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Organisatie landelijke skeelerwedstrijd loopt op rolletjes:

Skeelerdinic voor sponsors

De voorbereidingen voor de
landelijke skeelerwedstrijd in
Vorden zijn in volle gang. Het
skeelercomité heeft ruim twin-
tig sponsors weten te vinden.
Vorige week woensdagavond
kregen zij door Free-wheel
Sport en Recreatie als opwar-
mertje een skeelerclinic aange-
boden.

Zaterdag 18 mei moet het alle-
maal gaan gebeuren. Op industrie-
terrein Werkveld in Vorden wordt
op deze dag de landelijke skeeler-
wedstrijd in het kader van de
Univé World on Wheels Competi-
tie verreden. Jaren geleden droom-
de eigenaar Martien Pater van
Free-wheel er al van om eens zo'n
wedstrijd in Vorden te organiseren.

'Samen met Arjan Mombarg had
ik het daar wel eens over. Maar ja,
hoe organiseer je zoiets. Dat krijg
je met z'n tweeën niet voor elkaar.'

Daar komt nog eens bij dat Arjan
Mombarg zich in de loop van de ja-
ren ontwikkeld heeft als een pri-
ma A-rijder bij het marathon-
schaatsen en ook op de skeelers
rijdt hij op nationaal niveau voor

in in het peloton mee. Veel tijd
blijft er dus niet over.

Toch is het tweetal erin geslaagd
om dit jaar een landelijke skeeler-
wedstrijd naar Vorden te halen
waar Arjan Mombarg zelf zal mee
rijden bij de A-rijders. Om de orga-
nisatie goed te laten verlopen is er
een skeelercomité opgericht waar
naast Martien Pater en Arjan
Mombarg ook Jan Woltering, Derk
Besselink, Willem Hamer, Johan
Pardij s en Inge Kamink onderdeel
van uitmaken.

Vorig jaar september is het comité
begonnen met de voorbereidingen
van de skeelerwedstrijd. Er moes-
ten onder andere sponsors worden
gezocht. "Alle bij elkaar is dat heel
goed gegaan. Wij hebben in totaal
ruim twintig sponsors gevonden.
Eigenlijk ging dat redelijk eenvou-
dig", zegt Martien Pater. De Rabo-
bank en Autobedrijf Groot Jebbink
mogen zich zelfs co-sponsor noe-
men, Free-Wheel Sport en Recre-
atie is de hoofdsponsor van het
evenement.

SKEELERCLINIC
Om wat terug te doen naar de

sponsors, werd er vorige week
woensdagavond een skeelerclinic
gehouden. "We willen ze wat van
de sfeer laten proeven. En over de
animo hebben we niet te klagen.
Veertien sponsors zijn op komen
dagen. Zeker in een tijd waarin ie
dereen het altijd druk heeft is dat
een hele goede score", zegt Mar-
tien Pater. Het skeelercomité ver-
wacht zaterdag 18 mei zo'n 2.500
toeschouwers.
Alle landelijke skeelertoppers zo-
als de ploeg van Erik Hulzebosch
waar Vordenaar Arjan Mombarg
deel van uitmaakt komen naar
Vorden.

Ook Gretha Smit is op die dag
waarschijnlijk te zien op het cir-
cuit van Het Werkveld. Niet op
skeelers - ze is zojuist geopereerd -
maar als rondemiss. In de week
voorafgaand aan de skeeler-
wedstrijd zal Weekblad Contact
een speciale krant uitbrengen
boordevol informatie over het
skeelerevenement.

Oranjevereniging Vorden
De vacature bij de Oranjever-
eniging Vorden is door de be-
noeming van Marion Horst-
man nauwelijks ingevuld of de
volgende dient zich weer aan.
Penningmeester Bennie Bloe-
mendaal heeft namelijk te ken-
nen gegeven om na Koningin-
nedag met zijn werk te stoppen,
zodat het bestuur op zoek moet
naar een nieuwe financiële
man of vrouw.

Het feest op Koninginnedag wordt
dit jaar afgesloten met een spette
rend vuurwerk. De kosten neemt
de Oranjevereniging zelf voor haar
rekening.

Voorafgaand aan het vuurwerk
vindt er vanaf de Wehme een
lampionoptocht plaats naar de
weide voor kasteel Vorden waar
het vuurwerk ontstoken zal wor-
den. Zaterdagavond 27 april vindt
er in het Dorpscentrum de zgn.
'Oranjeavond' plaats.

De toneelvereniging Linde zal dan
het blijspel 'De nachtoel van Wee
ring' opvoeren.

De avond wordt afgesloten met een
optreden van de troubadour/song-
writer/singer/caberatier Henry Wel-
ling. De pauzes worden opgevuld
met harmonicamuziek.

is bijgesloten

Oranjefeest met spectaculaire
demonstraties en ABN-AMRO rock

ars.-

TEGELTOKO
WAND- & VLOERTEGELS SANITAIR

MIEUWLEUSEM
Meeleweg 18
(0529) 48 46 61

HENGELO*
Geerdinksweg 297
(074) 291 60 23

Middenweg 55
(0598) 63 14 55

DRACHTEN*
Ml. Kingsingel 14
(0512)544725

Smidsstraat 2
(0575) 55 58 59

DRONTEN*
De Noord 45
(0321)3381 18

Maandag gesloten

Bezorging
Contact

In verband met

KONINGINNEDAG
30 april a.s. zal Contact

een dag later verschijnen.

de Redactie

'Inlevering
advertentie's
Koopzondag

Zondag 12 mei a.s. is er een
KOOPZONDAG in Vpitfen.
Contact besteedt hieraan

extra aandacht in week 19.
Advertentie's en berichten

binnen vóór 27 april a.s.
de Redactie

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 28 april 10.00 uur ds l. Lodewijk (Arnhem) met HA.; 19.00 uur
'Vorden Zingt' in de Dorpskerk. Voorganger: dhr. J. Simmering.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 april 10.00 uur ds. A. Hagoort. Heilig Avondmaal of dopen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 april 10.00 uur ds. D.H. Borgers (Rijssen); 19.00 uur 'Vorden
Zingt' in de Dorpskerk. Voorganger: dhr. J. Simmering.

RJt kerk Vorden
Zondag 28 april 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pastor Hogenelst.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 27 april 17.00 uur Eucharistieviering, Herenkoor.
Zondag 28 april 10.00 uur Woord/Communiedienst, Dameskoor.

Weekendwacht pastores
28 - 29 april G. Zweers, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 12 75.

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

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

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

Tandarts
27-28 april P.J. Waart, Barchem, telefoon (0573) 44 17 44. 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 gezinsle-
den de hele dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo.
14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00

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

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

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

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

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

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CL Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch 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

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Weh-
me)
Verzorgingshuïszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg l c, tel.
(0575) 55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

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

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. Kamp-
horst tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
55 69 08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink,
tel. 55 24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
Of (0800) 02 30550.

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

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

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

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
drie-hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloop-
spreekuur 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.
Maaltiidverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en
voor chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34
05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden
een dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbven op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-
12.00 uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 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, bisek-
suele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Bor-
culoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoop-
en, 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 ot 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.

• Wie kan ons helpen? De
bloementuin van de Christus
Koningkerk wordt gereno-
veerd. Hiervoor zoeken wij
grindtegels 40 x 60 cm. Wan-
neer u belt naar H. van der Lin-
den (0575) 55 25 87 na 17.00
uur, worden ze bij afgehaald.

• Wereldwinkel staat weer op
de markt komende vrijdag.
Dat past wel in uw straatje.

• Met de zomer in zicht wilt u
natuurlijk uw ideale gewicht. U
wordt dan gegarandeerd
TOP-FIT. Vraag Jema Brug-
gink hoe dat zit. Tel. (0575) 46
3205.

• Te koop: Stiga park front-
zitmaaier met knikbesturing,
geh. nagekeken, i.g.st. € 1800,-
Tel. (0575) 44 18 09.

• Gewichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
bij Herbalife. Probeer het ook!
Bel uw onafhankelijke Herba-
lifedistributeur. Bianca te Veld-
huis, tel. (0575) 46 48 82.

• Ter dekking aangeboden:
mini Shetlandpony 78 cm
hoog, kleur vos. Dekgeld € 45,-.
Tel. (0573) 46 16 40.

• Te koop: pure aloë vera
producten, l den Adel, Lees-
tensepad 39, Warnsveld, tel.
(0575) 53 06 56.

• Vrijdag op de koffie bij de
Wereldwinkel op de markt.

• Verhuisd: Arm ie Arf man-
Rietman. Van Insulindelaan 28
naar: Verzorgingshuis De Weh-
me, Nieuwstad 32, kamer 17,
tel. 55 13 31.

• Te koop wegens verhuizing
naar verzorgingshuis: wasma-
chine merk Bauknecht i.z.g.st.
€75,-. Tel. 55 11 57.

• Theater Onder de Molen in
Vorden, zondag 5 mei, 15.00
uur: Henk van Ulsen, reserve-
ren via (0575) 55 69 87.

• Gevraagd: flinke hulp in de
huishouding, zelfst. kunnen
werken, andere hulp aanwezig,
± 2 ochtenden p.w. Tel. mevr.
Gatacre (0575) 55 66 55 na 18
uur op werkd. (b.g.g. (0575) 55
67 57).

Adverteren
in

Contact?

Vraag naar
de vele

mogelijkheden
van

doorplaatsing
in meerdere

edities

Golfen in

Portugal?
Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

Vorden, Zutphcnseweg 26
Telefoon: (0575) 55 82 37

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

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

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

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

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

Fax (0575) 46 76 52

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

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

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

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

Proef het voorjaar!

De primeurweken
Geldig maandag 22 april t/m zaterdag 27 april

Kant en klaar uit eigen keuken
bami, nasi, macaroni
100 gram € 069
De allereerste

Hollandse bospeen -\ qq
per bos € Ir*7

Heerlijk van smaak, zonder pit
mandarijnen
10 voor € 2po

Verrassend lekker, Bulgaarse
komkommersalade 4 AQ
200 gram

Mmmm ... primeur van de echte

Hollandse aardbeien
grote doos, 500 gram € 2?9
Zo uit de kas

komkommers
per stuk 069

Versgesneden SNIJBOONTJES 400 gram € ém
925Êmn

De Echte
Groenteman Vorden

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

Internet: www.de-echte-groenteman.nl

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Oranjevlaai
550 O 75

m groot € Om .

(^ ^
Kersenvlaai

550
•

k. >

f ' ^
Oranje-

bavaroisesloffen
550

•v J

Nieuw!
Fitty broodjes

met extra vitamine E, calcium
en magnesium

0 35 JIOO
m of 3 voor € mm

^ j
Aanbiedingen geldig van 22-4 t/m 27-4 a.s.

r . "N

Echte Bakker J t̂Ët»viiw fcFvir%i\vi T^JWiS

VAN ASSELTI31S
Er kan er maar één de echte zijn.

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

Ruitersport-
Openingetijden:

Donderdag:
10.00-12.00 uur en

13.30-15.00 uur
Vrijdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-21.00 uur

Zaterdag:
10.00-12.0O uur en
13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

Antiek-Curiosa-Ruitersport e a t l ö 2°°°wmeubele
Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22401510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten
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Wij zijn ontzettend blij met de geboorte van onze
dochter

Fleur

Fleur is geboren op 17 april 2002 om 02.03 uur,
weegt 3200 gram en is 49 cm lang.

Freddy en Wendy Golstein-Rossel

Het Jebbink 18
7251 BM Vorden
Tel. (0575) 55 40 08

Ons geluk is uitgebreid met de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

Dirk Johan
Dirk-Jan is geboren op 12 april 2002 om 03.11 uur,
weegt 4090 gram en is 48 cm lang.

Johan en Erica Wesseldijk-te Velthuis
Gerwin

Lichtenbergerweg 20
7462 FT Rijssen
Tel. (0548) 52 08 37
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Hoera/
Julius heeft een kleine broer,

Raphèl is zijn naam, dat vonden wij wel stoer.
Hij gaf hem een dikke kus

en in gedachten is Fenneke
de jongens kleine grote zus.

Raphèl
"i
* is geboren op 17 april 2002,

is 54 cm lang en 3985 gram zwaar.
',*' T '

Zoon van:
!>! Gerbert en Simone Bulten
•t. •» :

J Bosboombroekerweg 39
l 7055 AT Heelweg |
J Tel. (0315) 24 31 25
+ |

.. §

Geboren op vrijdag 19 april 2002

Lisa
Zij is 54 cm lang en weegt 4320 gram.
Zusje van Stan en Esther.

De trotse ouders zijn:
Gerjan en Manuela Rietman

Boshuisweg 5
7233 SE Vierakker
Tel. (0575) 44 20 58

Robert Helmink
&
Yvonne Wassink

gaan trouwen op vrijdag 3 mei 2002 om
12.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie
die gehouden wordt van 15.00 tot 16.30
uur in „De Paerdestal" van zalencentrum
„'t Witte Paard", Ruurloseweg 1 te Zelhem.

Ons adres:
Hans Memlingstraat 1
7021 CV Zelhem

Kijk voor
meer nieuws op:

Op maandag 29 april 2002 zijn wij

Jan en Hermien
Kornegoor-Wagenvoort

25 jaar getrouwd.

Wij willen dit graag samen met onze kin-
deren en u vieren.
U bent van harte welkom op onze receptie
van 14.30 tot 16.00 uur in zalencentrum
„De Nieuwe Aanleg", Scheggertdijk 10 te
Almen.

April 2002
Koekoekstraat 21
7233 PA Vierakker

.........................................:
' j ;

I
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Dankbaar hopen wij op 3 mei a.s. met on-
ze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijk te herdenken.

Gerrit en Dinie Heuvelink-Jansen

U bent van harte welkom op onze receptie
van 14.00 tot 15.30 uur in zaal „Den Bre-
mer" te Toldijk.

April 2002
Vierakkersestraatweg 25a
7233 SE Vierakker
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......
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80 2002

Op dinsdag 9 april bun'k 80 joar eword'n.

Bartas Sprokkereef
Dit heugelijke feit wil ik met owleu vieren en
wel met een receptie op zoaterdag 25 mei
a.s. van 17.00 tot 18.30 uur.
Woar . . . ? Bie'j café Karkemeijer an de
Reurlseweg in Borklo.

Kadotip:

Gedurende haar leven hebben geloof
en liefde haar verlicht.
Wetende dat ze nu in het Licht verblijft,
zal ze voor altijd in onze harten zijn.

Verdrietig om haar heengaan, maar met een bevrij-
dend gevoel dat haar lijden nu voorbij is, geven wij
u kennis van het overlijden van onze zorgzame, lie-
ve moeder en fijne oma

Elisabeth Hendrika Bernarda
Rondeel-Kanters

weduwe van Antonius Johannes Rondeel

* 5 februari 1931 116 april 2002

Didam: Regie - Wim
Arne en Tarik

Hengelo (Gld.): Irma t - Dick
77ï/ys

Hengelo (Gld.): Henny - Wilma
Madeion, Corwin

Hengelo (Gld.): Milly - Freek
Menno, Thimo

Vorden: Liesbeth - Jan
Daphne, Nymfe

Hengelo (Gl.): Toon

Ruurloseweg 34b
7255 DJ Hengelo (Gld)

De begrafenis heeft vrijdag 19 april plaatsgevonden
op het parochiekerkhof te Hengelo (Gld.).

In een handomdraai
op tafel!

115
€ I.

500
•

Pepercervelaat
100 gram

Rundergehakt
1 kilo

Filet capre
100 gram

Lunchsalade
100 gram

Kalkoenschnitzels
100 gram

1f5
1?5

o?»
Vlogman
Keurslager
Xutphenseweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

Het heeft ons erg goed gedaan dat wij zoveel har-
telijk medeleven hebben mogen ondervinden na
het overlijden en bij de begrafenis van mijn lieve
man, onze vader en opa

Bab Eikelenboom

Hiervoor onze oprechte dank.

Hermien Eikelenboom-Brummelman
Jan en Yvonne

Aranka, Yannick
Barend en Silvana

Touscha
Hillie en Piet

Eefde, april 2002

RECTIFICATIE
..... .......... ......................

U Ie n h of college
Locatie 't Beeckland te Vorden
Chr. Scholengemeenschap voor VMBO

Uitnodiging afscheidsreceptie dhr. W. Paas

Op 25 april a.s. neemt dhr. W. Paas afscheid van zijn
school. Hij maakt gebruik van een seniorenregeling.
Vanaf 1986 heeft hij het Christelijk Voortgezet Onder-
wijs met volle overgave gediend.

Oud-leerlirtgen, ouders en bekenden worden in de
gelegenheid gesteld hem te bedanken voor zijn inzet
tijdens een afscheidsreceptie bij Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 in Vorden. De receptie is op 25 april
a.s. van 17.00 tot 18.30 uur.

Directie Ulenhofcollege

..............................J

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



GEMEENTE B VORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
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 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

EMEENTEHUIS GESLOTEN OP 29 APRIL EN 10 MEI

Op maandag 29 april, de dag voor Koninginnedag en op 10
mei, de dag na Hemelvaart, is het gemeentehuis gesloten.

ERDENKING ZATERDAG 4 MEI 2002

Op zaterdag 4 mei 2002 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van
hen die sinds de Tweede Wereldoorlog in het belang van het Ko-
ninkrijk zijn gevallen.

Het comité 4 mei Vorden heeft in samenwerking met de Raad van
Kerken het programma voor deze herdenking als volgt samenge-
steld.

19.00 -19.40 uur Herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk te Vor-
den met medewerking van het Vordens Man-
nenkoor.

19.50 uur Vertrek van de poort van de algemene begraaf-
plaats te Vorden naar de graven van de ge
allieerden en het symbolisch graf van hen die
vielen uit Vorden.

20.00 uur Twee minuten stilte, aangegeven door een
hoornsignaal.

20.02 uur Last Post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Vorden
- het comité 4 mei Vorden.

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het lied: "Boven de
sterren", waarna iedereen een persoonlijke bloemenhulde kan
brengen.

Vanaf 19.45 uur tot 19.58 uur luiden de klokken van de kerken in
Vorden. Het comité verzoekt iedereen om vanaf 18.00 uur de vlag
halfstok te hangen. Burgemeester en wethouders hebben de
horeca-ondernemers verzocht om buitenreclame te doven en om
vanaf 19.00 uur tot na de herdenking uitsluitend de officiële
Nederlandse radiozenders aan te hebben.

'B
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te
verlenen van het bestemmingsplan "Vorden West en Zuid 1992" voor het
bouwen van een trafo, ten noorden van drukkerij Weevers, op het voor-
malige Sorbo-terrein.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 25 april tot en met woensdag 22 mei 2002, ter inzage ter
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis).
Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.

VERGROTEN WONING RAADHUISSTRAAT 8 VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te
verlenen van het bestemmingsplan
"Vorden Centrum en Oost 1994" voor het vergroten van een woning op
het perceel Raadhuisstraat 8.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 25 april tot en met woensdag 22 mei 2002, ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis).
Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.

OUWAANVRAGEN

Plaats

Raadhuisstraat 8

aanvrager inhoud

vergroten woning

Almenseweg 17

Deldensebroekweg 13 W.C. Zweverink

JA. Norde

W.H. Wilgenhof bouwen dakkapel

datum
ontvangst
10 april
2002
10 april
2002
11 april
2002

vergroten
werktuigen-
berging en plaatsen
2 hooibergen

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

Jr VERGUNNINGEN

Bouwen

Plaats
Rietger-
weg2

Veldslag-
weg 3

aanvrager
G. Wesselink

inhoud
vernieuwen en
vergroten
dierenverblijf

Netwerk-
weg?
Almense D.H. Buunk
weg 2

Meldingen bouwen

H. Groot Roessink vergroten woning

FreeWheel V.O.F, bouwen bedrijfshal

vergroten woning

vrijstelling
overgang
agrarische
naar woon-
doel-einden
- bodem-

onderzoek
(gedeeltelijk)

- oppervlak

situering
bijgebouw

Plaats
het
Eelmerink 3
Christina-
laan 3

Slopen

aanvrager
R.WA. Hartman

HJ. Waenink

Plaats aanvrager
Galgengoor- J.C. Kornegoor
weg 17

kappen

plaats aanvrager
Vierakkerse J. Opdam
straatweg 47,
Vierakker

inhoud vrijstelling
bouwen bergruimte

bouwen bergruimte

inhoud
geheel slopen
houten loods

inhoud
vellen 5 populieren
en l berk

herplantplicht

Diversen

Evenemen-
tenbrink
Wichmond

Oranjecomité
Vierakker
Wichmond

Feestweek van 24 augustus 2002
tot en met l september 2002.

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

PENSARE VOORBEREIDINGSPROCEDURE DRANK- EN
HORECAVERGUNNINGEN VERENIGINGEN

Van 25 april 2002 tot 23 mei 2002 liggen de ontwerpbeschikkingen en be-
stuursreglementen, waarvoor op grond van afdeling 3:4 Algemene wet
bestuursrecht en artikel 6 van de Drank- en horecawet de openbare voor-
bereidingsprocedure wordt gevolgd, ter inzage in de units van het ge
meentehuis Vorden. Iedereen kan in die periode zijn of haar zienswijze
kenbaar maken.

De ontwerpbeschikkingen en bestuursreglementen betreffen:
- sportvereniging Ratti, Eikenlaan 15a te Vorden;
- voetbalvereniging Vorden, Oude Zutphenseweg 11 te Vorden;
- tennisvereniging Vordens Tennis Park, Overweg 20 te Vorden;
- touwtrekvereniging Vorden, Ruurlosweg 110 te Vorden;
- sportvereniging Socii, Lankhorsterstraat 3a te Wichmond.

IJZIGING LEGING MINI-CONTAINERS

Dinsdag 30 april, Koninginnedag:

De containers in het buitengebied in wijk 3 (met een zijlader geleegd)
worden op zaterdag 27 april geleegd.

