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Prijsuitreiking van de
wintercheck actie van
autobedrijf Groot Jebbink

Vandaag heeft de prijsuitrei-
king plaatsgevonden van de
winter check aktie van Autobe-
drijf Groot Jebbink.

Aan de wintercheck was tevens
een prijsvraag verbonden die is ge
wonnen door Mw te Winkel. Zij
heeft een Home cinema set in

ontvangst genomen. Op de foto
mevrouw te Winkel en Ad van
den Vlekkert van Autobedrijf
Groot Jebbink.

Voorbereidingen zwemseizoen in volle gang

Zwembad 'In de Dennen'
gaat zaterdag l mei open!
In het Vordense zwembad "In
de Dennen" zijn de voorberei-
dingen op het nieuwe zwemsei-
zoen momenteel in volle gang.
Inmiddels hebben de gebou-
wen een ware metamorfose
ondergaan en zijn ze van een
fris kleurtje voorzien. Ook is or-
ganisatorisch alles opgestart
zodat de bezoekers (vorig jaar
waren dat er ruim 75.000) weer
een veilig en sfeervol zwemsei-
zoen kan worden geboden. De
opening van het bad vindt
plaats op zaterdagmiddag l
mei. Zondagmiddag 5 septem-
ber wordt het zwemseizoen af-
gesloten.

Binnenkort, (week 13), verschijnt
de "Plonskrant" . Deze krant is een
speciale uitgave van het weekblad
"Contact" en waarin onder meer
de openstelling van het bad, de
prijzen van de abonnementen en
entreekaartjes worden vermeld.
Ook worden de inschrijfformulie-
ren in de "Plonskrant" afgedrukt.
Deze inschrijfformulieren zijn ook
verkrijgbaar in de openbare biblio-
theek en het VVV kantoor. Voor
abonnementhouders die vorig jaar
een abonnement hadden en bui-

ten Vorden wonen, ontvangen de
inschrijfformulieren thuis.

De voorverkoop van de abonne-
menten vindt plaats in het Dorps-
centrum en wel op maandag 29
maart, dinsdag 30 maart en don-
derdag l april (van 18.30 tot 20.30
uur) Woensdag 31 maart is de
voorverkoop van 14.00 -17.00 uur,
eveneens in het Dorpscentrum. De
laatste voorverkoop vindt plaats
op woensdag 7 april (14.00 -17.00
uur) in de kantine van het zwem-
bad aan de Oude Zutphenseweg.

Evenals voorgaande jaren zullen
ook deze zomer weer diverse oplei-
dingen plaats vinden voor zowel
het zwemdiploma A, B en C, als-
mede de hogere zwemopleidingen.
De NRZ (nationale raad zwem-
diploma's) heeft de hogere zwem-
diploma's vernieuwd en op diverse
onderdelen aangepast. De oplei-
dingen gaan donderdag 6 mei van
start ( zie ook website www.zwem-
bad.indedennen.nl)

De nationale zwemvierdaagse zal
worden gehouden van maandag
21 juni t/m vrijdag 25 juni. De
kosten bij voorinschrijving t/m 20

juni bedragen 3 euro en vanaf 21
juni 3,50 euro. De uitreiking van
de medailles vindt vrijdagavond
25 juni, direct na afloop van de
zwemvierdaagse, plaats. Daar-
naast organiseert het zwembad-
personeel gedurende het gehele
seizoen tal van activiteiten waar-
onder het populaire "Moonlight
Swimming". Een evenement tot
het middernachtelijk uur, waarbij
indien nodig, de temperatuur van
het zwemwater wordt "opge-
schroefd" en met de "ingrediën-
ten" barbecue, discomuziek en
kampvuur!

Overigens bestaat de mogelijkheid
om voor 5 euro lid te worden van
de bad- en zweminrichting "In de
Dennen". Bedrijfsleider Martin
Westerik: "Er bestaan namelijk
nogal wat misverstanden. Velen
denken dat het zwembad een ge
meentelijk bad is of dat het be-
heert wordt door een stichting.
Niets van dit alles, "In de Dennen"
is een vereniging, de leden kiezen
het bestuur dat vervolgens in
samenwerking met de bedrijfslei-
ding invulling geeft aan het be-
heer van de zwemaccomodatie",
zo zegt hij.

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

Zie pag ina A. 5 en 6 van deze u i t g a v e

lachtenlijn voor bezorging:
(0571)274058

*NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact,
bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.

In de bibliotheek ligt Contact ook ter inzage of om mee te nemen.

Oranjevereniging
De Oranjevereniging in Vorden
houdt maandag 22 maart in
zaal 'De Herberg' de jaarverga-
dering.

Bij de bestuursverkiezing stellen
de aftredende leden Erik Knoef en
Joanne Hendriksen zich niet her-

kiesbaar. Het bestuur is er nog niet
in geslaagd nieuwe kandidaten te
vinden. Geïnteresseerden voor een
bestuursfunctie kunnen zich bij
het huidige bestuur aanmelden of
een half uur voor de aanvang van
de vergadering. De vergadering be-
gint om 20.00 uur.

PCOB

Op donderdag 25 maart a.s.
wordt in het Stampertje (Dorps-
centrum) tijdens de maande-
lijkse bijeenkomst een interes-
sante lezing gehouden over 'de
oudere in China', door mevr.
D.de Vries-Deurloo uit Velp.

Het echtpaar De Vries werkte ge-
durende 4 jaar in China voor de

Amity Foundation (Vriend-
schapsstichting), een initiatief van
Christen-Chinezen. Zij zal
prachtige dia's laten zien van het
'Oude China' en van het wonen en
werken op het platteland en in de
steden. Kortom al met al een boei-
end onderwerp, dat uw belangstel-
ling meer dan waard is. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 900

Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 maart 10.00 uur ds. M. Paas (Neede).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 maart 10.00 uur ds. A Hagoort, Oecum.dienst met De Garve.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 maart (5e lijdenszondag) 10.00 uur ds. D. Westerneng.
19.00 uur B.J. Heusinkveld (Daarle), ruildienst.

R.K. kerk Vorden
Zondag 21 maart 10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v.
Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 20 maart 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 21 maart 10.00 uur uur Oecumenische dienst.

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

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
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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 uwverzekeringsnummer 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 1130-12.00

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
Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk 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,
Inoustrieweg la, Vorden.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg '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 VTT 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. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
553405.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
das* 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,
volksdanst-n en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Pjjderenadyiseur: 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 Klingen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40, 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@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
zi jn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contact jes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schri f tel i jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

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

• Te huur: zit-slaapkamer
met gez. gebruik van badka-
mer en volledig pension. Voor
korte en lange termijn. Tel.
(0573) 45 37 60.

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

• Te koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Tol-
dijk, tel. (0575)46 16 70 of 46
3743.

• Ervaar de reinigende wer-
king van de aloë vera! Jannie
Nijkamp, Warnsveld, tel. (0575)
52 13 16 of 55 36 32.

• U kunt wel wat horsepower
gebruiken? Probeer Herbalife!
U bent zo van uw winterdip af!
Heeft u geen resultaat? Herba-
life kent een 30 dagen niet
goed geld terug garantie. Nies-
ke 06 54326669.

• Te koop: Heidewachtel-
pups, zeer mooi getekend.
Heel lief voorkinderen. Ingeënt
en ontwormd. Ouders bijzon-
der geschikt voor de jacht. Tel.
(0544)371667.

• Computerles aan huis. Voor
agrariërs en senioren. Op uw ei-
gen computer. Uitleg (ook) in
dialect. Tel. 06 10241517.

• Wilt u dat ook? Je fitter voe-
len, een gezonder leven! En ...
er ook nog goed uitzien! Bel voor
vrijblijvende informatie: IRISO.
Tel. (0575) 57 56 00.

• Gevraagd: weide of weide-
gelegenheid voor jonge paar-
den. Stal Nieuwmoed Jurrius
Vorden, tel. (0575) 55 67 66 of
06 53706908.

• Verhalen van Belcampo en
de Landell op za. 27 maart
(20.00 uur) en zo. 28 maart
(14.30 uur) vertelt door Gery
Groot Zwaaftink in Landgoed-
boerderij De Kranenburg, Berg-
kappeweg 2 in Kranenburg. Inl.
en reserv. tel. 55 62 16 of dekra-
nenburg(g)planet.nl

• Teken je leven is een unieke
tekencursus om jezelf beter te le-
ren kennen en te werken met
verschillende materialen kleur-
potlood, verf, krijt etc. o.l.v. te-
kentherapeute. Inl. (0575) 54 29
37.

• CD-presentatie van de Barg-
kapel zondag 28 maart a.s. bij
De Keizerskroon in Ruurlo, aan-
vang 11.30 uur, zaal open 10.30
uur. Kaarten a €7,50 kunt u
telefonisch reserveren of afha-
len bij De Keizerskroon, tel.
(0573)45 14 16. Zie artikel el-
ders in deze krant.

\^ VxSTGOED

uw makelaar
voor deze regio.

Telefoon (0575) 44 13 31
Mobiel 06 22684706

• Chr. muziekver. Sursum
Corda Vorden geeft op zater-
dag 27 maart 2004 een voor-
jaarsconcert in Dorpscen-
trum. Aanvang 20.00 uur. Zaal
open 19.30 uur. Toegang gra-
tis. U komt toch ook!

• Privé conversatieles En-
gels, bijles voor scholieren.
Tel. (0575) 54 63 96 of (0575)
54 90 64.

• Te koop: caravan Kip Kom-
pakt bj. '96 met voortent en
veel extra's. Tel. (0575) 52 82
77.

• Inloopspreekuur overgangs-
consulente bij DA drogist in
week 23-25 maart. Gratis op
afspraak. J. la Croix.

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

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/5521 04 en 55 1787.

• Chr. muziekver. Sursum
Corda Vorden geeft op zater-
dag 27 maart 2004 een voor-
jaarsconcert in Dorpscen-
trum. Aanvang 20.00 uur. Zaal
open 19.30 uur. Toegang gra-
tis. U komt toch ook!

• Reclame: citroen, bosvruch-
ten, appel/kaneel, engelse en
groene thee bij Wereldwinkel
Vorden.

Hef plaatselijk

nieuws in

Weekblad Contact

verhoogt de waarde

van uw advertentie!

NU WEER
VOLOP

MOOIE WOON-
ACCESSOIRES
leuk om cadeau te doen,
nog leuker om te krijgen.

HOME
HARMSEN

Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

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

De Groenteman Vorden
Geldig t/m zaterdag 20 maart.

Kip-perzik-
salade 200 gram 169 Hand/pers

Salustiana's 2 kilo 199

Gesneden SPITSKOOL soo^O?9

« p

^^<*^n

500 gram €

De Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617

DENKT U AAN UW STAMPPOT-STEMPELKAART?
KUNT U AL GRATIS STAMPPOT UITKIEZEN?

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Het voorjaar komt eraan,
wij zetten de bloemetjes buiten.

Tel. (0573)471653

Vlaai van de week:

Bosbesbavaroisevlaai
6-8 personen € O ««/O

Donderdag = brooddag:

3 waddenbroden € 4.50
Weekendknallers:

Muffins 5stuks€ 1.50
Bananensoezen € 1.00

Nieuw in ons assortiment:
Glutenvrij brood

Dagmenu's
17 t/m 23 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 17 maart
runderbouillon met flensjes / biefstuk met kruidenboter, gebakken
aardappels, salade.

Donderdag 18 maart
zalmfilet met dillesaus, aardappels en groente / tiramisu en slag-
room.

Vrijdag 19 maart
uiensoep / spies de rotonde met gebakken aardappels en groente.

Maandag 22 maart gesloten.
Dinsdag 23 maart
wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slag-
room.

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/of opmerkingen dan

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

Wendie en Thomas



Intens gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Sylke
Isabelle Henriëtte

Sylke is geboren op dinsdag 9 maart 2004 om 03.20
uur, weegt 2995 gram en is 50 cm lang.

Herman en Bianca Gosselink-Zweverink
zusje van Thymen

Waarleskamp 8
7255 WG Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 59 41

'; i

Een klein nieuw leven, een heel groot wonder.
4 Het klinkt zo gewoon,
| maar voor ons zo heel bijzonder.

{ Dankbaar en heel erg blij zijn wij met de geboorte van

Jasmijn
Anne Jasmijn

Jasmijn is geboren op 8 maart 2004 om 14.36 uur.
Zij weegt 3540 gram en is 53 cm lang.

Dick en Marlies Boerstoel

i 7251 VJ Vorden
Tel.(0575)551999

$ Marlies en Jasmijn rusten van 12.00 tot 15.00 uur.

yy

50-jarig jubileum

Schietvereniging Wildenborchyy

Op zaterdag 27 maart 2004 hoopt onze schietvereni-
ging haar 50-jarige jubileum te vieren.

l
Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en
hopen u dan ook tijdens de receptie van 14.30 tot
17.30 uur te mogen begroeten in Taveerne „De Wil-
denborcherhof", Wildenborchseweg 19 te Vorden.

Bestuur „SV Wildenborch"

Het puin is geruimd, het stof is geveegd,
alles is geboend...

Woensdag 24 maart a.s. is het zover. Na 51/2 week
grondig verbouwen is onze winkel klaar.

Graag nodigen wij u uit om onze compleet
vernieuwde winkel te bekijken onder het genot

van een hapje en een drankje.

.U bent van harte uitgenodigd
van 19.00 tot 22.00 uur.

Dick en Anita en medewerkers

Vorden, Zutphenseweg 18

Echte Bakker
VAN ASSELT

Wij willen u hartelijk danken voor uw getoonde belang-
stelling en medeleven welke wij mochten ontvangen
tijdens haar ziekte en na het overlijden van mijn lieve
vrouw en onze moeder, groot- en overgrootmoeder

Dirkje Janna Kreunen-Janssen

G. Kreunen
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Vorden, maart 2004

Zo bijzonder...
Zo lief...
Zo sterk...
Wat zullen we je missen.

Na een moeilijke periode hebben wij met veel verdriet
afscheid moeten nemen van onze lieve mama en ge-
weldige oma

Betsie Jurriëns-Schoenaker
weduwe van Tonnie Jurriëns

in de leeftijd van 57 jaar.

Wij bedanken de medewerkers en vrijwilligers van
het Hospice Brummen voor de liefdevolle verzorging

en alle steun in de afgelopen periode.

Sandra en Gerard
Mayke

Erwin en Evelien

Brummen, 12 maart 2004
Correspondentieadres:
Het Hoge 31
7251 XT Vorden

Mama is overgebracht naar het uitvaartcentrum Monu-
ta, Het Jebbink 4 te Vorden, alwaar geen bezoek.

De uitvaartdienst vindt plaats woensdag 17 maart om
11.00 uur in de H. Antonius van Paduakerk aan de
Ruurloseweg te Kranenburg.
Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen van
10.30 tot 10.50 uur in de genoemde kerk.
Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. begraaf-
plaats aan de Eikenlaan.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Pannen-
koekenhuis Kranenburg, Ruurloseweg 64 aldaar.

Het leed
De droefenis en de pijn

Doen ons geloven
Er moet ontferming zijn.

Lieve tante Betsie we zullen je missen.

Karin
Peter en Janet

Robbie en Cyrille
Noa

Lieve Betsie

Wie je was en watje deed
en watje wist te geven

zal zonder einde
in ons hart

voor altijd verder leven.

Joke en Bennie
Henk en Ingrid

Heel verdrietig, maar dankbaar voor de fijne vriend-
schap hebben we veel te vroeg afscheid moeten
nemen van onze lieve en dappere vriendin

Betsie Jurriëns-Schoenaker

* Vorden, 6 juli 1946 t Brummen, 12 maart 2004

Hennie en Jopie Bosch
Ans en Karel Kamperman
Joke en Jan Pelgrum

Wij wensen Sandra, Gerard, Mayke, Erwin en Eve-
lien veel kracht en sterkte dit verlies te dragen.

Een mengeling van pijn en tranen,
slechts af en toe een sprankje hoop.
Gedreven door een sterke wilskracht,

hoewel het onheil nader sloop.

In gedachten blijf je altijd bij ons.

Betsie Jurriëns-Schoenaker
Henk en Ina de Jonge
Bert en Petra
Gerwin en Marja
Jeroen en Barbara

Wij ontvingen bericht van het overlijden van ons lid,
mevrouw

B. Jurriëns-Schoenaker

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden
NBvP Vrouwen van Nu
afdeling Vorden

Vorden, 12 maart 2004

Licht dat nieuwe hoop is in de lentetijd,
Licht dat blijft.

Toch nog onverwacht is op de leeftijd van 67 jaar
overleden mijn lieve man, onze lieve papa

Marinus Klein Bramel

Zijn humor en warmte zullen wij heel erg missen.

Riek Klein Bramel-Schiphof
Dirk Jan, Hilda, Marianne en Hans

8 maart 2004
Nieuwstad 34
7251 AJ Vorden

De afscheidsdienst heeft op zaterdag 13 maart om
11.00 uur in de Dorpskerk alhier plaatsgehad. Daarna
was de begrafenis op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Nog te vroeg overleed onze broer, zwager en oom

Marinus Klein Bramel
echtgenoot van Riek Schiphof

op de leeftijd van 67 jaar.

Vorden: J.W. Klein Bramel-Breuker
R. Klein Bramel-Haverkamp

Meppel: G.J. Klein Bramel-Pelgrum

Doetinchem: Z.W. Klein Bramel
E. J. Lang werden

Baak: G.W. Klein Bramel
A. Klein Bramel-Harmsen

neven en nichten

Vorden, 8 maart 2004

Ontsteld zijn wij door het toch nog plotselinge overlij-
den van onze zwager en oom

Marinus Klein Bramel
echtgenoot van Riek Schiphof

Roelof Schiphof
Herman en Tiny Schiphof
Berend en Vicky Schiphof
Stoffel en Nida Schiphof
Henk en Marian Schiphof
Minie en Johan Meyer t
Rudi en Hennie Schiphof
Jannie en Evert Kleinlugtenbeld
Neven en nichten

Vorden, 8 maart 2004

Vol ongeloof hebben wij kennis genomen van het plot-
seling overlijden van ons lid

Marinus Klein Bramel

Gedurende vele jaren heeft hij zich ingezet voor onze
vereniging. Wij zullen hem missen.
Marinus zal voor altijd in onze gedachten blijven.

Wij wensen Riek en de kinderen en verdere familie
veel sterkte toe met dit grote verlies.

Bestuur en leden
Pluimvee- en Konijnenvereniging Vorden

Voor andere familieadvertenties zie elders in Contact



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.

Wilt u het
bevrijdingsvuur
helpen verspreiden?
Ieder jaar wordt in Wageningen
op 4 mei om 24.00 uur het bevrij-
dingsvuur ontstoken. Dit gaat
vergezeld van een aantal feestelij-
ke activiteiten. Het onsteken van
het bevrijdingsvuur en het vuur
vervolgens door lopers laten ver-
spreiden naar andere plaatsen in
Nederland kent een lang traditie
en neemt ieder jaar grotere vor-
men aan. De deelnemers worden
ontvangen in het voormalig Hotel
de Wereld, de plek waar de onder-
handelingen over de capitulatie
op 5 mei gevoerd werden. Het
plein voor het hotel vormt het
centrale punt vanaf waar het vuur
elk jaar door verenigingen, scho-
lieren, en 4 en 5 mei comitié's of
andere groepen opgehaald wordt
en via fakkels verder wordt ver-
spreid in Nederland. Het is een
gezamenlijke prestatie waarbij de
symboliek van het bevrijdings-
vuur een grote rol speelt. Ook
vanuit Vorden kunnen verenigin-
gen, instanties en scholen deelne-
men aan deze traditie. Wilt u zich
opgeven voor deze bijzondere
activiteit? Dat kan! Bij de sector
samenleving in de units op het
gemeentehuis kunt u een aanmel-
dingsformulier afhalen. Opgeven
kan tot 22 april 2004. Voor meer
informatie kunt u contact opne-
men met Comité 4/5 mei Wage-
ningen, mevr. Y. van Holland, tel.
(0317) 49 25 22 of e-mail: yvonne.
van.holland@wageningen.nl.

Trouwlocaties 2005
in Bronckhorst
Zoals inmiddels bekend is, komt
het gemeentehuis van de nieuwe
gemeente Bronckhorst in
Hengelo. Kasteel Vorden blijft in
2005 echter wel beschikbaar om
te trouwen! De stuurgroep van de
gemeente Bronckhorst in
oprichting, bestaande uit een
vertegenwoordiging van de
burgemeesters en wethouders van
de vijf gemeenten, heeft deze
locatie aangewezen. Er wordt
gezocht naar een nieuwe
bestemming voor kasteel Vorden,
maar de 'trouwfunctie' wordt
meegenomen als voorwaarde in
de onderhandelingen voor een
eventuele verkoop. Andere
plekken waar u in 2005 in
Bronckhorst kunt trouwen zijn de
kapel in Bronkhorst, Huize Baak
en kasteel Keppel. Voor 2006 zijn
nog geen locaties aangewezen in
de nieuwe gemeente.

Vordense kinderen planten weer zeer groot aantal bomen op deze bijzondere dag

Boomfeestdag 2004 op 24 maart
Het milieu gaat ons allemaal aan. Zowel jong als oud. Helaas staan we
daar te weinig bij stil. Daarom is de Nationale Boomfeestdag zo'n be-
langrijk initiatief. Dit jaar wordt deze op 24 maart a.s. gehouden. Ook
de gemeente Vorden doet mee.

Doel van de Boomfeestdag is
kinderen op jonge leeftijd op een
positieve en directe manier te
confronteren met de natuur. Ze te
leren dat de natuur om ons heen
helemaal niet zo vanzelfsprekend
is en dat we er zuinig op moeten
zijn. Natuurlijk is het voor ieder
kind speciaal een eigen boom te

planten en later nog eens te gaan
kijken hoe deze zich heeft
ontwikkeld. Jaarlijks vieren zo'n
130.000 kinderen van 10 tot 12
jaar het feest. In Vorden nemen de
leerlingen van de groepen zeven
en acht van alle basisscholen deel
aan de Boomfeestdag. Dit zijn
rond de tweehonderd kinderen.

Houtsingels op Mosselseweg

Bijzonder is dat ook dit jaar tij-
dens de Boomfeestdag door de
Vordense kinderen weer een zeer
groot aantal bomen en struiken
wordt geplant! Namelijk net zoals
vorig jaar 1200, voornamelijk ei-
ken, krenten, vuilbomen, h'j ster-
bes, meidoorns, hazelaar en gel-
derse roos die houtsingels moeten
gaan vormen. Ook worden enkele
hoogstamfruitbomen geplant. De
Vordense Boomfeestdag 2004 vindt
plaats op het terrein van de
familie H.J. Pardijs op de Mosselse-
weg 4. Het betreft een gebied in
het landgoederenlandschap naast
de Baakse beek. De Baakse beek is
aangewezen als ecologische
verbindingszone. De aanleg van de
houtsingels zorgt er mede voor dat
er voor de diverse diersoorten in
het gebied een veilige verbinding
is tussen het water van de beek en
de omliggende natuur.

De gemeente organiseert de Boom-
feestdag samen met de werkgroep
Leefbaarheid Vorden en medewer-
kers van Vereniging Agrarisch Na-
tuurbeheer 't Onderholt In aanwe-
zigheid van burgemeester Kamer-
ling en wethouder Wichers be-
ginnen de activiteiten om 10.30 uur.

Gemeente Vorden krijgt Amalia-boom tijdens
Boomfeestdag
Het is traditie in Nederland de
geboorte van een troonopvolger
te vieren met het planten van
een boom. De Boomfeestdag is
hiervoor natuurlijk een perfecte
gelegenheid. Deze dag worden
in Nederland in een groot aantal
gemeenten Amalia-bomen
geplant. De gemeente Vorden
plant in samenwerking met de

Oranjevereniging op 24 maart a.s.
een koningslinde ter ere van
prinses Amalia. Dit gebeurt
voorafgaand aan de Boomfeestdag
om 9.45 uur bij het gemeente-
huis. De deelnemende kinderen
verzamelen zich op dat tijdstip
voor het gemeentehuis. De
burgemeester plant de
koningslinde samen met enkele

kinderen en de Oranje vereniging
organiseert voor alle kinderen een
oranje-ballonenwedstrijd. Aanslui-
tend vertrekt het hele gezelschap
gezamenlijk naar de Mosselseweg
voor de Boomfeestdag. Natuurlijk
bent u als inwoner van Vorden
van harte welkom tijdens het
planten van de Amalia-boom een
kijkje te komen nemen.

