Wethouder Mulderije is op 11 april aanstaande niet in de gelegenheid
spreekuur te houden.

afval apart fu
MOOIMEEGENOMENVr

OROENTI-, FRUIT-
IN TUINAFVAL

APART

EEN BETER
MILIEU
BEGINT BIJ
JEZELF



THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19. 7251 JTVorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

GRATIS
Canon D646U

scanner
bij aankoop van Canon EOS 300

met zoom 28-90

€ 449.-

FOTO
Boek
G R A F I E

Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8
7232 CX Warnsveld, Tel./Fax (0575) 52 72 51

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEkv,
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

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

Kijk voor
meer nieuws

op;

en / e e r
ZUIVER AMBACHTELIJKE ZUIVEL

Nu lekker goedkoop kennismaken . . .

DEN EELDER magere boerenyoghurt üterpak van c 1 04 nu voor c

DEN EELDER volle boerenyoghurt literpak van € i.is nu voor c

DEN EELDER boerenvanillevla

DEN EELDER boerenchocoladevla

79

literpak van c 135 nu voor €

DEN EELDER boerenkarnemelk

literpak van € 1.17 nu voor €

literpak van € 0.95 nu voor€

01
O.89

O.'
Of
O.'

99

89
•

69

Proef al dit lekkers tijdens de demonstratie op
VRIJDAG 12 APRIL VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

ZATERDAG 13 APRIL VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
Natuurlijk bij:

SUPER DE BOER YYONNE EN WILBERT GROT iNHUYS
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713

Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 27 april.

SPIERZIEKTE?
+++ A.L.S. +++ Duchenne +++ myotone dystrofie +++ HMSN +++ Becker
(post)polio + + + SMA + + + Guillain Barre syndroom + + + myasthenie^É
myositis + + + CIAP + + + ataxie van Friedreich + + + arthrogrypos^CXh
plex congenita +++ metabole spierziekten +++ FSHD +++ ziel

Er zijn honderden spierziekten. Er is één vereniging.
Bel voor informatie, steun of advies de Spierziekten Infolijn
0900 5480480 op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur
(10 c p/m)

VSN

>

VSN
Lt.Gen. van Heutszlaan 6

3743 JN Baarn
Postbank 1422400

Internet: www.vsn.nl

Vereniging Spierziekten Nederland



Nog één avondje repeteren
en dan is het zover
19,20,21 april Musical 'Jacob'
Op zondagavond 14 april zullen
de circa honderd medewerkers
voor de laatste keer in de Ne-
derlands Hervormde Dorps-
kerk oefenen voor de musical
'Jacob'. Woensdagavond 17 april
is de generale repetitie waarna
de musical, drie keer, eveneens
in de Dorpskerk, zal worden op-
gevoerd te weten vrijdag 19
april en zaterdag 20 april en
zondagmiddag 21 april.

Na de successen met de musical
'Ondermaans huis' (1999) en 'Est-
her (2000) nam Marianne Beitier,
die ook de zojuist genoemde mu-
sicals regisseerde, het initiatief om
ook dit jaar weer een musical te
brengen. 'Het enthousiasme bleek
groot. Ik had echt niet veel moeite
om medewerkers te vinden. Deels
zijn het mensen die ook aan de vo-
rige musicals hebben meegedaan,
maar ook een aantal nieuwe per-
sonen die zich hebben aange-
meld', zo zegt Marianne Beitier.

Het lijkt zo op het oog geen een-
voudige opgave om met een derge
lijke grote groep te moeten wer-
ken. Marianne Beitier zegt daar
geen moeite mee te hebben, mede
omdat er de afgelopen maanden
met veel inzet is gerepeteerd. Bij
de 'complete' organisatie van de
musical wordt zij geassisteerd
door Lieneke Ruller, Nienke Brink-
horst en Carl Geesink.

Aan de musical 'Jacob' werkt een
koor mee van 40 man, een combo
van 9 personen en zo'n 20 toneel-
spelers/sters. Voor de 'aankleding'
kreeg de organisatie spontaan
hulp van mensen 'uit het dorp'.
Gerda Ellenkamp coördineert het
geheel. De decorbouwers onder
leiding van Arend Jan Menkveld,
koster van de kerk, wacht nog een
hele klus. De kerk zal in de week
van 14 t/m 20 april beperkt bruik-
baar zijn. De decors worden even-
wel zo opgebouwd dat, in geval
van een rouwdienst, de kerk toch

gebruikt kan worden. In septem-
ber vorig jaar werd informeel met
de repetities voor de musical be-
gonnen. Eerst zingen waarna in
november de 'spelers' aan bod
kwamen. De eerste tijd werd in
school Beeckland geoefend. Vanaf
maart in de Dorpskerk. Volgens
Marianne Beitier is de musical nu
al geslaagd. Zegt ze: 'De afgelopen
maanden hebben we in goeie har-
monie aan de musical gewerkt.
Voor ons allemaal erg leuk om te
doen'.

De musical 'Jacob' (bedoelt voor
kerkelijke gemeentes) is geschre-
ven door Gerard van Midden en
Gerard van Amstel. De musical is
een bijbelverhaal dat gaat over Ja-
cob, de zoon van Isaak. Ook de
tweelingbroer van Jacob (Ezau),
zijn moeder Rebecca, oom Labon
en de twee nichten Lea en Rachel,
waar Jacob later mee trouwde,
komen in deze musical veelvuldig
'in beeld'!

Meisjes BI PM-DASH boeken
mentale overwinning

Kampioen Meisjes BI PM-DASH. Staand van links naar rechts: Gerrit Limpers (trainer/coach), Lian Leunk
(assistent trainer/coach), Diewertje Pelgrum (assistent trainer), Annelies Limpers, Leone Slütter, Judith Boel,
Mariska Brinkerink, Henco Elbrink (sponsor Visser Mode), Sanne Elbrink (ass. trainer).
Zittend van links naar rechts: Loes van Bemmel, Ilse Limpers, Ilse Wassink, Marieke Ringlerer, Minke Hartman.

Zaterdag 6 april moest het BI
team van PM Dash, gesponsord
door Visser Mode, uitkomen te
gen de middenmoter van de
kampioensklasse meisjes B. De
week hiervoor hebben de mei-
den uit Vorden het kampioen-
schap behaald, zonder ook
maar één set af te staan aan de
tegenstanders. Doel was om dit
zo te houden.

De wedstrijd tegen Labyellov uit
Zevenaar mocht dan ook niet echt
een probleem zijn. De omstandig-
heden werkten echter niet mee.
De wedstrijd begon een halfuur te
laat in een zeer lawaaiige en rom-
melige hal waar iedereen om en
soms door de speelvelden liep.

De eerste set hield het team het
hoofd goed bij de wedstrijd. Door
een goede opslag van Labyellov
kwamen PM-Dash niet tot echt
goed aanvalsspel. Van de kant van
Labyellov werden echter vrij veel
onnodige fouten gemaakt waar-
door Dash deze set met 19-25 wist
te winnen.

In de tweede set wist Dash meer
druk te zetten. Labyellov kwam er
in deze set niet aan te pas: 6-25.
Een score die in het rallypointsys-
teem, waar elke fout die wordt ge
maakt resulteert in een punt voor
de tegenstander, niet vaak voor-
komt.

In de derde set kwam Labyellov
weer beter in het spel, maar echt
onder druk wisten zij Dash niet te
zetten, evenals in de eerste set
werd het 19-25.

Hoe anders verliep de vierde set.
Door een serie moeilijke opslagen
en goed aanvalsspel wisten de mei-
den uit Zevenaar Dash op grote
achterstand te brengen: 11-23. Bij
zo'n stand is het vrijwel zeker ge
beurd, twee fouten of twee goede
ballen van de tegenstander en de
set is voorbij en moest Dash het
eerste verliespunt incasseren.

Dash besloot om de mouwen op te
stropen en er nog eens flink te
genaan te gaan. Door een serie
goede opslagen van Annelies Lim-

pers gecombineerd met goede
aanvallen, wist Dash de achter-
stand terug te brengen tot 18-24.
Nog zes setpoints weg te werken.
De opslag werd na een goede aan-
val van Dash weer teruggehaald,
waarna Ilse Limpers de stand ook
weer met een serie goede opsla-
gen,waardoor de tegenstander
niet meer tot goed aanvalsspel kon
komen, terug te brengen tot 24-24.
Daarna serveerde ze fout en moest

Dash bij de stand 25-24 nog een
set-point zien weg te werken. Dit
lukte door met een goede pass een
aanval op te bouwen waartegen
blok noch verdediging van Labyel-
lov bestand waren. Vervolgens
kwam Judith Boel aan de opslag.
Met twee niet te stoppen sprong-
opslagen serveerde zij de wedstrijd
uit.

Door van zo'n achterstand terug te
komen hebben de Dash meiden
niet alleen laten zien dat zij goed
kunnen volleyballen maar ook dat
zij karakter en een ijzersterke
mentaliteit hebben.

Op stap met de boswachter van Geldersch Landschap:

Voorj aarswandeling
op de Kieftskamp
Op zaterdagmiddag 13 april or-
ganiseert Stichting Het Gel-
dersen Landschap een voor-
jaarswandeling met de bos-
wachter op het landgoed Kiefts-
kamp.

De start is vanaf de Kieftskamp-
weg. Deze wandeling duurt ruim
twee uur en staat onder leiding
van boswachters Toon Jaaltink en
Frans Duermeijer. Voor donateurs
van Geldersch Landschap is deel-
name gratis.

FRAAI ACHTERHOEKS
LANDGOED
De Kieftskamp is onderdeel van
het Achterhoeks hoeven- of kam-
penlandschap, waarin landbouw-
gronden met boerderijen, bossen
en oude buitenplaatsen een zeer
afwisselend landschap vormen.
Zeker in deze tijd van het jaar is

een wandeling hier een belevenis.
Het thema van deze excursie is vo-
gels en voorjaarsplanten. Aan vo-
gels komen o.a. diverse spechten-
soorten, havik, buizerd, bosuil,
kerkuil, appelvink, boomkruiper
en boomklever voor. Aan de vogel-
zang zal ook aandacht worden be-
steed. Door de betrekkelijke rust
leven op het landgoed reeën, vos-
sen, hazen, eekhoorns, wezels,
bunzings en steenmarters. De
reeën laten zich ook overdag, door
de rust, regelmatig bewonderen.

m deze tijd van het jaar bloeien in
de omgeving van het kasteel tallo-
ze voorjaarsplanten zoals gele do-
venetel, klein maagdenpalm, bos-
anemoon, wilde hyacint, muskus-
kruid en gewone vogelmelk. In de
struiklaag komen o.a. hazelaar,
kardinaalsmuts, Gelderse roos en
wilde aalbes voor.

Nationale collecte Simavi 17-23 maart

Geef gezondheid,
geefleven
"Geef gezondheid, geef leven"
was het thema van de nationale
collecte van Simavi, die werd ge-
houden van 17 t/m 23 maart.

De ontwikkelingsorganisatie Si-
mavi ondersteunt lokale organisa-
ties in het Zuiden bij het toegan-
kelijk maken van gezondheids-
zorg voor de allerarmsten. De col-
lecte in Vorden heeft € 1145,56 op-
gebracht.
Iedereen heeft recht op een goede

gezondheid. Als gevolg van armoe-
de, oorlog of natuurrampen en
door het ontbreken van de meest
elementaire kennis en gezond-
heidsvoorzieningen, eisen ziekten
als diarree, malaria en TBC nog
veel slachtoffers. En dat terwijl
80% van de ziekten kan worden
voorkomen! Men kan daarbij hel-
pen. Heeft men de collectant ge
mist? De bijdrage is welkom op gi-
ro 300100 ten name van Simavi in
Haarlem.

Paaseieren zoeken
Kranenburg
Kranenburgs Belang organi-
seerde de eerste paasdag 's mid-
dags weer het traditionele ei-
eren zoeken voor kinderen en
volwassenen, in het Jonkersbos.

Bij mooi weer en een goeie op-
komst een gezellige bezigheid.

4 groepen kinderen en l groep vol-
wassenen zochten alle verstopte
eieren op. Daarna ging men te-
rug naar Pannenkoekenrestaurant
"Kranenburg". Hier werden de
prijzen bekend gemaakt.
Groep 1: Ie prijs Linde Gr. Jebbink;

2e prijs Frank Tolkamp; 3e prijs Re
mi Lucassen.
Groep 2: Ie prijs Iris Tolkamp; 2e
prijs Anouk Jebbink; 3e prijs Tarik
Jansen.
Groep 3: Ie prijs Loes KI. Hanen-
veld; 2e prijs Milou Wolsing; 3e
prijs Sharon Roelvink.
Groep 4: Ie prijs Sanne ten Have;
2e prijs Jorik Wolsing; 3e prijs Ra-
chiel Rouwhorst.
Volwassenen: Ie prijs Jan Gr. Jeb-
bink; 2e prijs Willy Wolsink; 3e
prijs Herman Wezinhof.
Na afloop was er voor ieder nog
een chocolade eitje.

Bert Berenpas *Vuurkoning
van de Kranenburg*
Bert Berenpas (van de Mosselse
weg) heeft zich Eerste Paasdag
tot "Vuurkoning van de Kra-
nenburg" laten kronen. Hij
slaagde er van de ca. 25 deeliie
mers in om als eerste een bran-
dende bezem in de "teertonne"
te gooien. Het "teertonne gooi-
en" is een onderdeel dat hoort
bij het Paasvuur op de Kranen-
burg. Bij de brandstapel staat
nl. een paal, de zgn. "Paas-
staak". Hieraan bevindt zich op
tien meter hoogte de teertonne
die is gevuld met milieuvrien-
delijke brandstof.

Het Paasvuur in het buurtschap
Kranenburg werd zondagavond
door ca. 2000 toeschouwers bijge
woond. De vuurkoning van vorig

jaar, Henk Wesselink, werd vooraf
met de koets van Jan Groot Jeb-
bink bij de parkeerplaats van het
pannekoekenrestaurant afgehaald
en naar het Paasvuur gebracht. Dit
alles onder muzikale begeleiding
van de muziekvereeniging "Con-
cordia". Daar werd het vuur door
Henk Wesselink ontstoken.

Rondom het Paasvuur was de
plaatselijke brandweer paraat om
een oogje in het zeil te houden. De
nieuwe vuurkoning werd na af-
loop in de feesttent offcieel gehul-
digd waarna de band "Het Gebro-
ken Hartje" een wervelende show
van het levenslied voor het voet-
licht bracht. Volgend jaar zal het
Paasvuur door de nieuwe koning
Bert Berenpas worden ontstoken.



