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Halve eeuw schildersbedrijf
Hans Rouwen in Vierakker
Even buiten Wichmond, aan de
Vierakkersestraatweg, wonen
Hans en Dinie Rouwen. Een
bordje in het weiland geeft aan
dat er op nummer 28 een schil-
dersbedrijf is gevestigd. Op een
idyllisch plekje, dat wel. Een
halve eeuw geleden begon de
.vader van Hans Rouwen hier
met zijn schildersbedrijf. Een
bedrijf dat later door zoon
Hans werd voortgezet. Volgen-
de week (2 april) wordt het gou-
den jubileum gevierd met een
receptie in Hotel Bakker.

Rouwen senior die bij een aantal
schilders in de regio destijds het
vak leerde, besloot op l april 1954
voor zich zelf te beginnen. De eer-
ste klus, het schilderen van het
huis van Besselink aan de Koekoek-
straat. Daarna een winkel in Vor-
den en zo geleidelijk aan begon
het 'te lopen'. De man die Joep
Rouwen enkele jaren terzijde stond,
was medewerker Bennie Tijssen.
In die dagen altijd voldoende
werk, maar hoe ging het in de vijf-
tiger/begin zestiger jaren, hard
werken en weinig verdienen! Het
gezin Rouwen telde vijf kinderen,
twee jongens en drie meiden.
Hans Rouwen over die tijd: "Een
groot gezin, geen armoede, maar
ook geen vetpot. Ik weet nog wel
dat mijn ouders in Zutphen bood-
schappen deden. Daar was het
goedkoper dan hier", zo zegt hij.

EERSTE GROTE KLUS
Het was uiteindelijk de jongste
zoon Hans die vader ging opvol-
gen. " Eerst dacht ik als jongen, ik
word automonteur. Toch gekozen
voor een schildersopleiding aan de
technische school in Zutphen. Ik
zag wat pa deed en schilderen leek
mij ook leuk om te doen. Op mijn
vijftiende hielp ik al mee. Ik kan
mij nog goed de eerste grote klus
herinneren, schilderen bij huize
Suideras. Daar heb ik veel geschil-
derd. Nu nog steeds, want Suide-
ras is nog steeds een goeie klant
van ons", zo zegt Hans Rouwen.
Op gegeven moment ging hij met
zijn vader een maatschap aan.
Eind tachtiger jaren nam Hans de-
finitief het bedrijf van zijn vader
over. Hij heeft twee man perso-
neel, Danny Thomassen en Wesley
Vrolijk. "Prima krachten", zo om-
schrijft Hans zijn medewerkers.
Het "thuisfront" wordt bemand
door echtgenote Dinie. Zij doet de
administratie, handelt de tele-
foongesprekken af en is behulp-
zaam in de winkel. Dinie: "De
klanten komen veelal voor verf en
behang. Ik vind het erg leuk die
contacten met de klanten". Daar-
naast heeft Dinie nog de taak als
huisvrouw en moeder te vervullen.
Het echtpaar Rouwen heeft twee
zonen, Bram (18) en Floris (12). Of
het schildersbedrijf in de verre
toekomst als familiebedrijf wordt
voortgezet, is op dit moment nog

bestand van het schildersbedrijf
Rouwen is in al die jaren weinig
veranderd.

Hans daarover: "Ons werkterrein
is nog altijd de particuliere sector.
Ik kan gerust stellen dat ik er trots
op ben dat wij een flink aantal
klanten hebben, die ook al tot de
klantenkring van mijn vader be-
hoorden. Dat is denk ik ook de
kracht van het bedrijf, zorgen voor
vakwerk en een goeie service. Om
die reden hebben wij ook altijd de
winkel aangehouden. Als ik er een
nieuwe klant bij krijg, is mijn in-
tensie nog steeds, dat ik die klant
over 25 jaar nog heb", zo zegt Hans
Rouwen.

De klantenkring van het schilders-
bedrijf Rouwen bevindt zich in
Vierakker, Wichmond, Vorden,
Hengelo e.d. "Trouwens ik kan
goed merken dat de mensen de
laatste tijd niet meer zo veel zelf
schilderen. Ze halen de vakman er-
bij. Vooral bij "twee verdieners" is
dat het geval. Wat daarbij voor ons
positief uitpakt, is de BTW. Tegen-
woordig is het zo dat voor woon-
huizen ouder dan 15 jaar, de 6%
BTW- regeling geldt Dat was daar-
voor 19%! En dat is niet alleen voor
een 'particuliere' schilder aantrek-
kelijk, maar ook voor de klanten.
Voor ons ook van groot belang, de
"mond- reclame". Als je kwalitatief
goed werk levert, dan wordt dat

Zijn zes jaar oudere broer Peter
leek aanvankelijk voorbestemd
om pa Rouwen in het bedrijf op te
volgen. Hij volgde een schildersop-
leiding maar koos er voor om toch
om een andere richting in te slaan.

een vraagteken. Zoon Bram stu-
deert namelijk aan de Agrarische
Hogeschool in Dronten, terwijl
Floris nog tijd genoeg heeft om na
te denken over de vraag wat hij la-
ter wil gaan doen! In het klanten-
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Nieuws & Informatie
Zie p a g i n a k. 5 en 6 van deze u i t gave

doorverteld", zo zegt Hans Rou-
wen. Zelf heeft hij nog veel lol in
zijn werkzaamheden. Behalve het
normale schilderwerk mag hij ook
graag specialistische opdrachten
uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het
vergulden met bladgoud. Hij kan
alles over dit proces vertellen, net
als over zijn andere favoriete be-
zigheid, hardlopen, waar hij net
als zoon Bram verzot op is. Maar
nu even niet, nu bereidt de familie
zich voor op het gouden jubileum
van hun schildersbedrijf!

Prinses Juliana (1909-2004)
Vorstin (1948-1980) en moeder

CONDOLEANCEREGISTER
TER NAGEDACHTENIS AAN
PRINSES JULIANA GEOPEND
Zaterdag 20 maart jl. is prinses
Juliana op 94-jarige leeftijd op paleis
Soestdijk overleden. Op 30 maart
a.s. wordt zij bijgezet in het fami-

liegraf in de Nieuwe Kerk in Delft.
Sinds afgelopen maandag is in het
gemeentehuis (kasteel) een condo-
leanceregister geopend dat u (tij-
dens openingstijden kunt tekenen
om uw medeleven te betuigen aan
de koninklijke familie.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 900

Hervormde kerk Vorden
Zondag 28 maart 10.00 uur ds. C. de Jonge (Winterswijk), (na de dienst
is er koffiedrinken in de Voorde).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 maart 10.00 uur prof. dr. A. v.d. Meiden.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 maart (6e lijdenszondag) 10.00 uur ds. R.H. Boiten (Dieren).
19.00 uur ds. J. Enderlé (Elburg).

R.K. kerk Vorden
Zondag 28 maart 10.00 uur J. v.d. Meer. Eucharistie m.m.v. kinderkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 27 maart 17.00 uur Eucharistieviering, herenkoor.
Zondag 28 maart 10.00 uur Woord-/Communiedienst, dameskoor.

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

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
Telefoon 0900 - 200 9000

vervolg pagina 2



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 beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak
gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de
huisartsenpost te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts'
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op
de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
13-14 maart D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573) 45 24 00.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00

Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma.
t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo.
13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld wor-
den 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
Thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en
Woonzorgcentnim De Wehme,
Tel. 090OS856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. tym vr. 9.00-1730 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk tel. 0900-6228724 (lokaal tarief).

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

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

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

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekiinHen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
we§ 40.7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl

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

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

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

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder m of i ii J
tingen €2,50 extra. Tarieven gelden bij
contante betaling: als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt hiervoor
€2.50 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefonisch opge-
geven Contactjes worden bij eventuele
fouten niet gratis herplaatst, de geplaat-
ste advertentie dient wel verrekend te
worden. Schriftelijke opgaven worden bij
fout ieve plaatsing wel gratis herplaatst.

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

• Jongeman, 35 jaar, zoekt
woonruimte in omgeving Vor-
den, Zutphen, Ruurlo (buiten-
gebied geen probleem). Vaste
baan aanwezig. Tel. 06 42869
921.

• Praatgroep voor homo's.
St. de Kringen, tel. (0573) 45
23 75 (Wim) ruurlosekringenO

• Te huur: Paashaaskos-
tuums. DS-desingn, Molenkolk-
weg 33, Steenderen, tel.
(0575) 45 20 01.

• Zondagmiddag 4 april treedt
Vocaal Theaterensemble Foon
op in de Orangerie met de mu-
sical: Enkele reis Broadway.
Kaartverkoop a €15,50 incl. 1
consumptie vanaf 14.00 uur
aan de zaal. Res. mevr. de
Leeuw, tel. (0573) 45 38 30.
Leden KunstKring € 1,- korting.

• Combicursus. 8 lessen te-
kenen, schilderen met diverse
materialen. Tel. (0575) 54 29
37.

• 10 lessen mandalatekenen
Vorden. Inl. Rian Drok, tel.
(0575) 54 29 37.

• Te koop gevraagd: oud ijzer
en metalen. Tevens oude
t.v's, wasmachines, brom-
fietsen en aanhangwagens.
Tel. 0629198238.

• Rijtuigenbeurs en paarden-
sport. Races en shows.
Camping-manege De Heksen-
laak, Barchem Tweede Paas-
dag van 10.00-16.00 uur.

Contactjes?
Het cement tussen
vraag en aanbod!

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

• Te koop: lichtgrenen bed 2-
persoons met 2 nachtkastjes
€100,-; donkerblauwe kin-
derwagen merk Koelstra
€70,-. Tel. (0575)4771 50.

• Gevraagd: flinke scholier,
14-17 jaar, voor tuinwerkzaam-
heden en klussen in en om het
huis, op de zaterdagen, in
Warnsveld (buurtschap War-
ken). Telefonische reacties na
20.00 uur op (0575) 43 13 22.

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

• Kleding- en speelgoed-
beurs bij Peuterspeelzaal Ot &
Sien. Zaterdag 27 maart a.s.
van 10.00 tot 12.00 uur Het Jeb-
bink 13a te Vorden. U bent van
harte welkom!

• Lieve oppasmoeder heeft
weer plaats voor oppaskinde-
ren. Tel. (0575) 55 38 39.

• Workshop mozaïek leggen
in Zutphen, 1 of meerdere da-
gen. 30 maart, 3 en 7 april, 11 en
18 mei a.s. Inlichtingen en in-
schrijvingen tel. 06 10692038.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen. Tel. (0575)
55 29 16 b.g.g. 06 51601516.

• Lente in de lucht bij Wereld-
winkel Vorden! Vrolijke mobiles
zoeken dito (kinder)kamers.

• Gezocht: huishoudelijke
hulp voor ongeveer 8 uur per
week, verdeeld over 3 ochten-
den. Tel. (0575) 55 15 19. Vraag
naar Wendie.

Bij De Groenteman Vorden
Geldig t/m zaterdag 27 maart.

Het plaatselijk

nieuws in

Weekblad Contact

verhoogt de waarde

van uw advertentie!

TE HUUR:
opblaasbare

ABRAHAM - SARAH
OOIEVAAR

SPRING KUSSEN
voor de kleintjes

BALLENBAD
CLOWNS

Spiekker-Zemann
0544-376014

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag
25 maart

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

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

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

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

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Nieuwe oogst aarck .q
appels Nicola 2 HO I r

Kartoffelsalade
gezond

Heerlijk vitaminehapje KIWI'S 500 gram €

169
200 gram l •
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De Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3
Tel.(0575)551617
Fax (0575) 55 37 41

DENKT U AAN UW STAMPPOT-STEMPELKAART?

KUNT U AL GRATIS STAMPPOT UITKIEZEN?

80 - 100 cm, per stuk€ 0.70

100-120 cm, per stuk€ 0.90

Mooie bossige buxus voor een haagje:

Taxus baccata
80-100 cm,
per stuk

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 28 92 - mob. 06 53362300

Geopend: maandag - vrijdag
13.00-17.00 uur
zaterdag de gehele dag

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

Vlaai van de week:

Ammarettovlaai
6-8 personen € O.*7«3

Donderdag = brooddag:

3 bruin bus broden € 4.00
Weekend-knallers:

Voorjaarsbrood
met krenten, rozijnen en zuidvruchten €

Waldkorn donker € 1.95
donker volkorenbrood bomvol voedingsvezels

Dagmenu's
24 t/m 30 maart 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

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

Woensdag 24 maart
paddestoelensoep / kipsaté met pindasaus, nasi en salade en
kroepoek.

Donderdag 25 maart
Oostenrijkse speklap met aardappels en zuurkool / bavarois met
slagroom.

Vrijdag 26 maart
erwtensoep / sisi's kaiserschmarn met pruimencompote.

Maandag 29 maart gesloten.
Dinsdag 30 maart
wiener schnitzel met gebakken aardappels en salade / ijs met
slagroom.

U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer (0575) 55 15 19.
Ook a la carte geopend, diner/cadeaucheques, ijssalon, catering,

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.

Wij wensen u een smakelijk eten
en heeft u vragen en/ofopmerkingen dan

kunt u ons bellen: (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Wendie en Thomas



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Mara

geboren op 2 maart 2004
zij weegt 2825 gram en is 49 cm lang.

Cees van Voskuilen en Margriet Boers

HoltmaeMS
7251 W Vorden
Tel. (0575) 55 36 23
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Als verlangen waarheid wordt
is geluk compleet!

13 maart 2004.

De trotse ouders zijn:
Simone Baauw en Alex Elferink

Zutphenseweg 113
7251 DN Vorden
Tel. 0575 55 36 65

Het begin van een nieuw leven
Zo heel erg mooi en klein

Het is eigenlijk niet te omschrijven
hoe blij we met jou zijn

Zij is geboren op 16 maart 2004 om 03.26 uur,
weegt 4220 gram en is 53 cm lang.

Fred en Lydia Weijers

Mispelkampdijk 40
7251 DC Vorden
Tel. (0575Ï 55 28

Op 1 april 2004 is het 50 jaar geleden dat ons
schildersbedrijf werd opgericht.

Dit jubileum willen wij niet onopgemerkt voor-
bij laten gaan. Wij willen dit vieren op

vrijdag 2 april

bij Hotel Restaurant Bakker, Dorpsstraat 24 in
Vorden.
De receptie wordt gehouden van 15.00 tot
17.00 uur. U bent van harte welkom.

—v Hans en Dinie Rouwen
J . Vierakkersestraatweg 28
\J 7233 SG Vierakker

noem mij bij mijn naam
en praat met mij

zoals jullie gewend waren
verander jullie stem niet,

wees niet eenzaam of verdrietig
lach zoals wij altijd lachten

plaats mij niet op een voetstuk
alles blijft voor eeuwig hetzelfde

Margaretha Gerdina Teger

Na een met grote moed en opgewektheid gedragen
ziekte heeft onze buitengewone moeder en vrouw

Margreet haar levensboog voltooid

* Ruurlo, 3 oktober 1954 t Vorden, 17 maart 2004

Thomas van Dorsten
Rebecca en Edgar, Michiel en Cindy

Th. van Dorsten
De Leuke 1
7251 LL Vorden

De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevonden.

Verdrietig hebben we afscheid genomen van onze zus
en tante

Margreet Teger

„ Voor altijd in ons hart"
Wat zullen we je missen

Ruurlo: Henk en Bea
Maarten, Pieter, Wouter,
Simon, Julliët, Brigitte

Lochem: Mart-André en Carolien
Timo, Annemijn

Met intens verdriet hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve hartsvriendin

Margreet Teger

Jarenlang heeft ze met enorme wilskracht en doorzet-
tingsvermogen gestreden tegen de ziekte die haar in
zijn greep had. Daarbij bleef ze altijd opgewekt en be-
langstellend voor iedereen om haar heen. Woensdag
17 maart jl. heeft zij de strijd moeten opgeven.

Wij zullen haar ontzettend missen en altijd van haar
blijven houden.

Thomas, Rebecca en Michiel wensen we heel veel
sterkte toe om het verlies van zo'n bijzondere vrouw en
moeder te dragen.

Jant Dijkstra en Johan van den Berg

Met verdriet in ons hart hebben we er kennis van
genomen dat onze trouwe vriendin

Margreet Teger

op woensdag 17 maart jl., na een ziekte waartegen zij
dapper gestreden heeft, is overleden.

Jarenlang maakte Margreet samen met Thomas deel
uit vn onze 'kanoclub', een gelegenheidsgroep van
collega's, oud-collega's en vrienden die eens per jaar
met de kano de mooiste bevaarbare watergebieden in
ons land verkent.
Zelfs tijdens haar ziekte stelde Margreet alles in het
werk om toch vooral bij deze jaarlijkse happening aan-
wezig te zijn. Wij zullen haar en haar spirit erg missen.

Wij wensen Thomas, Rebecca en Michiel de komende
tijd alle sterkte toe.

De vrienden van de 'kanoclub'

Zij zal met al haar levenslust
altijd in onze gedachten zijn.

We zijn verdrietig dat onze vriendin

Margreet Teger

is overleden.

Bewonderenswaardig heb je gestreden
We blijven altijd van je houden.

We wensen Thomas, Rebecca en Edgar, Michiel en
Cindy heel veel sterkte toe.

Willem en Marianne Gosselink
Johan ter Haar en Henriette Venema
Gerhard en Nancy Weevers

Lucas en Dominique

Voor andere familieadvertenties zie elders in Contact

Met verdriet en verslagenheid heeft de scholenge-
meenschap van Het Rhedens kennisgenomen van
het overlijden van

Margreet Teger
Zij was van 14 september 1977 tot 1 mei 2003 aan
onze school verbonden. Als lerares heeft zij diepe in-
druk gemaakt door haar warme zorg en persoonlijke
belangstelling voor haar leerlingen. Door haar collegi-
aliteit, betrokkenheid en optimostische levenshouding
laat zij een onuitwisbare herinnering na.

Bestuur, directie, medewerkers, leerlingen en allen
die op enige wijze bij Het Rhedens betrokken zijn,
wensen Thomas, Rebecca en Michiel alle sterkte bij
het verwerken van dit verlies.

Na een energiek leven, vol aandacht, zorg en begrip
voor ons en en anderen, geven wij u kennis van het
geheel onverwacht overlijden van mijn lieve man en
onze lieve papa

Freddy Woestenenk

op de leeftijd van 53 jaar.