Gemeente wil tegemoet komen aan wens jongeren om
skatevoorziening langs het Wiemelink uit te breiden met halfpipe
Een aantal leerlingen van de Dorps-
school heeft de gemeente verzocht
de skatevoorziening langs het Wie-
melink uit te breiden met een half-
pipe. Om hun verzoek kracht bij te
zetten hebben ze ongeveer 300
handtekeningen verzameld en aan-
geboden aan wethouder W. Wichers.
De huidige skatevoorziening is een
zogenaamde streetskatebaan, waar-
bij losse betonelementen zijn ge-
bruikt Tijdens het skaten wordt van
een verhard oppervlak gebruik ge-
maakt om van het ene naar het
andere element te komen. Een half-
pipe (ook wel 'funramp' genoemd) is
een andere skatevoorziening dan
een streetskatebaan. De zogenaam-
de rampskatebanen zijn op zichzelf
staande elementen. Er wordt alleen
over de baan geskated. Het skaten
op een rampskatebaan vereist een
andere techniek en geeft andere
skatemogelijkheden en uitdagingen
als het skaten op een streetskate-
baan. De huidige skatevoorziening
langs het Wiemelink wordt redelijk

intensief gebruikt Voor met name
de wat meer ervaren skaters biedt de
huidige voorziening te weinig uitda-
gingen. Een halfpipe komt tegemoet
aan de wensen van deze toch wel
grote groep skaters. Door de huidige
voorziening uit te breiden met een
funramp worden alle elementen
binnen het skaten (streetskate en
rampskate) aangeboden. De gemeen-
te wil graag op de wens van de jon-
geren ingaan. Het is de bedoeling
een verzinkt stalen halfpipe te plaat-
sen die voorzien is van een geluid-
dempende laag. De halfpipe komt
op een geasfalteerde ondergrond. De
aanwezige tegels op het terrein
worden ook vervangen door asfalt

Inspraak op de plannen

Burgemeester en wethouders
verlenen inspraak op het voor-
nemen de skatevoorziening langs
het Wiemelink uit te breiden met
een halfpipe. U kunt het plan
vanaf 17 maart inzien op de

afdeling gemeentewerken in
de boerderij. Tot en met 7 april
aanstaande kunt u uw zienswijze
kenbaar maken aan burgemeester
en wethouders, schriftelijk
(zie postadres) of mondeling
aan de medewerkers van de
afdeling gemeentewerken.
De gemeenteraad besluit naar
verwachting in mei 2004 over het
beschikbaar stellen van geld voor
het uitbreiden van de skatevoor-
ziening. Als alles volgens plan-
ning verloopt zou de nieuwe
skatevoorziening voor de
zomervakantie gereed kunnen
zijn.



Op www.berkelmiiieu.nl alle
informatie over Vordens afval
24 uur per dag beschikbaar

U ontvangt elk jaar de Afvalkalen-
der waar alles in staat wat u moet
weten over de inzameling van uw
gescheiden afval. Als u iets niet
kunt vinden of vragen heeft, is er al
jaren de mogelijkheid de Afval-In-
fbrmatie-Lijn van afvalinzamelaar
Berkel Milieu te bellen. Nu is daar
de website van Berkel Milieu bijge-
komen. Op www.berkelmilieu.nl
kunt u op elk moment van de dag
en 's nachts zonder wachttijden
terecht met uw vragen. Wilt u
weten wanneer de groene of grijze
container (weer) wordt geleegd?
Kijk onder 'Hoe kom ik van mijn
afval af. U dient wel uw woon-
plaats en straatnaam in te vullen.
Anders kan het systeem niet bepa-
len op welke datum het inzamel-
voertuig in uw straat komt. Onder
deze knop vindt u verder van de
meeste soorten afval informatie
over mogelijkheden van inzame-
ling of zelf wegbrengen.

Veel gestelde vragen
In de rubriek 'Veel gestelde vragen'
wordt antwoord gegeven op de
vragen die vaak via de Afval-Infor-
matie-Lijn binnenkomen. Bijvoor-
beeld 'Wat te doen als een contai-

ner is verdwenen of niet is geleegd?
Ik ben verhuisd en wil graag een
nieuwe container, hoe gaat dat in
z'n werk? Wanneer zijn de Afval-
brengpunten geopend? Onder de
toets 'Afval ABC' vindt u algemene
informatie over verschillende soor-
ten afval en hoe u van dat afval af
kunt komen. Via de keuze 'Contact'
kunt u een e-mail versturen, die in
de meeste gevallen binnen 24 uur
wordt beantwoord.

Meer over Berkel Milieu
Berkel Milieu is het bedrijf dat onder
meer in Vorden de inzameling en
verwerking van al het huishoudelijk
afval regelt Inzameling van het
huishoudelijk afval betekent: ervoor
zorgen dat de groene en grijze
containers en chemoboxen geleegd
worden, maar ook dat de inzame-
ling van de ondergronds containers
van de milieustraten op tijd gebeurt.
Berkel Milieu blijft natuurlijk ook
bereikbaar via de AfVal-Informatie-
Üjn, tel. (0575) 545 646.

Vooraankondiging
voorjaarsinzameling
De voorjaarsinzameling van grof
snoeiafval in de gemeente Vor-
den is op 20 april a.s. In de kern
huis aan huis. In het buitenge-
bied op afroep. Uitgebreide in-
formatie volgt later op deze ge-
meentepagina of is te bekijken
via de Berkel Milieu website.

Reconstructie-
commissie vergadert
op 1 april
De Reconstructiecommissie
Achterhoek en Liemers vergadert
op l april a.s. van 9.30 tot
12.30 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis van üchtenvoorde,
Varsseveldseweg 2, tel. (0544) 393
535. U bent van harte welkom de
openbare vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Voorlopig besluit GS Gelderland

over het Ontwerp-Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers

• Planning voorlichting, inspraak en
besluitvorming

De vergaderstukken liggen vanaf
22 maart ter inzage op het ge-
meentehuis en zijn ook
elektronisch opvraagbaar
op www.gelderland.nl/reconstruc
tiecommissie. Let op: de eerder
vastgestelde vergadering van
25 maart gaat niet door!

:::ui» RECONSTRUCTIE
ACHTERHOEK EN IIEMERS

Levert u de luiers van uw kind al
gescheiden in?
Sinds kort bestaat in Vorden de
mogelijkheid om luiers en incon-
tinentiemateriaal apart in te
leveren en daarmee het milieu
te sparen. Bij De Wehme en De
Klimboom staan speciale recycle-
containers waarin u gebruikte
luiers en incontinentiematerialen
in speciale zakken kunt depone-
ren. De inzamelzakken zijn gratis
verkrijgbaar. U kunt ze halen bij
De Wehme (balie), De Klimboom,
Super de Boer (bij de balie bij de
ingang), peuterspeelzaal Ot en
Sien in Vorden en peuterzaal
Peuterpret in Wichmond. De lui-
ers uit de recyclecontainers gaan
naar het Arnhemse bedrijf
Knowaste. In hun fabriek worden
uit de luiers papier en kunststof
teruggewonnen dat vervolgens
wordt hergebruikt in hoog-
waardige toepassingen. Uit het
overgebleven slibafval wordt eerst
groene energie gewonnen en
vervolgens vindt verwerking tot
compost plaats. Tenslotte wordt
het afvalwater biologisch afgebro-
ken. Op deze manier blijft er niets
over. Een goede zaak. Levert u de

luiers van uw kind ook al geschei-
den in? Alleen met uw inzet
wordt de inzameling een succes!

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

Beroepen tegen bouwvergunning De Wehme gegrond verklaard
Beroepen tegen bouwvergunning
De Wehme gegrond verklaard
De rechtbank in Zutphen heeft op
10 maart jl. de formele onder-
bouwing van de bouwvergunning
voor de uitbreiding van woon-
zorgcomplex De Wehme gedeel-
telijk onderuit gehaald. Dit bete-
kent dat burgemeester en wet-

houders een nieuwe beslissing
moeten nemen op de bezwaren
van de Vereniging Bomenbelang
en enkele omwonenden tegen die
vergunning. Gelet op de maat-
schappelijke belangen voor
realisering van dit woonzorg-
complex betreuren burgemeester
en wethouders deze (formele)

gang van zaken. In overleg met
partijen zullen zij zich beraden
op de te nemen vervolgstappen.
Duidelijk is in ieder geval dat de
realisering van de voor Vorden zo
broodnodige extra zorg- en
verpleegplaatsen door deze
beslissing weer de nodige
maanden wordt uitgesteld.

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
• Galgengoorweg 4, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst: 3 maart

2004
• Insulindelaan 56, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst: 9 maart

2004
• Prins Bernhardweg 19, voor het bouwen van een bergruimte/carport, datum

ontvangst: 9 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
• Heidepolweg 4, voor het vernieuwen en veranderen van een boerderij

Deze bouwaanvrogen 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
• Margrietlaan 12, voor het bouwen van een dakkapel
• Nieuwstad 55, voor het vernieuwen en wijzigen van kozijnen

K a p v e r g u n n i n g e n
• Park De Decanije sectie M, nr. 1085, voor het vellen van l inlandse eik,

herplantplicht voor: l inlandse eik (maat 10-12). In verband met de grote
gevaarzetting heeft de burgemeester op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening toestemming gegeven tot het direct vellen van de boom.

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• Vergunning verleend voor het houden van de 17e Acht Kastelen Mini Marathon

op 14 maart van 12.00 tot 16.00 uur
• Vergunning verleend voor het houden van de 24e Wielerronde van Vorden op

27 juni
• Vergunning verleend voor het houden van de 29e Wielerronde van Wichmond op

22 mei
• Vergunning verleend voor een skeelerwedstrijd (NK) op 5 juni van 08.00 tot 21.00

uur op industrieterrein Werkveld
• Ontheffing APV verleend voor overlast door werkzaamheden spoorwegovergang

Ruurloseweg op 3 en 4 april van 00.00 tot 08.00 uur, 17,18 en 19 april van 00.00
tot 08.00 uur en l juni van 08.00 tot 18.00 uur

• Vergunning verleend voor het opstijgen van heteluchtballon PH-ZES vanaf
Okhorstweg 3 op 29 augustus om 19.00 uur

• Vergunning verleend voor het houden van een kunstmarkt op 7 augustus van
10.00 tot 17.00 uur op het marktplein aan de Dorpsstraat in Vorden

• Vergunning verleend voor de verkoop van bloemen op l en 2 oktober in de
bebouwde kom van Wichmond

• Vergunning verleend voor het aanleggen van een vuur op 11 april op het perceel
Larenseweg l 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).

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 b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 19 maart tot en met 16 april 2004 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• Sylvia Haarmode, het Jebbink 45, 7251 BJ Vorden voor het oprichten van een

dames- en herenkapsalon, volgens het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven
milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend het Jebbink 45 in Vorden

• Autobedrijf Robert Nijenhuis, Burgemeester Galleestraat 67 E, 7251 EA Vorden
voor het veranderen van een inrichting voor onderhoud, reparatie en verkoop van
automobielen volgens het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen
milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Burgemeester Galleestraat 67 E in
Vorden

• Maatschap Temmink-Roeterdink, Ruurloseweg 117, 7251 LD Vorden voor het
wijzigen en het veranderen van de werking van een melkrundveehouderij,
volgens het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer, op het perceel
plaatselijk bekend Ruurloseweg 117 in Vorden

• De heer Oltvoort, Kapelweg 6, 7251 Vorden voor het wijzigen van een
melkrundveehouderij, volgens het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer,
op het perceel plaatselijk bekend Kapelweg 6 in Vorden

• de Vordense Apotheek, Zutphenseweg 12, 7251 DK Vorden voor het veranderen
van de apotheek, volgens het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven
milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Zutphenseweg 12 in Vorden

• de heer Lebbink, Vosheuvelweg 2, 7251 NC Vorden voor het wijzigen van een
melkrundveehouderij, volgens het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer,
op het perceel plaatselijk bekend Vosheuvelweg 2 in Vorden.

on twe rp - bes Lu i t ( a r t . 13 . k Wmb enO 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 19 maart tot en met 16 april 2004 ter inzage het ontwerp-besluit op de
aanvraag van:
• de heer H.J. Hukker, de Horst 2, 7251 PT Vorden, voor: een nieuwe, de gehele

inrichting omvattende, vergunning voor een melkvee- en varkenshouderij, datum
aanvraag: 22 oktober 2003, adres van de inrichting: de Horst 2, kadastraal bekend
gemeente: Vorden, sectie N, nr. 224

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



O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N v E R v o L G

17 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 17 april 2004.

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 om
v e r g u n n i n g ( a r t . 3 = 44 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
19 maart t/m 30 april 2004, ter inzage het besluit op de aanvraag van:
• maatschap G.H. en A.M. Bloemendaal, Zelledijk 3, 7251 NB Vorden, om: een

nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een
melkrundveehouderij, datum aanvraag: 10 november 2003, adres van de
inrichting: Zelledijk 3, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie O, nr. 163

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 voor-
schriften 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 l 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. LJö

Sander Atema, student Ruimtelijke Ordening
en Planologie, onderzocht mogelijkheden
voor uitbreiding woonkern Kranenburg
Wanneer straks de nieuwe ge-
meente Bronckhorst, ten aan-
zien van de Kranenburg, even-
tuele bouwplannen zal ventile-
ren en ze stroken niet met de vi-
sie van de bewoners zelf, dan
heeft "Kranenburgs Belang"
een plan in huis, dat getoetst
kan worden aan de plannen
van de overheid. " Provincie en
gemeente, kijk eens goed naar
ons plan, wij hebben hier een
alternatief. Beschouw het plan
maar als een soort "tegengas"
geven. Let wel het plan wordt
niet bij de gemeente inge-
diend", zo zegt de 23 jarige San-
der Atema, student aan de
Saxion Hogeschool Ysselland in
Deventer en de man die het
onderzoek heeft verricht.

Sander Atema doet half april eind-
examen. Momenteel is hij bezig
met de laatste loodjes, maar gaat
er vanuit dat hij zijn 4 jarige stu-
die aan de Hogeschool met succes
zal afronden. Na twee jaar basis
opleiding en een jaar stage is het
te doen gebruikelijk om in het
laatste studiejaar een opdracht te "
zoeken" en die tijdens de examens
te presenteren. Sander hierover:
Ik was vast van plan om een op-
dracht in Amsterdam te zoeken,
een bruisende stad met veel moge
lijkheden, zo leek mij.

Ik heb daar een kamer gehuurd,
ben vervolgens op pad gegaan om
te trachten een opdracht te be-
machtigen. Ek heb circa 15 bedrij-
ven benaderd, helaas geen succes.
Dus de kamer weer opgezegd en
terug naar mijn ouderlijk huis
hier in de Kranenburg", zo zegt
hij.
Zijn vader, penningmeester van
"Kranenburgs Belang" informeer-
de bij Sander of hij niet iemand
wist die een onderzoek wilde
doen, welke uitbreidingsmogelijk-
heden er in de woonkern van de
Kranenburg zijn. Zijn de voorzie-
ningen toereikend ? e.d.

STEEKPROEF
Sander: " Het lukte mij niet om
daar iemand voor te vinden, dus
heb ik aangeboden zelf dat onder-
zoek te willen doen. Ik ben vorig
jaar mei/ juni begonnen met het
houden van een steekproef onder
de bewoners van de Kranenburg".
Toen hij met het onderzoek startte
had Sander geen idee dat hij er een
klein jaar mee bezig zou zijn. "Ge-
middeld zo'n 6 uur per dag, zelfs

'Sander bij de plek waar gebouwd kan worden'

geen vakantie gehad, maar wel
leuk om te doen", zo zegt hij.

Sander Atema kwam ( net als Kra-
nenburgs Belang dat al in eerder
stadium deed) al snel tot de con-
clusie dat er in de Kranenburg
vraag is naar "startende woning-
zoekers". "Een voorbeeld, een stel
wil gaan samenwonen, kan zich
geen "dure villa" veroorloven en
wil toch graag op de Kranenburg
gaan wonen, b.v. in een "rijtjeswo-
ning". Het gaat dan om circa vijf
woningen. Binnen het landelijk,
provinciaal en gemeentelijk beleid
zouden deze woningen gereali-
seerd kunnen worden met daar-
naast ook nog een aantal wonin-
gen in de vrije sector", zo zegt San-
der.

Uit het onderzoek is wel gebleken
dat in verband met de vergrijzing
in deze sector, richting toekomst
nog wel woningen in de "verkoop"

zullen komen, maar dan toch te
duur voor "startende woningzoe-
kers"!

Ten aanzien van de voorzieningen
merkt de student op dat, om de
Kranenburg leefbaar te houden,
de "minimale voorzieningen" aan-
wezig zijn. Wel verdient het vol-
gens hem aanbeveling om nog
eens een nader onderzoek te doen
naar de haalbaarheid van een bus-
verbinding. Ook een buurtsuper
zou een welkome aanvulling zijn,
hoewel Sander zich terdege beseft
dat dit soort voorzieningen, gezien
het economisch aspect in een kern
als de Kranenburg, waarschijnlijk
niet te realiseren zijn.

Ook heeft hij onderzoek gedaan
naar de veiligheid in de woonkern.
Zegt hij: "De bewoners in de Kra-
nenburg voelen zich veilig, men
kan hier rustig s' avonds laat op
straat lopen. Het aantal inbraken

in woningen is minimaal. En als er
überhaupt een keertje wordt inge-
broken, dan blijkt het een "gele-
genheidsinbreker" te zijn. Wat dat
betreft is het hier goed wonen", al-
dus Sander Atema. Gevraagd in de
enquête naar de identiteit van de
Kranenburg, kreeg hij ook alleen
maar positieve geluiden te horen.

"De bewoners ervaren de rustige
leefomgeving, het landelijk karak-
ter, de veelal vrijstaande woning-
bouw en de kleinschaligheid als
zeer prettig. Dus is het aan te beve-
len dat bij toekomstige uitbrei-
ding met deze identiteit (ook qua
bouwstijl) rekening wordt gehou-
den". Sander Atema is zelf ook
heel wat wijzer geworden over het
gehouden onderzoek en heeft dat
de bewoners van de Kranenburg
tijdens een informatieavond ook
uitgelegd. "Bij het maken van
bouwplannen komt er heel wat
meer bij kijken dan alleen een
mooie tekening maken", zo zegt hij.

Net als bij veel van zijn leeftijdge-
noten, wist ook Sander Atema een
tijdlang niet wat hij later wilde
worden. Na het Havo diploma te
hebben behaald (Isendoorn Colle-
ge in Warnsveld) wilde hij nog een
jaar naar het atheneum. Tijdens
dat jaar heeft Sander een dag
"meegelopen" op de Rijkshoge-
school Ysselland in Deventer. Een
soort brainstorming op de afde-
ling planologie bijgewoond over
het vervoer in de Stedendriehoek
Apeldoorn/ Deventer/ Zutphen.
"Toen wist ik het, ik ga op deze
school Ruimtelijke Ordening en
Planologie studeren. Na het jaar
atheneum ben ik in September
1999 aan de Saxion Hogeschool be-
gonnen.

Eerst twee jaar basis opleiding en
vervolgens in het derde schooljaar
een aantal stages gevolgd. Eerst 20
weken bij de gemeente Zutphen op
de afdeling bouw- en woningtoe-
zicht Daar heb ik stage gelopen in
het traject "bouwaanvrage goed-
keuring". Vervolgens 20 weken sta-
ge bij "Arcadis" in Arnhem. Daar
heb ik een concept gemaakt ( het
ontwikkelen van een bestem-
mingsplan voor een zandwinning
locatie). Arcadis liet weten tevreden
te zijn over het concept Het bedrijf
is er na mijn stage mee verder ge
gaan," zo blikt Sander terug. Na de
zomervakantie wil hij een 2 jarige
opleiding makelaardij gaan volgen
om uiteindelijk de kant van de pro-
ject- ontwikkeling in te slaan.

Open dag
Vordens
tennispark
VTP Vorden houdt op zondag-
middag 21 maart haar jaarlijkse
Open Dag op het tenniseomplex
aan de Overweg 20 (zie adver-
tentie elders in dit blad).

Voor jong en oud zijn er diverse ac-
tiviteiten georganiseerd. Voor de
jeugd is er prijsjestennis en de mo-
gelijkheid om spelenderwijs de
balvaardigheid te testen.

Ook is er gezorgd voor een ballen-
kanon, waarvan jong en oud ge-
bruik kan maken.
Daarnaast zal de jeugdselectie en-
kele demonstratiewedstrijden spe-
len.

Heb je zin om eens een kijkje te ko-
men nemen omdat het je leuk lijkt
om te tennissen, kom dan op 21
maart naar de tennisbaan.
Je bent van harte welkom (ouders
uiteraard ook).
Trek wel even sportschoenen aan!
Als je zelf geen racket hebt, kun je
uiteraard gebruik maken van een
racket van de vereniging.

En als het tennissen je goed bevalt,
kun je (proefjlid worden. Je kunt
dan zo veel tennissen als je wilt en
de jeugdcommissie en de jeugd-
raad organiseren het hele jaar
door diverse leuke activiteiten
waar je aan mee kunt doen.

Ook senioren zijn op deze middag
van harte welkom.
Men kan kennismaken met de ver-
eniging en in de kantine kunt u
een kopje koffie nuttigen.
Hier zal het bestuur van VTP Vor-
den u voorzien van informatie. Na-
tuurlijk kan men ook een partijtje
tennissen.
Voor uitleg, tegenstanders en
eventueel een racket zal gezorgd
worden. Denk wel even zelf aan
sportschoenen!

VTP Vorden beschikt over zes ver-
lichte kunstgrasbanen waarop in
principe het hele jaar door geten-
nist kan worden.
Er worden diverse activiteiten op
recreatief niveau (o.a. insruif,
buurtcompetitie, dubbelcompeti-
tie, clubkampioenschappen, fami-
lietennistoernooi) en prestatief ni-
veau (o.a. Open Jeugdtoernooi,
Dijkman Bouw Open toernooi,
Bakker 35+ toernooi en voorjaar-
scompetitie) georganiseerd.



Overige familieadvertenties

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

De verbouwing is gereed
en het resultaat mag er zijn.

Na weken in de rommel te hebben gezeten, is onze +
•J; nieuwe Keurslagerij gereed. Door de winkel te ver- ;|.
J groten is er meer ruimte voor presentatie in onze |

:{: nieuwe toonbank.

} Wij nodigen u uit om een kijkje te komen nemen en :'|;
de opening met ons te vieren op woensdag 24 maart ;J
2004 van 19.00 tot 22.00 uur.

Keurslagerij Vlogman
Zutphenseweg 16
7251 DK Vorden

K

De
Burg. Galléestraat 38 • Vorden

Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Deze week bij

2 dino broden
zak witte broodjes gratis

Royale advocaatster
van € 6.95 voor € 5*95

Kaiserbroodjes
6 halen 5 betalen

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek.

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp
Almen

J.B. Eppink
Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel. (o£75) 45 20 20, fax (0^75") 45 16 21

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij in zijn
ondernemende, liefdevolle en zorgzame leven voor
ons betekende, geven wij kennis van het overlijden
van mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Antoon Beeftink

* Warnsveld
3 december 1928

f Zutphen
9 maart 2004

Zutphen: Gerrie Beeftink-Schouten

Almen: Willy Heersink-Beeftink
Geert Heersink

Martine en Misja
Roderick en Anne-Marie

Vorden: Harry Beeftink
Wilma Beeftink-Aalderink

Miranda en Arno
Wendy

Vorden: Gerrit Beeftink
Karin Beeftink-Bruitsman

Thijmen
Danique
Marthijn

Correspondentieadres:
Joostinkweg 12
7251 HK Vorden

Overeenkomstig zijn wens heeft de begrafenis in be-
sloten kring plaatsgevonden.

Na een kortstondige ziekte is uit onze familiekring weg-
genomen onze altijd meelevende broer, zwager en
oom

Antoon Beeftink

in de leeftijd van 75 jaar.

Hendrik en Christien Beeftink
Gerda Smallegoor t

Annie en Gradus Nagtegaal

Liny en Wim Bulten

Wim f en Nettie Beeftink

Ab en Joke Beeftink

Dik en Toos Beeftink

Johan en Wilhelmien Beeftink

Hermien en Johan te Velthuis

neven en nichten

Vorden, 9 maart 2004

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat plotseling van
ons is heengegaan onze fijne zwager en oom

Antoon Beeftink
echtgenoot van Gerrie Schouten

Vorden: H.J. Schouten f
A.J. Schouten-Maalderink
W. Nijland

Hengelo (Gld.): H.A. Lenderink-Schouten
H.J. Lenderink t
J. Hanskamp

B. Weenk-Schouten
H. Weenk t

E. Breuker-Schouten
W.D. Breuker

Doetinchem

Vorden

Hengelo (Gld.) H. Schouten
H.B. Schouten-Langeler

Vorden: D. Schouten

Vorden: H. Schouten
H.J. Schouten-Luimes

Vorden: G. Schouten
H.R. Schouten-Wesselink t
neven en nichten

Vorden, 9 maart 2004

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

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

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

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

Handels-
ónderneming

GPA
Ruurloseweg 34

7244 PD Barchem

Heeft te koop:
Jack Russellpups,

diverse paardentrailers,
tandemas aanhangwagen,

diverse nieuwe en gebruikte
enkelasaanhangers,

gietijzeren ramen in nieuw en
gebruikt,

stalen H-balken,
eiken- en grenen dekenkisten,
compressor 220 V grote tank,

nieuwe Engelse brievenbussen,
inrijpoorten in staal, eiken of

bankiray,
dakpannen etc. etc.

Tel. (0573)44 1096

Kijk voor
nieuws
ook op:

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

GIBO Groep
Accountants en Adviseurs

Vestiging Vorden, Raadhuisstraat 22,
tel. (0575) 55 14 55, www.gibogroep.nl

Uw adres voor
een totaalpakket
administratieve en fiscale
dienstverlening.