De containers in de bebouwde kom Vorden en Kranenburg en wijk 4
(deel buitengebied met normale huisvuilauto) worden op vrijdag 3 mei
geleegd.

'R IOOLINSPECTIE EN -REINIGING

Van 25 april tot en met 3 mei 2002 reinigt en inspecteert de firma Sita
delen van de riolering in Vorden. Dit jaar wordt de riolering gereinigd en
geïnspecteerd in de volgende straten:

Ruurloseweg tussen de Industieweg en de Hamelandweg
Handelsweg
Kerkhoflaan
Ambachtsweg
Nijverheidsweg
Industrieweg.



Bij deze reiniging kan enige rioolstank vrijkomen. Het is raadzaam om
wasbakken, schrobputjes en dergelijke af te dekken met een natte doek
en de bril van de wc dicht te doen.
Aanwonenden worden nader geïnformeerd over de exacte datum van rei-
niging in de straat.

Let op wijziging:

Het nieuwe brengadres
voor oud papier van de
christelijke
muziekvereniging
'Sursum Corda' is:
Almenseweg 33.

U kunt hier permanent
uw oud papier brengen.

Contactpersoon:
mevrouw ten Pas,
tel. (0575) 55 15 69

afval apart fu
MOOIMEEGENOMENV"

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Vlotte uitvoering
muziekvereniging Jubal

Bridgen

Vorige week zaterdagavond was
het in het Ludgerusgebouw in
Vierakker weer een gezellige
drukte omdat muziekvereni-
ging Jubal er haar voorjaars-
concert gaf.

Nadat voorzitter Jan Schieven de
aanwezigen welkom had geheten
gaf hij het woord aan ladyspeaker
Ineke Bijsterbosch die de avond
verder presenteerde. De harmonie
onder leidingvan dirigent Jolanda
Jezeer - Broekman begon haar con-
cert met het bekende L'impresario
in angustie een stevig en statig
werkje. Daarna kwam de roman-
tiek om de hoek kijken bij het
door Jacob de Haan geschreven
werk Concerto d'Amore. Vervol-
gens speelde men het tevens ro-
mantische werk 'Elisabeth the Mu-
sical' en men besloot het eerste ge
deelte met de mars Sernper Viator.

Daarna was het de beurt aan de
drumband onder leiding van Wil-
lyTijssen.

Voor een kleine muziekvereniging
als Jubal heeft men verhoudings-
gewijs heel veel leerlingen. De di-
verse leerlingengroepen onder lei-
ding van de verschillende oplei-
ders lieten de door hen meege-
brachte ouders en niet te vergeten
grootouders genieten van hun
muzikale vorderingen. Binnen-
kort gaat Jubal starten met een
leerlingenorkest. Onder leiding
van dirigent Jolanda zullen ze aan
den lijve ervaren hoe er harmo-
nisch samengespeeld kan worden
en dat in de muziek het geheel
meer is de som der delen.

Dat Jubal al een lange traditie
heeft in Vierakker/Wichmond
mag duidelijk zijn. Twee personen
werden gehuldigd voor hun jaren-
lange muzikant zijn in hart en nie
ren. ünda Voskamp, wiens hele fa-

milie nauw betrokken is en is ge
weest bij Jubal werd door de secre
taris van de vereniging Karin Klein
Lebbink in het zonnetje gezet om-
dat zij 25 jaar klarinet speelde en
van die 25 jaren het overgrote deel
in Vierakker/Wichmond. Trompet-
tist Patrick Tijssen was in de gele
genheid om zijn vader het gouden
KNFM-speldje op te doen.

Volgens Patrick kon hij over de 50
jaar durende muzikale carriËre
van zijn vader wel een boek schrij-
ven. Tonnie Tijssen begon op 10 ja-
rige leeftijd achter het slagwerk bij
Jubal en is 50 jaar later nog steeds
de grote tromslager van Jubal. Zijn
motto "'t hoeft niet mooi te we
azen as 't moar hard is" werd dui-
delijk voor het voetlicht gebracht.
Ook in het dweilorkest 'Ook Jubal'
kan Tonnie zich op de grote trom
helemaal uitleven.

Het laatste gedeelte van de avond
was de harmonie weer aan bod. De
suite 'the universal band collec-
tion' was een swingend en sterk
ritmisch gespeeld werk waarbij
vooral voor het slagwerk een pro-
minente rol was weggelegd.

Eén van de hoogtepunten van de
avond en meest relaxt gespeelde
werk was het nummer Flower Po-
wer gearrangeerd door Don Camp-
bell, een medley van bekende
nummers uit de jaren zestig waar-
in de verschillende orkestleden
lieten zien dat ze ook fysiek de
dynamiek van een muziekstuk
gestalte konden geven.

De avond werd besloten met een
tweetal marsen waarbij ook de
drumband weer ten tonele ver-
scheen. Kortom een geslaagde mu-
zikale avond verzorgd door een
vereniging waarvan we in de toe
komst nog het één en ander kun-
nen verwachten.

Ook voor
Vorden geldt:

ADVIES VOOR

PUNTGAAF DRUKWERK

WORDT U GEGEVEN DOOR

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 15 april:
A-groep:
1. de heren Wijers en Thalen met
60,4%; 2. de dames Hendriks en
van Burk met 56,3%; 3. het echt-
paar Hoftijzer met 56,3%.
B-groep:
1. het echtp. Vruggink met 63,2 %;
2. het echtpaar Wientjens met
59%; 3. dhr. Wullink en mevr.
Warnaar met 58,3%.
C-groep:
1. het dames Groot Bramel en
Tigchelaar met 58,3%; 2. de heren
den Ambtman en Kip met 54,2%;
3. de echtp. Meijerink v/d Weijde
met 52,1%.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 17 april
Groep: A
l Mw. K. Vruggink/Mw. D. Hoftijzer
68,23%; 2 Mw. R. Thalen/Dhr. J. v.d.
Veen 58,85%; 3 Dhr. H. Wagenvoor-
de/Dhr. J. Holtslag 55,21%.
Groep: B
l Mw. L. Lamers/Dhr. HJ. Kip
60,42%; 2 Dhr. J.W. Costermans/
Dhr. H. Enthoven 55,56%; 3 Mw.
MJ.T. Steenbeek/Dhr. J. Post 53,47%
Groep: C
l Mw. J. Machiels/Mw. E. Kamp
62,50%; 2 Mw. J. de Vries/Mw. A.W.
van Manen 59,72%; 3 Mw. T. Hooy-
veld/Mw. V. van Leuvensteyn 59,72%.

Volleybal

Heren l boekt laatste overwin-
ning van het seizoen
Heren l heeft de laatste competi-
tiewedstrijd winnend afgesloten.
Na de vorige wedstrijden wat
wisselend gespeeld te hebben, 3-1
overwinning thuis tegen WSV en
3-1 nederlaag thuis tegen Gemini,
werd er gewonnen van Baderi
Dynamo met 4-0. Gertie Grievink
en Christiaan Brinkhorst waren
meegegaan, aangezien er sprake
was van een tekort aan spelers. Dit
kwam deels door het vroege tijd-
stip waarop gespeeld diende te
worden en deels door de blessures
bij spelers van het eerste team.
Nogmaals bedankt voor het inval-
len. De wedstrijd was niet echt
spannend. Er stond niks meer op
het spel. Dash kon niet meer stij-
gen op de ranglijst en Dynamo
heeft dit seizoen 2 sets gewonnen
en eindigt als laatste. Dit verschil
was dan ook in de wedstrijd te zien
en de wedstrijd werd ook niet
spannend. Het werd een 4-0 over-
winning voor de Vordense heren.
Deze wedstrijd betekende hét af-
scheid voor zowel Daan Vrieler als
voor Sander Spaarwater. Beiden
zullen volgend seizoen niet meer
in actie komen voor het eerste hè
renteam van Pelgrum Makelaars
Dash. Dit seizoen zal het team zeer
waarschijnlijk eindigen op de vijf-
de plaats.

DVO l - Pelgrum Makelaars
DASH 1:3-2
Zaterdag 20 april, de laatste wed-
strijd van het seizoen. De win-
naars en verliezers waren bekend
en er stond niets meer op het spel.
Behalve dan dat de dames van
Pelgrum Makelaars - DASH met
een 3-1 winst of meer nog op kon-
den klimmen naar de derde
plaats. Met die instelling gingen ze
dan ook de wedstrijd in.

In de eerste set begon DASH zeer
gedreven, met snel en flitsend
spel. Maar DVO bleef goed bij, pas
op het einde van de set kon DASH
een voorsprong nemen en de set
winnend afsluiten.

De tweede set werd een kopie van
de eerste. Een gelijk opgaande
strijd met DASH die aan het einde
van set de hoogste kaarten had en
de set naar zich toe trok. Twee
punten waren er binnen, nu de
derde nog.

In de derde set stond DASH direct
op een grote achterstand, achter
deze achterstand bleven ze de hele
set tegen aankijken, waardoor
DVO deze set naar zich toe trok, 1-
2. DVO nam ook bij de vierde set
direct het heft in handen en bouw-
de een voorsprong op, deze voor
sprong hielden ze vast tot 24-19.
DASH kwam nog goed terug tot 24-
23, maar ze konden net niet meer
doordrukken en DVO haalde toch
nog de set binnen. Bij de stand van
2-2 werd er begonnen aan de be
slissende vijfde set.

DASH ging voortvarend van start
en bouwde al snel een 0-5 voor-
sprong op. Maar toen kwam DVO
met een inhaalrace en stoomden
in één keer door naar een 9-5 voor-
sprong voor hen. Daarna werd het
stuivertje wisselen, maar DVO liet
de voorsprong niet meer gaan en
won deze laatste set, waardoor ze
de wedstrijd met 3-2 gewonnen
hadden. De dames van DASH zijn
uiteindelijk vierde geworden.

Klootschieten

SPANNEND KLOOTSCHIET
TOERNOOI 'WILDENBORCH'
De klootschietvereniging 'Wilden-
borch' organiseerde zondagmid-
dag een toernooi die met name bij
de heren een ongekend spannend
verloop kende. Het team van Stok-
kink I won met een nipt verschil
van acht meter. De belangstelling
voor het Wildenborchse toernooi
was dit jaar beduidend groter dan
voorgaande jaren. In totaal gingen
er 20 teams voor de route van 3,8
kilometer bij de Kapel van start. Er
waren vier klassen. Een klasse hè
ren (4 personen); damesklasse (4
personen); een gemengde klasse (2
dames en 2 heren). Verder een
'vrije klasse'. In de klasse mogen
de teams uit minimaal 3 pesronen
of maximaal 5 personen bestaan.

De uitslagen waren:
Heren: l Stokkink 1-47 schoten
en 28 meter; 2 Wildenborch 1-47
schoten en 20 meter; 3 Wilden-
borch II- 49 schoten en 36 meter.
Dames: l Stokkink I- 65 schoten en
42 meter; 2 Hackfort I- 70 schoten
en 45 meter; 3 Wildenborch I- 70
schoten en 5 meter.
Gemengde klasse: l Knupduukskes
I- 60 schoten en 14 meter; 2 Wil-
denborch II- 62 schoten en 35
meter; 3 Delden 66 schoten en 83
meter.
Vrije Klasse: l Wierssebroekweg 51
schoten en 46 meter.
Zondag 2 juni wordt er in Linde
bij 't Praothuus een klootschiet-
toernooi gehouden welke wordt
georganiseerd door de familie
Stokkink.

P.V. Vorden
De vlucht vanaf Stroombeek over
een afstand van circa 190 kilometer
werd gewonnen door H. Stokkink.

De verdere uitslagen waren: H.
Eykelkamp 2, 5, 7,10,11,13,14,17;
M. Tiemessen 3, 6; Ashley Eykel-
kamp 4; A en A Winkels 8, 12; C.
Bruinsma 9,15; J. Meyer 16,18, 20;
F. Hummelink 19.

Tennis

Uitslagen competitie Tennis
Vereniging Vorden
Zondag:
Dames hoofdklasse:
Vorden l - Oosterpias l: 1-5
Heren 7e klasse:
Almen l -Vorden 1:3-3
Gemengd 35+ 3e klasse
Vorden l - Mallumse Molen 2: 3-2
Heren 35+ Ie klasse:
Vorden l - Wehl 2: 6-0
Gemengd junioren 2e klasse:
De Kei l-Vorden 1:0-8
Jongens 2e klasse:
Wierden l -Vorden 1: 2-4
Jongens 2e klasse:
Westervoort 4 - Vorden 2: 5-1
Zaterdag:
Heren 2e klasse:
Dieren l -Vorden 1:4-2
Heren 5e klasse:
Vorden 2 - Eerbeek 3: 5-1
Meisjes t/m 17:
Vorden l - Lochem l: 4-2
Meisjes t/m 17:
OTV l-Vorden 2: 4-2
Dinsdag:
Dames 2e klasse:
Neede l - Vorden l: 1-5
Dames 2e klasse:
Eerbeek 2 - Vorden 1: 3-3
Dames 3e klasse:
Vorden 3-Altec 3: 0-6
Woensdag:
Mix t/m 10 jaar:
Vorden l - Winsterswijk 1: 3-2
Mix t/m 10 jaar:
Vorden 2 - Laerveld l: 2-3
Mix t/m 12 jaar:
Braamveld - Vorden l: 2-3



Musical 'Jacob' een prachtig schouwspel

Tijd, heel veel tijd, hebben orga-
nisatie en medewerkers gesto-
ken in de musical 'Jacob'. Vele
zondagavonden repeteren. Een
musical die het afgelopen
weekend drie keer in een volle
Dorpskerk in Vorden werd op-
gevoerd.

De inzet werd beloond, want voor
het publiek was het een genoegen
om te luisteren en te kijken naar
een zo'n grote groep enthousiaste,
veelal jonge mensen. In totaal zo'n
honderd medewerkers die werden
regisseerd door Marianne Beitier,
die in voorgaande jaren tijdens de
musicals 'Ondermaans huis' (1999)
en 'Esther' (2000) ook de regie
voerde en intussen het klappen
van de zweep wel kent. Dat bleek
ook nu weer overduidelijk bij de
musical 'Jacob'.

Jacob, gebaseerd op het bijbelboek
Genesis, is het verhaal van een
man, afkomstig uit een gezin van
16 kinderen. Arjan Vruggink gaf
op voorteffelijke wijze de rol van
Jacob gestalte. Wat moet deze jon-
geman keihard gestudeerd heb-
ben om zich de hoeveelheid tekst
eigen te maken.

Het recht van 'eerstgeborene'
daarvan droomden alle jongeman-
nen in die tijd. Jacob had dat recht
niet (hij was het tweede kind)
maar verkreeg het op een slinkse

manier. Hij 'ruilde' het recht voor
een kom soep met zijn broer Ezau
(Ron Bastiaan Net).

Dat betekende een hevige ruzie
met Ezau. Een ruzie die jaren later
werd bijgelegd. Wellicht een goed
idee voor de huidige leiders in Is-
raël en Palestina om zich ook eens
te verzoenen! Maar dat is politiek.
We kunnen het beter hebben over
de liefde die Jacob voelde voor Ra-
chel (Janine Pelgrum) een vrouw
die hij in de woestijn, toen Jacob
voor zijn broer en familie op de
vlucht was, ontmoette.

Deze Rachel was een dochter van
Laban (Carl Geessink) een oom van
Jacob. Jacob mocht pas met haar
trouwen nadat hij zeven jaren
voor haar vader had gewerkt. Voor
hetgeen Jacob broer Ezau had aan-
gedaan, werd hij 'teruggepakt'.
Toen hij de morgen na de bruiloft
ontdekte dat hij niet met Rachel
was getrouwd maar met haar zus
Lea (Marlies Pelgrum)! Dat was
even slikken. Dus dat betekende
opnieuw zeven jaren werken, om
uiteindelijk met Rachel te kunnen
trouwen! Dan was er nog Rebecca
(Geja ter Beest) de moeder van Ja-
cob.

Trouwens broer Ezau liet zich de
geneugten des levens behoorlijk
welgevallen. Een echte 'schuins-
marcheerder' die zich maar al te

graag liet omringen door mooie
haremdames in prachtige gewa-
den. Ook zelf zag hij er uit om
door een ringetje te halen. De le-
vensfilosofie van Ezau: 'Voor een
appel en een ei koopje een vrouw'.
Een groot compliment aan de 'kle-
dinggroep' van de musical onder
leiding van Gerda Ellenkamp.

En wat te denken de met met veel
pracht en praal omgeven huwelij-
ken van Jacob met Lea en Rachel.
Zang, dans en muziek wisselden
elkaar in een snel tempo af. Daar-
voor 'tekenden' de spelers zelf,
meezingen in het koor en bij het
uitspreken van de tekst een paar
passen naar voren. Dat alles muzi-
kaal ondersteund door een 7- kop-
pige band.

Ook was er veel werk aan de 'win-
kel' voor de jongelui die verant-
woordelijk waren voor de decors,
geluid en de techniek. Ina Wesse
link verzorgde de grimering, ter-
wijl Gerda Ilbrink souffleerde. De
algehele organisatie van de musi-
cal 'Jacob' was in handen van Ma-
rianne Beitier, Nienke Brinkhorst,
Carl Geessink en Lieneke van Ruller.

Tijdens de voorstelling was er
nog een opvallend detail. Op het
podium was een 'bijbelgroep' aan-
wezig die hier en daar met een
kritische noot bekeek van wat zich
op het toneel afspeelde.

U leest het goed. Komende vrij-
dag 26 april gaat de Wereldwin-
kel weer voor een keer op de
markt staan. Sinds een aantal
jaren hebben we onze fantasti-
sche winkel in de Raadhuis-
straat naast het Dorpscent rum
(en die blijft er ook gewoon).
Daarvoor was er een fanatieke
groep Wereldwinkelmedewer-
kers die iedere vrijdag met de
kratjes naar de markt sleepten.

Daar stonden ze dan in weer en
wind. Maar het moet gezegd worden
de markt heeft natuurlijk ook zijn
leuke kanten. Zeker onze Vordense
markt. Daarom heeft de Wereld-
winkel in Vorden besloten om in
het kader van de Landelijke Wereld-
winkeldag nog een keer die sfeer te
proeven van de markt. Daar staat
tegenover dat de marktbezoekers
van onze koffie kunnen proeven.

Niets is gemakkelijker dan altijd
het vertrouwde merk koffie te
kopen dat u gewend bent. De ar-
gumenten om over te stappen
naar koffie met het Max Havelaar
keurmerk zijn duidelijk en heel
eenvoudig. U zorgt daarmee dat
de koffieboeren een eerlijke prijs
krijgen voor hun product en dat ze
niet uitgebuit worden. Momenteel
zijn de prijzen die zij krijgen van
andere importeurs zo laag dat ze
nauwelijks de kostprijs krijgen,
laat staan een redelijk menswaar-
dig bestaan kunnen opbouwen.
Duidelijk dus, hier kan niemand
omheen. Maar... zegt men dan. De
smaak hè.

De Wereldwinkel heeft vele soor-
ten koffie in het assortiment. Ver-
schillende melanges die ieder op
zich weer een eigen smaak heeft.
Cafeïnevrije koffie, goud-, zilver-
en roodmerk koffie, ga zo maar
door. En nu is er ook een nieuwe
heerlijke koffie met veel zorg ge-
maakt in Nicaragua: Café Corazón
Weet u wat, u komt gewoon vrij-
dag een kopje koffie op de markt
proberen en u bent dan vast over-
tuigt dat onze koffie (h)eerlijk is!

KOFFIENIEUWS
UIT DE WERELDWINKEL
Er is een nieuwe koffie in ons as-

sortiment: Café Corazón, een bij-
zondere originekoffie direct van
de koffieboeren in Nicaragua.
Daarnaast beginnen we met een
spaaractie. Haal snel de folder bij
de Wereldwinkel en zoek mooie
(gratis) geschenken uit, of als u dat
liever heeft spaart u voor een extra
pak koffie. Om u vast op weg te
helpen krijgt u deze maand bij een
duo pak Campesino-koffie een ex-
tra spaarpunt! (zolang de voorraad
strekt).

De koffieprijs op de wereldmarkt
ligt momenteel op een absoluut
dieptepunt. Een ramp voor de kof-
fieboeren. Zij krijgen vaak niet
eens de kostprijs voor hun koffie
betaald. Gelukkig is er een alter-
natief: Max Havelaar koffie. Van de
prijs van een pak koffie gaat 33%
naar de koffieboer.

Dit een tegenstelling tot andere
koffie waar de koffieboer slechts
zo'n 5% ontvangt. Te weinig om
van rond te komen. Het is dus be-
langrijk dat iedereen de juiste kof-
fie gaat drinken. Fair Trade, leve
rancier van de koffie van Wereld-
winkel Vorden, heeft het voor u
nog aantrekkelijker gemaakt.

CAFÉ CORAZÓN EN KOFFIE-
SERVIES
De nieuwe Café Corazón is een pu-
re originekoffie uit het hart van
Nicaragua. De koffie komt uit het
biologische natuurreservaat Bosa-
was en wordt verbouwd door klei-
ne boeren. De vruchtbare vulkani-
sche berghellingen, de bijzondere
arabica-struiken en de zorgvuldige
teelt op grote hoogte geven deze
koffie een opvallend geurig aroma
en een zachte, fluweelachtige
smaak. Met deze specialiteitenkof-
fie bereiken de boeren een nieuwe
groep koffieliefhebbers.

Naast deze koffie heeft de Wereld-
winkel een exclusief koffieservies
in de collectie, met authentieke
motieven uit diverse koffielanden.
De nieuwe koffie staat vanaf deze
week in de winkel. Het nieuwe ser-
vies en de geschenken van de
spaaractie zullen komende weken
binnenkomen. Zo blijft koffie
drinken een genot.

