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Supermarkt Aldi op de plek van 't Pantoffeltje

Straatbeeld voorzijde blijft in tact
Nieuwbouw begin 2004 gereed!

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

Wanneer alles verloopt zoals
gepland dan kan zo rond de
bouwvakvakantie worden be-
gonnen met de sloop van de
zaal van 't Pantoffeltje en kan,
vanaf begin 2004 supermarkt-
keten Aldi op die plek de deu-
ren van haar nieuw onderko-
men voor het publiek open stel-
len. Dat betekent dan gelijker-
tijd dat de Aldi uit het huidige
pand aan de Zutphenseweg ver-
trekt.

Met de komst van Aldi naar de
plek waar thans de zaal van 't Pan-
toffeltje nog staat, komt gelijker-
tijd een eind aan de geruchten-
stroom die de gemoederen in Vor-
den al een paar jaar heeft bezig ge
houden! Toen de voormalige eige-
naresse van 't Pantoffeltje, me-
vrouw Hannie Hendriksen het
pand met de naast gelegen wo-
ning verkocht aan MVO Projecten
te Doetinchem werd het kort daar-
na "stil". Wat zou er op die plek
van 't Pantoffeltje komen?
Een filiaal van Albert Heijn, met
daarboven appartementen waren
de eerste geluiden. Dat beeld bleek
ook juist te zijn, zo vertelde ons di-
recteur Edwin ten Brinke van MVO
Projecten. Ten Brinke: "Toen we
het pand en woning hadden ge-
kocht, lag het inderdaad in de be-
doeling dat er een winkel met een
aantal appartementen zou komen.
De architekt maakte een prachtige
schets met boven het winkelpand
een viertal appartementen.
We zijn toen ook met Albert Heijn
in onderhandeling gegaan. Echter
wat bleek, er werden maar geen
beslissingen genomen. Albert Heijn
hield ons gewoon aan het lijntje.
Na driekwart jaar werden de
onderhandelingen afgekapt", al-

dus ten Brinke, die zegt tot op de
dag van vandaag nooit de ware re
den van A. Heijn te hebben verno-
men. "Dus, zo vervolgt hij zijn re
laas, gingen we op zoek naar even-
tuele andere gegadigden.
We hebben toen met vrijwel alle
supermarktorganisaties in Neder-
land gesprekken gevoerd. Eén voor
étm haakten ze af. Deels doordat
men vond dat Vorden te weinig in-
woners telt voor nog een super-
markt erbij. Verder werd als argu-
ment aangevoerd dat er voldoende
supermarkten in de omliggende
gemeentes zijn. Hoe het ook zij,
we waren natuurlijk niet blij met
deze ontwikkelingen", zo zegt Ed-
win ten Brinke.

ALDI
Op gegeven moment ontstonden
de eerste contacten met het super-
marktconcern Aldi en MVO Projec-
ten. Ten Brinke: "Aldi vertelde ons
problemen te hebben met de hui-
dige locatie aan de Zutphensweg.
Een te klein pand en een tekort
aan parkeerruimte. Zo eind 2001
bereikten we overeenstemming.
Toen waren we er nog niet, we ge
raakten in de fase van de "mitsen"
en de "maren".
Het plan voorzag in de sloop van
het gehele complex 't Pantoffeltje,
want men wilde graag een super-
markt met aan de voorzijde duide
lijk zichtbaar het huismodel van
Aldi. Maar dat zag de gemeente
Vorden niet zitten. Zij zag liever
dat het straatbeeld (de voorzijde
van 't Pantoffeltje vindt men zeer
karakteristiek) ongewijzigd zou
blijven. Slopen zou bovendien bij
velen emoties oproepen, zo was de
mening van de gemeente Vorden.
Ook zou de Welstandscommissie
bezwaren maken.

We kwamen uiteindelijk met de
gemeente overeen, dat we het
voorste gedeelte van 't Pantoffel-
tje, het cafegedeelte, zouden laten
staan. Dus aan de voorkant een on-
gewijzigd straatbeeld. In dit ge-
deelte is dus plek voor een nieuwe
woon-bedrijfsruimte. Met de sloop
van de naast gelegen woningen
zou er tussen zeg maar Eskes en
't Pantoffeltje een gat ontstaan.
Dus op die plek moest ook "wat"
komen wat past in het karakte-
ristieke straatbeeld! Dat is ons ge
lukt, er komt daar een klein win-
kelpand met daarboven woon-
ruimte. Of we dat gaan verkopen
of verhuren, daar zijn we nog niet
uit. We zijn al wel met iets bezig,
maar daar kan ik nog geen mede-
delingen over doen", zo zegt Ed-
win ten Brinke. Op de plek van de
huidige feestzaal wordt dus de
nieuwe supermarkt gebouwd. De
ingang is aan de kant van de Bleek,
de bevoorradingsweg die vanaf de
Horsterkamp bereikbaar is.
MVO Projecten heeft ook een stuk
van het achterterrein van Roden-
burg aangekocht. Dat gedeelte
wordt bij het parkeerterrein aan
de achterkant van de huidige Pan-
toffel aangetrokken. Daar ontstaat
dan een ruimte die plaats biedt
aan 100 auto's! Edwin ten Brinke:
"Het complete plan, te weten de
twee pandjes aan de Dorpsstraat
met daarachter het "los staande"
pand Aldi (winkeloppervlakte van
circa 750 m2), de ruimte voor hon-
derd parkeerplaatsen, valt binnen
het bestemmingsplan en is boven-
dien goedgekeurd door de Wei-
standscommissie. Het wordt een
fraai geheel", zo zegt hij. Wat er
t.z.t. met het huidige Aldi-pand
aan de Zutphenseweg gebeurt, is
momenteel nog niet bekend.

Directeur Edwin ten Brinke legt de plannen uit

In week 16 (14 t/m 18 april) verschijnt de Paaskrant
van Weekblad Contact in al de vier edities.

Advertenties en berichten gaarne inleveren voor 2 april a.s.
bij de bekende adressen of Drukkerij Weevers BV,

Nieuwstad 30, Vorden.

Drukkerij Weevers
Weekblad Contact

PCOB-afdeling bespreekt Eenzaamheid
De PCOB houdt donderdagmid-
dag 27 maart a.s. haar leden-
middag in het Stampertje
(Dorpscentrum).

Dan zal ds. J. ter Avest uit Zwolle,
pastoraal medewerker Hervormde
gemeente in Vorden het actuele
onderwerp 'Eenzaamheid' behan-
delen. Dit onderwerp, waar velen
mee te maken hebben of krijgen,
is door een aantal leden naar vo-
ren gebracht. Volgens publicaties
voelen meer dan 200.000 ouderen

is het land y.ich erg een/aam. Zij
k r i jgen weinig of /.e l I's nooit
bezoek van fami l i e of kennissen.
Voorwaar een onderwerp dat het
beluisteren meer dan waard is.
Hetbestuur hoopt dat men in gro-
te getale de/e bijeenkomst zal bij-
wonen. Breng gerust vrienden of
bekenden mee naar de/e b i jeen-
komst, zodat ds. Ter Avest een ge
vulde zaal heel t .
Voor eventueel autovervoer kan
men een beroep doen op een van
de bestuursleden, tel. 55 16 46.

Weekenddiensten
AIARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 30 maart 10.00 uur ds. M. Faas uit Neede.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 maart 10.00 uur ds. M.G. Bergkotte - Warnsvekl.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 maart (5e lijdenszonüag) 10.00 en 19.00 uur ds. D. Wester-
neng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 30 maart 10.00 uur Pastor v.d. Meer, m.m.v. Kinderkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 29 maart 17.00 uur Eucharistieviering. Herenkoor.
Zondag 30 maart 10.00 uur Eucharistieviering. Dameskoor.

Weekendwacht pastores
23 en 24 maart H.Jacobs (Keijenborg), tel. (0575) 46 13 14.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entree-
gebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
2^30 maart J.J. de Kruif, Vorden, telefoon (0575) 55 33 72. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10J30-11.30. 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 uuren 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere Ümiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033)4625678.

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of(0800) 02 30 550.
Eppink/Ruitcrkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20.
Hannie ten Hoopen, Praktijk voor Rouwbegeleiding. Tel.
(0575)461332.

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 9.30- 17.30 uur; zaterdag van 1030-13.30 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarnicring 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.
Q'iitnile Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Hobbycn op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksue-
le mannen en lesbische vrouwen. Info: voormannen Borculose-
weg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen (0315)
68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost, tel. (0575)
546057.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme ol dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Het mooie weer komt in
zicht. Verbeter uw gezond-
heid, energie en gewicht.
Gratis vetmeting! Bel (0575) 46
32 05 Jerna Bruggink.