Voor het verzorgen van uw

Belastingaangifte
2003
kunt u buiten kantooruren bij ons terecht
op

woensdag 17-24-31 maart
van 17.30 tot 19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.



De één is *keurslager*, de ander 'een echte bakker*;
ze heten beiden Dick en hebben nog één ding gemeen:
woensdag 24 maart openen ze beiden hun gerenoveerde zaak!

Ze wonen broederlijk naast el-
kaar, Dick en Hetty Vlogman
aan de Zutphenseweg 16 een
keurslagerij, terwijl Dick en
Anita van Asselt ( Zutphense-
weg 18) er voor zorgen dat er bij
de consument "brood op de
plank" ligt. Dick Vlogman en
Dick van Asselt zijn het over
nog één ding roerend eens; een
slager en een bakker naast el-
kaar, biedt gewoon meer ver-
koop mogelijkheden. De huis-
vrouw die boodschappen doet
kan van de slager naar de bak-
ker en vice- versa. Een kwestie
van een paar meter!

In de "strijd" om de gunst van de
klant te winnen en die te blijven
behouden, hebben beide onderne-
mers en hun partners ook besloten
om meer aan "uitstraling" te gaan
doen. Een initiatief die uit de ko-
ker van de "Vlogman's" kwam en
waarin de "van Asselt's " wel brood
zagen!

KEURSLAGERIJ VLOGMAN
Dick Vlogman:" Het is eigenlijk al-
lemaal begonnen met een rapport
dat op verzoek van de VOV, ( Vor-
dense Ondernemers Vereniging)
door "MKB- Reva" op 13 april 2000
is uitgebracht. (Een geprivatiseerd
adviesbureau ontstaan uit de ad-
viestak van de Koninklijke Vereni-
ging MKB Nederland. "Reva" wil
zeggen "Ruimtelijke Economie en
Vastgoed") In dat rapport onder
meer een constatering dat de uit-
straling van ondernemend Vorden
beter moest worden en bovendien
is een betere concentratie van het
winkelbestand in het dorp wense-
lijk.

Dat heeft ons aan het denken ge-
zet. Onze zaak had al twaalf jaar
hetzelfde gezicht, hoogtijd om dat
te doorbreken en met iets
"nieuws" te komen", zo zegt Dick.
Echtgenote Hetty vult aan: " In eer-
ste instantie hadden we het idee
om naar elders te verkassen. In het
plan Centrumvisie Vorden, gaat de
nieuwe openbare basisschool naar
"achteren" met daarvoor ruimte
voor nieuwe winkelpanden. Dat
leek ons wel". Dick: "Echter één
groot nadeel, op dat punt wel een
verkoopruimte maar geen moge-
lijkheid voor een slagerij.

Dus hebben we die plannen toch
maar laten varen. We zijn wel met
het MKB en met Dick en Anita van
Asselt in gesprek gebleven, want
zo werd ons vanaf het begin gead-
viseerd "het zou mooi zijn dat we
met zijn tweeën (Vlogman en van
Asselt) een betere uitstraling van
de panden zouden realiseren! Wel
de "Vlogman's" bouwden een pe-
riode in om over alles nog eens rus-
tig na te denken, Na een poos be-
gon het toch weer te kriebelen.
Een ander plan, we gaan de winkel
1,70 meter naar voren halen, een
luifel erbij.

Dick: "Toch maar niet gedaan. Qua
rendement niet aantrekkelijk,
plus inleveren van parkeerplaat-
sen. En dat laatste wilden we zeer
zeker niet. Parkeerruimte is im-
mers heilig voor een onderne-
mer". Intussen was Hetty Vlogman
aan het tekenen "geslagen". Wat
ideeën op papier gezet. Advies in-
gewonnen bij broer Gerard, eige-
naar van een bouwkundig advies-
bureau en zie gezamenlijk kwa-
men ze eruit.

Dick Vlogman laat ons de platte-
grond zien van de plannen, die bij
het lezen van dit artikel, inmid-
dels gerealiseerd zijn. De winkel
telt een oppervlakte van 79 vier-
kante meter. De toonbank wordt
van 5,30 meter uitgebreid naar 9
meter. Meer bewegingsruimte,
dus een veel aantrekkelijker werk-
plek. In de winkel zelf een zgn.
"steamer" voor het braden van
vleeswaren, grilproducten, maal-
tijden en snacks. Plus in de winkel
meer mogelijkheden voor het be-
reiden van vleesschotels e.d.

Concentratie in de winkel
De productieruimte blijft zoals het
was ( 16x4 meter). Alle producten
die in de winkel zijn uitgestald
worden in deze ruimte voorbereid.
Dick: " In feite concentreert zich
alles in de winkel. Bij keurslager
Vlogman werken inclusief de part-
timers 12 personen. In de winkel
werken continu 5 man, waaronder
het echtpaar Vlogman zelf. Dick is
namelijk vanwege rugklachten
"verhuisd" van de slagerij naar de
winkel. Het "slagerswerk" wordt
door twee ervaren slagers verricht.
Over rugklachten gesproken, zo

ECHTE BAKKER

l VAN ASSÜJ
^fc

de echte bakker

weet ook Hetty Vlogman "alles"
over een hernia. "Daardoor werk ik
thans ook veel "gerichter", zo zegt ze.

Het echtpaar Vlogman, weet al van
jongs af aan wat het slagersvak in-
houdt. De vader van Hetty had een
slagerij in Hengelo ( die inmiddels
door haar broer Bert is voortgezet),
terwijl Dick Vlogman al op vrije
jonge leeftijd bij vader Bennie in
de slagerij ging werken. Laatstge-
noemde had in 1978 het huidige
pand van Gerrit Eyerkamp ge-
kocht. De ouders van Dick Vlog-
man en de ouders van Hetty, meis-
jesnaam Raterdink, waren kennis-
sen. Toen pa Raterdink overleed,
heeft Dick Vlogman, alvorens hij
bij zijn vader ging werken, nog
een halfjaar in de slagerij van de
Raterdink's gewerkt.

Dick kende Hetty dus al wel. Het
duurde niet lang of de "liefdes-
vlam" sloeg in de pan dus werd het
"verliefd, verloofd, getrouwd". Op
l juli 1983 heeft Dick het bedrijf
van zijn vader overgenomen. Keur-
slagerij Dick Vlogman haalt veel-
vuldig de pers. Hij doet dikwijls
mee aan "slagersvak- wedstrijden"
en heeft daarmee vele prijzen ge-
wonnen. Over het waarom? Zegt
Dick: Ik vind het meedoen nl. een
graadmeter voor je eigen bedrijfs-
voering. Toetsen of je het vak keur-
slager goed uitoefent.".

Het meedoen heeft tot fraaie resul-
taten geleid. Zo behaalde keursla-
ger Vlogman "goud" voor de rook-
worst, kookworst, leverworst, ach-
terham. Goud voor de "nagelhout"
die volgens de "streekwijze" is ge
maakt. De jury beoordeelt op
smaak, geur, keur, de samenstel-
ling van het snijvlak etc. "En als
dan je werk met goud wordt be-
kroond, geeft dat echt een kick",
aldus Dick Vlogman, die bij het
goud dat blinkt, ook zijn personeel
betrekt

"ECHTE BAKKER VAN ASSELT"
"Het pand van de "echte bakker
van Asselt" is op 21 maart 1973
door de gebroeders van Asselt (
Piet en Geert van Asselt) resp. va-
der en oom van de huidige eige-
naar Dick van Asselt, geopend. Te-
gelijkertijd werd het pand van si-

garenzaak Eyerkamp geopend ,
het pand aan de Zutphenseweg 16
waar dus nu Dick Vlogman de
scepter zwaait. In het verre verle-
den (1926) heeft Peter van Asselt (
opa van Dick) in het buurtschap
linde, van de familie Dommerholt
de bakkerij/ café/ kruidenierswin-
kel gekocht. Thans bekend als 't
Praothuus".

Piet van Asselt (Dick's vader) "rol-
de" al op 16 jarige leeftijd het be-
drijf binnen. Begin vijftiger jaren
namen Piet en zijn broer Geert het
bedrijf van hun vader over. Overi-
gens bleef opa van Asselt nog ja-
renlang meehelpen. Op z'n 89e Ie
vensjaar maakte hij nog boterlet-
ters! Om zich verder te kunnen
ontplooien zochten de broers van
Asselt naar een geschikte plek voor
een nieuw pand in Vorden. Eerst
werd de zaak van bakker Schmink
aan de Nieuwstad gekocht. Hier
verbleven de broers ruim 1,5 jaar.

Intussen was er aan de Zutphense
weg grond gekocht Een stuk van
die grond werd doorverkocht aan
Gerrit Eyerkamp die daar toen een
sigarenwinkel begon. ( Daarvoor
had Eyerkamp een zaak op de plek
waar thans de drogisterij is geves-
tigd ( hoek Zutphenseweg/ Burge
meester Galleestraat) Na het over-
lijden van opa van Asselt ( 1982)
ging Piet van Asselt een paar jaar
later, alleen verder. In 1988 werd
de winkel verbouwd. De huidige
eigenaar Dick van Asselt kwam
eind 1987 bij vader Piet in dienst,
waarna vader en zoon in 1989 het
bedrijf gezamenlijk (VOF) voortzet-
ten. Sinds januari 2002 zijn Dick
en Anita de eigenaars.

Dick: " In eerste instantie was het,
ofschoon ik wel een bakkersoplei-
ding heb gevolgd, niet de bedoe-
ling dat ik het bakkersvak in zou
gaan. Ik wilde eigenlijk naar de
sportacademie. Ik kwam er al
gauw achter "dat is te hoog gegre-
pen voor mij". Ik blonk niet uit in
een bepaalde tak van sport en bo-
vendien zag ik het les geven hele
maal niet zitten. Dus werd het
toch het bakkersvak met in het
achterhoofd om later het bedrijf
van mijn vader over te nemen. Nee
pa heeft mij nooit gedwongen of
onder druk gezet om het vak in te

gaan. Toen ik mijn besluit had ge
nomen, vond pa het geloof ik wel
leuk! Mensen zeggen wel eens dat
ze van hun hobby hun beroep heb-
ben gemaakt. Zo ligt het bij mij
niet, ofschoon ik wel plezier heb in
mijn werk", zo zegt hij.

In 1994 trouwde Dick met zijn Ani-
ta. Voor Dick geen onbekende,
want Anita werkte immers al in de
winkel van bakker van Asselt Niet
zo vreemd trouwens want de moe
der van Anita heeft ook jarenlang
bij de familie van Asselt in linde
gewerkt. In 1996 kocht Dick van
Asselt een bakkerszaak in Warns-
veld. "Met het oog op de toekomst,
dus voor ons meer mogelijkhe-
den", zo zegt Dick

Inclusief de zaak in Warnsveld,
heeft de "echte bakker van Asselt"
20 man personeel (inclusief partti-
mers) in dienst, waarvan een aan-
tal al heel wat jaren op de loonlijst
staan. Op gegeven moment vertel-
de Dick Vlogman over diens ver-
bouwingsplannen en stelde hij
Dick van Asselt voor om gezamen-
lijk wat aan de " uitstraling" te
gaan doen. Dick en Anita van As-
selt hadden op dat moment nog
geen specifieke plannen. Anita: "
De afgelopen vier jaren was er aan
de winkel niet veel veranderd. We
hadden al wel eens tegen elkaar
gezegd dat er op termijn toch wat
moest gebeuren", zo zegt ze.

Het voorstel van buurman Vlog-
man zetten Dick en Anita van As-
selt aan het denken. Er werden
links en rechts wat inlichtingen in-
gewonnen. Zelf werden ook wat
ideeën op papier gezet, met als ge
volg, op 24 maart de officiële ope
ning. Dick van Asselt: " In de nieu-
we situatie is de winkel 1,5 meter
groter geworden. Dus ook een be
tere werkplek in de winkel. In de
winkeloven worden de hartige
hapjes (saucijsen, kaasbroodjes
e.d.) geproduceerd. Deze winkelo-
ven geeft ook meer armslag in de
gerenoveerde bakkerij. We zijn
flexibeler geworden. Verder is in
de winkel een staalconstructie
aangebracht. Dat geeft meer ste-
vigheid aan het gehele pand, met
name van belang voor het woon-
huis boven de winkel", zo zegt
Dick van Asselt



1884 jubileum-actie 2004

Ter gelegenheid van het jubileum

ontvangt u van 8 maart 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.

Voorjaar-Zomershow 2004
voor dames en heren

op woensdag 17 maart a. s.

eerste show 10.00 uur

tweede show 14.00 uur

derde show 19.30 uur

Graag laten wij u dan de nieuwe trend in mode zien
onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers.

18 - 19 - 20 maart mode-dagen
28 maart koopzondag

daox/ d& eewuesv
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SCHILDERS- EN AFWERKINGSBEDRIJF

Bonendaal 18
V.C.A. Gecertificeerd 7231 GG Warnsveld

Tel. (0575) 56 54 11
Fax (0575) 56 54 13

Van 17 november 2003
19 maart 2004

winterwinst € 30,-
per man per dag

W i n t G r W i n s t koud kun»tl»

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Dames- en Herenmode
Kerkstraat 11 - Hengelo G ld. - (0575) 46 12 35

Z7
Tonny Juraëris

AUTOSCHADE
'STELBEDRIJF,

r^=a>
UU

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Loon- en verhuurbedrijf

H.J. v.d. Berg, Ruurlo

Open dag
27 maart van 10.OO • 17.00 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.

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

Het voorjaar begint
bij Schoenmode Hermans.

70fy wene* fa&t, u 006?

Nog 2 weken actie
• Elke week verloten wij voor de jeugd

een fantastisch skateboard
• Elke week voor de volwassenen

een schoenenbon t.w.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.)
^ «.'̂ v Tel. (0575) 46 25 47

t+*+i*** Maandags gesloten.

Vakkundig in:

Vraag om
een vrijblijvende

offerte

Pape Kunststoffen

Hengelosestraat 49

7256 AB Keijenborg

Kunststof Kozijnen

Aluminium Kozijnen

Zonwering

Gevelbekleding

Beglazing

Garagedeuren

Tel.: 0575-463357
Fax.:0575-465000
Email : papekunststoffon@hetnöt nl

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

RUURLO

OPEN HUIS
vrijdag 19 maart van

14.00 tot 17.00 u u r r » i

zaterdag 20 maait van

11.00 tot n.OO uur

Aan de Barchemseweg, in de dorpskern nabij

het centrum gelegen twee nieuw te bouwen

klassieke villa's met in totaal zes appartemen-

ten. Oppervlakte ca. 93-96 m2. Alle appartementen hebben een zongerichte woonkamer met

balkon/terras en één of twee slaapkamers. Uw eigen inbreng in indeling en afwerking is

bespreekbaar. De combinatie van fraai, klassieke vormgeving, afwerkingsniveau met o.a.

eigen videofoon, hoogwaardige isolatie en ligging, verzekeren u van comfortabel en gemaks-

vriendelijk wonen. Oplevering medio 2004.

Prijzen vanaf € 225.000,-- v. o.n.

Ontwikkeling & realisatie: EBU Doetinchem

Ontwerp: Giesen Architectuur B.V

www.thoma.nl

i
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Wie draagt een steentje bij aan onze administratie?
.,,:

BouwCenter HCI is een dynamische onderneming met vestigingen in Hengelo •

(Gld), Ulft en Zevenaar. We houden ons bezig met de levering van een uiteenlopend '

assortiment producten aan de bouwsector. Bovendien hebben wij een breed aanbod

keukens, badkamers, tegels, natuursteen, sierbestrating voor zowel de professionele,

zakelijke als de particuliere markt.

Voor onze vestiging Hengelo (Gld) zijn wij momenteel op zoek naar een:

Administratief Medewerker (fulltime) m/v
voor onze Crediteurenadministratie

Uw werkzaamheden zullen bestaan uit:

- de registratie van inkoopfacturen in het

geautomatiseerde systeem

- het controleren en coderen van inkoop-

facturen

- klachtenafhandeling

- het opstellen van betaaladvieslijsten

Wij vragen van u:

- MBO niveau

- overzichtelijk en accuraat te kunnen

werken

- stressbestendigheid

- zelfstandig en in teamverband te

kunnen werken

- een flexibele instelling

Wij bieden u een afwisselende baan in een prettige werksfeer. Salaris en overige arbeidsvoor-

waarden zijn conform de CAO voor de Handel in Bouwmaterialen en afhankelijk van leeftijd en

ervaring.

Indien u meer wilt weten over deze vacature kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de

heer R van Mourik, telefoon 0575 46 81 81. Uw schriftelijke sollicitatie met bijbehorende CV kunt

u binnen 10 dagen na verschijnen van deze advertentie sturen naar: BouwCenter HCI, T.a.v. de

heer P. van Mourik, Postbus 27, 7255 ZG Hengelo (Gld). E-mail: p.vanmourik@bouwcenterhci.nl

uUUWüü l •nul

f HCI. Helemaal mijn \

www.bouwcenterhci.nl



AVHanzesport

Acht Kastelen Mini-Marathon
Excelsior 120 jaar jong

Zondag staat weer de Acht
Kastelen Mini-Marathon op
het programma. De harloop-
wedstrijd, die onder ateleten en
recreatieve lopers uit heel
Nederland bekend staat om
het fraaie parcours, wordt voor
de zeventiende keer gehouden.

De Acht Kastelenloop is een uitda-
gend hardloopevenement voor zo-
wel beginnende als wedstrijdlo-

pers. Zij kunnen kiezen uit de af-
standen 10 km, halve marathon
en 30 km. Deze laatste afstand
wordt door marathonlopers ge-
bruikt als test voor de marathon
van Rotterdam, die drie weken la-
ter plaatsvindt.

De verschillende afstanden voeren
door de bosrijke omgeving van
achtkastelendorp Vorden, één van
de mooiste delen van de Achter-

hoek. De deelnemers worden on-
derweg verzorgd met diverse
drinkposten. De inschrijving vindt
's morgens plaats in de sporthal
aan Het Jebbink 13 Voor meer
informatie kunt u terecht op de
website van de organiserende atle-
tiekvereniging Hanzesport,
www.hanzesport.nl

Men kan ook bellen met Wim
Veldhuis, tel. (0575) 54 86 79.

Het koor Chr. Gem. Zangver.
Excelsior viert op 6 april haar
120 jarig bestaan. Zij willen dit
in de dienst van zondagmorgen
28 maart gedenken in een, zij
het in de 40 dagen tijd, feeste-
lijke dient in de dorpskerk..

EEN KORTE GESCHIEDENIS
VAN HET KOOR 'EXCELSIOR'
Op 6 april 2004 hoopt dit koor nl.
haar 120-jarig bestaan te vieren.
Het is opgericht op 6 april 1884 en
stond toen onder leiding van diri-
gent de heer de Regt. Byzonder is
dat er nog oude stukken bewaard
zijn gebleven, waaronder een kas-
boek waarin vermeld staat dat de
contributie in 1903 f6,- per jaar be-
droeg.

Het koor is ook altijd actief ge-
weest met zingen voor verzor-
gingshuizen, het meedoen aan
door de koninklijke christelijke
zangersbond georganiseerde zan-
gersavonden en zangwedstrijden.
Zo is er tussen de stukken die be-
waard zijn gebleven ook gevonden
een "critisch verslag van den zang-
wedstrijd van den ring "Gelder-
land's Achterhoek"" gehouden op
14 mei 1931 te Dinxperlo waar
ruim voldoende tot goed gezon-
gen werd. Eenzelfde verslag is ge
vonden van vrijdag 14 juli 1933 te
Zelhem. Het koor dat toen stond
onder leiding van dirigent J.B.
Scholten en 50 leden telde, won in
de afdeling uitmuntendheid de
eerste prijs met 340 punten. De

toen gezongen liederen waren: het
verplichte nummer van de bonds-
muziek "psalm 145" van F. Moh-
ring en het lied ter vrije keuze
"Lichtgeflikker" van Leo Mens. Zo
zijn er nog tal van zangwedstrij-
den geweest waarbij het koor zeer
goed uit de bus kwam. Er zijn dan
ook diverse prijzen gewonnen zo-
als: op 14 juli 1955 een zilveren
krans die nog steeds in het bezit
van het koor is.

Dat ook in de oorlog werd gezon-
gen blijkt uit een stuk dat ver-
meldt dat het koor een uitvoering
heeft gegeven op woensdag 28 ja-
nuari 1942 in het toenmalige ge-
bouw "Irene". De entree bedroeg
40 cent! Men werd verzocht niet te
"rooken"!

In 1974 stond bij het 90-jarig be-
staan, het koor onder leiding van
de heer Muis. Op l september 1978
werd hij opgevolgd door de huidi-
ge dirigent de heer Rouwen, die in
2003 bij ons zijn 25 jarig dirigent-
schap beleefde.

Excelsior hoopt dat deze zangver-
eniging die thans 19 leden telt
nog een aantal jaren kan blijven
bestaan en besluiten met het ver-
zoek, als men kan - en gezellig wil
zingen, lid van het koor te worden.
Men kan zich opgeven bij:
De secretaris mevrouw J.C. Zwaag-
van Otten, Frederikseplein 60,
7231 KH Warnsveld, tel. (0575)
52 02 12.

Play-In Concordia
Op zaterdag 13 maart jl. werd
voor de tweede maal in het
Dorpscentrum in Vorden een
play-in georganiseerd voor de
jeugdleden van Concordia.

Het doel van deze middag is om
leerling muzikanten te laten erva-
ren hoe het is om in een harmonie
orkest te spelen.Ook een aantal er-
varen muzikanten van de vereni-
ging schuiven hierbij aan. Onder
leiding van Hugo Klein Severt (de
dirigent van Concordia ) wordt er
dan gewerkt aan een aantal een-
voudige muziekstukjes. Deze mu-
ziekstukjes komen uit het boek
Band Time, geschreven door Jacob
de Haan.

Tevens werd gespeeld The Beatles
in Concert. Dit stuk bestaat uit 4
stukjes, te weten Yesterday, A Tic-
ket to Ride, Ma Belle en Obladi
Oblada. De middag werd verdeeld
in twee maal een oefenblok van
drie kwartier.

De nadruk van dit gebeuren ligt
natuurlijk op het samen musice-
ren.

Ook werd er uitgelegd wat een di-
rigent zoal doet en wat al zijn
handbewegingen betekenen. Dat
de leerlingen al aardig wat theore-
tische kennis hadden bleek uit het
feit dat vragen zoals wat betekent
Presto (snel), Maestoso (statig) snel
konden worden beantwoord. Als
afsluiting van de middag werd er
een klein concertje gegeven en

mochten ouders, familieleden en
andere belangstellenden komen
luisteren.

De leerlingen die op de muziek-
school zitten hadden ook individu-
eel nog een aantal stukjes voorbe-
reid en werden begeleid op piano
of met een cd. Ook de leerlingen
op de blokfluit (o.l.v. Karolien Hu-
etink) en van de drumband (o.l.v.
Mike de Geest) deden hier aan
mee.

Het was een leerzame en gezellige
middag die zeker nog eens her-
haald gaat worden. Diverse instru-
menten zoals daar zijn o.a. een
dwarsfluit, klarinet, saxofoon,
trompet, schuiftrombone, tuba,
hoorn en bas waren er deze mid-
dag te beluisteren.

Natuurlijk is de vereniging op
zoek naar nieuwe leden, zowel
leerlingen alsmede gevorderde
muzikanten. Zowel voor de drum-
band als voor het harmonieorkest
kun je je aanmelden. De repetitie-
avonden zijn altijd op donderdag
in het Dorpscentrum te Vorden.

Vanaf half acht kun je dan eens
komen luisteren naar ons. Het
jubileumconcert vind plaats op 8
mei aanstaande.

Voor nadere informatie kun je
contact opnemen met Karolien
Huetink (0575) 55 34 38, Engelien
Heuvelink (0575) 55 25 23 of Paul
Bunkers (0575) 55 36 88.

Zonnebloem
Er waren woensdag zo'n 150
personen aanwezig tijdens de
feestmiddag die de afdeling
Vorden/Wichmond van 'De Zon-
nebloem' in het Dorpscentrum
organiseerde.

Voor deze gelegenheid was de ca-
baretgroep "De Eigenheimers" uit

Borne uitgenodigd, die de aanwe-
zigen middels liedjes en schetsjes
een vrolijke middag bezorgden.

In de pauze was er een verloting
met leuke prijzen, terwijl de be-
zoekers koffie, een drankje en een
hapje kregen aangeboden.

Radio Ideaal
12V2jaar
Dit jaar viert Radio Ideaal haar
121/* jarig bestaan. Natuurlijk
wil men dit niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. In april be-
gint men met een speciale jubi-
leum uitzending waarin men
wekelijks terugblikt op de, zo
succesvol gebleken, afgelopen
12 ? jaar. Men haalt oude mede-
werkers weer eenmaal van stal,
laten fragmenten horen en
blikken terug op de gebeurte-
nissen.

Om daarnaast iets speciaals te
doen gaat men samenwerken met
de "Doe een Wens" stichting. De
komende tijd zal men zeer regel-
matig in de programma's en op de
internet site (www.ideaal.org) ver-
wijzen naar de "Doe een Wens"
stichting en haar doelstelling, or-
ganisatie en achtergronden. In de
programma's gaat menpraten met
de mensen achter deze stichting,
de wens-halers, de wens-brengers
en de wens-vervullers.