Veel pophits bij
Nuts Keyboardclub
Op zaterdag 20 april j J. gaf de
Nuts Keyboardclub haar jaar-
lijkse uitvoering in het Dorps-
centrum. Onder leiding van
Gea en Hans Weenk werd er
een afwisselend muzikaal pro-
gramma geboden aan het pu-
bliek.

Muzikale ondersteuning werd ver-
leend door twee oud-leerlingen,
n.l. Miranda Jansen en Annemiek
van Vleuten. De club bestaande uit
twee groepen, de beginners en de
gevorderden, liet met veel enthou-
siasme horen wat zij geleerd heb-
ben.

De gevorderden beten de spits af
met een selectie melodieën uit de
Mega-Top 100. Uitgevoerd werden
o.a. "Hart van mijn gevoel" (De
Kast) en "Alle kleuren van de re-
genboog,"(K 3). Daarna was het de
beurt aan de beginnersgroep l en 2.
Zij speelden samen "Anchors
Aweigh "(de Marinierskapel), de
Blues en John Denvers "Country
Roads" waarbij voluit werd meege
zongen door het publiek.

Verrassend waren de songs uit "de
oude doos" zoals Faria en de
Sneeuwwals, waarbij met name
opa's en oma's in muzikale zin te
rugkeerden naar hun jeugd. De
oude vertrouwde accordeonbege

leiding in de zaal sprak hen zicht-
baar aan. Na de pauze trad de ge
hele club samen op met melo-
dieën als "No rain on Tuesday,"
"Nice and Easy" en "Stone Two"
waarbij sommige nummers muzi-
kaal werden ondersteund door
een groot orkest (op CD welis-
waar...).

Het laatste deel van de uitvoering
kwam weer voor rekening van de
gevorderden. Wederom geïnspi-
reerd door de hitlijsten brachten
ze onder andere: "I was made to lo-
ve you" (Sita en Bart), de "Kabou-
terdans" van Kabouter Plop, "Nog
een keer" van Volumia en "She
couldn't laugh (Twarres) ten geho-
re. Geheel in stijl werd besloten
met het nummer "Final Count-
down", waarna de gehele groep
het club- en slotlied zong.

Het publiek werd bedankt voor de
belangstelling en de clubleiding
ontving een bloemenhulde uit
handen van een de bestuursleden,
mevr. M. Ditzel. Door middel van
groepslessen, die op zaterdagmor-
gen gegeven worden in het Dorps-
centrum, levert de club een bijdra-
ge aan de muzikale vorming van
de jeugd. Deelname is mogelijk
voor kinderen van 8 jaar en ouder.
Medio september 2002 begint de
club aan een nieuw seizoen.



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

RUNDERGEHAKT
kg

nu 249

CANTALOUPE
MELOEN

stuk

nu
49

PICKWICK
IJSTHEE
pak 1 liter a 0.95
diverse smaken

nu 2 pakken voor

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

DUBBELDRANK
pak a 0.92 et

diverse smaken

3 pakken voor 2.'00

GEBAKKEN
KIBBELING OF
LEKKERBEK

kg

van 13.99 voor 9.99

PAGE
TOILETPAPIER

16 rol

van 9.96 voor 6.99

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.

Gall en Gall: HERTOG-JAN PILSNER

1499
• •

+ GRATIS FLES HERTOG JAN MEfBOK 0.75 cl

GALL^GALL

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

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

xoSX Linnen/Gym

Celtics

Marco Tozzi

€29*

ft^BSSi^BiïiiÏL
SCHOENMODE

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

UW vraagt
vrijwilligersH
De opvang voor kinderen wiens
ouders/verzorgers een afspraak
hebben binnen de Gelre ziekenhuizen,
locatie Het Spittaal te Zutphen, blijkt
een groot succes. Daarom zoekt de
UW (Unie Van Vrijwilligers) voor het
project Kinderopvang nieuwe
vrijwilligers.

Wat houdt het project Kinderopvang in?
Kinderen in de leeftijd van
O tot 12 jaar kunnen op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.00 uur kosteloos gebruik
maken van de kinderopvang binnen
Het Spittaal. Per dagdeel zijn twee
leidsters aanwezig om de kinderen
het zo goed mogelijk naar de zin te
maken.

Heeft u belangstelling?
Dan kunt u contact opnemen
met mevrouw Speek, telefoon (0573)
25 62 89 of met mevrouw Schepers
telefoon (0575) 59 26 78 (tussen
8.30-12.30 uur). Ook voor ouders/
verzorgers met kleine kinderen is het
interessant om te reageren omdat ze
hun eigen kinderen mee kunnen nemen.

ziekenhuizen

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

m
BDVAE

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

De Stiepel
Woningcorporatie

Ons kantoor
aan de Dr. Grashuisstraat 8 in Zelhem

is op
donderdag 25 april 2002

vanaf 14.30 uur in verband met
een personeelsbijeenkomst

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

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



Veel deelname springwedstrijden
'Sparta' en «WIK*

De sporthal aan het Jebbink
was zaterdagmorgen bijna te
klein om de ruim 270 jeugdige
turners/turnsters te kunnen
herbergen. Ook de tribune was
gezellig vol met vaders, moe-
ders, oma's en opa's. De beide
Vordense gymnastiekverenigin-
gen organiseerden gezamenlijk
een springwedstrijd waaraan in
totaal 9 verenigingen deelna-
men.

Dat waren Achilles uit Hengelo;
DIO, Keyenborg; DOG, Baak; SGV,
Steenderen; LGV, Laren; Wilhelmi-
na, Zutphen, DOS, Barchem; Spar-
ta, Vorden en WIK uit Wichmond.
De onderdelen waren mini tramp
vrij-; mini tramp-lange mat; mini
tramp- kast en mini tramp- paard.
Het betrof hierbij de moeilijk-
heidsgraad D en E. Voor de EHBO

was er gelukkig weinig werk aan
de winkel, want er waren geen
blessures. Na afloop kregen alle
deelnemers ter herinnering een
vaantje uitgereikt.

De uitslagen waren als volgt:
Mini tramp vrij categorie E: 6 t/m 9
jaar: l (ged) DOG 3 en Wilhelmina
1- 8.9 punten; 2 (ged) DIO 2 en LGV
2- 8.6 punten.
Idem 9 t/m 12 jaar: l DIO 3- 8.9
punten; 2 (ged) WIK 2 en Achilles
6- 8.82 punten.
Idem 10 L/m 16 jaar: l DIO 5- 8.01
punten.
Idem 15 plus: l DOG 8.8 punten
Mini tramp vrij categorie D: 9 t/m
12 jaar: l WIK 8.5 punten.
Idem 10 t/m 16 jaar l DOS 3- 8.5
punten.
Idem 15 plus: l Wilhelmina 8.9
punten.

Mini tramp lange mat vrij catego-
rie E: 6 t/m 9 jaar l WIK l- 9.0 pun-
ten; 2 Achilles 4- 8.6.
Idem 9 t/m 12 jaar: l DOG 5- 8.05
punten; 2 Achilles 5- 7.92; 3 DOG 4-
7.59 punten.
Idem 10 t/m 16 jaar: l DIO 5- 8.8
punten.
Idem 15 plus: l SGV- 9.4 punten.
Mini tramp lange mat categorie D:
9 t/m 12 jaar: l WIK 3- 9.1 punten.
10 t/m 16 jaar: DOS 3- 9.1 punten.
Idem 15 plus: Wilhelmina 4- 8.39
punten.
Mini tramp kast categorie E: 9 t/m
12 jaar: l SGV 2- 7.77 punten.
Idem 10 t/m 16 jaar: l LGV 6- 8.62
punten.
Idem 15 plus: l SGV 8.86 punten.
Mini tramp paard categorie D: 10
t/m 16 jaar : l DOS 3- 7.85 punten.
Idem 15 plus: l Wilhelmina 4- 8.9
punten.

Tennis Sociï

Het tweede herenteam van
s.v. Sociï afdeling tennis is in
nieuwe kleding gestoken door
Schildersbedrijf Radstaat uit
Zutphen.

De heren Robbie Bouwmeister, Jan
Roording, Jan-Willem Krijt, André
Hissink en Bennie Peters uitko-
men in de zaterdagmiddag 5e
klasse competitie waren erg in
hun nopjes en wilden graag ge-

zamenlijk op de foto (zie bijlage).
In de nieuwe kleding werd de
eerste wedstrijd tegen Gorssel met
4 - 2 verloren, de twee andere
wedstrijden tegen Harfsen en De
Hoven werden gewonnen met 6 - 0.

Biej ons in
d'n Achterhook
"Laot den hond toch los, hee trekt ow zo nog van de sokken". Wiej
waarn vegange zondagmeddag op de vejeursdagvesite biej Harm van
"t "Spalder. Eigenlijk ha-w daor zaoterdagaovend al hen emot maor
too ha-w wat anders. Dat kwam ons trouwens wel goed uut want too
hadn zee een man of twintig in huus zitn. Now, dan we-j 't wel. Volle
gepraot en gelol maor daor wod weinig zinnigs ezeg. En 't veurdeel
was da-w now lekker nao buutn konnen en neet de hele tied op 'n
stoel hoeven te zitn. Zo waarn wi-j dus 't Grote Veld inegaon umme
daor 's een goed ende rond te smoksen.

Maor van den hond löslaoten wol Harm niks wetten." Dan kan'k um
later aans ophaaln en geven nog geld too ok 't Mag hier neet en at e
wild rok bun-k um zo kwiet. Mien vader hef ok al 's zo'n geintjen
ehad". Ök met dizzen hond?". Oh nee, da's al wel dattig jaor eleen.

't Was met de Voddense karmse gleuf ik ewes. Zo 's aovends tegen
twaalf uur leet e de hond nog effen nao buutn. Dan kon e zien be-
hoeften nog argens um 't huus hen doen, ruumte hadn ze daor zat,
al wonnen ze in 't darp. Met een paar menuten ston e altied al weer
veur de deure umme nao binnen te gaon. Wegloopn dei e nooit, met
een teeve he'j daor neet zo volle las van. Maor den aovend kwam e
neet weer. Al 't roepen hilp niks Alles wodn afezoch, 't hele Voddense
darp deur , maor gin hond te bekennen. Tot twee uur too is an 't
zuukn ewes

'n Andren maarn weer alles afezoch maor weer niks. Ze snappen d'r
niks van, den hond leep jao nooit weg, wieter as 't trottoir veur 't
huus kwam e nooit allene, 't Dierenasyl in de Bronsbergen wodn
opebeld maor daor hadn ze ok gin jachhond ebrach. Too leep e een
bekenden tegen 't lief die um de raod gaf de jachtopzichter van 't
Suderas 's te beln, meschien was de hond wel die kante opeloopn.

En jaowel heur, den had een jachthond opevangen.zoat e zei, die now
biej um in de ren zat. Mien vader d'r natuurlijk drek hen en daor trof
e zien hond die al hoge tegen 't gaas opsprong too e zien baas zaog.
Veur mien vader de hond metkreeg wol de jachtopzichter toch nog
wel graag viefentwintig gulden veur de moeite hebben. Dat was 't
mien vader wel weerd. Toch dech e altied nog dat den jachtopzichter
de hond met enommen hef in een auto vanuut 't darp. Want den
hond zat graag in 'n auto. At 't portier los ging sprong e d'r drek in,
onveschillig bie wie. Maor jao, zeker wetten doe-j zoiets natuurlijk
neet biej ons in d'n Achterhook."

H. Leestman

SWOV met veel activiteiten
Het jaarverslag 2001 van de
Stichting Welzijn Ouderen Vor-
den (SWOV) bevat veel activitei-
ten ten behoeve van de oudere
bewoners van Vorden. Dit door
het bestuur samengestelde Jaar-
verslag is onlangs door de Raad
van Toezicht vastgesteld.

De dagelijkse leiding en uitvoe-
ring van de activiteiten van de
SWOV gebeurt door de coördina-
tor Louise van Uden, met behulp
van administratief medewerker
Willie Gotink.

Van de verschillende activiteiten
noemen we de personenalarme-
ring, de maaltijdvoorziening, het
deelnemen aan de Open Tafel, de
centrale voor vrijwillige hulpverle
ning en de bezoek- en oppasservice
voor dementerende ouderen en
chronisch zieken. De volgende
werkgroepen zijn actief: Meer be-
wegen voor Ouderen; de Hobby-
club; Wonen en Toegankelijkheid.

Daarnaast is er de mogelijkheid
voor ouderen wekelijks elkaar te
ontmoeten in de ontmoetings-
ruimte van het Dorpscentrum bij
een kopje koffie, een praatje of
een spelletje.

De personenalarmering gebeurt
sinds 2001 in samenwerking met
de Stichtingen Welzijn Ouderen in
Lochem en Warnsveld.

Aan het eind van 2001 waren er
vanuit Vorden 61 personen aange-
sloten op de personenalarmering.
In het verslagjaar zijn in het kader
van de maaltijdvoorziening bijna
24.000 maaltijden afgeleverd.

Dit zijn diepvriesmaaltijden, die
door Apetito worden geleverd. Het
aantal verstrekte maaltijden tij-
dens de Open Tafel bedroeg in het
verslagjaar ruim 4.100.

Ook is een rijtest voor senioren ge-
organiseerd; hieraan hebben 27
personen deelgenomen.

Vooraf is er een middag georgani-
seerd over de verkeersveiligheid en
de nieuwe regels voor de voorrang
van rechts. Een medewerker van
de gemeente gaf een toelichting
op de plaatselijke verkeerssitu-
aties.

In het verslagjaar kreeg het Huis-
bezoekproject een vervolg onder
diegenen die 80 jaar waren gewor-
den. Dit is een vervolg van het pro-
ject dat in 2000 is gestart.

Degenen die werden aangeschre-
ven en die zich vervolgens hier-
voor aanmeldden, krijgen bezoek
van een vrijwillige voorlichter, die
hiervoor informatie en instructie
heeft ontvangen. Bij 55 personen
vond dit bezoek plaats. Vooral
wordt informatie gegeven over de
verschillende voorzieningen en re-
gelingen.

De bezochte personen waren in
het algemeen redelijk op de hoog-
te. Van het project 2000 werd in 25
gevallen nog nazorg verleend. On-
der verantwoordelijkheid van de
SWOV worden een veelheid van ac-
tiviteiten gepleegd.

Dit wordt begeleid door een be-
stuur bestaande uit 7 personen,
ondervoorzitterschap van mevr. A.
Klijn. De activiteiten van de SWOV
zijn mogelijk door de inzet van
een groot aantal vrijwilligers en
door subsidie van de gemeente
Vorden.

Voor meer informatie over deze ac-
tiviteiten en andere vragen op het
terrein van de zorg en welzijn kan
men terecht bij de coördinator,
mevr. Louise van Uden, alleen 's
morgens aanwezig).



Goedkoop uw bromfiets verzekeren?

Bij ons kan het!

Uw adviseur voor verzekeringen, pensioenen, financieringen en hypotheken.

HJ. MEPPELIN K; 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

Magere runderlappen ug c 4."
_ ***%

Rundermuis
Blanke hamlapjes
Ribkarbonade
3 Kogelbiefstukken
de 4de

1kg€4."

1kg €4."

1kg€4."

€5.°°

Weekpakket vleeswaren:

100 gr GEBRADEN GEHAKT € l.1'

100 gr CASSELERRIB € 1.4Ï

100 gr RAUWE HAM € l.70

C4.27

NU
VOOR

Elke week op de markt in Vorden uw vakslager D IJ KG RAAF

0 3 GERANIUMS 5P"

$ 3 SPAANSE MARGRIETEN 5?^ Bloemen en planten

• 3 BOSSEN TULPEN

0 BOS ROZEN a 20 ST.

0 3 SURFINIA'S

Deze advertentie is ook geldig
bij Dobey Kluvers

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De Haan Diepvriesproducten

Topper

Mini Hapjes Mix
50 stuks

(mini fricandel,
binerbal, gehaktbal,
bami en nasi)

Grove Fricandellen
10 voor 1,50 OP + OP

Tropische Vruchtentaart
1 voor 2,00 3 voor

Kinderijspakket
20 stuks, 5 soorten 7,50
Aardbei ijs
1 voor 1,50 2 voor 2, Literbak

B9CAN DER WAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

I. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

l J STA ARTE N ACTIE
Operation Friendship
afd. Vorden.

^ Intekening In de periode
van 22 t/m 27 april,
aflevering op 17 en
18 mei

Keuze uit 3 soorten: € 4,- / € 5,- / € 7,-.
Inlichtingen: 55 12 38 / 55 27 42.

Warm aanbevolen.

Kijk voor
meer

nieuws op;

oogstrelend
Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wii ziin daarin uw partner.

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

d r u k k e r i j Weevers

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



Grandioos weekend 'Kom in de Kas' bij de Cactusoase
van Anny en Bert van der Meer in Ruurlo
Zaterdag 6 april, de wereld
wordt verwarmd door warme
zonnestralen. Men heeft zin om
er op uit te gaan. Bert is met
' Kom in de Kas' borden en de
vlaggen op weg om zo de bezoe-
kers al voor te bereiden.

Omroep Radio Gelderland is aan-
wezig en spoort de luisteraar aan
om naar Ruurlo te komen. Zelf
waant ze zich ook in een andere
wereld. De omroep bleef tot twaalf
uur. In de kas zelf zit Marietje
klaar om de bezoekers te tellen. Al
heel gauw riep ze naar Anny: 'de
eerste vijftig bezoekers zijn binnen!'

Keurig noteerde zij het op een
Kom in de Kas poster. Het is zo-
waar een kunstwerk geworden
met al die streepjes (tweeeneen-
halfduizend), een bewaarstuk om
trots op terug te kijken naar een
grandioze manifestatie.

Het is zover, de burgemeester
Mevr. de Zeeuw-Lases zal de offciële
opening verrichten. Zij vertelde op
een gezellige manier de geschiede-
nis van de kwekerij die in een
hobby kasje is begonnen en uitge-
groeid is met vallen en weer op-
staan tot een schitterende cactus-
oase. De bezoekers stromen binnen
en worden muzikaal ontvangen
door de Harmonicaspelers van
Ruurlo De Bruil en genieten van
alles wat er te zien is.

De kunstexpositie trekt de aan-
dacht. Jeanet v.d. Helm staat bij
een van haar prachtige collages en
vol vuur laat zij ze zien. Henk
Arends is druk om van een stuk
hout weer zo'n mooi kunstwerk te
maken. De poes die hij heeft ge
maakt nodigt je uit om heel vor-
zichtig over dat koppie te aaien.
De promotiestand van de Neder-
lands Belgische vereniging van
liefhebbers van cactussen en ande-
re vetplanten zijn aanwezig met
de Boekenbeurs.

Kees Grimmelikhuizen met zijn
vrouw en Wim Alsemgeest vor-
men samen een mooi span en lich-
ten de bezoekers voor, waar dank-
baar gebruik van werd gemaakt.
Jong en oud wandelden over de pa-
den door de kas, kreten van: 'Nooit
gedacht!! Wat mooi!! Hoeveel ver-
schillende soorten!! Het ontroerd
mij!! Al die bloemen de één nog
mooier als de ander'. Anton Born
de dichter die ter plaatse aanwezig
was en rustig in een hoek van de
kas met een groep mensen waar-
onder een oudere man die in zijn
hart zich nog twintig voelde deed
ook mee om de schoonheid van de
planten in woorden te vangen.

Terug in de tijd met de heel oude
werkuigen van vroeger die zomaar
staan te pronken achterin de kas.
De mensen van de Historsche Ver-
eniging 'Old Reurle' vertelden

daar leuke verhalen bij. Mevr. van
der Helm zorgden voor de inwen-
dige mens. Halverwege was zij al
door haar belegde broodjes heen,
zodat de mensen van Old Reurle
nog als een speer naar voren scho-
ten om nog mee te delen.

Waar mevr. van der Helm zei het
beste paard van stal wordt niet ver-
geten. Ook achterin de kas op het
andere pad werd Tonny niet verge-
ten. Samen met zijn vrouw en
dochter hebben ze ook bijge-
dragen met een bonsai show om
'Kom in de Kas' te doen slagen.

Immers zonder al die vrijwilligers
is zo'n evenement niet te realise-
ren. Overal binnen en buiten was
hulp nodig. Vrienden buren en fa-
milie hebben met hart en ziel
meegeholpen. De twee Gerrie's
waren deze dagen ook onmisbaar.
De prachtige bloemstukken en
succulenten bakken die met veel
vakwerk gemaakt zijn door Arran-
geur Jan Aartsen uit Vorden zijn
voor een gedeelte geschonken aan
het VW in Ruurlo voor hun nieu-
we onderkomen.

Kom in de Kas zet de zorgsector in
de bloemen (cactussen). Verzor-
gingstehuis 'de Bundeling' in
Ruurlo heeft gratis mooie bakken
aangeboden gekregen van de
Cactusoase Anny en Bert van der
Meer.

Scheidende directeur W. Paas
drukte positieve stempel op
VMBO onderwijs in Vorden
Deze week neemt W. (Wim) Paas
afscheid van het Ulenhof Colle-
ge, locatie Beeckland. (Christe-
lijke Scholengemeenschap voor
VMBO in Vorden. Vijfjaar gele-
den besloot de thans 61-jarige
voormalig directeur reeds om
in 2002 met zijn werk te willen
stoppen. Met de komst van
Sjaak Stans in september 2001,
een prima gelegenheid voor
hem om geleidelijk aan af te
bouwen.

Twee dagen in de week maakte hij
de autorit vanuit zijn Drentse
woonplaats Wachtum naar Vor-
den om zich in 't Beeckland nog
met allerhand zaken bezig te hou-
den.

De dag dat wij een gesprek met
hem hadden, was stomtoevallig
ook zijn laatste officiële werkdag.
"Wat ik deze dag gedaan heb? Ik
heb mij bezig gehouden met de
voorbereiding van een nieuw cij-
ferprogramma voor proefwerken.
Dat wordt in de computer ge-
bracht zodat de administratie er
verder mee kan".