• Te koop gevraagd: oude
dakpannen, tractoren en
landbouwmachines. Tel. 06
50433624.

• Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70 of
46 37 43.

• Training „Van angst naar
liefde, van strijd naar vrijheid"
7 x zo.av.; ook vollemaanmedi-
taties en numerologiedag. In
Warnsveld. Marjan de Gans-
Grimberg, tel. (0573) 44 11 38.

• Te koop gevraagd: oud ijzer
en metalen. Bel: 06 50433
624.

• Te koop: mooie beuken-
haagplanten (bladhoudend)
ca. 1 m hoog. Scherpe prijs.
Tel. (0575)46 11 51.

• Te huur gevraagd: huis of
boerderij of helft van boer-
derij. Tel. 06 50484806.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor 1 morgen per week.
Tel. (0575) 55 65 00.

• Wilt u van uw TV of wasma-
chine af? Bel: 06 50433 624.

• ASR Therapie', een ener-
getische therapie. Ook ver-
goed door Amicon. A. Baars,
tel. (0575) 55 33 03.

• Te koop: partij underlay-
mentplaten met groef en
messing. Tevens: kozijnhout
(meranti) geprofileerd. Tevens
op aanvraag: balkhout. Tel.
06 505 02680.

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 1336.

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

• Nieuwe artikelen van de
lentefolder nu bij Wereldwin-
kel Vorden.

• Te koop: goed onderhouden
tuinhuisje met luifel. Afm. 3 x 3
meter. Tel. (0575) 46 44 07.

• Te koop: compleet compu-
tersysteem met CD-rom, CD-
writer, speakers en 17 inch
beeldscherm. Prijs €250,-. Tel.
(0575) 55 37 03.

• De bibliotheek verkoopt nu
afgeschreven tijdschriften.

• Beschikbaar in buitenge-
bied van Vorden: weitje voor
het gratis weiden van 2 pinken
of 2 schapen. Tel. (0575) 55 16
27.

• Deze week nog heerlijk geu-
rende pandanrijst en zilver-
vliesrijst extra voordelig.
Wereldwinkel Vorden.

• Gezocht: woonruimte in
Hengelo of Vorden voor man
(62 jaar). Liefst in buitenge-
bied. Tel. 46 44 99 na 19.00
uur.

Theater
Onder de Molen

Vorden
Zondag 30 maart

om 15.00 uur
de beroemde columnist

A.L. Snijders
en het theaterorkest

The Mills Fathers
(Zie bericht in Contact

van heden.)

Entree € 12,-
Reserveren aanbevolen.

Tel. (0575) 55 69 87
info@theater

onderdemolen.nl of
Peter@gphoefnagels.nl

Te koop in Vierakker:

ca. 2 ha
landbouwgrond
Info:

VASTGOED

Telefoon (0575) 44 13 31

Kijk voor
nieuws ook ops
www.contact.nl

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

^ HERJ5ALIFE
werkt!

Gratis advies en pers.
begeleiding.

30 dgn.-geld-terug-
garantie.

Ria Wildemors
onafh. Herbalife distr.
Tel.(0573)256242

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

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

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

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

Lekker anders, lekker Oosters...

OOSTERS KOKEN BEGINT BIJ
Geldig dinsdag 25 t/m zaterdag 29 maart.

Niet mokke . . . lekker wokke!

Indische wokmix 940
500 gram € fc?

Veldverse . . .

broccoli nyg
500 gram € Ui

Lekker Oosters . . . Vietnamese

kruidensalade 4 49
200 gram € 1 •

Door ons zelf gesneden . . .

rode kool AQQ
400 gram € U?

Uit landen waar de zon kind aan huis is Zonovergoten citrusfruit! Navel-late

passievruchten nyg sinaasappelen ngg
100 gram € U* 10 forse € fc?

Bomvol vitaminen! 1x1 Wl S 1° stuks c I r

JfK^\ ®e Echte
/4 i Groenteman Vorden/ v>* *-x •̂ 'K/ -*<<y^ ^i j~ i

[ \ C// / Freddie Letink
\^ t~~*^ Burg. Galleestraat 3 «Tel. (0575)551617
x^_j _^^ internet: www.de-echte-groenteman.nl

SPAART U AL MEE VOOR DE
TEFAL WOK?

Aardbeien-
bavaroisevlaai

590 090
• groot € V mklein €

Ta r we bol l en
6 voor €

99

Vruchtenvlinders
nu€

95

Aanbiedingen geldig van 26 maart t/m 1 april 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

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

Kijk voor nieuws ook op:

wiviv.confacf.nl

rin nu een trip naar
een wereldstad

o
J J

aanschaf van één van
deacUecassettes maakt
U, naast de wereldkorting,
Kans om een trip te
winnen naar Barcelona.
Londen, Parijs of een
weekend in Nederland.
Kom dus snel naar
onze winkel, of kijk op
internet: www.gero.nl

< lol en mei
30 juni 2003, ofloUngdt
voorraad s t rek t

SUETERS
Vorden - Tel. 55 35 66

Hengelo (Gld.)-Tel. 4611 89
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Twee voetjes
die de wereld instappen!

Intens gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon

Thijmen!
18 maart 2003.
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Jos en Christine van Dijk-Walgemoet

Biesterveld 14
7251 VS Vorden
Tel. (0575) 55 39 69

Wilt u beschuit met muisjes komen eten,
laat het ons dan even weten.
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Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van ons kindje

Julia
Julia Liselot

geboren op 23 maart 2003.
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Bas en Sandra Siemes-Dekkers

Biesterveld 19
7251 VR Vorden
Tel. (0575) 55 52 40

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Herman Steenblik

willen wij u hartelijk danken.

Het heeft ons goed gedaan te merken dat hij door zo-
velen gewaardeerd werd.

J.H. Steenblik-Riefel
kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 2003

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
m Is het grafgrint vuil ?
m Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten

GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden /
Telefoon (0575) 55 29 28

ORANJEVERENIGING 'VORDEN'
Opgericht juni 1898

Het bestuur van de Oranjevereniging nodigt hierbij
alle leden uit tot het bijwonen van de
Algemene leden-/commissievergadering
op woensdag 9 april a.s. bij Hotel Bakker te Vorden.
De aanvang is vastgesteld op 20.00 uur.

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering, 16 april 2002
3. Ingekomen stukken/mededelingen
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Jaarverslag secretaris
7. Bestuursmutaties

(Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich tot een
half uur voor aanvang van de vergadering aanmelden
bij een van de huidige bestuursleden)

8. Overleg met leden en commissieleden omtrent
programma 30 april 2003

9. Rondvraag
10. Sluiting.

'f is Oranje, '\ b l i j f t Oranje

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Haagconiferen
in soorten vanaf 50/60 t/m 125/150 cm

Haagbeuken

Rhododendron

En nog veel meer

BOOMKWEKERIJ

MENKHORST
Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 45 25 31.

Mobiel 06 53290966

Vanavond eet u
Filet Cappero, capiche?

Gebraden rosbief
WO gram 135

€ l •

4 varkensoestersc 5.
Filet Cappero

(filetlapje met kappertjes) WO gram

Lamskoteletten
100 gram

Beenhamsalade
WO gram

109

O?5

Vlogman
Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 1321

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde ;idrcs voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

Bedrijf en showroom: Gerritsen wei» 6
(IiK.liiMric-li.Tn.-in ' l )c-M;irs ' t.o. Woonboulevard Ki jcrkamp)

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

Lekker betaalbaar bij de groenteman!

Gesneden
rode Vcoo\

hfc^J^_^^H

& fruit-

Tevens uw B

Je koopt 't lekkerst bij de groenteman!



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: gcmccntc.vordcn@vordcn.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251 AZ Vorden

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

Avondopenstelling
burgerzaken:
De laatste donderdag van elke
maand (behalve in ju l i )
van 18.30-19.30 uur

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester EJ.C. Kamerling

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder D.J. Mulderije-

Meulcnbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 09.00-10.00 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 een 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: 14.00-20.30 uur
• Woensdag: 14.00-17.30 uur
• Donderdag: 14.00-20.30 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.vordcn.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste
informatie over de gemeente.