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

VERSE WORST
kg

SLA
per krop

o?9
REDBAND SNOEP

ZAK 150 GRAM

1f45

Nu 2 zakken halen
1 zak betalen

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

Berberana Dragon
Tempranillo
Spaanse Rioia

Fles 0.75 It. a 4 J9

2 flessen fiafen
1 fles betalen

PAGE PLUS
TOILETPAPIER

Pak 24 rol van voor

6!99

DUBBELFRISS
Div. smaken

pak 1 liter a O.77

nu
3 pakken halen

2 pakken betalen

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

HORTENSIA'S
diverse kleuren

nu 4!99

JOHNNY WALKER
WHISKY

Red label 100 cl.
H £99

nu 10.

GALLSGALL

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

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

Goedkoop uw bromfiets verzekeren?

Bij ons kan het!

Uw adviseur voor verzekeringen, pensioenen, financieringen en hypotheken.

HJ. MEPPEUNK; accountmanager GUNTHER & VINK FINANCIEEL ADVIES B.V
Anna de Waallaan 17, 7207 GV ZUTPHEN
Tel. (0575) 57 28 10, Fax (0575) 57 28 11, E-mail: gunther.vink.advies@planet.nl

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

MStëAN DER MVAL
VERBOUW . RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

tivan der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

iel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76

e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Adverteren in Contact?
Vraag naar onze

uitgebreide mogelijkheden.

Bistro
de Rotonde
Kerkstraat 3
Vorden
Tel. (0575) 55 15 19

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

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

Dagmenu van 9 april t/m 12 april 2002
Dinsdag 9 april rundvlees met rösti aardappels en groente/ijs met slagroom
Woensdag 10 april knoflooksoep/kip met rijst en roerhakgroente
Donderdag 11 april goulash met aardappelsalade/vlaflip met slagroom
Vrijdag 12 april tomatensoep/gepaneerde vis met aardappels en salade

Dagmenu van 16 april t/m 19 april 2002
Dinsdag 16 april schnitzel met aardappels en sla/ijs met slagroom
Woensdag 17 april minestronesoep/rollade met aardappelpuree en groente
Donderdag 18 april saté met nasi en pindasaus/pudding
Vrijdag 19 april champignonsoep/zalmfilet met dillesaus en aardappels

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

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



olitievaria
Vrijdag, 29 maart
Tussen 15.30 en 16.30 uur is er een
gordelkontrole gehouden. Twee
keer moest er proces verbaal wor-
den opgemaakt voor het niet dra-
gen van de autogordel, kosten 40
Euro.

Zaterdag. 30 maart
Aan het Jebbink zijn vernielingen
gepleegd door een aantal "dron-
ken" jongens. Ze hebben vernielin-
gen gepleegd in tuinen en hebben
vier bomen afgebroken. Op dit mo-
ment is niet bekend wie de vanda-
len zijn.

Tijdens een verlichtingscontrole
heeft een bestuurder een boete ge
kregen voor het voeren van het
mistlicht terwijl dit niet was toe-
gestaan.

Dinsdag, 2 april
Tijdens de nachtdienst zijn diverse
bestuurders gecontroleerd op het
gebruik van alcohol. Geen van hen
had te veel gedronken.

Woensdag, 3 april
Tussen 13.45 en 16.15 uur is er op
de Lochemseweg gecontroleerd op
snelheid. Er zijn 1500 voertuigen
gecontroleerd. 43 Bestuurders heb-
ben een boete gekregen voor het
overtreden van de maximum snel-
heid van 80 km/h. De hoogst ge
meten snelheid was 111 km/h.

Bij het station is een herenfiets
weggenomen. De fiets stond op
slot in de rekken van de fietsen-
stalling.

Donderdag, 4 april
Er is met de lasergun op snelheid
gecontroleerd op de Rijksstraat-
weg en op de Horsterkamp. In to-
taal zijn 11 overtredingen van de
maximum snelheid geconsta-
teerd. Hiervoor zijn bekeuringen
uitgeschreven.

Op de Mulderskamp heeft zich
een aanrijding voorgedaan. De be
stuurder van de personenauto
sloeg met zijn auto links af, maar
nam daarbij de binnenbocht,
langs de verkeerde kant van de
middenberm. Op dat moment
kwam hem een auto tegemoet.
Hierdoor ontstond een frontale
botsing. Beide auto's raakten daar-
bij dusdanig beschadigd dat ze
moesten worden afgesleept.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 25 maart
2002.

Gevonden:
- sleutelbos met 6 sleutels en di-

verse hangertjes
- sleutel aan bruin etui
- oude "schuur" sleutel
- kilometerteller voor een fiets

Verloren:
- zwart etui met 3 sleutels

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.

Kijk voor
meer nieuws

op:

Biej ons in
d'n Achterhook
"Hè.hè,'kgleuveda'wnowallesadigeregeldheb". SineenHarm van
't Lankhorst waarn net weer in huus. Zee hadn met de zaalholder
alles besprokn veur 't kommende fees. Volgende wekke waarn ze 25
jaor etrouwd en dat mos natuurlijk evierd wodn. Biej hoevölle echt-
paren gebeurn 't jao neet dat ze nao een jaor of wat 't al wel bekekn
hadn en weer uut mekare gingen. Maor dat zol de tied wel metbren-
gen, de luu leaven volle meer op zichzelf en gingen eur eigen gang.
Rekkening holn met een ander was t'r neet meer biej.

't Was mien anders wel een gezörgte, zo'n fees. Wat veur meziek nem-
me wiej, gebak biej de koffie at de luu komp of een plate koeke?.
Hoevölle toastjes 'n aovend deur, wel of gin bitterballen en an 't ende
van 'n aovend ok nog koffie en brood?. Maor dat hadn ze now alle
maole eregeld.

Zo stonnen Harm en Sine een wekke later, mooi opepoetst, de filse
taatsies van de luu op eur trouwdag in ontvangst te nemmen. Volle
enveloppen met meer of minder inhold, bloemen en wieter nog wat
kitsch die ze zo wel achter de rhododendrons konnen mietern. Zo
waar ok nog een olde straotemakershamer. Die kregen ze , met nog
een mooi beeldjen, van Jan zien collega's. Allemaole, net as Jan, stra-
otemakers. 'n Enveloppe met inhold was t'r neet biej. "'t Geld zal wel
in 't beeldjen zitn", prakkezeern zich Sine al metene uut. 'n Aovend
veleep wieter zoas de meeste brulften, hoe later hoe wilder en hoe
meer lawaai.

'n Volgenden maarn wodn de kado's nog 's weer bekekn en de enve
loppen los emaakt. 't Veel eur nog wel zovölle met, al met al een adi-
ge korting op de kosten van de brulfte. Allene van de straotemakers,
zol dat in 't beeldjen zitn?. 't Zol wel dus mos den maor kapot eslagen
wodn. Maor laow, 't beeldjen ging wel an gruzelementen maor gin
geld. "Now, mooi volk, den olden hamer hadn ze van mien ok wel
meugen holn", zei Harm, inwendig kokkend.

Daor zol altied wel wat van blieven hangen as neet op een vejeurdag,
een paar wekke later, de brulfte weer te spraoke was ekommen. Too
kwammen ze d'r achter dat 't geld in den olden hamer had ezetn.
Driehonderd guldens nog wel "Waor hè'j den hamer elaotn?", vroog
Sine an Harm. "Oh, den he'k in de container emieterd en is allange
weg".
Dat was mien ok wat. Harm is nog wel nao de afvalvewerking ewes,
maor zuuk maor 's tussen den berg den daor lig. Dan had e alle volk
wel met meugen nemmen dat t'r leaft biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Bron van gezondheid

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

Jonge, verse scheuten uit eetbare
zaden, granen en peulvruchten
vormen een ongekende rijkdom
aan voedingsstoffen, die totaal an-
ders zijn dan de zaden waarvan ze
afkomstig zijn. Het zetmeel in de
zaden is tijdens het kiemproces
opgesplitst in kleinere suikers, de
aminozuren zijn onmiddellijk op-
neembaar geworden voor het
menselijk lichaam en de hoeveel-
heid vitaminen is spectaculair toe
genomen.
Vanuit de Indische keuken is bij
ons de meest bekende kiemgroen-
te de taugé. Dit zijn gekiemde
boontjes met de exotische naam
katjang idjoe. Ze kunnen rauw ge
geten worden in salades, of heel
kort gekookt in soepen en groen-
tegerechten. Het lekkerste zijn ze
als ze nog een beetje knapperig
zijn. Tauge is rijk aan vitamine C,
foliumzuur, ijzer vitamine BI en
B2.
Een andere, zeer interessante
kiemgroente is de alfalfa. Dit zijn
de gekiemde zaden van luzerne,
een klaversoort die wel gebruikt
wordt om veevoer extra voedings-
waarde te geven. Als klaverplant
(met beeldige paarse bloemetjes) is
luzerne voor de mens natuurlijk
niet eetbaar, maar in pas gekiem-
de toestand wel. Het gebruik van
luzernekiemen is al vele eeuwen
geleden ontdekt door arabieren,
die de alfalfa "de vader van alle
voedsel" noemden. Geen wonder,
want het bevat (als alle klaverach-
tigen) veel eiwitten, die door het
kiemproces goed verteerbaar zijn,
en het is zeer rijk aan vitamine C
en ijzer en vitamine BI en B2. Het
zaadje is maar klein, en de kiem is
dan ook aanzienlijk dunner dan
die van de taugéboon. Ze zijn kant-
en-klaar te koop, maar ook heel ge
makkelijk zelf te kiemen. Zelfge
kiemde alfalfa is voller van smaak.
Er zijn nog veel meer zaden die
zich lenen voor het maken van
kiemgroente. Radijs en rettichza-
den leveren pittig smakende kie-
men op, die het prima doen in een
voorjaarssalade. Ook andere peul-
vruchten als kapucijners en erw-
ten zijn in gekiemde vorm goed te
eten, al is het verstandig ze even te
blancheren in kokend water. Ze
vormen een verrassende vulling in
salades en soepen. Ook de meeste
granen kunnen in gekiemde vorm
gegeten worden. Deze kiemen
worden niet zo lang als die van

taugé en alfalfa. Als de kiem onge
veer zo lang is als het zaadje zelf
en het zaad voelt zacht aan als u
het tussen duim en wijsvinger
knijpt, dan zijn ze klaar voor ge-
bruik. Let u er bij de aanschaf van
zaden wel op dat ze geschikt zijn
voor consumptie. Zaden die voor
gebruik in de tuin in de handel
zijn, zijn vaak behandeld met
schimmelwerende middelen en
dergelijke. Het beste is natuurlijk
om zaden te gebruiken uit biologi-
sche landbouw, dan weet u zeker
dat u geen ongewenste stoffen bin-
nenkrijgt.
Al deze zaden kunnen kiemen in
een pot op louter water. Het fraai-
ste resultaat krijgt u met een rui-
me pot met wijde hals, waar u
twee eetlepels van het zaad in
doet. U vult de pot met water en
bindt met een elastiekje de ope
ning af met gaas. Horregaas of vi-
trage voldoet het beste, geweven
stoffen zijn minder geschikt, om-
dat ze te weinig lucht doorlaten.
Laat de pot zo een nacht (voor klei-
ne zaden als alfalfa) tot 24 uur
(voor dikke bonen en erwten)
staan en giet daarna het water af.
De kunst is om dit afgieten voor-
zichtig te doen, zodat de zaden in
een laag uitgespreid blijven liggen
langs een kant van de pot. Leg de
pot dan op die kant op een donke
re plek en wacht rustig af. Elke dag
moeten de zaden bevochtigd wor-
den door opnieuw water in de pot
te laten lopen en weer voorzichtig
af te gieten. Na enkele dagen zul-
len de kiemen lang en wit uit de
zaden gegroeid zijn en de hele pot
vullen. Ze zijn dan klaar voor con-
sumptie. In de koelkast zijn ze nog
enkele dagen tot een week te be
waren. Er zijn ook speciale kiem-
potten en kiembakjes in de han-
del, compleet met opvangbakjes
voor het uitdruppelende water.
Niet alle zaden laten zich op deze
manier verleiden tot kiemen.
Sommige zaden hebben letterlijk
grond onder de voeten nodig. Drij-
vend of zwevend in de lucht doen
ze het eenvoudigweg niet. Tuin-
kers is zo'n geval. Dit is een heel
bekende kiemgroente, fris groen
en pittig van smaak. Het moet
"echt" gezaaid worden op een
laagje (pot)grond in een bakje of
potje. Daarna is het een kwestie
van vochtig houden. Tuinkerszaad
kiemt heel snel en heel gemakke
lijk. Extra leuk wordt het als het
zaad in een bepaalde vorm ge-
strooid wordt, bijvoorbeeld in de
vorm van een letter. Ook leuk is
het om een bloempotje te versie-

ren met een gezicht en daar dan
de tuinkers als haar in te laten
groeien. Voor kinderen is het heel
aardig om zoiets kort voor Pasen te
doen. Ze maken dan het proces
van het leggen in de aarde en het
kiemen van dichtbij mee. Bij het
paasontbijt kunnen ze dan hun ei-
gen tuinkers op de boterham eten.
Tuinkers wordt net boven de
grond afgeknipt; het zaadje zelf in
opgegaan in de grond en dus niet
meer eetbaar. Let hierbij weer op
de juiste grond: veel soorten pot-
grond bevatten ontsmettingsmid-
delen die door de kiemende plant-
jes kunnen worden opgenomen.
Kies een grondsoort uit waarvan u
zeker weet dat die zuiver is of ge
bruik natte watten in plaats van
grond.
Een bijzondere kiemgroente die
de laatste tijd nogal in de belang-
stelling staat is tarwegras. Om dit
te verkrijgen moeten de tarwekor-
rels eerst, als boven beschreven in
een pot met een gaasje gekiemd
worden. Dit gebeurt nogal chao-
tisch, de kiemen groeien alle kan-
ten op. Daarna worden de kiemen
in een bakje gedaan met een heel
dun laagje water. Ze moeten regel-
matig opnieuw vochtig gemaakt
worden, maar echt spoelen hoeft
niet meer. Zet het bakje in het vol-
le licht, liefst in de zon. Algauw
zullen de kiemen groen worden
en kaarsrecht omhoog gaan groei-
en. De plantjes zijn de chaotische
kiemfase ontgroeid en in de vorm
geschoten. Na ongeveer 12 dagen
kunt u de tere, hooguit vijf centi-
meter hoge grasjes afknippen met
een schaar. Het kan fijngeknipt ge
bruikt worden als bieslook in
soep, salades, sauzen en op de bo-
terham. Of het kan eenvoudig ge
kauwd worden tot de smaak er uit
is en dan uitgespuugd. Op deze
manier krijgt u het waardevolle
tarwegrassap binnen, dat zeer rijk
is aan bladgroen en het bloed zui-
vert. Als voorjaarskuur tegen voor-
jaarsmoeheid te gebruiken, maar
ook geschikt voor te drukke, chao-
tische kinderen.

Recept:
ijzerrijke boterham (maar ook
gewoon erg lekker)

Twee sneden volkorenbrood - bo-
ter - tahin - alfalfa

Besmeer de boterhammen licht
met roomboter, vervolgens wat
dikker met sesampasta (tahin) en
leg er een royale pluk alfalfa op.
Een voedzame lunch!