De heer Paas zegt het met een op-
gewekte stem. Deze laatste werk-
dag beschouwt hij dan ook als een
mooi afscheid van een fijne carriè-
re in Vorden. Dat hij al drie jaar in
Wachtum woont ( een dorp onder
de rook van Dalen) was niet van te
voren ingepland.

Zegt hij: "Vier jaar geleden heb ik
mijn huis aan de Insulindelaan
verkocht, want mijn vrouw en ik
hadden al in eerder stadium beslo-
ten "straks" weer naar onze ge-
boortestreek terug te keren.

De bedoeling was om tijdens de
laatste schooljaren in Vorden van
de familie Ruiterkamp in Linde
een huis te huren. We gaven intus-
sen een makelaar in Drente de op-
dracht om eens rustig naar een
woning uit te kijken. Haast had-
den we niet.

Als we in het laatste schooljaar iets
zouden vinden, was dat vroeg ge-
noeg. Echter toen wij een weekend
bij familie in Odoorn op bezoek
waren, zagen we bij een makelaar
in de etalage een foto van een huis
in Wachtum.

De foto sprak ons aan, wij direct
naar de bewuste woning toe en zei-
den tegen elkaar "dat is het". Drie
dagen later was de koop gesloten",
zo zegt Wim Paas.

Het betekende wel dat hij van
daaruit naar Vorden moest reizen.
Voor hem geen probleem. De rit
naar de Achterhoek ging immers
door andere fraaie landschappen
zoals Salland en Twente.

Alvorens Wim Paas in 1986 in Vor-
den benoemd werd als directeur
van de toen nog de school voor bio-
logisch en agrarisch onderwijs, in
de volksmond de landbouwschool
genoemd, was hij in Overijssel en
Drente werkzaam.

Eerst leraar aan de basisschool in
Sibculo, leraar aan de Mavo in
Hoogeveen, waarna in 1979 de be-
noeming volgde als adjunct direc-
teur aan diezelfde Mavo.

Tevens bekleedde hij een paar jaar
de functie van directeur aan de
"avond"-Mavo (onderwijs aan vol-

wassenen). Tijdens een vakantie in
de omgeving Markelo zei me-
vrouw Paas tegen haar man "als je
ooit de kans krijgt in deze omge-
ving een baan te vinden moet je
dat beslist doen". Die kans deed
zich in 1986 voor. Een advertentie
in dagblad Trouw waarin stond
dat genoemde landbouwschool in
Vorden een directeur zocht. Kort
daarna volgde de benoeming.

DE MAN VAN DE FUSIES
De naam Wim Paas zal in de
schoolgeschiedenis van het land-
bouwonderwijs in Vorden blijven
voortleven als de man van de fu-
sies, als de man aan wie het in ho-
ge mate is te danken dat er in dit
dorp een Christelijke scholenge-
meenschap voor VMBO is geves-
tigd. Paas: "Juist in de eerste jaren
in Vorden was in de maatschappij
al duidelijk merkbaar dat de be-
langstelling voor de agrarische sec-
tor afnam.

Dat had ook zijn weerslag op het
leerlingental van onze school. In
een snel tempo ging het van 267
naar circa 200 leerlingen. Je zag
bepaalde ontwikkelingen aanko-
men. Dat er scholen samenge-
voegd zouden worden. Dat er ge-
fuseerd zou moeten worden.

Uit onderzoek bleek dat er in deze
regio plek was voor één AOC (Ag-
rarisch Opleidings Centrum). Dat
zou voor Vorden betekenen dat zo-
wel de landbouwschool als de
huishoudschool zouden moeten
verdwijnen of er zou gefuseerd
moeten worden", zo zegt Paas die
bij de totstandkoming een grote
inbreng had.

Resultaat: een school met 281 leer-
lingen Helaas, de hoop om op deze
wijze te kunnen doorgaan bleek ij-
del. Paas: "We hebben het eerst
nog een poos aangezien, mede
doordat het aantal leerlingen weer
toenam.

Had alles te maken met de goeie
naam van de school. Wij werden
met name geroemd vanwege onze
intensieve begeleiding aan kinde-
ren met leerproblemen.

De ouders verspreidden dat goeie
nieuws", aldus Wim Paas die er op
enthousiaste wijze aan toevoegde
dat de school bij afsluitende exa-
mens vaak een honderd procent
score haalde. "We hadden dan ook
goeie leerkrachten", zo kijkt hij te
vreden terug.

ULENHOF
Zoals gezegd, de dreiging over het
verdwijnen van de school bleef
voortbestaan. Vandaar dat Wim
Paas en het schoolbestuur alles in
het werk stelden om dat te voorko-
men.

Een poging om samen te gaan met
het Baudartius in Zutphen mis-
lukte. Toen werd contact gezocht
met het Ulenhof College in Doetin-
chem. De toenmalige staatssecre-
taris Netelenbos vond de afstand
Vorden-Doetinchem te groot.

Paas: 'Ik heb Netelenbos geschre-
ven dat we het 'dichterbij' (Baudar-
tius Zutphen) geprobeerd hebben.
We konden haar met onze argu-
mentaties overtuigen en zo kwam
de fusie met Ulenhof toch tot
stand'. Intussen is 'Beeckland'

doorgegroeid naar een school met
420 leerlingen, weliswaar verspreid
over twee gebouwen (Nieuwstad
en het Hoge). Wim Paas heeft er de
afgelopen jaren diverse keren bij
de gemeente Vorden op aange-
drongen om er één schoolgebouw
van te maken.

Paas: "Ik heb diverse voorstellen
gedaan. Bijvoorbeeld om bij het
schoolgebouw op het Hoge een
vleugel te bouwen, een voorstel
ten aanzien van nieuwbouw op
het voormalig Sorbo- terrein of bij
de sportschool. Heeft niet mogen
baten. Te duur allemaal. Intussen
is de school hier verbouwd en uit-
gebreid en daar ben ik ook erg blij
mee".

Nu het tijdstip van afscheid is aan-
gebroken, kijkt Paas met een goed
gevoel op de jaren in Vorden terug.
"Op school heerste een fijne sfeer,
leuke collega's, conflicten zijn er
nooit geweest.

Het bestuur heeft een goeie keus
gemaakt door Sjaak Stans als mijn
opvolger te benoemen. Waarom?
Omdat hij in veel opzichten op mij
lijkt. Ook de manier waarop hij lei-
ding aan de school geeft spreekt
mij aan".

Vanaf volgende week kan Wim
Paas zich samen met zijn vrouw
bezig houden met tuinieren, fiet-
sen in het Drentse land. Kinderen
en kleinkinderen bezoeken. Oh ja,
hij gaat straks ook nog als oproep-
kracht twee dagen in de week in
het land van Bartje les geven. Is er
immers geen gezegde dat luidt:
"het bloed kruipt waar het niet
gaan kan"?



dat staat als een paal!

JONGEREN WERKGROEPROEMENIË

STICHTING
COMMISSIE OOST EUROPA

Rubriek C.O.E.H. Hengelo (Gld.)

P.R. LG. Weevers
Tel. (0575) 55 14 04 (0575) 55 10 10
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Jeugd Raad

Ned. Herv. Kerk

Start 72 uurs activiteit Podium

MEI
18:00 Kinderdisco De Zwaan

18:00 Krattenstapelen Marktplein

22:00 Muziek op het podium

MEI
15:00 Vossenjacht Marktplein

Opgeven bij Simone Loskamp, 0575-462055

17:00 Bloemetjesmarkt

21:30 Be Ready, Reborn Podium

MEI
13:00 Sponsorloop om de kerk
14:00 Poppentheater Anke Dulfer

Vreemde fietsen
Klimwand

15:30 De Trekkebuuls Podium MM

17:00 Optocht naar de Hietmaat JWGI
17:30 Balonnen oplaten Hietmaat jw^
20:30 Afsluiting 72 uurs activiteit Hietmaat
01:00 Tentfeest met o.a. Busted jw^

toegang 7,50 Lokatie: Feesttent Hietmaat De opbrengst
komt ten goede aan Roemenie.

Jeugd Raad
Ned. Herv. Kerk

12 MEI
11:30 16:00 Koffieconcert Hietmaat x

V o o r m e e r i n f o r m a t i e : j w r h e n g e l o @ h o t m a i l . c o m

Wijzigingen voorbehouden



Gerrit Limpers loodst PM/DASH
in derde divisie

olitie varia

De 3 teams waarmee trainer/coach Gerrit Limpers (achterste rij, derde van links) zijn successen haalde die seizoen

Weinig trainers zullen zo suc-
cesvol zijn als Gerrit Limpers
het afgelopen seizoen was bij
volleybalvereniging Pelgrum
Makelaars/DASH. Limpers be-
haalde met drie teams maar
liefst twee kampioenschappen
en een derde plek, met als
klapstuk de rentree in de derde
divisie.

Vorige week werd het ervaren
Dames 2 kampioen in de promo-
tieklasse door met 4-0 het Henge
lose DVO te verslaan. De comeback
in de derde divisie is hiermee een
feit. Het team wordt al jaren ge-
traind door Limpers en behaalde
vele successen. Dit jaar werd hij
hierin bijgestaan door Ge Ver-
heem. Het jeugdige dames l be-

haalde een knappe derde plek dit
seizoen in dezelfde klasse. Het
team is dit jaar enorm gegroeid
onder de hoede van Limpers. Het
belangrijkste is dat de jonge mei-
den nu vooral mentaal door zullen
groeien en de juiste teamspirit op-
bouwen.

Het derde succes van Limpers dit
jaar is het talentvolle meisje B-
team. Ze behaalden ook het
kampioenschap. Ze draaien al
jaren bovenin mee in hun leef-
tijdscategorie en zijn dan ook dé
toekomst van de vereniging. Spe-
ciale aandacht gaat naar B-speel-
ster Judith Boel. Dit jeugdtalent
bleek voor maar liefst vier senio-
renteams een belangrijke inval-
kracht.

BEKERFINALE MEISJES B
De hele familie Limpers geniet
trouwens mee van het succes.

Zijn twee dochters spelen in meis-
jes B en afgelopen zaterdag haalde
zijn vrouw Marianne met haar ei-
gen team, Dames 4, ook nog eens
het kampioenschap binnen in de
tweede klasse.

Maar het seizoen is nog niet hele
maal afgelopen voor Gerrit Lim-
pers. Aanstaande donderdagavond
is de grote finale van de bekerwed-
strijd voor meisjes B in de sporthal
in Aal ten.

Hopelijk viert de vereniging dan
het zoveelste feestje in de sport-
kantine 'tjebbink.

Voetbal

sociï
Uitslagen
Drempt Vooruit F2 - Sociï F: 2-3
Warnsveldse Boys E2 - Sociï El: 2-2
Zeddam D - Sociï D: 5-2
V en K B - Sociï B: 1-0
Sociï2-Vorden3:2-3
Doesburg 3 - Sociï 3: 4-0
Sociï 4 - Erica 9: 24
Sociï 5 - Pax 10:1-3

Programma
Sociï Fl - Viod F6; WL El - Sociï El;
Viod D2 - Sociï Dl; Markelo B2 -
Sociï BI; de Hoven - Sociï; Witkam-
pers 3 - Sociï 2; de hoven 2 - Sociï 3;
Sociï 4 - H en K 4; Sociï 5 - Brum-
men 7.

SVRATTI
Programma zaterdag 27 april
Ratti 5 - DZC '68 5; Colmschate B3
- Ratti BI; Ratti Cl - Steenderen C2.

Programma 28 april
WWNA l - Ratti l (dames); Ratti l -
Halle 1; Neede 5 - Ratti 2; Ratti 3 -
Keyenburgse Boys 5; Ratti 4 - KSH 4.

Programma 2 mei
Ratti 2 - Haaksbergen

VVVORDEN
Uitslagen 20/21 april
VordenDl-RDCDl:13-0
Vorden D3 - Zutphania Dl: 1-1
VordenEl-WLEl:4-l
Doetinchem E3 -Vorden E2:1-3
Zelos E4 -Vorden E3: O4
Vorden E4 - Pax E6: 3-2
Ratti E2 -Vorden E5:1-6
AZC Fl- Vorden Fl: 5-3
Viod F6 -Vorden E2: 0-2
Vorden F3 - Brummen F5: 9-0
Warnsv. Boys F7 - Vorden F4:1-2

Vorden F5 - DZC F10:1-2
Gaz. Nieuwland A2 - Vorden Al: 1-4
Vorden 4 - Longa 6: 2-1
Lochem 7 - Vorden 5:1-1

Programma 27/28 april
ABS Dl - Vorden Dl; Vorden D2 -
Viod D3; AZC D3 - Vorden D3; Vor-
den El - Doetinchem E2; Vorden
E2 - DZC E5; DZC E6 - Vorden E3;
Drempt Vooruit E3 - Vorden E4;
WHCZ E6 - Vorden E5; Vorden Fl -
Keyenb. boys Fl; Vorden F3 -
Drempt Vooruit F3; Pax F4 - Vorden
F4; Vorden F5 - Halle F3; Vorden Cl
- Gaz. Nieuwland C2; Vorden C2 -
Gaz. Nieuwland C3; Vorden l -
Doetinchem 1; Pax 3 - Vorden 2;
Vorden 3 - KI. Doch teren 2; Vorden
4 - Eibergen 5; Witkampers 6 -
Vorden 5.

Paar densport

LR DE GRAAFSCHAP
Op het concours in Vorden op 13
april werden de volgende prijzen
behaald. Suzan Koop met Kevin
een 2e prijs bij het B springen. In-
ge Regelink met Maxim een Ie
prijs bij de B dressuur met 174
punten en een 3e prijs bij het L.
springen. Suzan Groot Jebbink
met Maestro een Ie prijs met 170
punten en een 5e prijs met 156
punten in de B dressuur. Leonie
Pol met Paco een 3e prijs met 162
punten in de B dressuur. Sharon
Wesselink met Ilusion een 5e prijs
met 163 punten in de B dressuur.
Marieke Eysink met Peter een 5e
prijs met 163 punten in de B dres-
suur. Rinie Heuvelink met Delvira
een 5e prijs met 163 punten in de
B dressuur, üse ten Duis met Leo-
nard een 5e prijs met 156 punten
in de L2 dressuur. Anita Berenpas

met Laika een 2e prijs met 165
punten in de Ml dressuur. Mar-
tien Brunshorst met Rubin een 2e
prijs met 185 punten in de Zl dres-
suur.

Zaterdag 20 april was er een wed-
strijd in Silvolde hier Inge Rege-
link met Maxim een Ie prijs met
167 punten in de B dressuur en
een 2e prijs bij het L springen.

Ook was er een tweestrijd in Mar-
kelo hier werden de volgende prij-
zen behaald. Rinie Heuvelink met
Delvira een Ie prijs met 173 pun-
ten in de B dressuur en Grada Hiet-
brink met Lichtsome een 2e prijs
met 167 punten in de M2 dressuur.

PC DE GRAAFSCHAP
Zondag 14 april was er een pony-
concours in Vorden, daar behaalde
de volgende leden een prijs. Bixie:
Iris Berenpas met Jasmine een Ie
prijs klasse AA. Sebastiaan Hamer
met Yvonne een Ie prijs klasse A.
Springen: Lieke Beunk met Simba
een 3e prijs klasse B.C. Anique Car-
nas met Lady een 4e prijs klasse
B.C. Lisanne Schippers met Pica
een 2e prijs klasse L.E. Dressuur:
Paulien Kouwenhoven met Navaro
een 2e prijs klasse B.E. met 162
punten. Miranda Beeftink met El
Ambraro een 3e prijs in de klasse
B.E. met 166 punten. Lisanne
Schippers met Pica een 3e prijs
klasse LE. met 169 punten.

Zaterdag 20 april in Silvolde be-
haalde in de dressuur Elodie Stok-
man met Aifhia een Ie prijs in de
klasse Zl met 184 punten. Bart
Hartman met Jemen een 2e en 5e
prijs in de klasse L2D met 164 en
159 punten. Lisanne Schippers
met Pica een Ie prijs in de klasse
L1E.

MILIEU
Kernbepalingen
Begin 2002 zijn er in milieuland
nieuwe richtlijnen van kracht ge
worden, betreffende het in wer-
king hebben van een inrichting of
het starten van een nieuwe inrich-
ting. De oude werkwijze was een
driestappenplan, hetgeen inhield
dat bij overtreding van de milieu-
wetgeving eerst door de toezicht-
houder (rijk, provincie of gemeen-
te) een oriënterend onderzoek
werd ingesteld met daaraan een
data gekoppeld voor een volgende
controle. Indien vaststond dat er
in het bedrijf geen maatregelen
waren getroffen om te voldoen
aan de milieuwetgeving, werd
door de toezichthouder een schrij-
ven gedaan naar justitie. Justitie
schreef dan een brief naar de in-
richting met de mededeling dat
bij de eerst volgende controle het
bedrijf aan de milieuvoorschriften
moest voldoen en dat in principe
al proces-verbaal kon worden op-
gemaakt tegen de betreffende in-
richting. Bij weer niet voldoen aan
de bepalingen werd dan proces-
verbaal opgemaakt met daaraan
gekoppeld bestuursdwang.

De nieuwe richtlijn is geheel an-
ders. Indien nu een inrichting
wordt opgestart en er geen aan-
vraag tot een milieuvergunning is
gedaan, wordt onmiddellijk pro-
ces-verbaal opgemaakt voor het
niet voldoen aan de kernbepalin-
gen van de Milieuwetgeving. Ver-
der is men afgestapt van het drie
stappenplan en hanteert men nu
een tweestappenplan. Dit houd in
dat bij constateren van een milieu-
overtreding gelijk bericht wordt
verzonden aan justitie en dat een
hercontrole op de richting bij het
niet voldoen aan de voorschriften,
onmiddellijk proces-verbaal wordt
opgemaakt.

Vorden
Er is proces-verbaal opgemaakt te
gen een bedrijf aan de Hambroek
te Baak. Dit bedrijf voldoet niet
aan de milieuvoorschriften.

Vierakker
Tegen een agrarisch bedrijf te Vier-
akker is proces-verbaal opgemaakt.
Ook dit bedrijf voldoet niet aan de
milieuvoorschriften.

Vorden
Tegen een autobedrijf te Vorden is
proces-verbaal opgemaakt, wegens
het niet melden aan de gemeente
van het uitvoeren van een garage
bedrijf. Dit garagebedrijf heeft
hiervoor dus geen vergunning.

VRIJDAG 12 APRIL
Tijdens de surveillance zijn diverse
boetes uitgedeeld o.a. voor het niet
dragen van de autogordel, het niet
dragen van een helm, het niet be
vestigen van de hulpkoppeling,
het voeren van het mistlicht ter-
wijl dit niet was toegestaan, het
parkeren op een invalidenparkeer-
plaats zonder vergunning en het
niet stoppen voor rood licht.

Op de parkeerplaats achter de Aldi
is een personenauto beschadigd
geraakt. De auto stond hier gepar-
keerd. Bij terugkomst zal de eige
naar van de auto dat de bumper
beschadigd was. Graag hoort de

politie wie de getuige is die dit bij
de bedrijfsleider van de Aldi heeft
doorgegeven.

Zondag 14 april
Op de kruising Ruurloseweg, Kos-
tedeweg heeft zich een aanrijding
voorgedaan tussen een reebok en
een personenauto. De bestuurder
van de personenauto remde nog,
maar kon de ree niet meer ontwij-
ken. De ree raakte zwaar gewond
en is later door de jachtopzichter
uit zijn lijden verlost.

MAANDAG 15 APRIL
Aan Het Jebbink zijn diverse jonge
bomen vernield. Deze zijn intussen
ook al weer herplant. De politie
probeert de daders te achterhalen.

In een auto, die geparkeerd stond
aan de Brinkerhof is ingebroken.
De auto stond op de oprit bij een
woning. Uit de auto is een radio-
CD speler weggenomen. Hoe men
in de auto is gekomen is onbekend.
De eigenaar zag dat het linker por-
tier open stond. Er is geen braak-
schade, desondanks is de eigenaar
er van overtuigd dat de auto afge
sloten was.

Aan het Brinkerhof is een fiets ge
stolen. De flets stond onder een
carport bij een woning. De fiets
was niet afgesloten.

Op de kruising Horsterkamp, Hen-
geloseweg heeft zich een aanrij-
ding voorgedaan tussen twee per-
sonenauto's. De bestuurder van de
eerste personenauto verleende
geen voorrang aan een andere
auto die op de voorrangsweg na-
derde. De bestuurder van de nade
rende auto heeft nog geprobeerd
te remmen en uit te wijken, maar
kon een aanrijding niet meer voor-
komen. Er was alleen materiële
schade.

DINSDAG 16 APRIL
Aan de Netwerkweg, op het bedrij-
venterrein, is een aanhangwagen
gestolen. De aanhangwagen is weg-
genomen van een omheind en af-
gesloten bedrijventerrein. Er was
geen braakschade.

DONDERDAG 18 APRIL
Tijdens de nachtdienst zijn diverse
personen gecontroleerd op het ge
bruik van alcohol. Een bestuurder
bleek veel te veel te hebben ge
dronken. Hij is meegenomen naar
het bureau te Zutphen.

Op het station te Vorden is van de
NS-wachtruimte een ruit vernield.
Ook is er een brandje gesticht.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van 10 april j 1.

Gevonden:
- sleutel met musketonhaak en

metalen plaatje.

Verloren:
- geen

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.

Achtkastelenrijders
Vorig jaar moest de Voorjaars-
tocht van de VRTC 'De Achtkas-
telenrijders' vanwege de MKZ
crisis worden afgelast.