"Doe een Wens" vervult de liefste
wens van kinderen van 3 tot 18
jaar met een levensbedreigende
ziekte. Door het vervullen van een
wens, wil "Doe een Wens" een
stukje blijdschap en kracht bren-
gen in een moeilijke periode; even
weg van ziekenhuis, behandeling
en doktoren. De Stichting neemt
niet alleen de organisatie van de
wensvervulling op zich, maar be-
taalt ook alle kosten die aan een
wens verbonden zijn. De "Doe een
Wens" stichting Nederland is een
vrijwilligersorganisatie. Ruim 240
vrijwilligers zetten zich, soms bij-
na dagelijks, in voor "Doe een
Wens".

Van 19 t/m 25 juli 2004 komen de
opbrengsten van de reclame in de
programma's geheel ten goede
aan de "Doe een Wens" stichting.
Uiteindelijk zal men op 24 juli, tij-
dens de Zelhemse Zomerfeesten
afsluiten met een geweldig mu-
ziekspektakeL

Expositie Jos Klaver
en Frans Drummen
Jos Klaver uit Molenhoek bij
Nijmegen en Frans Drummen
uit Nijmegen exposeren van 21
maart t/m 25 april in de galerie
van Agnes Raben aan de Nieu-
st ad 20 in Vorden. Jos Klaver, in
1947 in Amsterdam geboren,
studeerde aan de Hogeschool
voor de Kunsten in Arnhem.

Hij woont en werkt in Molenhoek
en is daarnaast als docent verbon-
den aan de Hogeschool voor Kun-
sten in Arnhem. Tevens geeft hij in
Doetinchem schilderslessen aan
de Gruitpoort.

Jos Klaver begon al op jonge leef-
tijd met het maken van een teke-
ningen en schilderijen. Zijn schil-
derijen hebben over het algemeen
een middelgroot tot groot formaat
met als drager doek of paneel. Dit
in tegenstelling tot zijn tekenin-
gen, deze zijn meestal in kleinere
formaten met dragers als papier,
karton, hout, board e.d. Jos Klaver
schildert met acrylverf en "bete-
kent" zijn schilderij met potlood
of andere materialen. Het werk
van hem was eerder te zien in ex-
posities en op beurzen in Neder-
land en Duitsland.

Frans Drummen, in 1949 in Heer-
len geboren, studeerde van 1967
tot 1973 geografie aan de Universi-
teit Nijmegen en van 1990- 1995
aan de Hogeschool voor de Kun-
sten in Arnhem op de afdeling
"Vrije Kunst". Hij schildert, maakt
objecten en is grafisch bezig.

Dat kunnen bij hem een tijd aparte
activiteiten zijn, maar vaker komen
ze samen in een kunstwerk. In zijn
expositie bij galerie Agnes Raben,
van voornamelijk ruimtelijke ob-
jecten is dat vaak goed te zien.

Frans Drummen houdt van mate
rialen. Hij bewerkt de "materie"
van alle dag. Stoffelijke dingen
starten het werkproces op. Dat kan
een oude verweerde plank zijn,
pasteuze verflagen, maar net zo
goed simpele afvalhoutjes.

Hij is op velerlei gebieden actiefin
de kunst en exposeert veelvuldig.
De expositie van Jos Klaver en
Frans Drummen wordt zondag 21
maart geopend door Ben Norp en
Bert Herckenrath.

Voor afspraken e.d. kan men bel-
len/faxen (0575) 55 16 47.

Voorjaarsconcert 'Sursum Corda'
De chr. Muziekvereniging 'Sur-
sum Corda' geeft op zaterdag
27 maart een voorjaarsconcert,
welke gehouden wordt in het
Dorpscentrum.

Na goede successen behaald te
hebben op twee festivals, hebben
de majorettegroepen veel oefenin-
gen en dansjes ingestudeerd om
ook op het voorjaarsconcert goed
voor de dag te komen. De mallet-

band onder leiding van Harry
Klaassen heeft na het concert van
vorige maand in Eefde, waar werd
samengespeeld met een doedel-
zakkenband uit Borculo, ook nu
weer een swingend programma in
elkaar gezet. Het harmonieorkest,
onder leiding van de dirigent Wol-
bert Baars heeft een afwisselend
repertoir gekozen. Een gezamen-
lijk optreden sluit het voorjaars-
concert zaterdag 27 maart af.

Philip Freriks
De bekende NOS presentator
Philip Freriks geeft op 28 maart
a.s. in kasteel Hackfort een

voorstelling van zijn programma
'Gare du Nord'. De voorstelling
is uitverkocht!



NU WEER
VOLOP

MOOIE WOON-
ACCESSOIRES
leuk om cadeau te doen,
nog leuker om te krijgen.

HOME
HARMSEN

Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Wïnkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

f ree wheel

Opening
skeeler-
seizoen
zaterdag
27 maart

Met onder meer
een clinic van
Arjan Mombarg,
info skatereizen,
kinderskateles
en een gezamenlijke
skeelertocht.

Zie ook
www.free-wheel.com

Schaatsen, Skeelers & ATB's

Dé skate-, skeeler- en mountainbikespecialist
van Oost-Nederland

Start nieuwe skatelessen
Lessen in Vorden starten op maandag
29 maart en donderdag 1 april.
Vraag naar de brochure of kijk op
www.free-wheel.com

Free-wheel
Netwerkweg 7, 7251 KV Vorden
Tel. (0575) 55 42 28 / E-mail: info@free-wheel.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VOORDEEL!

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575)46 1220

EEKMARKR
Runderbraadlappen

Varkenslappen

Gehaktschnitzels

Rolladeschijven

Elke week op de
markt in Vorden

uw vakslager

1 kilo f
4.99

199•

199•

Vleeswaren voordeel

3 soorten
voorgesneden
vleeswaren

3x100 gram €

DIJKGRAAF
Telefoon (0578) 66 20 74

«Bos tulpen 1 ?9

399• *
o 1 kalanchoë 1 ?9

«1 hortensia 4.
«20 rozen 2

Valeweide
bloemGn 0n plantGn

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

v?*-
Bassie en SyKia Schuyer

Bassie maakt er weer een dolle boel van; lachen, lachen en nog eens lachen

WOENSDAG 31 MAART
DORPSCENTRUM

VORDEN
Aanvang: 14.00 uur
Voorverkoop van de kaarten bij:

Speelgoed/Huishoud Sueters
in de Dorpsstraat l s en bij
het Dorpscentrum Vorden

in de Raadhuisstraat 6
ook kaartverkoop op de dag

van de voorstelling aan de /aal;
Kijk voor meer informatie

over de show op
www. magicland.nl

&
www. clownbassie. nl

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

IJSVERENIGING MEDEDELING

V O R D E N

Geachte ijsbaanabonnementhouders
Koning Winter heeft u als ijsbaanabonnementhouders
het afgelopen ijsseizoen in de kou laten staan!
Het bestuur van de „IJsvereniging Vorden" laat u
echter niet in de kou staan. Tegen inlevering van uw
ijsbaanabonnement (2003/2004 ,,groene kleur")
ontvangt u tijdens de voorverkoop seizoen 2004/2005

50% KORTING
op uw nieuwe ijsbaanabonnement.
Bewaar uw ijsbaanabonnement dus tot eind november
2004.

UW WENSKEUKEN KRIJGT VORM
VOOR EEN SMAKELIJKE PRIJS

Streek Lochem
heeft een keukenshowroom

met eigentijdse, praktische,

comfortabele en betaalbare

ideeën voor mensen die graag

lang en zorgeloos willen

genieten van huiselijk kook-

plezier. Laat u eens uitgebreid

en deskundig adviseren.

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

Aanbieding

Nog enkele
showroomkeukens en
diverse apparatuur uit
magazijnvoorraad met
kortingen van 60 - 80%

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa

Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.



De laatste loodjes wegen het zwaarst.
Dit is de laatste week in onze noodwinkel. De ene zegt fijn,
de andere vindt het misschien jammer. De noodwinkel is best gezellig
Maar onze nieuwe winkel wordt dat ook. Daarom zijn we maandag 22,
dinsdag 23 en woensdag 24 maart gesloten (om hieraan te werken).
24 maart om 19.00 uur is de opening, maar eerste hebben wij nog
deze aanbiedingen (geldig in week 12: 15 t/m 20 maart)

Roombotercroissants
nu per stuk € o.™

Waddenbrood
lekker donker fijn volkorenbrood, deze week 800 gram voor €

Kruidkoek
met rozijn, oranje snippers of naturel, nu €

Christoffelvlaai
lekkere vlaai met kersen en chocoladebavaroise

klein € 590 O 90
m groot € O m

LAATSTE KANS INLEVEREN TOT ZATERDAG

Wekelijks verloten wij 3 slagroomtaarten.
Bij iedere € 2,- krijgt u een stempel op de kaart. Bij 5 stempels is hij

vol en maakt u kans op één van de 3 taarten. Inleveren dus!

Naam:

Adres:

Plaats:

Tel.:

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proef je!

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

Lever onderstaande coupon in en ..

maak nog één keer kans
op een gourmetschotel!

Vanaf volgende week zitten we weer op ons vertrouwde plekje. Misschien is 'vernieuwd' beter
van toepassing; de winkel is helemaal verbouwd en aangepast aan alle hedendaagse
eisen én wensen. Met wensen bedoelen we in eerste instantie het vergroten van uw
winkelplezier. Alle ruimte om iets lekkers uit te zoeken voor elk moment van de dag.
Kom snel kijken. Misschien gaat u wel met een GRATIS GOURMETSCHOTEL naar huis!

Dick en Hetty Vlogman en medewerkers.

Bij aankoop van
100 gram vleeswaren

50 gram
vleeswaren

gratis
naar keuze

Keurslagerkoopje

4 pepersteaks

^^^•^•^^^^^^^•^^^^^•^^^^^^^^^•H

Speciaal aanbevolen

4 boerengehakt
schnitzels

«4J°

Weekaanbieding

3 kip krokant
schnitzels

400

Zaterdag 20 maart zijn wij om 13.00 uur gesloten.
Maandag 22 maart t/m woensdag 24 maart zijn wij gesloten i.v.m.

het opnieuw inrichten van onze nieuwe Keurslagerij.
Dick en Hetty Vlogman en medewerkers.

Bedankt
voor de moeite.'

Dit is de laatste
verkoopweek in de

noodwinkel
Bedankt dat u'de

moeite hebt genomen,
om tijdens de
verbouwingtoc^j ons te komen.

Combinatieaanbieding:

4 Duitse biefstukken + $%<$$£& bakje pepersaus €o Vul uw naam in en lever deze bon in.
Wekelijks verloten we een gourmetschotel voor 4 personen. Lekker tijdens de Paasdagen!

Vlogman, keurslager
Zutphcnscweg 16, Vorden
(0755)55 13 21

Geldig in week 12: 15 t/m 20 maart.

Knip de coupon uit, lever deze
in en maak kans op een

GRATIS GOURMETSCHAAL!

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAAT
onze
voordeel
hypotheek v.a. 2,7%
Bel direct (0573) 40 84 40

Financieringen -* T^^VT^ T^\T^
Hypotheken Ml l U IL,
Assurantiën l l V/1VL/ Lj

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

VLAAI VAN DE WEEK:

Aardbeienvlaai €5.75

Gevulde koeken
6 voor €4.00

Krenten- of rozijnenwegge
pak 5 stuks € 1.75

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Verse vruchtensnit €5.00

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur
m

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

ein Brinke Zutphenseweg 85
Vorden «Tel. (0575)551256

Verkoop, reparatie en
onderhoud van alle merken auto's en fietsen

MAARTACTIES:
1 Tegen inlevering van deze bon 25% korting op het

gehele assortiment fietscomputers.
(Maximaal 1 bon per fietscomputer)

2 Breng uw fiets voor het komende fietsseizoen weer in
topconditie met een algehele service- en CA*
controlebeurt voor €

' Mocht blijken dat er onderdelen vervangen moeten worden, wordt dit uiteraard
eerst met u overlegd, prijs geldig voor fietsen met gesloten kettingkast.

De nieuwe collectie Gazelle-fietsen is binnen,
kom eens kijken en verras uzelf met een nieuwe Gazelle.

Hoveniersbedrijf
Marco Besselink

# TUINONTWERP *-
X TUINAANLEG (RENOVATIE) #

* TUINONDERHOUD *
* (SIER)BESTRATING *

# VIJVERS *
* TE KOOP HAAGCONIFEREN *

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

Fax: (0575) 44 17 15

Maak kennis
met tennis!
Onder begeleiding, voor jong en oud.

Leuke activiteiten, waaronder:
• Prijsjestennis voor de jeugd
• Ballenkanon.

Open dag
Vordens Tennis Park
zondag 21 maart
van 14.00 tot 16.30 uur.
Rackets en ballen zijn aanwezig.
Neem wel sportkleding en
sportschoenen mee.

Informatie: telefoon 55 28 04.

Adres: Overweg 20



Maart roert zijn staart, wij ook!

Hengelo (Gld.)

HORTENSIA
rood / wit / blauw
per stuk nu

PAMPERS
LUIERS

pak a 12.99

nu 2 pakken voor

23.'49

hef grote voordeel van Orl

400 APPELSIENTJEf^y
pak 1 liter a 0.87 nu O.6

LAY'S CHIPS
diverse smaken

zak nu

LOTUS
VOCHT-

VANGERS
rol van 4.95

voor 2.199

FANTA diverse smaken fles 1,5 liter a 1.05 3 flessen nu

49

GALL « M O L E N H O E K
GORTER

JACHTBITTER
59

70 cl nu

DE WINKELHOEK VAN HENGELO
Ch HENGELO (G)

(0575) 4612 05 FAX (0575) 46 46 12

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

KnapperigebleekseWerij

e zoete mandarijnen
20 voor
Verse bospeen «eng*10

n rodebieten

'̂  lekkerst bij' de groentetuin1.



Vrouwendag geslaagd

O"""»» 16 Wwfcn XOS75-5S343.

De Vrouwenraad en de afdeling
Vorden van Amnesty Interna-
tional kijken met een goed ge-
voel terug op de 'internationale
vrouwendag' welke in het
Dorpscentrum werd gehouden.

De organisatie had gekozen voor
een zogenaamde 'inloopmiddag
en -avond'. Daarvoor was een be-

roep gedaan op de vrouwen in de
gemeente Vorden om op die dag te
laten zien wat ze zoal in hun vrije
tijd doen. Veel vrouwen gaven ge-
hoor aan deze oproep.

Terwijl er vrolijke harmonicamu-
ziek door het Dorpscentrum klonk
kwamen veel mensen een kijkje
nemen. Er was zelfs een delegatie

vrouwen uit Ruurlo, die kwam kij-
ken hoe men hier in Vorden een
"internationale vrouwendag" van
de grond heeft gekregen. "Dat von-
den wij bijzonder leuk want je
moet altijd maar afwachten of
hetgeen je op zo'n dag organiseert
ook, met name bij de wouwen,
aanslaat", zo sprak een van de da-
mes namens de organisatie.

Op zondagmiddag 21 maart a.s. om 15 uur vindt in het Theateron-
derdeMolen te Vorden een bijzondere voorstelling plaats met On-
vergetelijke Cabaretliederen. Het Theaterorkest met de fameuze
Tonny Toots' Fraas, Jan Grotenhuis en Tony Moon brengen met
hun gevoelige zanger Boris Tomas, na intensieve repetities, de
mooiste en vrolijkste cabaretliederen sinds 1917.

Zij openen met "Mens durf te le-
ven". Wie het orkest tijdens de vo-
rige voorstellingen hoorden laten
hopelijk nog enkele plaatsen vrij
voor nieuwe toehoorders.

Zowel voor als na de pauze zal ook
een vrolijke Haan uit het Noorden
optreden, de vermaarde cabaretier
Peter de Haan. Apotheker van oor-
sprong, kon het niet laten. Hij trad
al op tijdens het songfestival 1979
en speel als Groninger volle schouw-
burgen van de vier Noordelijke
provincies het muziekprogramma
"Oet".

Dankzij bijzondere contacten lukte
het om hem zondagmiddag 21
maart in het theater met de uit-
zonderlijke acoustiek onder de
Lindesche Molen te zien optreden.

RESERVEREN AANBEVOLEN:
www.theateronderdemolen.nl
en tel: (0575) 55 69 87.

Een vrienden clubje omstreeks 1916

Wie weet wie deze mannen zijn?

Gerrit-Willeni Rouwenhorst staat
links op de foto.

MOGELIJKE NAMEN:
G.H. Dijkman/F. Maandag (Wich-

mond) en G. Bargeman (Vorden) /
Koerselman (Vorden).

HEEFT MEN INFORMATIE?
Henk Rouwenhorst (0575) 46 29 06.

Met nieuwe
trainingspakken
weer medailles
voor Sparta
Vorig jaar hebben de leden van
SPARTA een MARS-actie gehou-
den. De trainingspakken zijn
mede betaald uit de opbrengst
van deze actie.

Afgelopen zaterdag konden de
trainingspakken worden geshowd
tijdens de gymwedsrrijden voor 8-
jarigen in Steenderen.

Tijdens deze wedstrijden werden
door de meisjes van SPARTA 4 me-
dailles behaald.

Op niveau 12 behaalde Anne Bul-
ten een 2de prijs en Tara Luesink
de 1ste prijs.

Op niveau 11 behaalden Wieneke
Winkels en Natasja van üngen een
gedeelde 1ste prijs. Proficiat!

GGD-arts Judith Klomp:

'Ook last-minute boekers
zien we graag op het spreekuur!'
Koffers pakken, planten water
geven, telefoonnummer en
adres achter laten. U bent druk,
druk, druk voor de vakantie.
Toch is er nóg iets om niet te
vergeten: laat u informeren
over de gezondheidsrisico's op
uw vakantiebestemming. De
hygiëne kan bijvoorbeeld te
wensen overlaten. En mis-
schien heeft u vaccinaties eri ƒ of
malariatabletten nodig.

Judith Klomp, arts bij de GGD
Regio Stedendriehoek, geeft ant-
woord op enkele veel gestelde vra-
gen over reizigersvaccinaties.

Kan mij de toegang tot een land
geweigerd worden, wanneer ik
niet gevaccineerd ben?
Judith: 'Ja, sommige landen laten
reizigers alleen toe wanneer zij te-
gen gele koorts of meningitis zijn
ingeënt Wanneer u wordt ingeënt
dan krijgt u van ons een interna-
tionaal erkend vaccinatiebewijs.
Het kan ook voorkomen dat dit
bewijs nodig is bij het aanvragen
van een visum. Welke vaccinaties
u nodig heeft hangt af van uw per-
soonlijke omstandigheden, bij-
voorbeeld de medicijnen die u ge-
bruikt. Dit wordt tijdens het reizi-
gersspreekuur bij de GGD met u
besproken en zo mogelijk worden
de vaccinaties direct verstrekt.
Voor de meeste landen zijn vacci-
naties niet verplicht, maar is het
voor uw persoonlijke bescherming
wel aan te raden!'

Als ik een last-minute boek, is
het dan nog mogelijk om te vac-
cineren? En werkt het dan wel?
'Neem dan altijd direct contact
met ons op. Soms is het mogelijk
een vaccinatie kort voor vertrek
nog te verstrekken. Ook kunnen
wij u nog adviezen over hygiëne
en voeding geven. Liefst zien we u
al wat langer voor vertrek op het
spreekuur. Soms is namelijk een
serie vaccinaties nodig. Boekt u al-

tijd last-minutes? Haal dan in ie-
der geval de basisvaccinaties bij de
GGD, bijvoorbeeld die tegen hepa-
titis A en DTP. Deze (en de meeste
andere vaccinaties ook) zijn name-
lijk jarenlang geldig.'

Is het verstandig om tijdens
zwangerschap een vaccinatie te
krijgen?
'Wanneer u zwanger bent krijgt u
van ons een aangepast reisadvies.
Het is handig om dat even te mel-
den bij het maken van een af-
spraak bij de GGD. Wij geven een
persoonlijk advies, en houden dus
niet alleen rekening met de be-
stemming, reisduur en reisom-
standigheden, maar ook met uw
eigen gezondheidstoestand.'

Hoe lang zijn vaccinaties gel-
dig?
'De meeste vaccinaties zijn jaren-
lang geldig. De meest voorkomen-
de zijn DTP (10 jaar; mensen die
als kind niet gevaccineerd zijn
hebben een serie nodig), hepatitis
A (15 jaar, na een serie van twee
prikken), buiktyfus (3 jaar) en gele
koorts (10 jaar).'

Heb je alleen vaccinaties nodig
voorlanden buiten Europa?
'Nee, dat is een misverstand. Ook
voor een aantal Balkanlanden is
het verstandig vaccinaties te halen
tegen difterie, tetanus en polio
(DTP) en hepatitis A. Verder kan
een vaccinatie tegen tekenencep-
halitis worden aangeraden wan-
neer u gaat kamperen in een ge-
bied waar deze ziekte voorkomt,
bijvoorbeeld in Tsjechië en Oosten-
rijk.'

Bij het Reizigersbureau van de
GGD Regio Stedendriehoek kan
men terecht voor informatie,
advies en vaccinaties. Men houdt
spreekuren in Apeldoorn, Zut-
phen en Deventer. Ook 's avonds!
Bel voor een afspraak: 0900-20
20 401 (€ 0,25 p/m), 's morgens.

olitie varia GROEP VORDEN

Vrijdag 5 maart
Aan De Boonk werd in een woning
ingebroken. Men verschafte zich
toegang door te hengelen. Er werd
geld en rookwaren weggenomen.

Maandag 8 maart
Op de Ruurloseweg vond een onge-
val plaats. Een bestuurder moest
remmen en degene die er achter
reed kon niet meer remmen en
botste tegen zijn voorganger aan.
Beide voertuigen raakten bescha-
digd.

Er werd getracht in te breken in
een woning aan de insulindelaan.
Men heeft getracht de voordeur te
forceren met een werktuig.

Dinsdag 9 maart
Op de rondweg werd een verkeers-
controle gehouden. Er werden 30
bekeuringen uitgeschreven waar-
onder 6 keer voor het overtreden
van de maximale snelheid. Verder
werden er o.a. bekeuringen uitge
schreven voor het niet dragen van
een gordel, voor het vasthouden
van een telefoon tijdens het rij-
den, geen goed zicht in de spiegels
en voor de verzekering niet in orde
hebben. 6 Bromfietsers hebben
een bekeuring gekregen omdat de
constructiesnelheid van de brom-
fiets te hoog was en 2 bromfietsers
reden te hard.

Woensdag 10 maart
Aan de Burg. Vunderinkhof pro-
beerde men middels een smoes

een woning in te komen. Een
manspersoon sprak een bewoon-
ster aan en liep achter haar aan de
woning binnen, maar liet de deur
open voor een tweede persoon. Be-
woonster had het op tijd in de ga-
ten en de personen verlieten de
woning. Er is door de politie in de
omgeving gezocht, maar er werd
niemand aangetroffen die volde-
den aan het signalement.

Op de Ruurloseweg vond een snel-
heidscontrole plaats. Er passeer-
den tussen 09.00 uur en 10.45 uur
512 voertuigen waarvan 58 be-
stuurders te hard reden. Zij kun-
nen een acceptgiro thuis verwach-
ten. De hoogst gemeten snelheid
was 76 km/h waar 50 km/h is toe-
gestaan.

Donderdag 11 maart
In Wichmond werd een man aan-
gehouden die illegaal aan het ven-
ten was. Vermoedelijk verblijft de
man illegaal in het land. Hij werd
overgebracht naar bureau en inge-
sloten in afwachting van verder
onderzoek.

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

Verloren: horloge (goud Gucci);
portemonnee (terra); afstandbedie
ning (grijs, klein model).



Fuell Acoustic
Op zaterdagavond 27 maart
wordt een Akoestisch optreden
gegeven door de band Fuell in
Restaurant t Wapen van t Mel-
der.

De voorbereidingen zijn in volle
gang om tot een mooi optreden te
kunnen komen. De nummers wor-
den akoestisch gespeeld met daar-
bij aanvullende instrumenten en

zelfs een gastoptreden. De kaart-
verkoop is al begonnen en er zijn
maar 150 kaarten beschikbaar. De
kaarten zijn te koop bij de bandle-
den van Fuell en bij: Restaurant 't
Wapen van 't Medler, Ruurloseweg
114 , 7251 LZ Vorden, tel. (0575)
556634.
Voor meer informatie kan geke-
ken worden op de website van
Fuell, www.fueil.nl

UW ADVERTENTIE
DOORPLAATSEN IN

Journaal Zefaem/MaCk
In overleg met drukkerij van Barneveld,
uitgever van het Journaal Zeffiem/ttaiïe , kunt u
tegen een aantrekkelijk tarief uw advertentie
in het Journaal Zeffiem/Maüe 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
CONTACT

Oostnederlands Kamerkoor
zoekt tenoren
In oktober a.s. begint het Oost-
nederlands Kamerkoor te Doet-
inchem de viering van haar 4O-
jarig jubileum met de uitvoe-
ring van de Hohe Messe van
Bach.