GLTO Vorden-Wamsveld-Zutphen
Tijdens de jaarvergadering die
de afdeling Vorden-Warnsveld-
Zutphen woensdag 10 april in
het Dorpscentrum houdt komt
de heer L. van Turnhout uit
Vierakker de aanwezigen het
een en ander vertellen over de
verschillende soorten wijnen
en hun specifieke kenmerken.

Van Turnhout is vinoloog en te-
vens importeur van verschillende
wijnsoorten.
Hij komt niet met lege handen
naar het Dorpscentrum. Hij vertelt
niet alleen, maar laat de mensen
ook proeven!

Tevens wordt deze avond door de

heer G. Timmerie van LTO Com-
merce een uiteenzetting gegeven
wat de mogelijkheden zijn met de
GLTO ledenpas.
Bij de bestuursverkiezing is H. His-
sink aftredend en niet herkies-
baar. Als nieuw bestuurslid stelt
het bestuur G.H.W. Wiegman uit
Zutphen candidaat.

VRAAG VRIJBLIJVEND NAAR

DEVEI ! MOGELIJKHEDEN d r u k k e r i j Weevers

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

info@weevers.nl

www.weevers.nl



Met het oog op

Dorpsstraat 22*7251 BB Vorden «Telefoon 0575 - 551314
Internet www.wimpolman.nl • E-mail info@wimpolman.nl

Chris Hissink nieuwe eigenaar Wim Polman Interieurs in Vorden:

Proef het voorjaar bij Wim Polman

Eigenaar Chris Hissink van Wim Polman Interieurs: „Onze specialiteit is het geven van een totaal interieuradvies'

Wie bij Wim Polman Interieurs in
Vorden binnenstapt, voelt zich
gelijk op zijn gemak. De winkel is
heel sfeervol en huiselijk inge-
richt. "Dat is ook precies wat wij
willen uitstralen", zegt eigenaar
Chris Hissink. "De mensen moe
ten hier rustig kunnen rondkijken
zonder het gevoel te hebben dat ze
ook wat moeten kopen. Ze zijn als
het ware bij ons op visite. En zo
hoort het natuurlijk ook, want
topdesign laat zich per slot van
rekening niet dwingen." Chris
Hissink is sinds l januari van het
vorig jaar de nieuwe eigenaar van
Wim Polman Interieurs. Als gevolg
daarvan heeft Wim Polman
inmiddels 67 - meer tijd gekregen
voor de verkoop en het advies aan
klanten. Aan het winkelconcept is
weinig veranderd. "Onze speciali-
teit is het geven van een totaal
interieuradvies. Wij nemen daar-
voor altijd ruim de tijd en komen
het liefst bij de mensen aan huis,
omdat elke klant en elke woning
weer anders is", aldus Chris
Hissink. Van vrijdag 12 tot en met
zaterdag 27 april kunt u het voor-
jaar komen proeven bij Wim
Polman Interieurs. Een bezoek aan
de winkel mag namelijk in deze
periode worden gecombineerd
met een heerlijke lunch bij buur-
man Hotel Bakker. U dient hier-
voor gebruik te maken van de
waardebon die elders in deze
krant staat. Het mag duidelijk zijn
dat het voorjaar goed begint bij
Wim Polman Interieurs.

Voor sommige mensen is de drem-
pel om bij Wim Polman Interieurs
in Vorden binnen te stappen nog
altijd erg hoog. "En dat is niet
terecht", zegt eigenaar Chris
Hissink (44). "Wij mogen dan wel
exclusief in onze aanpak zijri,
maar wij zijn beslist niet duurder
dan andere designzaken." De toon
is gelijk gezet. Ook aan enthousias-
me en gedrevenheid ontbreekt het
niet bij de nieuwe eigenaar van de

Vordense design winkel. "Ik vind
dit gewoon een fantastisch vak",
zeg hij. "Maar je begint natuurlijk
ook niet aan zo'n avontuur als je
niet 'iets' met design hebt." En die
affiniteit is er altijd geweest. "Het
liefst zou ik de meubelen die wij
hier in de winkel verkopen ook
thuis hebben. Maar dat kan helaas
niet, want je hebt natuurlijk elk
jaar te maken met een nieuwe col-
lectie. Je zou dan telkens opnieuw
je huis moeten inrichten", lacht
hij.
Wim Polman Interieurs is een
begrip in de Achterhoek. Maar ook
designliefhebbers uit de rest van
Nederland weten de weg naar
Vorden te vinden. Toen Chris
Hissink - zelf geboren en getogen
in dit Achterhoekse dorp - te horen
kreeg dat Wim Polman op zoek
was naar een opvolger, zocht hij
gelijk contact met de Vordense
binnenhuisarchitect.
"De formule van de winkel spreekt
me enorm aan. Er wordt altijd
ruim de tijd genomen voor de
klant en de mensen krijgen een
persoonlijk advies op maat." De
specialiteit van Wim Polman
Interieurs is het geven van een
totaal interieuradvies. "Klanten
krijgen hier dus nooit een stan-
daardadvies, maar altijd een plan
dat helemaal is afgestemd op hun
eigen huis en smaak. En altijd top-
design, want daar gaat het bij ons
per slot van rekening om", aldus
Chris Hissink.

Exclusieve merken
Klanten kunnen bij Wim Polman
Interieurs kiezen uit een groot
aanbod exclusieve merken zoals
Arco, Minotti, Montis, DeSede,
Pastoe en Gelderland. Daarbij gaat
het niet alleen om meubelen,
maar ook om design in verlich-
ting, gordijnen, karpetten en
vloerbedekking. En laten we de
uitgebreide collectie kunstartike-
len - onder meer glaswerk - niet
vergeten.

Naast schitterend Italiaans design
is er volop keus als het gaat om de
Nederlandse ontwerpers. "Dat is
absoluut geen ondergeschoven
kindje bij ons", zegt Chris Hissink.
Om dit te onderstrepen vertelt hij
dat in het afgelopen najaar zelfs
een periode helemaal in het teken
stond van de Nederlandse ontwer-
pers. "Tijdens de Dutch Design
Weken hebben we daar extra aan-
dacht aan besteed." En met succes.
Met name de merken Artifor en
Leolux doen het op het ogenblik
erg goed. "Je ziet toch dat de klan-
ten zulke acties bijzonder waarde
ren."

De designcollectie van Wim
Polman Interieurs wordt elk jaar
in september weer helemaal ver-
nieuwd. Absoluut het vermelden
waard is de uitgebreide collectie
van het Italiaanse merk Minotti
die op dit moment te bewonderen
is.

Huiselijk
De winkel van Wim Polman
Interieurs is opgebouwd uit ver-
schillende 'woonkamers' en 'eet-
hoeken'. De merken staan daarbij
bewust door elkaar heen. Precies
zoals het bij u thuis kan staan.
Door gebruik te maken van aan-
kleding met gordijnen, karpetten,
planten en kunstartikelen heeft
de winkel een heel huiselijke sfeer
waar u ideeën kunt opdoen.
Chris Hissink vertelt dat er de
afgelopen maanden hard gewerkt
is om de inrichting van de winkel
te verbeteren. "Het is wat opener.
Ook iets minder vol. Daardoor
komen de meubelen nog beter tot
hun recht. Door weg te laten, zie
je meer", zo legt hij uit.
Dit laatste is niet ten koste gegaan
van de huiselijke sfeer die de win-
kel uitstraalt. "Nee, want dat is
heel duidelijk ons visitekaartje. De
mensen moeten maar gewoon
komen kijken hoe het geworden
is", zo nodigt hij uit.

Advies
Als het gaat om een totaal interi-
euradvies dan bent u bij Wim
Polman Interieurs aan het juiste
adres. Klanten kunnen daarvoor
eigenlijk niet vroeg genoeg aan-
kloppen. "Zo brengen wij, bij de
nieuwbouw van een huis, regel-
matig al advies uit op het moment
dat men nog maar in de ontwerp-
fase zit. Het kan dan bijvoorbeeld
gaan om een verlichtingsplan,
maar ook voor de complete inrich-
ting van het huis is het handig - en
verstandig - om op tijd een goede
adviseur in de arm te nemen",
aldus Chris Hissink.
Wat dat laatste betreft zit u bij
Wim Polman Interieurs natuur-
lijk gebeiteld. Zo kan de winkel
nog steeds terug vallen op de erva-
ring en kennis die Wim Polman
zelf in de loop van de jaren heeft
opgebouwd. En het is de bedoe
ling dat hij voorlopig ook nog wel
actief blijft als het gaat om ver-
koop en advies. Ook Martien
Beuken, een binnenhuisarchitect,
die al jarenlang meeloopt heeft
zijn sporen al meer dan verdiend.
Lenie Suter maakt het verkoop-

team compleet. Ook zij adviseert u
graag als het gaat om merken,
kleuren en materialen.
Chris Hissink benadrukt dat een
bezoek aan de winkel van Wim
Polman Interieurs niet betekent
dat de mensen ook gelijk wat moe
ten kopen. "Mensen moeten zich
hier thuis voelen en eerst rustig
kunnen rondkijken. Vaak zie je
dat klanten na het opstellen van
een interieuradvies ook ruim de
tijd nemen om na te denken wat
ze nu precies willen. En dat jui-
chen wij alleen maar toe. Ook als
mensen twijfelen of een bepaalde
fauteuil of bank wel bij hun interi-
eur past, is dat bij ons geen enkel
probleem. Ze krijgen het dan
gewoon een paar dagen gratis mee
naar huis. Gewoon om het echt
helemaal zeker te weten. En als
klanten dan nog twijfelen dan
geven we ze eenvoudigweg een
rustpauze."

Jongeren
Chris Hissink is verheugd dat ook
steeds meer jongeren van rond de
dertig de weg naar Wim Polman
Interieurs weten te vinden "Dat
zijn jongeren die kiezen voor kwa-
liteit. Natuurlijk hangt daar ook
een prijskaartje aan. Maar dat is
nu juist zo leuk van het inrichten
van een huis. Zoiets kun je in
fasen doen. Je hoeft toch niet
gelijk het hele huis in te richten. Je
doet dan bijvoorbeeld eerst de eet-
hoek, dan de gordijnen en pas
later de zithoek. Vaak is het ook
veel leuker om het om die manier
te doen", zegt hij.

Proeven
Wie nieuwsgierig is geworden
naar de fris ingerichte winkel van
Wim Polman Interieurs kan van
vrijdag 12 tot en met zaterdag 27
april het voorjaar komen proeven
aan de Dorpsstraat 22. Als extra
verrassing krijgt u in deze periode
een lekkere lunch aangeboden bij
buurman Hotel Bakker. U hoeft
alleen nog maar even de waarde
bon uit te knippen die elders in
deze krant staat en hiermee de
winkel te bezoeken. Maak er een
lekkere dag van!



EEN OCCASION AAN BOD VAN AUTODEALERS AAN DE N 316

«PEUGEOT
RIDDERHOF

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

'Molenenk 2 - Hengelo (Gld.) (0575)461947

Nissan
Micra 1.0

bj. 1995

€ 5.250,-

Peugeot206
1.6 XS

bouwjaar 2000

€ 12.250,-

Peugeot 206
1.9 XND

bouwjaar 1998

€ 10.850,-

Peugeot 205
'1.4 Generation
bouwjaar 1997

€ 6.350,-
Peugeot 106 1.1 XN bj. '96
Peugeot 106 1.1 sport blauw 04-99
Peugeot 106 1.1 XN E2 rood 05-96
Peugeot 106 1.6 GTI16V zw. 02-97
Peugeot 106 1.0 Accent blauw 05-95
Peugeot 106 1.1 Accent Select rood 04-97
Peugeot 205 1.4 Generation blauw 08-97
Peugeot 206 1.4 XS Tangerine 02-99
Peugeot 206 1.4 XS rood 05-98
Peugeot 206 1.4 XT groen 07-99
Peugeot 306 1.4 XN Comfort rood 06-95
Peugeot 306 1.4 XN E2 wit 04-93
Peugeot 307 2.0 HDI 80 kw XSI 3-d 02-02
Mazda 323 1.3 HB GLX rood 09-94
Peugeot 406 3.0 V6 Coupe grijs 03-00
Peugeot 605 2.0 SRI Aut. Groen 01-91
Peugeot J 5 Div. typen wit 09-93

5.500,
9.250
5.500
9.750
4.950
7.750
5.250

€ 10.950
€ 11.750
€ 11.500
€ 6.500
€ 4.520
€ 27.500
€ 4.500
€34.950
€ 2.750
€ 17.995

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink
Rondweg 2

DAEWOO Vorden (0575) 55 22 22

Daewoo
Lanos 1.5 SX

bj. 04-2000
€ 11.950,-

Daewoo
Nexia 1.5 GTX

bj. 09-1995
€ 5.950,-

Fiat Palo
Weekend 1.6

bj. 07-1998

€ 8.750,-

Renault
Kangoo 1.4 RT

bj. 08-1998

€ 8.500,-

HERWERSNISSAN

Kruisbergseweg 8 - Hengelo (Gld.) (0575) 46 22 44

www.ridderhof-peugeot.nl www.groot.jebbink.nl

Nissan Micra 1.0 L 3-Drs 1993
Nissan Micra 1.0 Beat 55 3-Drs 1994
Nissan Micra 1.0 Jive 3-Drs 1994
Nissan Micra 1.3 GX 3-Drs 1996
Nissan Micra 1.0 Airco 3-Drs 1997
Nissan Micra 1.0 GL 3-Drs 1998
Nissan Micra Automaat 1.3 GX 3-Drs 1998
Nissan Micra 1.3 AZTEK 3-Drs 1999
Nissan Micra 1.0 X1 3-Drs 1999
Nissan Sunny 1.4 Clair 4-Drs 1994
Nissan Sunny 1.6 LX 5-Drs 1991
Nissan Sunny 1.6 SLX 5-Drs 1992
Nissan Almera 1.4 S Airco 3-Drs 1995
Nissan Almera 1.4 S Airco 3-Drs 1996
Nissan Almera 1.4 Pulsar Airco 3-Drs 1997
Nissan Almera 1.8 Sport Audio+ 3-Drs 2000
Nissan Almera 1.4 GX+ Airco 4-Drs 1998
Nissan Almera 1.6 GX+ Airco 4-Drs 1996
Nissan Almera 1.4 GX Airco 5-Drs 1996
Nissan Almera 1.4 GX+ Airco 5-Drs 1997
Nissan Almera 1.4 Sport Airco 5-Drs 1999
Nissan Primera 1.6 LX Airco 4-Drs 1994
Nissan Primera 2.0 SGX Airco 4-Drs 1994
Nissan Primera 2.0 Invitation AC 5-Drs 1996
Nissan Primera 1.6 GX Airco 5-Drs 1996
Nissan Primera 1.8 Sport + AC 5-Drs 2001
Nissan Primera 2.0 LX Airco Station 1997
Nissan Primera 1.6 Comfort AC Estate 2000
Peugeot 309 1.4 XR 3-drs 1992
Opel Astra 1.4 GL 5-Drs 1995
Toyota Corolla 1.3 Gxi 3-Drs 1996
Volkswagen Golf 1.9 Dsl. G L Variant 1996
Daihatsu Sirion 1.0 Rti 5-Drs 1999
Honda Civic 1.5 Lsi 4-Drs 1995
Mitsubishi Carisma 1.6 GL 5-Drs 1997
Volvo S401.8M6v 4-Drs 1997
Audi A6 2.4 Ambiente 4-Drs 2000
Mercedes A140 Aut. 1.4 Classic 5-Drs 2000

www.herwers.nl

4.000
5.000
5.000
7.200
7.700
7.700
9.050
9.950
8.600
4.300
2.700
2.700
6.800
7.700
8.600

€ 15.400
€ 10.900
€ 7.700
€ 7.250
€ 9.000
€ 12.250
€ 5.000
€ 5.900
€ 8.600
€ 7.250
€20.400
€ 10.900
€ 16.800

3.100
5.600
6.750
7.650
8.600
6.800
9.000

11.300
€ 27.000
€ 19.300

Auto's in een makkelijke prijsklasse
Zo omschrijft Dirk Wolvetang
het assortiment auto's (en en-
kele motoren) in- en om zijn
bedrijfspand op het industrie-
terrein Dambroek in Baak.