Weet u hoe het zit met de
opslag van mest als u
hobbymatig dieren houdt?
Als u hobbymatig een aantal
paarden, pony's, schapen of
geiten houdt waarbij opslag van
vaste niest plaatsvindt, dan heeft
u te maken met bepalingen die
hierover in de Algemeen Plaat-
selijke Verordening van de
gemeente Vorden zijn opgeno-
men. De schadelijkheid voor het
milieu van permanente mest-
opslagen bij hobbyisten is niet
anders dan bij agrarische
bedrijven. Ook al hebben deze
laatste wel een milieuvergunning/
-melding nodig en mensen die
hobbymatig dieren houden niet.
Uit oogpunt van milieu en gelijk-
heid hanteert de gemeente onder
meer de volgende regels voor
mestopslag bij particulieren:
U moet een vloeistofdichte mest-
plaat hebben met zonodig een
afvoer van het mestvocht naar
een vloeistofdichte opslagruimte.
Daarnaast zijn er afstandnormen
voor de mestopslag. Deze moet
een bepaalde afstand hebben tot
de weg, bebouwde kom etc. Voor
meer informatie over de opslag
van vaste mest bij particulieren
kunt u terecht bij de afdeling
milieu van de gemeente, tel. 55 74
74. Bij deze afdeling kunt u de
notitie hierover ook inzien.

Wijziging inzameling oud
papier in Wichmond
Vanwege reconstructiewerkzaam-
heden aan de Beeklaan en de
Baron van der Heijdenlaan in
Wichmond is het niet mogelijk
om oud papier te deponeren in de
oud papier container van muziek-
vereniging Jubal, die elke laatste
zaterdag van de maand op de
parkeerplaats bij het gebouw van
de voormalige Rabobank in
Wichmond is geplaatst. Voor de
maanden maart, april, mei en
juni staat de container tijdelijk op
de parkeerplaats tegenover café
Den Olde Kriet, Dorpsstraat 25 in
Wichmond.

Afsluiting Hengelose-
weg(N316)
De provincie Gelderland start
maandag 31 maart met onder
andere de aanleg van drie
rotondes op de Hengeloseweg
nabij Hengelo (gld). Tijdens deze
werkzaamheden wordt het
verkeer met verkeerslichten ter
plaatse geregeld. De provincie
adviseert het doorgaande verkeer
tussen Vorden en Doetinchem
gebruik te maken van de aan-
gegeven omleidingsroute.
De werkzaamheden duren tot
medio juli 2003.

Wegwerkzaamheden
Zutphenseweg
Op maandag 31 maart a.s start NTP Infra uit Zevenaar met de
reconstructie van de Zutphenseweg, tussen de Rondweg en de
Schoolstraat. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg in fases
afgesloten.

Wij houden de volgende fasering
aan:
a. Rondweg - inrit zuidzijde

tankstation Klein Brinke
b. Inrit zuidzijde tankstation Klein

Brinke - inrit Villa Nuova
c. Inrit Villa Nuova - inrit

bloembinderij Kettelerij
d. Inrit bloembinderij Kettelerij -

de Boonk (inclusief kruising
Zutphenseweg - de
Boonk/Dokter C. Lulofsweg)

e. De Boonk - Schoolstraat

Het doorgaand verkeer wordt via
de Rondweg (N316) en de Horster-
kamp omgeleid. Tijdens de werk-
zaamheden blijven de boven-
genoemde ondernemers en
instellingen, alsmede dieren-
speciaalzaak Kluvers tenminste
van één kant gewoon bereikbaar.
Aanwonenden worden nader
geïnformeerd over de werk-
zaamheden nabij hun perceel.

2 7 m a a r t 2 0 0 3

De gemeenteraad vergadert
besluitvormend op donderdag
27 maart a.s. om 20.00 uur in
het gemeentehuis. U bent van
harte welkom deze openbare
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan de volgende
onderwerpen:
• Samenwerkingsovereenkomst

en gemeenschappelijke
regeling archiefverzorging
Stadsarchief Zutphen

• Wijziging gemeenschappelijke
regeling Stichting Iselinge

• Onderwijshuisvesting 2003
• Krediet voor de gemeentelijke

herindeling
• Privatisering sporthal
• Stichting de Muzehof

Hieronder zijn enkele
onderwerpen nader belicht:

Samenwerkingsovereenkomst
en gemeenschappelijke
regeling archiefverzorging
Stadsarchief Zutphen
Het archief van onder meer de
gemeente Vorden (van de jaren
1795 tot 1980) is sinds twee jaar
bij het stadsarchief in Zutphen
ondergebracht. Het archief van
1980 tot heden bevindt zich op
het gemeentehuis in Vorden. De
samenwerkingsovereenkomst
met het stadsarchief Zutphen
wordt nu bekrachtigd met een
officiële samenwerkingsovereen-
komst en gemeenschappelijke
regeling.

Wijziging gemeenschappe-
lijke regeling Stichting
Iselinge
Een wijziging van de gemeen-
schappelijke regeling Stichting
Iselinge, zoals voorgesteld,
maakt het mogelijk dat
wethouders namens gemeenten

lid zijn van het algemeen en
dagelijks bestuur van de stich-
ting. Door de Wet dualisering
was dat geen vanzelfsprekend-
heid meer.

Onderwijshuisvesting 2003
De gemeente is verantwoorde-
lijk voor de huisvesting van de
scholen. In de notitie Onderwijs-
huisvesting 2003 is opgenomen
welke huisvestingsmogelijk-
heden er zijn als het gaat om
onderwijskundige vernieu-
wingen.

Krediet voor de gemeentelijke
herindeling
Om de herindeling goed voor te
bereiden is geld nodig van alle
vijfde aanstaande Bronckhorst-
gemeenten. Onder meer voor
het inroepen van deskundige,
externe hulp en het verrichten
van de noodzakelijke werkzaam-
heden door de werkgroepen die
zijn ingesteld om het bestaande
beleid te harmoniseren.
Burgemeester en wethouders
vragen de raad hiervoor een
krediet van € 127.000,- beschik-
baar te stellen.

Privatisering sporthal
Burgemeester en wethouders
vragen de raad in te stemmen

met hun voorstel uit kosten-
overweging af te zien van
privatisering van de sporthal.
Het eigendom, beheer en de
exploitatie van sporthal
't Jebbink blijven daarmee
een gemeentelijke zaak.

Stichting de Muzehof
Door nieuwe CAO-afspraken
(CAO Kunstzinnige Vorming)
zijn de personeelskosten voor
de regionale muziekschool
gestegen. Dit veroorzaakt een
tekort op de begroting en
daarom vragen burgemeester
en wethouders de raad de
subsidie voor de stichting
Muzehof te verhogen.

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



UlT D E R A A D
Kinderen bieden wethouder maquette centrum aan

"De gemeenteraad heeft op 20 maart opiniërend vergaderd.
Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de kwaliteit van
de brug aan de noordzijde van het kasteel, waarin het
gemeentehuis zich bevindt. De bovenbouw van de brug is
enkele jaren geleden weggehaald en omdat herstel te duur
bleek, is de brug sinds die tijd afgesloten. De WD kaartte
aan of het wellicht mogelijk was hier toch nog iets aan te
doen. De raad besloot echter met de herindeling
in het vooruitzicht en de beoogde kosten hier
voorlopig niet aan te beginnen. Een ander
onderwerp dat op de agenda stond, waren de
vragen van de CDA-fractie over de
ontwikkelingen in Vorden op het gebied
van recreatie en toerisme. De raad besloot
dat waar mogelijk door de gemeente
moet worden meegewerkt aan het
ontwikkelen van verblijfsaccommodatie
in Vorden en dan met
name kampeer- Raadsvoorzitter
accommodatie." E.J.C. Kamerling

De belastingaanslag valt binnenkort in de bus

Binnenkort ontvangt u de belastingaanslag 2003 van de gemeente
Vorden. De aanslag betreft een combinatie van drie soorten
gemeentelijke belastingen.
1) afvalstoffenheffing
2) rioolrechten
3) onroerende-zaakbelastingen

Tariefswijzigingen 2002 2003
Afvalstoffenheffing

meerpersoonshuishouden € 222,- € 258,-
éénpersoonshuishouden € 168,- € 195,-

Rioolrechten
per 500 m3 afvalwater € 216,- € 204,-

Onroerende-zaakbelastingen
Woningen per € 2.268,- economische waarde:
Gebruikersdeel € 1,28 € 1,37
Eigenaarsdeel € 1,60 € 1,71

Niet-woningen per € 2.268,-
Gebruikersdeel
Eigenaarsdeel

economische waarde:
€2,01 €2,15
€ 2,51 € 2,68

Afvalstoffenheffing
De tarieven voor de afvalstoffenheffing komen bij volledige kosten-
dekking voor meerpersoonshuishoudens uit op € 258,- en voor één-
persoonshuishoudens op € 195,-. Het tarief stijgt met respectievelijk
€ 36,- en € 27,-. Dit komt vooral omdat in 2001 en 2002 een restitutie is
geweest over voorgaande jaren. In 2003 is dat niet het geval.

Zalmsnip
De gemeente Vorden verstrekt ook dit jaar weer de Zalmsnip van € 45,38
via de aanslag afvalstoffenheffing. Voorwaarde is dat belastingplichtige
op l januari 2003 stond ingeschreven op het adres in de gemeentelijke
basisadministratie. Als deze vermindering is toegepast, staat deze op het
aanslagbiljet.