Janneke Woestenenk-Ligtenberg
Sanne
Riek

20 maart 2004
Hoetinkhof 84
7251 WE Vorden

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag
25 maart om 11.00 uur in de Nederlands Hervormde
kerk te Vorden.
Voorafgaand aan de dienst is er van 10.30 tot 10.50
uur gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Tot ons onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis van
het geheel onverwacht overlijden van mijn schoon-
zoon en onze broer, zwager en oom

Freddy Woestenenk

Oma Ligtenberg
Dinie en Karel
Gerrit en Janny
Anneke en Bertie
Gerrit en Dinie
Ina en Henk
Dinant en Fenny
Neven en nichten

Freddy, we zullen jouw geintjes missen.

We wensen Janneke, Sanne en Riek veel sterkte toe.
We delen het verdriet en zullen er steeds voor jullie zijn.

Geschokt en verdrietig hebben we kennis genomen
van het plotseling overlijden van

Freddy Woestenenk

Wij wensen Janneke, Sanne en Riek heel veel sterkte
toe.

Leiding en kinderen
Zondagsschool ,,Jachin"

Ik hoor de stilte om me heen.
Maar nooit voel ik me helemaal alleen.
Want slechts eenzaam ben je dan,
als je niet van iemand houden kan.

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van haar
mochten ontvangen, delen wij u mede dat geheel on-
verwacht is overleden onze lieve zorgzame moeder,
oma en vriendin

Hendrika Alberdïna Beck-Wonnink
sinds 28 augustus 1974 weduwe van Derk Beek

* 12 juli 1918 f21 maart 2004

Gerard en Henny Beek
Niels

Miep Rouwenhorst

Vorden, Margrietlaan 29

Correspondentieadres:
Het Hoge 61
7251 XV Vorden

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op vrijdag 26 maart om 13.00
uur in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vor-
den.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats, Kerkhoflaan te Vorden, waar-
na er gelegenheid is tot condoleren in bovengenoemd
uitvaartcentrum.

Indien u geen rouwbrief mocht ontvangen, gelieve de-
ze advertentie als zodanig te beschouwen.



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

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Spreekuur wethouder
Wichers vervalt deze week

Het wekelijkse spreekuur van
wethouder W. Wichers op
donderdag van 10.00 tot 11.00 uur
vervalt deze week. Op donderdag
l april is het eerstvolgende
spreekuur van de wethouder.

Burgerzaken op
25 maart 's avonds
geopend
De afdeling burgerzaken is iedere
vierde donderdag van de maand
ook 's avonds geopend van 18.30
tot 19.30 uur. U kunt hier terecht
voor aanvragen en afhalen van
reisdocumenten en rijbewijzen,
erkenning, adreswijzigingen etc.

Projecten Landschaps-
beleidsplan volop in
uitvoering
Ook dit jaar heeft de gemeente
Vorden weer subsidie beschikbaar
gesteld voor het uitvoeren van
projecten in het Vordense land-
schap. Deze vloeien voort uit het
Landschapsbeleidsplan. Doel van
dit plan is de waardevolle kwa-
liteiten van onze woonomgeving
te behouden en waar mogelijk te
versterken. Dit jaar worden negen
projecten uitgevoerd. Afgelopen
weken is door Delta Groenbouw
en 't Onderholt hard gewerkt op
onder meer het terrein van
Lankhorsterstraat 9 waar een
singel van 800 m2, 12 laanbomen
en 40 m meidoornhaag zijn
geplant.

Streekcommissie
De Graafschap
vergadert op 29 maart

De Streekcommissie De Graaf-
schap vergadert op 29 maart a.s.
om 15.30 uur in het gemeente-
huis van Vorden. De vergadering
is openbaar. Op de agenda staat
onder meer:
• Project Dortherbeek
• Milieuzorggebied Hummelo en

Keppel
• Uitvoering Reconstructieplan

De vergaderstukken liggen tijdens
kantooruren ter inzage bij het
secretariaat in het Plattelands-
huis, Hummeloseweg 85 in
Zelhem, tel. (0314) 625 000.
Streekcommissie De Graafschap
adviseert mede Gedeputeerde
Staten van de provincie Gelder-
land over de besteding van pro-
vinciale en Europese gelden ten
behoeve van de streek De Graaf-
schap.

Stookverbod van kracht voor
particulieren en bedrijven
Wijziging regels rond verbranden (snoei)afval
In de Wet milieubeheer is een nieuw hoofdstuk opgenomen over het
verbranden van afval. Dit bevat enkele belangrijke wijzigingen in ver-
gelijking met eerder geldende regels. Voor het verbranden van afval-
stoffen op het terrein van bedrijven die over een milieuvergunning
moeten beschikken of onder algemene milieuregels vallen, blijft een
algeheel Stookverbod van kracht. Veranderd is het volgende:
• Voor het verbranden en dumpen van (snoei)afval buiten het eigen

erf (het bouwperceel) van bedrijven en op eigen de grond van
particulieren in het buitengebied geldt nu ook een algeheel verbod.

• Burgemeester en wethouders van gemeenten hebben de
mogelijkheid onder bepaalde voorwaarden een ontheffing te
verlenen voor het verbranden van afval (voor zover het geen
gevaarlijke afvalstoffen betreft).

Deze regels zijn ook van kracht in de gemeente Vorden. Burgemeester
en wethouders hebben dit op 2 maart jl. vastgesteld.

Uw grof tuinafval (max. 2 m3) kunt u gratis inleveren bij de afvalbrengpunten
in Vorden en Steenderen. Deze zijn respectievelijk iedere 2e en 4e zaterdag van de
maand geopend (zie uw Afvalkalender).

Uit controles op het verbranden
van afvalstoffen buiten de eigen
erven van bedrijven en op het
terrein van particulieren in het
buitengebied blijkt dat voorname-
lijk de volgende afvalstoffen
worden verbrand: stronken hout,
takken, snoeihout afkomstig van
bomen en struiken, planten en
onkruid dat vrijkomt bij het
onderhoud van de tuin, bladafval,
oude balen hooi en stro,
geschilderd of bewerkt hout
waaronder pallets, etc. Tot voor
kort voldeed een melding bij de
gemeente. Nu geldt hiervoor dus
een verbod, tenzij een ontheffing
is verleend. Ook is in het nieuwe
beleid onderscheid gemaakt
tussen de hoeveelheden te
verbranden afval. Tot 10 m3
verleent de gemeente ontheffing
als aan de gestelde voorwaarden
wordt voldaan. Van 10 m3 tot 50
m3 wordt een advies van de
brandweer gevraagd voordat de
ontheffing wordt verleend. Het
verbranden van meer dan 50 m3
is een bedrijfsmatige activiteit
waarvoor een vergunning op
grond van de Wet milieubeheer
aangevraagd moet worden bij de
provincie Gelderland (het ont-
heffingenbeleid van de gemeente

Vorden is dan niet van toepas-
sing).

Voorwaarden voor ontheffing

De gemeente verleent uitsluitend
ontheffing in een beperkt aantal
gevallen (als de milieuhygiënische
gevolgen minimaal zijn of het
vanuit de traditie gewenst is):
• Om onderhoud van landschap-

pelijke elementen te stimule-
ren, dient groenafval dat
vrijkomt bij het onderhoud
hiervan op een goedkope
manier te worden verwijderd.
Om te voorkomen dat land-
schappelijk groen in het
buitengebied niet meer wordt
onderhouden, mogen (snoei)-
hout en takken ontstaan door
onderhouds- en/of verzorgings-
werkzaamheden in deze gebie-
den tot 50 m3 worden ver-
brand.

• Bij besmettelijke ziekten in
gewassen is het noodzakelijk
deze te verbranden als zij
soortgelijke gewassen kunnen
aansteken. Uitsluitend met een
verklaring van de Plantenziekte-
kundige Dienst in Wageningen
kan directe verbranding plaats-
vinden. Wel gelden de stan-

daard voorschriften voor ont-
heffingen.

• Bij traditionele openbare vuren
zoals paas- en vreugdevuren en
kerstbomenverbrandingen
waarbij minder dan 50 m3
wordt verbrand. Als bij een der-
gelijk vuur meer dan 50 m3
hout wordt verbrand en is een
vergunning op grond van de
Wet milieubeheer van de
provincie nodig. Als de verbran-
dingen voor publiek toeganke-
lijk zijn, is bovendien een
ontheffing op grond van de
Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeente
Vorden nodig.

Burgemeester en wethouders
weigeren een ontheffing als dit
in het belang is van de openbare
orde en veiligheid of ter bescher-
ming van de woon- en leefomge-
ving of flora en fauna. Hout,
snoeihout en takken afkomstig
van tuinonderhoud in het bui-
tengebied wordt niet aange-
merkt als een afvalproduct van
het onderhoud van landschappe-
lijke elementen en mag niet
worden verbrand. Dit afval moet
u afvoeren. De gemeente biedt
hiervoor de voorzieningen:
groene container, afvalbreng-
punt. Verwerken in een compost-
hoop kan natuurlijk ook.

Het aanvragen van een ontheffing
voor het verbranden van afval kost
€ 7,50. De procedure duurt onge-
veer zes weken. Wilt u meer dan
10 m3 en tot 50 m3 snoeihout ver-
branden, dan moet u er rekening
mee houden dat dit langer kan
duren, omdat ook een advies van
de brandweer nodig is. Vraag een
ontheffing dus tijdig aan! De ont-
heffing wordt op grond van de Wet
milieubeheer en de Algemene
Plaatselijke Verordening verleend.
Hierin zijn dan de milieubelangen,
en belangen van openbare orde,
veiligheid, woon- en leefomgeving
en flora en fauna afgewogen. Een
formulier hiervoor vindt u op de
website www.vorden.nl of kunt u
aanvragen bij de afdeling bestuur
van de gemeente. Ook voor meer
informatie kunt u contact
opnemen met deze afdeling,
tel. 55 74 74.

Het algehele verbod geldt niet
voor kaarsen, fakkels, kampvuren
(waarbij geen afvalstoffen worden
gebruikt!) en sfeervuren als terras-
haarden, vuurkorven of vuur voor
bakken en braden. Voor zover dit
geen gevaar of overlast oplevert
voor de omgeving. Het verbran-
den van bermen, slootkanten,
planken en bouw- en sloopafval is
verboden. Tot slot is het stook-
beleid, dat sinds 11 mei 1999
gold, op 2 maart jl. door burge-
meester en wethouders ingetrok-
ken en vervangen door boven-
staand beleid.



Belastingaanslag valt eind maart in de bus

Binnenkort ontvangt u de
belastingaanslag 2004 van
de gemeente Vorden. De aanslag
betreft een combinatie van drie
soorten gemeentelijke
belastingen.
• afvalstoffenheffing
• rioolrechten
• onroerende-zaakbelastingen

Afvalstoffenheffing
De tarieven voor de afvalstoffen-
heffing komen bij volledige
kostendekking voor meerper-
soonshuishoudens uit op € 264,-
en voor eenpersoonshuishoudens
op € 198,-. Het tarief stijgt met
respectievelijk € 6,- en € 3,-.

Rioolrecht
Het tarief voor het rioolrecht is
bij volledige kostendekking
€ 102,-. Het tarief daalt van
€ 204,- naar € 102,-.

Onroerende-zaakbelastingen
De tarieven zijn niet gewijzigd.
De gemeenteraad heeft alleen
besloten de bedragen van belas-
tingaanslagen niet meer af te
ronden op hele euro's maar op
eurocenten.

Tariefswijzigingen
Afvalstoffenheffing

meerpersoonshuishouden
eenpersoonshuishouden

Rioolrechten
per 500 m3 afvalwater

Zalmsnip
De gemeente Vorden verstrekt
ook dit jaar weer de Zalmsnip
van € 45,38 via de aanslag
afvalstoffenheffing.
Voorwaarde is dat belasting-
plichtige op l januari 2004
staat ingeschreven op het
adres in de gemeentelijke basis-
administratie. Als deze
vermindering is toegepast,
staat deze op het aanslag-
biljet.

Gewijzigde procedure aanvraag
verklaring omtrent gedrag

2003

€ 258,
€ 195,

€204,-

Onroerende-zaakbelastingen
Woningen per € 2.268,- economische waarde:
Gebruikersdeel € 1,37
Eigenaarsdeel € 1,71

2004

€264,
€ 198,-

€ 102,-

€1,37
€1,71

Niet-woningen per
Gebruikersdeel
Eigenaarsdeel

2.268,- economische waarde:
€ 2,15 € 2,15
€ 2,68 € 2,68

r[ R A A D S V E R G A D E R I N G ]
2 5 m a a r t 2 0 0 4
De gemeenteraad vergadert op
25 maart om 20.00 uur besluit-
vormend. Op de agenda staan
de volgende onderwerpen:

• Gemeentelijke herindeling:
mondelinge toelichting

• Ingekomen stukken o.a.
jaarverslag 2003 Commissie
bezwaar- en beroepschriften

• Eerste wijziging
Rechtenverordening 2004

• Concept-regionale structuurvisie
Achterhoek

Hieronder zijn enkele
onderwerpen nader belicht:
Eerste wijziging
Rechtenverordening 2004
De kosten voor een verklaring
omtrent het gedrag zijn gewij-
zigd naar € 29,50. Verder zijn
de Kadaster-tarieven met 2,25%
verhoogd.

Jaarverslag Commissie
bezwaar- en beroepschriften
De Commissie bezwaar- en
beroepschriften behandeld alle
bezwaarschriften die tegen
beschikkingen van de gemeente
zijn ingediend door inwoners
of bedrijven. De commissie
bestaat uit vijf externe leden.
In 2003 is negen keer verga-

derd, er zijn 26 bezwaar/
beroepschriften ingediend.
Daarvan zijn er 14 ongegrond
verklaard, twee niet ontvanke-
lijk en over zes bezwaarschrif-
ten is geen advies uitgebracht,
bijvoorbeeld omdat zaken
inmiddels opgelost waren of op
een andere manier overeen-
stemming is bereikt. Één be-
zwaar is gegrond verklaard.
De overige waren op het mo-
ment van het opstellen van het
jaarverslag nog in behandeling.

Concept-regionale
structuurvisie Achterhoek
De provincie Gelderland komt
dit jaar met een nieuw streek-
plan met als belangrijkste uit-
gangspunt ruimtelijke kwali-
teit. Een groot aantal gemeen-
ten in de Achterhoek, waar-
onder Vorden, is gevraagd
gezamenlijk bouwstenen voor
hun regio aan te dragen.
Portefeuillehouder Mulderije is
van mening dat in het concept
dat er nu ligt voor onze ge-
meente belangrijke punten zijn
opgenomen, zoals mogelijk-
heden voor lokale woningbouw
en bedrijvigheid, aandacht voor
de problematiek van herinvul-
ling van vrijkomende agrari-
sche bedrijven en voldoende

ruimte voor landbouw en
recreatie en toerisme (projecten
als de Poort tot 't Groote Veld).
De raad bespreekt de concept-
structuurvisie tijdens de
vergadering.

Spreekrecht

U kunt aan het begin van deze
openbare vergadering spreken
over een onderwerp dat voor u
of het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één
uitzondering: u mag geen
onderwerp aan de orde stellen
dat op de agenda staat. U kunt
u uiterlijk woensdag tot 17.00
uur voor de raadsvergadering
aanmelden bij de griffier, de
heer G. Limpers, onder opgave
van het agendapunt waarover u
wilt spreken.

Prinses Juliana overleden:
Boomfeestdag verplaatst naar 7 april
De Nationale Boomfeestdag, die
aanstaande woensdag in meer
dan 350 gemeenten, waaronder
Vorden, gevierd zou worden, is in
verband met het overlijden van
prinses Juliana afgelast en ver-
plaatst naar 7 april. Dit uit piëteit
met de koninklijke familie, die
altijd zeer betrokken is bij de
Nationale Boomfeestdag: in de
ruim 48 jaar van het bestaan van
de Boomfeestdag heeft nagenoeg
iedereen van de koninklijke
familie wel een Boomfeestdag
bijgewoond. Prinses Juliana heeft
een Boom geplant op een Nationa-
le Boomfeestdag in de jaren '80 in
Baarn: zij plantte een boom als
onderdeel van de herstelde
bomenlaan bij Kasteel Groene-
veld. Koningin Beatrix was in
2000 nog aanwezig bij de
Nationale Viering in Utrecht en
de drie prinsessen Laurentien,

Marilène en Annette hebben in
2002 nog geboortebomen geplant
voor hun kindjes. Een tweede
reden voor het verplaatsen van de
Nationale Boomfeestdag is het feit
dat dit jaar op de Boomfeestdag
in ruim 260 van de 350 deel-
nemende gemeenten, ter ere van
de geboorte van kroonprinses
Amalia, speciale geboortebomen
geplant zouden worden. De
Stichting laat weten dat het niet
past om een dergelijke vrolijke
gebeurtenis doorgang te laten
vinden in deze week. Vandaar dat
besloten is de Boomfeestdag te
verplaatsen tot na de begrafenis.

Programma

Voor 7 april is het programma in
Vorden hetzelfde als deze op 24
maart zou zijn geweest. Om 9.45
uur plant de gemeente Vorden in

samenwerking met de Oranje-
vereniging de Amalia-boom.
De kinderen van de groepen 7 en
8 van de Vordense basisscholen
die aan de Boomfeestdag mee-
doen verzamelen zich op dat
tijdstip voor het gemeentehuis.
De burgemeester plant de
koningslinde samen met enkele
kinderen en de Oranjevereniging
organiseert voor alle kinderen een
oranje-ballonenwedstrijd.
Aansluitend vertrekt het hele
gezelschap gezamenlijk naar de
Mosselseweg voor de Boomfeest-
dag. Natuurlijk bent u als inwo-
ner van Vorden van harte welkom
om tijdens de plant van de
Amalia-boom een kijkje te komen
nemen. Op de Mosselseweg 4, bij
de familie Pardij s, vindt de Boom-
feestdag plaats. De ruim 200
deelnemende kinderen planten
hier 1200 bomen en struiken,

Vanaf l april 2004 geldt een
nieuwe procedure voor het
aanvragen van een verklaring
omtrent het gedrag (VOG). Vanaf
deze datum wordt de VOG niet
meer afgegeven door de burge-
meester, maar namens de minis-
ter van justitie door het Centraal
Orgaan Verklaring omtrent
Gedrag (COVOG). De VOG kan in
het algemeen worden aange-
vraagd in verband met een
werkrelatie, visum of emigratie.
Daarnaast wordt een VOG ook
afgegeven voor verenigingen
(bestuursfuncties etc.), schiet-
verenigingen en werkgerelateerde
overeenkomsten. Met uitzon-
dering van een beveiligings-
opleiding wordt een VOG niet
meer afgegeven voor het volgen
van een opleiding.