Een verstandige opmerking,
want als men de moeite neemt
om hier een keer rond te kijken
zal men ontdekken dat men be-
halve veel auto's in de voor jon-
ge en/of beginnende automobi-

listen geschikte prijsklasse ook zo
maar een Renault Alpine of een
Mercedes 190 uit de zestiger ja-
ren kan tegenkomen evenals be-
drijfs- en bestelauto's.

Dirk Wolvetang is bovendien
APK keurmeester en bij hem kan
men dus ook prima hiervoor te-
recht. Niet al te grote reparaties
kunnen gelijktijdig meegeno-
men worden en ook hiervoor

wordt men het vel niet over de
oren gehaald.
Al vele jaren is Dirk Wolvetang
actief op het gebied van auto's
en reparaties. Begonnen in Laag
Keppel bij het kerkje is hij nu, na
op locaties in Drempt en Doe-
tinchem te hebben gezeten al
weer 6 jaar heel tevreden op de
huidige locatie niet ver van de
doorgaande weg Zutphen-
Doetinchem.



A CONTACT
AIMB TOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTOBEDRIJF

(0575) 44 20 89
www.autobedrijfniesink.nl

NIESINK
Dambroek 9 - Baak

Renault
Scenic DCI RXE

grijs met.
2000

Mazda Premacy 1.8 Comfort 61000 km groen met bj '99
Peugeot 206 1.9 D XR 3-d 69000 km groen met. bj '00
Nissan Primera 1.6 GX 5-d 76000 km grijs met. bj. '98
Opel Corsa 1.2 16V 3-d 27000 km zwart bj. '99
Toyota Avensis 1.6 Linea 39000 km zw. met. bj. '00

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

riazda MX-3
full options

1992
€ 6.250,-

Mazda 626 HB 1.8 GLX bj.'98 airco € 10.500
Fiat Cinquecento 1.1 sporting bj.'95 € 4.400
Citroen XM 2.0i bj/93 i.z.g.st. € 3.395
VW Polo 3-drs bj.'95 zwart met. € 6.250
Ruime keuze uit ±25 bedrijfswagens div. types.

GARAGE
WASSEVELD
Ruurloseweg 35a - Zelhem
(0314) 62 18 64

Opel Astra
Station 1.616V

zw met. airco
27.000 km, 2000

Opel Corsa 1.2 16V gr. met el ramen 25000 km bj 2001
VW Golf III 1.6 5-d gr. met. el ramen 70000 km bj '97
Ford Mondeo 1.8 16V Stat. Buisiness ed. 52000 km bj'98
VW Golf IV 1,6 blauw el ramen 43000 km bj '99
Ford Focus 1.6 gr. met el. ramen radio 55000 km bj '99

mmmimmmm^^mmmmm^f^^m^^mmmmm^f^^^^^^^^^m^f***

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

Alfa 33
Sportwagen

1992

BMW 325 E bj. 19884deurs
Subaru 2.0 bj. 1992 lm. velgen
Opel Calibrabj. 1990 rood
Fiat Uno 1.4 IE bj. 1990
Fiat Fiorino 1.7 D Grijs Kenteken

Autobedrijf Robert Wisselink

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48

Opel Corsa 1.4 aut. bj '97 € 8.600
Opel Astra 1.6 5-d pearl bj '02 € 15.900
Opel Vectra 1.6 16V Stat.W. Pearl bj '98 € 12.500
Mitsubishi Pajero l.w. grijs kent. bj '98 € 22.500
Mercedes E300 TD Avantgarde bj '97 € 29.500

••̂ •̂ ^H

M Autobedrijf
M Meleers

1 . QtoonHoron *-/ ir\^~)Ct\Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575)451974

Honda Civic
1.4 city

bord.rood 04-99
€ 10.250,-

Nissan Primera 1.6 16V sedan blauw 05-96 € 7.995
Seat Toledo 1.6 sedan 4 drs. Blauw 05-96 € 7.250
Toyota Corolla 1.6 16V GXi rood 05-96 € 6.950
Volkswagen Golf IV 1.4 16V rood 05-98 € 11.950
Renault Twingo 1.2 Helios blauw 05-99 € 8.750

Auto-Centrum R.A. Kluit
Alfa Romeo specialist www.alfa-specialist-kluit.nl
Dorpsstraat 28 - Wichmond (0575) 44 10 30

Alfa Romeo
156 1.8TS

zilv.met.2000
Airco

19.000 km

Alfa Romeo Spider 2.0TS Cabr. '97 Groen met. Airco Leer
Alfa Romeo Spider 2.0TS Cabrio '98 Zilver met. Airco leer
Alfa Romeo 146 2.0 Turbo diesel '99 Airco Zilver met.
Alfa Romeo 146 1.6 IE Rood met. LPG '96 Sportvelgen
Alfa Romeo 155 2.5 Turbo diesel '95 Blauw met. Sportv.

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden Voor afspraak:

(0575) 55 38 02
06-21451588

Citroen
Xantia 1.8i

bouwjaar 1993
€ 2.950,-

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

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

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

AUTO schade
AUTO belettering

Keklame
VOO K ML UW BtLtTTtKINOMMH!

Joost v. Leussen

Z.E. weg 103
7223 DB Baak
Tel. (0575) 56 59 59
Fax (0575) 44 20 91
Privé (0575) 45 20 70
E-mail jos.autoschade-reklame@planet.nl

VAKGARAGE*
HANS SLOOT
Ruurlowweg 60 • Hengelo • Telefoon (0575) 46 18 71

www.hanssloot.nl

Fiat Punto 60 rood metallic 1999 km 30000 € 9000
Fiat Bravo 1.4 groen metallic 1996 km 78000 € 6800
Nissan Primera 2.0 zwart 1993 km 170.000 € 5000
Peugeot 306 donkerblauw 1995 km 82300 € 4900
Daihatsu Cuore autom. 1999 km 20000 € 6950

AUTOBEDRIJF M

R.NIJENHUIS
Burg. Galleestraat 67e - Vorden (0575) 55 32 00

www.autonijenhuis.nl

Suzuki
Balenol.6 3drs

blauw met. 1997
€ 7.250,-

Opel Combo 1.7 diesel wit 1998 € 6.500,-
Fiat punto 60s 3drs blauw met. 1994 € 3.250,-
Suzuki Vitara jlx grijs met.1993 € 6.950,-
Opel Astra Station 1.6 16v d.groen met.1995 € 5.750,-
Opel Astra Sedan 4drs d.rood met.1995 € 4.950,-

in Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugot 406
2.0 coupe

5-1998
grijs met., radio

Peugeot 406 1.9 ST Turbo Diesel 04-96 Airco groen met.
Peugeot 306 Break 1.9 Tu. Diesel 11-98 Airco rood trekh.
Peugeot 306 XR 1.6 5-d 08-97 rood met. radio trekh.
Renault 19 16V CABRIO '92 zw. met. radio lm. velgen
Opel Astra 1.6 3-d '93 rood met.



Henk Heuvelink
benoemd als erelid van
LR & PC de Graafschap

15 maart j.l. hield LR & PC de
Graafschap haar jaarlijkse le-
denvergadering. Tijdens deze
vergadering nam Henk Heuve-
link afscheid als bestuurslid.

Voorzitter Gert Harmsen memo-
reerde dat hij sedert 1985 deel uit-
maakte van het bestuur. Aanvan-
kelijk als lid van de ponycommis-
sie en wedstrijdsecretaris, daarna
als penningmeester en tot voor
kort als voorzitter.
Onder de bezielende leiding van
dhr. Heuvelink is de vereniging zo-
wel qua ledenaantal als niveau ge
stegen en meegegroeid met de
tijd. Hij was de grote stimulator

voor de bouw van de Rij hal en
heeft hiertoe de welbekende bloe
menactie opgezet die ervoor
moest zorgen dat de financiële
middelen er kwamen.. Daarnaast
was hij altijd het aanspreekpunt
voor een ieder binnen de vereni-
ging. Hij kende alle in- en outs en
was ongeveer 7 dagen per week in
touw voor de vereniging.
Het verbaasde geen van de aanwe
zigen dan ook dat het bestuur de
leden voorstelde de heer Heuve
link als erelid van de vereniging te
benoemen. Met een groot applaus
werd het voorstel aangenomen en
kreeg hij de oorkonde van het ere
lidmaatschap overhandigd.

Weleda's Amandel Gezichtsolie
goed uit de test
In februari testte het Duitse
blad Ökotest achtentwintig ver-
schillende oogmake-up-verwij-
deraars op bedenkelijke in-
houdsstoffen. Slechts vijf hier-
van kregen de beoordeling
'zeer goed', waaronder Weleda's
Amandel Gezichtsolie. Van de
andere testproducten kregen
nog eens vijf de beoordeling
'goed', acht "bevredigend', twee
Voldoende', drie 'gebrekkig' en
vijf 'onvoldoende'.

Weleda's Amandel Gezichtsolie
bestaat uit puur natuurlijke ingre
diënten: een amandelolie-extract
van kamillebloemen en gouds-
bloem (Calendula). Deze olie is
speciaal ontwikkeld voor een aan-
vullende verzorgen van de huid-
plekken die sneller geïrriteerd
zijn, zoals de huid rondom de
ogen, de hals en het decolleté.

Hij is bijzonder geschikt als oog-
makeup-verwijderaar en voor de
dagelijkse basisverzorging van de
huiddelen die extra gevoelig zijn
voor prikkels en die makkelijk
rimpelen.
Zacht kloppend ingemasseerd, ver-
zorgt deze pure olie de gevoelige
huid en helpt ze haar natuurlijke
elasticiteit te herstellen. Aftreksels

van Kamille en Calendula-bloe
men kalmeren de stofwisseling
van de huid en hebben een ontste
kingsremmende werking.

Bekende allergene stoffen, zoals
synthetische conserveringsmidde
len, onnatuurlijke geurstoffen of
wasactieve stoffen, worden door
Weleda nooit gebruikt. Maar 'hon-
derd procent natuurlijk', wat van
toepassing is op Weleda-produc-
ten, is nog geen garantie tegen
overgevoeligheidsreacties. Ook na-
tuurlijke stoffen kunnen deze re
acties oproepen, zij het over het al-
gemeen zeldzamer. Daarom zijn
in de Weleda-Amandel-lijn alle
sterk werkende plantenextracten
vermeden.
Zelfs een stof die een belangrijk
onderdeel vormt van alle Weleda-
producten, de etherische olie, is
eruit weggelaten. Deze oliën zijn
namelijk, zelfs in sterk verdunde
vorm, zo activerend dat ze de ge
voelige huid kunnen irriteren. Ei-
genlijk zijn de Amandel-produc-
ten de eenvoud zelve. Ze bevatten
alleen de hoogst nodige ingrediën-
ten en hebben zich bovendien in
uitgebreide dermatologische tests
stuk voor stuk bewezen als zeer
goed verdraagbaar, zelfs voor de
naar allergie neigende huid.

DEN EELDER, zuiver ambachtelijke zuivel:

Nieuw in het assortiment
bij Super de Boer Yvonne en
Wilbert Grotenhuys

De heerlijke smaak van echte
boerenzuivel is weer volop ver-
krijgbaar in de supermarkt.
Ook Super de Boer Grotenhuys
heeft vanaf nu een grote varia-
tie van deze heerlijke boeren-
zuivelproducten aan het assor-
timent in het zuivelschap toe-
gevoegd.

Men vindt er DEN HELDER echte
boeren karnemelk, boeren vanille
vla, magere en volle boeren yog-
hurt in een literpak. De boeren
chocoladevla van DEN EELDER zit
in een handige 3/4 literpak. Tevens
treft men de ouderwetse schep-
yoghurt aan in een 500 grams be-
ker onder de naam Boeren Best
Roomyoghurt en zijn er de bekers
Boerenbest Stand vol en halfvol of

Roer te verkrijgen. Daarnaast heeft
men nog de keuze uit 3 verschil-
lende soorten bekers vruchtenyog-
hurt in de smaken: aardbei, bos-
vruchten en exotisch fruit.
De producten van DEN EELDER
worden dagelijks vers gemaakt en
dat proeft men. Tevens zijn er bij
de bereiding van de ambachtelijke
producten van DEN EELDER abso-
luut géén kunstmatige kleur- en
geurstoffen toegevoegd. De vanil-
le- en chocoladevla van DEN EEL-
DER worden nog echt warm afge
vuld waardoor het rijpingsproces
van het product zich in het pak
voortzet. De pakken boerenyog-
hurt onderscheiden zich in hun
smaak en de wijze van karnen laat
u weer die ouderwetse smaak van
karnemelk proeven. Zuivelboerde

rij DEN EELDER heeft de hele ke-
ten in eigen hand, van gras tot
eindproduct in pak of beker. Voor
de producten van DEN EELDER
kan men dus bij Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys te
recht.
Natuurlijk wil Super de Boer Yvon-
ne en Wilbert Grotenhuys ieder-
een met deze nieuwe ambachtelij-
ke boeren zuivelproducten kennis
laten maken, dan kan men zelf
proeven hoe karnemelk, vla en
yoghurt eigenlijk hoort te smaken.
Proef ze allemaal op vrijdag 12
april en zaterdag 13 april, dan is er
een demonstratie met diverse pro-
ducten. U komt toch ook even
proeven?
Zie voor verdere informatie de ad-
vertentie in het "Contact".