Zondag vond onder ideale weer-
somstandigheden de tocht wel
plaats. In totaal gingen er 90 per-
sonen voor de tocht met een leng-
te van 40 kilometer van start. De

100 kilometer trok de meeste deel-
nemers (200). Er was een route
uitgezet in de omgeving van het
midden Yssel gebied. Deze Voor-
jaarstocht betekende tevens de
opening van het fietsseizoen.
Voor 21 juli staat de Zomertocht
(40 kilometer) op het programma.
De Najaarstocht wordt op l sep-
tember gehouden.



SCHONE HANDEN
MAKEN LICHT WERK!

WOLF LADYSET
VAN € 13.99

€92

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

HORSTMAN

'HOIWDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (O575) 55 1O 12 • Autotel. O6 5373O183

In verband met Koninginnedag
zijn wij maandagmiddag

29 april geopend
van 13.00 - 18.00 uur.

Onze normale openingstijden zijn:
dinsdag t/m donderdag 9-00 - 18.00 uur

vrijdag 9.00 - 21.00 uur
zaterdag 9.00 - 17.00 uur

l
Bloembinderij v.o.f.

Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden
Tel. (0575) 55 15 08 - Fax (0575) 55 30 70
e-mail: info@kettelerij.nl

Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 43

.x^^x^v^^/x,
Tijdens de a.s. Koninginnedag

30 april 2002 is de

laatste gelegenheid
tot het verzilveren van de

Pantoffelmunten

Wij wensen u een hele fijne
Koninginnedag toe.

Hanny, Volkert en personeel De Herberg

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, dat met ingang van donderdag 25 april tot en met
5 juni 2002 ter gemeentesecretarie, sector grondgebied
(koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt de vergunning
op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988
voor het bouwen van een garage annex bergruimte, op
het perceel Almenseweg 60.

Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen
belanghebbenden tegen deze beschikking bij het colle-
ge van burgemeester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

Vorden, 24 april 2002,

burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 190H

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

Op 11 mei bestaat de Hackfortsche windmolen 150 jaar.
Kent u de Hackfortsche windmolen al?
De Sticting Vrienden van de Vordense Molens organiseert op zaterdag 11 mei een open dag.
In en rond de molen zullen allerlei activiteiten plaatsvinden. De aquarelclub Vorden exposeert met werk dat
geïnspireerd is door Vordense Molens (de expositie verhuist daarna naar de bibliotheek).
U kunt zien hoe een molenmaker tandwielen steekt, hoe een ,,zicht wordt gehaard", maar ook hoe onze Vor-
dense dansgroep de Knupduukskes twee optredens verzorgt om u geheel terug te brengen in de tijd van de
zandwegen, de paarden en de wagens én ... de windmolens.
De molen kan alleen draaien bij voldoende wind. Maar als die er is, dan kunt u er getuige van zijn hoe het
graan met paard en wagen wordt aangevoerd en als meel de molen weer verlaat. En dan kunt u ook in de
molen rondkijken en u verbazen hóe groot alles is en met wat voor geweld de wieken de enorme molenstenen
aandrijven.
Dan kan het bijna niet anders zijn dan dat u enthousiast wordt voor het fantastische erfgoed dat een molen is.
En dat we in stand moeten houden!

Gratis brunch
Als u zich nu opgeeft als donateur voor de Stichting Vrienden van de Vordense Molens, dan kunt u op 11 mei
om 11.00 uur meebrunchen onder de Hackfortsche Molen op het Hoge 66. Voor € 15,- bent u al donateur van
de Stichting Vrienden van de Vordense Molens. Méér mag natuurlijk ook!

Ondergetekende geeft zich op als donateur van de Stichting Vrienden van de Vordense Molens.

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats: Tel.

Jaarlijks donateursbedrag^

Handtekening:
Is met _ _ (aantal) personen aanwezig bij de gratis brunch voor donateurs.

Inleveren bij het secretariaat van de Stichting Vrienden van de Vordense Molens
De Horsterkamp 3, 7251 AZ Vorden
Telefoon (0575) 55 10 21 - E-mail: vordensemolens@hetnet.nl



Modeshow ondanks kou toch succes Babymassage

De modeshow jl. zaterdag ge-
houden door de modezaken
Kaylee Fashion, John&Nina,
Connexx Fashion, en Dekker
Lingerie in de Kloostertuin in
Zutphen was weer een succes!

Het publiek had toch de kou
getrotseerd en was weer in grote

getale op komen dagen om de
nieuwste voorjaars en zomer col-
lectie te aan schouwen.

Het was dan ook goed uit te hou-
den uit de wind op de tribune die
zo zijn waarde heeft bewezen.

De mannequins en dressman deden

hun uiterste best om de collectie
te showen, ook de sierraden van
van Soest en de schoenen van van
Engelen en de brillen van Het Huis
Rinck kwamen goed tot hun recht.

Zodat de organisatie nu alweer
heeft besloten dat dit succes weer
een vervol krijgt in het najaar.

Bron van gezondheid

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

Het voorjaar is geen gemakkelijke
tijd voor groente. Alle planten lo-
pen uit, willen nieuwe bladeren
vormen en ook nieuwe bloemen,
maar eigenlijk is het nog erg koud.
De bewaargroenten die al voor de
winter zijn geoogst gaan nu in
kwaliteit achteruit. Wortels, knol-
len en kolen drogen uit. Boven-
dien vormen ze vaak nieuwe
blaadjes, terend op de voedings-
stoffen die ze hebben opgeslagen.
Daardoor drogen ze nog meer uit
en worden ze taai.

Ook de "echte" wintergroenten,
die nog op het land staan, hebben
het voorjaar in de bol. Veldsla, win-
terpostelein, prei en boerenkool,
allemaal gaan ze bloeien. Hier-
door ontstaan er harde strengen
in de plant, die daardoor taai en
oneetbaar wordt.

Toch schiet de voorjaarswarmte
nog te kort om al veel nieuwe
groenten te kunnen telen. Alleen
echte bladgroenten, die in een
paar weken kunnen uitgroeien
van een kiemplantje tot flink blad,
zijn nu volop te oogsten. Meestal
komen ze dan eerst nog uit de
koude kas, om ze te beschermen
tegen nachtvorst en ze wat extra
warmte te geven. Zulke vroege
bladgroenten zijn raapstelen, spi-
nazie, snijbiet en sla. Ook radijsjes,
die supersnel kiemen en groeien,
zijn nu volop verkrijgbaar.

De meeste van deze groenten zijn
zelfs alleen in het voor- (en na-)jaar
te krijgen; zodra de dagen langer
worden en de temperatuur stijgt,
groeien ze te snel door en staan
voor je het weet in bloei. Alleen sla
is, in allerlei vormen en variaties,
de hele zomer door te zaaien en te
oogsten. Al blijft ook hier het ge

vaar van "schieten", d.w.z.. door-
groeien en een bloemstengel vor-
men, op de loer liggen. Weliswaar
zijn alle moderne slarassen er op
geselecteerd om niet (te snel) te
schieten, .toch blijft het vooral in
de zomer een probleem. Het is
nou eenmaal de natuurlijke ont-
wikkeling van de plant, om eerst
flink sterk te worden door veel
blad te vormen, en zich daarna
voort te planten door bloemen en
zaad.

Hier biedt de biologisch-dynami-
sche landbouw uitkomst. Deze
landbouwwetenschap heeft ont-
dekt, dat de verschillende delen
van de plant (wortel, blad, bloem
en vrucht) op verschillende mo-
menten worden gestimuleerd. Wil
je de ontwikkeling van bloemen
en zaad tegengaan, dan moetje de
plant verzorgen (d.w.z.. spitten en
schoffelen) op die momenten dat
wortel en blad gestimuleerd wor-
den, en juist niet op zogenaamde
bloem- en vruchtdagen. Het vergt
wat kennis, denkwerk en plan-
ning, maar de effecten maken het
de moeite waard.

Om ook in deze tijd van het jaar
voldoende variatie op ons bord te
krijgen, is het verleidelijk om ge
bruik te maken van groenten uit
verwarmde kassen of uit verre lan-
den. Daar kleven natuurlijk nade
len aan: het kost een ongelooflijke
hoeveelheid energie om dergelijke
groenten op uw bord te krijgen.
Een Nederlandse komkommer of
bloemkool vergt geweldig veel
aardgas voor het verwarmen van
de kas, en elektriciteit voor de ver-
lichting. Bovendien is dit kunst-
licht toch niet in staat hetzelfde te
doen als de zomerzon. Planten
hebben er onder kunstlicht meer
moeite mee om alle voedingsstof-
fen uit de grond goed te verwer-
ken, wat leidt tot de vorming van
nitraat. Groenten uit het buiten-

land hebben al heel wat kilome-
ters achter de rug, voor u ze in de
winkel tegenkomt. Bovendien zijn
dat, vanwege de versheid, vaak
vliegtuigkilometers; en vliegtui-
gen zijn de meest verspillende en
vervuilende vervoermiddelen van
allemaal.

Gelukkig biedt de natuur u de hel-
pende hand, als u van variatie en
spanning houdt. In het wild groei-
en ook allerlei planten die als
groente gegeten kunnen worden.
Mooie voorbeelden zijn brandne-
tel en zevenblad (de schrik van el-
ke tuinliefhebber, maar van oor-
sprong een groentegewas!) Juist in
het voorjaar zitten deze jonge uit-
lopers van wilde planten boorde-
vol vitaminen en mineralen. Daar-
door vormen ze een welkome aan:
vulling op een menu van verou-
derde wintergroenten en (te) snel
opgekweekte voorjaarsgroente.
Ook is het de moeite waard be-
proefde wintergerechten een lent-
etintje te geven door het gebruik
van verse, groene kruiden. Bies-
look, peterselie, lavas en selderij
laten uw gerechten en frisser uit-
zien en verrassend smaken, en be
vatten ook nog eens veel vitamines,
en mineralen.

RECEPT: BRANDNETELSOEP
Enkele handenvol verse brand ne-
teltoppen (evt. te vervangen door
spinazie) -1 ui, gesnipperd -1 liter
bouillon - olie.

Gebruik voor het plukken van de
brandnetels een handschoen of
een stevig plastic zakje over uw
hand. Neem alleen de bovenste
topjes met twee tot vier blaadjes.
Fruit de ui in de olie, voeg de
bouillon toe en breng aan de kook.
Brandneteltoppen er bij en 5 mi-
nuten laten meekeken. Erg lekker
als u voor de bouillon miso ge-
bruikt, een sojaproduct uit de Ja-
panse keuken.

De eerste maanden na de ge-
boorte kan men het contact
met de baby versterken door
massage. Huidcontact speelt
een zeer belangrijke rol in het
contact met uw baby. Baby's die
gespannen zijn of last hebben
van darmkrampjes kunnen
door de massage tot rust ko-
men.

Bovendien is massage goed voor de
ontwikkeling van de tastzin. Men
is ontspannen bezig met het kindje
en deze geniet van de aandacht en
het lichamelijk contact. Met volle
aandacht aanraken van de baby is
plezierig en werkt door in het
dagelijks leven. De band met de
baby kan hierdoor sterker worden.

De cursus is gebaseerd op Shanta-
la babymassage. De massage heeft

een ritmisch karakter waarbij het
tempo wordt aangepast aan dat
van de baby. De baby voelt zich
hierdoor veilig, geborgen en ver-
trouwd.

De cursus is voor ouders/verzor-
gers van een baby in de leeftijd tus-
sen zes weken en zes maanden en
bestaat uit vier bijeenkomsten van
twee uur.

De cursus wordt op 17- 24- 31 mei
en 7 juni 's morgens gegeven bij In-
door Sport Vorden. De aanmelding
sluit op vrijdag 3 mei a.s.

Voor meer informatie over de cur-
sus of het lidmaatschap, of voor
aanmelding voor de cursus kan
men bellen naar Vereniging Kruis-
werk Oost-Gelderland op werk-
dagen's morgens bereikbaar.

IJstaartenactie Operation
Friendship Vorden
Operation Friendship, afdeling
Vorden, verkoopt binnenkort
ij staarten in Vorden, Kranen-
burg en Wichmond. Deze ijs-
taarten van hoogwaardige kwa-
liteit worden tegen concurre-
rende prijzen verkocht. De be-
stellingen worden opgenomen
in de week van 22 tot en met 27
april en de taarten worden op
17 en 18 mei bij u thuis be-
zorgd.

Tussen 22 en 27 april gaan onze
Vordense OF-jongeren met inte-
kenlijsten van huis naar huis. Zij
hebben 3 soorten ijstaart in de
aanbieding. De opbrengst van de
ze actie is voor het ontvangstpro-
gramma van onze buitenlandse
gasten deze zomer.

In juli komen 10 jongeren met een
begeleidster uit de Verenigde Sta-
ten, naar Vorden. Vorig j aar zijn 10
Vordense jongeren naar Stur-
bridge, Massachussets geweest. Dit
was een leuke en indrukwekkende
reis voor hen. Vijf weken voor 11

september 2001 stonden zij name
lijk nog aan de voet van de Twin
Towers.

Doel van deze jongerenuitwisse-
ling is om kennis te maken met
andere samenlevingen en cultu-
ren; niet als toerist maar als deel
van het gezin, waar zij gedurende 3
weken verblijven.

Deze zomer proberen wij voor de
buitenlandse gasten een program-
ma samen te stellen dat onze Ne
derlandse samenleving en cul-
tuur, gecombineerd met amuse-
ment, weergeeft. Om de kosten
voor dat programma te kunnen
betalen houdt OF Vorden haar in-
middels bekende acties, zoals de
soepverkoop, het autowassen en
nu dus de verkoop van ijstaarten.

Het is wel de bedoeling dat bij de
intekening ook betaald wordt. De
ijstaarten worden vlak voor de
Pinksteren (17 of 18 mei) door de
jongeren bij u thuisbezorgd. (Zie
ook advertentie elders in dit blad)

Zangdienst
Op zondag 28 april 's avonds
wordt er in de Dorpskerk van
Vorden een zangdienst gehou-
den onder het motto borden
zingt'.

Er staan bekende en geliefde liede
ren op het programma afkomstig
uit diverse bundels, zoals het lied-
boek voor de kerken, Johannes de
Heer en opwekking. Alle liederen
zijn de afgelopen tijd op verzoek
aangevraagd. Voor dit zingen op
verzoek bestaat telkens veel be
langstelling, ook vanuit de regio.

Er zal een korte overdenking wor-
den gehouden door dhr. J. Simme

ring uit Heelweg en het orgel zal
worden bespeeld door dhr. W. Kui-
pers uit Apeldoorn en verder is er
muzikale medewerking van trom-
pettist Rijk Heusinkveld zodat het
geheel extra feestelijk zal klinken.
Vooraf zullen er al reeds een aan-
tal fraaie liederen ten gehore wor-
den gebracht. Het belooft een
mooie zangavond te worden.

Na afloop is er gelegenheid om na
te praten onder het genot van koffie
of thee in het kerkelijk centrum
'De Voorde'. Er kunnen dan ook
nieuwe verzoekliederen worden
doorgegeven en er is ook gelegen-
heid om gratis boeken te lenen.

Volleybaltoernpoi voor families,
buurten, bedrijven etc.
Van 24 mei tot 23 juni aan-
staande wordt in de sporthal
aan het Jebbink in Vorden voor
de 19e keer het Rabo-Dash vol-
leybaltoernooi gehouden.

Een mooie manier om kennis te
maken met de volleybalsport, of
gewoon om met je vrienden, fami-
lie, buurt of collega's gezellig en
sportief bezig te zijn. De wedstrij-
den worden op de vrijdagavond ge
speeld. Het toernooi wordt afgeslo-
ten op zondag 23 juni. Er kan wor-
den ingeschreven in twee catego-
rieën: Recreatief en Prestatief.

In de recreatieve poule mag één
competitie spelende volleyballer
worden opgesteld en is alleen een
onderhandse opslag toegestaan.

In de poule prestatief mogen
maximaal drie competitie spelen-
de volleyballers gelijkertijd opge
steld staan en is ook de boven-
handse opslag toegestaan.

De inschrijving staat nog open tot
l mei aanstaande. Inschrijfformu-
lieren zijn verkrijgbaar bij Reinier
Klein Brinke, Martijn Reuvekamp,
of in de kantine van de sporthal.



Voorpret in fietsvakanties
Het Nederlandse voorjaar gros-
siert in grijze zondagen. Geen
nood: dat zijn uitstekende gele-
genheden om u vast op de
vakantie voor te bereiden. Wie
kiest voor een fietsvakantie, kan
tegenwoordig alle kanten uit. Ver
en exotisch? Lekker dichtbij
huis? Met of zonder kinderen?
Het aanbod was nog nooit zo
groot als nu.

De fiets speelt een steeds grotere rol
in onze vakanties. Logisch, want fiet-
sen is voor praktisch iedereen geschikt.
Het is een vorm van bewegen die door
jong en oud probleemloos kan worden
beoefend. En wat is er mooier dan
genieten van het landschap en de bui-
tenlucht terwijl je lekker in beweging
bent? Reisorganisaties spelen in op
deze toenemende behoefte met een
kleurrijk aanbod. Op het internet is een
selectie van al dit moois te vinden. Veel
geraadpleegde websites zijn bijvoor-
beeld de gelijknamige sites van de SNP
en Cycletours.

Culinair
Al fietsend in de buitenlucht doet u een
gezonde eetlust op. Voor fietsers met een
Bourgondische inslag zijn er fietsvakan-
ties met speciale aandacht voor lekker eten.
Overdag verkent u het landschap van de
gekozen regio, 's avonds verkent u de keu-
ken. Ook voor cultuurliefhebbers zijn er

Fitness bike met recht stuur voor sportief én comfortabel fietsplezier

speciale bestemmingen en routes geselec-
teerd. Die voeren langs de mooiste stadjes
en bezienswaardigheden.

Avontuurlijk
Voor wie het avontuur lokt en wie eventu-
eel met wat minder comfort uit de voeten
kan, zijn er prachtige verre bestemmingen.
Zuid-Amei ika, Afrika of Azië: er zijn mcxiie
routes uitgezet die in een groep of individu-
eel gereden kunnen worden. Je eigen fiets
gaal mee in het vliegtuig. De reisorganisa-
tie voorziet de fietser van alle benodigde
informatie over routes, onderkomens, reis-
omstandigheden en benodigde uitrusting.
Het 'wiel uitvinden' is er dus niet bij! Ver-
der reist u zo zelfstandig als u zelf wilt. Soms
worden de accommodaties van tevoren gere-
geld, soms bepaalt de fietser ter plekke waar
hij of zij overnacht. Bijzondere bestemmin-

gen zijn te vinden op de websites van
Vlieg&Fiels" (www.vliegenfiets.nl) en Eigen-
Wijze Reizen (www.eigenwijzereizen.nl).

Pittige prestaties
Mout Ventoux, Alpe d'Huez, Tourmalet,
Marmotte. Geliefde en gevreesde collen
van bekende wielerparcoursen zijn ook
in het vakantieseizoen te bedwingen. Wie
van pit t ige prestaties houdt, heeft een
ruime keuze aan sportieve groepsreizen.
Meestal is er bij deze reizen geen sprake
van huu r f i e t s en . Wielrenners hebben
immers hun eigen fiets met zorg uitge-
kozen en voorzien van de beste onderde-
len, dus de eigen fiets gaal mee in een
speciale aanhangwagen.

Een goede voorbereiding
Voor wie overweegt om dit jaar een fiels-
vakanlie naar hel builenland ie plannen,
waarbij dagelijks Hink wal kilomelcrs moe-
ien worden weggetrapt, is een fysieke voor-
bereiding zeker aan te bevelen. Conditie
opbouwen kan op de sportschool niet spin-
ning op de speciale fitness bikes. U kunt er
ook voor kie/.en om /.elf met de fiets er op
uil ie Hekken. Will u fitness, ontspanning,
gezelligheid en spoit combineren, dan kiest
u voorde nieuwe fielsslijl ' f i tness action'.
Op een sportieve recreatieve fiets met recht
stuur en speciale rem- en schakelgrepen van
de nieuwe generatie Shimano-ondcrdelen-
groepen Tiagra en Sora fietst u alle span-
ning weg. Tegelijkerlijd bouwt u conditie
op voor uw fietsvakantie.

Kleding en accessoires:

Goed uitgerust op pad

De nieuwe zonnebril Ruiden ix een ware
blikvanger!

Voor fietsvakanties geldt: een goede uitrusting is het halve werk. Han-
dige accessoires en modieuze, high-tech fietskleding vergroten het
fietscomfort. En de veiligheid!

Frisse bui tenlucht is weliswaar gezond,
maar niet altijd vrij van ongemakken. Vuil
of stof in het oog kan hel zichl op de weg

belemmeren en bovendien een pijnlijke
ervaring zijn. Berucht zijn ook de zwermen
kleine vliegjes, die vooral tegen de avond

het leven van de fietser zuur kunnen maken.
De voorovergebogen fietshouding maakl
dal een 'gewone' bril de ogen onvoldoende
afschermt. Insecten vliegen er gewoon
overheen. Bovendien kijkt een gewone bril
niel lekker, wanl de bovenrand van het
montuur zit precies in het blikveld.

Scherpe blik
Een speciale fietsbril is daarom onont-
beerlijk. Dankzij de speciale vormgeving
zijn de ogen optimaal beschermd, zelfs
tegen harde wind. En dat betekent: min-
der tranen en knipperen. Glazen en mon-
turen zijn in alle kleuren verkrijgbaar. Van
een high-tech uitstraling in trendy metal-
lic-blauw (Raiden) tot weerbestendige,
praktisch onbreekbare modellen (Shikai):
Shimano Eye Prolection heeft een heden-

Veiligheid HOOFDzaak
Vooral bij een lange afdaling wil de snelheid nog wel eens flink oplo-
pen. Een f ietshelm is dan bepaald geen overbodige luxe. Welbeschouwd
is het onder alle omstandigheden beter om een fietshelm te dragen.

werken. Voor meer informatie over deze
actie: (0341)27 23 00.
De Pro-collecties zijn verkrijgbaar bij de
betere fietshandei.