Aanvragen

Een aanvraagformulier ontvangt
u van degene die u om de VOG
verzoekt. Dit is meestal de werk-
gever. Deze moet op het formulier
aangeven wat het doel van de
aanvraag is. Het aanvraag-
formulier is te downloaden van
internet (www.justitie.nl) of op te
vragen bij het COVOG. De aan-
vraag voor een verklaring omtrent

gedrag moet als vanouds worden
ingediend bij de afdeling burger-
zaken, tel. 55 74 74. Bij deze aan-
vraag moet u overleggen/betalen:
• een volledig ingevuld

aanvraagformulier
• een geldig legitimatiebewijs
• de leges van € 29,50.
De gemeente zendt de aanvraag
door naar het COVOG, dat binnen
vier weken beslist over de
aanvraag.

Meer informatie

Voor vragen over de VOG kunt u
terecht bij de medewerkers van
het COVOG. U kunt hen bereiken
via post, telefoon of e-mail:
COVOG, postbus 16115, 2500 BC
Den Haag, email: frontdesk.
dbz@minjus.nl, tel. (070) 37 07
234.

Bestemmingsplan Vordense Beek ter inzage
De gemeenteraad heeft in de
vergadering van 26 februari jl. het
bestemmingsplan 'Woonpark
Vordense Beek' ongewijzigd
vastgesteld. Dit plan is de plano-
logische basis voor de nieuwbouw
op het 'voormalige bedrijven-
terrein' van de Nedac Sorbo aan
de Nieuwstad. Voor de woningen
die in aanbouw zijn, heeft gede-
puteerde staten van Gelderland
een verklaring van geen bezwaar
afgegeven. Tot en met woensdag
15 april 2004 ligt het plan ter
inzage in het gemeentehuis,

afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis).
Op het ontwerp bestemmingsplan
zijn geen zienswijzen bij de
gemeenteraad binnengekomen.
Een belanghebbende die aantoont
redelijkerwijs niet in staat te zijn
geweest zijn/haar zienswijze bij
de gemeenteraad kenbaar te
maken kan, gedurende de ge-
noemde ter inzage termijn,
schriftelijk bedenkingen indienen
bij gedeputeerde staten van
Gelderland, postbus 9090, 6800
GX Arnhem.

Raad discussieert op 29 maart
over Wet werk en bijstand
Sinds l januari van dit jaar is de
nieuwe Wet werk en bijstand van
kracht. Gemeenten zijn verant-
woordelijk voor de uitvoering van
de wet en hebben een jaar de tijd
gekregen eigen, op de lokale
situatie gericht, beleid te maken.
De vijf aanstaande Bronckhorst-
gemeenten doen dit gezamenlijk
en de voorbereidingen zijn in
volle gang. Om het beleid gestalte
te kunnen geven, moeten keuzes
worden gemaakt. Bijvoorbeeld:
'Voor welke reïntegratie-instru-
menten gaan we geld in zetten?'
en 'Hoe gaan we fraude tegen?'
Over de keuzemogelijkheden
hebben beleidsmedewerkers van
de afdelingen sociale zaken van
de vijf gemeenten, de extern
projectleider en de klankbord-
groep, waarin verschillende
raadsleden van de Bronckhorst-
gemeenten zitten, overleg ge-

voornamelijk eiken, krenten,
vuilbomen, lijsterbes, meidoorns,
hazelaar en gelderse roos die
houtsingels moeten gaan vormen.
Het terrein op de Mosselseweg 4
ligt in het landgoederenlandschap
naast de Baakse beek. De Baakse
beek is aangewezen als ecolo-
gische verbindingszone. De aanleg
van de houtsingels zorgt er mede
voor dat er voor de diverse dier-
soorten in het gebied een veilige
verbinding is tussen het water
van de beek en de omliggende
natuur. De gemeente organiseert
de Boomfeestdag samen met de
werkgroep Leefbaarheid Vorden
en medewerkers van Vereniging
Agrarisch Natuurbeheer 't Onder-

voerd. Op 29 maart a.s. stellen zij
tijdens een discussieavond de
keuzes nogmaals aan de orde en
nemen ze definitieve stand-
punten in. Deze worden dan
vertaald in beleidsvoornemens,
die door de colleges van burge-
meester en wethouders van de
vijf gemeenten moeten worden
vastgesteld. De discussieavond
op 29 maart vindt plaats in het
gemeentehuis van Hengelo en
begint om 20.30 uur. De bijeen-
komst is openbaar en u bent dus
van harte welkom de discussie te
beluisteren. Er is echter geen
inspraakrecht tijdens de avond.
Wilt u meer weten over de Wet
werk en bijstand en de totstand-
koming van het nieuwe beleid
voor Bronckhorst, dan kunt u ook
contact opnemen met de afdeling
sociale zaken van de gemeente
Vorden, tel. 55 74 74.

holt. In aanwezigheid van burge-
meester Kamerling en wethouder
Wichers beginnen de plantactivi-
teiten hier om 10.30 uur.



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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Ruurloseweg 45, voor het bouwen van een garage, datum ontvangst: 12 maart

2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Deldensebroekweg 13, voor het bouwen van een opslagloods, datum ontvangst:

8 maart 2004
• Eikenlaan 2a, voor het vergroten van een clubgebouw, datum ontvangst: 11 maart

2004
• voormalig Sorbo-terrein, bouwnr. 18, voor het veranderen van een woning, datum

ontvangst: 11 maart 2004

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

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Raadhuisstraat 28, voor het vergroten van een woning

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Larenseweg 4, voor het geheel slopen van een schuur

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• Vergunning verleend voor het Babybiggenmealbal op 13 augustus a.s. van 19.00

tot 01.30 uur en een vrijwilligersavond op 14 augustus van 21.00 tot 24.00 uur op
de Eikenlaan 23 in Vorden

• Vergunning verleend voor de verkoop van bloemen op 30 september en 2 oktober
a.s. en het houden van een tentoonstelling op 6 en 7 november in het
Dorpscentrum op de Raadhuisstraat in Vorden

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te
dienen. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom binnen deze
termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied en de sector
samenleving (alleen vergunningen algemeen).

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
• 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 bouwen van
een garage op het perceel Ruurloseweg 45 te Vorden.

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van
artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen
van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het aanleggen van 0,40
hectare bosbeplanting op het perceel Zomervreugdweg ongenummerd, gelegen
circa 220 meter ten oosten van de kruising met de lieferinkweg, kadastraal
bekend sectie O, nummer 407.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 25 maart
t/m 21 april 2004 ter inzage in de bibliotheek en in gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan
een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n ( a r t . 8 . 4 1 W m )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 26 maart t/m 23 april 2004 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• De heer HJ. Klein Kranenbarg, Hackforterweg 31, 7234 SH Wichmond voor het

van toepassing worden van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer op
een reeds aanwezige inrichting voor het vervaardigen van houten meubelen, op
het perceel plaatselijk bekend Hackforterweg 31 in Wichmond.

• Bouwbedrijf Eggink, Kostedeweg 5, 7251 MZ Vorden voor het van toepassing
worden van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer op een reeds
aanwezige inrichting voor machinale houtbewerking, op het perceel plaatselijk
bekend Maalderinkweg 6 in Vorden.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n h e t b e s l u i t o p d e a a n v r a a g o m
v e r g u n n i n g ( a r t . 3 : 4 4 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang van
26 maart tot en met 7 mei 2004, ter inzage het besluit op de aanvraag van:
• Wapenhandel Bosch, Veldwijkerweg 3, 7251 HE Vorden, om: een nieuwe, de

gehele inrichting omvattende, vergunning voor: het in voorraad hebben van
wapens en munitie; het handelen in wapens en munitie; het repareren van

wapens, 24 oktober 2002, adres van de inrichting: Almenseweg 34, kadastraal
bekend gemeente: Vorden, sectie M, nr. 830

De strekking van het besluit/verlening luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. Het besluit is niet
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten
opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 8 mei 2004.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om
schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het
besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet
terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door
die voorzitter is beslist.

o n t w e r p - b e s l u i t ( a r t . 1 3 . 4 W m e nO p e n b a r e k e n n i s g e v i n g
a r t . 3 :1 9 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 26 maart t/m 23 april 2004 ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
• Barendsen Doe het Zelf, Postbus 48, 7250 AA Vorden, voor: een

oprichtingsvergunning voor een detailhandel ijzerwaren, gereedschappen en doe
het zelf artikelen met opslag en verkoop van consumentenvuurwerk, datum
aanvraag: 14 januari 2004, adres van de inrichting: Zutphenseweg 15, kadastraal
bekend gemeente: Vorden, sectie K, nrs. 3474, 3475

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 24
april 2004. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van
schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met
de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op
verzoek inbrengen tot 24 april 2004.

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op 30 maart 2004 vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de welstands-
commissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 11 maart t/m 25 maart 2004,
voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen en plannen
die hij niet direct positief beoordeelt, worden op donderdag l april behandeld in
de voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door de rayonarchitect te
behandelen bouwplannen ligt vanaf 26 maart 10.00 uur ter inzage bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en wordt vanaf 12.00 uur
tevens bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de lijst op de website van
de gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk 25 maart om 12.00 uur bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen
plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de welstandscommissie
voorgelegd.

De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchitect zijn, met
uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door de indieners van de
bouwplannen en andere belangstellenden worden ingezien/bezocht. Alleen de
indieners van bouwplannen en hun adviseurs hebben spreekrecht. Tijdens zittingen
van de voltallige welstandscommissie (meestal in Hengelo) komen bouwplannen uit
het gehele rayon van de commissie aan de orde. Over de definitieve locatie en het
verwachte behandelingstijdstip van de Vordense plannen kunt u op de dag
vóór de zitting informatie inwinnen bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening, tel. 55 75 13.

We zoeken collectanten!
Helpt u mee met onze jaarlijkse nationale collecte? Dit jaar van
23 tot en met 29 mei. Een paar uurtjes maar. 120.000 mensen
met epilepsie zullen u heel dankbaar zijn. Alvast bedankt!
Bel: 030 - 63 440 63

Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

Postbus 270-3990 GB Houten - Giro 222111 www.eDileosie.nl



Vervolg familieadvertenties

Samen met familie, vrienden en gemeenteleden heb-
ben wij op 13 maart herdacht:

Marinus Klein Bramel

Op donderdag 18 maart herdachten wij hem in de
kring van de Kerkenraad van de Hervormde Ge-
meente Vorden, als man van onze ouderling Riek en
als jarenlange, toegewijde vrijwilliger.

God van het leven,
Die stormen stilt.
Niet alleen door de golven te doen verdwijnen,
Maar ook door het water in te ruilen voor land,
voor leven.
God van het leven,
Die licht en ruimte geeft.

Jan Rigterink, preses
Hanny Wichers, scriba

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

Voor uw medeleven die wij mochten ontvangen tijdens
zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, on-
ze broer, zwager en oom

Hendrik Maalderink

betuigen wij onze welgemeende dank.

G.H. Maalderink-Regelink
en familie

7255 DP Hengelo (Gld), maart 2004
Steintjesweide 1

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

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

modekoopje
jongensblouses

+ T-shirt
norm. v.a. 24,95
nu alle
maten: i

AKMOWORKS
bodywarmers
mt. 116-164
norm. v.a. 11,50 nu:

AKMOWORKS
T-shirts
d i v. prints
mt. 92-152
norm. v.a. 8,99
nu alle maten:

AKMOWORKS
broek

•mt. 92-176
norm. v.a. 11,50
nu alle maten:

8

5
8
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FASHION

mode voor het héle gezin

Chr. Muziekvereniging
Sursum Corda

Opgericht 11 november 1930

SiDDDfiaaa
Zaterdag 27 maart 2004

aanvang 20.00 uur

zaal open 19.30 uur

in het Dorpscentrum
Toegang gratis

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

NORDEI
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl
Tel. (0573) 40 84 40 - Fax (0573) 40 84 45.

Het plaatselijk nieuws in

Weekblad Contact

verhoogt de waarde van uw advertentie!

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

m
MME

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



de Bos Makelaardij og

De andere makelaar

voor uw regio!

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

H

Zondag 4 april

vlooienmarkt
Sporthal 't Jebbink

HetJebbink13,Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 15,-.

„REAN"
Tel.(010)4328696

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

Boschland
Accountants & Adviseurs

Accountancy

Belastingadvies

Administratieverwerking

Minas boekhouding

Financiële rapportage

Salaris- en
loonadministratie

Voor het midden- en kleinbedrijf, de
Agrarische sector, Vrije beroepsbeoefenaars

en particulieren.
Voor een nadere kennismaking kunt u contact
opnemen met de heer Henk(G.H.) Boenink.

1 Raadhuisstraat 21
7255 BK Hengelo (Gld.)

hengelp@boschlt'i i

Telefoon:
0575-461391

Fax:
0575-462734

OPEN DAGEN

Periodiek onderhoud computernetwerken

Weevers Net

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

met veel speciale aanbiedingen
Vrijdag 26 maart 8.30 - 21.00 uur

Zaterdag 27 maart 8.30 - 16.00 uur

Zondag 28 maart 12.00 - 17.00 uur

tuinbouwmachines
* afrasteringsmateriaal
* installatietechniek
* gereedschappen

* sfeerverwarming
* schouwen
* tuinmeubelen
* huishoudelijke artikelen

De Heide Smid B.V.
Halle Heideweg 16 - Halle - 0 (0314) 63 17 41

www. heidesmid. n l

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

dames- en Ha rf *en
MODE

herenmode

VERKO OPDAGEN
25, 26 en 27 maart a.s.

Zeer uitgebreide voorjaarscollectie voor dames en heren.

Kom gerust een kijkje nemen, de koffie staat klaar.

l.v.m. de voorbereidingen van de verkoopdagen
zijn wij dinsdag 23 en woensdag 24 maart gesloten.

Lochemseweg 120 - Harfsen - Tel. (0573) 43 12 02 • Elke woensdag gesloten.



Uw auto peilsnel
voordeliger verzekerd!

Ook in 2004 blijft onze premie onveranderd laag!
m

De Consumentenbond raadt aan uw autoverzekering regelmatig te

verversen*. Tientallen autoverzekeringen zijn gepeild en Univé blijkt een

van de voordeligste. En we blijven voordelig want we verhogen onze

premie ook dit jaar niet. En de dekking? Die is perfect, ontdek het zelf.

Wilt u een uitstekende dekking voor een voordelige premie?

Bespaar peilsnel en kom bij ons langs. Natuurlijk kunt u ons ook bellen,

of u surft naar www.unive.nl. Daar kunt u direct uw premie berekenen en

zelfs de verzekering afsluiten.

TTNTVE
X^X VERZEKERINGEN i J

Daar plukt ü de vruchten van!
Univé Oost

Markelo, Burg. de Beaufortplein 13, tel. 0547 - 36 70 00
Ruurlo, Stationsstraat 12, tel. 0573 - 45 83 20

Delden, Langestraat 5, tel. 074 - 377 1710
Lochem, Graaf Ottoweg 18, tel. 0573 - 29 81 00

R WIN NI JHOFF

Bobbus opstapplaatsen

Hout
versnipperen?

Bel dan

Edwin Bretveld
Na 16.30 uur:

tel. 0651923274
of na 17.30 uur:
(0573)49 1234.

Thuiswerkers
gezocht

in de regio
voor grote inpakcentrale,

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

Bel met onze consulente

0900-5555777
(80 cpm)

ma. t/m vr.9-21, za.10-15

Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50
* Eefde, De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo,

Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Ge/se/aar, Floryn 22:00 *
Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo ,Nieuwe weg 22:30 *

Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *
Epse, Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 * Harfsen,

Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek,
Bonte Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45.

Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

Grote
opheffingsverkoop!

Vanaf zaterdag 20 maart iedere zaterdag
verkoop zolang de voorraad strekt.

Alles gaat weg voor handelsprijzen,

dus sla uw slag!
Bomen in soorten, bolcatalpa enz.

Rhododendron
Haagbeuk

Heesters en vaste planten .

Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a - Vorden

Tel. (0575) 55 14 64 of 06 54323046

l l en 12 april

vanaf l l :00 tot 14:00 uur

leder jaar weer een groot succes!

€ 23,50 p.p (kinderen € 11,75 p.p)

PAASBUFFET
l e Paasdag - 11 april

aankomst tussen l 7:00 - l 7:30 uur

Koud, warm en dessertbuffet

inclusief alle drankjes!

All-In prijs €45,= p.p.
Kinderen tot l 2 jaar 50% korting

Voor reserveringen of informatie:

nqene
^^S Sffutze 3luurCo

Stapeldijk 1 - Ruurlo
Tel: 0573-421499

www.orangerie-ruurlo.nl

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd excl. zijkanten

voor slechts € l 89.°°

3 slaapkamers
met een primo stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795 'f°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS

Ki'staunint

'De Tuinkamer

Restaurant

De Herberg
Hotel-boerderij

Speciale aanbieding in de maanden maart en april:
(behalve op zaterdagavond)

Welkomstdrankje

Viergangen menu

Bijpassend wijnarrangement

Koffie met friandises na diner

€ 50,- per persoon

Tevens verzorgen wij vanaf heden:

• kooksessies

• wijnproeverijen

• catering

Tel. 0573 45 21 47

www. restaurantdetuinkamer.nl



DERDAG 25 MAART
staan wij vanaf 8.15 uur voor u klaar in onze compleet vernieuwde winkel

Vanaf 25 maart hebben

wij de enige echte

ZWANENHALS
volgens origineel recept

van 77 cent voor

60 cent per stuk
ongevuld

Ook lekker gevuld met

slagroom of met

slagroom en advokaat

Ontbijt op z'n
paasbest!

Hallo kinderen
' >

Wie maakt de leukste

PAASKIP
Er zijn leuke prijzen te winnen,

Haal de knutselplaat in de
winkel!

Haantje
Echt
lekkere
Paaspret!