Judoteam kampioen

Het Judoteam van Strada Sports
is afgelopen zaterdag kam-
pioen geworden op het team-
toernooi in Zevenaar. Het Judo-
team moest de wisselbeker van
vorig jaar verdedigen en is er in
geslaagd om weer alle partijen
te winnen.

De uitslagen:

Strada Sports - Gorssel 7-3
Strada Sports - Zevenaar 8-2
Strada Sports - Deventer 9-1
Strada Sports - Giesbeek 8-2
Strada Sports - Rheden 9-1

Het judoteam bestaat uit Jordy
Roode, Jesse Mulder, Lars Tem-
ming, Jurjen Temming, Fabian
Dijkman, Tom Blekkink, Wout
Koekkoek. Guy ten Kate, Tom de
Vries, Maarten Prinsen.



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

modekoopje
AKMOWORKS
herenpolo
pique
mt. S - XXL
norm. 6,95

ook k'mdermt.
van 5,25 nu 3,95

AKMOWORKS
blouses uni
div. ruit dessins
mt. M - XL
norm. 15,95
nu voor slechts:

blouses geruit
van 13,95 voor: 10,95

II

13?5

broek
7/8 lengte
mt. M - XL
norm. 17,95
nu voor
slechts:

1415
ciuntc

week 15-02
aanbiedingen
geldig
t/m 21 april mode voor het héle gezin

Vakmensen werken bij

Bargeman Vorden BV
In verband met toenemende werkzaamheden zoeken wij
vakbekwame en zelfstandig werkende

metselaars en
timmerlieden
Wij hebben in deze regio veelzijdig vakwerk voor u,
zowel in nieuwbouw, verbouw en onderhoud.

Telefoon 0575 - 55 12 58

AANNEMERSBEDRIJF

BARGEMAN VORDEN BV
Ruurloseweg 53 • 7251 LB Vorden • Tel. (0575) 55 12 58 b.g.g. 55 23 92

GARANT

NVOB

Grote keus in
TRAMPOLINES

bij
Dartel trampolines Zelhem

Tel.(0314)391687

Webhosting

We e ver s Net

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

v.o.f.

c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f^^^ s en oo r s t e e n ve

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

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

KORTINGSBON
korting op het inschrijfgeld
t/m 26 april 2002

Afvallen: Maak het niet
moeilijker dan het is

Beheer

'Slank-klup'
p.w.

Inschrijfgeld: € 14,-

• Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
• Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders

en vegetariërs
• Goede begeleiding in kleine groepen.

Ook lid worden, kom dan naar:
Vorden, Dorpscentrum, dinsdag 19.00, (0575) 55 21 72
Wichmond,
Ludgerusgeb., Vierakker, maandag 19.00, (0575) 55 21 72
Warnsveld,
de Eekschuur, donderdag 18.45, (0313) 42 10 82
Zelhem,
Cult. Centrum De Brink, maandag 19.00, (0314) 36 35 51
Hengelo, Ons Huis, donderdag 19.00, (0314) 36 06 05
Ruurlo, Café/Rest.
De Keizerskroon, donderdag 18.45, (0573) 40 13 42

B.g.g. kunt u bellen met het hoofdkantoor
tel. (0523) 23 15 71

homepage: www.slank-klup.nl e-mail: info@slank-klup.nl

Onze kracht persoonlijke aandacht

JRK onbetwist uw frappenspec/a/fsf

uw trap bekleed
met een oersterk tapijt

keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185,-
Wi/ komen vrij b ///'ven d met stalen bij u aan huis.

Voor inlichtingen en/of besfe/fingen

PRODUCTS
tel. (0546) 45 86 97 / (06) 516 180 06 J. Buisman



Trouwen in de stijl van Maxima
Bruidsmode Selectief brengt 'De Japon'

Badpakken(s)t(r)ij d

Zelden maakte een bruid zoveel
indruk als Maxima Zorrequita.
Haar door Valentino Ontwor-
pen bruidsjapon was met recht
een droom. Een droom die ove-
rigens niet alleen voor prinses-
sen is weggelegd.

Direct na de trouwdag gingen
toonaangevende bruidsmode-ont-
werpers voor 'Bruidsmode Selec-
tief No. l' aan de slag om exclusief

voor de 25 aangesloten bruidswin-
kels, die bij deze organisatie zijn
aangesloten, een trouwjapon in
Maxima-stijl te vervaardigen. 'Ik
vond de japon in een woord mag-
nifiek', roemt Ben Covers eigenaar
van Bruidsmode Covers Zutphen,
een van de 25 speciaalzaken die
het 'Bruidsmode Selectief vignet
voeren, de japon van Maxima. 'Na-
tuurlijk kun je zo'n japon heel
snel namaken, maar dat is niet de

manier waarop wij werken. Het
Bruidsmode Selectief vignet is im-
mers ook een waarborg voor kwa-
liteit. Het label staat voor een goed
advies, gunstige prijs, garantie en
vakkundig maatwerk. Dat geldt
voor al onze japonnen dus zeker
ook voor deze bijzondere creatie'.

De japon in Maxima-stijl is exclu-
sief te koop bij de 25 Bruidsmode
Selectief zaken.

Nieuw: Puur Kind Babydagboek
Van iedere pasgeboren baby
weet je dat hij beetje bij beetje
zal opgroeien tot iemand waar
er maar één van is: met een ge-
heel eigen karakter, eigen inte-
resse, eigen talenten, eigen
moeilijkheden...

Want ieder mens is uniek. Dat
maakt extra benieuwd naar wie
die kleine baby in de wieg daar is.
Wat heb je nodig om je baby echt
te leren kennen? Wat kan je hel-
pen om zijn unieke verhaal te zien
ontstaan en hem erbij te onder-
steunen? Hoe moetje kijken? Wat
kun je zien? Om daarin de weg te
wijzen ontwikkelde Weleda het
Puur Kind Babydagboek. Talloze
bijzondere, spannende, ontroeren-
de en onthullende momenten ma-
ken het opgroeien van een kind
tot een groot avontuur.

Dit babydagboek wil de spannen-
de eerste driejaren met de ouders
en hun baby meebeleven. Het is
geen handboek voor de opvoeding
en evenmin een boek over baby-
verzorging. Daarvoor is het niet
volledig genoeg. Wat dit boek wel
wil doen, is op een inhoudelijke en
praktische manier houvast bieden
om de groei en ontwikkeling van
de baby nauwlettend te kunnen
volgen. Het wil je als ouder helpen
je ogen en oren te scherpen. Zodat

je precies dat tere verhaal kunt
gaan waarnemen dat het leven
van jouw kind typeert. Het Puur
Kind Babydagboek (120 pagina's) is
een uitgave van Weleda Nederland
NV. Weleda is de langst bestaande
producent van natuurzuivere,
mens- en diervriendelijke verzor-
gingsproducten, waarvan de Ca-
lendula-babyserie wellicht het
meest bekend is. Om verdere be
kendheid van de producten te sti-
muleren maakt Weleda nauwe
lijks klassieke reclame. Er wordt
veel liever geïnvesteerd in zo inte
ressant mogelijke tijdschriftjes,
boeken, workshops, open dagen,
enzovoort, die - net als de produc-
ten - kunnen bijdragen aan een po-
sitieve ontwikkeling van onze ge
zondheid. Het Puur Kind Babydag-
boek heeft een stevige kaft zodat
het een leven lang mee kan en
staat vol kleurrijke, vertederende
en grappige illustraties. Het is te
koop in de boekwinkel en bij veel
verkooppunten van Weleda-pro-
ducten.

Puur Kind Babydagboekkaarten
De 5 mooiste illustraties uit het
Babydagboek worden uitgegeven
in een set van 2x5 dubbele kaarten
met enveloppen. Ze zijn net als het
Babydagboek te koop in de boek-
winkel en bij veel verkooppunten
van Weleda-producten.

Belangstelling voor trampolines
Dartel Trampolines is een jong
bedrijf, gestart in augustus
1998, met de verkoop van bin-
nen en buitentrampolines. Van-
wege de enorme belangstelling
die vooral particulieren krijgen
voor dit speelgoed groeit het
bedrijf goed.

Daarom heeft men zich deze win-
ter verdiept in een verbreding van
het assortiment. Dartel Trampoli-
nes heeft nu maar liefst 22 ver-
schillende maten, zowel rechthoe
ken als rond. Daarnaast kunnen
klanten nog kiezen uit verschillen-
de kwaliteiten, omdat men negen

verschillende merken kan leveren.
Men heeft ook de showmodellen
uitgebreid zodat klanten een goed
idee krijgen van hetgeen zij willen
kopen en kinderen kunnen probe
ren. Daarnaast is er dit voorjaar
een grote ruimte gebouwd voor de
opslag van de trampolines, zodat
men veel trampolines uit voorraad
kan leveren. Op de bovenverdie
ping heeft men een showruimte
gecreëerd waar mini-trampolines
opgesteld staan. Van de binnen-
trampolines zijn vooral de grote
maat met een doorsnee van 140
cm erg populair (zie ook de adver-
tentie).

Dansavond in
Doetinchem
Zaterdag 13 april a.s. is er in zaal
'de Veldhoen' te Doetinchem een
dansavond. Voor verdere informa-
tie zie bij de contactjes.

Open dag
PCBSVeldhoek
Kan men zich nog herinneren hoe
het was op de eigen lagere school?
De juf, de meester, de prachtige
oude wandplaten en de krassende
krijtjes op het bord? Vanuit de be
schutte, veilige omgeving thuis
naar de school was een hele stap.
De school van toen is niet meer,
maar er zijn nog wel punten van
herkenning. De meesters en juffen
zijn er nog steeds, de borden en de
krijtjes ook. Maar wat is er dan wel
veranderd?

PCBS Veldhork nodigt uit om dit
met eigen ogen te ontdekken. Op
20 april is men van harte welkom
in de school aan de Kapersweg.
Onder het genot van een kopje kof-
fie, thee of een glas limonade kan
men een kijkje nemen in de gezel-
lige lokalen.

Voor de kinderen is er volop gele
genheid te werken of te spelen
met materialen, zoals de compu-
ter. Ook kunnen ze heerlijk buiten
spelen op het plein en in de speel-
tuin.

Ondertussen kan men ontdekken
wat er zoal is veranderd. Hoe?
Door te bladeren in de huidige me
thoden, te kijken naar werkstuk-
ken die kinderen hebben ge-
maakt, te kijken naar de doorlo-
pende fotopresentatie, te ontdek-
ken hoe men met de leerlingen
werkt en nog veel meer.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan
op 20 april naar de school! De tij-
den vindt men in de advertentie
elders in dit blad.

Wil men aanvullende informatie,
neem dan gerust contact op met
J. Huttinga (directeur), tel. (0573)
46 12 35.

Pasen is weer achter de rug.
Vaak een tijd waarin men lekker
over de schreef gaat met eten,
en het lijnen laat voor wat het
is. Maar dan kondigt de zomer
zich aan!

Dat betekent korte broeken en
badpakkentijd. De paniek wil nog
wel eens toeslaan. 'Oh jee, met dit
figuur kan ik me toch niet echt in
een korte broek of badpak verto-
nen. Ik moet nodig afvallen'. Naar-
stig gaat men op zoek naar die ene
wonderpil, om al snel tot de con-
clusie te komen dat die niet be
staat.

Poeders en pillen gaan als warme
broodjes over de toonbank om u
uiteindelijk teleur te stellen. Men
verliest misschien wel in korte tijd
een flink aantal kilo's maar de
ervaring leert dat die er zo weer bij
zitten.

Het resultaat is helaas niet blij-
vend. Voor een blijvend en verant-
woord gewichtsverlies zal men
zijn eetpatroon moeten aanpas-
sen.

Bij Beheer 'Slank-Klup' leert men
om met gezonde en normale voe
dingsmiddelen gewicht te verlie
zen.

Beheer 'Slank-Klup' werkt al ruim
13 jaar met dezelfde succesformu-
le. Door het hele land heeft Beheer
'Slank-Klup' bijna 400 clubs waar

men onder begeleiding van een
van de clubleidsters kan afvallen.

De cluburen zijn wekelijks. Tijdens
het clubuur wordt men gewogen
en ontvangt men het nieuwe
weekmenu.

Het weekmenu bevat per dag mi-
nimaal 1000 kcal en bestaat uit
voedingsmiddelen die eigenlijk bij
iedereen op tafel komen.

Het grote voordeel van een week-
menu is dat men niet elke dag
weer hoeft te bedenken wat men
nu weer eens zal eten. Men kan de
boodschappen een week vooruit
doen, waardoor men ook niet in
de verleiding komt om nog gauw
iets lekkers maar o zo ongezonds
mee te nemen.

De laatste jaren is gebleken dat
overgewicht niet alleen meer een
probleem is waar vrouwen mee
kampen maar waar ook steeds
meer mannen mee te maken krij-
gen. Ook voor hen is er plaats bij
Beheer 'Slank-Klup'. Speciaal voor
heren is er een aanvulling ge-
schreven, evenals voor zwangere
en voedende vrouwen, tieners en
vegetariërs.

Beheer Slank-Klup nodigt uit om
eens vrijblijvend bij een van de
400 clubs te komen tijken om te
zien of men bij de verwachting
aansluit (zie ook de advertentie in
Contact.

Ontdek je Bescherm-Engel!
Stichting Vriendenkring Klein
Axen biedt dinsdag avond 16
april een unieke kans om mak-
kelijker te kunnen leven.

Ken jij zo?n moment, datje denkt:
?zo, dat ging nog maar net goed!?
Datje tegen elkaar zegt: Goed dat
mijn bescherm-engel er was. Maar,
wat zijn bescherm-engelen? Heb ik
ook een bescherm-engel? Zo ja,
wat doet deze voor mij? Hoe kan ik
hier goed contact mee maken?

Jan van Marsbergen zal ingaan op
deze vragen. Hij vertelt ons hoe de
ze bescherm-engel onze Geleide
Gids kan zijn. Deze Gidsen willen
ons helpen bij het vervullen van
onze taak op aarde.

Als we hun boodschap .gaan ver-
staan en inzien, dan zullen we
meer rust en harmonie in onszelf
en onze omgeving ervaren.

Jan zal vertellen over wat ze wel en
niet voor ons doen, wie ze kunnen
zijn.

Grijpen ze in of mag ik zelf keuzes
maken? Beschermen ze mij altijd?
Je kunt ook vragen stellen, zoals
b.v: Is mijn opa mijn Gids? Bestaan
er ook hulpgidsen? Etc.

Na de pauze zal hij tips geven, hoe
jij in contact kunt komen met
jouw persoonlijke Gids. Van men-
sen die inmiddels hun Geleide
Gids hebben ontdekt, horen we
heel vaak de reactie: Had ik dit
maar eerder geweten, dan?! Wil jij
met een andere blik de toekomst
in, kom dan luisteren en ervaar.

Deze avond wordt gegeven op 't
Spieker, Spiekerweg 2 te Vorden.
Bel voor meer informatie, vervoer
en reservering naar het secreta-
riaat, Nieuwstad 10, Vorden.