Kwaliteitshelmen houden rekening met
veiligheid én comfort. Ze zorgen voor
ventilatie, zijn aërodynamisch vormge-
geven en dragen prettig. De helmen van
Pro zijn voor zowel volwassenen als kin-
deren beschikbaar. Helmen zijn in alle
maten en kleuren verkrijgbaar. Een
model dat kwalitatief goed is én goed
oogt, is bijvoorbeeld de Typhoon van
het merk Pro.

3VO
Vorig jaar is Citra/Shimano in samenwer-
king met 3VO (Verenigde Verkeers Vei-

ligheids Organisatie) een actie gestart om
het dragen van een helm bij kinderen te
stimuleren. Vanwege het succes van deze
actie, waar zowel Verkeersouders als plaat-
selijke 3VO-afdelingen aan meewerken,
wordt dit jaar hieraan vervolg gegeven.
Via voorlichting op scholen kunnen de kin-
deren de nieuwe Pro-helmen Rebel en
Glider bestellen met een aantrekkelijke
introductiekorting. Op deze manier hangt
de kids gegarandeerd niks boven het hoofd
tijdens het fietsen, skaten, steppen en boar-
den. Succes is alleen mogelijk wanneer
zowel scholen, ouders als kinderen mee-

Met deze lichtgewicht helm
heeft u zeker geen hoofdbrekens!

Comfortabel trotseren met D/2

De fiets voor
de toekomst
Wegdek en weersomstandigheden: als fietser heeft u het niet altijd
voor het kiezen. Maar uw fiets kiest u wel zelf. Met Di2, het fietscon-
cept voor de toekomst, zijn barre omstandigheden met een optimaal
comfort te trotseren. Computergestuurde functies maken dit fiets-
concept tot het neusje van de zalm voor de fietser die hoge eisen stelt
aan comfort en fietsplezier. Uitermate geschikt dus als vervoermiddel
voor uw fietsvakantie!

Di2 staat voor Digital Integrated Inlell i-
gence. Want wat de omstandigheden ook
zijn, altijd zoekt de fiets de meest effectieve
en efficiënte afstelling. Vering en versnel-
ling richten zich naar de weg, het weer én
de fietser. Kasseien? Het automatische

ten van de omgeving. Dit alles wordt alle-
maal mogelijk gemaakt door de hoog-
waardige componenten van Shimano
NEX AVE C-910. Voor de eerste maal wor-
den de meest belangrijke functies op de
fiets wat betreft schakelen en vering com-

Met de /)/2-/ïc/.v voor de toekomst geniet u Vttnüf

veringsysteem vangt de schokken pro-
bleemloos op. Tegenwind? Geaccidenteerd
terrein? De versnelling past /.icli automa-
tisch aan: de schakeling van de achlerde-
ra i l leur gebeurt /onder dat u er o m k i j k e n
naar heelt.

Gemakkelijk
Di2 maakt het u /owel qua lïelspresialie als
qua bediening /o gemakkel i jk mogelijk,
wxiat u alle aandacht vrij heelt om te genie-

pleet e lektronisch aangestuurd. Met dit
fietsconccpt heb je het neusje van de /alm
voor fietsers die hoge eisen stellen aan
comfort en fielsple/ier.

De eerste modellen komen - in beperkte
oplage - op dit moment op de markt. In
samenwerking mei Ga/.elle, Koga Myata
en Multicycle is een fraai ogend frame ont-
w i k k e l d , dat naadloos aans lu i t op de
neavanceerde technieken van Shimano.

daagse collectie waarmee je ge/ien mag
worden. De mater ia len /i jn met oog
voor veiligheid uitgekozen, zodat uw blik
- ongeacht de weersomstandigheden -
altijd scherp is.

Zachte grip
Handschoenen dragen in de zomer? Het
klinkt misschien vreemd, maar op de fiets is
het heerlijk. Wie eenmaal gewend is aan de
fietshandschoen, wil niet meer zonder. Veel
handschoenen zijn uitgerust rnet gelkussen-
tjes, waardoor de handen extra zacht en com-
fortabel op het stuur rusten. Bij een val zijn
de handen bovendien goed beschermd. Heel
belangrijk, want iedereen is geneigd zijn val
op te vangen met de handen en dat kan tot
lelijke, nare schaafwonden leiden. Voor elk
type stuur zijn unisex modellen in meerdere
kleuren verkrijgbaar. Zo levert Shimano
handschoenen met gelpad, speciaal vooreen
recht stuur of voor een ronde racebeugel.
Die geven een zachte en toch stevige grip.
Alle handschoenen zijn van moderne mate-
rialen die luchtig en fris aanvoelen, doordat
ze transpiratievocht doorlaten.

Comfortabele kleding
Dat laatste geldt ook voor hedendaagse
fietskleding. Met kleding die soepel is, goed

op het l ichaam aans lu i t en die van ade-
mende en lichte materialen is gemaakt, is
het heerlijk fietsen. Kwali tei tskleding is
duur/aam en de investering alleszins waard.
De kleding wordt niet klam, belemmert de
beweging niet en voelt soepel en zacht aan.
Na een buitje of een wasbeurt is de kleding
bovendien razendsnel weer droog en dat
is wel zo handig als je op pad bent. Goede
fietskleding is gemaakt van ademende
materialen, die toch winddicht zijn. Zelfs
moderne regenkleding is niet benauwd!
Al le kwaliteitsmerken maken gebruik
van innovatieve materialen, die speci-
aal zijn ontwikkeld voor sportieve pres-
taties. Kiest u voor kleding die niet
alleen goed zit, maar ook goed staat?
De collecties van Shimano bevatten een
ru ime hoeveelheid modieuze kwa l i -
leitskleding. De Performance-lijn voor
de 'heavy users' bevat ondermeer fiets-
broekjes, shirts met korte mouw en luch-
tige singlets. De Adventure-collectie is
speciaal bedoeld voor mul t i funct ioneel
gebruik. Zowel op de f ie ts als op het
terras of t i jdens een wandeling ziet u
er met deze items op en top u i t .
Voor meer informatie over deze kleding
en voor verkoopadressen raadpleegt u
www.shimano-europe.com/cycling.
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HarreveldOnWheelsandAirshow Jubüeumvoorstelling
met Henk van Ulsen

Harreveld on Wheels is reeds 14
jaar een groot succes met span-
ning, sensatie en kijkgenot op de
grond en in de lucht.

Jaarlijks groeit het aantal bezoe-
kers, in het jaar 2000 c.a. 35.000,
doordat het zo'n groot scala aan
vermaak weet te bieden voor jong
en oud zodat hele gezinnen elk
jaar weer Harreveld on Wheels

bezoeken voor een hele dag ver-
maak. Nu wordt het evenement
voor de 15e maal georganiseerd en
de Airshow voor de 10e maal,
reden voor ons als organisatie er
werkelijk nog iets grootser er
mooiers van te maken.

De grootste trekpleister en sensa-
tie is natuurlijk de grandioze
luchtvaartshow die niet alleen bij

publiek maar ook bij de deelne-
mers enorm in trek is. Het ziet er
naar uit dat Harreveld op haar 600
m lange Aerodrome één van de
grotere, zo niet de grootste burger
Airshow in Nederland heeft in 2002.

Naast de sensationele Airshow
biedt het evenement de bezoe-
kers in het dorp nog veel meer
attracties zoals:

Parcours
Undenboomweg:

Weiland Krabben:

Lindeboomweg:

Motorcross
quadstratencross
Fuivcar races

Historische bussen
Citroen club
Koninklijke landmacht
Koninklijke luchtmacht
Koninklijke marechaussee

Stoom houtzagerij
Stoom auto's
Stopmorgel

Zaal de Boen Miniatuur stoom
Lego museum

Parkeerplaats
de Boen Fiets gyro

K.S.H. terrein: Opel oldmobielen
Model vliegtuigbouw club

Lichtenvoorde
Trampoline
Stormbaan kindervermaak

Airshow:

Blauwgeerstraat: Stoomwalsen
Stoombrandweer

Kerkstraat:

Bothweg:

Parkeerplaats
't Anker':

Kerkplein:

Dorpshuis:

Jaarmarkt
Stoomtreintje voor de kinderen
Vrachtwagens schaal 1:4
Historische automobielclub
Demo wagen NUON

::;V.yy. Texel
Kreidler club

14 oude houtambachten

mini motorcross

demo F16

Lasergame

Helikopter rondvluchten
Reclame slepen
Para club Teuge
Fokker Four
Koninklijke luchtmacht

diverse toestellen
Royal Air Force
Red yak
YakSl
Cap21
Cap 10
Sukhoi 29
Pitts special
Lelykopters demo team
Victor Romeo Formatie
C moullec ultra light + ganzen show

Static show:
diverse toestellen uit Lelystad en Teuge
diverse toestellen uit Stadtlohn
diverse toestellen uit Seppe en België

Theater Onder de Molen in
Vorden begint zondagmiddag
5 mei haar lO-jarig bestaan te
vieren met een speciale voor-
stelling van de bekende acteur
Henk van Ulsen.

Henk van Ulsen behoort tot de gro-
te vaklieden van een voorname ge
neratie toneelspelers van na de
oorlog, onder wie Ko van Dijk,
Paul Steenbergen en Guus Her-
mus. Met een speciale jubileum-
toer ging hij drie jaar geleden
langs de Nederlandse podia. Op
dat moment zat hij maar liefst vijf-
tig jaar in het vak.

Op dit moment is Van Ulsen bezig
met een indrukwekkende reeks
solovoorstellingen in de Koorn-

marktspoort in zijn geboorte-
plaats Kampen. Op 8 mei is het 75
jaar geleden dat hij hier geboren
werd.

Henk van Ulsen is een veelzijdig
acteur en speelde grote rollen bij
het toneel, cabaret, televisie, film,
musical en in de latere fase vooral
solotoneel. Zondag 5 mei zal hij
toneelfragmenten spelen uit de
rollen die hij de laatste jaren ge-
daan heeft zoals 'Stervelingen' van
Benno Barnard en 'De bezoeker'
van Emanuel Schmidt.

Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeseweg 29 in
buurtschap Linde (gem. Vorden).
Kaarten kunnen van tevoren worden
gereserveerd. Zie ook advertentie.

Requiem in St. Janskerk op
vooravond dodenherdenldng

Door de uitgebreide voorpublica-
tie, maar vooral om de enige vlieg-
show, mogen we gerust veronder-

stellen dat Harreveld in bezoekers-
aantal weer flinke winst zal boe
ken.

Al de weergoden meewerken, zal
het weer een fantastische dag wor-
den voor de vele bezoekers.

In contact met natuurwezens
met Monica Jansen
Onder deze titel organiseert het
projectbureau voor Geoman-
tische ontwikkelingen Bewust
Wandelen een workshop in
Montferland, zaterdag 27 april.

Geomantie ofwel Kennis van de
Aarde toont aan dat men bewust
kan worden van de universele wet
van het leven, met respect voor al
wat leeft alsook respect voor de
lokale, regionale en landelijke cul-

tuur. Voor de meeste mensen is
het vermogen om te communnice
ren met natuurwezens verdwe
nen. Elfen, kabouters, feeën en de
va's zijn voor kinderen vaak een
vanzelfsprekende zaak. Zij staan
daar op een ongecompliceerde
manier voor open en vinden het
normaal. De moderne opvoeding
zorgt er echter voor dat dit contact
verloren gaat. Als dit vermogen
weer wordt hersteld gaat er letter-

lijk een nieuwe wereld open en
ontdekt men de speelse aanwezig-
heid van deze hulpvaardige we
zens. Monica Jansen is het contact
met natuurwezens nooit kwijtge
raakt. In Montferland leert zij
stapsgewijs hoe we dit bijzondere
contact terug kunnen herstellen.

Voor verdere inlichtingen: Bewust
Wandelen tel/fax: (0570) 51 70 46 of
email: bewustwandelen@hetnet.nl

Er liggen inmiddels zevenen-
vijftigjaren tussen ons bestaan
nu en het einde van de Tweede
Wereldoorlog. En het blijft een
zinvolle en noodzakelijke ge-
beurtenis, onze doden uit die
tijd te betreuren en te geden-
ken.

Het blijft belangrijk, steeds weer te
beseffen, wat een groot beeld het
is, in vrijheid en vrede te kunnen
leven. Ondanks al onze verschillen
in opvattingen en drijfveren, in
doen en laten. De foute inschattin-
gen en beslissingen van destijds
hebben hun tol geëist en hebben
veel leed veroorzaakt, maar niet
aan één zijde. Jarenlang is verme
den, te herdenken in Duitse woor-
den. Jammer, want in de Duitse li-
teratuur vinden we een enorme
schat aan troostrijke taal. En het is
juist een daad van verzoening dat
we daarvan gebruik willen en dur-
ven maken.

We spreken niet van verzoening
met het gebeurde; dat moeten we
ten allen tijde voorkomen. We
spreken over verzoening in de zin
van gezamenlijke verantwoorde
lijkheid om het gebeurde van toen
in de toekomst te voorkomen.

Op de vooravond van de doden-
herdenking vrijdag 3 mei verzorgt
het Nijmeegse Projectkoor Alla

Breve onder leiding van José Dood-
korte een passend herdenkings-
concert in de Zutphense St. Jans-
kerk. Uitgevoerd wordt het gewij-
de Requiem in c-moll van Luigi
Cherubini (1760-1842).

Dit krachtige werk (het behoort)
binnen de katholieke kerkmuziek
tot het best uit het begin van de
19e eeuw), werd gebracht en be
wonderd door zijn tijdgenoten en
opvolgers en was vanaf het begin
zeer geliefd bij het publiek. Beet-
hoven zei erover: 'Wenn ich ein
Requiem schreiben würde, dann
nur nach Cherubini's vorbild.

Onwille van de gepaste soberheid,
wordt in plaats van de kleurrijke
orkestbegeleiding, dit werk nu uit-
gevoerd met orgelbegeleiding. Or-
ganist is Cor van Wageningen.

Het Requiem zal worden voorafge
gaan door het dubbelkorig Motet
'Der Mensch lebt und bestehet nur
eine kleine Zeit' van Max Reger
(1873-1916) en het Madrigaal 'Da
Jakob vollendet hatte' van Johann
Hermann Schein (1586-1630).

Dit concert wordt tevens uitge
voerd in de Grote Stevenskerk in
Nijmegen op zaterdagavond 4 mei
a.s. Voor de onkosten van dit con-
cert wordt na afloop een vrijwilli-
ge bijdrage gevraagd.



Herbalife
info-avond

over gewichtsbeheersing,
vitaliteit, energie.

Kom kijken, luisteren, proeven
29 april aanvang 20.00 uur
6 mei aanvang 20.00 uur.

Bel (0575) 46 13 42
(0575) 46 16 22

prolink.nl
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-privóproject hebben
meegedaan en oudera die door hun kinderen
voorbij worden gerend.

Schrijf nu In voor de cursus!
Start op: 6 mei

Bel voor informatie !
Prollnk punt NMtorland b.v.

Zutphen-Emmerlkseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

Een enthousiast team uitstekend opgeleide
vakmensen zorgt voor professioneel

schilder- en onderhoudswerk.
Goede advisering, voorbereiding,

coördinatie en controle levert u de garantie voor
vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 46 40 00
of kijk op www.harmsenvakschilders.n

HARMSEN
VAKSCHILDERS

v.o.f.

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

em
Tel. (0314) 62 22 67

s e h o o

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

Ecotrcms Truckwash
Voor een blinkend resultaat in vrachtvervoer!

Uw vrachtwagencombinaties zijn het 8.00 tot 17.00 uur terecht kunt, daar-

visitekaartje van uw onderneming op de buiten ook op afspraak. Professionele

weg. U zorgt er dus voor dat ze er altijd autowassers staan garant voor een

spie en span uitzien. Maar waarom zou blinkend resultaat tegen zeer aantrek-

u zelf wassen als u in de buurt gebruik kelijke tarieven.

kunt maken van een volledig uitgeruste

Truckwash? Ecotrans Truckwash om Benieuwd?

precies te zijn. Een moderne wasstraat Neem de proef op de som en maak

voor alle vrachtwagencombinaties en vandaag nog kennis met Ecotrans

bestelauto's waar u op werkdagen van Truckwash in Vorden.

ECOTRANS B.V.
Ambachlswt'g 18, 7251 KW Vorden, T (0575) 49 85 55, F (0575) 55 56 90, l www.ecolrans.nl

Aalten - Borculo - Borne - Oedemsvaart - Didam • Doesburg
Eibergen - Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg • Hengelo

modekoopjes
AKMOWORKS
kinder
t-shirts
div. modellen
mt. 116-164
norm. v.a. 8,50

week 17-02
aanbiedingen
geldig
t/m 4 mei

nu voor:

AKMOWORKS
kinder
bermuda
mt. 92-152
v.a. 4,75 nu:

PERSIVAL
top
mt. 128-176
norm. v.a. 4,75
nu voor:

PERSIVAL
piratenbroek
mt. 92-164
norm. v.a. 8,95
nu voor: B

mode voor het héle gezin

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

VASTGOED
Uw makelaar voor:
• Woningen
• Boerderijen
• Huur en verhuur

bedrijfs- en opslagruimte
• Produktierechten

H. Lorna n
Vierakkersestraatweg 26

7233 SG Vierakker
Tel. (0575) 44 13 31

mobiel 06 22684706

Binnenkort een evenement? Meldt deze aan
onder: www.evenementen-agenda.nl
en wij zorgen dat iedereen op de hoogte blijft

Weevers Net

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

Moederdag-picknik op huis
Verwolde bij Laren (Gld.)
Een origineel idee voor
moederdag zondag 12
mei in Laren (Gld.) is op
huis Verwolde een heer-
lijk arrangement samen-
gesteld.

Na ontvangst in het 18de-
eeuwse landhuis wordt
men rondgeleid door de
vele, stijlvol ingerichte ka-
mers. Na de rondleiding
staat er een uitgebreide
picknick klaar in de fraaie
tuin.

HUIS VERWOLDE
Landgoed met huis Verwol-
de is een paradijs voor lief-
hebbers van natuur- en cul-
tuurschoon. In de classicisti-
sche edelmanswoning uit
1776 herinneren' veel voor-
werpen aan de voormalige
adellijke bewoners van het
huis. Aan de muur hangen
hun portretten en op tafel
ligt het speciaal voor hun
gemaakte bestek. Tijdens de
rondleiding langs onder an-
dere de Chinese kamer, ont-

vangstzaal en slaapvertrek-
ken proeft men de sfeer,
waarin de bewoners van dit
huis geleefd hebben.

LANDGOED VERWOLDE
Langs de fraaie oprijlanen
naar huis Verwolde staan ro-
dodendrons in vele variëtei-
ten, die wellicht in mei in
bloei staan. De geometri-
sche buxustuin is in 1926
aangelegd door de bekende
tuinarchitect Hugo Poort-
man.
Naast het huis en de tuin is
ook de omgeving een wan-
deling waard. Het park rond
het huis wordt gesierd door
in- en uitheemse bomen,
rijkbloeiende sierheesters
en rododendrons. Op het
landgoed is een wandelrou-
te uitgezet langs bijzondere
bomen. De beschrijving van
dit 'bijzondere bomenpad'
is verkrijgbaar bij huis Ver-
wolde. Daarnaast kan men
een fraaie wandeling ma-
ken naar de dikste eik van
Nederland.



Nij verdal en Wilp winnen
Vordens klootschiettoernooi
De teams van Nijverdal (heren)
en Wilp (gemengd) zijn donder-
dag winnaar geworden van het
Vordens klootschiettoernooi.
Dit toernooi werd georgani-
seerd door de Anbo- afdeling
Vorden en was bedoeld voor re-
gionale Anbo-afdelihgen voor
55 pluassers. Begin- en vertrek-
punt was de camping "Kleine
Steege" waar een parcours was
uitgezet met een lengte van zes
kilometer.

De 20 teams waren afkomstig uit
Bathmen, Borculo, Deventer, Hel-
lendoorn, Laren, Nijverdal, Kaalte,

Wilp en Vorden. (Vanwege de MKZ
cirsis kon het toernooi vorig jaar
geen doorgang vinden). Er waren
twee klassen t.w. heren en een ge
mengde klasse. In deze gemengde
klasse kwamen liefst 24 ploegen
aan de start.

De uitslagen waren als volgt:
Heren: l Nijverdal 84 worpen en
16 meter; 2 Hellendoorn 94 wor-
pen en 8 meter.

Gemengd: l Wilp I- 67 worpen en
20 meter; 2 Deventer II- 84 worpen
en 25 meter; 3 Hellendoorn I- 87
worpen en 35 meter.

Rob Immink schutterskoning
de Veldwijk
Het buurtfeest van de Veldwijk
is verschoven van september
naar april. Wethouder Boog-
aards kwam zaterdag namens
het gemeentebestuur een be-
zoek brengen.

Nadat de Almenseweg de feesttent
had versierd kon het feest begin-
nen. De bloemen voor de versie-
ring werden aangeboden door Va-
leweide. Vrijdagavond begonnen
de kinderen met twee playback-
nummers. Hierna het blijspel 'De
meisjes van Krelus', opgevoerd
door eigen leden en onder regie
van Marie Schuppers.

Zaterdagmiddag werden de tradi-
tionele volksspelen gehouden, een
spelcircuit voor kinderen. De kin-
deren konden zich laten schmin-
ken. Rob Immink lukte het om de
vogel er af te schieten, hij mag zich
dan ook de nieuwe Koning van de
Veldwijk noemen. De zaterdag-
avond werd geopend met een dans
door het Koningspaar. Het bestuur
kan terug kijken op een geslaagd
buurtfeest.