Lekker broodje voor
tussendoor. Bereid met boter,
basterdsuiker en kaneel

per stuk 0,70 ct

Aanbiedingen zijn geldig tot en met 3 april

Hartige
broodjes
diverse smaken

3 halen
2 betalen

Vordense
vlaai

frisfruit met

meloenbavaroise

_ 90
8 pers. 4,

Gilde korn
Het donkerste brood

van Nederland

800 gr

nu
70

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel.(0575)551384

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

Open huis donderdag 25 maart van 14.00 tot 18.00 uur, neem een kijkje»»
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Keurslagerij Vlogman! u

Vanaf donderdag 25 maart bent u van harte welkom in
onze vernieuwde Keurslagerij. Onze gedachte achter
deze verbouwing? Hoewel het vertrouwde assortiment
verse vlees en vleesspecialiteiten nog altijd de boventoon
voert, bieden we u nu een bijzonder ruime keuze in kant
en klare maaltijden en heel veel gegrilde lekkernijen. Het
zal u duidelijk zijn dat ook de 'snelle kok' bij ons terecht
kan!
Nieuw in onze winkel is het ZB-meubel. Hierin vindt u
onder meer voorverpakte slaatjes, spekjes, stukjes worst
en salades. Makkelijk om mee te pakken als u onver-

hoopt even staat te wachten. Uiteraard voldoen alle pro-
ducten aan onze kwaliteitsfilosofie: hoogwaardige kwa-
liteit en altijd vers.

Wij maken u graag wegwijs in onze nieuwe winkel,
Dick en Hetty Vlogman, en alle medewerkers

PS: Om de opening van onze vernieuwde winkel op fee-
stelijke wijze te vieren ontvangt u GRATIS een stuk van
onze overheerlijke Grillworst. De kinderen kunnen mee-
doen aan een kleurwedstrijd.

Zo aantrekkelijk kan een verbouwing zijn

o
o
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V E R S V O O R D E E L :

4 stoof lapjes

K E U R S L A G E R K O O P J E :

4 Varkensoesters

/| 00

S P E C I A L :

Beef mozzarella
100 gram €

180

M A A L T I J D V A N D E W E E K :

Oosterse Kipschotel
per portie €

395
G R I L L E R V A N D E W E E K :

Spare Ribs
prijs

P A K M E E U I T O N S Z B - M E U B E L :

Slaatjes
per stuk € 022

P A K M E E U I T O N S Z B - M E U B E L

Keurknakkers
per pakje €

B O R R E L H A P J E :

Mini loempia's
30 stuks €

V L E E S W A R E N T R I O :

Coburgerham +
Cervelaat + Gebraden
Zeeuws Spek

300 gram

Maak kans op één van de vele elektrische party pannen
T/m zaterdag 3 april ontvangt u een kanskaart bij ons groot aantal elektrische party pannen. De winnaars
in de winkel. Deze kunt u direct invullen en bij ons worden vanaf 13 april in de winkel bekend gemaakt,
achterlaten. Onder alle deelnemers verloten we een U kunt de party pan bewonderen in onze winkel.

KEURSLAGERIJ VLOGMAN
Zutphenseweg 16 * Vorden

Tel. (0575) 55 13 21

Onze openingstijden:

ma. 13.30 tot 18.00 uur

di. t/m vr. 8.00 tot 18.00 uur

za. 8.00 tot 16.00 uur



voorjaar 2004

hengelose
ondernemers ,

LAvereniging

tuinmeubelshow
vrijdag 9 april van 8.30-18.00 uur

zaterdag 10 april van 8.30-16.00 uur
Tweede Paasdag van 10.00-17.00 uur

Tuinmeubelen: Hartman, Royal Garden,
Sky Vision, etc.

Kussens: Meer dan 100 verschillende dessins
Kleding: Bjornson, Life Line, Havep, Maddog,

etc.

Kom ook naar onze koopzondag op 28 maart
van 11.00 -17.00 uur
met veel aantrekkelijke aanbiedingen.

Tijdens deze dagen op onze gehele collectie

l O /O KOft l F"! CJ (m.u.v. aanbiedingen).

De koffie
staat klaar

bij: GOOSSENS
Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39 • Fax: (0575) 46 22 05
e-mail: goosheng@tref.nl

Uitnodiging
voorjaarsmode
2004

1884 jubileum-actie 2004
Ter gelegenheid van het jubileum

ontvangt u t/m 28 maart 2004 bij uw
aankoop 'modecheques' cadeau.

Deze cheques hebben een waarde van
10% van uw aankoopbedrag.

Deze 'modecheques' kunt u inwisselen in
de maand mei 2004.

Koopzondag 28 maart.

Dames- en Herenmode
Kerkstraat 11 - Hengelo Gld. - (0575) 461235

rtlode (l<un ne&n/l

/etter ieren feest
Maak kans op de hoofdprijs

/etter mode

ROOZEGAARDE
Sport & Mode

Spalstraat 13
7255 AA Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461996
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Winkelen in Hengelo, verrassend veelzijdig.

SPANNEVOGEL

meubel/maar $ifn/...

KQOPZONDAG 28 MAART
ALLÉÉN IN SHOWROOM HENGELO GLD

van 11.00 tot 17.00 uur

Het meubel dat u zoekt zal toevallig
maar in onze Hengelose showroom

staan! Nou ja, zo toevallig is dat ook
weer niet, want wij hebben een zeer

ruim assortiment waaruit u kunt kiezen.
Maar tijdens deze koopzondag

zijn de prijzen van de aanbiedingen
wel heel aantrekkelijk
Echt weer De Spannevogel!

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

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

GUAÜVIOZE

SHOWROOM
' 'EU3ELEAJ.'

. de/koffie/,
vc/w/11 tot 17 aar

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, (0575) 461484 - Dorpsstraat 27, Ruurlo, (0573) 453193
www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

Beeflënder
Alti jd het lekkerste biertje thuis

y

u met gratis
Welkomstpakket

EXPERT ARENDSEN RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO (GLD.) TEL. (0575) 46 25 11, FAX (0575) 46 30 89

hengelose
ondernemers

vereniging

Het voorjaar begint
bij Schoenmode Hermans.

70cp vien&t, (ee&t, u <H>&?

Nog 1 week actie
• Elke week verloten wij voor de jeugd

een fantastisch skateboard
• Elke week voor de volwassenen

een schoenenbon tw.v. € 50.-
• Tevens voor elke kinderklant
een prachtige rugzak cadeau

bij aankoop van minimaal € 50.-

Voor elke klant een leuke attentie.

Graag
tot ziens
bij

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47
Maandags gesloten.

VRAAG VRIJBLIJVEND NAAR

DE VELE MOGELIJKHEDEN

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



Maart roert zijn staart, wij ook!

-
het grote voordeel i/anCfl

Hengelo (Gld.)

rundergehakt449 MaatjesharingBlijvend laag:
kilo

Gehakt h.o.h.
kilo

3 stuks van 4.49 voor 299

PRINGELS
diverse smaken

van 1.69 voor

99O.
VERSE PIZZA'S

DIVERSE SOORTEN

nu

stuk 500 gram a 4.59

halen betalen

UNOX
STEVIGE
SOEPEN

blik 0,8 liter van 1.15 voori

79O
RIBLAPP kilo4*.99

VERS UIT EIGEN OVEN

BAKE-OFF
APPELTAART

099

M O L E N H O E K

stuk van 3.79 voor

DE WINKEL HOEK

Oh HENGELO (G)

(0575)461205 FAX(0575)464612

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00-17.00 uur

VAN HENGELO

MCII I-NHI )|-h

Lekker bepóólfaór bij' de g roe tip erna n!

Hollandse komkommer
per stuk
Krop malse sla
voor 'u'Zoete aardbeien
500 gram

Kiwïs
10 stuks

Stoofschotel
zak 400 gram

.€

..€

t n & frl1'*'

Tevens uWTi 1B

Te koopp 'P /ekkerBp bij' de



Modeshow bij Duthler Zutphen

Kleur is het sleutelwoord voor
komend voorjaar. Zowel bij de
dames- als herenmode wordt de
nadruk gelegd op frisse en
sprankelende kleuren. De man-
nequins laten in een uurtje
show allerlei combinaties zien
met onder andere fuchsia. Urne,
oranje en turquoise als steun-
kleur. De heren komen met
verrassende accentkleuren als
oranje, geel, kobalt en rood.

De collecties zijn breder gewor-
den: aan de ene kant nog altijd de
japon en het twee of driedelige
pak, maar aan de andere kant ook
verjongende merken die duidelijk
meer een modisch beeld laten
zien. "De klant van vandaag heeft
steeds meer behoefte aan een

breed scala van mogelijkheden om
te combineren en daar spelen we
op alle mogelijke manieren op in",
aldus John Peter Murray.

Een greep uit de damesmerken:
Roberto Sarto, Zerres, Derofa, Finn
Karelia, Cotton Club, B.C. Fashion,
Share, Erfo, H.S. Fashion, T.I.P. en
Dolce Vita en voor de heren onder
andere Bogart, For Fellows, Meyer,
Millwood, Verwey en Elmior.
De modeshow bij Duthler is een
begrip in Zutphen en omstreken,
al 24 (!) jaar heeft het een enorme
aantrekkingskracht op de klanten.
Vooral de gezelligheid en het feit
dat we showen met eigen mensen,
zijn de voornaamste redenen van
de grote belangstelling die de mode
show geniet.

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maand 15 maart:
A groep:
1. De dames Walter kilian en van
Gastel met 59%; 2. De dames van

Burk en Hendriks met 56,3%; 3.
Het echtpaar Wullink met 53,5 %

B groep:
1. De echtpaar Meijerink met
62,5%; 2. De heren Meijers en Jan-
sen met 59,9%; 3. De heer Fey en
mevr. v. d. Ven met 57,3%.

Pluimvee en Konijnenvereniging (P.KV.)
ontving 'Gelderlandpromotieprijs'
De P.K.V. heeft de Gelderland-
promotieprijs ontvangen. Deze
uitreiking vond plaats op de
jaarvergadering in Zevenaar
van de gezamenlijke provincia-
le afdeling Gelderland van de
Nederlandse bond van de Hoen-
der-, Dwerghoender-, Sier- en
Watervogelhouders (N.H.D.B.),
de Nederlandse Konijnen-.Ca-
via- en Knagerliefhebbers Bond
(N.K.B.) en de Nederlandse Fede-
ratie Kleindierenteelt (F.K.).

De prijs bestaande uit een oorkon-
de en geldprijs werd door de voor-
zitter van de jury de heer G.B.J. van
Dommelen overhandigd aan de
voorzitter van P.K.V. de heer G.
Lenselink. De P.K.V. heeft deze on-
derscheiding te danken aan haar
promotie op het gebied van de
kleindierensport in zijn algemeen-
heid tijdens de Country Living
Fair in Vorden. De vereniging
heeft daar een eigen stand. In de
stand presenteert PKV verschillen-
de rassen hoenders en dwerghoen-
ders, konijnen, cavia's en duiven.
Een belangrijke trekpleister is de
laatste jaren een Wyandotte
dwerghoen met kuikens. Daar-
naast zijn de posters van alle dier-
groepen een belangrijk onderdeel
in de stand. Vanaf 2001 heeft PKV
voor het eerst en met groot succes
een knuffelhoek met konijnen in-
gericht. Ook de caviabaan op zon-
dag is jaren een succes geweest.
Als prijsvraag is al enkele jaren ge
werkt met het schatten van het
aantal eieren in een vaas. Een gro-
te groep vrijwilligers staat elk jaar
weer klaar om de stand vijf dagen
te bemannen. Over het houden
van dieren en waar men rassen
kan verkrijgen worden vele vragen
gesteld. Belangrijke hulpmiddelen
zijn boeken, standaards van de
diergroepen en jaargangen Fok-
kersbelangen die ook door de be-
zoekers ingezien kunnen worden.
Voor vragen over adressen van fok-
kers van dieren maakt de vereni-
ging gebruik van catalogussen van
grote shows en de almanak.

De Country Living Fair wordt elk
jaar in augustus gehouden en
duurt vijf dagen van woensdag t/m
zondag. Het aantal bezoekers ligt
tussen de 25000 en 30000. "Elk
jaar staan de leden van PKV weer
verbaasd over de weinige kennis
die er is over de sportfokkerij en
het houden en fokken van dieren.
We krijgen dan ook de meest uit-
eenlopende vragen op allerlei ge-
bied. De meeste verbazing treedt
op wanner we vertellen hoeveel
rassen en kleurslagen er zijn in de
verschillende diergroepen", zo

zegt voorzitter G. Lenselink
"Veel lofbetuigingen van bezoe-
kers vallen ons elk jaar ten deel
over de presentatie. Wij hopen dan
ook dat wij nog jaren als Pluimvee
en Konijnenvereniging Vorden e.o.
ons en de Kleindierensport in zijn
algemeenheid kunnen promoten.
De Pluimvee en Konijnenvereni-
ging Vorden telt 85 leden. Voor on-
ze eigen leden organiseren wij elk
jaar in september een keuring

voor jonge dieren en in november
een clubshow, waarbij ongeveer
300 dieren worden ingezonden,
bestaande uit hoenders, konijnen,
cavia's, sierduiven en watervogels.
Veel van onze leden gaan ook naar
grote landelijke shows en vallen
regelmatig in de hoofdprijzen met
hun dieren" aldus een enthousias-
te voorzitter Lenselink. Voor nade-
re informatie kan men hem ook
bellen (0575) 55 26 70.

Lezers schrijven ...
Buiten verantwoording van de redactie

Na verschillende keren de stukjes
van het bomenbelang en de Stie
pel gelezen te hebben, vraag ik mij
nog steeds af: Wiens belang weegt
hier het zwaarst? Wie worden hier
de dupe van?
Begrijpt u wat het voor ouderen
betekent om meerdere keren per
week of dagelijks naar Zutphen te
rijden om daar een vader, moeder
of vrouw te bezoeken?
Als wij hier een aantal ouderen
kunnen verplegen is dit voor veel
mensen een groot voordeel. Zij
kunnen in hun eigen woonplaats
blijven waar zij zeker door familie
die geen eigen vervoer hebben ge

makkelijk bezocht kunnen wor-
den. Daar de meesten uit Vorden
komen hebben zij dus ook meer
contacten met medebewoners. De
ouderen die ik hier in Vorden
spreek en zij niet alleen hopen al-
lemaal dat er spoedig gebouwd
kan worden. Zeker ook voor dege
ne die nu nog in Zutphen ver-
pleegd worden en dan naar Vor-
den terug kunnen komen. Laat de
tijd die deze mensen nog te leven
hebben, voorgaan.

Tenslotte kunnen wij allemaal
eens zo ver komen dat wij niet
meer thuis verpleegd kunnen wor-
den.

D. Dekker-Achterberg
hetjebbink 51- Vorden

olitievaria GROEP VORDEN

Zondag 14 maart
In de trein werd een conducteur
bedreigd en mishandeld. De ver-
dachte werd later door de politie
aangehouden en overgebracht
naar bureau. Aangezien de ver-
dachte minderjarig is, gaat hij
naar bureau Halt.

Maandag 15 maart
Aan de Industrieweg is getracht in
te breken bij een bedrijf. Gezien
het feit dat het geheel goed was af-
gesloten met meerdere sloten, is
het bij een poging gebleven.

Aan de Enkweg werd een groene
damesfiets met een vernield voor-
wiel aangetroffen.

Dinsdag 16 maart
Op de Brinkerhof vond een aanrij-
ding plaats. Een bestuurder van
een auto reed achteruit en liet bij
deze manoeuvre een aandere be
stuurder niet voorgaan. Beide
voertuigen raakten beschadigd.

Er werd een alcoholcontrole ge
houden. Een 10-tal bestuurders
hebben geblazen, geen van hen
had teveel gedronken.

Vrijdag 17 maart
In de vroege uren vond er een
eenzijdig ongeval plaats op de
Horsterkamp. Een bestuurder van
een personenauto raakte van de
weg en botste tegen een boom.
De bestuurder is vermoedelijk in
slaap gevallen achter het stuur.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN, MET INGANG
VAN l MAART
Gevonden: sleutels (l aan zwart
labeltje); ketting (zilver met 2
hangertjes) en sleutel (2 sleutels
met 2 muntjes).

Verloren: horloge (goud Gucci);
afstandbediening (grijs, klein model);
sleutel (rode banger) en sleutel
(zwart).

Prof.
Dr. A. van der
Meiden in
Wichmond
De Hervormde Gemeente van
Wichmond verheugt zich nu al
op de dienst op zondagmorgen
28 maart a.s.

De bekende Dr. A.van der Meiden
zal dan voorgaan in een gewone
dienst van deze Gemeente.

Door zijn Hoogleerschap Commu-
nicatie en onder andere door zijn
vertaling van de bijbel in het
Twents heeft hij grote bekenheid
verworven in het hele land. Men is
van harte welkom.

O 50 lus info
Stichting Weizij n Ouderen Vorden

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

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

Rijvaardigheidstest

Senioren vanaf 55 jaar kunnen
hun rijvaardigheid laten testen
op woensdag 21 april. Het ver-
trek is bij de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden.

De SWOV organiseert de test in sa-
menwerking met de 3 VO en de ge
zamenlijke Ouderenbonden (AN-
BO en de PCOB).
Veel mensen die al lang geleden
hun rijbewijs hebben behaald en
veel rijervaring hebben, weten dat
er in de loop der tijd bepaalde ge-
woonten sluipen in het rijgedrag

die verbeterd zouden kunnen wor-
den. Bovendien zijn er verkeersre-
gels en -borden bijgekomen en is
het verkeer in de loop der jaren in-
gewikkelder geworden. De rijvaar-
digheidstest biedt u de mogelijk:

heid om met een rij-instructeur in
uw eigen auto een rit te maken en
samen vast te stellen of uw rijstijl
aanpassing nodig heeft of dat u
nog goed kunt mee komen in het
moderne verkeer. Aan deze test
zijn geen consequenties verbon-
den t.a.v. uw rijbewijs, u doet het
voor uzelf en natuurlijk voor uw
medeweggebruikers. Want in het
verkeer zijn we allemaal van el-
kaar afhankelijk. Voorafgaande

aan de test wordt een ogentest ge-
houden door de firma Siemerink.
Veel ouderen zien, zonder dat zij
dat beseffen niet scherp genoeg
om zonder bril een auto te bestu-
ren. Een ogentest stelt dat vast en
geeft u de gelegenheid om maatre
gelen te nemen. De middag voor
de rijtest, dinsdag 20 april, wordt
Verkeer en Veiligheid in het alge
meen behandeld, en de theorie die
behoort bij de rijvaardigheidstest.

DE KOSTEN ZIJN € 12,50,-
Opgave voor de rijvaardigheidstest
kan tot uiterlijk 8 april bij de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Tel. 553405.

VERKEER EN VEILIGHEID
Op dinsdagmiddag 20 april om
14.00 uur wordt er in het Stamper-
tje een middag georganiseerd met
als onderwerp: Verkeer en Veilig-
heid voor ouderen.