Voor de bezetting van dit werk is
een wat grotere bezetting vereist
De wens bestaat om de huidige be-
zetting van zes tenoren voor vast
uit te breiden tot acht.
Het koor staat sinds 1993 onder lei-
ding van Rob Vermeulen, docent
koordirectie aan het conservatori-
um in Utrecht. Vermeulen diri-
geert meerdere koren waaronder
het Nederlands Concert Koor in
Amsterdam. Met het Oostneder-
lands Kamerkoor gaf hij in 2000
drie concerten op het Internatio-

naal Korenfestival in Arnhem. De-
ze concerten werden door de KRO
uitgezonden. Deze omroep maak-
te in 2002 ook opnamen van het
koor dat toen werken van Bruck-
ner en Hindemith zong.

Wie eens kennis wil komen ma-
ken met het Oostnederlands Ka-
merkoor kan op zondagmiddag 4
april komen luisteren in de Catha-
rinakerk in Doetinchem waar
naast twee motetten van Bach het
Stabat Mater van Frank Ferko op
het programma staan. Dit concert
wordt herhaald op 18 april te
Zwillbrock
Voor informatie kan men terecht
bij Dick Heijerman, tel. (0575) 52
22 82 en ook op de website
www.oostnederlandskamerkoor.nL

Als de heesterknoppen zwellen
Als de heesterknoppen zwellen
En de zon aan sterkte wint
Komt de koolmees ons vertellen
Dat de lente dra begint

Ontwaakt is ook de winterkoning.
Hij schettert boven alles uit,
Zoekt naarstig naar een nieuwe woning
Voor zijn zeer geliefde bruid.

De sneeuwklok kan zich niet bedwingen
Als hij koolmezen hoort zingen.
Ook de specht slaat al de trom,
Zegt tot de lente: "Kom nu! Kom!".

Februari werd gauw maart;
Die maand geeft elke dag meer licht
En roert soms ook zijn staart

Geduldig wachten wij nog even
Tot de zwangere natuur
Opnieuw ons baart nieuw leven

Myxomatose en VHD zijn
gevaarlijke ziekten voor konijnen
Jaarlijks worden vele konijnen
slachtoffer van twee dodelijke in-
fectieziekten: Myxomatose en
VHD. Voor beide ziekten bestaat
geen behandeling. Ze zijn echter
eenvoudig met een vaccinatie te
voorkomen.

MYXOMATOSE
Symptomen van myxomatose zijn
zwellingen op hoofd en snuit en
gezwollen oogleden. Later breiden
de zwellingen zich uit naar onder
andere de lippen, rond de anus en
het geslachtsapparaat. Na enkele
dagen leidt dit tot misvormingen
aan snuit, mond en oren en pussi-
ge uitvloeiing uit neus en ogen.
Ten slotre sterft het dier meestal
aan een longontsteking. De ver-
spreiding van het virus vindt
plaats via parasieten, zoals luizen,
teken, vlooien, vliegen en mug-
gen.

VHD
Symptomen van VHD zijn hoge
koorts, bloederige neusuitvloeiing
en een moeilijke ademhaling.
Vaak sterft het konijn zo snel, dat
men niet eens in de gaten heeft
dat het diertje ziek is geweest. Bij
VHD zijn drie vormen te onder-
scheiden:
Zeer snel verlopend: plotseling
dood zonder symptomen
Snel verloop: benauwdheid, koorts

en niet eten met in het laatste sta-
dium bloederige neusuitvloeiing.
Milde vorm (zeldzaam), waarbij
herstel kan optreden.
Onder wilde konijnen heeft dit vi-
rus genadeloos toegeslagen. Maar
ook onze tamme konijnen lopen
een groot risico. Het VHD virus
kan op allerlei manieren overge-
dragen worden.
Via andere huisdieren, schoeisel,
kleding, onze huid. Een bezoek
aan een huis met een VHD besmet
konijn is voldoende om het virus
mee te nemen naar uw eigen dier.

ENTCAMPAGNE
Het is mogelijk om uw konijn te-
gen beide virusinfecties te laten
vaccineren. Uw dier moet wel ou-
der zijn dan 8 weken. Vanaf een
week na inenting is het dier be-
schermd tegen besmetting. Voor-
heen garandeerde de vaccinprodu-
cent een bescherming van een half
jaar tegen myxomatose, helaas
leert de ervaring dat konijnen
slechts gedurende drie maanden
beschermd zijn. Het afgelopen jaar
hebben wij verscheidene dieren
met klinische verschijnselen van
myxomatose op het spreekuur ge-
zien waarvan het merendeel met
fatale afloop. Helaas waren daarbij
ook dieren die eenmalig gevacci-
neerd waren maar waarvan de be-
schermingsduur van de vaccinatie

verstreken was. Ons advies is dan
ook om alle konijnen die niet of
reeds meer dan drie maanden ge-
leden gevaccineerd zijn tegen
myxomatose, te (her)vaccineren.
U kunt daarvoor een afspraak ma-
ken bij De Graafschap Dierenart-
sen, locaties Ruurlo, Vorden, Hen-
gelo, Steenderen en Leesten.

Woensdagmiddag 7 april kunt U
dan, alleen op afspraak, terecht op
de diverse locaties.

Op woensdagmiddag 23 juni, voor
de zomervakantie, zal tijd gereser-
veerd worden voor de herhalings-
vaccinaties, zodat uw dieren ook in
het tweede deel van het seizoen
(met de hoogste infectiedruk) be-
schermd zullen zijn. Misschien iets
om alvast in uw agenda te noteren.

DE GRAAFSCHAP
DIERENARTSEN
Locatie Ruurlo: Wildenborchseweg
33, Ruurlo, Tel: (0573) 45 12 00.
Locatie Vorden: Het Hoge 9, Vorden,
Tel: (0575) 55 12 77.
Locatie Hengelo: Kampstraat 2,
Hengelo, Tel: (0575) 46 14 20.
Locatie Steenderen: J.F.Oltmans-
straat 3a, Steenderen, Tel: (0575)
45 12 66.
Locatie Leesten: Marga Klom-
pelaan 126, Zutphen, Tel: (0575)
5711 01.

Autogordels, ook achterin Goochem!
Autogordels zijn de meest sim-
pele én effectieve manier om
verkeersdeelnemers te bescher-
men tegen ernstige verwondin-
gen. Ze zorgen ervoor dat bij
een botsing mensen niet uit de
auto worden geslingerd en niet
al te hard in aanraking komen
met de binnenkant van de auto.

AUTOGORDELS HEBBEN
ALTIJD ZIN
Als alle inzittenden van personen-
auto's de gordel hadden gedragen
hadden we ongeveer 65 doden en
350 ziekenhuisgewonden minder
per jaar dan nu! Autogordels heb-
ben altijd zin. Ook binnen de kom,
want daar gebeuren immers de
meeste ongelukken. Ook bij lage
snelheid; botssimulators die dien-
den om het nut van de gordel te
bewijzen bij 6 km/u werden verbo-
den omdat je bij die snelheid al ge-
wond kon raken.

ACHTERBANK
Het grootste probleem zien we op
de achterbank: daar draagt maar
een kwart tot een derde van de
passagiers de levensreddende gor-
del. Voor zover mensen daar al

over nadenken is de redenering
vaak: als we een botsing krijgen
vangen de inzittenden voorin de
klap wel op. Dat klopt En hoe! Bij
een botsing worden die achterpas-
sagiers met de kracht van tonnen
tegen die voorpassagiers gelan-
ceerd en is de ellende helemaal
niet meer te overzien.

KINDEREN
Vaak zijn die achterpassagiers kin-
deren, vaak op weg naar of van
school. Nog niet de helft daarvan
blijkt de gordel te dragen.
Daardoor raken regelmatig kinde-
ren ernstig gewond, wat eenvou-
dig had kunnen worden voorko-
men. Autogordels zijn dus van vi-
taal belang. Ook achterin. Zeker
voor kinderen.
Let u er dus op dat uw kinderen de
gordel dragen. Niet alleen op weg
naar en van school, maar ook als u
ze naar het sportveld, scouting,
partijtjes of andere bestemmingen
brengt

Het best is natuurlijk als u zélf van
het nut van die gordels overtuigd
bent en zelf ook het goede voor-
beeld geeft (!) maar denkt u er ook

om dat de politie er in bepaalde pe-
riodes extra op let dat ook kinde-
ren de autogordel gebruiken.

GEWOON EEN KWESTIE VAN
GEWOONTE
Het meestgenoemde excuus om
de gordel niet te dragen is: 'verge-
ten'. Dus is het gewoon een
kwestie van het tot een gewoonte
maken. Ook voor uw kinderen.
Misschien bent u van achter in de
auto ook al eens mild-berispend
toegesproken door een vriendje
van uw kroost: 'Pappa/mamma
van Jantje, jij moet je gordel om-
doen!' Gelijk heeft-ie.

GOOCHEM
Van half maart tot eind mei loopt
landelijk onder het motto 'Gordels
om, ook achterin. Daar kun je mee
thuiskomen' een voorlichtings-
campagne die tot doel heeft het ge-
bruik van autogordels te stimule-
ren, vooral op de achterbank, voor-
al door kinderen. Mascotte van de-
ze campagne is Goochem het Gor-
deldier, dat onder andere in radio-
en tv-spots zijn opwachting maakt.
Nadere informatie vindt men op
www.daarkunjemeethuiskomerLnl

Het 48e pantser infanterie
bataljon opnieuw paraat

Jos Wijnen

Op 11 september 2004 biedt 's-
Hertogenbosch plaats aan de
grootste reünie van de Neder-
landse strijdkrachten ooit in
Nederland gehouden. Op dit
spectaculaire evenement zullen
het verleden, heden en de toe-
komst van het in deze stad gele-
gerde 48e Painfbat van Heutsz
centraal staan.

Ruim 25.000 voormalig dienst-
plichtige militairen en hun kader
die in de periode 1966 t/m 1992 in
Generaal Spoor en de Koning Wü-
lem l kazerne gelegerd waren, zul-
len oude herinneringen weer doen
herleven. Hoewel de dag voorna-
melijk bedoeld is om hernieuwde
kontakten te realiseren van de oud
kamer- en compagnie genoten on-
der ons, zal de dag opgesierd wor-

den door een groot aantal activitei-
ten en demonstraties.
De dag zal worden ingeluid door
muzikaal onthaal in diverse vor-
men en een welkomstwoord van
de Bataljons adjudant b.d. van Ee.
Verder zullen vele historische
voertuigen en authentiek geklede
militairen met originele uitrustin-
gen en rekwisieten akte de presen-
ce geven. Het Koning Willem l col-
lege stelt tevens de oude kazerne
open voor oud militairen die de le-
gerplaats nog eens van binnen wil-
len bezichtigen.
Naast het verleden zullen ook het
heden en de toekomst belicht wor-
den. Leden van het ( SFIR) 12e Ba-
taljon Infanterie Luchtmobiel van
Heutsz, dan net terug uit Irak, zul-
len bijvoorbeeld hun huidige voer-
tuigen en uitrustingen tonen.

Stork-Fokker presenteert op deze
gelegenheid haar nieuwste pant-
serwielvoertuig 'de Boxer', be-
stemd voor de landmacht
De dag begint om 10:00 uur en
duurt tot 18:00 uur en vindt gro-
tendeels plaats in de Brabanthal-
len te 's-Hertogenbosch. Ook de
traditionele rijsttafel zal ook op dit
evenement niet ontbreken. Op 10
en 12 september is de tentoonstel-
ling in de Brabanthallen tevens ge
opend voor andere geïnteresseer-
den. Aanmelden voor deze manife-
statie kunt u op de website van de
organiserende stichting 'Ouwes-
tomp', www.ouwestomp.nl. U
vind hier tevens meer informatie
over het evenement
En op telf 0630470812 kan men
Co van der Steen bellen voor meer
informatie.



Lezers schrijven...
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De afgelopen weken zijn in de
pers verschillende verwarrende
berichten verschenen over de
bezwaren van belangengroepe-
ringen tegen de bouwvergun-
ning, die de gemeente Vorden
heeft verleend aan Woningcor-
poratie "de Stiepel" voor de
bouw van een appartementen

* complex op de Pastorieweg.

Het meest verwarrende verhaal
verscheen in het Vordense week-
blad "Contact" van 10 maart jl.,
een dag voor de uitspraak van de
bestuursrechter. Als vier(!) partij-
en, die de rechter om een oordeel
hebben gevraagd, willen wij graag
één en ander verduidelijken.

-Anders dan in verschillende publi-
caties tot uiting kwam gingen de
bezwaren niet om één, ook niet

* om twee of enkele bomen. Het gro-
te, gemeenschappelijke bezwaar
betrof de massaliteit van het ge-
plande bouwwerk

De rechter was het met ons eens
dat het gebouw te grote ruimtelij-
ke gevolgen voor de omwonenden
en de omringende natuur zou heb-
ben. Citaat uit de uitspraak:
"De rechtbank is met eisers van
oordeel dat de ruimtelijke invloed
van het complex op de omgeving
wezenlijk verandert met uitvoe-

<ring van het bouwplan, nu twee
keer twee naast en achter elkaar
gelegen blokjes met elk vier be-
jaardenwoningen worden vervan-
gen door een rechthoekig blok
met 42 woningen met gesloten ge
velwanden, waarbij veelal (veel)
dichter bij de bestemmingsgrens
en veel hoger wordt gebouwd". En
juist die wezenlijke verandering is
volgens de geldende regels op deze
bijzondere locatie niet toegestaan.
Bovendien prikte de rechter het
financiële verhaal door.

Steeds is door gemeente en "de
Stiepel" gesteld dat met de winst
op het complex de verpleegplaat-
sen bekostigd moesten worden.
Op de zitting bleek, desgevraagd,
dat "de Stiepel" de huur van de
ruim 100 m2 grote appartemen-
ten beneden de grens voor huur-
subsidie (€ 453) zou houden, zodat
iedereen in staat zou zijn om hier
te wonen.

Op de vraag van de rechter hoe
men dacht te kunnen verdienen
aan gesubsidieerde woningen, ble
ven de gedaagden het antwoord
schuldig. Later lazen we in het Gel-
ders Dagblad dat een aantal appar-
tementen "op den duur" in de ver-
koop zou gaan.

Tijdens de zitting bleek ook dat
"de Stiepel" besloten had tot een
alternatief voor bronbemaling, no-
dig voor de bouw van de grote par-
keergarage, nl. tot het gebruik van
waterbeton. Men deed het vóórko-
men alsof dit een geweldige tege-
moetkoming was aan een bezwaar
van Vereniging Bomenbelang. In
feite is deze dure toepassing ech-
ter gewoon toch goedkoper dan
bronbemaling volgens de regels,
vanwege de noodzakelijke, zeer
kostbare zuivering van het opge-
malen, verontreinigde grondwater.

Geen van onze vier partijen heeft
iets gemerkt van "uiterste inspan-
ning" en "tegemoetkoming aan
bezwaren", en niemand heeft er
ooit aan gedacht zijn bezwaren in
te trekken.

Wat de verpleegplaatsen betreft,
ook wij achten een snelle realise-
ring van groot belang. Ons advies
aan "de Stiepel" luidt dan ook: zet
deskundigen snel aan het werk
om een ander, kleinschaliger, bij
het landschap passend bouwplan
te ontwerpen, zodat de mensen
die verpleegzorg nodig hebben
spoedig in Vorden hun plek kun-
nen krijgen.
Zelfs is het mogelijk om op zeer
korte termijn met de verbouwing
ten gunste van de verpleegplaat-
sen te beginnen. De bewoners die
tijdelijk elders ondergebracht
moeten worden zouden dan in
port-a-cabins kunnen logeren. De
ruimte is er nu.
En voor appartementencomplex-
en zijn er in Vorden nog meerdere
plaatsen beschikbaar.

Namens Vereniging Bomenbe-
lang, H.M. Ambagtsheer-Leopold,
Heegherhoek 2, telefoon 55 22 32.
Namens bewoners van "de Delle",
mevrouw M.GTissing, De Delle 57,
telefoon 55 42 67.
De heer en mevrouw Kamphuis-
van Ooijen, Pastorieweg 2a, tele-
foon 55 39 14.
De heer en mevrouw Brouwer-van
der Ende, Nieuwstad 23, telefoon
55 10 60.

In 2004 wordt bij de voetbal-
vereniging Vorden het 75 jarig
jubileum gevierd. De jubileum-
commissie, die in het leven is
geroepen om van allerlei activi-
teiten te organiseren tijdens
het jubileumjaar, heeft de
maand maart uitgeroep tot de

. "Maand van de Scheidsrechter".

Alle scheidsrechters die in de
maand Maart een wedstrijd leiden
bij de voetbalvereniging Vorden
krijgen na afloop van de wedstrijd
als blijk van waardering een pre-
sentje aangeboden door de jubi-
leumcommissie. In samenwerking
met de Scheidsrechtersvereniging
Zutphen en Omgeving zal op don-
derdagavond 18 maart a.s. Eric
Braamhaar in de kantine van de
voetbalvereniging Vorden vertel-

Jen over zijn ervaringen als
scheidsrechter in het betaalde
voetbal.

Eric Braamhaar kreeg complimen-
ten, maar ook dreigementen. Hij
floot de finale van het WK onder
zeventien jaar, maar was ook de
baas toen PSV-Ajax ontspoorde.
Eén van 's lands beste arbiters kijkt
terug op een bewogen jaar. Op de
website van de voetbalvereniging
Vorden www.w-vorden.nl is een
verslag te lezen over het leven van
Eric Braamhaar als scheidsrechter.
Vrijdagavond 19 maart a.s. zal Rob
Oplaat namens de Scheidsrechter-
vereniging Zutphen en Omgeving
voor de jeugd van de Voetbalver-
eniging een avond presenteren
waarbij naast het vertellen van
anekdotes ook de spelregels uit-
voerig aan de orde komen.

Op zaterdag 20 maart zullen alle
jeugdwedstrijden geleid worden
door een scheidsrechter van de
Scheidsrechtersvereniging Zutphen
en Omgeving.

Voor het échte plaatselijke nieuws:

www.contact.nl

Unicef bericht
Ondanks de economische situ-
atie heeft Unicef een succesvol
jaar achter de rug. De najaars-
campagne 'Geef om een oor-
logskind' heeft bijna 17.000
nieuwe leden opgeleverd. De
verkoop van kaarten en cade-
aus aan particulieren is in 2003
weer gestegen.

Ook in Vorden is dat het geval. De
verkoop van kaarten, agenda's en
kalenders bracht het mooie be-
drag van € 1.115,92 op. Hoe het
intussen met de rechten van kinde-
ren gesteld is kan men hieronder
lezen.

NEDERLAND LANGS DE
KINDERRECHTENMEETLAT
Op 19 januari moest Nederland
voor het Internationale Comité
voor de Rechten van het Kind ver-
schijnen. Dit internationale co-
mité controleert of de landen die
het kinderrechtenverdrag hebben
geratificeerd zich wel houden aan
de verplichtingen die zij zijn aan-
gegaan. Nederland bleef kritiek
niet bespaard. Het beleid ten aan-
zien van kinderen en jongeren is
onsamenhangend en op een aan-
tal punten zelfs strijdig met het
VN-Verdrag voor de Rechten van
het Kind.

De kritiek van het Comité spitst
zich met name toe op de nieuwe
Vreemdelingenwet, de bezuinigin-
gen op het jeugdbeleid en het uit-
blijven van wetgeving tegen het
slaan van kinderen. Bovendien
constateert het Comité dat de lang
beloofde kinderombudsman er
nog altijd niet is. De aanbevelingen
van het Comité zijn opvallend kri-
tisch over het Nederlands jeugd-
beleid. Bovendien wordt het over-
heidsgeld niet goed besteed aan
het beleid ten aanzien van kinde-
ren en jongeren. In het bijzonder
neemt het Comité aanstoot aan de
bezuinigingen op de Kinder- en
Jongerenrechtswinkels en op vele
jongerenorganisaties.

KINDEREN
HEBBEN INSPRAAK
Elke vijfjaar moet een land een
rapport maken waarin staat wat er
wordt gedaan om de rechten van
kinderen te waarborgen. In een
zitting bij het Comité wordt dan
dieper op de situatie ingegaan.

Nederland was in januari aan de
beurt. Een regeringsdelegatie, on-
der leiding van Staatsecretaris
Ross-van Dorp, werd stevig aan de
tand gevoeld. De vragen gingen
over kindermishandeling, partici-
patie, voorlichting over het Verdrag,
euthanasie bij kinderen en baby's,
drugsgebruik en prostitutie en
over nog veel meer.

Naast het rapport van de Neder-
landse regering heeft het Comité
ook een rapport van het kinder-
rechtencollectief (KRC) en van Ne
derlandse jongeren ontvangen.

Het KRC en de jongeren zijn ver-
volgens gehoord. Het Comité wil-
de van hen horen hoe zij denken
over de omstandigheden in het
land om zo een onafhankelijk
beeld te krijgen van de situatie.

VREEMDELINGENWET IN
STRIJD MET VERDRAG
Veel aandacht is in aanbevelingen
gaat uit naar het Nederlandse
vreemdelingenbeleid. De nieuwe
vreemdelingenwet noemt het Co-
mité expliciet in strijd met het Ver-
drag voor de Rechten van het Kind.

De wet dient herzien te worden en
in lijn gebracht met het kinder-
rechtenverdrag.

De kritiek richt zich met name op
de spoedprocedure voor asielaan-
vragen, de campussen voor alleen-
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OPEN BRIEF
HUURDERVERENIGING HEVO
Aanleiding van deze open brief is
dat huurdervereniging HeVo (be-
langenbehartiger van huurders
Woningcorporatie De Stiepel in
Hengelo (Gld. ) en Vorden) haar
mening publiekelijk kenbaar wil
maken omtrent de kwestie nieuw-
bouw Pastorieweg te Vorden. Dit
nadat de bestuursrechter hierover
een uitspraak heeft gedaan.

HeVo heeft deze reeds jaren lopen-
de kwestie van nabij gevolgd en is
daar in eerste instantie ook partij
in geweest als belangenbehartiger
van de daar wonende huurders.
HeVo heeft toen niet de intentie
gehad om in deze kwestie publie-
kelijk een standpunt in te nemen
om reden dat haar leden hierin
partij waren. Intern heeft zij ech-
ter wel degelijk een mening hier-
over en heeft dat toen ook aan be-
trokkenen kenbaar gemaakt.
Doordat bewoners een andere be-
langenvertegenwoordiger preval-
eerden heeft HeVo zich toen terug-
getrokken. Met de afbraak van de
woningen is ook formeel een ein-
de gekomen aan deze fase.

Waarom HeVo in dit stadium
kiest voor een open briefis gelegen
in het feit dat nu in algemeenheid
gesproken kan worden van een be-
lang van alle bewoners van de ge
meente Vorden en de huurders
van De Stiepel in het bijzonder. De
uitspraak van de bestuursrechter
inzake de procedure van behande-
ling van een nieuwbouw bij De
Wehme kan namelijk invloed heb-
ben op de toekomstplannen van
deze nieuwbouw en daarmee het
welzijn en woongenot van bewo-
ners en toekomstige bewoners
met hun families. HeVo vindt dat
dit niet langer onbesproken dient
te blijven.

Zowel de gemeente Vorden als De
Stiepel betreuren het dat de uit-
spraak tot gevolg heeft dat de
nieuwbouw een nieuwe vertra-
ging oploopt. Beide zijn publieke
organisaties die vanuit hun func-
tioneren moeilijk in het openbaar
tot directe stellingname en uit-
spraken in staat zijn zonder hun
integriteit daarbij te schaden.
HeVo wil op haar manier wel pu-
bliekelijk stelling nemen en een
standpunt op hoofdlijnen inne-
men inzake nieuwbouw aan de
Pastorieweg.

Een verdere vertraging van de
nieuwbouw vindt HeVo onverant-
woord gezien de lijst van inwoners
welke in aanmerking komen voor
zorg/verpleegplaatsen nu en in
grotere mate in de nabije toe-
komst Vanuit dit gegeven zou ie-
dereen loyaal de plannen van bei-
de instanties moeten volgen om-
dat het plannen zijn die in alge-

meenheid voor elke inwoner van
toepassing kunnen zijn. Met name
het menselijke aspect loopt bij ver-
der uitstel opnieuw schade op. He
Vo vindt dit niet langer verant-
woord.

Een tweede aspect is een bedrijfs-
matige, namelijk hoe lang is het
verantwoord voor De Stiepel om
geld te blijven genereren voor de
steeds duurder wordende stich-
tingskosten welke door vertragin-
gen ontstaat en wat is de invloed
hiervan op het huurbeleid. Dit
raakt dan alle huurders in het
werkgebied van De Stiepel terwijl
de nieuwbouw een algemeen be
lang voor inwoners van de ge-
meente Vorden is. Bovenstaande
twee punten vormen de kern van
het standpunt van HeVo.

HeVo zal zich steeds blijven inzet-
ten voor realisatie van apparte-
menten welke de huursubsidie
grens niet overschrijden. Dit om
iedereen de kans te geven om hier-
in te kunnen wonen. Echter wan-
neer de stichtingskosten dermate
hoog worden dat een exploitatie
een te grote druk op de algemene
geldmiddelen van De Stiepel tot
gevolg heeft, zal in haar optiek re-
alisering steeds moeilijker worden
en zal de wil om te bouwen daar-
door ook belast worden, met alle
gevolgen van dien. Ook HeVo zal
dan haar verantwoordelijkheid
moeten nemen in het belang van
alle huurders.