Spelcircuit kinderen
Jongens l jaar Pjotr Aartsen; 2 jaar
Sven Langwerden; 3 jaar Patrick
Groot Jebbink; 4 jaar Jesper Wa-
genvoort; 6 jaar Sander Schots-
man; 8 jaar Kevin Langwerden en
11 jaar Torn Schotsman.

Meisjes 2 jaar Daphne Linden-
schot; 3 jaar Kesley Bouwmeister;
4 jaar Nicole Arfman; 5 jaar Wen-
dy Berendsen; 6 jaar Sharon Bouw-
meister; 7 jaar Mirre Groot; 8 jaar
Jermaine Pellenberg; 9 jaar Moni-
que Krajenbrink en 10 jaar Anja
Smallegoor.
Naam knuffel raden: Jesper Wagen-
voort.

Stoelendans kinderen: Riek Sloot
en volwassenen: Johan Heuvelink.
Buurtspel kinderen: Inge Arfman;
2 Sander Schotsman; 3 Kevin Lang-
werden.

Buurtspel volwassenen: l Gerrit
Arfman; 2 Paulien Olthuis; 3 Ger-
zien Jansen.

Sjoelen: l Frank Rouwenhorst; 2
Harold Kolkman; 3 Mientje van de
Vlekkert.
Ringsteken: l Willy Velhorst; 2.
Henk Smallegoor; 3 Genie Wolters.

Schijfschieten: l Riek Velhorst; 2
Willy Velhorst; 3 Henk Jansen.
Fladderschieten: l Gerrit Schots-
man; 2 Willy Velhorst; 3 Dick
Groot Jebbink.

Vogelschieten: linkervleugel - Jan
Eskes; rechtervleugel - Herbert
Hissink; staart - Gerdien Schots-
man; kop - Walter den Hoed; romp
- Koning Rob Immink.

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
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.

Graafschaplijders
toertocht naar
België
De toercommissie van VAMC
'De Graafschaprijders' organiseert
komend weekend een trip naar
België. De rijders verzamelen zich
vrijdagmiddag 26 april bij het

clubhuis aan de Eikenlaan. Na een
kopje koffie worden de motoren
gestart en gaat het richting
camping La Gileppe in Jalhay in de
Belgische Ardennen. Daar wordt
de tent opgezet. Zaterdag 27 april
wordt er een tocht gemaakt rich-
ting de Eifel. Zondagmorgen 28
april wordt de terugreis naar Vor-
den aanvaard.

Laat

uw

druk-

werk

onze

zorg

zijn
Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

BOUWWERK

o.a. rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen

bidprentjes

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

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

\Vie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 551010.

De redactie

O. Heusinkveld, hetjebbink 57, tel 55 27 58

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vollenhovenlaan
Margrietiaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eggink, Brinkerhof 70, tel. 55 18 75

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Vbornekamp
Leemgoor
Koppel

D. Rodenburg, Dorpsstraat 32, tel. 55 14 70

Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Me/. P. Tennissen, het Kerspel 16, tel. 55 29 60

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emrnaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Horstman, Wilhelminalaan 3, tel. 55 10 12

Burg. Galléestraat
Smiasstraat
Mulders kamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

J. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, tel. 55 34 24

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 55 30 12

Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
Het Wiemelink

Het Molenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp

Me/. Huntink, Hoetinkhof 31, telefoon 55 33 27

De Steege
De Stroet
Het Gulik
Het Kerspel
Het Vaarwerk

Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Hoftmaet

5 mei fietstocht Wildenborch
Zondag 5 mei wordt in de Wil-
denborch een familiefïetstocht
georganiseerd.

Het afgelopen jaar stond deze
fietstocht ook al op het program-
ma maar moest toen, zoals zoveel
activiteiten, vanwege de MKZ-cri-
sis worden afgelast.

De tocht heeft een lengte van plm.
40 kilometer en voert de deelne-
mers door een prachtig gebied en

voor velen over onbekende wegen
en paden.

Onderweg is een stop gepland
waar de deelnemers worden ge-
trakteerd op koffie met krenten-
brood. Na afloop is er voldoende
gelegenheid om de calorieën die
verloren zijn gegaan weer aan te
vullen. Deelnemers kunnen zich
op 5 mei inschrijven bij de Wil-
denborchse Kapel aan de Kapel-
weg 1.

E.H.B.O.
Afgelopen week hebben 12 per-
sonen hun E.H.B.O. gehaald en
tevens reanimatie en verband-
leer.

Het examen werd afgenomen door
Dr. v. Rhijn en Kaderlid Dr. Rhan
en met medewerking van Lotus-
groep Hengelo.

De cursus stond onder leiding van
Agnes Oosterbeek.

De geslaagden zijn: mevr. Klaas-
sen; dhr. Beeftink; mevr. Siemes;
mevr. v. Hal; mevr. Bretveld; mevr.
Stokkink; mevr. Pellenberg; mevr.
v. Beek; mevr. Memelink; mevr.
A. Duvigeneau; mevr. T. Becker;
mevr. D. Becker.

Bij voldoende deelnemers wordt er
begin oktober weer een nieuwe
cursus gegeven, nader bericht
volgt.



JRK onbetwist uw trappenspecici/isf

uw trap bekleed
met een oersterk fap//f

keuze uit meer dan 20 kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts €185,-
Wij komen vrijblijvend mef stalen bij u aan huis.

Voor inlichtingen en/of bestellingen

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

Ons mode-fjdvies gaat verder
don wijzen naar de paskamers.

tith/er,mode
z u t p h e n

Sfetralaan 39-43, (0575) 52 60 80
Uis ri centrum/ rotonde rechts/ 2e str. links

Doe het zelf zaak

Gereedschappen

IJzerwaren

Tuinmeubelen

Tuinmachines

Kachels

BARGNDSGN
VORDEN

Voor onze doe-het-zelf zaak
zoeken wij een

winkel-
medewerker
voor het weekend en vakantieperiode.

Telefonische inlichtingen:
(0575) 55 21 59

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Hoofdkontoor: tutten (Ov.) 0523-682099
• Borcu/o (OU.)

T0I. 0545-272795
• WMbf fOM.J

T0I. 0314-083319
www.wildkamp.nl

Kijk

voor

meer

nieuws

op:

oogstrelend • .

Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en

gekwalificeerde vakmensen

wordt niets meer

aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk

is daarvan het resultaat

in het besef dat wij

voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit

van uw drukwerk.

Wii ziin daarin

uw partner.

d rukke r i j Weevers

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

VP
GI

HM» J

SOLIDE KNIKARMSCHERMEN MET WIT
GEMOFFELD FRAME EN BUISMOTOR.
In diverse maten met doek in groen
streepdessin. Tijdelijk met extra korting
en GRATIS MONTAGE!

Breedte Uitval
250 cm 200 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

Van

300 cm

350 cm

400 cm

450 cm

500 cm 250 cm

550 cm 250 cm

Ook leverbaar met oogwindwerk

Nu voor €
750,-
850,-
898,
950,-
998,-

1050,-
1098,-

Knikarmschermen nu extra
voordelig en gratis gemonteerd!
Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Eibercjen
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

HELMINK
meubelen www.helminkmeubelen.nl

H e l m i n k m a a k t h e t m o o i e r b i j



ZOMERbEKBEDDEN

Dons superlight

Zomerdekbed met een vulling van 90%

ganzendons en een 100% katoenen tijk,

licht van gewicht en erg soepel.

1 persoons 135/200
van € 99,-

extra lang 135/220
van€ 119,-

2 persoons 200/200
van€ 139,-

Lits Jumeaux 240/200
van€ 169,-

extra lang 240/220
van€ 179,-

nu € 69,-

nu € 89,-

nu €109,

nu €125,-

nu € 135,-

Summerbreeze 4-seizoenen dekbed
4-seizoenen dekbed waarvan het ene deel gevuld is met

zijde katoen of linnen en het andere met 100% scheerwol. In
de winter kunt U ze zonodig samen gebruiken.

1 persoons 135/200
van€ 169,-

extra lang 135/220
van€ 189,-

2 persoons 200/200
van € 279,-

Lits Jumeaux 240/200
van € 309,-

extra lang 240/220
van € 329,-

nu€119,-

New Cotton comfort

Zomerdekbed met een vulling van 100%

katoen en een tijk van 100% katoen.

1 persoons 135/200
van € 54,95

extra lang 135/220
van € 59,95

2 persoons 200/200
van € 89,95

Lits Jumeaux 240/200
van € 99,95

extra lang 240/220
van€l09,95

nu € 39,

nu € 49,

nu € 59,

nu € 79,

nu € 89,

Cotton Dream

Zomerdekbed met een vulling

van 100% katoen en de tijk is

eveneens van 100% katoen.

1 persoons 135/200
van € 55,-

extra lang 135/220
van € 59,-

2 persoons 200/200
van € 75,-

Lits Jumeaux 240/200
van € 89,-

extra lang 240/220
van € 99,-

nu € 35,-

nu€ 39,-

nu€ 49,-

nu€ 59,-

nu€ 69,-

Summersilk

Zomerdekbed met een vulling

van 100% moerbeizijde en een

fraaie katoenen tijk.

1 persoons 135/200
van € 59,-

extra lang 135/220
van € 65,-

2 persoons 200/200
van € 99,-

Lits Jumeaux 240/200
van€ 119,-

extra lang 240/220
van€ 129,-

nu € 35,<

nu€ 39,-

nu€ 59,-

nu€ 79,-

nu € 89,-

Summer Dream

Een zomerdekbed met een vulling

bestaande uit zijde met wol en
een 100% katoenen tijk.

1 persoons 135/200
van € 75,-

extra lang 135/220
van € 90,-

2 persoons 200/200
van€ 125,-

Lits Jumeaux 240/200
van € 155,-

extra lang 240/220
van € 165,-

nu € 45,-

nu € 55,-

nu € 65,-

nu € 79,-

nu€ 89,-

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575 51 28 16

'e éfoo\$\e.



Bijlage Weekblad Contact

ORANJEKRANT
EXTRA BIJLAGE KONINGINNEDAG DINSDAG 30 APRIL 2002

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Nieuwstad 30 - Postbus 22 7250 M Vorden - Tel. (0575j 55 10 10- Telefax (0575j 55 10 86- ISDN (0575) 55 56 78

Koninginnedag
2002
30 april, dat is de ontmoetings-
dag voor vele Vordenaren en
oudgedienden. Ook nu mag het
Oranjebestuur een koninginne-
dag organiseren, een feest waar
het hele jaar naar uitgekeken
wordt. Zeker als we ons realise-
ren, dat koninginnedag 2001
op het laatste moment moest
worden afgelast wegens de MKZ
crisis. De teleurstelling was
begrijpelijk groot. De plaatselijke
horeca is deze dag wel open
geweest voor publiek.
Als voorproef op koninginnedag
30 april 2002, beginnen we al
op zaterdag 27 april met de
traditionele 'Oranje-avond', met
een gevarieerd programma van
toneel en muziek. We nodigen u,
van harte uit om deze avond met
ons te komen beleven.
Zoals gebruikelijk wordt deze
avond georganiseerd in het
Dorpscentrum.
'Dinsdag 30 april Koninginnedag'.
We beginnen deze bijzondere
dag met de aubade die wederom
zal plaatsvinden bij ons gemeen-
tehuis, alwaar onze burgermees-
ter de heer Kamerling namens
Hare Majesteit Koningin Beatrix
u zal verwelkomen. Nadat de
aubade heeft plaatsgevonden,
gaan we ons opmaken voor het
vogelschieten, om vervolgens de
beste schutter(of geluksvogel) te
mogen uitroepen tot schutters-
koning 2002. Met de kleintjes
onder ons gaan we op naar het
Dorpscentrum, alwaar hun een
gevarieerde morgen te wachten
staat.
Alle festiviteiten zijn in en rond
ons dorp gesitueerd. Op het
kerkplein treffen we de kermis-
attracties aan en in het dorp zal
de horeca weer volop zorgen
voor stemmingsmuziek en gezel-
ligheid. De avond gaan we tradi-
tioneel beginnen met de lampion-
optocht. Het verzamel- en ver-
trekpunt van de lampionoptocht
zal zijn bij De Wehme aan de
Nieuwstad. Vervolgens gaan we
met de kleintjes, ouders en ver-
zorgers in een bonte stoet van
licht naar de weide bij het
gemeentehuis. Aldaar aangeko-
men zal er een groot vuurwerk
worden ontstoken. Het vuurwerk
wordt u deze keer aangeboden
door de Oranjevereniging.
De koninginnedag wordt mede

mogelijk gemaakt door de mede-
werking van, de gemeente
Vorden, de Vordense politie,de
muziekverenigingen Sursum
Corda, Concordia en Jubal uit
Wichmond, de EHBO en de VOV
voor het aanbrengen van de
driekleur in de Dorpsstraat.
Onze bijzondere dank gaat ook
uit naar alle medewerkers die
zich op welke wijze dan ook
inzetten voor een welslagen van
het Oranjefeest in Vorden.

De Oranjevereniging wenst u een
onvergetelijke dag toe en beslui-
ten met de woorden:

'Een sterke Oranjeband
in ons eigen Nederland'

Namens de Oranjevereniging,
Frank Meulenbroek, voorzitter

Maandag 29 april start Konginnedagfeesten, Kermis om 16.00 uur open

Oranjefeest met spectaculaire
demonstratie's en ABN-AMRO rock
Op zaterdagavond 27 april gaat
het feest van start met de
Oranjeavond in het Dorpscen-
trum. Toneelvereniging Linde
voert het blijspel " de Nachtoel
van Weering" op. De avond
wordt besloten met trouba-
dour/zanger/cabaretier Henry
Welling. In de pauze is er har-
monicamuziek.

Op maandagmiddag vanaf 16.00
uur is de Kermis in het dorp geo-
pend, 's Avonds is er alvast opwar-
men voor de Kermis in de Herberg.

Op dinsdagmorgen 30 april begint
de dag met bij het gemeentehuis
de aubade. Daarna is er voor de
groepen l t/m 6 kindertheater met
clown Kwibus in het Dorpscen-
trum.

Voor de volwassenen is er vogel-
schieten en buksschieten. In de
Dorpsstraat vindt wederom het
ringsteken plaats per dogkar.

Indoor Sport Vorden verzorgt de
monstratie's streetdance, indoor
cycle en hapkido.

Henk en Ronny Beskers uit Lich-
ten voorde verzorgen vanaf 11.00
uur een demonstratie met minia-
tuurauto's. O.a is er een Renault
AE Magnum schaal 1.4 te zien.

Free Wheel stelt een race stimula-
tor op waar men tegen de klok kan
fietsen.

Het middagprogramma bevat o.a
'n spectaculair inderdeel nl. 'n

Troubadour/songwriter/singer/cabaretier Henry Welling.

Gladiatorengevecht. Ook zullen
weer drie bands op het ABN-AMRO
rock spektakel hun kunnen verto-
nen.

In de diverse horecagelegenheden
is er volop gelegenheid het oranje
feest op een gezellige en feestelijke
wijze te vieren.

Zie verderop in de Oranjekrant het
uitgebreide programma.

Bestuur Oranjevereniging

Het bestuur van
de Oranje-
vereniging
Van links naar rechts:
Joanne Hendriksen, Marion
Horstman, Bennie Bloemendaal,
Maarten Graaskamp, Eric Knoef,
Frank Meulenbroek, Gerard Wullink.

Oranje-avond
Toneelvereniging Linde voert zater-
dagavond 27 april het blijspel
"De nachtoel van Weering" op.
De avond wordt afgesloten met een
spetterend optreden van de trouba-
dour/songwriter/singer/cabaretier
Henry Welling. In een leuk en vlot
programma brengt hij verhaaltjes en
liedjes, in ons eigen dialekt.

ABN AMRO Rock
Vanaf 13.00 uur op de parkeer-
plaats bij Hotel Bakker.

Verzoek aan alle
Vordenaren:
steek de vlag uit!



Wat doet u met
Koninginnedag?
Gaat u feestvieren, uitverkoop houden of houdt u

't dit jaar wat rustiger? Wat u ook doet, uw bankzaken

hoeven niet tot 1 mei te blijven liggen. Via de tele-

foon en internet kunt u 24 uur per dag uw saldo

checken, betalingen doen en beleggen. Interessant?

Kijk op www.rabobank.nl.0f bel de Rabofoon.

Leve de Koningin!

Vorden:

kunt

alleen

Rabobank
maar

De zekerheid van
financieel vooruitzien!

FINANCIEEL VOORUITZIEN betekent niet dat
ze bij De Regt Financiële Planning helderziende
zijn. Wel wegen ze alle zekere en onzekere
financiële factoren zorgvuldig tegen elkaar af.

Gedegen pensioenopbouw, een ook op lange
termijn passende hypotheek, maatwerk in uw
verzekeringen en duidelijk vermogensadvies.
Ook wanneer polissen vrijkomen, een gouden
handdruk wordt ontvangen of bij de staking
van een onderneming. Bij De Regt Financiële
Planning bieden ze zoveel mogelijk zekerheid!

De zekerheid
van financieel
vooruitzien!

Gecertificeerd Financieel Planners

Nieuwstad 44, Lochem,

r Telefoon (0573) 255 300
Fax (0573) 255 381

E-mail: deregt@deregt.nl
Internet: www.deregt.nl

www.regionaallijfrentecentrum.nl

Als 't om smaak gaat
is er maar één

nummer l
Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 0575-551321

Bij ons vindt u meer
dan alleen maar wapens
o.a.
• overhemden
• broeken
• hoeden en petten
• schoenen
• eetserviezen

fleecejasseh en -truien
knickerbockers
zit- en wandelstokken
laarzen
kristallen glazer

w

omheen

met

Koninginne-

^ Tijd voor
Kindersandalen

C 29.95

NIEUW in ons assortiment:
dameskleding
van Jerry Williams

steeds doeltreffend!
Jacht- en wapenhandel
Zutphenseweg 9 • Vorden
Telefoon/Fax (0575) 55 12 72

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



Programma ABN-AMRO Rock 2002
Zoals elk jaar is het bestuur van
de Oranjevereniging weer blij
om Vorden een gevarieerd mu-
ziekfestival te kunnen aanbie-
den. Dit jaar op een nieuwe
plek, te weten in een grote tent
op de parkeerplaats bij Hotel
Bakker, staat jong en wat ouder
talent te trappelen om alles uit
de muzikale kast te halen.

Het geheel wordt gelukkig weer fi-
nancieel ondersteund door de
ABN-AMRO bank.
Hoewel vorig jaar het muziekpro-
gamma gelukkig doorgang kon
vinden door steun van De Her-
berg, zijn we toch ook weer blij dat
we buiten kunnen staan, in een
hopelijk MKZ vrij jaar.
Des te meer reden om er knallend
feest van te maken dit jaar, we heb-
ben wat in te halen zo gezegd.
Zoals vermeld, een zeer gevarieerd
progamma met akoestische pop,
nederlandstalige symfonische
rock en gitaarmuziek a la Rolling
Stones zullen er voor zorgen dat
menig muziekminnend hart snel-
ler gaat kloppen!

13.00 UUR:
"OUT OF THE BLUE"

Bij uitstek geschikt om het spits af
te bijten is deze drie persoons for-
matie. Gekenmerkt door meer-
stemmige zang ondersteund door
gitaar, bas en viool geven deze da-
mes en heer een eigen klank aan
bestaande pop en rock liedjes.
Helemaal nieuw in de muziek scè-
ne is het trio niet; waar broer en
zus Frank en Chantal een aantal
jaren in bands hebben gespeelt als
gitarist en bassiste heeft Maartje
klassiek vioolles gehad en is via
Ierse Folk in de rock muziek be-
land.
Ondanks deze verschillende ach-
tergronden wordt samen muziek
maken als iets vanzelfsprekends
beschouwt. Gillende gitaren en
knallende drums zullen ontbre-
ken bij dit trio waardoor juist het
akoestische karakter een origineel
tintje geeft aan deze formatie.

Chantal de Haan: Bas en zang
Frank de Haan: Gitaar en zang
Maartje Epema: Zang en viool

Fuel

14.00 UUR: "SPLINTER"
Toetsenman Menno omschrijft
het zelf geschreven repertoire als
Nederlands talige symfonische
rock, in de stijl van Yes en Genesis
in de oude dagen. Dat schept ver-
wachtingen Ietsje steviger in ie-
der geval dan het trio hierboven
beschreven oefent de band al 5
jaar in wat wisselende bezettin-
gen bij Wim Woestenenk in
Warken de pannen van de schuur
om op 30 april verpletterend toe te
slaan!
We zijn benieuwd hoe Peter
Gabriel (Genesis) in het Neder-
lands klinkt

Menno Broer van Dijk:
toetsen, zang, percussie
Marcel Vink: bas en zang
Didier Kerckhoff: gitaar en zang
Berry Vink: drums
Gerrit Jan Janssen: zang

15.00 UUR: "FUEL"
Al eerder stond deze groep op ons
Oranjepop podium. Dat ze er weer
staan geeft al aan dat de vorige
kennismaking goed bevallen is.
Een stevige sound met een wat

hese gitarist/zanger zorgen voor
rockmuziek van alle tijden. Sinds
tien maanden is gitarist Maarten
Strijker toegevoegd om het geheel
meer (ballen( te geven. Muziek van
o.a. Rolling Stones, Live en Fuel
zelf zullen de revue passeren, al
met al een waardige afsluiting van
deze ABN-AMRO rock middag.

Arjan Klein Geltink:
zang en gitaar
Maarten Strijker: gitaar en zang
Ivo Eykelkamp: bas
William Besselink: drums en zang

Programma
13.00-13.50 uur

OUT OF THE BLUE
14.00-14.50 uur

SPLINTER
15.00-16.00 uur

FUEL

Jedereen wordt vriendelijk verzocht
te vlaggen!