Zojuist verschenen

Hemelse Berichten
Margriet Kousen
Een paar weken na de dood van
haar moeder krijgt de veertigja-
rige Anna een postume brief
van haar grootmoeder Lena,
waaruit duidelijk wordt dat An-
na's vader niet haar werkelijke
vader is. Dit bericht zet Anna's
leven op zijn kop.

Een zoektocht naar haar echte va-
der blijkt overbodig: hij is degene
die ervoor gezorgd heeft dat Anna
de brief ontving.

Anna valt ten prooi aan vertwijfe
ling: eigenlijk wil ze niets weten
van deze man, maar tegelijkertijd
is haar nieuwsgierigheid gewekt.

Bovendien roepen herinneringen
aan haar ouders en hun relatie
zowel vragen en emoties op, dat ze
uiteindelijk besluit om hem ten
minste één keer te bezoeken. Daar-

na raakt Anna in een heftige
tweestrijd of ze de man wel of niet
in haar leven moet toelaten. Net
als zij haar twijfels lijkt te hebben
overwonnen, wacht Anna nog een
onaangename verrassing.

Over Bea, het debuut van Kousen,
schreef de Pers: een uitstekend
boek, vlot geschreven (Het Vrije
Volk), geschreven in een warm
menselijke toon met veel gevoel en
inzicht, en zorgvuldig beschreven
relaties (Algemeen Dagblad) en
een kanp geschreven verhaal met
een moeilijk onderwerp dat de
schrijfster terdege beheerst, en op
een nuchtere en boeiende wijze
componeert (De Telegraaf).

Hemelse berichten: Margriet Kou-
sen; uitgeverij: A.J.G. Strengholt's
Boeken, anno 1928, BV; Isbn: 90
5860 1579.



SUPERKORTINGEN OP FEESTMODELLEN

CERO TRAKTEERT!

v ;

Oud Seyst

T Y

Napoli

GEWO
AMBACHTELIJK Tl M M ERBE DRIJ F

Gerben Wolbrink • Broekweg 1, 7234 SW Wichmond
Tel. (0575) 44 29 52 * Fax (0575) 44 27 92

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Rieker
Anti-Stress

Wij hebben een
cadeau voor u!
Cero is dit jaar jarig.
Daarom gaan wij u
trakteren. Tijdelijk krijgt
u superkortingen op
onze feestmodellen.
Kom dus snel naar
onze winkel en
kijk hoe voordelig
Gero bestek nu is.
Of kijk op internet:
www.gero.nl

De actie loopt van

11 maart 2002 tot en met

30 juni 2002 of zolang de

voorraad strekt.

Model- en prijswijzigingen

voorbehouden.

Uw Gero-dealer:

SUETERS
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

Chipknip

VEEHOUDERS
OPGELET!

Donderdags problemen
in de melkput,

wij rijden ook voor u
elke vrijdag slachtkoeien.

Alle andere dagen
in overleg.

Opgave t/m donderdag-
avond.

MTS BULTEN
VEE- VLEES- EN

VARKENSHANDEL

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

DE KLUSSER
metaal, elektra, timmeren,

schilderen.

PETER
Telefoon (0575) 55 39 11

€ 54.95 € 59.95

RMMfl
SCHOENMODE

Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden

prolink.nl
-itornot profo-

Zutphen - Doetlnchem - Winterswijk

Computer
cursus

voor beginners
Schrijf nu in!

Deze cursus leert u In 6 maandag-avonden met
de computer om te gaan. Niet te ingewikkeld en
niet te veel maar precies wat u nodig hebt Met
veel uitleg en oefeningen. Het belangrijkste Is
dat u vertrouwd raakt met het apparaat. Als u
de beginselen onder de knie heeft dan gaat de
rest een stuk makkelijker. Een echte
basiscursus voor beginners. Ook geschikt voor
mensen die aan een pc-privéproject hebben
meegedaan en ouders die door hun kinderen
voorbij worden gerend.

Schrijf nu in voor do cursus!

Start op: 6 mol

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerlkseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

Hoofdkantoor: Lirtlen (Ov.) 0523-682099

• Borcufo (OU.)

IW. 05*5-272795

M. 0314-683319

Het cement
tussen vraag
en aanbod!

"Zonder u halen wij geen cent op"
Ook in 2002 wordt geld ingezameld voor de Nationale Collecte Hersenziekten en Psychische Ziekten.
Helpt u weer mee? En voor wie nog niet heeft gecollecteerd... De Hersenstichting Nederland en het
Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid hebben ook uw hulp hard nodig! Help desnoods maar
enkele uren of doe creatieve suggesties. Elke cent telt!

Meldt u aan als collectant of organisator: (030) 29711 97



Velocitas in het nieuw gestoken
door VOS industriële lakverwerking

Staand van links naar rechts: B.
Vos (sponsor), M. Horstman, R. Le-

ferink, M. Meijer, M. Leegstra, J. Vos
(sponsor, speler). Zittend van links

naar rechts: J. Gombert, P. Leeg-
stra. M. v.d. Logt, P. Annevelink.

Op uitnodiging van Jong Gelre West Achterhoek:

Buitenlandse stagiaires naar
Achterhoek voor 'Midpoint Meeting'
Momenteel lopen zo'n 50 tal
buitenlandse jongeren stage
op Nederlandse bedrijven in de
agrarische sector (tuinbouw,
landbouw, veeteelt).

Deze jongelui zijn afkomstig uit
onder meer Canada, Amerika,
Afrika en tal van Europese landen.
Ze zijn hier op uitnodiging van de
'Stichting Uitwisseling Bergen' en
volgen in ons land een stageperio-
de dat varieert van een halfjaar
tot een jaar. Een enkeling verblijft
'maar' drie maanden in Neder-
land.

De bedoeling van deze stage is om
te zien en te leren hoe de Neder-
landers in de agrarische sector
hun werk doen en wat de werk-
zaamheden precies inhouden.
Jong Gelre West Achterhoek, waar-
bij aangesloten de afdelingen Vor-
den/Warnveld, Laren/Lochem, Al-
men, Steenderen en Hummelo en
Keppel, is in de periode 30 mei t/m
2 juni gastheer van deze buiten-
landse jongens en meisjes. Deze

dagen worden aangewend om de
stagiaires iets van de Achterhoek-
se cultuur te laten proeven.
De jongelui in de leeftijd 18-25 jaar
arriveren donderdag 30 mei in het
Dorpscentrum te Vorden. Eerst
volgt die dag een evaluatiegesprek
met afgevaardigden van de 'Stich-
ting Uitwisseling Bergen'. Tegen
de avond worden de jongelui door
hun gastgezinnen, waar ze gedu-
rende hun verblijf in deze regio
worden ondergebracht, opgehaald.
Donderdagavond 30 mei staat er
s'avonds in de Toldijk een partijtje
klootschieten op het programma.
Voor vrijdag 31 mei is een fiets-
tocht uitgestippeld. Het vertrek is
bij het Dorpscentrum in Vorden,
van waaruit men uiteindelijk bij
klompenmakerij Sueters in de Key-
enborg zal arriveren, om te bekij-
ken hoe een klomp wordt gemaakt.

Onderweg is een picknick inge-
pland. S'avonds is er in het Dorps-
centrum in Vorden een specifiek
Nederlands feest. Dan komt de
Sint vanuit het zonnige Spanje om

de stagiaires met een presentje te
verrassen. Het belooft een gezellig
Sinterklaasfeest te worden, waar-
bij de buitenlanders zich evenmin
onbetuigd zullen laten. Zij zullen
wat specifieke dingen uit hun
geboorteland 'showen' (zang, dans
e.d.).

Zaterdag l juni staat er een stads-
wandeling alsmede een bezoek
aan het gemeentehuis in Zutphen
op het programma. Zaterdag-
avond is er een feestavond in hotel
Langenbarg in Laren waar de re-
gionale band van 'Jong Gelre West
Achterhoek' zijn opwachting
komt maken. Zondagmiddag 2 ju-
ni is er in het Dorpscentrum een
afscheidslunch, welke wordt opge-
luisterd door de boerendansgroep
'De Knupduukskes'.
Jong Gelre West Achterhoek zit
nog met één probleem. Men heeft
voor de periode 30 mei tot en met
2 juni nog onvoldoende gastgezin-
nen. Vandaar een oproep aan be-
langstellenden om zich hiervoor
aan te melden bij Gerrit Borgman.

IVN in april
EIEREN EN NESTEN
Al heel gauw kom je in de paas-
tijd op eieren. Ditmaal echter
niet om ze op te eten, maar om
erover te praten, ernaar te kij-
ken (niet aankomen!).

Natuurlijk denken we, als het over
eieren gaat, aan de vogels. Maar als
het erop aan komt zijn het de in-
secten die met de eer strijken de
grootste diergroep te zijn die ei-
eren legt. Immers, in soortenaan-
tal zijn het de insecten die het aan-
tal vogelsoorten ver achter zich la-
ten. Zelfs als het gaat over nest-
bouw zullen de insecten van de
vogels winnen.
Er zijn nog meer dieren die eieren
leggen. De vissen bijvoorbeeld en
de spinnen, de reptielen, de amfi-
bieën. Wacht dacht u van een eier-
leggend zoogdier, de platypus uit
Australië? De nesten van de vogels
spreken toch het meest tot onze
verbeelding. Het begint al met de
hofmakerij, als de mannetjes met
hun zang trachten de wijfjes tot
paring te bewegen.
Dan het hele ritueel voorafgaand
aan de nestbouw. Vervolgens het
bouwen van een nest, het uitbroe-
den van de eieren en het groot-
brengen van de jongen. Door mid-

del van opgehangen nestkasten
proberen we in de tuin iets van dat
alles dichterbij te brengen. Maar
hebt u de hele nestbouw en de pa-
ringsrituelen van het stekelbaarsje
wel eens gezien? Minstens zo inte-
ressant als dat van de vogels, maar
wat lastiger te bekijken.
Je zult eerst een goede sloot moe-
ten vinden waar stekelbaarsjes zit-
ten en dan een hele tijd op je buik
in het water turen. Het mannetje
bouwt een nestje, een soort tun-
neltje van planten. Vervolgens
gaat hij met zijn vuurrode buik
een wijfje lokken. Als dat eindelijk
gelukt is gaat hij het wijfje voor
het tunneltje in. Niet altijd zal het
wijfje hem volgen.
Lukt het wel, dan blijkt het tun-
neltje voor het wijfje te nauw. Het
is wel berekend op het slanke
mannetje, maar niet op het dikke,
met eieren gevulde vrouwtje. Te
rug kan niet, want het mannetje
staat klaar om het wijfje zijn tun-
nel in te duwen. Er zit niets anders
op voor haar om de eieren te leg-
gen en dan, afgeslankt, door het
nest te gaan.
Het mannetje bevrucht de eieren
en de tweede fase van de voort-
plantingscyclus, de zorg voor het
nageslacht, kan beginnen. Deze

zorg neemt het mannetje geheel
op zich. Hij waaiert de zich ont-
wikkelende eieren en jongen vers,
zuurstofrijk water toe.
Hij zorgt ook nog enige tijd voor
de jongen nadat ze het nest verla-
ten hebben. De lente is de tijd om
al dit moois van dichtbij te bekij-
ken. Neem er de tijd voor en laat u
bij al die waarnemingen leiden
door ervaren gidsen van het IVN.
Hebt u er wel eens over gedacht
zelf zo'n gids te worden?

IVN-AGENDA
Zondag 14 april kan er 's middags
worden gewandeld op het land-
goed Hackfort in Vorden. Het zal
een lentewandeling worden over
het gevarieerde landgoed met het
accent op voorjaarsbloeiers en de
stinzenflora. De start is vanaf de
parkeerplaats van het kasteel aan
de Baakseweg.
Eveneens op zondagmiddag 14
april is er een wandeling in Win-
terswijk. Die voorjaarswandeling
met de afdeling GEN leidt de deel-
nemers door het natuurgebied
Bekkedelle.
Gestart wordt bij de watermolen
van Berenschot aan de Wooldse-
weg 74 in Winterswijk; zie IVN-bor-
den bij de watermolen.

Jubilaris
Tijdens de muziekuitvoering
van 'Sursum Corda' was er zater-
dagavond een kort intermezzo
ingepland.

De heer Heutink van de KNFM was
deze avond naar Vorden gekomen
om Gerrit Wullink te huldigen
vanwege zijn diamanten jubi-
leum. 'Er zijn weinig muzikanten
die een dergelijke staat van dienst
hebben opgebouwd. Wullink is
één van de muzikanten waarop
iedere dirigent trots zal zijn', zo
sprak Heutink Ergens achter op
het podium klonk de stem van
dirigent Gerald Roerdinkholder:

'klopt precies'! De jubilaris kreeg
namens de KNMF de gebruikelijke
speld plus certificaat aangeboden.

Erna ten Pas voegde er nog een
presentje van 'Sursum Corda' aan
toe.

Verder deelde Erna ten Pas mede
dat 'Sursum Corda' geen 'Club van
Honderd' meer heeft. Nu de Euro
zijn intrede heeft gedaan wordt de
naam gewijzigd in de 'Club van
Vijftig'! De muziekverenging is
daar bovendien beter mee af want
50 Euro heeft meer waarde dan
voorheen honderd gulden!

Schrij factie van
Amnesty International
Deze week hebben de thuis-
schrijvers de maandelijkse brie-
ven ontvangen van de werk-
groep van Amnesty Interna-
tional in Vorden. Maandelijks
wordt er geschreven aan autho-
riteiten en ambassades van een
land waarvan bij Amnesty be-
kend is dat de mensenrechten
van inwoners van dat land zijn
geschonden. Vaak wordt de be-
trokken gebeurtenis beschre-
ven en de namen van de betrok-
kenen ook genoemd. Deze
maand wordt er onder andere
geschreven aan de minister van
justitie van Namibië.

In Namibië zijn in 1999 meer dan
driehonderd mensen gemarteld
tijdens hun arrestatie en daarop-
volgende gevangenschap door de
politie in. Zij werden verdacht van
betrokkenheid bij aanslagen op
overheidsinstellingen in augustus
van dat jaar door een gewapende
politieke groepering, het Caprivi
Vrij heidsleger.

Een van hen is ex-politieagent Os-
car Luphalezwi. Zijn nek en rug
vertonen meer dan vijftig littekens
van zweepslagen. In totaal deden
ruim 130 mensen, die zonder ver-
dere aanklacht vrijkwamen, aan-

gifte van marteling. Hun zaken
zijn nog in behandeling. De drie
politieagenten die veel gevange-
nen als de daders aanwezen, zijn
nog steeds in dienst.

Er zijn 128 gearresteerden die wor-
den verdacht van hoogverraad. De
Namibische regering beweert dat
zij onvoldoende middelen heeft
de verdachten van juridische bij-
stand te voorzien. Volgens hoge
ambtenaren is het zelfs niet de
plicht van de staat hier voor te zor-
gen. Hiermee vecht de regering de
beslissing aan van de Hoge Raad
uit december 2001. Deze gaf de re-
gering het bevel om gratis juridi-
sche hulp te verlenen aan gevan-
genen zonder financiïle middelen.