Op deze middag wordt de theorie
behandeld die hoort bij de rijvaar-
digheidstest, maar ook wordt ver-
keer en veiligheid in algemene zin
behandeld, dus ook als u alleen
maar fietst, kan deze middag erg
nuttig zijn.

Deze middag is gratis.
Wilt u hierover meer informatie:
tel. 55 34 05.
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de,aeit wore,*
De vogeltjes fluiten, de natuur komt weer tot leven. Ook bij ons begint het weer te
kriebelen: het nieuwe zwemseizoen komt er aan!
Straks is het weer zo warm, dat je smacht naar een koele duik in het openluchtbad in
de bossen. Heerlijk baantjes zwemmen, roetsjen van de glijbaan, volleyballen, klim-
men en klauteren en natuurlijk de kinderen bijstaan in het verwerven van het zo be-
langrijke zwemdiploma, voor een leven lang onbezorgd waterplezier.

Het bestuur en de medewerk(st)ers van zwem- en recreatiebad "In de Dennen" heb-

A ben de afgelopen maanden weer hard gewerkt om het zwembadterrein er piekfijn uit
te laten zien en het bad weer zwemklaar te maken. De gebouwen zijn zelfs voorzien
van een vrolijke lik verf!

Op deze Plonsi-pagina vindt u alle gegevens over het nieuwe seizoen bij elkaar. Tref nu
al voorbereidingen, om straks weer een heel seizoen te kunnen genieten van het water!

£we,tt(l>ad (n de O enne/t keaftt e,/^e,it tvefó/te,/
Vanaf dit seizoen heeft zwembad "In de Dennen" een eigen website! Het adres is:
www.zwembad-indedennen.nl. Op deze site vind u alle actuele informatie met betrek-
king tot het zwembad, de openingstijden, speciale activiteiten, de zwemvierdaagse en
nog veel meer. Neem een kijkje op onze site om altijd op de hoogte te zijn van de laat-
ste nieuwtjes. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ons dit laten weten via het
email-adres dat aan deze site gekoppeld is: info@zwembad-indedennen.

Sinds vorig jaar is de kantine in eigen beheer van het zwembad. Tijdens ope-
ningstijden is er aan het loket bij de kassa altijd snoep, frisdrank, een kopje koffie

-r of een ijsje verkrijgbaar. Met name tijdens de zwemlessen zal er altijd een vers
kopje koffie voor u klaarstaan.

Bij erg mooi weer streven wij ernaar, om op de woensdagmiddag en in het week-
end, de grote kantine zoveel mogelijk te bemannen. In de zomervakantie zal deze
bij mooi weer iedere dag geopend zijn.

Z6Ü6tKV-a

Dit seizoen start zwembad "In de Dennen" met de vernieuwde zwemvaardigheidsdiplo-
ma's, die per 1 januari 2005 voor heel Nederland gaan gelden. De inhoud van de diplo-
ma's is breder, waardoor het beter aansluit op het Zwem-ABC. De kinderen moeten bij-
voorbeeld gekleed zwemmen met survivalopdrachten, in tweetallen werken, de vlinder-
slag wordt al geleerd vanaf zwemvaardigheid 1, etc. Behalve het aanleren van de tech-
nieken wordt er dus ook veel aandacht besteed aan het reageren op onverwachte situa-
ties, samenwerken en variaties op al geleerde vaardigheden.

TTe,t '
Afgelopen winter heeft het zwembadper-
soneel zelf de kwast ter hand genomen
en zijn de gebouwen van het zwembad-
terrein weer netjes in de kleuren geel en
blauw geschilderd. Het ziet er allemaal
een stuk vrolijker uit. Het zonnetje mag
nu komen!

Ook nieuw is de invoering van de éénma-
lige machtiging. Met deze machtiging
voorkomen we dat er een onnodige geld-
stroom van de bank en weer terug plaats-
vindt. De klant vult de machtiging in, wij
leveren dit bij de bank in en de bank
schrijft het bedrag keurig van de betreffen-
de rekening af. Geen gedoe met pinnen,
geld wisselen of geld overmaken; voor u
en voor ons een stuk eenvoudiger!

Een veel gestelde vraag is: waarom
heeft zwembad "In de Dennen" geen
hoge duikplank?
Het antwoord is eenvoudig: omdat het
bad niet diep genoeg is. Eigenlijk heb-
ben wij ook geen lage duikplank, de zo-
genaamde 1 meter plank. Onze duik-
plank is namelijk even hoog als de
startblokken. Gelukkig is dit wel een
goede plank, waar voldoende kunsten
mee te vertonen zijn.

De, t ar /we,* v-oor 2004
De vootvefkooptarieven zijn alleen geldig op de voorverkoopdata (zie hieronc

Voor-
verkoop (€)

Combinatie abonnement,

Seizoenabonnement,

Zwemlessen

Diploma zwemmen

Entreekaart

Avondkaart na 18.00 u.
10-badenkaart

Golfbaan

Groepskaart
(minimaal 25 personen)

Lidmaatschap "In de Dennen"

1e ouder 41,-
2e ouder 25,-
kind3tot 18 jaar 16,-

kindStot 18 jaar 26,-
volwassene 41 ,-
65+ 35,-

(12 lessen)
losse leskaart (1 les)

kind 3 tot 18 jaar
volwassene
65+

kind 3 tot 18 jaar
volwassene

kind 3 tot 18 jaar
volwassene

p.p.

5,00

!ej).
Seizoens-
prijs(€)

46,-
28,-
18,-

29,-
46,-
37,-

29,-
2,90
4,50

2,50
3,-
2,70
2,20

21,-
26,-

1,60
2,20

2,20

l/oorde,K/&e,
U kunt abonnementen voor het komend seizoen op de volgende manier bestellen: knip
het bestelformulier (op de vorige pagina van deze krant) uit. Vul uw wensen in en lever
het formulier in op één van de onderstaande voorverkoopdata, aangevuld met een ori-
ginele pasfoto (op achterzijde voorzien van naam en geboortedatum) van elke persoon
waar de seizoenskaart voor bestemd is. Heeft u vorig jaar een pasfoto ingeleverd, dan
is dat voor dit seizoen niet nodig. Uw abonnement ligt dan vanaf 1 mei klaar aan de
kassa van het zwembad.

BesteMnschrijfformulieren voor abonnementen en zwemlessen, en het informatiepro-
gramma "Plons" over de zwemlessen zijn ook verkrijgbaar bij de bibliotheek en het
VVV kantoor in Vorden.

l/oorv-er&oop data:
Datum
maandag 29 maart

dinsdag 30 maart
woensdag 31 maart
donderdag 1 april
vrijdag 2 april

woensdag 7 april

lijd
18.30-20.30 uur

18.30-20.30 uur
14.00-17.00 uur
18.30-20.30 uur
08.15-09.30 uur

14.00-17.00 uur

Waar
Dorpscentrum,
Raadhuisstr. 6 in Vorden
Dorpscentrum
Dorpscentrum
Dorpscentrum
School "De Kraanvogel"
in Kranenburg
Zwembad "In de Dennen"

&e, data
Opening zwembad:
zaterdag 1 mei om 1 3.00 uur
Sluiting zwembad:
zondag 5 september om 1 7.00 uur
Start zwemlessen: donderdag 6 mei

Openingstijden:
maandag 1 3.00 - 20.00 u.
dinsdag t/m vrijdag 07.00 - 20.00 u.
zaterdag & zondag 1 2.00 - 1 7.00 u.

Afwijkende openingstijden in de laatste
week (30 augustus t/m 5 september):
maandag 14.00 - 19.00 u.
dinsdag t/m vrijdag 07.00 - 1 0.00 u.

14.00 -19.00 u.

Op Hemelvaartsdag (20 mei) en 2ePinkster-
dag (31 mei) is het bad open als op zondag.
Bij bijzonder mooi weer heeft het bad aange-
paste openingstijden die in het bad (of op de
voicemail), bij de VW en op onze website
worden aangekondigd.

Wij organiseren dit jaar alweer de
30e zwemvierdaagse!!
Data: maandag 21 juni t/m vrijdag 25 juni
Aanvangstijden:
ma. 21 juni: 18.30-20.00 uur
di. 22 juni t/m vr. 25 juni: 's ochtends
7.00 -10.00 uur of 18.30 - 20.00 uur

'INJiy^NNEN'

Zwem- en Recreatiebad
"In de Dennen"

Oude Zutphenseweg 7 # 7251 JX
Vorden * tel. 0575-551203

www.zwembad-indedennen.nl
Email: info@zwembad-indedennen



Zwem- en Recreatiebad "In de Dennen"
Oude Zutphenseweg 7 * 7251 JX Vorden * tel. 0575-551203

Email: info@zwembad-indedennen -:' www.zwembad-indedennen.nl

Bestelformulier Zwemabonnementen
Voorverkoop Seizoen 2004

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnr.:

Bestelt hierbij voor het seizoen 2004 de volgende abonnementen:
let op: deze voorverkooptarieven gelden alleen bij betalingen ontvangen vóór 10 april 2004!

Combinatie-abonnement(en)
€ 41 -1e ouder, voorletters geboortedatum m/v

€ 25-2° ouder, voorletters geboortedatum

€ 16-kind, roepnaam geboortedatum

€ 16,-kind, roepnaam geboortedatum

€ 16,-kind, roepnaam geboortedatum

€ 16,-kind, roepnaam geboortedatum

€ 26,-roepnaam geboortedatum

€ 26,-roepnaam geboortedatum

Volwassenenabonnement(en) (geboren voor 1 mei 1986)
€ 41 -voorletters geboortedatum

€41 -voorletters geboortedatum

Ouderenabonnement(en) (geboren voor 1 mei 1939)
€ 35,-voorletters geboortedatum

€ 35,-voorletters geboortedatum

m/v

m/v

m/v

m/v

m/v

Jeugdabonnement(en) (voor personen geboren op of na 1 mei 1986)
€ 26,-roepnaam geboortedatum m/v

m/v

m/v

m/v

m/v

m/v

m/v

Q Pasfoto (op achterzijde voorzien van naam en geboortedatum) bijgevoegd
(alleen als deze vorig jaar niet is ingeleverd).

Q Ondergetekende machtigt zwembad "In de Dennen" om het verschuldigde bedrag van
€ éénmalig van zijn/haar rekening af te
schrijven. Dit bedrag wordt medio april van de rekening afgeschreven.*
* Betaler heeft geen recht op terugboeking.

Rekeningnummer

Datum:

Van:

Handtekening:

' I N

Zwem- en Recreatiebad "In de Dennen"
Oude Zutphenseweg 7 * 7251 JX Vorden # tel. 0575-551203

Email: info@zwembad-indedennen * www.zwembad-indedennen.nl

Inschrijfformulier Zwemlessen
Seizoen 2004

Het komend seizoen zullen weer zwemlessen worden gegeven in het extra
verwarmde openluchtbad "In de Dennen" te Vorden. Er zal worden opgeleid
voor het nieuwe Zwem-ABC en de hogere zwemdiploma's. Gestart wordt op
donderdag 6 mei 2004. De kosten voor de zwemlessen bedragen € 29,00
voor een 12 lessenkaart. Dit is exclusief de entreeprijs; kinderen dienen in
het bezit te zijn van een abonnement. Als u een kind wilt opgeven voor
zwemles, dan kan dit door invulling van dit formulier:

Naam:

Voorletters:- M/V

Roepnaam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnr.:

Geboortedatum:

Opleiding: A ae ac
Snorkelen

Zwemvaardigheid U 1

Q Plankspringen

t_)2 as

Het ingevulde formulier s.v.p. inleveren tijdens één van de voorverkoopdata
of vóór 1 mei 2004 deponeren in de brievenbus van het zwembad of opstu-
ren naar: "In de Dennen", Oude Zutphenseweg 7, 7251 JX Vorden.

UW ADVERTENTIE
DOORPIAATSEN IN

Journaal ZetRem/Maiïe
In overleg met drukkerij van Barneveld,
uitgever van het Journaal Zeffwn/Maüe, kunt u
tegen een aantrekkelijk tarief uw advertentie
in het Journaal Zeffiem/Matte doorplaatsen.

De afgelopen tijd hebben diverse ondernemers
ons laten weten belang te hechten aan deze
mogelijkheid. U bereikt hiermee nog meer lezers
in het gebied Zelhem-Halle!

Heeft u belangstelling neem dan contact op met
TON BREUKERS, advertentieacquisiteur, tel. (06) 52 58 49 92 óf
DRUKKERIJ WEEVERS. Nieuwstad 30, Vorden, tel. (0575) 55 10 10

WEEKBLAD Journaal
CONTACT' Zethem/Matte

U ziet &et in woanblaben
ais Eigen Huis en VT Wonen

maar u vindt Inl in Kifoer

Actie-aanbieding WITNEY
hoekbank in stof van 2.295,-

voor l .795,- uit de

i'oo r Oo&t-Gelöerlanb:

W O N E N & S L A P

Kijk of) www.nffuastyl.nl of kom
i h u i r onze showroom.

u deur T'tw harte welkom.

W E H L S E W E G 4 K I L D E R
T E L . 03 l 4 6 8 3 0 4 l

We zoeken collectanten!
Helpt u mee met onze jaarlijkse nationale collecte? Dit jaar van
23 tot en met 29 mei. Een paar uurtjes maar. 120.000 mensen
met epilepsie zullen u heel dankbaar zijn. Alvast bedankt!
Bel: 030 - 63 440 63

Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

Postbus 270-3990 GB Houten - Giro 22 LI www.eDileosie.nl

Erfenis belastingvrij
naar uw kinderen!

jaarlijks mag u uw kinderen belastingvrij een bepaald bedrag schenken. Dat scheelt
later successierechten. Praat eens met Tap Tromp van Hoff notarissen over de vele
bijzondere schenkingsmogelijkheden. Het eerste adviesuur is gratis! Kijk ook op
www.tthnotarissen.nl.

Jap Tromp Hoff

Lochem.Tel.: 0573-298 398. Zutphen,Tel.: 0575-584 584

Kom bij ons een

feestelijke
kaart
uitzoeken.

Of neem de monster-
boeken mee naar huis
om samen uw keus
te maken uit
onze grote collectie.

\

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86



W i elrennen

Richard Sleumer uit Vorden 7e
in het Duitse Rhede
Wielrenner Richard Sleumer van
RW Vierakker-Wichmond is afge-
lopen weekend zevende in het
Duitse Rhede. Ook twee anders
streekgenoten presteerde goed in
deze koers voor junioren. Eerste
werd Frederic Beckers uit Aalten
en tweede werd Robert Giesink
eveneens uit Aalten.

Ook de andere leden van RTV
Vierakker-Wichmond hebben het
afgelopen weekend goed gepres-
teerd. Peter Makkink uit Hengelo
werd zaterdag in Zutphen derde.
Dit is een wedstrijd georganiseerd
door de Salland IJssel Combinatie.
Die organiseren elk jaar een aantal
voorjaarwedstrijden waar uitein-
delijk overall winnaar uit komt
rollen. Ook zondag was Peter Mak-
kink weer van de partij. Toen werd
hij achtste. Rudi Peters uit Wich-
mond werd in deze wedstrijd knap
zesde. Winnaar werd prof Frank
Van Duimen van Bankgiroloterij.
De laatste wedstrijd georganiseerd
door Salland IJssel Combinatie is
volgende week in Doetinchem.
Dan doet ook nationaal kampioen
veldrijden bij de junioren Thijs
van Amerongen mee. Eind maart
beginnen nationale koersen weer.
Binnenkort als de tijd een uur ver-
zet wordt, start RTV Vierakker-
Wichmond ook weer met de
maandagavondtrainingen. Het ver-
trek is om halfzeven in Wichmond.
Dit is een unieke gelegenheden
voor niet-leden om een keer met
RTV Vierakker-Wichmond mee te
trainen. Het dragen van een val-
helm is verplicht.

Voetbal

RATTI
Programma 27/28 maart

« Warnsveldse Boys F7 - Ratti Fl; Lo-
huizen El - Ratti El; Ratti E2 - Doe-
tinchem E5; SSSE Dl - Ratti Dl;
Loenem. C2 - Ratti Cl; Lochem B3 -
Ratti BI; Ratti 5 - Grol 12; EDS l -
Ratti 1; Bon Boys 5 - Ratti 2; Ratti 3
- Vorden 6; Westendorp 6 - Ratti 4;
Ratti l - Bredevoort l (dames);

Programma dinsdag l april
RKZVC 6 - Ratti 4

RATTI DAMES
* Ratti l - Erix l

Afgelopen zondag stond Erix l op
het programma. Het eerste kwar-
tier was het Ratti dat domineerde
op het veld. Vanaf de twintig me-
ter lijn was het Marielle Peters die
de bal op Genie Brummelman gaf.
Gerrie Brummelman koos een
hoek en schoot de bal binnen de
palen. Dit resulteerde in een 1-0
voorsprong. Na dit doelpunt wist
Ratti het goede spel niet te hand-
haven en werd Erix feller en fana-
tieker. Ratti was vaak net een stap
te laat en Erix profiteerde hiervan
en scoorde de gelijkmaker. Zo ging
Ratti met l - l de rust in.

Na de rust was het duidelijk dat
Ratti niet tevreden zou zijn met
een gelijkspel en er werd alles of
niets gespeeld. Er waren veel cor-
ners en voorzetten, maar de voor-
hoede had echter moeite om het
net te vinden. In de 57e minuut
was het Mikkie Steenbreker die de
bal uit de kluts na een corner bin-
nen schoot. 2-1. De dames van Rat-
ti zochten naar de 3-1, maar helaas
was het fluitsignaal hiervoor te
vroeg. Met een 2-1 eindstand zijn
de 3 punten in tegenstelling tot vo-
rige week nu wel weer binnen ge-
haald. De concurrent SHE heeft
punten laten liggen, waardoor Rat-
ti drie punten los staat van de
nummer twee. Zo staan de dames
van Ratti weer een treetje hoger op
de ladder naar het kampioenschap!
Aanstaande zondag thuis tegen
Bredevoort 1.