In de feesttent bij Hotel Bakker

Disco-show met Daniel Dekker

Zaterdagavond 27 april
De nachtoel van Weering
Geschreven door Ulla Kling
Vertaald door Henk Karstens

Het geeft wat te doen wanneer
een haan kraait, op tijden dat
mensen willen slapen.
Een dolgedraaide buurvrouw,
een buurman die elders zijn on-
derkomen zoekt en verliefd-
heid die over gaat. Het is maar
goed dat de pluimveedeskundi-
ge de oplossing vindt.

ROLVERDELING
Dien Weering, eigenaresse van de
haan - Jannie Tuinman
Hilde Weering, haar oudste doch-
ter - Annet Bloemendaal
Elly Weering, haar jongste dochter
- Nynke Gr. Jebbink
Annie Dees, jongere zuster van
Dien - Netty Arfman

Remmel van Rein, buurman -
Berend Koning
Zwaan van Rein, zijn vrouw-Janny
Haaring
Wim van Rein, hun zoon - Marco
Arfman
Dick Wilstra, politieagent - Christi-
aan Koning
Piet Terveer, pluimveedeskundige -
Henk Sleumer

Souffleur - Annie Ruiterkamp
Regie -Janny Haaring
Grime - Gerrie Harmsen
Ina Wesselink
Geluid - Ferdy Schmitz
Toneelbouw - Erik Ruiterkamp
Roelof Knoef
de haan-Jan Bosch

Daniel Dekker legde de basis
van zijn DJ-kunsten bij Decibel
Radio in Amsterdam. Daar
werkte hij samen met mensen
als Jeroen van Inkel, Adam
Curry en Rob van Someren, met
wie hij samen op een gegeven
moment richting Hilversum
vertrok.

Na 9 maanden bij Radio 10 Gold
werd hij door Dick de Winter naar
de Tros gehaald en daar deed hij
sindsdien vele, vele programma's,
zowel in de studio, alsook tijdens
diverse evenementen die uitgezon-
den werden van buiten de studio.
Tegenwoordig is Daniel te vinden
op Radio 3FM op de zaterdag, waar
hij de presentatie verzorgt van de
Mega Top 100. Daarnaast presen-
teert hij elke dag tussen 9 en 12
uur 's ochtends de 'Gouden Uren'
op radio 2. En alsof dat nog niet ge-
noeg is, is hij ook nog eens chef
van de radioprogramma's op de
zenders Radio 2 en Radio 3FM bij
de Tros.
Kortom, een bezig baasje, die ove-
rigens nog genoeg tijd over houdt
om regelmatig 'klussen' in het
land te verzorgen. Zowel solo,
maar ook met Tros-collega's

Edwin Diergaarde en Patrick
Kicken draait hij al jarenlang in
discotheken en met drivein shows

op allerhande feesten; van feest-
tenten tot keurige bedrijfsevene
menten.



VANZEEBURG
& VISSER

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN

EN ALLE VERZEKERINGEN
MET DESKUNDIG ADVIES

Lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars
ZUTPHENSEWEG 31 - VORDEN - TELEFOON (0575) 55 15 31

Uw vertrouwde adres in Vorden

ROOSENS1 IN

Comfortabele kleding

voor de sportieve

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

^iftfc^ De eerste stap naar een

'nieuw' huis
in uw eigen buurt.

Wat wilt u verbouwen of aanbouwen?
m Rommelzolder tot kinderparadijs • Keuken verbouwen

• Garage/berging vergroten • Isolatie aanbrengen

• Serre of tuinkamer maken • Badkamer verbouwen

• Praktijkruimte aanbouwen • Bijkeuken aanbouwen

Al deze mogelijkheden kunnen wij met u onderzoeken.
Van ontwerp tot oplevering.

GARANT

Dijkman
Bouwgroep

met vestigingen in

Warnsveld, Brammen

en Vorden

werkend bedrijf

met activiteiten

in de woning- en

utiliteitsbouw,

verbouw en

renovatie- en

onderhoudsprojecten

alsmede

projectontwikkeling.

NVOB

Als u nu uw plannen maakt, kunnen wij zorgen dat u binnen-
kort al kunt genieten van uw 'vernieuwde' huis. Tevens verzor-
gen wij al het onderhoud aan uw woning.

En mocht u toch nieuw willen bouwen,
staan wij ook met ons bedrijf voor u klaar.

Bouwbedrijf Rondeel - Groot Roessink Vorden
Netwerkweg 2, 7251 KV Vorden, Tel. (0575) 55 14 79, Fax (0575) 55 31 89

M
NVM
MAKELAAR

en feestelijke

De buurman
Van buurmannen wordt wel

gezegd dat ze altijd klaarstaan

om te helpen. Nou, dat klopt.

Neem nou De bank. Gewoon

bij u om de hoek. En u kunt

met vragen of speciale wensen

altijd even binnenlopen. Want

daar zijn we buren voor.

ABN AMRO
De bank
Raadhuisstraat l
Telefoon 55 18 86

Prettige Koninginneda

Uenk
Nieuwstad 13, 7251 AD Vorden
Telefoon (0575) 55 13 63

Op Koninginnedag dinsdag 3O april
zijn we vanaf 11.OO uur GEOPEND

Oranjehap € 5f-

ZATERDAG 27 APRIL EN MAANDAG 29 APRIL

Oranjevlaai
50

Oranjesoezen
en/of Tompoucen

6 halen 5 betalen

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575) 551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel. (0575) 571528

Er kan er maar één de echte zijn.

Maandag 29 april
vanaf 16.00 uur kunt u kijken of

de kermis
europroof is.

Dinsdag 30 april kermis geopend vanaf 10.00 uur.
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Be Herberg"
te Vorden

Oranjefeest midden in het hart van Vorden

M A A N D A G 2 9 A P R I L

Opwarmersavond in het café
vanaf 20.0O uur m.m.v. "REALITY".

Kermis open vanaf 16.OO uur.

Dl NSDAG 3O

09.30 uur

APR l L

KOFFIE
met APPEL- of ORANJEGEBAK

€3.-
vanaf 13.00 uur in het café:

"LAAIE LICHTERS"

20.30 uur in de zaal:

ORANJE-BAL
Dans- en showorkest

KAARTEN IN VOORVERKOOP en vanaf nu verkrijgbaar € 5.50

Op deze dag zijn de consumptiemunten
van De Herberg, Hotel Bakker en 't Olde Lettink

in alle drie zaken te gebruiken.

MIDDEN IN HET HART VAN VORDEN

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

Oranjefeest in de Rotonde
- Vanaf 10.00 uur geopend
- Alle drank € 1,50
- Diverse snacks
- Muziek: Duo One 2

vanaf 15.00 uur laten ze u swingen
- Bij regen is er een dak boven uw hoofd
- 's Avonds beperkte a-la-carte kaart
- Entree gratis

Tot ziens bij de Rotonde

Schoonmaak- en
schoorsteenveegbedrijf

C L l M M O
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

Samen met de hovenier de tuin in!

Brengt kleur en fleur
in uw tuin.
Dan zal ook uw tuin
er feestelijk uitzien.

Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud

Hoveniersbedrijf
Kettelerij v.o.f.
Addinkhof 16 - 7251 VG Vorden - Tel. (0575) 55 20 54
B.g.g. 55 11 64 Fax (0575) 55 19 92

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, ^ Éfc ̂
zowel in nieuwbouw, verbouw en onderhoud. *OIAT

Telefoon 0575-551258

AANNEMERSBEDRIJF

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

GARANT

NVOB

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Na één jaar regen, één jaar M KZ

worden de bloemetjes hopelijk weer buiten gezet

Wij wensen U op KONINGINNEDAG veel plezier

De rest van het jaar staan wij voor U klaar

van Minas tot belasting papier

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 551485/Telefax (0575) 551689

Siebelink Vorden
was-en textielverzorging b.v.

industrieweg 3 / 7251 jt vorden / telefoon (0575) 55 14 65



Programma Oranjefeest 2002
Zaterdag 27 april
19:30 uur
ORANJEAVOND IN HET
DORPSCENTRUM.
Toneelvereniging Linde voert het
blijspel "De nachtoel van Wee-
ring" op.

De avond wordt afgesloten met
een spetterend optreden van de

troubadour/songwriter/singer/ca-
baretier Henry Welling.
In een leuk en vlot programma
brengt hij verhaaltjes en liedjes, in
ons eigen dialekt. Zeker de moeite
waard om dit te zien
De pauze zullen worden opgevuld
met harmonicamuziek. Dat wordt
dus inhaken en meezingen.
Aanvang programma: 19:30 uur.
Zaal open 19:00 uur.

Kaarten voor deze avond kunnen door leden van de
Oranjevereniging vanaf 23 april gratis worden afge-
haald bij het Dorpscentrum of bij bakkerij/happerij de
Mölle te Vorden op vertoon van hun lidmaatschaps-
kaart.

Niet-leden betalen Euro 5,- per persoon.

Tevens is er nog kaartverkoop aan de zaal.

Maandag 29 april
Kermis geopend vanaf 16.00 uur.

Dinsdag 30 april
Koninginnedag

08:00 uur
KLOKLUIDEN

08:30 uur
AFHALEN
SCHUTTERSKONING

Vanaf 8:15 uur
De kinderen van de groepen l t/m
8 van de basisscholen en de kinde-
ren van dezelfde leeftijd die een
school elders bezoeken, verzame-
len zich achter de Openbare
Basisschool op het schoolplein.
Vertrek vanaf hier, voorafgegaan
door de Schutterskoning en de
muziekvereniging Sursum Corda.
Aangekomen bij het Gemeente-
huis stellen kinderen en muziek
zich op.

8:45 uur
AUBADE BIJ HET
GEMEENTEHUIS
* Welkomstwoord door de voorzit-

ter
* Hijsen van de vlagen door de ver-

kenners van scouting "David G.
Alford" onder begeleiding van
trompetsignalen.

* Zingen van het Vordense Volks-
lied, 3 coupletten

" Toespraak door Burgemeester
E.J.C. Kamerling.

* Zingen van het Wilhelmus (cou-
plet l en 6)

* Driewerf Hoera!!
* Lang zal ze leven

* Dankwoord voorzitter Oranje
vereniging.

* Uitreiking toegangskaarten voor
het kinderprogramma. Kinde-
ren met een toegangskaart krij-
gen eerder toegang tot het
Dorpscentrum dan kinderen
zonder toegangskaart.

Ochtendprogramma

9:30 uur
KINDERTHEATER
Voor de groepen l t/m 6 wordt er
in het Dorpscentrum een voorstel-
ling gegeven door Clown Kwibus.
Hij is geen rare kwibus maar wel
een vrolijke. Met zijn kunsten zal
hij onze jonge oranjevrienden een
spannende, verrassende ochtend
bezorgen.
De kaartjes voor de voorstelling
zijn te verkrijgen na de aubade bij
het gemeentehuis.
Kinderen die in het bezit zijn
van een kaartje zullen als eer-
sten toegelaten worden in het
Dorpscentrum voor het kinder-
theater.

9:30 uur
ORIËNTATIETOCHT
PER FIETS
Oriëntatietocht per fiets voor
groep 7 en 8 van de basisscholen
en zij die elders scholen bezoeken
t/m 14 jaar. Opgave bij de Open-
bare Basisschool vanwaar ook ge-
start wordt.
De prijzen voor deze groep worden
om 13:00 uur bij de school bekend
gemaakt. De prijzen worden uitge-
reikt tijdens de huldiging van de
schutterskoning om 17:00 uur in
de zaal van Hotel Bakker.

9:45 uur
Start oriëntatierit per fiets voor 15-
jarigen en ouder. Inschrijfgeld
Euro 1,50. Starten tot 10:30 uur
mogelijk. Prijsuitreiking vanaf
17:00 uur in Hotel Bakker.

10:00 uur
VOGELSCHIETEN
Vogelschieten voor dames en he-
ren aan de Horsterkamp. Het in-
schrijfgeld is Euro 5,-. Na de derde
ronde Euro l,- bijbetaling. Groe-
pen kunnen zich op 27 april in-
schrijven bij de firma Barendsen.
Om 10 uur wordt het eerste schot
gelost door de Koning van 2000/
2001, Dhr. J. v.d. Pijl. Daarna schiet
de burgemeester van Vorden, Dhr.
E.J.C. Kamerling. Indien de vogel
voor 12:30 uur niet naar beneden
komt, beslist het lot. Een bestuurs-
lid van de oranjevereniging zal de
trekking verrichten.

BUKSSCHIETEN
Op de vrije baan. Inschrijfgeld be-
draagt Euro l,- per drie schoten.

HANDBOOGSCHIETEN
Techniek en precisie zijn van het
grootste belang. Probeer ook de
roos te raken en zo een mooie prijs
te winnen.

10:30 uur
RINGSTEKEN
Aanspanning in de Reep'n organi-
seert het ringsteken per dogkar
voor dames en heren in de
Dorpsstraat. Inschrijfgeld Euro l,-.
Leden van de oranjevereniging
mogen op vertoon van lidmaat-
schapskaart voor de helft al mee
doen.

10:45-11:30 uur
DEMONSTRATIE
INDOORSPORT VORDEN
In een swingende & spetterende
demonstratie zal Indoor Sport
Vorden jullie laten kennis maken
met streetdance, indoor cycle &
hapkido. Een swingende meiden-
groep in de leeftijd van 12 t/m 18
jaar zal laten zien hoe leuk street-
dance is.
Dat indoor cycle voor iedereen een
leuke sport is zal blijken uit de cy-
clo demonstratie
Elkaar respecteren, werken met el-
kaars kracht en natuurlijk zelfver-
dediging zijn een aantal elemen-
ten uit het Hapkido.
Kom kijken en geniet van dit spor-
tieve onderdeel van koninginne-
dag.

11:00-16:30 uur
DEMONSTRATIE
MINIATUURAUTO'S
Henk en Ronny Beskers uit üch-
tenvoorde laten hun grote mina-
tuurauto deze dag door de kom
van Vorden rijden. Zo is er o.a. een
Renault AE Magnum, schaal l : 4
te zien.
Zij zijn zelfs in staat met hun mi-
niatuur auto een aantal Daewoo
personenauto's van de plaats te
trekken. Al met al een leuke activi-
teit die voor het nodige spektakel
kan zorgen.

12:00-14:30 uur
FIETSWEDSTRIJD
Freewheel stelt een racesimulator
op waar tegen de klok gefietst kan
worden. Bent u sneller dan een an-
der?

Middagprogramma
13:00 uur
ABN-AMRO ROCK in de feesttent
op de parkeerplaats bij Bakker met
de volgende bands

"Hoi, ik ben clown Kwibus'

Vrijkaartjes voor de draai- en zweefmolen
kunnen de gehele dag gebruikt worden.
De kinderen van de basisscholen ontvangen
deze kaartjes op de scholen.
Kinderen t/m 12 jaar die een school buiten
Vorden bezoeken kunnen vrijkaartjes afhalen
bij de "bakkerijfhapperij De Mölle" vanaf 23 april.

13:00-13.50 uur:
OUT OF THE BLUE

14:00-14.50 uur
SPLINTER

15:00-16.00 uur
FUEL

Vanaf 13:45 uur
GLADIATORENGEVECHT
Onder deskundige leiding waant u
zich in de tijd van Asterix en
Obelix. Hijs u in een pak en ga als
een Romeinse gladiator de strijd
aan met een Galliër. Een spectacu-
lair onderdeel op het grasveld voor
de kerk.

16:30 uur
AFHALEN
SCHUTTERSKONING
De nieuwe schutterskoning zal
door het dorp rijden, begeleid
door de muziekvereniging Concor-
dia.

17:00-18:00 uur
PRIJSUITREIKING
Dit jaar bij Hotel Bakker de prijs-
uitreiking van de diverse onder-
delen zoals het vogelschieten,

buksschieten, handboogschieten,
ringsteken en overige spellen, met
als hoogtepunt de huldiging van
de schutterskoning(in).

Avondprogramma

20:30 uur
UITREIKING VAN
LAMPIONNEN
De lampions worden uitgedeeld
bij "De Wheme".

20:45 uur
VERTREK
LAMPIONNENOPTOCHT
Vanaf "De Wheme" vertrekt de
stoet met lampionnen richting de
feestweide bij het kasteel. De stoet
zal voorafgegaan worden door
"live muziek", gespeeld door een
afvaardiging van de muziekvereni-
ging Jubal.

21:15 uur
AANKOMST OP DE
FEESTWEIDE

21:30 uur
VUURWERK
Ontsteken groots vuurwerk, aan-
geboden door de Oranje Vereni-
ging.

natuurlijk is er in de diverse horeca etablissementen wtop
gelegenheid deze koninginnedag op een gezellige en vooral
feestelijke manier af te sluiten.

tfet bestuur van de Oranjevereniging Vorden ueml
u allen een bijzonder prettig feest,
ten Hens van hen is om tijdens deze dag de vlag
uit te steken zodat een extra feestelijke aanblik
van ons dorp de feestvreugde zal vergroten.
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Burg. Galléestraat 38 • Vorden

Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

Oranje tompoucen
of soezen

5 halen 4 betalen

Oranje vlaai
groot € 8,75 klein € 5,00

vrijdag, zaterdag en maandag

diverse soorten gebak
in driekleur

Als enige in Vorden en omgeving verkopen wij
de befaamde Belgische

Leonidas bonbons

Feestje!!!
Wij verzorgen graag uw gebak,

partyhapjes, koude- en warme buffetten,
salades, belegde en hartige broodjes.

brunu
www.bruna.nl • altijd actueel

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel (0575) 55 31 00

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang, etc.

Ook voor al uw

buitenschilderwerk
Vraag nu vrijblijvend offerte aan

ASSURANTIE-, ADVIES- EN
BEMIDDELINGSBURO

NORDE bv
Burg. Galléestraat 10, Vorden
Tel. (0575) 55 19 67

at
VERZEKERINGEN PENSIOENEN

LIJFRENTEN HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN

VASTGOEDBEMIDDELING

Wij wensen
iedereen 'n
gezellige

the

Vorden • Zutphenseweg 8 • Zelhem • Markt 21

april

93e verjaar-
dag H.K.H.

Prinses
Juliana

63e verjaar-
dag van

Mr. Pieter van
Vollenhove

De viering
van de 64e
verjaardag

van
H.M. Koningin

Beatrix

Koningin-

uit?
Jazeker!

Fa. A. & Zll. Loon-engrondverzetbedrijf

Handel in zand en grint enz.
* Landschapswerken

Bosbouw o. a. klepelmaaier, bosfrees en mobiele versnipperaar
* Rupskraan o.a. stobbenschaar en sorteergrijper

Joostinkweg 12, 7251 HK Vorden
tel. (0575) 55 12 49 / 55 25 03
fax. (0575) 55 20 95

Erkend door Het Bosschap

www.pelgrum.nl

Pelgrum Woningmakelaars.
Ervaren en enthousiast.
Persoonlijk en professioneel.
U bent bij ons aan het goede adres voor:
• Bemiddeling bij aan- en verkoop van uw woning

met bouwtechnokeuring en SGWN-garantieverzekering
• Taxaties voor diverse doeleinden
• WOZ-taxaties

Zie voor interessante objecten ook onze interactieve fotopresentatie
in de etalage van ons kantoor. U kunt ons bellen voor meer informatie of een afspraak.
Ook kunt u gerust even binnenlopen. Een kopje koffie staat voor u klaar!

Uw contactpersoon:
Udo Heij, lid NVM Wonen

PELGRUM
Woningmakelaars
Zutphenseweg 29,7251 DG Vorden
T (0575) 55 55 55, F (0575) 55 36 97
email: pelgrum@pelgrum.nl
www.pelgrum.nl

NVM-WONEN
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Heel Vorden viert feest . . .
Geen tijd om te koken?
Geen nood!
Hotel Bakker maakt 't u gemakkelijk.

Koninginnedag
30 april vanaf 12.00 uur

Oranjehap
voor€10i'
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Grote zaal
vanaf 20.00 • 01.00 uur

Tent parkeerplaats
vanaf 17.30 - 00.30 uur

Orkest Penotti fe
entree € 5,50
(kaarten in voorverkoop verkrijgbaar)

Drive in show |
met Daniël Dekker E

Hotel-Café-Restaurant

Bakker
in Vorden

Satellietverbinding met tent en ~o
vogelschietterrein
(verzorgd door fa. Wolsing).

Dorpsstraat 24 - Tel. (0575) 55 13 12
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ORANJE HAP ORANJE HAP ORANJE HAP ORANJE

Munten van De Herberg,
Hotel Bakker en t Olde Lettink g
zijn in alle zaken te gebruiken, -o

I n s t a l l a t i e b e d r i j f

WILT.
Netwerkweg 4 • Vorden
Telefoon 0575-551656 LOODGIE ERSWERK

Iedereen wordt

vriendetijk

verzocht te

vlaggen!

Bij ons zorgen

steeds
voor het

gewenste
resultaat.

Cx vakmanschap

7250 AA VORDEN
Postbus 37 - Het Hoge 3 - Telefoon (0575) 55 12 08

)p maandag 29 april zijn wij in oranjes lemming:
geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur

ORANJE STAMMETJES
van € 6,60 voor t ^?~

ORANJE TOMPOUCEN
€1,-

GEVULDE ORANJE
ZWANENHALZEN

de enige echte

5 halen 4 betalen

BANKETBAKKERIJ
& CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
FredBosvef

Burg. Gallecstraat 6, Vorden,
tel. 551750

Wijs Sierbestrating en
Machinistenverhuur

Voor al uw nieuwe en gebruikte

bestratingen
herstraten van bijv. terras en inrit.
Tuinen spitten, kabelsleuven,

kraanverhuur
en grondwerk

BJ Wijs
tel: 06-29171076 en fax: (0575) 55 35 12
Email: bjwijs@cs.com

BOCRSTOE1

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEl BV
Dorpsstraat 7-9. 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67
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