Rioolrecht
Het tarief rioolrecht mag niet meer dan kostendekkend zijn. Bij volle-
dige kostendekking komt het tarief op € 204,-. Het tarief is gedaald
met € 12,-.

Onroerende-zaakbelastingen
De gemeenteraad heeft de tarieven verhoogd met 7%:
- 2,5% prijsstijging
- 4,5% extra verhoging om het raadsprogramma 2002 - 2004/2006 uit

te kunnen voeren.

Vorige week dinsdag kreeg wet-
houder Mulderije van econo-
mische zaken van een tiental
kinderen (8 en 9 jaar) van de
gereformeerd hervormde jeugd-
club in Vorden een maquette van
het centrum van Vorden aange-
boden, die de wensen en ideeën
van de kinderen over hun ideale
centrum verbeeldt. De overhan-
diging vond plaats in de raadszaal
van het gemeentehuis, in aan-
wezigheid van een aantal leden
van de klankbordgroep Centrum-
visie. Het werk van de kinderen
vloeit voort uit het feit dat de
gemeente samen met steden-
bouwkundig bureau Pouderoyen
Compagnons en de klankbord-
groep bezig is met de ontwikke-
ling van een Centrumvisie.
Wethouder Mulderije vond het
een bijzonder leuk initiatief en de
mening van de kinderen wordt
door de betrokkenen vanzelf-
sprekend nader bekeken.

De belangrijkste wensen van het
verlanglijstje dat de kinderen
hebben ingeleverd, zijn een
bioscoop en kinderdisco in het
Dorpscentrum, overdekt zwem-

bad, ondergrondse parkeerplaats,
meer prullenbakken om het dorp
schoon te houden, bankjes om op
te zitten voor jong en oud en
leuke speeltoestellen.

Kinderen leggen hun verlanglijstje voor.

Boomfeestdag 2003 met ruim tweehonderd kinderen een ware happening

Op woensdag 26 maart is het
Boomfeestdag. De leerlingen van
de groepen zeven en acht van alle
basisscholen in Vorden nemen
hieraan deel. Dit zijn er ruim
tweehonderd. Doel van de Boom-
feestdag is kinderen op jonge leef-
tijd op een positieve en directe
manier te confronteren met de
natuur. Ze te leren dat de natuur
om ons heen helemaal niet zo
vanzelfsprekend is en dat we er
zuinig op moeten zijn. Bijzonder
dit jaar is dat in Vorden tijdens de
Boomfeestdag nog nooit eerder
zoveel struiken en bomen zijn
geplant, als nu de bedoeling is!
Namelijk meer dan 1200, voor-
namelijk meidoorns en enkele
solitaire bomen. Het evenement
vindt plaats in Vierakker op het
terrein van de familie Regelink op
de Koekoekstraat 7 en het naast-
gelegen perceel Koekoekstraat 5a
van de familie Besselink.

Het betreft een gebied bij de
Vierakkerselaak (een beek) dat in
het Landschapsbeleidsplan van de
gemeente als ecologische ver-
binding tussen de aanwezige
bossen en de IJssel is aangegeven.
Het is gewenst in de omgeving
hiervan beplantingen aan te
brengen, die het landschap met
elkaar verbindt. Meidoornhagen
zijn hiervoor het beste middel.
De ecologische verbinding is

vooral bedoeld voor de das.
Deze gebruikt de hagen om vanaf
de IJssel de bossen van Hackfort te
bereiken. De gemeente organi-
seert de Boomfeestdag samen
met de werkgroep Leefbaarheid
Vorden en medewerkers van
Vereniging Agrarisch Natuur-
beheer 't Onderholt. In aanwezig-
heid van burgemeester Kamerling
en wethouder Wichers beginnen
de activiteiten om 10.30 uur.

Doet u al mee aan de voordelige
Actie Beter Wonen?
Comfortabel wonen, energie
besparen en daardoor maande-
lijks een lagere energienota
ontvangen? Het kan! Vul het
aanvraagformulier voor een
EnergiePrestatieAdvies (EPA), dat
u als eigenaar van een woning
van vóór 1998 bij de persoonlijke
brief van de gemeente over deze
actie heeft ontvangen, nu in! Voor
meer informatie over de Actie
Beter Wonen! kunt u terecht op
www.vorden.nl of contact
opnemen met de heer H. Brussen
van de afdeling milieu van de
gemeente, tel. 55 75 32.

Informatiebus op de markt

Op 4 april van 09.00 tot 12.00 uur
kunt u ook de speciale Informatie-
bus Beter Wonen van Nuon op de
markt/voor het Dorpscentrum in
Vorden bezoeken, waar deskun-
dige medewerkers van de gemeen-
te en Nuon u graag te woord

staan over de actie, subsidie- en
premieregelingen en mogelijk-
heden om energiezuiniger te
wonen. Wethouder W.Chr. Wichers
is hierbij ook aanwezig.

OP DE WEBSITE

U kunt voor advies terecht in de Nuon
bus.

Surf eens over www.vorden.nl
om meer te weten te komen
over de gemeente. Bijvoor-
beeld over hoe het aanvragen
van een vergunning voor
evenementen of inzamelings-
acties in z'n werk gaat of hoe
de gemeente u kan bijstaan
als uw financiële situatie niet
toereikend is.

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
• Schimmeldijk 4, G.H. Harmsen, voor het inpandig verbouwen van een woning,

datum ontvangst: 14 maart 2003
• Schuttestraat 13, H.D. Melchers, voor het wijzigen van een bijgebouw, datum

ontvangst: 12 maart 2003
• Vordensebosweg l, M.W.C.T. Dierking, voor het vernieuwen van een bergruimte,

datum ontvangst: 6 maart 2003

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
• Bedrijvenweg, Schildersbedrijf Boerstoel b.v., voor het bouwen van een bedrijfshal

met kantoor, datum ontvangst: 13 maart 2003

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

Verleende vergunningen
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
• Broekweg l in Wichmond, B.H.G. Wolbrink, voor het bouwen van een

schapenstal/bergruimte
• Broekweg l in Wichmond, B.H.G. Wolbrink, voor het vergroten van een woning
• Deldensebroekweg 15, A.J. Mulderije, voor het inpandig vergroten van een

woning
• Kostedeweg 7, M. Eggink, voor het inpandig vergroten van een woning
• Lankhorsterstraat 16, A.G.J. Arends-Taken, voor het wijzigen van een vergunning

voor het vernieuwen van een woning



• Vennemansweg (ong), nabij Grensweg l in Lochem, E. Beukema en J. Polman,
voor het bouwen van een bergruimte

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Deldensebroekweg 15, A.J. Mulderije, voor het geheel slopen van een

aangebouwde paardenstal/berging
• Kostedeweg 7, M.Eggink, voor het gedeeltelijk slopen van een boerderij

K a p v e r g u n n i n q e n
• Speelplaats Brinkerhof (tegenover Brinkerhof nr. 49 t/m 53), gemeente Vorden,

voor het vellen van 11 fijnsparren
• Heidepolweg, ITO Projectbureau C2000, voor het vellen van 2 douglass sparren en

l berk
• Zutphenseweg, gemeente Vorden, voor het vellen van 3 coniferen

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 bij burgemeester en wethouders van Vorden. 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.
Wanneer de vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de
sector grondgebied.

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 .41
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 28 maart tot en met 25 april 2003 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet

milieubeheer van:
• B. Tiessink, Deldensebroekweg 5, 7251 PL , voor het wijzigen van een melkrund-

veehouderij, volgens het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer, op het
perceel plaatselijk bekend Deldensebroekweg 5 te Vorden.

Behandeling bouwplannen doorwelstandscommissie
Op dinsdag l april 2003 vanaf 13.30 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 12 maart tot en met
27 maart 2003, voor beoordeling ontvangen bouwplannen.Omvangrijke bouw-
plannen en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op donderdag
3 april 2003 behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door
de rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf vrijdag 28 maart 10.00 uur
ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en
wordt vanaf 12.00 uur tevens bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de
lijst op de website van de gemeente (www.vorden.nl). De te behandelen bouw-
plannen moeten uiterlijk donderdag 27 maart om 12.00 uur bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen plannen die
ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de welstandscommissie voorgelegd.

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

Concert 'Sursum Corda'

Staande ovatie voor dirigent
Gerald Roedinkholder

Spreekuur CDA

Het 'Venijn" zat zaterdagavond
tijdens het concert van "Sursum
Corda" in de staart. Dirigent Ge-
rald Roerdinkholder kreeg van
het publiek in de zaal van het
Dorpscentrum een staande ova-
tie.