RATTI-GAANDERENSE BOYS
Op zondag 21 maart moesten de
jongens van Ratti l weer de wei in.
Ditmaal was de tegenstander het
laaggeklasseerde Gaanderense Boys.
Keeper Bert-Jan Kolkman was ver-
hinderd, waardoor keeper van Rat-
ti 2, Jasper Klunder, zijn debuut
kon maken voor de hoofdmacht
van Ratti. Voor aanvang werd er
door trainer Flip Pelgrum voor ge
waakt, dat er na de goede resulta-
ten van de afgelopen weken geen
sprake mocht zijn van onderschat-
ting en dat iedereen scherp aan de
aftrap moest verschijnen.
De Ratti-spelers begonnen dan ook
voortvarend aan de wedstrijd. Met
een keiharde wind pal tegen was
er meteen na de aftrap een grote
kans te noteren voor Ratti. Helaas
ontbrak het op dat moment in de
afwerking. Na een aantal flitsende
aanvallen van de groen-witten
kwam Gaanderense Boys wat beter
in het spel en kreeg Ratti steeds
meer moeite om tegen de wind op
te boksen. Gaanderense Boys kreeg
(vanwege de wind) een licht veld-
overwicht, maar wist zich nauwe-
lijks kansen te creëren. Ratti
kwam er enkele malen gevaarlijk
uit, maar de benodigde scherpte
bleek totaal niet aanwezig te zijn
onder de Ratti-spelers. Logisch dan
ook, dat de rust werd bereikt met
de stand 0-0.
Na elkaar in de rust eens goed aan-
gekeken te hebben, werd duidelijk
dat Ratti de tweede helft met meer
beleving en inzet moest spelen. Te
gen het voetballend zeer zwakke
Gaanderense Boys mocht geen
puntverlies geleden worden. Met
de wind in de rug kozen de Ratti-
mannen meteen de aanval en
werd de defensie van Gaanderense
Boys stevig onder druk gezet. De
kansen die zich voordeden waren
echter nog steeds niet aan de Ratti-
aanvallers besteed. Ook het nodige
geluk ontbrak met een aantal kop-
ballen net voorlangs en een schot
op de paal.

Na een klein kwartiertje in de
tweede helft werd de ban dan toch
gebroken voor Ratti. Een vrije trap
vanaf ongeveer 25 meter werd
door hard Mario Roelvink inge
schoten. De bal werd zeer licht ge
toucheerd door de eenmansmuur
van Gaanderense Boys. De bal ging
hard richting linker onderhoek en
onder druk van een aantal inlo-
pende Ratti-spelers greep ook de
keeper van Gaanderense Boys niet
in. Via de paal caramboleerde de
bal in de goal. Deze verlossende
eerste treffer was een mooie opste
ker voor Mario Roelvink. Hiermee
poetste hij zijn ongelukkige eigen
goal van vorige week weg.

Na de 1-0 voor Ratti probeerde
Gaanderense Boys aan te zetten.
Tot uitgespeelde kansen leidde dit
niet, maar Gaanderense Boys werd
toch gevaarlijk met een vrije trap
vanaf randje zestien. De zeer goed
ingeschoten vrije trap werd echter
zeer knap onschadelijk gemaakt
door keeper Jasper Klunder, die de
afwezige Bert Jan Kolkman uitste
kend verving.

De Ratti-spelers kozen weer snel de
aanval en een uitstekend uitge
speelde aanval werd beheerst afge
rond door Mark Sueters. De 2-0
stond op het bord en daarmee was
wedstrijd gespeeld. Gaanderense
Boys was de hoop op een goede af-
loop verloren en Ratti kon makke
lij ker voetballend een aantal Ie
vensgrote kansen creëren. In de fa-
se na de 2-0 hadden de Ratti-man-
nen zeker nog een aantal doelpun-
ten moeten maken, maar een zeer
grote zege bleef uit. Het slotak-
koord was nog wel voor Mark Su-
eters. Na een goede pass van Mat-
thijs Nijhof kapte Sueters be
kwaam een drietal verdedigers uit
en schoot opnieuw goed in. Met
deze goal bracht Sueters de eind-
stand op 3-0 en hield Ratti de pun-
ten in eigen huis.

Volgende week wacht Ratti l de
uitwedstrijd tegen het Ellecomse

EDS. Een belangrijke wedstrijd
voor Ratti. Winst betekent name
lijk directe aansluiting bij de grote
middenmoot in de zesde klasse C.

SOCII
Socü - Anadolu:
In een matige wedstrijd was mede
door de harde wind goed voetbal
onmogelijk. De scheidsrechter had
hier waarschijnlijk ook last van en
floot warrig en zag zelfs enkele
zware overtredingen over het
hoofd of floot resoluut de andere
kant op. Het leek tot aan de rust de
bekende bril stand te worden,
maar Jos Peters dacht hier anders
over en schoot naar een van de eer-
ste goede aanvallen over veel schij-
ven resoluut in 1-0.

De tweede helft werd er iets beter
gevoetbald toch was het Anadolu
die in de 56 min. 1-1 wist te scoren.
Naar dik 60 min. maakte alweer de
Jos Peters 2-1, dit bleek de eind-
stand. Peters die 's morgens ook al
actief was in zijn eigen 2de elftal
en hier ook zijn doelpunt mee
pikte en nu al in de 10 min. moest
invallen voor de geblesseerde Gaston
Besseling kan terug kijken op een
geweldig goed voetbal weekend.

Socü Fl - D.Z.C. 68 F4: (H)
Socü El - De Hoven El: 3-5
Socü E2- H.C."03 E4:1-6
ZelosD2-SocüDl:4-0
Dierense B Al - Socü Al: 3-0
Socü 2-Voorts 2:1-2
Witkampers 5 - Socü 3: 2-2
S.V.B.V 3 - Socü 6: 5-1

Programma 28 maart
S.H.E. l - Socü 1; A.B.S. 3 - Socü 2;
Socü 3 - PAX. 7; Rheden 4 - Socii4;
Zutphania 3 - Socü 6.

WVORDEN
Vorden-Viod: 2-2
Vorden en Viod hebben zondag de
punten gedeeld, terwijl Vorden
tien minuten voor tijd nog een
riante 2-0 voorsprong kende. In
twee minuten tijd werd de voor-
sprong uit handen gegeven. Beide
ploegen ondervonden nogal hin-
der van de slechte toestand van
het veld. Bij het bezanden is er
kennelijk wat mis gegaan, want op
sommige plaatsen is het veld ge
lijk aan een zandbak.
Vorden had vanaf de aftrap een
veldoverwicht, maar was niet in
staat om zich echte kansen te creë-
ren. Viod kwam in het spel nauwe
lijks voor en moest het initiatief
overlaten aan de geelzwarten. Veel
verder dan de zestiemeter kwam
Vorden overigens niet. Jan Bert Es-
selink was nog het dichtst bij een
treffer, maar hij zag zijn omhaal
in het zijnet verdwijnen. In de 42e
minuut werd gelegenheidsspits
Erik Rakitov binnen de beruchte
lijnen onderuit geschopt, wat de
scheidsrechter niet was ontgaan
en hij legde de bal op de stip. Rob
Enzerink verzilverde de strafschop
en daarmee kwam Vorden op slag
van rust op een verdiende 1-0 voor-
sprong.

Ook in de tweede helft was Vorden
de betere ploeg. Viod profiteerde
echter van de straffe wind en daar-
door ontstond er een aantal hache
lijke situaties voor het doel van
Vorden. Aan Vorden kant zorgde
Erik Oldenhave met zijn befaamde
vrije trappen voor enig vuurwerk,
m 75e minuut verwachtte keeper
Michel Postma weer een kanons-
kogel, maar dit keer werd Erik Ra-
kitov op maat bediend en kon hij
de 2-0 binnen rikken. Met nog vijf-
tien minuten op de klok leek de
wedstrijd in de knip. Maar in de
80e minuut kreeg Viod de aanslui-
tingstreffer door een snelle coun-
ter en communicatiestoornis in de
Vordense verdediging. Twee minu-
ten later trok het de stand zelfs ge
lijk. Vorden kreeg bij dit doelpunt
de bal niet uit de doelmond wegge
werkt en uit een scrimmage werd
het 2-2. Erik Rakitov dacht in de
laatste minuut nog de winnende
treffer te scoren, maar daar wenste
keeper Postma niet aan mee te
werken. Zondag speelt Vorden uit

tegen Trias te Winterswijk.

Uitslagen 20/21 maart
Vorden B2 - Robur et Vel. B3:10-2
Vorden Cl - Almen Cl: 11-1
Vorden C2 - Eerbeekse Boys C4: 2-0
Steenderen Dl -Vorden D2:4-4
Vorden E2-AZCE2:1^
Vorden E3 - Zelos E3:0^
Wolfersveen ME3 - Vorden E4: 0-5
Pax Fl-Vorden Fl: 0-2
Vorden F2 - Brummen F3:1-2
Hoven de Fl - Vorden F3:4-3
Vorden F4 - DZC '68 F6:1-3
Vorden F5 - Brummen F5:1-0
Brummen F6 - Vorden F6 4-0
Vorden l-VIOD 1:2-2
Sportclub Lochem 2 -Vorden 2:0-1
Vorden 3 - Klem Dochteren 2: 5-3
Vorden 4-AD'69 2: 3-2
Vorden 5 - GFC 4:1-6
Keijenburgse Boys 6 -Vorden 6: 5-0

Programma 27/28 maart
Be Quick BI - Vorden BI; Groen
Wit'62 B4 - Vorden B2; Brummen
C2 - Vorden Cl; Haarlo SP Cl - Vor-
den C2; Brummen Dl -Vorden Dl;
Vorden D2 - DW D5; Vorden D3 -
HC '03 D3; Vorden El - Be Quick Z.
El; HC '03 E2 -Vorden E2; Halle El
-Vorden E3; Vorden E4 - Zelhem E2;
Vorden Fl - Angerlo Vooruit Fl;
Warnsveldse Boy F3 - Vorden F2;
Vorden F3 - Zutphania Fl; Pax F4 -
Vorden F4; Doesburg F3 - Vorden
F5; Vorden F6 - Halle F3; Trias l -
Vorden 1; Vorden 2 - VIOD 2; Vor-
den 3 - Warnsveldse Boy 2; Vorden
4 - Winterswijk 2; Vorden 5 - Klein
Dochteren 3; Ratti 3 - Vorden 6.

Volleybal

PELGRUM/DASH Dl-SMASH Dl
Balsponsor: Autorijschool Reusink
Zaterdag 20 maart speelden de
dames van Pelgrum Makelaars
Dash tegen Smash uit 's Heerenberg.
De eerste set liep gelijk op, maar
toch trok dash aan het einde van
de set aan het langste eind. De da-
mes uit Vorden wonnen de eerste
set met 25-19. Tijdens de tweede
set begon het iets beter te lopen bij
dash. In deze set maakte dash de
punten makkelijker dan in de eer-
ste set. Dit resulteerde in een 25-12
overwinning. De derde set was een
kopie van de tweede set. Niet al-
leen het spel verliep hetzelfde,
maar ook de uitslag van deze set,
dash won wederom met 25-12. Met
een 3-0 voorsprong begonnen de
dames van Dash aan de vierde set
en ook deze wilden de dames na-
tuurlijk winnen. Deze set verliep
alleen niet zo makkelijk als de
tweede en de derde set. Dash
maakte meerdere kleine foutjes en
hier maakte smash gebruik van.
Het was nog even spannend aan
het einde van deze set, maar de da-
mes van smash trokken aan het
langste eind en wonnen de vierde
set met 26-28. Een 3-1 overwinning
voor pelgrum makelaars Dash.
De wedstrijd van aanstaande don-
derdag gaat niet door, deze wordt
verzet. Wel spelen de dames zater-
dag 27 maart in Dinxperlo om
13.30 een bekerwedstrijd tegen
Favorita. Bij deze is men van harte
welkom!

UITSLAGEN 20 MAART
Dames
Huevo D2 - Pelgrum Dash D3: 3-1
Revoc D2 - Pelgrum Dash D4:4-0
Pelgr. Dash D2 - Rabo/Havoc D2:04
Pelgrum Dash Dl - Smash Dl: 3-1

Heren
Willems/Gemini H2 - Pelgrum
Dash Hl: 4-0; Willems/Gemini H3 -
Pelgrum Dash H2: 3-1

Jongens
Dash/Wik JB1 - Bas/Wivoc XB1:4-0

Meisjes
Pelgrum Dash MA1 - Reflex MA2:3-1
Pelgrum Dash MB1 - VCV MB1: 2-3
Pelgr. Dash MC2 - Brevolk MCI: 3-2
Pelgrum Dash MC3 - Reflex MCI: 2-3
Pelgrum Dash MCI - Huevo/Orion
MCI 1-3.

WD-afdeling
Bronckhorst
opgericht!
De Tweede Kamer heeft gespro-
ken; vanaf 2005 zullen de ge-
meenten Vonden, Hengelo, Steen-
deren, Hummelo en Keppel en
Zelhem fuseren tot de grote
plattelandsgemeente Bronck-
horst. Dat betekent dat afdelin-
gen van de politieke partijen
ook zullen samengaan in nieuwe
(grotere) afdelingen.

De WD-afdelingen van de vijf ge
meenten voorzagen de fusie al in
een vroeg stadium en hebben hun
voorzitters dan ook al twee jaren
geleden gevraagd om de oprich-
ting van de WD-afdeling Bronck-
horst voor te bereiden.

Op 15 maart was het dan zover; in
een bijzondere vergadering werd
de geheel nieuwe WD-afdeling op-
gericht. De vergadering vond met
het nodige gevoel voor historie
plaats in Bronkhorst, zoals ook de
nieuwe gemeente wordt ge-
noemd, maar dan met een c.

Dat is niet uit historisch oogpunt,
maar omdat de domeinnaam
Bronkhorst voor het internet al
uitgegven was! Voorafgaand aan
deze oprichtingsvergadering zijn
de WD-afdelingen van de vijf oude
gemeenten nog één keer in ver-
gadering bijeen gekomen om de
afdelingen op te heffen, ook al
weer een gebeurtenis met een bij-
zondere historische betekenis.

De Eerste Kamer zou de plannen
nog kunnen blokkeren maar daar
wordt voorlopig geen rekening
mee gehouden.

Dat zal ook moeilijk gaan, want de
gemeenteraadsverkiezingen voor
de raad van Bronckhorst zullen al
in november plaatsvinden en dat
is kort dag om een en ander goed
voor te bereiden.

Na de oprichtingsvergadering moet
er een aantrekkelijke lijst van
kandidaten voor de gemeenteraad
aan de leden kunnen worden ge-
presenteerd en moet er ook een ge-
heel nieuw verkiezingsprogramma
met bijhorend communicatieplan
beschikbaar zijn om met fris elan
aan de verkiezingen deel te ne-
men. In diverse commissies wordt
nu hard gewerkt om alles voor de
verkiezingen klaar te hebben.

De oprichtingsvergadering op 15
maart kan voor de vijf WD-afdelin-
gen gezien worden als een sluit-
stuk van een lange en succesvolle
strijd voor de totstandkoming van
de fusiegemeente Bronckhorst.

Door consequent vast te houden
aan het idee om te komen tot één
grote plattelandsgemeente en
door de uitstekende connecties
met 'Den Haag' kan dit resultaat
in belangrijke mate worden toege
schreven aan de lokale WD-politi-
ci en bestuurders.

Vervolgens kan het nieuwe afde-
lingsbestuur met de bestaande
raadsfracties besluiten, die te maken
hebben met de nieuwe gemeente,
coördineren. De WD loopt in deze
voorop, maar niet voor de muziek
uit. Hopelijk zal de kiezer dit ook
erkennen en dit in de verkiezings-
uitslag tot uitdrukking brengen.
De WD-afdeling Bronckhorst is er
in ieder geval helemaal klaar voor!

De nieuwe bestuursleden zijn:
Hans van de Sanden (voorzitter)
en Jan Borgman: Vorden; Ton van
Ünder (vice-voorzitter) en Gerard
Huetink: Steenderen; Marchien
Oosterhuis en Dick Teeuwsen:
Hengelo; Els Jansen en Loek Kem-
ming: Hummelo en Keppel; Harm
Waamelink en Bennie Wisselink:
Zelhem.



HET STRAATWERK ROND UW HUIS
I/IOET MOOI ÉN PRAKTISCH ZIJN

Streek Lochem
heeft een buitengewoon mooi,

gevarieerd, uitgebreid en betaal-

baar assortiment in sierbestrating.

Geef uw eigen kleur aan de tuin,

het terras, de oprit, de carport,

etc. Profiteer van de vakkundige

en praktische adviezen. Wij leveren

ook alle hulpmaterialen zoals,

straatkolken, riolering, vulzand,

grind en betonbanden.

Aanbieding

STREEK
HOUT EN B O U W M A T E R I A L E N

Aalsvoort 16, 7241 MA Lochem
Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl

Gebakken straatsteen:
waalformaat glad,
vanaf € 29,95/nv incl. BTW

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

Winnaars van de SLAGROOMTAARTEN
Week 1 Mombarg, Nieuwstad 3, Vorden

Kruisselbrink. Schoolhuisweg 4, Vorden

A. Rondeel, Burg. Vunderinkhof 6, Vorden

Week 2 Haiko Ellerie, Ruurloseweg 89b
fam. Bargeman, Het Wiemelink 36

mevr. Bruinsma, Het Wiemelink 30

Week 3 J. Wiersma, Prins Bernardweg 22
de Vries, Schurinklaan 30, Eefde

A. Kornegoor, Galgengoorweg 22

Week 4 van Vleuten, het Stroo 1
L. Klein Heerenbrink, Ruurloseweg 52
M. Heuvelink, Pr. Clauslaan 21

Week 5 Willemsen, Mispelkampdijk 5

fam. Kapper, Wilmerinkweg 7
W. Sjouken, Het Wiemelink 53

Allemaal van harte gefeliciteerd. U kunt uw prijs afhalen vanaf donderdag
25 maart (in de vorm van een tegoedbon).

Echte Bakker
VAN ASSELT
De Echte Bakker Dat proefje!

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

Er is weer plaats voor enkele

vrijwillige
medewerkers

om het winkelcentrum van de VVV
te versterken.

Inlichtingen en/of afspraken
J. Wullink,

tel. (0575) 55 32 22 of 22 22 81.

<De ZonneHüf

Overbelasting door

refatieproètemen of sportblessures?

welzijnsbehandetingen

'Kjuirtoseweg 13, 7251 L& Vorden
lel: 0575 - 555213

Het plaatselijk
nieuws in

Weekblad Contact
verhoogt de waarde
van uw advertentie!

Runderriblappen ik, io c3."

Poulet of hacheevlees 1 kno c4?9

Hamlap of fricandeau 1 kiio c 4 ?9

Verse, droge of
rookworst per stuk €

3 voor €

U5

uw vakslager

DIJKGRAAF
Telefoon (0578) 66 20 74

LET OP
Omdat wij,

Addy en Mark Dijkgraaf,
hebben besloten om het bedrijf
van onze vader voort te zetten,

zijn we genoodzaakt
om onze marktplekken

op te zeggen.