In de brief wordt de regering van
Namibië opgeroepen een einde te
maken aan marteling door de po-
litie, een onafhankelijk en uitge-
breid onderzoek in te stellen naar
de beschuldigingen van marteling
en de verantwoordelijken te be-
rechten.

De regering wordt ook verzocht
zich te houden aan de verplichtin-
gen in de nationale en internatio-
nale wetgeving en de gevangenen
juridische bijstand te verlenen.

G E NBA 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.

APRIL
10 HVGWichmond-VierakkerRing-

samenkomst in Zutphen.
10 ANBO klootschieten bij Kleine

Steege.
10 HVG dorp Ringavond Zutphen.
10 Ringavond HVG Linde, Zutphen.
10 Bridgeclub BZR Vorden.
10 NB v. Plattelandsvrouwen van

Nu. Sier en zo cursus in Dorps-
centrum.

11-12-13 Provinciale Handwerk-
tentoonstelling in het Dorps-
centrum.

15 Bridgeclub Vorden.
16 Klein Axen Vriendenkring Lezing

Gidsen Jan van Marsbergen.
17 Handwerkmiddag Welfare in

de Wehme en Kraamverkoop.
17 HVG dorp. Excursie Helmink.
17 Bridgeclub BZR Vorden.
17 ANBO klootschieten bij Kleine

Steege.
17 NB v. Plattelandsvrouwen van

Nu. Verrassingavond in de Her-
berg.

18 Bejaardenkring Dorpscentrum.
18 HVG Wildenborch dhr. Bloe-

mendaal.
18 ANBO interprovinciaal kloot-

schiettoernooi bij Kleine Steege
in Wichmond.

18 HVG dorp LJV Henderwijk ge-
bouwde Schakel.

20 NB v. Plattelandsvrouwen van
Nu. Stekjesmarkt op Markt-
plein.

21 VRTC de Achtkastelenrijders
Voorjaarstocht.

21 Klootschiettoernooi Wilden-
borch.

22 Bridgeclub Vorden.
22 Passage Chr. Vrouwenbeweging

Vrijwilligerswerk in Afrika.
23 HVG dorp avond i.s.m. Passage.
23 NB v. Plattelandsvrouwen van

Nu. Reisje Keukenhof.
23 NB v. Plattelandsvrouwen van

Nu. Agrarische reis in de Ach-
terhoek.

24 Bridgeclub BZR Vorden.
24 ANBO klootschieten bij Kleine

Steege.
25 PCOB ds. Ort over Joodse Fees-

ten.
25 NB v. Plattelandsvrouwen van

Nu. Jaarvergadering Arnhem.
27 Oranjeavond Oranjever. Vorden.
28 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijden.
29 Bridgeclub Vorden.
30 Koninginnedag feesten.



Bouw aan je eigen toekomst
BouwCenter HCI is een dynamische onderneming met vestigingen in

Hengelo (Gld), Ulft en Zevenaar. We houden ons bezig met de levering van
een uiteenlopend assortiment producten aan de bouwsector. Bovendien hebben
wij een breed aanbod keukens, badkamers, tegels, natuursteen, sierbestrating

voor zowel de professionele, zakelijke als de particuliere markt.
Wegens de sterke groei van onze activiteiten zijn we op zoek naar een

nieuwe collega voor onze vestiging in Hengelo (Gld).

Technisch commercieel medewerker binnendienst m/v
afdel ing bouwmate r ia len

Wij bieden u:
Een prettige en collegiale werksfeer
in een uitdagende en zelfstandige
functie. Salaris en overige arbeids-
voorwaarden worden in overeen-

stemming met de functie en het
niveau bepaald.

Wij vragen van u:
- commerciële en klantgerichte instelling
- opleiding op MBO-niveau
- goede onderhandelingsvaardigheden
- kennis van bouwmaterialen
- zowel zelfstandig als in teamverband te

kunnen functioneren
- flexibele en collegiale werkhouding
- kennis van de Duitse taal is een pré

Heeft u interesse?
Indien u meer wilt weten over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen
met de heer P. van Mourik, telefoon 0575 46 81 81. Uw schriftelijke sollicitatie met
bijbehorende CV ontvangen wij graag binnen 10 dagen en kunt u richten aan:
BouwCenter HCI, afdeling Personeelszaken, Postbus 27,7255 ZG Hengelo (Gld)

f HCI. Helemaal mijn idee.

BouwCenteriHC

interieurs

Kom het voorjaar proeven in Vorden!
Maak er een inspirerende en gezellige dag van. Wij heten u van harte

welkom en staan voor u klaar met persoonlijk advies. En combineer

uw bezoek aan onze showroom met een aangeklede lunch bij onze

buurman Hotel Bakker. Wij tracteren!

Verfrissende designcollectie

Persoonlijk interieur-advies op maat

Twaalfuurtje bij Hotel Bakker (2 pers.)

Deze waardebon is geldig van 12 april tot en met 27 april 2002
en is uitsluitend geldig voorzien van Wim Polman firmastempel.

Dorpsstraat 22 • Vorden • T 0575-5513U • www.wimpolman.nl

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de vele mogelijkheden
van doorplaatsing in meerdere edities

Bij aankoop vanaf € 50,- aan accessoires, onderdelen
of kleding: een gezinstoegangskaart voor Slagharen
GRATIS.
De waarde van deze relatiekaart is maar liefst € 60,-.
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DE FIETSSPECIALISÏ
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpssfraaf 12 • Vorden • Tel. (0575) 55 1393
Sp/ttaa/sfcaa? 34 •Zutphen • Tel. (0575) 51 95 26

Deze aanbiedingen gelden ook bij
Profile Bleumink Zutphen,

op = op!

De hele maand april
bij aankoop van een fiets

vanaf € 450.-
Multa Fietsdrager

helft van het geld.

De Multa Fietsdrager is een zeer compacte f ietsdrager

die uitblinkt in eenvoud en vooral in gebruiksgemak.

De Multa Fietsdrager is ergonomisch verantwoord.

U hoeft maar heel weinig te tillen.

De montagetijd van deze fietsdrager is zeer kort (± 10 sec.).

De fietsdrager staat stabiel op de trekhaak.



Volleybal Bridge

PELGRIM MAKELAARS DASH
DAMES l
Zaterdag 30 maart speelde Pel-
grum Makelaars Dash dames l te-
gen Wevoc in Westervoorde. In een
verder lege sporthal begon om
14.30 uur de wedstrijd. De eerste
set moest Dash op gang komen. Er
was weinig sfeer in het veld en de
pass was zeer matig. Hierdoor

* kwam de aanval er niet uit en
werd Dash overweldigd door We-
voc. Later in de set kwam Dash
weer wat bij, maar het was al te
laat om de set te winnen. Het werd
25-19 voor Wevoc.
De tweede set begon Dash metten
met een goede service. Daar wer-
den veel directe punten mee ges-
coord, en al gauw stond Dash een
heel eind voor. Ook de rest van de
set bleven de Vordense dames dui-
delijk de betere, en dit was dan
ook te zien aan de eindstand: 10-25

*c in het voordeel van Pelgrum Ma-
kelaars Dash.
De derde set ging het meer gelijk
op. Dash bleef goede servicedruk
houden, maar Wevoc kreeg weer
meer grip op de wedstrijd. Uitein-
delijk trok Dash aan het langste
eind en won de set met 23-25.
Na de altijd lastige derde set hield
Dash haar goede spel vast in de
daaropvolgende set. De pass lag
goed en aanvallend werd er veel
gescoord. Na een paar spectaculai-
re reddingen aan Vordense zijde

^ werd de wedstrijd beslist met een
stand van 21-25 voor de dames van
Pelgrum Makelaars Dash.
Een 3-1 overwinning en dus we-
derom een succesvolle uitwed-
strijd.
Op 13 april speelt Pelgrum Make
laars Dash dames l haar laatste
thuiswedstrijd tegen Reflex 1. U
bent dan van harte welkom in
sporthal 't Jebbink.

UITSLAGEN
Dames; Wevoc l - PM DASH l
1-3 (25-19, 10-25, 23-25 en 21-25);
Huevo 2 - PM DASH 4 0-4.
Jeugd; Jongens A; PMDASH Al -
Smash Al 0-4; Meisjes B; PM DASH
BI - Sparta Bi 4-0. DASH KAM-
PIOEN !!!! Meisjes C; PM DASH Cl
- Sparta Cl 4-0; Mie X; BVC XC1 -
PM DASH XCl 3-1. Beker meisjes;
PM DASH BI - Wevoc Al 3-0. DASH
door naar finale !!!!

UITSLAGEN
Heren;
Pm DASH l - Dijkman WSV 1: 3-1
25-21 / 25-18 / 25-13 / 20-25
Pm DASH 2 - Dijkman WSV 2:4-0
Pm DASH 3 - Overa 1: 04
Dames;
Favorita l - pm DASH 1: 2-3
25-15 /13-25 / 22-25 / 25-19 /17-19
Smash 68 l - pm DASH 2: 2-3
DVO 2 - pm DASH 3: (M
PmDASH4-Volga2:4-0
Pm DASH 5-DVO 3:1-3
Pm DASH 6 - Favorita 4:1-3
Pm DASH 7 - BVC 4: 04
Jeugd; Meisjes C: DES MCI - pm
DASH MCI: 3-1; Gorssel MCI - pm
DASH MCI: O4; Mix C: pm DASH
XC2-Blok71XCl:04
Heren recreanten:
Pm DASH l - Dijkman WSV 3: 2-1

PROGRAMMA
Heren;
Pm DASH l - Willems Gemini 2
PmDASH2-Wivoc2
PmDASH3-Wivoc5
Dames;
Pm DASH l - Reflex l
Pm DASH 2 - DVO l
Dijkman WSV l - Pm DASH 3
Pajodos l - pm DASH 4
Vios Beltrum 2 - pm DASH 5
Pm DASH 6 - Wivoc 5
Vios Beltrum 4 - pm DASH 7
Jeugd; Jongens A: Smash 68 Al -
DASH/Wik Al; Meisjes C: Dijkman
WSV Cl - pm DASH Cl; Mix C: Pm
DASH XCl-wivoc XCl;
Mini: Dijkman WSV Dl - pm DASH
Dl; Dijkman WSV D2 - pm DASH
D2
Dames recreanten;
Pm DASH l - Socii 3

BRIDGECLUB BZR
UITSLAGEN 3^H)2
Groep A: l Mw. J. Klaasen - Mw. M.
Mouwen 59,38%; 2 Mw. L. Polstra -
Dhr. S. Polstra 57,29%; 3 Dhr. P.R.J.
den Elzen - Dhr. G. Hissink 54,17%.
Groep B: l Mw. C.E. Smit - Dhr. B.
Kloosterman 61,11%; 2 Mw. M.J.T.
Steenbeek - Dhr. J. Post 59,72%; 3
Mw. H. Stertefeld - Dhr. F. Stertefeld
56,25%.
Groep C: l Mw. H. Dam - Mw. R.F.
Vredenberg 63,89%; 2 Mw. G. Kriek
- Mw. M. de Leeuw 55,56%; 3 Dhr. A.
de Bie - Dhr. R.W. Harmsen 54,86%.

Voetbal

WVORDEN
Varsseveld -Vorden 1-4
Vorden heeft een eclatante over-
winning behaald in Varsseveld.
Het had daarvoor slechts een half
uur nodig. De verenigingen Vor-
den en Varsseveld hebben veel ge
meen met elkaar. Beiden zijn het
afgelopen seizoen gepromoveerd
naar de derde klasse. Beide ploe-
gen hebben moeite zich te hand-
haven, waarbij Varsseveld met een
uitstekende eindspurt bezig is en
Vorden nog steeds de rode lan-
taarn draagt. Vorden overklaste in
de eerste helft de ploeg van trainer
Eric Weenink. De Vordense ploeg
legde mooi voetbal op de mat en
produceerde vier gave doelpunten.
Komt deze opleving voor Vorden
nog op tijd, want de laag geklas-
seerde ploegen sprokkelen de laat-
ste tijd nogal wat punten bij el-
kaar.
Vanaf de aftrap zette Vorden de
club uit Varsseveld onder druk.
Het liet de bal goed rond gaan en
het creëerde zich direct mooie
kansen. De spitsen waren bij Vor-
den goed aanspeelbaar. In de 3e
minuut maakte Vorden zijn be-
doelingen al kenbaar, toen Rob En-
zerink op de lat knalde. Even later
kwam Dennis Wentink een teen-
lengte te kort bij een voorzet van
Rutger Wullink. Dat het allemaal
uitstel van executie was, bleek in
de 7e minuut. Rob Enzerink trok
mee in de aanval en de voorzet
van Hans van Dijk werd door hem
beheerst in de bovenhoek gelegd.
0-1. Even later was Erwin Henge
veld dicht bij een treffer, toen
Niels Siemerink hem op maat be-
diende en hij met een volley het
doel rakelings miste. De 0-2 nam
Dennis Wentink voor zijn reke-
ning. Hij zag de keeper iets te ver
voor zijn doel staan en volleyde de
bal in het net. Varsseveld probeer-
de het wel, maar kon geen vuist
maken tegen de hechte Vordense
verdediging. Het was nog niet een
keer echt gevaarlijk geweest voor
het Vordense doel. Erik Oldenhave
had goalgetter Koen Arendsen aan
de ketting gesmeed en ook Joris
Plateeuw gaf zijn man geen centi-
meter ruimte.
In de 25e minuut schoof Rob En-
zerink in, waardoor hij Dennis
Wentink vrijspeelde. Dennis Wen-
tink krulde wonderschoon de 0-3
binnen. Een dergelijke luxe positie
heeft Vorden nog niet eerder mee-
gemaakt in de 3e klasse en het had
haar kruit ook nog niet verscho-
ten. Want enkele minuten later
was het wederom raak. Erik Ol-
denhave gaf een dieptepass op Er-
win Hengeveld, die zijn mannetje
uitkapte, maar ook zag, dat Niels
Siemerink in een betere scorings-
positie stond. De jeugdspeler
maakte dankbaar gebruik van dit
buitenkansje en scoorde zijn eer-
ste doelpunt in de hoofdmacht
van Vorden CM.