Na bijna 20 jaar aan het orkest ver-
bonden te zijn geweest nam hij af-
scheid. Een aantal leden had een
tekst gemaakt op het laatste num-
mer , het toepasselijke "Thankyou
for the Music". Roerdinkholder
werd door de zaal en het orkest
toegezongen, waarna voorzitter
Christiaan Wichers hem bedankte
voor hetgeen hij in al die jaren
voor "Sursum Corda" heeft bete-
kend.

Het harmonieorkest opende het
concert zaterdagavond met een

bewerking van de koraal van J.S.
Bach, gevolgd door een ander klas-
siek werk "Orpheus in de onder-
wereld", een stuk dat eindigde met
de overbekende "Cancan". De Mal-
letband, in een samenstelling van
leden van "Sursum" Corda" en
"Concordia" uit Eefde onder lei-
ding van Harry Klaassen, had voor
deze gelegenheid gitarist Ard
Schouten in zijn gelederen. Vooral
tijdens het nummer "Baby Ele
phant Walk" was goed te horen dat
dit een swingende toevoeging aan
het geheel betekende!

Ook de twee majorettegroepen
van "Sursum Corda" werkten deze
avond mee aan het concert. Eind
vorig jaar oogsten zij veel succes
tijdens een festival. Deze show de
den ze nog even dunnetjes over.
De Malletband had overigens nog

een ander ludiek optreden. Dit
keer zonder instrumenten, maar
verscheen zij in klompen op het
toneel. Met handen en voeten
werd een swingende show ingezet,
waarbij ook een rol voor het pu-
bliek was weggelegd.

Na de pauze kwam de Malletband
nog een keer voor het voetlicht.
Dit keer wel met instrumenten
met als uitsmijter "Rock around
the Clock". Het harmonieorkest
liet horen dat zij naast het klassie
ke repertoir ook andere stijlen be-
heerst. Naast nummers als "Gonna
fly now" en "Fame" werd ook "Glo-
ria Estafette" gespeeld. Tijdens het
concert werd Herman Oldenhave
en zijn vrouw in het zonnetje ge
zet. Herman is 25 jaar lid van "Sur-
sum Corda" en speelt jaarlijks een
actieve rol in de slaatjesactie.

CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgende
keer is op donderdag 3 april a.s.

De inwoners van Vorden worden
daarbij in de gelegenheid gesteld
om op een gemakkelijke wijze
contact te leggen met de leden van
de CDA-fractie voor vragen, opmer-
kingen of gewoon eens iets kwijt
te willen over gemeentelijke zaken.
Iedereen die dat wil, kan zich tot
de CDA-fractie wenden, hetzij voor
zichzelf danwei namens een vere

niging of instantie. Het is wense
lijk, dat men zich van tevoren tele
fonisch meldt, zodat er zonodig
nog wat kan worden voorbereid
en in ieder geval diegene van de
CDA-fractie aanwezig is, die het
betreffende onderwerp in zijn por-
tefeuille heeft.

Het spreekuur is op donderdag-
avond 3 april a.s. op het Gemeente
huis. Gaarne vooraf telefonisch
aanmelden bij Ab Boers (fractie
voorzitter CDA).

Omgeving Vorden op zondag 30 maart in teken van uniek evenement

Acht Kastelenloop
schitterende uitdaging
voor hardlopers
Kijk om je heen en geniet. Dat
is het motto tijdens de Acht Ka-
stelen Mini-Marathon die zon-
dag 30 maart voor de 16de maal
wordt gelopen in Vorden. Hard-
loopliefhebbers uit heel Neder-
land weten dan het Achterhoek-
se dorp te vinden.

De lommerrijke lanen en talloze
kastelen in de omgeving vormen
het schitterende decor voor dit
unieke hardloopevenement.

De deelnemers hebben het in Vor-
den voor het uitkiezen: er kunnen
afstanden gelopen worden van 10
km, 21 km of 30 km. Veel atleten
gebruiken de 30 km als generale
repetitie voor de Rotterdamse ma-
rathon in april. Maar ook de 10 km
en de halve marathon zijn uitda-
gende afstanden voor zowel recre-
atieve als wedstrijdlopers. Alle drie
de afstanden gaan over één ronde.

GENIETEN
"Je loopt na de start zo het buiten-
gebied in. Dan begint een afwisse-
lende parcours langs weiland, bos
en inderdaad, af en toe een van de
acht kastelen. Ik zie altijd heel veel
onderweg, het is vooral genieten",
zegt Steven Horsman van de orga-
niserende Atletiek Vereniging
Hanzesport uit Zutphen. Twee jaar
geleden kreeg Hanzesport de orga-
nisatie van de Acht Kastelen Mini-
Marathon in handen. "We vonden
dat dit unieke evenement door
moest gaan. Vorig jaar is de organi-
satie ons goed bevallen. We krij-

gen veel steun van sponsors, orga-
nisaties als de gemeente, politie en
EHBO en zo'n 75 vrijwilligers."
Hanzesport heeft de ambitie het
evenement uit te bouwen naar zo-
'n 1000 deelnemers. Dit jaar mikt
de organisatie op 800 deelnemers
aan de start.

RECORD
Een van die deelnemers is Hanze
sport's toploper Hassan Mao. Hij
heeft zijn zinnen gezet op het prij-
zengeld van de 10 km, die hij rond
de 31 minuten hoopt af te leggen.
Een parcoursrecord. Eerder Mao al
10 km-wedstrijden op zijn naam te
zetten, waaronder de Hanzeloop
in Wanrnsveld vorig jaar. Hij zal
dicht achterna worden gezeten
door de 17-jarige Bram Rouwen.

Dit aanstormend talent van Hanze
sport behaalde afgelopen seizoen
de vierde plaats in de oostelijke
crosscompetitie. Voor zowel dames
als heren is er op alledrie de afstan-
den prijzengeld te verdienen.

Al met al belooft de Acht Kastelen
Mini-Marathon een schitterende
uitdaging te worden voor zowel
recreatieve als wedstrijdlopers.
Het startschot zal klinken de sport-
hal Het Jebbink. Hier kunnen deel-
nemers zich ook laten inschrijven.
Er zijn kleedkamers en douches
aanwezig; langs het parcours
staan drink- en EHBO-posten.
Kijk voor meer informatie op
internet: http://run.to/achtkaste
len



www.financial-freedom.nl

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

Huis-
houdbeurs
28 maart t/m 6 april.

Vertrek vanaf Ruurlo,
Vorden, Zutphen,

Brummen etc.
Kosten € 20,-

(incl. bus- en entreekosten).

Inlichtingen:
HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. ( 0575 )501334

GROTE
INBOEDELVERKOOP

do. vr. za. a.s.
vanaf 10.00 uur

„de Jaeger"
Stationsstraat 20, Ruurlo.

Tafels, stoelen, kantoor-
meubelen, tuinmeubilair,
dekbedden, computers,

baby-artikelen,
veel klein spul.

DÉ SKATE-, SKEELER- EN MOUNTAINBIKESPECIALIST
VAN OOST-NEDERLAND

OPENING
SKEELERSEIZOEN

Zaterdag 29 maart
10.00 uur Presentatie Skeeler Trainings Groep Vorden e.o.
11.00 uur Vervolgles voor cursisten vorig jaar. Prijs € 2,50
12.00 uur Proefles voor belangstellenden.

Prijs € 7,50 (incl. materiaal)

SKATE- & SKEELERSCHOOL
free-wheel

Lessen in Vorden
Start: maandag 7 april en

donderdag 17 april
Tijd: 19.00-20.00 uur
Prijs: € 50,- voor 5 lessen
Huur skates en
beschermmateriaal: € 22,50
Nicuwl Skatelessen voor kinüëren erT

Tourtocht training voor gevorderden

Free-wheel, Netwerkweg 7, 7251 KV Vorden
Tel. 0575-55 42 28 / www.free-wheel.com

E-mail:

KEUKENIMPORT

OPEN HUIS

www.bruggin'

OPEN HUIS
op vr. 4 APRIL van 9.00 tot 21.00 uur

za. 5 APRIL van 9.00 tot 16.00 uur
zo. 6 APRIL van 11.00 tot 16.00 uur

Het comfort van de Pullman

Boxspring is uniek.

Met The Box-All Inclusive maakt

Pullman luxe slaapcomfort nu
voor velen bereikbaar. The Box
is tijdloos vormgegeven en

standaard compleet uitgerust
met hoofd- en voetborden,

matrassen en luxe hoofd-

kussens. Slapen als nooit
tevoren is geen droom meer,

maar wordt werkelijkheid.
Vraag naar de voorwaarden bij

uw Pullman dealer.