Dit houdt in dat wij
per 1 april niet meer
op de markt staan.

Wel blijft onze barbequeservice
gehandhaafd zoals u gewend

bent.
Wij danken u voor uw klandizie

van de afgelopen jaren.
Vriendelijk groetend,

Addy en Mark Dijkgraaf

1 50
• .

2 •
4?9

« Mini kalanchoë geel l •

«10 violen 33/

bloemen en planten

« 20 rozen kort
«20 rozen lang

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden
van doorplaatsing

in meerdere edities

Loon- en verhuurbedrijf

H.J. v.d. Berg, Ruurlo

Open dag
27 maart van 10.OO • 17.OO uur.

Voor al uw
Grondwerken o.a. tuin spitten, ontgraven voor bestrating,

aanleg vijvers.
Verhuur o.a. aanhanger, stamper/trilmachine/

knipper, verschillende landbouwwerk-
tuigen.

Levering van: zand, grind, gemalen puin,
bestratingsmaterialen,
nieuw en gebruikt.

Los gestorte compost, schors.
Nieuw: champost.

Höfteweg 8, Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 45 of 06 53454440
Fax (0573) 45 18 19 • www.berggrond.nl

E

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Waldkornbrood
2 broden nu voor € J» UU

Leef gezond!
Eet fijn lijntje brood

Speciaal voor u gebakken.
Als enige in Vorden en omgeving - Atkins dieet

Kersen slofje nu voor € 6.50
FEESTJE!! Wij verzorgen graag uw gebak,
partyhapjes, koude- en warme buffetten,

salades, belegde- en hartige broodjes

Graag tot ziens bij Mirjam Meidenbroek.

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (O575) 55 1O 12 • Autotel. O6 51911855.



'Magidandshow met
Clown Bassie en SyMa Schuyer*

Woensdagmiddag 31 maart a.s.
komt de 'Magidandshow met
clown Bassie en SyMa Schuyer*
in het Dorpscentrum een optre-
den verzorgen. De 'Magicland-
show* is een nieuwe jeugdvoor-
stelling met clown Bassie en
goochelaarster Sylvia Schuyer.

In deze show draait alles om magie
en humor. Sylvia komt uit "Magi-
cland". Dat is een land waar het al-
tijd mooi weer is en iedereen kan
er toveren. Bassie wil zo graag een

olifant toveren, want dat is zijn
grote droom en Sylvia besluit hem
les te geven.
Maar voordat zij Bassie het grote
werk leert, moet hij leren dat een
echte tovenaar begint bij het begin
en dat alle tovenaars uit Magi-
cland zich aan regels houden. Bas-
sie laat zien dat hij al kan toveren
en dat hij daar geen regels voor no-
dig heeft! Maar of dat nu het echte
werk is valt nog te bezien.
Uiteraard zingt Bassie ook een aan-
tal van zijn nieuwe liedjes waarbij

hij begeleid wordt door de toetse
nist Marco Riedijk.
Deze Riedijk neemt overigens alle
muziek in de show voor zijn reke-
ning. Sylvia heeft ook een droom
die zij nog nooit heeft kunnen
waarmaken: Sneeuw! en Bassie
moet haar helpen. Zouden Bassie
en Sylvia het voor elkaar krijgen
om hun droom waar te maken?
Een ding staat vast, de bezoekers
aan deze "Magidandshow" wor-
den van het begin tot het eind be-
toverd door de lach en de magie!

Volgens cabaretgroep "Hoe? Zo!" wordt ut allemaol wel weer better!

Sfeervolle start nieuw cabaretprogramma
Was het vroeger beter of zijn we
tegenwoordig beter af? Alle-
maal vraagtekens. De cabaret-
groep "Hoe? Zo!" gaf zaterdag-
avond in een sfeervolle en bom-
volle zaal "De Herberg" het ver-
lossende antwoord: " Ut wordt
allemaol wel weer better". Be-
gin jaren negentig besloten
Karin Makkink, Yvonne Mak-
kink, Henriet Fokkink, Gerrit
Regelink, André Knoef en Erik
Knoef, de cabaretgroep "Hoe?
Zo!" op te richten met als in-
steek cabaret met een Achter-
hoeks accent.

Zaterdagavond werd het 12,5 jarig
jubileum gevierd met een geheel
nieuw programma met hier en
daar een kleine greep uit de "oude
doos" en met voor de groep zelf als
hoogtepunt de presentatie van de
nieuwe CD. Een aantal van die
liedjes werd zaterdagavond ten ge
hore gebracht. Deze CD ( 14 num-
mers) werd de afgelopen maanden
opgenomen in studio Silvox in Sil-
volde met daarbij muzikale mede
werking van de gitaristen Arjan
Klein Geltink en Stef Woestenenk.
De eerste CD zal aan Stef Woeste
nenk worden overhandigd. Erik
Knoef: " Stef heeft ons ontzettend
geholpen bij het tot stand komen
van de CD. We hebben eerst nog
even met de gedachte gespeeld om
de burgemeester het eerste exem-
plaar te overhandigen, maar ja die
moet nog maar een halfjaar", zo
grapte hij. Misschien een tikkeltje
overdreven, maar toch zal bij me
nig toeschouwer in de zaal het
"avondje "Hoe? Zo!" zijn overgeko-
men alsof je bij een groep gezellig
mensen op visite gaat of anders-
om, ze komen bij jouw op bezoek!
De kracht van de groep is niet al-
leen het Achterhoekse accent, niet

alleen de zang en de humor, maar
vooral de aandacht voor de dage
lijkse dingen in de wereld. Neem
de "inburgeringscursus", prachtig
gespeeld, veel hilariteit maar ook
een "doodstille zaal" toen de groep
zong " het zal je maar gebeuren
wanneer je in je eigen land niet
meer veilig bent"! De tatoeages, de
piercings, ze kwamen volop aan de
orde. Voor de plastische chirurgie
waren dokter Hakkert en dokter
Snijder opgetrommeld. De dokto-
ren "zaagden en beitelden" met
volle overgave aan het menselijk li-
chaam. De jassen met bloed be
smeurd, een "handje" minder, het
maakte de heren niets uit. Het
eindresultaat, ronduit ver-
bluffend!

HANNA
Hanna van de slager met haar
"loerderië" ( een oud succesnum-
mer van de groep) blijft leuk, hoe
wel je beter geen koffie bij haar
kunt gaan drinken. Bah ! Nog-
maals een sterk concept van "Hoe?
Zo!" , de variatie in het program-
ma dat circa 2,5 uur duurde en al
die tijd de aandacht van het pu-
bliek vasthield. Jarenlang verke
ring hebben, je staat op het punt
om te trouwen en dan laatje aan-
staande het toch afweten omdat
ze niet met jouw en je moeder het
bed wil delen! "Ze mot mien altied
hebben, ik heb in mien leaven
meer smeer e'had dan Moham-
med Ali", zo jammerde de bruideg-
om in spe
Eén van de sterkste zangnum-
mers, de "Boerenblues" met gitaar-
begeleiding van Erik Knoef en Ar-
jan Klein Geltink en het zangpaar
"Alberta en Bertus" die liefdevol
tegen elkaar " uithaalden". Even-
eens een humoristisch liefdeslied "
Ik wil niet langer bie oe blieven".

Wil je een dagje met pa Klein Nib-
belink in de auto door de Achter-
hoek toeren, niet aarzelen maar
doen, hij heeft een navigatiesys-
teem in zijn auto. Plaats genoeg
want moeder de vrouw en de bla-
gen zijn immers uitgestapt, zij
moesten po... en pi...!
De mensen die niet weten wat een
"knert" is, of de definitie van een
golfbal niet weten moeten beslist
het programma van "Hoe? Zo!" ko-
men bekijken. De twee deftige ja-
gers leggen het graag uit." De aan-
delen zijn nog steeds niet gestegen
zeg, maar mijn bloeddruk en chlo-
restorol gehalte wel. Te gek man"!
Het sprookje over "Roodmutsje",
het kleine lieve ding, dat door
"oma- lief' als rotte vis werd be
handeld. En watje als meisje alle
maal niet voor nare mannen in
een groot bos kunt tegenkomen
en wat ze je willen laten zien! Een
wel heel geinig sprookje.
"Hoe? Zo!" stak deze avond ook
nog even een waarschuwend vin-
gertje op: " Met shit ben je gauw
boven, maar ook heel snel weer be
neden"! Ut wordt allemoal wel
weer better" zong de groep nog
een keer tot slot. Zij zal het onge
twijfeld nog 12,5 jaar blijven zin-
gen want toen Ina Knoef namens
de aanhang, na afloop van de voor-
stelling, een groot spandoek aan-
bood met de tekst 12,5 jaar "Hoe
Zo!" was op de achterkant ruimte
overgelaten voor het getal 25.
"Dan wordt ut allemaol nog volle
better", zo beloofde Erik Knoef.
Bloemen waren er ook, prachtige
bossen, aangeboden door de kin-
deren van een aantal leden van
"Hoe? Zo!". Op vrijdag 26 maart,
zaterdag 27 maart en zaterdag 3
april wordt het cabaretprogram-
ma opnieuw in "De Herberg" opge
voerd.

Oud Vorden
De vereniging "Oud Vorden"
krijgt dinsdag 30 maart a.s.
bezoek van Fons Rouwhorst en
Henk Graaskamp. Zij presente-
ren dan het klankbeeld "De
boer van gister'n.

De afgelopen jaren hebben Graas-
kamp en Rouwhorst diverse wijzi-
gingen en verbeteringen in het
klankbeeld aangebracht.

Deze avond wordt gehouden in
hotel Bakker. Voorafgaand is er
een ledenvergadering, waarbij de
aftredende bestuursleden HJ.
Reindsen, H. Rossel en F. van Dru-
ten beschikbaar stellen.

Woensdag 19 mei a.s. organiseert
'Oud Vorden' een busreis naar het
museum Bronbeek en paleis 't Loo
in Apeldoorn.

VRTC 'De Achtkastelenrijders'
De Vordense Rijwiel en Toer-
club 'De Achtkastelenrijders'
organiseert op zondag 28 maart
een voorjaarstocht.

De deelnemers kunnen kiezen uit
twee afstanden t.w. 40 en 100 kilo-
meter. De start is bij " De Herberg".

Deze rit gaat richting Borculo en
Barchem. De start van de deelne-
mers aan de 100 kilometer is ook
bij de Herberg.

Deze tocht gaat richting Haaksber-
gen, Noordijk, Borculo, Barchem
en weer terug naar Vorden.

Minder zwerfvuil
dan voorgaande jaren
Ria van Vleuten toonde zich
zaterdagmiddag na afloop van
de actie "opruimen van het
zwerfvuil in het buitengebied
van Vorden", tevreden over het
verloop. Een actie die jaarlijks
door de "Werkgroep ZwerfVuil-
dag Vorden" en de gemeente
Vorden wordt georganiseerd.

'Ik denk dat er vandaag zo'n 1400
kg zwerfvuil is opgehaald, bedui-
dend minder dan vorig jaar (1700
kg) en de jaren daarvoor. Je ziet dat
de mensen toch meer en meer
hun eigen rotzooi opruimen, een
goed teken', aldus Ria van Vleuten.

Het was voor de circa 120 vrijwilli-
gers zaterdagmorgen wel even
"doorbijten". Felle regenbuien en
harde windvlagen maakten er niet
bepaald een vrolijk gebeuren van.
Desondanks werd er met veel en-
thousiasme gewerkt om Vorden
weer schoon te krijgen. Diverse
groepen raapten in hun eigen
buurtschap het zwerfvuil op zoals
de groep Hackfort, Wildenborch,
Wichmond/Vierakker, Kranenburgs
Belang. Daarnaast werd medewer-
king verleend door "Wildbeheer

Eenheid Yssel Oost", Werkgroep
Leefbaarheid Vorden, hengelaars-
vereniging "De Snoekbaars", VRTC
"De Achtkastelenrijders". De D- pu-
pillen van de voetbalvereniging
"Vorden" die de omgeving van het
zwembad en het gemeentelijk
sportpark voor hun rekening na-
men. Verder nog zo'n 25 " losse"
vrijwilligers die veelal op de hoofd-
wegen werden ingezet. Het meeste
zwerfvuil in de vorm van flessen,
lege bierblikjes e.d.

Traditiegetrouw bood het gemeen-
tebestuur alle deelnemers zater-
dagmiddag op de gemeentewerf
een drankje en een boerenkool-
maaltijd aan. Wethouder Wim Wi-
chers bracht alle vrijwilligers dank
voor hun inzet. " Het was de laat-
ste keer (9e) dat er in de gemeente
Vorden een dergelijke zwerfvuil-
dag werd georganiseerd. Ik hoop
dat dit een voorbeeld zal zijn voor
de gemeenten die straks als de
nieuwe gemeente Bronckhorst
zullen verder gaan, zodat er in
2005 opnieuw een dergelijke (de
10e) zwerfvuilactie gehouden
wordt", aldus wethouder Wim
Wichers.

G E N D A V O R D E N

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.

Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

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

MAART
23 Chr. Vrouwenvereniging Passage,

Humor in de trouwzaal.
24 HVG Wichmond, Lotusver.
24 ANBO klootschieten Kleine Stee

ge-
24 Bridgeclub BZR 't Stampertje.
25 PCOB, mevrouw de Vries in 't

Stampertje.
25 Klootschietgroep Vordense Pan.
27 ANBO Goedkope rijbewijskeu-

ring in Woon- en zorgcentrum
'De Wehme', info, tel. 55 20 03.

28 Vrienden van de bibliotheek
Philip Freriks met 'Gare du Nord'
op Hackfort.

29 Bridgeclub Vorden 't Stampertje.
31 Seniorensoos Vierakker-Wich-

mond, dhr. Sterringa in Ludge
rusgebouw.

31 HVG dorp Vorden Ringavond in
de Herberg.

31 HVG Linde Ringavond in de
Herberg.

31 Voorjaarscontactmiddag Welfare
in de Wehme.

31 ANBO klootschieten Kleine Stee
• ge-

31 Bridgeclub BZR 't Stampertje.



1884 jubileum-actie 2004
Ter gelegenheid van het jubileum

ontvangt u t/m 28 maart 2004 bij uw
aankoop 'modecheques7 cadeau.

Deze cheques hebben een waarde van
10% van uw aankoopbedrag.

Deze 'modecheques7 kunt u inwisselen in
de maand mei 2004.

Koopzondag 28 maart.

Dames- en Herenmode
Kerkstraat 11 - Hengelo Gld. - (0575) 461235

Een nieuw plafond in 1 dag!
Zonder hak- en breekwerk

terwijl de meubels blijven staan!

Uit één geheel, op maat gemaakt!

Verlichting naar wens!

LAMECO
plafondsrfls de Timmerije

Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (Gld)

bezoek onze showroom of bel: 0575-463172

'Ik laat mij inspireren!'

keukens
tegels & sanitair

natuursteen
lout & bouwmaterialen,

bouwmarkt
sierbestrating

Helemaal mijn idee.

BouwCenter»HCI
Openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81
Ulft* - Ettenseweg 39 - tel. 0315 69 62 00
Zevenaar* - Ampèrestraat 3 - t e l . 0 3 1 6 5 2 3 2 0 1

*ln de showroom van deze vestigingen staan geen keukenopstellingen

KEUKEN..?!
Spoorstraat 28

7261 AE Ruurlo

tel.: 0573 - 452 000

OPENINGSTIJDEN: ma.13.30-17.30 u.
di. t/m vrij. 09.00-17.30 u. vrij. ook 19.00-21.00 u.
zat. 09.00-13.00 u. Tussen de middag gesloten.

1994 -2004

10 JAAR

R E S T A U R A N T

Op 08-04-2004 bestaat Avenarius 10 jaar

en dat vieren wij met u!

Vanaf 09-04-2004 t/m 30-04-2004

10 gangen diner
voor l 9,94 + 20,04 - € 39,98

(ook tijdens de paasdagen)

PAAS TRAITEUR
Lekker thuis dineren met Pasen?

"Avenarius traiteur"- absoluut geslaagd!

Dit 4-gangen diner begint met een paté van
parelhoen. Vervolgens kalfsbouillon m'et
voorjaarsgroenten. Als hoofgerecht gegrilde

rundersteak met cajunboter, gepofte aardappel
en een gevuld tomaatje. En als toetje: bavarois

van passievrucht. Vooraf te bestellen voor
l e en 2e Paasdag. Af te halen vanaf zaterdag.

€ 19,95 p.p.
Voor reserveringen of informatie:

Dorpsstraat 2 - Ruurlo
Tel: (0573) 45 11 22

www.avenarius.nl

Voor een breed assortiment
aan bonnen komt u naar:

Boomkwekerij
Florijn v.o.t.

Particuliere verkoop
alleen op zaterdag.

Berenpassteeg 2a
7261 NH Ruurlo

tel: (0573) 45 29 77
mobiel: 06 42065409

Laan- en sierbomen.
Lei- en dakbomen.
Beuken voor een haag,

HET PAKHUIS
ANTIEK

CURIOSA
RUITERSPORT

Varsseveldseweg 25, Lichtenvoorde
tel. 0544-37 51 96 privé 0543-45 20 32

mobiel 06-22 48 15 10

Openingstijden:
Donderdag van 10.00 - 12.00 en van 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag van 10.00 - 12.00 en van 13.30 - 21.00 uur
J*4 Zaterdag van 10.00 -12.00 en

van 13.30 - 16.00 uur of op afspraak

* Reparatie * Restauratie * Loogwerk
* Meubelen op maat gemaakt * Stoelen matten



Heropening toonzalen
Helnünk Eibergen

'Het Woonteam van Helmink Eibergen'

Helmink Meubelen aan de J.W.
Hagemanstraat is drastisch ver-
nieuwd. En dat wordt uiteraard
gevierd met een feestelijke
open huis van vrijdagmiddag
26 maart tot en met zondag 28
maart a.s. Want na een lang-
durige interne verbouwing en
verschuiving van de diverse af-
delingen voldoet het gereno-
veerde pand van Helmink Meu-
belen in Eibergen weer aan alle
eisen. De aankleding in de toon-
zalen is zodanig aangepast dat
bezoekers gemakkelijk de di-
verse afdelingen kunnen vinden
en hun keuze kunnen maken.