Bij deze stand nam Vorden wat gas
terug en kwam Varsseveld wat be-
ter in de wedstrijd. Met name bij
dode spelmomenten is deze ploeg
gevaarlijk. Het beschikt over kop-
sterke spitsen. In de tweede helft
speelde Vorden met een extra man
achter de bal en probeerde men op
die manier de wedstrijd op slot te

zetten. Het gaf daarmee wel het
initiatief aan Varsseveld, dat on-
middellijk haar gevaarlijke wapen
hanteerde, de hoge bal op de kop-
sterke spitsen. Met name de cor-
ners waren gevaarlijk. Vorden
bleef stug verdedigen en loerde op
de counter. Ronald de Beus boekte
daarmee ook bijna succes. Hij om-
speelde de keeper, maar werd van-
wege die passeerbeweging juist
achterhaald door een verdediger.
Varsseveld werkte in de 80e mi-
nuut de hatelijke nul op het score-
bord weg. Een afgeslagen bal werd
door de spits onhoudbaar binnen-
geschoten. 1-4
In de slotminuut schoot Dennis
Wentink zijn keeper nog een keer
te hulp en werkte de bal van de
doellijn.
Deze overwinning is een flinke op-
steker voor Vorden. Kan Vorden de
gradatie nog afwenden?

Uitslagen 30 maart -1 april
Vorden Dl - AGOWD2 5-1; Viod
D3 - Vorden D2 3-2; Vorden D3 -
AZC D3 2-9; Doetinchem E2 - Vor-
den El 54; DZC E5 - Vorden E2 4-2;
Vorden E3 - DZC E6 2-2; Vorden E4
- Drempt Vooruit E3 0-1; Vorden E5
- WHCZ E6 6-1; Keyenb. Boys Fl -
Vorden Fl 2-1; Vorden F2 - Wolvers-
veen F2 2-1; Drempt Vooruit F3 -
Vorden F3 1-7; Vorden F4 - Pax F4 1-
2; Halle F3-Vorden F5 3-0.
Varsseveld l -Vorden 11-4; Doetin-
chem 3 - Vorden 2 0-0; Ruurlo 5 -
Vorden 4 3-2; Vorden 5 - Eibergen 7
3-2.

Swingnight met
dance-dassics in
Etten
Zaterdag 13 april a.s. is er in zaal
Koster te Etten de Swingnight met
dance-classics uit de 70's, 80's, 90's
en top 100. Voor verdere informa-
tie zie bij de contactjes.

Orientatierit De
Graafschaprijders
VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseert zondag 14 april een Voor-
jaarsrit (orientatierit). Deze rit van
circa 50 kilometer is uitgezet door
E. Kleinreesink en J. Luiten. De start
is vanaf pannekoekenrestaurant
Kranenburg aan de Ruurloseweg
64. Er zijn drie klassen te weten 'A',
'B' en de 'C' klasse.

P.V. Vorden
De eerste Vitessevlucht van dit sei-
zoen begon voor A en A Winkels
uitstekend. De vlucht ging vanaf
Lommei over een afstand van circa
120 kilometer. De uitslag was als
volgt: A en A Winkels 1,9,11,12; T.
Wesselink 2,19, 20; C. Bruinsma 3,
5,10; H. Eykelkamp 4, 6,13,17,18;
H. Stokkink 7,15; J. Meyer 8; Ashley
Eykelkamp 14; M. Tiemessen 16.

RTVVierakker-
Wichmond
Ook op de weg van Amerongen
sterk. De RTV Vierakker/Wich-
mond nieuweling Thijs van Ame
rongen rijdt een uitstekend voor-
seizoen. Vorige week zondag reed
hij in de Wijk naar een 2e plaats in
de plaatselijke criterium. Hij was
half koers weg gemuist met Frank
Wierstra, deze gaf hem klop in de
eindsprint. Ook klassiekers kan
Thijs aan, hij reed in de omloop
van Noord-West Overijssel naar
een 14e plaats. Hij kwam te kort in
de finale door gebrek aan brand-
stof (vergeten te eten tijdens de
koers). Hij kwam hierdoor als laat-
ste van de groep over de streep. De
Vordense dame Gretha Klein Brin-
ke doet het ook goed, zij reed in 2
ATB wedstrijden naar een 13e
plaats. En wel in Berlicum en
Nieuw Cuyk. Rudi Peters de veter-
aan uit Wichmond begint zijn

wegseizoen ook weer naar beho-
ren, langzaam komt hij in de juis-
te vorm. Na een 4e plaats in Alme
lo en een 7e in Emmen, reed Peters
afgelopen zondag in het Twentse
Slagharen naar een 3e plaats. Deze
omloop ging gepaard met veel
wind, op een zwaar klinker par-
koer.

Voetbal

WVORDEN
Uitslagen 6-7 april
WijheDl-VordenDl:5-l
Vorden D2 - Steenderen D2:1-2
ZelosD3-VordenD3:6-l
Vorden El - Warnsv. Boys E2:10-1
Vorden E2 - Almen El: 1-2
Drempt V. E2 - Vorden E3: 8-0
Vorden Fl - De Hoven Fl: 4-2
SocïiFl-Vorden F2: 2-1
Vorden F3 - Warnsv. Boys F4: 3-2
Voorst F2 - Vorden F4: 6-4
Vorden F5 - Pax 6:1-1
Erica A2-Vorden Al: 2-4
Brummen C2 - Vorden Cl: 0-8
Ratti Cl- Vorden C2: 5-1
Vorden l-Grol 1:2-3
Varsseveld 3 - Vorden 2: 2-0
Zutphen 2 - Vorden 3: 7-0
Vorden 5 - Wolvers veen 3: 3-1

Programma 13-14 april
Vorden Dl - Columbia Dl; DZC -
Vorden D2; Vorden D3 - DZC D7;
Socü El - Vorden El; Pax E4 - Vor-
den E2; Vorden E4 - Doetinchem
E6; Vorden E5 - Zeddam E3; Vorden
Fl - Steenderen Fl; Vorden F2 -
WHCZ F3; AZC F3 - Vorden F3;
Vorden F4 - Viod F7; Viod F8 -
Vorden F5; Vorden Al - Dierense
Boys Al; Eefde Cl - Vorden Cl;
WHCZ C5 - Vorden C2; SDZZ l -
Vorden 1; Vorden 2 - Lochem 2;
Witkampers 3 - Vorden 3; Vorden 5
- Reunie 8.

RATTI
Allereerst de uitslagen.van de
wedstrijden die door verschillende
omstandigheden niet in de vorige
editie van het Contact konden
worden opgenomen.
Wolfersveen - Ratti: 3-2
Stokkum - Ratti: QO

Ratti wist afgelopen zondag de
goede lijn, vanaf de tweede helft
tegen Wolfersveen ingezet, voort
te zetten. Vanaf het beginsignaal
was het duidelijk dat Berghse Boys
Ratti liet voetballen. Ratti pakte
dat op en al snel leidde dit tot een
aantal kansen. Mede door goed
storen van de opbouw van Berghse
Boys kon Ratti op voorsprong ko-
men. Na de eerste gemiste kansen
wist Antoine Peters het doel te vin-
den. Na deze 1-0 voorsprong zette
Ratti goed door. Het spel bleef ver-

zorgd en het was dan ook terecht
dat Ratti op een 2-0 voorsprong
kwam. Nu was het Senad die het
doel trof. Er leek niets aan de
hand, maar Berghse Boys wist de
spanning nog voor rust terug te
brengen. Onvoldoende ingrijpen
van de Ratti-defensie werd genade-
loos afgestraft 2-1.

In de rust werd afgesproken waak-
zaam te blijven, want het kon nog
een zware tweede helft worden.
Dat bleek ook het geval te zijn.
Berghse Boys kwam zeer fanatiek
uit de kleedkamer en kreeg een
aantal behoorlijke kansen. Die
werden echter niet benut waar-
door Ratti in de wedstrijd bleef.
Ook een penalty van Berghse Boys
was niet aan die gasten besteed.
Enkele minuten na de strafschop,
was het Erwin Weenk die zijn af-
standschot van richting zag veran-
deren. De keeper van Berghse Boys
was kansloos 3-1. Berghse Boys
ging niet bij de pakken neerzitten
en wist onrust in het elftal van
Ratti te kweken. Dit resulteerde in
een 3-2 stand. Nu was het alle hens
aan dek voor Ratti. Met één van de
gevaarlijke uitvallen wist Mathijs
Nijhof wel raad en hij gooide de
wedstrijd vijf minuten voor tijd
dan ook in het slot 4-2. Deze stand
kwam niet meer in gevaar en Rat-
ti wist de 3 punten netjes thuis te
houden. Het resulteerde in een
puntenaantal van 19 in even zove
Ie wedstrijden. Een prachtig resul-
taat tot nu toe en de laatste wed-
strijden kunnen dan ook met ver-
trouwen tegemoet gezien worden.

PROGRAMMA
Zaterdag 13 april
AZSV 8 - Ratti 5; Ratti BI - WHCZ
B3; Gaz. Nieuwland C3 - Ratti Cl.
Zondag 14 april
Ratti l - Activia l (dames); Terborg
l - Ratti 1; Ratti 2 - Varsseveld 6;
Wolfersveen 3 - Ratti 3; Halle 5 -
Ratti 4.

SOCIÏ

Uitslagen:
Jeugd: SociïF-VordenF2-l;MVRE-
Sociï E10-2; WL D-Sociï D 1-2; VenL
B-Sociï B 1-3.
Senioren: Sociï-Terwolde 2-0; Sociï
2-ABS 3 0-1; Sociï 3-Brummen 4 4-1;
Zutphania 4-Sociï 4 6-1; Dierense
Boys 5-Sociï 5 1-6.

Programma:
Jeugd: Warnsveldse Boys F3-Sociï
Fl; Sociï El-Vorden El; Sociï Dl-
MVR Dl; Sociï B-Activa B.
Senioren: Gorssel-Sociï; Zutphania
2-Sociï 2; Dierense Boys 3-Sociï 3;
Sociï 4-Gorssel 4; Sociï 5-Zutphen
6.

Dorpskerk in verband met
voorbereidingen musical
beperkt bruikbaar
In verband met de voorberei-
dingen en de uitvoeringen van
de musical "Jacob" is de Dorps-
kerk in Vorden in de week van
14-20 april beperkt bruikbaar.
Vrijwilligers van de voorberei-
dingsgroep zijn dan bezig met
de opbouw van het decor dat
gereed moet zijn voor de gene-
rale repetitie en de uitvoerin-
gen op woensdag 17 april.

Decorbouwers zullen bij de con-
structie van het toneel wel reke-
ning houden met een eventueel
gebruik van het liturgisch cen-
trum in de kerk voor b.v. een rouw-
dienst. Men dient er echter wel re
kening mee houden dat een deel
van het decor zal blijven staan. Als
men daar geen bezwaar tegen
heeft, kan de Dorpskerk gebruikt
worden.

Voor b.v. rouwdiensten zijn wel
een aantal instanties gevraagd om
een alternatief te bieden. Men kan
uitwijken naar:
* Het kerkgebouw van de Gerefor-

meerde Kerk te Vorden.
* De Christus Koningkerk van de

Rooms Katholieke Parochie.
* Het Dorpscentrum aan de Raad-

huisstraat.
* Een zaal in het gebouw van de

Monuta aan 't Jebbink
In een voorkomende geval zullen
de wijkpredikant en de koster
mensen behulpzaam zijn bij ma-
ken van de keuze en het contact
zoeken met de juiste personen
voor een van de alternatieven.
Informatie kan ook worden inge
wonnen worden bij de voorzitter
van de kerkenraad van de Her-
vormde Gemeente Vorden: Jan Rig-
terink.



VLAAI VAN DE WEEK:

Verse vruchtenvlaai € 5,00

Tarwe broodjes
6 halen 5 betalen

Uddelermeertjes
pak a 6 stuks € 3,50

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Victoria bol
rijk gevuld brood met rozijn/krent/appel/noten

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenktèken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

• schoonmaken

Vraag kosteloos offerte

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

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

Wij hebben voor u ...
Bloeiende magnolia's rood, wit, rose

Leilinden en leiplatanen

Bolbomen Esdoorn, Prunus, Catalpa, Acacia

Dakplatanen

Rode en groen beuk
voor hagen van 50-175 cm

Bosplantsoenen

Haagbeplanting
coniferen, meidoorn, liguster, etc.

Haag- en sierconiferen

Rhododendrons
en andere groenblijvende planten

Ook voor een cadeaubon
kunt u bij ons terecht

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

lHARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

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

ACHTER STADSMUSEUM ZUTPHEN

PRESENTEREN:

JOIMINA
RAYLEE

FASHION

FASHION

De nieuwste voorjaars collectie
Dames-Heren mode & Bad-Lingerie mode

Aanvang eerste show 12.00 uur

M.M.V.

H I-T HUIS

RINCK
zien zonder zorgen

e

ORAHJE VERENIGING 'VORDEN'
Opgericht juni 1898

Algemene leden-/commissievergadering
op dinsdag 16 april a.s. bij Hotel Bakker te Vorden.
De aanvang is om 19.30 uur.

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering, 11 april 2001
3. Ingekomen stukken/mededelingen
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Jaarverslag secretaris
7. Bestuursmutaties
8. Overleg met commissieleden omtrent programma

30 april 2002.
9. Rondvraag

10. Sluiting

't is Oranje/ 't blijft Oranje

Bedrijf in Vorden zoekt met spoed

een nette
schoonmaakster

voor ongeveer 2 maal 3 uur per week.

Werktijden in overleg.

Inlichtingen: (0575) 56 42 41

Met spoed gezocht:

vakantiewerkers
vanaf 16 jaar

Fa. Lucassen Boomkwekerij
Oude Zutphenseweg 6a
7251 JX Vorden • Telefoon (0575) 55 67 22

Hw Industriële Lofaerwerldng
Industrieweg 5

7251 JT Vorden
Tel. (0575) 47 66 00
Fax (0575) 47 6601

E-mail: vos-ind-lakverwerking(<7]planet.nl

Spuiten van o.a.

Ook het adres voor

Meubels
Kasten
Keukens
Deuren
Radiatoren

Ontlakken
Stralen
Beitsen



DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Valeweide Bloemen en planten
» 3 SPAANSE MARGRIETEN 5,99

« HORTENSIA 5,99

0 20 ROZEN 4,99

0 3 GERANIUMS 5,00

0 2 BOSSEN TULPEN 3,99

AL DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG OP DE MARKT EN BIJ KLUVERS

Fruithandel F. Huusken en Zn.

1 kg l.75
Tuinverse
SPI NAZIE

1 kg -f
ff •

00

GOUDREINETTEN
per kist 3.°° Hollandse

BLOEMKOOL

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
BELGISCHE
PUNTJES
wit/bruin

NU 10 VOOR

ONTBUTKOEK

NU PER STUK

i;
—• •• • •

PENCEE'S

NU 8 VOOR

300

ALLE SOORTEN
BROOD

m u v. brood van toen

3 VOOR

00

Aanbiedingen deze week:

RUNDERRIBLAPPEN 1 kg

SCHOUDERKARBONADE 1 kg

4 HAASFILETLAPJES naturel of gekruid

4,99
3,99
3,99

100 gr bacon
100 gr achterham
100 gr gebr. gehakt

NU VOOR

Weekpakket vleeswaren

1,40
1,50
1.12
4,02

Elke week op de markt in Morden
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