Compleet en speciaal
geprijsd voor

€ 2495,-
LMAN

Adres

Telefoon
Internet

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo
(0573) 45 12 39
www.woneri j .nl

n e t e v e n

Dit bijzondere aanbod geldt
van 1-2-2003 t/m 31-5-2003,
model-en prijswijzigingen
voorbehouden.

HET PAKHUIS

Varsseveldseweg 25,
Lichtenvoorde

tel. 0544-37 51 96 privé

Dond 00 en van 13.30- 18.00 uur

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

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

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing
in meerdere edities.

Telefoon (0575) 55 10 10

Reparatie van alle merken
TV,Video,Aüdio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

Ontdek de wereld van satelliet Tv
en laat U verrassen door de hoge

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!
Complete satelliet installatie v.a. 379euro

Hengelo(Gld) S palstra at 19
iel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// www.siriiis.dds.nl

Maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten!



M O D E S H O W
vrijdag 28 maart
in het Dorpscentrum
te Vorden
vanaf 18.30 tot 19.30 uur.

Voorjaar- en
zomercollectie
2003CAKEWALK

MEISJES- EN JONGENSKLEDING
VANAF MAAT 62 T/M 188

Openingstijden: ma 13.30-18.00,
di/wo/do 9.00-12.30 en 13.30-18.00 uur,
vr 9.00-12.30 en 13.30-21.00, za 9.00-17.00 uur.

geshowd door 19 kinderen vanaf 1 jaar
tot 14 jaar.

Entree is gratis.

Aansluitend is de winkel geopend
tot 22.00 uur.

U komt toch ook!
Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden. Telefoon 0575-550666 Fax 0575-553958

24-28 maart landelijke week van depalliatieve zorg

Informatieavond
'zorg voor
ongeneeslijk zieken'
In de week van de palliatieve zorg - 24-28 maart - organi-
seren Stichting Sravana, thuiszorgorganisatie Sensire,
het Slingeland Ziekenhuis en Vrijwilligers Terminale
Zorg Oost-Gelderland een informatieavond op donder-
dag 27 maart.

Op deze avond lichten vier sprekers van de organisaties de
verschillende zorgvormen voor ongeneeslijk zieken toe. Het
is bedoeld voor alle betrokkenen: zieken, partners, familie,
vrijwilligers, professionals en andere geïnteresseerden. De
locatie is de Kerkzaal van het Slingeland Ziekenhuis, Kruis-
bergseweg 25 in Doetinchem. De toegang is gratis.
Tijdens de informatieavond worden alle vragen rondom pal-
liatieve zorg (zorg voor ongeneeslijk zieken) behandeld en
wordt er een overzicht gegeven van zowel reguliere als vrij-
willige zorgvormen in de regio Doetinchem. Met dit geza-
menlijke initiatief willen de verschillende organisaties laten
zien dat er verschillende mogelijkheden zijn voor de onge-
neeslijk zieke en zijn of haar omgeving. Voor meer informa-
tie kan men bellen met Heleen Klumper, telefoon (0314) 36
8990.

Om de palliatieve zorg meer bekendheid te geven is er 24-28
maart een landelijke week van de palliatieve zorg afgekon-
digd. Dit is een initiatief van het Netwerk Palliatieve zorg
voor Terminale Patiënten (NPTN) en de Nederlandse Kanker-
bestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) in samenwer-
king met Ondersteuningspunt Palliatieve Terminale Zorg
Agora, het Landelijk Steunpunt Vrijwilligers Terminale Zorg
(VTZ), de Brancheorganisatie van verpleeghuis- en verzor-
gingshuizen Arcares en de Integrale Kankercentra. Het lan-
delijke thema is 'Ongeneeslijk ziek! Wie zorgt er voor ons?'
Kijk voor meer informatie op www.weekvandepalliatieve
zorg.nl

Cooldown Café special guest in Dancing/Discotheek Witkamp

Spectaculaire Tropical Party
ter ere van de zomertijd

Free-wheel opent skeeler-
seizoen met tal van activiteiten

De zomer komt er weer aan.
Dancing/Discotheek Witkamp
in Laren (Gld.) gaat het begin
van de zomertijd, op zaterdag
29 maart, groots vieren met een
spetterende Tropical Party.

Speciale gast voor deze avond is de
zomerse hitformatie Cooldown
Café. Zij scoorden enorme hits met
nummers als 'Hey Baby (oeh, ah)',
'Met z'n Allen', 'Kriebels' en 'Let
the Rhythm Drive You Crazy'.

De ultieme act om helemaal in
warmere sferen te komen.

Heel Witkamp zal worden omgeto-
verd in een tropisch paradijs met
decorstukken en een heuse cock-
tailbar. In deze bar zullen de lek-
kerste mixjes gemaakt worden
met de grappigste kleurtjes en de
mafste drankjes. Het zou daarom
leuk zijn als je ook lekker luchtig
gekleed naar Witkamp komt deze
avond om helemaal in de sfeer van
de Tropical Party te komen.

Uiteraard is er naast Cooldown Ca-
fé ook een puike top-100 band live
op het podium. En da's niet de
minste, want één van de toppers

in het genre, Crystal Dream, zal er-
voor zorgen dat de avond gewoon-
weg niet meer stuk kan!

Verder de lekkerste dance, trance
en r&b in de kelder en de beste
muziekklassiekers in de Funbar.
Dit belooft een onwijs gezellige
avond te worden. Be There! De deu-
ren gaan open om 21.45 uur en de
entree is 6 euro. Check de website
voor de speciale discobussen.

Meer info via: 0900 - Witkamp of
via onze website: www.witkamp.com

Traditiegetrouw vindt eind maart
bij Freewheel in Vorden de ope-
ning van het skeelerseizoen
plaats. Mede onder invloed
van het mooie weer van de af-
gelopen weken hebben veel
skeeleraars en in-line skaters al
een eerste tocht gemaakt.

Op 29 maart a.s. wordt het seizoen
officieel geopend met diverse acti-
viteiten voor zowel beginnende als
gevorderde beoefenaren van de
skeelersport.

Zo is er een proefles, een les voor
gevorderden en de presentatie van
de Skeelertrainingsgroep Vorden
e.o. Uiteraard is er de mogelijkheid
om zich te laten informeren over
nieuwe ontwikkelingen wat het
materiaal betreft en de lessen van
de eigen skate- en skeelerschool.

SKEELERTRAININGSGROEP
Eind vorig seizoen is het initiatief
genomen om een skeelertraining-
groep op te richten. Inmiddels zijn
er zoin 15 skeeleraars lid van de
trainingsgroep, die afkom tig zijn
uit Vorden en omgeving. Vanaf 2
april a.s. wordt er onder leiding
van de trainers Pieter van Savoijen
uit Vorden en Bert Drent uit Zut-
phen elke woensdagavond ge-
traind. De groep bestaat uit zowel
regionale (wedstrijd)rijders als uit
enthousiaste jeugdleden, die al
een aantal seizoenen in de Noord-
Oost competitie wedstrijd-ervaring
hebben opgedaan. De trainings-
groep wordt gesponsord door
freewheel. De landelijke A-rijders

Arjan Mombarg uit Vorden, Sven
Groot uit Zutphen en B-rijder Han
Donderwinkel uit Eefde trainen
ook mee met de groep.

LESSEN EN TRAININGEN
Naast de lessen voor beginners
start er dit seizoen een nieuwe se
rie lessen voor gevorderden, vooral
gericht op het deelnemen aan
toertochten en het verbeteren van
de techniek. Ook deze trainingen
vinden onder deskundige begelei-
ding plaats op de maandagavond
in Vorden. Nieuw is ook een serie
van 5 lessen voor kinderen. Vei-
ligheid en deelnemen aan het ver-
keer maken een belangrijk onder-
deel uit van het programma.

MATERIAAL
De keuze van het juiste materiaal
dat aansluit bij het niveau van de
beoefenaar van de skeelersport
wordt steeds belangrijker. De ten-
dens is dat het materiaal steeds
sneller wordt. Opvallend is het gro-
te aanbod van 5-wielers (skeelers)
voor de recreant en de kwaliteit
van het schoeisel. Ook het be-
schermmateriaal gaat er steeds
professioneler uitzien. Uiteraard
kan de bezoeker tijdens de ope-
ning bij freewheel terecht voor in-
formatie over onderhoud van het
materiaal.

PROGRAMMA
Het programma voor 29 maart a.s
vindt men op de website van free
wheel: www.freewheel.com
Contactpersonen: Raymond Mars
of Martien Pater (0575) 55 42 28.