De Vereniging Bomenbelang Vor-
den (partij in de nu lopende fase)
heeft bezwaren ingebracht tegen
de nieuwbouwplannen en de be-
stuursrechter gevraagd een uit-
spraak te doen.

In de ogen van HeVo is deze stich-
ting een ideële instelling en ge-
bruikt het haar doelstelling om
het algemeen belang van nieuw-
bouw te vertragen. Naar de me-
ning van HeVo wordt hiermee
door de stichting een grens over-
schreden. Verder vindt HeVo dat
het recht om tegen beslissingen in
beroep te gaan, een dermate groot
goed is dat hiermee met de nodige
voorzichtigheid moet worden om-
gegaan. Het mag niet zo zijn dat
het middel van de rechtsgang ge
bruikt wordt om via een omweg
anderen een visie op te leggen. Een
kwestie van normen en waarden.

De totstandkoming van besluiten
omtrent de nieuwbouw heeft op
een democratische wijze plaatsge
vonden door vertegenwoordigers
uit de bevolking. Het doet hen
geen recht om door middel van
een rechtspraak de procedure op-
nieuw te moeten beginnen. Een
genomen besluit dient met re-
spect te worden behandeld.

Namens het bestuur van huurder-
vereniging HeVo
H. van der Linden, voorzitter
Postbus 122, 7250 AC Vorden

staande minderjarige asielzoekers
en het te snel opsluiten van uitge
procedeerden. Het VN-Comité
wijst de Nederlandse regering op
haar verdragsplicht om ook deze
laatste groep huisvesting te bie-
den: gezinnen met kinderen mo-
gen niet op straat gezet worden.

Nederland ratificeerde het VN-Ver-
drag voor de Rechten van het Kind,
dat in 1989 unaniem door de Alge
mene Vergadering van de VN werd
aangenomen, in 1995.
De Nederlandse kinderrechtensi-
tuatie is nu voor de tweede maal
door het Comité onder de loep ge
nomen.

Ook in 1999 deed het Comité aan-
bevelingen aan de regering ter ver-
betering van de implementatie
van het Verdrag voor de Rechten
van het Kind in ons land.

WAT MOET ER GEBEUREN?
• Nederland moet een kinderom-

budsman installeren.

• Het slaan van kinderen moet in
de wet verboden worden.

• Alle kinderen, ook uitgeproce-
deerde asielzoekers of illigale
kinderen, hebben recht op on-
derdak en onderwijs en Neder-
land moet daar voor gaan zor-
gen.

• De wachtlijsten voor kinderen
die hulp nodig hebben moeten
aangepakt worden.

Dit zijn maar enkele van de aanbe
velingen die het Comité voor de
Rechten van het Kind eind januari
aan de Nederlandse regering heeft
gegeven.



Voetbal

RATTI DAMES
Programma 20/21 maart
Ratti Fl - Be Quick Z. F4; Ratti El -
Ruurlo E3; Ratti Dl - Ruurlo Dl;
Ratti Cl - Helios C3; Kon. UD B2 -
Ratti BI; Ratti 5 - Bob Boys 9; Ratti
l - Gaanderense Boys 1; Ratti 2 - Sc.
Eibergen 4; Reunie 5 - Ratti 4.

Ratti l - Steenderen l
Afgelopen zondag moesten de da-
mes van Ratti het opnemen tegen
hekkensluiter van de ranglijst:
Steenderen. Ratti begon net als
voorgaande week met weinig pas-
sie te voetballen. Steenderen was
daarentegen beduidend feller en
fanatieker. De speelsters van Ratti
konden de combinaties niet ma-
ken en het spel was vooral romme-
lig. De eerste helft zijn er dan ook
geen uitgesproken kansen ge-
weest. Noch voor Steenderen noch
voor Ratti. Een gemiste kopbal van
Ratti was dan ook het enige wa-
penfeit.

De tweede helft was Ratti eindelijk
meer op de helft van Steenderen
aan het voetballen. Steenderen
hield sterk vol en kreeg door dat
hier toch echt punten te halen viel
van het zeer matig spelende Ratti.
Er werd met man en macht verde-
digd en Ratti wist het net dan ook
niet te vinden. Een terecht gelijk-
spel was het resultaat. Ratti zal vol-
gende week toch echt moeten la-

ten zien dat ze meer in huis heb-
ben dan wat ze hebben laten zien
en dit zal gebeuren thuis tegen
Erixl.

WVORDEN
Vorden - Vios B 3-0
Vorden heft zondag maar 45 mi-
nuten nodig gehad om Vios B op
de knieën te krijgen. Met de rust
was de eindstand al bereikt en in
de tweede helft zakte het spelpeil
naar een bedenkelijk niveau. Vios
Beltrum heeft niets meer in de 4e
klasse te zoeken. Het is met slechts
twee punten rode lantaarndrager
en gelet op het vertoonde spel is
niet te verwachten, dat nog veel
punten zullen worden gehaald.
Het is voor trainer Jan Ligtenberg
zo langzamerhand een puzzel om
de voorste linie te bezetten. Na het
wegvallen van Hans van Dijk, Hu-
go van Ditshuizen en Ronald Vis-
ser wegens een blessure, moest
ook Arnold Norde afhaken. Norde
liep zondag een hersenschudding
op in Silvolde. Erik Rakitov blijkt
multi-inzetbaar, want hij heeft op
alle posities in de verdediging
reeds gespeeld en mocht zondag,
noodgedwongen, het als diepe
spits proberen. Vanaf de aftrap
nam Vorden het heft in handen.
De vraag na tien minuten voetbal
was niet of Vorden zou winnen,
maar met hoeveel. Vios kwam er
niet aan te pas en het wachten was
dan ook op de eerste treffer. In de
15e minuut tekende Joris Plat-

teeuw met een bekeken kopbal de
1-0 aan. Enkele minuten later
werd de keeper wederom ver-
schalkt door de attent spelende
Platteeuw met een fraai afstands-
schot: 2-0. Vorden sneed als een
mes door de verdediging van Vios.
Het kreeg diverse kansen. In de
25e minuut tastte keeper Wolte-
rink opnieuw mis en Erik Olden-
have had de bal voor het intikken.
3-0. Vios was rijp voor de slacht-
bank, maar Vorden toonde mede
dogen, want men vond het kenne-
lijk na een half uur voetbal al ge-
noeg.

De tweede helft had eigenlijk niet
meer gespeeld hoeven te worden.
Want er viel helemaal niets meer
te beleven. Het spel wat op de mat
werd gelegd was niet om aan te
zien. Vorden kan met deze over-
winning drie punten toevoegen
aan de stand en heeft daarmee
weer aansluiting bij de midden-
moot in de 4e klasse C. Komende
zondag krijgt het VIOD op bezoek
en dan zal het uit een ander vaatje
moeten tappen. Vorden heeft het
altijd lastig tegen de Doetinche-
mers.

Uitslagen 13/14 maart
Vorden BI - Klein Dochteren BI: 2-0
Vorden B2 - Eerbeekse Boys B2: 2-1
Vorden Cl - Klein Dochteren Cl: 4-1
Vorden C2 - Doesburg SC C2: 0-2
Vorden Dl-HC'03 Dl: 4-2
Pax D3-Vorden D2:1-11
SDZZ D2 - Vorden D3:1-2

DWE3-Vorden El: 3-1
VIOD E5-Vorden E2: 3-1
Vorden E3 - Doesburg SC E2:0-5
Vorden E4-WLE2:11-1
DZC '68 F2 - Vorden Fl: 2-3
Vorden F2-AZCF2v8-0
Vorden F3-SocüFl: 3-1
HC'03 F4-Vorden F4:1-2
Vorden F5 - Be Quick Z. F3: 2A
Warnsv. Boy F7 - Vorden F6:12-0
Vorden l -VIOS Beltrum 1: 3-0
WVC 3 -Vorden 2:0-0
Doetinchem 4 - Vorden 3:1-6
Vorden 4 - Grol 4: 2-5
Lochem SP 5 - Vorden 5: 6-1
Vorden 6 - Witkampers 6: 2-1

Programma 20/21 maart
Vorden B2 - Robur et Veloci B3;
Vorden Cl - Almen Cl; Vorden C2 -
Eerbeekse Boys C4; Vorden E2 -
AZC E2; Vorden E3 - Zelos E3; Vor-
den F2 - Brummen F3; Vorden F4 -
DZC '68 F6; Vorden F5 - Brummen
F5; Steenderen Dl - Vorden D2;
Warnsveldse Boy D3 - Vorden D3;
WHCZ E2 - Vorden El; Wolfersveen
MES - Vorden E4; Pax Fl - Vorden
Fl; Hoven de Fl -Vorden F3; Brum-
men F6 - Vorden F6

Vorden l - VIOD l; Vorden 3 - Klein
Dochteren 2; Vorden 4 - AD '69 2;
Vorden 5 - GFC 4; Lochem 2 - Vorden
2; Keijenburgse Boys 6 - Vorden 6

SOCII
Socii - Halle een wedstrijd wat de
stand aangaat voor Socii zaak de
punten thuis te houden en hopen

dat de concurrenten punten mors.
In de eerste helft was het een geza-
pig partijtje voetbal met weinig
kansen voor beide verenigingen.
Na de rust deed Socii er een schep-
je bij bovenop en dit leidde al snel
tot de 1—0 door Johan Riefel speler
van het tweede die keurig Robert
Kornegoor verving die momenteel
op warmere oorden verblijft. Nog
geen tien minuten later een enor-
me pegel van Erik Peters tegen de
paal opgevangen door goaltjes dief
Henri Eggink en netjes afgerond.
Zo werd de eindstand 2-0 en bleek
ook de concurrentie hun punten
gepakt te hebben en is er zondag
weer een nieuwe kans tegen Ana-
dolu.

Verdere uitslagen.
Vorden F3-Socii Fl: 3-1
Doetichem E3 - SOcii El: 1-15
Brummen E4 - Socii E2: 5-1
Socii Dl - G.S.V. '38 Dl: 0-5
Socii Cl - Warnsveldse B C2: 8-2
Socii Al - Keyenburgse B Al: 6-1
Socii 2 - Rheden 2:1-0
KI Dochteren 3 - Socii 3: 24
S.C.S. l - Socii 4: 3-3
Socii 5 - Loenemark 7: 3-5
Witkampers 8 - Socii 6: 8-0

Programma 20/21 maart
Socii Fl - D.Z.C.'68 F4; Socii El - De
Hoven El; Socii E2 - H C03 E4;
W.H.C.Z. C3 - Socii Cl; Dierense B
Al - Socii Al; Socii - Anadolu; Socii
2 - Voorst 2; Witkampers 5 - Socii 3;
Loenemark 6 - Socii 4; Socii 5 - Eri-
ca 76 8; S.V.B.V. 3 - Socii 6.

Drukkerij Weevers b.v. is een middelgroot grafisch bedrijf,
ISO 9001 en milieu gecertificeerd.
Naast deze hoofdvestiging in Vorden hebben wij twee kleinere
drukkerijen in Lichtenvoorde en Zutphen, een IT-bedrijf in Vorden
en twee verkoopkantoren in Ruurlo en Zelhem.

Wie Wil bij Weevers Werken?

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een fulltime:

administratief
medewerker m/v

Uw functie bevat o.a. het verrichten van diverse
activiteiten binnen de financiële administratie zoals
verwerken kas, crediteuren en debiteuren voor de
verschillende bedrijven en het weekblad Contact
Tevens voorbereiden van grafische nacalculatie
tb.v. de facturatie.
Bij afwezigheid van collega's verricht u diverse
bal iewerkzaamheden.
Wij zoeken iemand die past in een gemoedelijke
sfeer en houdt van openheid.

Wekt deze advertentie uw interesse?
Stuur uw CV en begeleidend schrijven t.a.v. de heer
F.J. Dekker.

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via
e-mail: vacatures@weevers.nl

drukke r i j
>v
Weevers

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

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

www.compusystem.nl
Internet/Office PC v.a. € 499,-
AMD 2900+, 256 MB DDR, 52 speed CDROM, 6 x USB 2.0, 40 GB HDD 7200 : € 499,-
AMD 2900+, 512 MB DDR, 5 € 539,-

TopPC (met sr«j v.a. € 589,-
AMDXP2400+, 256 MB DDR 400, 6 | € 589,-
AMD XP 2600+, 512 MB DDR 400, 6 x USB 2. l € 659,-

AMD XP 2800+, 512 MB DDR 400, 6 x USB 2. f € 719,-
Luxe AOpen miditower ATX, 5.1 sound, 16 x 48 DVD-speler, 100 Mbit ethernet, stille koelers,

6 x USB 2.0, 1.44MB diskdrive, logitech keyboard, logitech scrollwheelmuis.

Actie:
NEC ND 2500 DVD 8 speed A A 00
+/- writer, slechts '9i

USB 2.0 flash drive 128 MB, slechts € 36?°
Meerprijzen: "̂"̂ ^

Windows XP home € 89,- • ; • tesktop € 17,- • Li t< -'x52 CDRW € 43,
• HP DeskJet 3550 € 67,- • 17 inch monitor€nïïr*^rWnch TFT monitoren v.a. €

• Andere onderdelen op aanvraag.
• Wij verzorgen ook uw ADSL-installatie, bel voor informatie.

• Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden •

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

Wij zijn op zoek naar twee leuke collega's!

Eeme jarige (afwas) hulpkracht
en een

medewerker(ster) cafetaria vanaf 11 jaar.
Woensdagmiddag 17 maart van 12.00 -17.00 uur lentestart bij Plaza.
Alle kinderen een

GRATIS RAKETIJSJE (max 1 per persoon)

Op 3 maart jl. hebben wij weer de
onaangekondigde halfjaarlijkse productkwaliteit
en hygiëne Plaza-keuring gehad met een score
van 95,3% van de 100%.

Dat is een vertrouwd
en goed gevoel.
Dat is Plaza! for all

Vorden, Dorpsstraat 8
Telefoon (0575) 55 43 55

Dinsdags gesloten.



Aantal vrouwelijke ondernemers
neemt in rap tempo toe
Steeds meer vrouwen willen een ei-
gen bedrijf beginnen. De economi-
sche recessie, de emancipatie,
maar ook de ontwikkelingen op
het platteland hebben deze groei in
gang gezet. Vooral het platteland
heeft vrouwelijke ondernemers

* veel te bieden. Steeds meer vrou-
wen in dorpen en buitengebieden
zien dan ook kansen om te starten
met een eigen bedrijf. Reden te-
meer voor een nieuw boek:
Vrouw[en]zaken, wegwijzer voor
vrouwen met ondernemersplan-
nen van Roodbont Uitgeverij.
Het praktische boek Vrouw[en]za-
ken, wegwijzer voor vrouwen met
ondernemersplannen is speciaal
geschreven voor vrouwen die een
eigen bedrijf willen starten of het
bedrijf willen uitbreiden. Het voor-

* woord van Annemarie Jorritsma,
bestuursvrouw met ondernemers-
bloed: 'Je bent nooit te oud om op
zoek te gaan naar je talenten en de-
ze in te zetten of uit te bouwen, of
dat nu in een agrarische of een
niet-agrarische onderneming is.'
Portie zelfkennis: De belangrijkste
ingrediënten om een eigen bedrijf
te starten is een flinke portie zelf-
kennis en een goed besef van de ei-
gen motivatie. Verder is er voor het
starten van een eigen bedrijf soms
verrassend weinig nodig. Zoals on-

^ derneemster Marjon Edzes het
zegt: 'Met één appelboom kun je al
voor jezelf beginnen. Verkoop de
appels, maak er cider van, organi-

seer een beeldenexpositie in de
boomgaard.' Ook onderneemsters
Joke Verhage en Jacqueline Kunst
hebben hun weg op het platteland
gevonden.
Joke Verhage begon ruim tien jaar
geleden met haar onderneming in
de kinderopvang. 'Ik wilde naar
een kleinschalige, meer huiselijke
vorm van opvang voor kinderen.
Dit was ook de vraag van ouders.'
Joke zag hiervoor mogelijkheden
op het platteland. 'De behuizing is
vaak groter van opzet en daarmee
is er ruimte voor kinderopvang. Bo-
vendien zijn kinderen enorm ge-
steld op de sfeer van het platte-
land', vertelt Joke Verhage. Vanuit
haar kantoor in Malden (bij Nijme-
gen) runt zij Satellite, een in 2000
gestarte onderneming die werkt
volgens het franchise-printipe. Dit
houdt in dat zelfstandig onderne-
mers zich hebben aangesloten bij
de Satellite-formule en de hierbij
geldende kwaliteit van kleinschali-
ge kinderopvang.
Jacqueline Kunst zocht met man
en twee kinderen na vijftien jaar
werken bij een grote reisorganisa-
tie in Amsterdam naar een nieuw
onderkomen op het platteland.
We waren de stad en de werkdruk
zat.' In Zeeland stuitte de familie
op een idyllisch gelegen pand in
Groede. 'Dus we verkochten ons
huis en ik zegde mijn baan op.' Het
lukte Jacqueline niet haar oude vak
weer op te pakken. Ze werd ver-

pleegster in een ziekenhuis, maar
dat beviel niet goed. Zo ontstond er
langzaamaan een voedingsbodem
voor het ondernemerschap. 'We
hadden een geschikte locatie, mijn
man was veel weg en ik kon vaker
thuis zijn voor de kinderen.' Vanaf
1996 runt Jaqueline bed-and-bre
akfastboerderij d'Eierkurf.
Kansen op het platteland: Op het
platteland is de markt voor onder-
nemers anders dan in de stad: er
zijn minder mensen, minder grote
bedrijven en minder voorzienin-
gen. Maar de behoefte aan specifie-
ke bedrijven is groot Hier liggen de
kansen voor de vrouwelijke onder-
nemer, bijvoorbeeld in kleinschali-
ge kinderopvang, verkoop van
streekproducten en -gerechten, re-
creatie en toerisme. Het platteland
biedt bijvoorbeeld veel ruimte voor
het starten van een bedrijf aan
huis, wat de kosten laag houdt.
Dankzij internet en email kun je
vanaf het platteland ook zaken-
doen met klanten in stedelijke ge
bieden. Beroepen in de secretariële
ondersteuning, grafische vormge
ving, bij een vertaalbureau of in
telemarketing zijn bijvoorbeeld
goed 'op afstand' uit te voeren.
Boek en bestelwijze: Vrouwfenlza-
ken' ISBN 90-7528048-3, 96 pagi-
na's. Het boek is te bestellen via de
boekhandel of via Roodbont Uitge
verij, telefoon (0575) 54 56 88, websi-
te (www.roodbont.nl) of per email
(algemeen@ roodbontnl).

Nieuwe cursus "Evenwicht" tegen over-
gewicht bij kinderen in de Achterhoek
Momenteel is één op de acht basis-
schoolkinderen te zwaar. Diëtisten
van Yunio Oost Gelderland en
jeugdverpleegkundigen van de
GGD Achterhoek gaan het groeien-
de probleem te lijf met een gericht
aanbod. Ze gaan vanaf 2004 de cur-
sus "Evenwicht" organiseren voor
basisschoolkinderen van 7-9 jaar
en hun ouders. Er dient evenwicht
te zijn tussen datgene wat een
kind eet en hoeveel een kind be-
weegt. Als ouder is het best lastig
om ervoor te zorgen dat een kind
niet te veel eet en te zorgen dat
een kind voldoende beweegt. De
verleidelijke tussendoortjes en
frisdranken zijn voor kinderen
vaak moeilijk te weerstaan evenals
het kijken naar televisieprogram-
ma's en het spelen met computer-
spelletjes waardoor ze minder
gaan bewegen. Kinderen met over-
gewicht, kunnen op korte en lan-
gere termijn lichamelijke klach-
ten krijgen zoals gewrichtsklach-
ten, diabetes en hart- en vaatziek-

ten. Maar er zijn ook psychosociale
gevolgen; dikke kinderen worden
vaker gepest dan hun leeftijdge-
nootjes. En als kinderen eenmaal
te dik zijn, lopen ze de kans die ex-
tra kilo's nooit meer kwijt te ra-
ken. Het is belangrijk dat ouders
met hun kinderen afspraken ma-
ken over wat er op tafel komt, wat
de tussendoortjes zijn en hoeveel
beweging ze nodig hebben. De
kans van slagen is groter als ou-
ders deelnemen aan het ontwikke
len van een gezonde leefstijl in het
gezin en het handhaven daarvan.
Ouders kunnen hierbij hulp krij-
gen tijdens de cursus "Evenwicht"
die wordt gegeven door diëtisten
van Yunio Oost Gelderland en van
jeugdverpleegkundigen van de
GGD Achterhoek Zij zullen samen
met ouders en kinderen nagaan
wat de huidige situatie is en hoe
deze verbeterd kan worden. Ze ge
ven ook handige tips over de sa-
menstelling en bereiding van
maaltijden en tussendoortjes. Ook

wordt in de cursus veel aandacht
besteed aan beweging en spel.
Daarbij worden de kinderen in
hun ontwikkeling gevolgd tijdens
en na de cursus "Evenwicht", door
de jeugdverpleegkundigen. De
cursus is bedoeld voor kinderen
van 7-9 jaar en hun ouders. In de
cursus staat het ontwikkelen van
een gezonde leefstijl voorop. Een
dergelijke gedragsverandering
kost tijd. Daarom bestaat de cur-
sus uit dertien bijeenkomsten.
Hiervan zijn 5 bijeenkomsten voor
kinderen, 5 bijeenkomsten voor
ouders en kinderen samen en 3 bij-
eenkomsten alleen voor de ouders.
De eerste 2 cursussen zullen vanaf
30 Maart starten in Doetinchem
en Lichtenvoorde. In de folder
"Evenwicht" kunt u meer informa-
tie vinden over de cursus. Deze fol-
der kunt u opvragen bij de afde
ling jeugdgezondheidszorg van de
GGD Achterhoek tel (0314)321260.
De folder is tevens te vinden bij ba-
sisscholen en huisartsen.

'De kunst van het vertellen'
Op 17 en 18 april is dat het the-
ma van het Nationaal Museum-
weekend. Ieder jaar start dan
het zomerseizoen voor de mu-
sea met extra activiteiten en
gratis toegang of een forse kor-
ting op de entree.

Na het succes van vorig jaar organi-
seert het Achterhoeks Museum
1940-1945 in Hengelo Gld. opnieuw
een grote verzamelmarkt. Collega
verzamelaars op ieder verzamelge
bied krijgen de gelegenheid om op

een marktkraam hun collectie aan
een groot publiek te tonen. Een ver-
zameling Dinky Toys, vingerhoe-
den, elpees, boeken, ansicht-
kaarten of oude motorfietsen alles
heeft een achtergrond of een ge-
schiedenis. Uiteraard kan iedere
verzamelaar veel vertellen over
zijn/haar verzameling. De verza-
melmarkt markt past dan ook uit-
stekend in het thema van dit jaar.
Het leuke is dat er vaak nieuwe
aanwinsten volgen als mensen be
kend raken met een verzamelge-

bied van iemand. De organisatie
roept verzamelaars dan ook op om
deel te nemen aan deze verzamel
markt, en wil hen graag de gelegen-
heid bieden eens te laten zien wat
ze in huis op zolder hebben verbor-
gen. De markt wordt op zondag 18
april gehouden rondom het muse
um 1940-1945 in het centrum van
Hengelo Gld. voor informatie of
een inschrijfformulier kan men
bellen met Jean Kreunen (0575) 46
39 42 of kijk op wwwachterhoeks
museuml940-1945.nl.

Bridgen

UITSLAGEN EN 5e PERIODE
Groep A: 1. Mw. A. Simonis/Mw. R.
Webbink 65.00%; 2 Mw. N. Hend-
riks/Dhr. G. G. Bergman 67.50%; 3
Mw. D. Hoftijzer/Dhr. J.W. Coster-
mans 55,83%.

Groep B: l. Mw. A.W. Terlouw/Mw.
M. Abeln 64,79%; 2. Mw. E.M. Col-
lenteur/ Dhr. H.A.P. Collenteur
63,13%; 3. Mw. L Lamers/Dhr. H.J.
Kip 53,33%.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen 8 maait:
A groep: 1. De dames Walter ki-

lian en van Gastel met 56,7%; 2.
Het echtpaar Hoftijzer met 55,4%;
3. De dames van Burk en Hendriks
met 54,6%.
B groep: 1. De dames Waninga en
Rossel met 66,9%; 2. De dames
Warriaar en van Aardenne met
61,9%; 3. De dames Jansen en
Reindsen met 61,5%.

G: NDA V O R D E N

ledere 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.
ledere maandagavond: Country-
line dancing les. Slankklup cur-
sus.

- ledere dinsdagavond: Volksdan-
sen voor senioren. Toneelclub
Vierakker/Wichmond oefenen.

- Iedere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencursus.
Iedere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
Iedere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor se
nioren.