EEN COMPEET NIEUWE
AFDELING WONINGTEXTIEL
De belangrijkste verbetering bij
Helmink is de afdeling woningtex-
tiel. Hier vindt u over de volledige
lengte van de winkel een schitte-
rende en overzichtelijke presenta-
tie van parket/laminaat, vinyl en
maroleum, tapijt, gordijnen, kar-
petten, zonwering, bedtextiel etc.
Aan de hand van verschillende
creatieve combinatievoorbeelden,
compleet met accessoires blijft u
altijd op de hoogte van de laatste
trends op het gebied van woning-
aankleding. De gehele beneden-
verdieping is voorzien van een
nieuw interieur in kersenkleur
met bijpassende vloerbedekking

en presentatievloeren van parket,
marmoleum en metrofloor. Kort-
om, een bron van inspiratie waar u
talloze ideeën aantreft voor het
sfeervol inrichten van uw woning.

ALTIJD DE NIEUWSTE TRENDS IN
MEUBELEN EN SLAAPKAMERS
Bij Helmink vindt de bezoeker een
keur aan presentaties van de
nieuwste trends in wooncomfort.
Zitmeubelen eethoeken, wand-
kasten, accessoires, modern, no-
stalgisch of klassiek, alle woon-
stijlen zijn ruimschoots aanwezig.

Op de tweede etage biedt de slaap-
kamerafdeling een keur aan slaap-
kamers in modern en klassiek,
met een prachtige testbeddenafde-
ling voor matrassen, bedbodems
en boxsprings.

TALLOZE MOGELIJKHEDEN
IN ZONWERING
Helmink biedt een ruim assorti-
ment in zonwering en volgt altijd
de nieuwste ontwikkelingen op
de voet in rolluiken, screens, knik-
armschermen, rolgordijnen, lamellen,
plissé's etc. Voor het maken van
offertes komt Helmink vrijbijvend
aan huis. De prijzen zijn altijd eer-
lijk en scherp concurrerend. En de
montage gebeurt uiteraard door
ervaren vakmensen.

VRIJBLIJVEND EN VAKKUNDIG
WOONADVIES
Bij Helmink worden woondromen
werkelijkheid. Eerst bij een bezoek
aan de toonzalen, daarna in wer-
kelijkheid bij de klant thuis. Hel-
mink maakt eventueel vrijblijvend
een compleet inrichtingsplan,
waarbij functionaliteit niet wordt
vergeten. Integendeel, het inrich-
tingsadvies houdt rekening met al-
le specifieke eigenschappen van de
woning, is op maat gesneden naar
de persoonlijke situatie én het
budget! Het maken van dit plan ge-
beurt allemaal uiteraard in goed
overleg met de klant, en bij reno-
vatie of nieuwbouw ook met de ar-
chitect of bouwonderneming.

COMFORTABELE FAUTEUILS
VOOR ZITCOMFORT OP MAAT!
Helmink heeft een ruime collectie
relaxfauteuils voor zitcomfort op
maat. Met verstelbare rug/zitting,
zit- of fauteuillift of hoog/laag in-
stelling. In zowel klassiek als mo-
dern. Alle modellen zijn leverbaar
in diverse kleuren stof of leer en
met diverse verstelmogelijkheden
en massageprogramma's (zelfslO
verschillende Japanse massage-
technieken). En er is keuze tussen
elektrische of handbediening. Se
niorenfauteuils worden eventueel
aan huis gedemonstreerd of aan-
gemeten naar persoonlijke com-
fortwensen en lichaamseigen-
schappen.

DE GESCHIEDENIS VAN
HELMINK MEUBELEN
45 jaar geleden is Helmink Meube
len in Vorden gestart met een
meubel/textielzaak. In 1982 heeft
men ook de vleugels uitgeslagen
naar Eibergen. De beide winkels
beschikken over een totale ver-
koopoppervlakte van 5500m2. Me
de dankzij de inzet van 21 mede
werkers heeft Helmink Meubelen
een goede naam opgebouwd inde
regio. Service en vakmanschap
staan dan ook hoog in het vaandel.

VRIJDAG, ZATERDAG EN
ZONDAG OPEN HUIS MET
ACnvrTEITEN EN VOORDEEL
Ook zondag 28 maart is Helmink
Meubelen van 12.00 tot 17.00 geo-
pend om iedereen in de gelegen-
heid te stellen onder het genot van
een hapje en drankje eens rustig
de vernieuwingen gade te slaan.
Ook kan men profiteren van spec-
taculaire voordeelacties.

geef schoon water

Rechtsbuiten of
buitenbeentje?

NSGK.
Elk kind speelt mee

VOOR
GOEDE DOELEN

nederlandse stichting voor het

gehandicapte kind

gro 55 2000
www.nsgk.nl

Op 3 en 4 april a.s. is er een bos- en tuinmachines in Barchem

Rouwenhorst voorjaarsshow
Er zal weer een groot assortiment loop- en zitmaaiers gepresen-
teerd worden en diverse andere tuinmachines, waarvan enkele ge-
demonstreerd kunnen worden.

Behalve de vele aanbiedingen,
worden er 2 vrijkaartjes voor het
concert van René Froger in Am-
sterdam Arena verloot

Omdat de veiligheidsmaatregelen
steeds strenger worden als men
met kettingzagen e.d. werkt, is er
bij Rouwenhorst een uitgebreid as-
sortiment veiligheidskleding en -
schoeisel.

Terugkijkend op het succes van de
cursussen voor het gebruik, onder-
houd en veiligheid van de mótor-
kettingzaag, worden deze in het
najaar wederom gegeven.

Zelf zorgt Rouwenhorst ook voor
de nodige veiligheidsmaatregelen.
Rouwenhorst en personeel is sinds
kort VGA gecertificeerd.
Dit houdt in dat Rouwenhorst vol-
doet aan de verplichtingen vanuit
de Arbo-weL

Met dit certificaat voor vakbe-
kwaamheid is men op de hoogte
van de diverse eisen wat betreft
veiligheid en milieu waaraan de
machines en het bedrijf moeten
voldoen.

Om ervoor te zorgen dat het perso-
neel vakbekwaam opgeleid wordt,
heeft Gerrit Rouwenhorst de oplei-
ding praktijkopleider landbouw-
mechanisatiebedrijf gevolgd en is
het bedrijf nu een erkend leerbe
drijf.

Kom gerust vrijblijvend een kijkje
nemen aan de Zwarteveenweg l te
Barchem.

Het bedrijf is goed te vinden door
middel van naamborden vanaf de
Barchemseweg/Lochemseweg tus-
sen Barchem en Lochem en vanaf
de Vordenseweg tussen Vorden en
Lochem.
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www.autobedrijfcuppers.nl

vrijdag 26, zaterdag 27 en
zondag 28 maart 2004

in Sourcy Center Zieuwent

Meer dan 100 schitterende occasions
staan hier voor u klaar.

De entree Is uiteraard gratis,
terwijl eventuele financiering*

ter plekke geregeld kan worden.

Wanneer u tijdens de show een occasion koopt kunt u kiezen uit:
— 6 maanden uitgestelde betaling (max € 5000,-)*
— of € 250,- aan accessoires
•» of de helft contant!
— Tijdens de show GEEN af leveringskosten!

IKIHKI
www.ikink.nl

AUTOBEDRIJF SIEMES B.V.

www.autosiemes.nl

I/OORHUIS
W A U T O B E D R I J F

www.auto-voorhuis.nl

Openingstijden
- Vrijdag 26 maart 15.00 - 22.00 uur
- Zaterdag 27 maart 10.00 -19.00 uur
-Zondag28 maart 11.00-18.00 uur

)*Toetsing B.K.R. Kinderen onder de 14 jaar zonder begeleiding GEEN TOEGANG!

VOORHUIS
^ A U T O B E D R I J F

DAIHATSU

Dorpsstraat 103, 7136 LJ Zieuwent.
Telefoon (0544) 35 13 19

Ruimtewagens en Stationcars
Toyota Avensis 1.8 Linea Terra Wagon groen met. 1998
Toyota Yaris Verso 1.3 Luna airco blauw met. 2000
Gran Move 1.6i CS groen/zilver met. 1999
Gran Move 1.6ICS zilver met. 1999
Gran Move 1.5i CS Sydney blauw/zilver met. 1998
Gran Move 1.5i CX Airco champagne met. 1997
Gran Move 1.5i CS blauw/zilver met. 1997
YRV 1.3 VTI automaat + airco blauw met. 2001
YRV1.3XTIrood 2001
YRV 1.3 S + airco zilver met. 2000
Terios 1 .3 DWT SE 2WD groen met 2002
Terios 1.3 SX 4WD blauw met. 2001
Rocky 2.8 Wagon TD SX groen/grijs met. 1996
Feroza 1.6 EL-II blauw/zilver met. 1991

Toyota Avensis 1.6 Linea Terra Airco zilver met. 1999
Toyota Corolla 1.6 L Luna 5-drs. airco blauw 1998
Applause nieuw model groen met. 1999
Applause nieuw model beige met. 1998
Applause Li Comfort rood 1994
Applause Si rood/grijs 1994
Applause Li groen met. 1993
Applause Li wit 1991
Valera 1.5 SGI groen met. 1997

Kleine klasse
Sirion 1.0 RTI grijs met. 2001
Sirion 1.0 RTI groen met. 1998
Sirion 1.0 RTI rood met. 1998
Charade 1.3 RTI blauw met. 1999
Charade 1.3 STI Sportint. rood 1997
Charade 1.3 RTI rood 1996
Charade 1.3iTS wit 1995
Charade 1.3iTS rood 1995
Charade 1.3iSG Sedan rood 1994
Charade 1.0 GT-ti grijs met. 1989
Opel Corsa 1.4i Eco blauw 1995

Mini klasse
Cuore 1.0 XTI blauw met. 1999
Cuorel.OXTIgroenmet. 1999
Cuore 1.0 STI groen met. 1999
Cuore 850 Casual blauw met. 1998
Cuore 850 Casual rood 1997
Cuore 850 TS-5 Magie blauw met. 1994
Cuore 850 TS-5 groen met. 1994
Seat Marbella Special rood 1996

DAIHATSU-DEALER VOOR DE GEHELE GELDERSE ACHTERHOEK

OCCASIONS
Daewoo Matiz Class, 5-drs., groen met. 2003
Ford Escort l .6 CLX, 5-drs., petrol, airco 1996
Ford Escort l .6 BE, 5-drs., zwart met. 1998
Ford Fiesta l .3 Century, 3-drs., groen met. 2001
Ford Fiesta l .3 Ambiente, rood 2000
Ford Ka l .3 Trend, groen met., airco 2002
Ford Mondeo l .8, 4-drs., blauw met., airco 2002
Ford Mondeo l .8, 16V, BE, 5-drs., groen met., airco 1998
Opel Corsa l .4 Strada, 3-drs., zilver met. 1998
Opel Corsa l .4 Strada, 3-drs., blauw met. 1997
Opel Corsa 1.2 16V Sport, 3-drs., zilver 2001
Opel Astra 1.6 Edition, 5-drs., groen met. 1998
Peugeot 206 l .6 16V XS, 3-drs., blauw met. 2001
Suzuki Swift l .3 GIS, 3-drs., rood, airco 2001
Toyota Corolla l .6 Linea Terra, airco, blauw 1998
VW Golf 1.4 16V,5<Jrs., zilver 2000
VW Polo l .6 zwart met, LM velgen, stuurbekr. 1999

DIESELS
Citroen Xsara l .9 D, 5-drs., groen met. 1998
VW Sharan 85 KW TDi Sportline, blauw met. 2001

AUTOMAAT
Suzuki Alto GL, 5-drs, blauw met. 1997

MPV
Ford Galaxy 2.0 GLX, groen met, 7 stoelen 1996
Renault Scenic l .6 Alize groen met. airco 1997
Renault Scenic l .6 16V, RT, zilver 2001
Renault Scenic l .6 16V, Air, zilver, airco 2003
Opel Agila l .2 16V Elegance, blauw met. 2002
Opel Zafira l .6 16V Comfort, blauw met. 2000
VW Sharan 2.0 85 KW, 7 stoelen, blauw met. 2003

CABRIOLET
Ford Escort l .6 16V CLX, blauw met. 1997

STATIONCARS
Ford Mondeo l .8 92 KW Trend, zilver 2002
Fiat Marea l .6 Weekend, rood met, airco 1998
Citroen Xsara l .6i Break, groen met. 1998
Opel Omega 2.0 16V Centannial, zwart 1999
Peugot 306 l .6 72 KW, groen met, airco 2001
Peugot 406 2.0 ST, zilver, airco 2000
VW Polo 1.6 55 KW, groen met. 1998

•iSIEMES B.V.H
Varsseveldseweg 35, 7131 BH

LICHTENVOORDE (0544) 37 18 95
www.auto-siemes.nl

BOWE QQU

Autobedrijf
H. Cuppers vof
Bentinckstraat 38
LICHTENVOORDE
Tel. 0544-371939

OCCASIONS:
Daewoo Tacuma Class 2.0 2003

Daewoo Tacuma Style l .6 2003

Daewoo Tacuma SX 1.8 2000

Daewoo Evanda CDX Autom. 2003

Daewoo Leganza CDX 1998

Daewoo Espero CDX 1.8 l996

Daewoo Nubira Class l .8 2003

Daewoo Lanos l .3 Special 2004

Daewoo Kalos Class 1.4 16V 2003

Daewoo Matiz Class 0.8 2004

Daewoo Matiz SE 0.8 2000

Daihatsu Sirion 1.0 1999

Daihatsu Valera l ,5 16V 1995

Peugeot 306 XR l .4 Break 1998

Peugeot 306 SR l .6 1996

Seat Cordoba GLX l .6 1994

Volkswagen Polo Coupe 1993

Renault Clio 1.4 1993

Renault Clio l .2 1992

Opel Astra GL l .4 1994

Opel Astra Wagon 1.6 1994

Audi 80 2.0 Automaat 1994

Honda Civic l .5 Automaat 1992

Citroen Xantia SX l .8 1994

Diverse auto's met grijs kenteken

Audi A4 TDi 1995
Audi A4 1.8, Imv 1996
BMW 316i Compact 1995
BMW 318i Executive Imv 1995
Citroen ZX Aura 1.8 Imv 1995
Daihatsu YRV 1300 16V Imv airco 2001
Fiat Punto 55 SX 3-drs. 46.000 km 1999
Fiat Punto 85 ELX 5-drs 1998
Ford Fiesta 3-drs 1993
Ford Escort 1600 GLX 5-drs 1994
Mazda 121 5-drs. St.bekr. 1996
2x Mitsubishi Carisma 5-drs 1999-2000
Nissan Primera 1600 GX 1996
Nissan Micra 1300 3-drs. St.bekr. 1996
5x Opel Corsa 3-drs. O.a. GSI / 5-drs...l993 t/m 2002
lOx Opel Astra 3-drs./4-drs./5-drs 1992 t/m 2002
8x Opel Vectra 4-drs. En 5-drs 1991 t/m 2001
Opel Frontera 2.2 Wagon 5-drs. 78.000 km 1996
Opel Tigra 1400 optie Imv 1995

Daihatsu Move 5-drs 1997
Daihatsu Gran Move 1600 2000
Daihatsu Feroza resintop limited 1993
Hyundai Atos 1.0 26.000 km 2000
Renault Espace 2.2 airco 7-pers 1994
9x Renault Megane Scenic 2x automaat

1997 t/m 2002
VW Sharan 2.0 Comfort 28.000 km 2001
VW Sharan 2.0 Carat 6-pers. Airco 1997

Peugeot 205 3-drs. 1400 Generation 1997
Peugeot 306 1.9 diesel 5-drs 1993
Peugeot 106 3-drs. 74.000 km 12-1998
Peugeot 206 XS 3-drs 2000
Renault Twingo . . .1995
2x Renault CÜo 1.2 3-drs 1993-1996
Renault Megane 5-drs 1996
2x Renault Megane Coupe 1.6 en 2.0 1997-1998
2x Renault Lagune 1.8 Imv 1996-1997
Seat Ibiza Stetfa Plus 5-drs 2000

8x Diverse auto's met automaat;
ook hoge zit auto.

6x VW Polo 1400 3-drs./5-drs 1996 t/m 2001
VW Golf IV 1.4/1.6 5-drs 2001
6x VW Golf 1.4 3-drs. Imv 1.6 (lx 5-drs.)

1994 t/m 1996
VW Golf VR6 3-drs. Imv 1992
VW Bora Comforrtine 1600i 2000
VW Passat Sedan 1.6 80.000 km 1997

25x Diverse Stationcars in verschillende prijsklassen

Schoolstraat 1, Vragender
Tel. 0544-372735. Fax 375260

Internet: www.ikink.nl



BESTSELLER! "Met onze varkenshaas
staat er smakelijk voordeel

op het menu."

BESTSELLER!

Korte
varkenshaas
500 gram

99
BESTSELLER!

Lay's
Chips
Diverse smaken
Zak 200 gram

NERGENS
GOEDKOPER

Coburgerham
100 gram

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

ERGENS
DKOPER

Witlof
500 gram

PLUS
Sinaasappelsap
Pak 1 liter 0.71

PLUS
Kibbeling

Gebakken
Pak 250 gram

Magere
varkenslappen

Kilo

Edet
Toiletpapier friendly

Pak 24 rollen

Unïekaas
Belegen kaas

Vers van het mes. Aan het stuk
Kilo

Meikan
Vanille yoghurt

Pak 1 liter

Calvé
Snacksauzen

Diverse smaken
Flacon 500 ml.

or
Allinson

Volkorenbrood
Heel ca. 800 gram

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

NERCjfcN b
GOEDKOPER

Gulden Krakeling
Confitures,
fondantcake,
pindakoeken,
sneeuwwafels
of zebra
spritssterren
Pak 150-275 gram

3 pakken
naar keuze

- Gro«nte
GOEDKOP

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

wordt direct aan u terugbetaald.

Honig
Groente*, kippen-, tomaten-,

vermicelli- of julliennesoep
Pak. Goed voor 6 borden

Spaar voor een doos
vol vrolijke perkplanten

tgelman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261 BG Ruurlo vrjJda9 <"»12,1.00 7242 EC Lochem ™>d^ 8

a
0°n

2}n
0°

Tel. 0573 - 453552 zaterdag 8-°°-18-00 Tel. 0573 - 251056 zaterdag 8-0°-20-00

www.plussupermarkt.nl

::PLUS
13/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor weden/erkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 25 t/m zaterdag 27 maart 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

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

Opgeteld de beste.'r


	CVO13-24-03-2004
	CVO13-24-03-20041
	CVO13-24-03-20042