Kijk voor nieuws ook op:

www.contact.nl



VLAAI VAN DE WEEK:

Lentevlaai €5/50

Witte bollen
8 halen 6 betalen

Vruchtenvlaaitjes €0/90

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Wiener appeltaartje €4/50

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (0575) 55 1O 12 • Autotel. 06 51911855.

l Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAG

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

Dorpsstraat 8 • 7251 BB Vorden • Tel. (0575) 55 19 21

Gevraagd:

medewerker m/v
voor ons ijsbuffet

Periode april 2003 t/m oktober 2003,
werktijden afwisselend
morgen/middag/avond.

Ook hebben wij nog een
vakantie/weekendhulp nodig.

Wij hebben voor u ...
Hoogstam fruitbomen
Bloeiende magnolia's
rood - wit - rose

Leilinden en leiplatanen
Bolbomen
esdoorn, prunus, catalpa, acacia

Dakplatanen
Rode en groene beuk
voor hagen, van 50 -175 cm

Bosplantsoenen
Haagbeplanting
coniferen, meidoorn, liguster etc.

Haag- en sierconiferen
Rhododendrons
en andere goedblijvende planten

Ook voor een cadeaubon
kunt u bij ons terecht!

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF HALFMAN

Rondweg 2a • Hengelo (Gld.)
Tel.(0575)461424

Kijk voor
nieuws
ook op: Bos rozen a 20 stuks

O 2 bossen tulpen
3 voor

*>• Hortensia
0 Kalanchoë mini geel

2 voor

4.99
3.99
5.00

bloemen en planten

1.50 ALLE
o en MAR
£.OU THUIS.

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
* TUINONTWERP *

* 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

Elektra- en waterinstallatie-
materialen

Tuin- en buitenverlichting
Grondkabel enz.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20

HEIPHET
CE LUK'N

QIRO DBVBMTBR

404040

VOOR KINDEREN
MET MINDER KANSEN

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

P R I N T I N G
on

B E M A N D

Naast offset-drukwerk verzorgen wij kwalitatief
hoog print- en kopieerwerk, digitaal aangestuurd.
Snel en uitermate geschikt voor eenvoudig druk-
werk, in kleine oplagen en met een korte doorloop-
tijd. Uitstekende presentatie van b.v. uw rapporten,
verslagen, manuals, e.d.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86



Bestelformulier Zwemabonnementen Seizoen 2003
(bij bestelling na 9 april 2003 gelden de prijzen die in de tweede kolom op de Plons-pagina zijn
vermeld.) Dit formulier s.v.p. inleveren tijdens de zittingsdagen op de in de Plons-pagina vermel-
de data. Wilt u dan een pasfoto inleveren van de houder van de seizoenkaart(en) en ook de beta-
ling regelen? Bij voorbaat dank.

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:

bestelt hierbij voor seizoen 2003 de volgende seizoenkaarten (let op: deze tarieven gelden alleen
tot en met 9 april 2003)

Combinatie-abonnement(en)

€ 40,- Ie ouder, voorletters geboortedatum m/v
€ 24,- 2e ouder, voorletters geboortedatum m/v
€ 14,- kind, roepnaam
€ 14,- kind, roepnaam

geboortedatum m/v

€ 14,- kind, roepnaam
€ 11- kind, roepnaam

geboortedatum m/v
geboortedatum m/v
geboortedatum m/v

Jeugdabonnement(en) (v(x>r personen geboren op of na l mei 1986)

€25,- roepnaam geboortedatum m/v
€ 25,- roepnaam geboortedatum m/v
€ 25,- roepnaam geboortedatum m/v

Volwassenenabonnement(en) (geboren voor l mei 1986)

€ 40.- voorletters geboortedatum m/v

€ 40,- voorletters geboortedatum m/v

Ouderenabonnement(en) (geboren voor l mei 1938)

€ 32,- voorletters geboortedatum
€ 32,- voorletters

m/v
m/v

[ | € 5,- contributie Lidmaatschap Vereniging „In de Dennen"

Het verschuldigde bedrag van €_ wordt door mij voldaan tijdens de zittingsdagen zoals ver-
meld in de „Plons-pagina".

Datum: Handtekening:

Zwem- en recreatiebad „In de Dennen"
Zutphenseweg 7 - 7251 - Vorden Tel. (0575) 55 12 03

Inschrijfformulier Zwemlessen seizoen 2003
Het komend seizoen zullen weer zwemlessen worden gegeven in het verwarmde

openluchtbad „In de Dennen" te Vorden. Er zal worden opgeleid voor het nieuwe Zwem-ABC.
Gestart wordt op dinsdag 6 mei 2003.

De kosten voor zwemlessen bedragen € 29,- voor een 12 lessenkaart (exclusief entree).
Als u een kind wilt opgeven voor zwemles dan kan dit door invulling van dit formulier.

Naam:
Voorletters:
Roepnaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnr.:
Geboortedatum:

Opleiding: a A a B a c

Het ingevulde formulier s.v.p. deponeren in de brievenbus van het zwembad of inleveren tijdens
een van de zittingsdagen (zie Plons-pagina hiernaast) of opzenden aan:
„In de Dennen" - Oude Zutphenseweg 7 - 7251JX Vorden.

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

Ooievaar 4,5 meter € 35.-
per dag min. 3 dagen.

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

Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

0620438118

Autorijschool
Ruesink

Thijs Eckhardt
Stationsweg 1b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B

Ook bij Oh Hengelo (Gld.) een
vollere tas voor minder geld!!! Gratis sparen

voor Hartman
tuinmeubelen^

VLEES:

BRAADWORST

399
•

VARKENSHAAS

799
•

GROENTE:

Oh APPELS
o.a. Braeburn, Elstar,

Granny Smith en Jonagored

179
zak 1,5 kilo • •

met 3 extra Hartman
tuinmeubelzegels

oh PASTA'S
pak 500 gram a 0.99

nu 2 pakken halen

1 pak betalen

MILKA
MINI'S

pak 200 gram van 1.99

99
voor O.9
ALMHOF

ROOMYOGHURT
500 gram a 1.40

nu 3 bekers halen

2 bekers betalen

SPA & FRUIT
VRUCHTENSAPPEN

pak 1,5 liter a 1.29

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

GAL L^GAL

AMARETTO
Dl SARONNO
ORIGINALE

1 liter nu: 16.£69

HONIG
SOEPEN

pak a 1.09

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

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

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00-21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

GALL^GALL

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

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



maart 2003

Zonnig nieuws
over Zwemseizoen
2003

Als het straks weer dertig graden is
Ze lijken nog veraf: de hete dagen waarin je smacht naar een koele duik in
ons onvolprezen openluchtbad in de bossen. Maar reken er op dat het straks
weer zover is. In de zomer kunnen we elke dag weer lekker een paar baan-
tjes zwemmen. Of roetsjen van de glijbaan. Of spelen en gezond bewegen in
het water. Of de kinderen bijstaan in het verwerven van een felbegeerd
zwemdiploma voor een leven lang onbezorgd waterplezier.
Het bestuur en de medewerk(st)ers van het zwem- en recreatiebad 'In de
Dennen' hebben de afgelopen maanden weer hard gewerkt om alles voor te
bereiden en er een fijn zwemseizoen van te maken. Op deze Plons!-pagina
vindt u alle gegevens over het nieuwe seizoen bij elkaar. Met het advies nu
al te zorgen dat u kunt genieten van het water als het straks weer dertig gra-
den is.

Zwemles staat gelukkig Bovenaan de lijst
U kent misschien die TV-spot van de SIRE. Jongetje op fiets heeft geen tijd
om te voetballen. Moet naar judoles of zoiets. Vanavond ook te druk met af-
spraken. Volgende dag ook geen tijd. De boodschap is duidelijk: ouders die
druk zijn met van alles hebben vaak ook kinderen die een volle agenda heb-
ben. Maar - beste ouders - laat dat niet de reden zijn dat uw kind geen tijd
heeft om zwemmen te leren. In ons waterrijke landje moetje kunnen zwem-
men. Om van water te kunnen genieten. En om van water een vriend voor
het leven te maken waarin je je ook als kind thuis zult voelen.

Ook dit jaar staat het lesteam weer
klaar om veel kinderen aan een di-
ploma te helpen. Ernst Jan Somsen
en assistente Nienke hebben erg veel
plezier in hun werk. Ze werken vol-
gens een methode die de kinderen
allereerst leert om zich vrij te voelen
in het water. Daarna kunnen ze hen
eigenlijk spelenderwijs in de rest van
het seizoen de techniek bijbrengen
om hun eerste diploma te halen. Dat
is ook mogelijk omdat veel ouders
door hun kinderen worden gestimu-
leerd om samen met het kind buiten
de lesuren ook zélf het water in te
gaan. De resultaten zijn daardoor
over de hele linie positief, want 90%
van de starters haalt aan het eind van
het seizoen het diploma. Vorig sei-
zoen konden 202 officiële zwemdi-
ploma's worden uitgereikt.