MAART
16 St. Vriendenkring Klein Axen,

workshop Anouk Plantinga.
17 N.B.v. Plattelandsvrouwen in de

Herberg, reisverslag dhr. Ster-
ringa

17 HVG dorp Paasviering.
17 Handwerkmiddag en kraam-

verkoop in de Wehme.
17 AMBO klootschieten, Kleine Stee

ge-
17 Bridgeclub BZR't Stampertje.
18 Bejaardenkring Dorpscentrum.
18 KlootschietgroepVordensePan.
22 Bridgeclub Vorden't Stampertje.
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 KlootschietgroepVordensePan.
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 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.

EGA Nederland al 25 jaar een begrip
als het om gezonde voeding gaat
Eens begonnen als "club voor
betere voedingsgewoonten" en
in de loop van haar 25-jarig be
staan, uitgegroeid tot een be-
grip als het om afslanken gaat.

Met cursussen op meer dan 700
plaatsen in Nederland en België.
Met eigen receptenboeken waarin
recepten voor dagelijkse voeding
maar ook voor maaltijden uit de ve
getarische en diverse buitenlandse
keukens. Gezond afslanken... Kan
dat? In de eerste plaats heeft EGA-
Nederland tientallen deskundige
cursusleidsters opgeleid, onder toe
zicht van een begeleidend arts en
diëtistes. Men kan dus met de vra-
gen of problemen steeds bij de cur-
susleidster terecht
In de tweede plaats biedt EGA-Ne
derland een uitgekiende eigen eet-
wijzer, waarmee men op een een-

voudige en goedkope manier kan
afslanken. Eenvoudig, goedkoop
en gezond, want het gaat om "nor-
male maaltijden" en liflafjes zijn
overbodig.
De maaltijden zijn zeer afwisse-
lend en... men lijdt beslist geen
honger. Het spreekt vanzelf dat
men zich goed aan enkele afspra-
ken uit de eetwijzer en van de cur-
susleidster moet houden. Houdt
men zich aan de regels, dan valt
men gegarandeerd af, als... U maar
wilt! Cursusplaatsen: op dinsdag-
ochtend "de Spil" in Warnsveld.
Reinie Kloezeman, tel. (026)
3257710. En op maandagochtend
en maandagavond " 't Eekloh", Ba-
ron van der Heijdenlaan 19 in
Wichmond. Paula Sanders, tele-
foon (0575) 441801. Wü men meer
informatie bel dan gerust. Kijk ook
op www. eganederlandnL

Zondagavond 14 maart

Piratenparty met
Jannes en Lucas & Gea
Hollandse hits én feest!
Het kon natuurlijk niet uitblij-
ven. Een supergezellige piraten-
party in Witkamp. En als wij
iets organiseren dan proberen
we het gelijk goed te doen.
Daarom twee toppers live op
het podium, Jannes en Lucas &
Gea.

Verder is er natuurlijk een uitsteken-
de DJ om het feestje tussen de acts
door voort te zetten. Jannes uit
Drente wordt in de wandelgangen
soms wel de nieuwe Frans Bauer
genoemd. En dat mag hij opvatten
als een groot compliment. De sym-
pathieke Jannes heeft een gouden
stem en enkele grote hits van hem
zijn 'Ga maar weg' en 'Met jou kan
ik het leven aan'. Jannes is één van
de grote aanstormende talenten
van het levenslied en we zijn bij-
zonder blij dat hij nog een plek
vrij had in zijn agenda voor een
optreden op deze Piratenparty.

Lucas & Gea uit Groningen zijn on-
dertussen ook niet meer weg te
denken van de vaderlandse podia.

'Steeds weer huil je' en 'Geluk in
jouw ogen' zijn veelgedraaide
platen op de regionale radiozenders.
Groot geworden in het Noorden
van ons land verovert dit duo lang-
zamerhand heel Nederland.

Zoals gezegd zal de hele avond in
het teken staan van het Neder-
landse levenslied. Onze huis-DJ zal
zorgen voor de grootste Neder-
landstalige en Piratenhits van het
heden en natuurlijk uit het verle
den.

De voorverkoop voor deze Piraten-
party loopt inmiddels via Haar-
salon Figaro in Lochem en Witkamp
zelf. Meer info via de Witkamp
website: www.witkamp.com of
0900-WTTKAMP



Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

deBos

NU WEER
VOLOP

MOOIE WOON-
ACCESSOIRES
leuk om cadeau te doen,
nog leuker om te krijgen.

HOME
HARMSEN

Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Het plaatselijk
nieuws in

Weekblad Contact
verhoogt de waarde
van uw advertentie!

Zondag 4 april

vlooienmarkt
Sporthal 't Jebbink

Het Jebbink 13, Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 15,-.

„REAN"
Tel. (010) 43 28 696

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.

J îinitf y
Dames- en Herenmode

Kerkstraat 11 - Hengelo Gld. - (0575) 461235

•*•

•JOSMAN
G R O E N S P E C l A L I S T

• HOVENIERSBEDRIJF

• ONTWERPBUREAU

• COMPOSTEERINRICHTING

Bosman Groenspecialist is een hoveniersbedrijf dat al 25 jaar in Hengelo (Gld.)
gevestigd is.
Op het bedrijf werken diverse teams van hoveniers die de volledige aanleg en
onderhoud van kleine en grote tuinen verzorgen.
Het werkgebied is ca 40 tot 50 km rondom Hengelo (Gld.).
Het bedrijf is sinds 1998 VCA gecertificeerd en voldoet daarmee aan de strenge
eisen voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Wij zijn op zoek naar

vakbekwame hovenier fulltime
Wij bieden:
een zeer zelfstandige baan met
veel eigen inbreng;
na gebleken geschiktheid
een vaste baan;
goed salaris,
volgens CAO Hoveniers;
spaarloonregeling;
bedrijfskleding.

wij verwachten van deze hovenier dat hij:
het onderhoud van tuinen tot in de puntjes
beheerst-
leiding kan geven aan 1 of 2 medewerkers;
beschikt over goede contactuele
eigenschappen;
rijbewijs B-E, bereid zijn om C-E te halen;
spuitlicentie 1;
veiligheidscertificaat WA 1
of bereid zijn dit te halen.

Leerling-hoveniers
die het vak graag in de praktijk wil leren, zowel aanleg als onderhoudswerkzaam-
heden. Ook schoolverlaters mogen solliciteren.

Voor vragen of reactie de heer G.J. Bosman

BOSMAN GROENSPECIALIST
Kervelseweg 23, 7255 BE Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 26 19.

Uitnodiging Open Huis

PLAFONDSHOW
19, 20 en 21 maart

In onze showroom aan de Kruisbergseweg 10 Hengelo (Gld).

Een nieuw plafond in 1 dag!
Geschikt voor elke ruimte.

Schone montage m één dag.
Zonder hakken en breken.

De meubels kunnen blijven staan.

Voor elke interieurstijl.

Brandveilig (TNO-gekeurd).

Uit één geheel op maat gemaakt.

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten
voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke

en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

Verlichting naar wens.

Geluidsdempend.
Warmteisolerend.

Onderhoudsvriendelij'k.
Circa 100 kleuren en structuren.

PLAMECO
plafonds

E
E
•4-

de Timmerije -c
Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (Gld)
bezoek onze showroom of bel: 0575-463172

SANITAIR..?!
Spoorstraat 28

7261 AE Ruurlo

tel.: 0573 - 452 000

OPENINGSTIJDEN: 2ma.13.30-17.30 u.
di. t/m vrij. 09.00-17.30 u. vrij. ook 19.00-21.00 u.
zat.O 9.00-13.00 u. Tussen de middag gesloten.

Ontwerp en
realisatie internetsites

Weevers Net

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

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

PARTYTENTEN

Heeft u iets te organiseren? Wilt u dit buiten doen en
heeft u een partytent nodig? Zoek dan niet verder, want
bij [PsHrtty i®imfl(g® AoOrtMfMMfc kunt u deze huren!

Ons motto: voor elk evenement is er een partytent en voor el-
ke portemonnee een betaalbaar idee!

Party Service Achterhoek Tel. (0575) 55 92 23
Kostedeweg 10 Mobiel 06 10886627
7251 MZ Vorden www.Dartv-service-achterhoek.nl

i > \ \ ( I N C jf Dis( ( r r i i i

Aanstaande Zaterdag '

UPPE
DJtRONALO

Rockcafe
Rockonacoustic

Dancekeldef«e, Trance en RCB
AKEA S 1OO% FUN

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, Ooyeweg - De Kei 21:50

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

Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo ,Nieuwe weg 22:30 *
Barchem, Kerk 22:40 * Locnem, 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



Paardensport

LR EN PC DE GRAAFSCHAP
Het afgelopen weekeinde was voor
De Graafschap vol met aktivitei-
ten. Vrijdagavond 12 maart werd
in De Herberg de jaarlijkse feest-
avond gehouden. Deze feestavond
stond geheel in het teken van de
60-er en 70-er jaren. Voorzitter
Harmsen had voor deze avond de
taak om verschillende mensen

•*• voor het voetlicht te halen vanwe-
ge de diverse prestaties in de afge-
lopen periode. Kringkampioenen
werden Wendy Beeftink in LI, Hes-
ter Slegt in 12, Elodie Stokman in
Mlen Grada Hietbrink in de klasse
Zl. Ook hebben enkele leden deel-
genomen aan de Gelderse kam-
pioenschappen dressuur, te weten:
Sebastiaan Hamer, Linda Beren-
pas, Paulien Kouwenhoven, Nynke
Woerts, üsanne Schippers, Lisette
Bijenhof , Miranda Beeftink en
Hester Slegt. Lisanne Schippers

* mocht de eer verdedigen op het
NK te Wanrooy. Zij mochten allen
een roos in ontvangst nemen. Hes-
ter Slegt werd extra in de schijn-
werpers geplaatst: zij werd met
haar pony Easter Boy Gelders kam-
pioene in de klasse L2 dressuur en
daarmede plaatste zij zich voor de
Nederlandse kampioenschappen
in Wanrooy. Naast de felicitaties
van de vereniging werd haar een
grote bos bloemen overhandigd
namens hoofdsponsor Rabobank
De combinatie met de meeste

^ winstpunten in het afgelopen jaar
mag zich bij de Graafschap ruiter
van het jaar noemen. Dit jaar was
deze titel voor een kleine man met
grote prestaties: Sebastiaan Ha-
mer. Hij kon trots de wisselbeker
en oorkonde in ontvangst nemen
van de voorzitter. Hierna werd het
feest nog tot in de kleine uurtjes
voortgezet.

Op zaterdag 13 maart kwamen in
Laag Soeren alweer twee leden aan
de start.

^ Bart Hartman veroverde tweemaal
een eerste plaats in de klasse Zl
met resp. 194 en 185 punten. Pau-
lien Kouwenhoven eindigde in de
klasse M2 op de eerste plaats met
156 punten.

Op zondag 14 maart vonden in
Bathmen de finales plaats voor de
verenigingskampioenschappen. In
februari had men zich hiervoor
middels een voorronde in Bar-
chem geplaatst. Nadat 's ochtends
de dressuurruiters Iris Berenpas,

^ Elodie Stokman, Miranda Beeftink
en Paulien Kouwenhoven de spits
hadden afgebeten, was het de
beurt aan het viertal in de klasse L
olv Irene Regelink. Deze amazo-
nes, Nynke Woerts, Wendy Beef-
tink, Marit Kouwenhoven, Lian
Nijenhuis en Joanne Pellenberg
hielden de Vordense eer hoog. Af-
gesloten werd door de springrui-
ters Hester Slegt, Martine Beijen-
hof, Sebastiaan Hamer, Tessa Roe
lofs, Annemieke Mulderije en Bart
Hartman. Uiteindelijk was het ge-
heel goed voor een fraaie 5e plaats.
Ook de komende weken staan er
nog diverse zaken op de agenda.

Op zaterdag 20 maart mag het
viertal in de klasse M deelnemen
aan het NK te Wanrooy. Dit viertal
heeft zich via een tweetal voorron-
des geplaatst met een zelfontwor-
pen kAr op muziek. Voorzitter
Gert Harmsen en de zijnen sluiten
de maand maart na alle sportieve
evenementen af met de jaarlijkse
ledenvergadering op 22 maart.

7r Op maandag 29 maart geen wed-
strijd maar iets geheel anders: In
samenwerking met de menvereni-
gingen In de Reep'n en In Stap en
Draf, organiseert men in de mane-
ge van de vereniging aan de Hame-
landweg in Vorden een longeercli-
nic, waarvoor men de alom be-
kend staande Lammert Haanstra
heeft weten te contracteren. Voor
de liefhebbers een evenement om
van te smullen. Aanvang 20.00
uur, entree 3 euro p.p. en vol is vol.

Skeelersport vaart wel bij zachte winters

Opening skeelerseizoen op
zaterdag 27 maart in Vorden

(Advertorial)

BEURSPRAAT
De klimatologische veranderin-
gen zijn ook de skeeleraars niet
ontgaan. Steeds vroeger in het
voorjaar worden de wielen on-
dergebonden. Ook het materi-
aal wordt steeds professioneler.
Het aantal beoefenaars van de
skeelersport in de Achterhoek
groeit gestaag en ook het aan-
tal evenementen.

Ongeveer 7 jaar geleden stond de
Achterhoek nog nauwelijks op de
kaart als skeelergebied. De Veluwe
staat bekend als het Mekka van de
skeelersport en daarmee was het
eigenlijk wel gedaan. Afgelopen ja-
ren is hier veel in veranderd. Met
de aanleg van zo'n 200 km beweg-
wijzerde skeelerroutes, de organi-
satie van diverse tochten in de re-
gio en een 2-tal nationale wedstrij-
den is de Achterhoek niet langer
het domein van uitsluitend fiet-
sers, wandelaars en ruiters.

ARJAN MOMBARG
BIJ OPENING
De opening van het seizoen vond
meestal in het 1ste of 2de weekend
van april plaats. Nu is dit op zater-
dag 27 maart bij freewheel op het
industrieterrein in Vorden! Er zijn
tal van activiteiten voor zowel de
beginnende als de gevorderde
skeeleraars met onder meer een
clinic door Nefit rijder Arjan Mom-
barg, een streetskatedemonstratie
en info door Skate-a-Round over
buitenlandse skatetrips.***

MATERIAAL:
VAN 72MM NAAR 100MM
Nog maar 7 jaar geleden reden re-
creanten op in-line skates met
kunststof schoenen en wielen van
maximaal 72 mm. Het nieuwe
wedstrijdmateriaal laat ruimte
voor 100 mm.! Wielen waarvan er
maar 4 in het superlichte alumini-
um frame passen.
De klapskeeler is op zijn retour en
zonder thermoplastische schoe-

nen die naar je voet kunnen wor-
den gemodelleerd tel je eigenlijk
niet meer mee in het peloton.
Ook aan de jeugd is gedacht met
verstelbare kinderskates, die soms
wel 4 schoenmaten meekunnen.
Uiteraard is er anatomisch ge-
vormd beschermmateriaal, aero-
dynamische helmen, speciale kle-
ding, snelheidsmeters en andere
accessoires. Voor de gewone recre-
ant is er bij de speciaalzaak een
grote keus aan 4- en Swielers waar-
bij het comfort voorop staat.

EVENEMENTEN
Op de website van Skatebond Ne
derland (www.skatebond.nl) staan
bijna 120 toertochten en een ver-
gelijkbaar aantal wedstrijden ver-
meld. In de regio zijn de volgende
evenementen. *Een lentetocht op
18 april, georganiseerd door de
Zutphense Ijsvereniging. Vertrek-
punt van deze tocht is Bronsber-
gen. "Van 20 mei tot en met 23 mei
Wheels in Nature in Harfsen.
"Tweede Pinksterdag, 31 mei,
vindt in Vorden de 7de editie
plaats van de Freewheel Kastelen-
tocht. Dit evenement trekt elk jaar
tussen de 250 en 300 deelnemers.
*Op 5 juni kan heel sportminnend
Oost Nederland ook in Vorden te
recht voor het Nederlands Kam-
pioenschap Skeeleren op het nieu-
we parcours op het Industrieter-
rein. Er zullen verschillende regio-
nale rijders aan de start verschij-
nen, waaronder A-rijders Arjan
Mombarg en Sven Groot en een
groot aantal leden van de Skeeler-
trainingsgroep Vorden. 1ste Jaars
B-rijder Niels Groot uit Zutphen en
2de jaars Junior Jan-Willem Bob-
bink uit Steenderen zijn hiervan
onder andere lid. Voor meer info
zie www.freewheel.com
Contactpersoon Raymond Mars of
Martien Pater (0575) 55 42 28.

***red. voor volledige programma
zie www.freewheel.com

Zwerfvuildag 2004

Vorden buiten gewoon schoon'
Onder dit motto zullen op za-
terdag 20 maart meer dan 100
vrijwilligers van verschillende
buurt- en andere verenigingen
zoals Hackfort, de Wildenborch,
Wildbeheer Eenheid IJssel Oost,
Wichmond/Vierakker, Leefbaar-
heid Vorden, Kranenburgs
Belang, hengelsportvereniging
'De Snoekbaars' en de Vordense
Rijwiel Toerclub 'De Achtkaste-
lenrijders', alsmede particulie-
ren die niet gebonden zijn aan
een club of vereniging gewa-
pend met vuilniszakken het
zwerfvuil verwijderen uit ber-
men en sloten in het buitenge-
bied van Vorden.

Verleden jaar werd er 1720 kg.
Zwerfvuil verzameld. Een derge-
lijk karwei vereist veel mens-
kracht; vrijwilligers zijn dan ook

nog steeds van harte welkom. De
ervaring heeft geleerd dat het niet
alleen een nuttige maar ook een
gezellige aktiviteit is. Men kan
zich aanmelden voor Wichmond/
Vierakker bij de heer J. Rietman,
tel. 4419 99. Voor de overige gebie
den bij mevrouw R. Van Vleuten,
tel. 553357 en bij de heer B. v.d.
Houwen, tel. 55 66 84.
Wethouder van Milieu, de heer Chr.
Wichers, zal die zaterdag om 12.30
uur de aktie officieel afsluiten op de
Gemeentewerf aan de Enkweg te
Vorden, waarbij - zoveel mogelijk -
de vrijwilligers die die morgen het
zwerfvuil raapten, aanwezig zullen
zijn. Naast - ongetwijfeld - woorden
van waardering zorgt het Gemeen-
tebestuur van Vorden voor een
drankje en een boerenkoolmaal-
tijd!!! Enkele leden van Wildbeheer
zullen de aktie afblazen.

Voor de komende periode wach-
ten dan weer op 4 april de onder-
linge wedstrijd in en om de mane
ge, het grote Concours Hippique
nabij kasteel Vorden op 24 en 25
april met plm 550 starts en, om de
clubkas te spekken, de jaarlijkse
perkplantenaktie in mei.

Volleybal

PELGRUM/DASH
Havoc D2 - Pelgram/Dash Dl
Donderdag 11 maart speelden de
dames van pelgrum makelaars
Dash tegen Havoc in Haaksber-

gen. De Vordense dames hadden
iets recht te zetten, na de zeer ma-
tige wedstrijd van de zaterdag er-
voor. De Ie set set begonnen zij
dan ook zeer enthousiast. De da-
mes uit Haaksbergen werden
door de sterke service van Pelg-
rum /dash onder druk gezet. Dit
resulteerde in een eerste setwinst,
20-25. De tweede set verliep gelijk
op.

Bij Pelgrum/dash liep het net iets
gesmeerder, waardoor zij ook de
ze wonnen, 22-25. Op naar de 3e
set, Diewertje Pelgrum werd op de
buitenkant ingezet voor Pelgrum/
Dash Dl. Havoc deed er alles aan

Renteverhoging
in de Verenigde
Staten in zicht
Zoals verwacht, heeft de Ameri-
kaanse centrale bank (de Fed) de
rente eind januari ongewijzigd ge
laten op 1%. Belangrijker was dat
de Fed in de toelichting de opmer-
king heeft geschrapt dat de rente
nog aanzienlijke tijd laag zal blij-
ven. Daarmee lijkt de deur openge
zet naar een renteverhoging later
dit jaar. Dit is voor zowel aandelen
als obligaties geen goed nieuws,
maar aandelenbeurzen worden de
komende tijd nog voldoende on-
dersteund door gunstig econo-
misch en bedrijfsnieuws.

SO GOES JANUARY,
SO GOES THE YEAR?
Als de aloude beleggerswijsheid
dat januari maatgevend is voor
het hele jaar uitkomt, wordt 2004
een mooi jaar voor de aandelen-
beurzen. Meevallend economisch
nieuws en goede bedrijfscijfers
zorgden voor een positieve stem-
ming, waarbij Europese beurzen
de Amerikaanse voorbleven. Er
doemen echter wat wolken op aan
de horizon. Als de negatieve reac-
tie van beleggers op het meest re-
cente Fed-besluit maatgevend is
voor de koersreactie bij de aankon-
diging van de eerste renteverho-
ging, kan het op de beurs weer wel
eens stevig omlaag gaan. Dat zou
wel in lijn zijn met de praktijk van
de afgelopen vijftig jaar, waarin
aandelenbeurzen in de twaalf
maanden na een renteverhoging
vrijwel altijd slechter presteerden
dan gemiddeld. Overigens vorm-
den de jaren '90 een uitzondering
op deze regel. Mogelijk is het ver-
band dus inmiddels verdwenen.

KLEINE TEKSTWIJZIGING FED
ZET MARKTEN ONDER DRUK
De kleine tekstwijziging in de Fed-
verklaring van 28 januari zette
zowel de Amerikaanse aandelen-
beurzen als de obligatiemarkt
kortstondig onder druk. De Ameri-
kaanse tienjaarsrente schoot 20
basispunten omhoog, van 4,05%
naar 4,25%. Blijkbaar maken de fi-
nanciële markten zich er zorgen

over dat een eerste renteverhoging
door de Fed minder lang op zich
zal wachten dan eerder gedacht.
Verder bevatte de verklaring nau-
welijks nieuwe gezichtspunten.
De Fed ziet 'indicatoren die wijzen
op een verbetering van de arbeids-
markt'. Bovendien is de economi-
sche groei hoog, maar is tegelijker-
tijd de inflatiedruk beperkt. Per
saldo houden de kansen op mee
vallende of tegenvallende groei en
inflatie elkaar volgens de Fed de
komende tijd min of meer in even-
wicht.

RENTEVERHOGING VOOR
EINDE TWEEDE KWARTAAL?
De combinatie van een bovenge-
middelde economische groei en
een beperkte inflatiedruk pleit op
zich niet voor een renteverhoging
op korte termijn. Daar staat tegen-
over dat met een doorzettend eco-
nomisch groeiherstel in de komen-
de maanden een verder oplopende
inflatie in de lijn der verwachting
ligt. Bovendien is het gat tussen
het huidige renteniveau (1%) en de
economische groei (4% in het vier-
de kwartaal 2003) in historisch
perspectief bijzonder hoog. Wat
ons betreft leidt de snelle groei van
de Amerikaanse economie, in
combinatie met de stijgende
grondstoffenprijzen en de dalende
dollar, er toe dat de Fed de rente
nog in de eerste helft van dit jaar
verhoogt. Wij gaan ervan uit dat
de Fed in de tweede helft van het
jaar niet in politiek vaarwater te
recht wil komen, door vlak voor de
Amerikaanse presidentsverkiezin-
gen een eerste rentestap te zetten.

ADVIES AANDELEN
BLIJFT POSITIEF
Voor obligaties vormen de sterke
Amerikaanse groei en de kans op
een sneller dan verwachte rente-
verhoging door de Fed duidelijke
minpunten. Ons advies voor obli-
gaties is dan ook (licht) negatief.
Voor aandelen handhaven wij het
positieve advies. Wij gaan er name
lijk van uit dat de markt de ko-
mende tijd meer aandacht houdt
voor de voortdurende stroom gun-
stige economische en bedrijfscij-
fers dan voor een dreigende rente
verhoging. Overigens is de rente in
historisch perspectief ook na een
eerste verhoging nog altijd aan de
lage kant. Een renteverhoging be
tekent dus niet per definitie het
einde van het huidige beursherstel.

Bron: IRIS (Institute for Research
and Investment Services), een ge-
zamenlijke onderneming van de
Rabobank en de Robeco Groep.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg

om het heft in eigen handen te ne
men. Bij de Haaksbergse dames
werd een andere spelverdeelster
ingezet, dit pakte voor hen goed
uit.
Zij trokken mede door de goede
spelverdeling de set naar zich toe.
Het werd 25-23 in het voordeel
van Havoc. Om toch 4 punten mee
naar huis te kunnen nemen,
moest Pelgrum/dash nu wel weer
winnen.

Door het goede spel in de 3e set
van Diewertje, bleef zij in de basis-
opstelling. Weliswaar op een an-
dere positie, te weten de diago-
naal. Maar daaruit bleek later dat

zij daar ook prima presteert.Pelg-
rum/dash begon als een speer in
de 4e set, Havoc was de kluts hele-
maal kwijt. In een mum van tijd
stond het 18-8 in het voordeel van
Pelgrum/Dash. Toch herstelde Ha-
voc zich en scoorden zij veel met
hun service.

Deze opleving kwam te laat voor
Havoc, want Pelgrum/ Dash maak-
te aan het eind van de 4e set korte
metten met de Haaksbergse da-
mes, uitslag 4e set, 19-25. Zater-
dag 20 maart spelen de dames van
Pelgrum/Dash Dl thuis in Vorden
tegen Smash'68. Bij deze bent u
van harte welkom!



Handboek GGD-wijzer met
kinderen voor 4rl2 jaar
Het door GGD Achterhoek uit-
gegeven "Handboek GGD-wijzer
met kinderen voor 4-12 jaar"
geeft uitleg, advies en verwij s-
mogelijkheden over de gezond-
heid en het welzijn van de
groep jeugdigen in de leeftijd
van 4 tot 12 jaar. Een veelheid
van onderwerpen wordt gehan-
deld, variërend van infectieziek-
ten, gedragsproblemen, veilig-
heid, seksualiteit tot genotmid-
delen en voeding.

Het handboek is speciaal ontwik-
keld voor professionals die zich
bezig houden met kinderen tus-
sen de 4 en 12 jaar. Aan de orde
komen vragen als: wat betekent

die ziekte van het kind voor mij
als leerkracht, wat kan ik ver-
wachten als reactie op een ingrij-
pende gebeurtenis, welke maat
schoolbank moeten we aanschaf-
fen. Kortom, praktische informa-
tie.

Al eerder verschenen de handboe-
ken voor 0-4 jarigen en het hand-
boek voor 12-19 jarigen. De hand-
boeken zijn door de afdeling
Jeugdgezondheidszorg ontwik-
keld in samenwerking met een
aantal andere GGD'en.

Door de grote waardering en be-
langstelling voor het handboek
voor 4-12 jarigen was de eerste

druk reeds enige tijd uitverkocht
en was herdruk noodzakelijk De
nieuwe druk is geheel herzien en
conform nieuwe inzichten en
richtlijnen, zoals op het gebied
van infectieziekten, opgesteld.

Alle basisscholen in de Achterhoek
ontvangen de nieuwe druk van
het "Handboek GGD-wijzer met
kinderen voor 4-12 jaar" binnen-
kort gratis uit handen van het
jeugdgezondheidszorgteam.

Voor andere belangstellenden is
het handboek tegen kostprijs ver-
krijgbaar bij de afdeling JGZ van
GGD Achterhoek (www.ggd-achter
hoek.nl).

De Bargkapel presenteert nieuwe CD

Zondag 28 maart a.s. is het dan
eindelijk zover, dan wordt de
nieuwste CD van de Bargkapel
uit Barchem gepresenteerd, de
titel van deze CD is "Schone
Stunden mit Musik". Deze CD is
alweer de derde CD na 4 elpees
die de Bargkapel heeft ge-
maakt.

De Bargkapel zal deze morgen en
middag verschillende nummers
van deze CD ten gehore brengen,
en natuurlijk kunt u de nieuwe
CD hier kopen.

De Kapel st aat al weer ruim 17
jaar onder leiding van Willem Jan

Jolink, en de zang wordt verzorgd
door Gera Koek

Dat de Bargkapel nog steeds be-
kend staat als een van de betere
Egerlander kapellen, blijkt wel uit
het groot aantal optredens die zij
door het hele land verzorgen, vo-
rig jaar namen zij deel aan de
Nederlandse Muziek dagen in
Westendorf (Tirol), en ook dit jaar
staan alweer enkele optredens in
Duitsland vast.

Deze ochtend wordt gepresen-
teerd door niemand minder dan
Hans Keuper, bekend van Boh Foi
Toch.

Hans Keuper zal voor de pauze en-
kele nummers spelen van het pro-
gramma waarmee hij in de thea-
ters optreedt, na de pauze zal hij
samen met de Bargkapel enkele
nummers ten gehore brengen, het
belooft een uniek optreden te wor-
den, omdat dit de eerste keer is dat
hij samen met een Egerlander or-
kest zal optreden.

Dit alles vindt plaats bij de Keizers-
kroon in Ruurlo.

Kaarten kunt u telefonisch reserve-
ren of afhalen bij De Keizerskroon,
tel. (0573) 451416. Zie voor meer
info de Contactjes.

Reïntegratietelefoon:

De kortste weg terug
naar werk
IJ zit in de WAO en u wilt weer
aan het werk. Dan belt u de Re-
ïntegratietelefoon van UWVY
Voor veel mensen met een WAO
uitkering die weer aan de slag
willen, is de eerste stap vaak de
moeilijkste. Om de drempel
naar werk te verlagen heeft
UWV de Reïntegratietelefoon in
het leven geroepen. De Reïnte-
gratietelefoon geeft geen baan-
garantie, maar biedt hulp en
ondersteuning bij uw weg terug
naar werk.

DE REÏNTEGRATIETELEFOON
IN DE PRAKTIJK
'Ek kreeg een kordate dame aan de

lijn, bij wie ik tot mijn grote op-
luchting mijn verhaal kon doen.
Niet veel later zat ik op intakege-
sprek bij een reïntegratiebedrijf in
Groesbeek.'

Kai van Wayenburg (40) is lovend
over de Reïntegratietelefoon. Hij
was assistent bedrijfsleider bij een
groenteverpakkingsbedrijf en
werd volledig afgekeurd na een
burnout. Aanvankelijk had hij van
UWV te horen gekregen dat hij het
beste gewoon de oproep voor her-
keuring kon afwachten.

Omdat Van Wayenburg niet bij de
pakken neer wilde zitten, nam hij
zelf contact op met de Reïntegra-
tietelefoon van UWV. 'Ik heb tij-
dens de reïntegratiecursus die ik
daarna kon doen geleerd waar
mijn grenzen liggen, zodat ik in de
toekomst niet meer dezelfde fout
zal maken. Dat heeft ertoe bijge-
dragen dat ik weer stevig genoeg
in mijn schoenen stond om te sol-
liciteren. Ik werk inmiddels weer
fulltime.'

OMSCHOLINGSCURSUS
Elly Frankes (35) werkte bij een
mosselbedrijf en werd afgekeurd
toen zij een voedselallergie kreeg.
Ze werd aanvankelijk aangemeld fc
bij een reïntegratiebedrijf in Heer-
len. Ze wilde een omscholingscur-
sus doen. 'Daar kwam ik volgens
dat bedrijf niet voor in aanmer-
king. Na een sollicitatietraining
werd ik bemiddeld naar fabrieks-
werk. Volgens mij hielpen ze me
aan het eerste het beste baantje
om maar van me af te zijn. Toen ik
op mijn werk door mijn rug ging,
heb ik de reïntegratietelefoon van
UWV gebeld, nog steeds wilde ik
graag een omscholing. Daar werd
ik goed geholpen. Ik doe nu een^
bakkersopleiding: iedere week vier
dagen werken en één dag school.
Ik ga er helemaal voor.'

UW TELEFOONTJE IS DE
EERSTE STAP
De Reïntegratietelefoon helpt u
niet alleen als u in de WAO, maar
ook als u in de regeling Wajong of
WAZ zit. Als uw gegevens na het
eerste gesprek zijn genoteerd,
wordt u binnen twee dagen terug-
gebeld. In dit tweede gesprek wor-
den de mogelijkheden om weer
aan het werk te gaan samen met u%

onderzocht. Zijn die er, dan wor-
den de spelregels en vervolgstap-
pen met u doorgenomen. Daarna
zal u een persoonlijk reïntegratie
traject worden aangeboden, waar-
aan u doorgaans binnen acht we-
ken kunt beginnen.

De Reïntegratietelefoon van UWV
is van maandag tot en met vrijdag
tussen 8.00 en 17.00 uur te berei-
ken op nummer 0900-9295. Het
nummer is gratis.

Spreekuren zorgadviseur
Vereniging kruiswerk Oost-
Gelderland is in oktober gestart
met de dienst "zorgadviseur".
Om deze dienst voor zoveel
mogelijk mensen toegankelijk
te maken starten er op diverse
locaties in Oost-Gelderland
spreekuren.

De zorgadviseur van Vereniging
Kruiswerk Oost-Gelderland bekijkt
samen met u wat u nodig heeft om
prettig te leven. In aansluiting op
uw situatie krijgt u informatie, ad-
vies en daadwerkelijke ondersteu-
ning. Als u dat wenst, bemiddelt
de zorgadviseur naar bestaande en
regionale voorzieningen.

Het kan daarbij gaan om verzor-
ging, verpleging, een dagje uit of
aanpassingen in huis. Zowel een
uitgebreid telefonisch consult als
het bezoeken van de spreekuren is
gratis voor leden van Vereniging
Kruiswerk

Voor een afspraak met de zorg-*
adviseur kan men contact opne-
men met Vereniging Kruiswerk
OostOïlderland, tel (0314) 36 8181.

Op werkdagen is men 's morgens.
Op andere dagdelen kan men een
boodschap inspreken op het ant-
woordapparaat. Het emailadres is
info@verenigingkruiswerk.nl

Help Charlotte
Geef wat van uw tijd
Het aantal kinderen met astma is de afgelopen tien jaar verdubbeld.

Eén op de tien kinderen heeft astma. Charlotte is zo'n kind.

Geef 90 minuten van uw tijd. Collecteer in de week van

_ 10-15 mei. Geef lucht, geef leven. Bel (033) 434 12 95

of mail naar ikcollecteer(a)a$tmafonds.nl

Geef kinderen met astma meer lucht @



Nieuw wegrace seizoen Preventieproject tegen
autokrakers

Tweevoudig wereldkampioen Stephane Mertens.

Het nieuwe wegrace seizoen
staat voor de deur niet tal van
wedstrijden voor het Open
Nederlands kampioenschap die
verreden worden in Nederland
en België.

Op het programma staan vijf races
op het circuit van Assen, twee op
Spa Francorchamps in België en
één in Hengelo (Gld), Eemshaven,
Oss, Kaalte en Tolbert De regionale

/ rijders komen ook veel in actie in
verschillende wedstrijden dit sei-
zoen. Naast het ONK worden er
drie races om het Europees kampi-
oenschap gereden in Nederland.
Het gaat om de klassen 125, 250 cc
en supersport. Bovendien zijn er
drie wereldkampioenschappen in
Nederland op het TT circuit met te
beginnen op Paasmaandag het WK

Endurance 500 km. Op de laatste
zaterdag van juni wordt de traditi-
onele Dutch TT gereden, en het WK
Superbikes wordt gehouden in het
eerste weekend van september. De
eerste ONK begint op 28 maart in
Assen met de regionale coureurs
Mark ter Horst in de 125, Hans
Smeesen Tonny Wassink in de
250cc. De classics worden vertegen-
woordigd door Martin Peeters en
Jarno Onstenk. Twee weken later
met Pasen is er het WK Endurance
500 km, ook op het TT circuit en te
vens een wedstrijd voor het Euro-
pees kampioenschap 125 cc met ve-
le jonge rijders. Ook zal de tweede
ONK voor de supersport worden ge-
houden. Daarin vele regio rijders
met als grootste kanshebber voor
een podium plek Torleif Hartel-
man. Verder zijn er nog Rob Wa-

(Foto: Henk Teerink)

genvoort en het racing team Pajic
met de rijders Mile Pajic, Swen Ah-
nendorp en Arie Vos. Vorig jaar was
het aantal bezoekers aan de lage
kant daarom heeft de organisatie
besloten er een extra dimensie aan
toe te voegen en wel in de vorm van
een motorbeurs waar particulieren
en dealers hun motoren te koop
kunnen zetten op het paddock. De
toegangsprijs is met maar liefst €
10,- verlaagd en bedraagt nu € 20,-.
Bezoekers tot 15 jaar onder begelei-
ding hebben gratis toegang. Pad-
dock en pitwalk zijn gratis en er is
een stunt-programma. Het pro-
grammaboekje is bij de prijs inbe-
grepen. Tweevoudig wereldkampi-
oen Stephane Mertens komt in ac-
tie met het wereldkampioen-
schapsteam van vorig jaar, het En-
gelse Yamaha-Phase one team.

Rockonacoustic/Brazen spedale gast in hetrockcafé

Weer volop feest dit
weekend bij Witkamp

Zaterdag 20 maart is er weer
van alles te beleven in Wit-
kamp. En speciaal voor deze
avond spelen de jongens van
Rockonacoustic/Brazen een
spetterende set vol herkenbare
covers in het rockcafé.

Rockonacoustic/Brazen is het gele
genheidsproject van Marcel en
Rues, respectievelijk de zanger en
de gitarist van Crystal Dream. Eer-
der was Rockonacoustic reeds te
zien in het café van Witkamp. Cry-
stal Dream speelt bovendien met
grote regelmaat op de zaterag-
avond in Witkamp, dus deze twee
symphatieke jongens zijn zeker
niet onbekend in Laren!
Maar deze avond zullen Marcel en
Rues het met z'n tweeën moeten
rooien. In het supergezellige rock-

café van Witkamp zullen zij de
grootste pop en rockhits van de
laatste jaren in een akoestisch jas-
je stoppen, enkel met gitaar en
zang. Ongedwongen en met veel
(spel)plezier komen er nummers
voorbij van o.a. Kane, Bon Jovi, Li-
ve, U2 en Bryan Adams. En ken je
een nummer uit het repertoire,
dan mag je lekker meezingen.

Verder is er natuurlijk genoeg te
doen in de andere zalen van Wit-
kamp. Zo staat de Top 100 forma-
tie Flippen in de grote balustrade
zaal. In de Beachclub is er een
costaparty met DJ Ronald. In de
Dancekelder vette dance, trance
en R & B met DJ Roy Rademakers.
Ook is er normaal busvervoer.
Check voor meer info de website:
www.witkamp.com.

Verhalen van
Belcampo in
"De Kranenburg"
Wie houdt van het luisteren naar
verhalen kan op zaterdag 27 en
zondag 28 maart zijn of haar hart
ophalen. Gery Groot Zwaaftink is
voor de tweede keer dit jaar in
landgoedboerderij De Kranenburg
met dit keer een nieuwe voorstel-
ling met de titel "Absurde en fan-
tastische verhalen". U kunt genie
ten van de verhalen van Belcampo,
de Landell en eigen werk Voor wie
Belcampo kent zal de titel geen
verrassing zijn. Deze gewezen
huisarts kan als geen ander de
kronkels van de samenleving bloot
leggen in zijn fantasierijke, vaak
absurd aandoende verhalen.
Gery vertelt o.a. de volgende verha-
len "De bekentenis" en "Dagboek
van een waarnemend arts" van
Belcampo, "De ware keuze" en "De
taal der dieren" van de Landell en
van Groot Zwaaftink "De ridder op
het witte paard" en "De vampier".
Dia beelden en fabels van La Fon-
taine zullen de verhalen met el-
kaar verbinden.
Iedereen die deze voorstelling wil
gaan zien, kan informatie krijgen
en reserveren op tel. (0575) 55 62
16 of dekranenburg@planet.nl.
Landgoedboerderij "De Kranen-
burg" ligt aan de Bergkappeweg 2
in Kranenburg (gem. Vorden). De
voorstelling is op zaterdagavond
en op zondagmiddag.

Kijk voor
nieuws ook op:

Met enige regelmaat vinden er
series auto-inbraken in de regio
Apeldoorn - Zutphen- Deventer
plaats. In Eerbeek, Brammen,
Voorst en in Twello zijn in-
middels enkele tientallen auto-
mobilisten de dupe van het
autokrakersgilde geworden.
Het vermoeden bestaat, dat de
autokrakers georganiseerd op
pad gaan en met extra toezicht
én een preventieactie wil de po-
litie samen met het publiek de
autokraken tegen gaan.

Politietoezicht, flyer-acties door de
dorpswachten, flyers in bibliothe
ken én aandacht in de media zijn
de belangrijkste "wapens" tegen
de steeds vaker voorkomende
auto-inbraken.
De meeste diefstallen vinden in de
late avond- en nachtelijke uren
plaats. Men vernielt een portier-
slot of neemt een ruitje uit de
sponning waarna de radio-cdspe-
ler gestolen wordt Daarnaast heb-
ben de dieven het ook voorzien op
cd-tjes en allerhande waardevolle
spullen in de auto en inmiddels
zijn ruim 100 eigenaren bena-
deeld!
De politie vraagt dan ook de hulp
van het publiek om alert te zijn op
mensen die rond die tijd veel aan-
dacht hebben voor geparkeerd
staande auto's. Vooral mensen die
op een laat tijdstip hun hond uitla-

ten kunnen in deze een belangrij-
ke bijdrage leveren.
De politie heeft een aantal advie
zen, hier volgen er enkele:
Sluit de auto op de oprit af, ook al
staat de auto direct naast uw huis.
Staat de auto op straat, misschien
kunt u deze onder een lantaarn-
paal plaatsen, want inbrekers heb-
ben een hekel aan licht!
Laat het frontje van de autoradio
niet in de auto achter. Verstop dit
niet in het dashboardkastje of on-
der de mat, want men kent deze
plekjes.Ook het in de auto achter-
laten van cd-tjes en rij- of kente-
kenbewijzen is geen verstandige
zet Laat het dashboardkastje open
zodat dieven zien dat er alleen
maar een garantieboekje in ligt en
geen waardevolle spullen. Bij stati-
onwagons adviseert de politie om
het dekzeil om dezelfde reden niet
af te sluiten.
Tijdens de actie zullen onder meer
de dorpswachten flyers met pre-
ventieadviezen gaan verspreiden.
Op de weekmarkten worden deze
flyers uitgedeeld en verder komen
ze in bibliotheken en in gemeente
huizen te liggen.

Op deze wijze verwacht de politie
het publiek te overtuigen van de
eigen rol tegen deze diefstallen,
want preventie begint bij jezelf!
Mocht men informatie willen, bel
dan (0900) 88 44.

Enthousiaste Bach-kenner vertelt

Dirk van Vliet over
de Matthaus Passion
De musicus en Bach-kenner
Dirk van Vliet raakt nooit uitge-
praat over Johann Sebastian
Bach, de grootste componist uit
de Europese Barok. Zijn kennis
van de Matthaus Passion deelt
Van Vliet graag met andere lief-
hebbers en met mensen die wel
eens nader willen kennisma-
ken met dat indrukwekkende
stuk muziek.

Op zondagmiddag 28 maart - een
week voor Palmzondag, twee we
ken voor Pasen - krijgt de enthousi-
aste verteller alle kansen daartoe.
Hij brengt dan op de deel van 'Erve
Klanderman' bij Ruurlo het passie-
verhaal dat Bach componeerde op
basis van het Evangelie van Mat-
theüs. Dirk van Vliet illustreert
zijn voordracht doorlopend met
belangrijke fragmenten - high-
lights - uit de compositie.
Van Vliet is niet alleen musicus,
Bach-liefhebber en verteller. Als
musicologisch onderzoeker blijft
hij speuren naar nieuwe, nog on-
bekende feiten betreffende de gro-
te componist en diens enorme

aantal bewaard gebleven werken.
Ook de meest recente ontdekkin-
gen op zijn speurtocht neemt hij
op 28 maart mee in zijn verhaal.
Johann Sebastian Bach schreef
geen hits, snel heel goed in het ge
hoor liggende melodieën of deu-
nen, die veelal weer even snel wor-
den vergeten. Zelfs vele van zijn
'gelegenheidscomposities' hebben
de tand des tijds doorstaan. Wie
eenmaal door de muziek van Bach
is geraakt, komt nooit meer daar-
van los.
Het optreden van Dirk van Vliet
vindt op zondagmiddag 28 maart
plaats op 'Erve Klanderman',
Slootsdijk 9, 7261 SB Ruurlo.. Wie
zeker wil zijn van een zitplaats,
kan zich beter van tevoren even
aanmelden als bezoeker.

Organisatie, informatie en aan-
melding: Klanderman Communi-
catie (Ineke en Arend Voortman),
onder auspiciën van de Group
Ruurlo for Arts and Music (GRAM);
telefoon 0573 491810 / 452075; e
mail a.j.voortman@planet.nl; web-
site: www.gramonline.tk.

Alsof wij ons voor "Hollands" schamen
De buurlanden van Nederland
Probeerden door de eeuwen heen
Ons land te zetten naar hun hand.
Dat lukte meestal niet meteen.

De Fransen hadden wel succes,
Twee honderd jaar geleden.
Elk kind kreeg daarna Franse les
En leerde van de Franse zeden.

In de Tweede Wereldoorlog
Was "'t Duits" verplicht op school
En 't hakenkruis werd tot symbool.

Nu wij vrij zijn in taalkeuze
Verkiezen wij Engelse taal.
Je ziet het steeds meer in de reclame:
Alsof wij ons voor "Hollands" schamen.

Jos Wijnen



M k laat mij inspireren!'

keukens
tegels & sanitair

natuursteen
hout & bouwmaterialen,

bouwmarkt
sierbestrating

HCI. Helemaal mijn idee.

SBouwCenterlHCI
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 géén keukenopstellingen

•'tf/UW»

De RGV is een gymnastiekvereniging met
een recreatief karakter met rond de 500
leden. Naast recreatieve groepen kent de
RGV een jongens- en meisjesselectie.

Wij zijn op zoek naar een

trainer(ster)
voor de volgende groepen:
jongensgroepen (9 t/m 12 jaar)
huisvrouwengroep
aerobics dames
De lessen worden gehouden op
woensdagmiddag/avond.

Wat biedt de RGV u:
• goede beloning
• studiekostenregeling
• zelfstandigheid

Interesse, neem dan contact met ons op:
Hennie Vink (0573) 49 13 55
Wilma Arink (0573) 45 16 78
Wim Slotboom (0573)453919

Voor een breed assortiment
aan bomen komt u naar:

Boomkwekerij
Florijn v.o.f.

Berenpassteeg 2a
7261 NH Ruurlo

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

Laan- en sierbomen.
Lei- en dakbomen.

Particuliere verkoop
alleen op zaterdag.

DE SPANNEVOGEL

... VORSTELIJKE

KEIZERLIJK TAPIJT «.v,
De beste kwaliteit voor u geselecteerd!
Nu tijdelijk geleverd met gratis
BONAPARTE ondertapijt compleet
(= ondertapijt + latten).
Voorbeeld: woonkamer met oppervlak van 40 m2
ondertapijt + latten: uw voordeel € 325,00!

Dorpsstraat 27, Ruurlo, (0573) 453 1 93 Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, (0575) 461 484
www.spannevogel.nl www.inbetweens.nl

NU WEER
VOLOP

MOOIE WOON-
ACCESSOIRES
leuk om cadeau te doen,
nog leuker om te krijgen.

HOME
HARMSEN

Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

akoestisch optreden
zaterdag 27 maart

bij restaurant
„'t Wapen van 't Medler"

zaal open 20.30 uur
aanvang 22.00 uur.

Entree € 4,-.

Locatie en voorverkoop:
Restaurant „'t Wapen van 't Medler"
Ruurloseweg 114, 7251 LZ Vorden

Tel. (0575) 55 66 34

Voor meer info: www.fuell.nl

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.

TEGELHANDEL
mullcr-vordcn bv

plavuizen • natuursteen • wandtegels • sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

Voor ons kantoor omgeving Vorden
zoeken wij een gemotiveerde en zelfstandige

huishoudelijke hulp
voor ca. 20 uur per week.

Schriftelijke reactie aan:

PSEbv
p.a. „Wientjesvoort"

Ruurloseweg 83, 7251 LC Vorden

Inbraak voorkomen
is beter dan er later over praten!

«VilLIG»
IwONfNl

Bouwkundige Inbraakpreventie
Zutphen

Uw preventieadviseur: Karel Franken

Weg naar Voorst 31 • 7205 CL Zutphen • Tel. (0575) 51 58 25
www.woninaonderhoudfranken.nl

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



BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

"We stellen graag
onze nieuwe 'lijn'

PLUS koffiepads aan u voor'

BESTSELLER!

PLUS

Kofffiepads
Regular, mild,
dark, décafé of mocca

Zak 18 stuks 1.35

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
OEDKOPER

Filet Americain
Naturel, pesto, peper of ui

Bakje 150 gram 129
Daily Chef

Foe yong hai
of saté ajam

Bak 350-400 gram

79

Grolsch
Pils pijpje of beugelfles

Krat 24 pijpjes a 30 cl.
of 15 beugelflesjes a 45 cl.

99

Ariel
Poeder 1350 gram,
tabs 30 stuks,
vloeibare tabs 12 stuks,
of vloeibaar Vh liter
Per stuk 4.99

l GfGARANOHHD^V

l NERGENS l
VGOEDKOWER!

s

Grote bloemkool
Per stuk

99

Kalkoen-

schnitzels
Naturel of gepaneerd

500 gram

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

PLUS

Zalmfilet
Pak 250 gram

Pampers
Airsoft of Easy-Ups baby dry

Diverse maten
Pak 34-70 stuks

99

Boeren-
IERGENS | schouderham

150 gram

Klaverlander
Mild belegen kaas

Vers van het mes. Aan het stuk
Kilo

79

Runderriblappen
Kilo

99

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

Aardbeien
ERGENS Bak 500 gram

UÏEGARANDEERD^V
MERGENS
jQEDKOPER l

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

wordt direct aan u terugbetaald.

Aviko aardappelschotels
Hollands, Grieks, Hongaars,

Zwitsers of Javaans
Zak 450 gram

PLUS Kogelma
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:

maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweq 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00 72d2 EC Lochem vrijdag 8.00-21.00

zaterdag 8.00-18.00 Tel 0573 -251056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
12/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 18 t/m zaterdag 20 maart 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

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

Opgeteld de beste!
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