Extra activiteiten
Zo'n resultaat vraagt een grote inzet
van de medewerk(st)ers. Want je
moet in het zomerseizoen echt alle
mogelijkheden benutten om water
en zwemmen bovenaan het prioritei-
tenlijstje van kinderen te krijgen.

Daar doe je het voor! Zoiets mag je als
medewerk(st)er van het zwembad denken
als je zo'n foto-ziet. Duizenden zullen deze
zomer weer plezier hebben van ons
prachtige bosbad.

Daarom wil een activiteitencommis-
sie dit seizoen een aantal leuke eve-
nementen organiseren waar de kin-
deren, vaak samen met hun ouders,
enthousiast aan mee kunnen doen.

Belangrijke data
We gaan open op donderdag l mei
a.s. om 13 uur en sluiten op zondag
31 augustus om 17 uur.
Start zwemlessen dinsdag 6 mei.
Openingstijden: ma vanaf 13 tot 20
uur, di t/m vr van 7 tot 20 uur. Za en
zo van 12 tot 17 uur (Hemelvaart en
2e Pinksterdag als op zondag).
De openingstijden worden indien ge-
wenst aangepast aan het weer (in-
formatie tel. 551203 via voicemail en
bij VVV - Vorden (tel. 553222).
De Nationale Zwemvierdaagse is van
ma 23 tot vr 27 juni Wilt u de data
vast noteren in uw agenda?
Inschrijfformulieren zijn ook ver-
krijgbaar bij de Openbare Biblio-
theek en bij het VVV-kantoor.

Nu al inschrijven?
Het antwoord is: ja. Ouders die er ze-
ker van willen zijn dat hun kinderen
het komende seizoen in het Vordense
zwembad leren zwemmen doen er
goed aan hun kind(eren) nu al op te
geven. Vorig jaar moesten we door
de grote vraag een aantal kinderen te-
leurstellen. Aanmelden kan heel een-
voudig: geef uw naam op via de voi-
cemail van telefoonnummer 55 12
03. U wordt dan teruggebeld en ont-
vangt verdere informatie over de mo-
gelijkheden. Of lever nevenstaand
opgaveformulier in als u uw abonne-
ment komt bestellen. Tussen haakjes:
we willen bij voldoende deelname
ook weer het vorig jaar zo populaire
trimzwemmen voor volwassenen or-
ganiseren.

De tarieven voor 2003
in de eerste kolom en onderstreept de voorverkoop-tarieven gel<
stelling uiterlijk 9 april 2003: (voor de zittingsdagen: zie hierond
Combinatie-abonnement (Bij dit abonnement
kunnen gezinnen zelf hun gezinsab. samenstellen.
Er moet wel tenminste één ouder op vermeld staan).
Ie ouder
2e ouder
kind t/m 1 7 jaar

Seizoenabonnement kind t/m 17 jaar
volwassenen vanaf 18 jaar
65 plus-abonnement

Zwemleskaart voor 12 lessen
losse leskaart
Diplomazwemmen

Entreekaart kind t/m 17 jaar
Entreekaart voor volwassenen
Entreekaart 65+
Terraskaart/avondkaart na 18.00 uur:
Tienbadenkaart voor jeugd
Tienbadenkaart voor volwassenen
Golfbaan jeugd
Golfbaan volwassenen
Groepskaart (minimaal 25 personen) - per persoon
Lidmaatschap 'In de Dennen' per jaar

Euro

40.--
24^
14.-

25.--
40- \
32^

lig bij be-
er)

Euro
45.--
27.-
16-

28.-
45.
34.--

29.-
2.90
4.50

2.40
3.-
2.50
2.20

20.-
25.-

1 .60
2.20
2.20
5.-

Seizoenftaarten tegen
voordelige voorverboopprijs
U kunt abonnementen voor het
komende seizoen op de volgende
manier bestellen: knip het bestel-
formulier op de pagina hiernaast
uit en vul uw wensen in. Lever uw
bestelbiljet in op een van de
onderstaande zittingsdagen met
een foto van elke persoon waar de
seizoenkaart voor bestemd is.
Het betreffende abonnement ligt
dan klaar bij de kassa bij uw eer-
ste bezoek vanaf l mei aan het
zwembad.

De zittingsdagen voor de voorver-
koop-seizoenkaarten zijn vastge-
steld op de volgende data:
maandag 31 maart / dinsdag l
april en donderdag 3 april steeds
van 18.30 tot 20.30 uur. Tevens op
2 april van 14 tot 17 uur. Deze zit-
tingen zijn in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 in Vorden.
Op 9 april is er een laatste zitting
in het zwembad van 14.00 tot
17.00 uur.
Wilt u het inschrijfformulier (zie
pagina hiernaast) meenemen en
met gepast geld betalen?

Waarom nu ineens
een pasfoto?
Het antwoord op die vraag is, dat we
helaas genoodzaakt zijn de controle
bij de ingang te verscherpen. Het is
gebleken dat er soms mensen zijn
die gebruik maken van de seizoen-
kaart van een ander om binnen te ko-
men. Dat misbruik kun je alleen
voorkomen door de seizoenkaart

Nieuw bestuurslid
welkom
Het is begrijpelijk dat Harry Mom-
barg na ruim 25 jaar penning-
meesterschap heeft besloten zijn
taak te beëindigen. Hij verdient ons
aller waardering voor zijn grote in-
zet. Het bestuur is daarom op zoek
naar zijn opvolger, een man of
vrouw met een redelijk inzicht in fi-
nanciële administraties die boven-
dien het belang inziet van ons mooie
zwembad voor de Vordense ge-
meenschap. Het bestuursteam dat dit
vrijwilligerswerk met veel enthousi-
asme doet, zal die nieuwe collega
hartelijk begroeten. Voor informatie
kunt u bellen met voorzitter Henk
Vriend (tel. 55 11 54).

van een pasfoto te voorzien. Die
pasfoto is overigens al verplicht in
nagenoeg alle zwembaden in de re-
gio.
Het vraagt voor een aantal gezinnen
wel een extra bedrag om een pasfoto
voor elk kind te laten maken. Geluk-
kig kan die foto ook de komende
vier jaar nog worden gebruikt zodat
de kosten per jaar erg meevallen.
Neem dus als u straks uw seizoen-
kaart komt bestellen van elke per-
soon een pasfoto mee. Die foto
wordt daarna ingescand in de kaart
die vanaf de openingsdatum van het
bad (l mei) klaar ligt bij de kassa
van het bad.
Neemt u s.v.p. behalve uw bestelbil-
jet (zie pagina hiernaast) ook geld
mee om de kosten te kunnen vol-
doen? Als u weet dat er in korte tijd
ruim 1500 kaarten moeten worden

aangemaakt dan begrijpt u
dat we u voor deze vlotte
medewerking erg dankbaar
zijn.

Een belangrijk moment in het
leven van een kind: een zwem-
diploma halen. Vorig jaar wa-
ren er ruim 200 van deze geluk-
kigen die onder leiding van
Ernst Jan en zijn team in liet
Vordense zwembad deze mijl-
paal bereikten.



Stemmen aantallen alle stemdistricten gemeente Vorden

Provinciale Staten Verkiezingen
Partij Totaal sd:l sd:2 sd:3 sd:4 sd:5

CDA

WD

PvdA

Groen links

D66

SGP

SP

LG

ChU

LPF

NVU

Geld. stemmen

Blanco/ongeldig

Opgeroepen

Niet verschenen

Opkomst/
percentage

1839

925

835

162

144

14

138

29

40

63

5

4194

7

6656

2455

63,12%

361

205

271

34

42

3

39

7

9

13

0

984

4

1644

656

60,10%

364

203

202

27

31

3

24

5

9

11

1

880

0

1394

514

63,13%

339

165

211

34

24

5

30

10

9

4

2

833

1

1528

694

54,58%

364

186

81

25

26

3

13

0

9

17

2

726

2

1014

286

71,79%

411

166

70

42

21

0

32

7

4

18

0

771

0

1076

305

71,65%

In elk geval al 570 euro
voor peuterzaal 'Ot en Sien'

Volop belangstelling.

De kinderkleding en speelgoed-
beurs t.b.v. de peuterzaal "Ot en
Sien" heeft in elk geval al ruim
570 euro opgebracht, het resul-
taat na de eerste telling op za-
terdagmiddag. Een bedrag
waar de oiganisatie zeer con-
tent mee was.

Het geld komt uiteraard ten goede
aan de peuters. Een half uur voor
de aanvang van de beurs stonden
de eerste bezoekers al voor de deur
van de peuterzaal. Het wachten
werd beloond want "Ot en Sien"

was weer tot de "nok" volgepakt
met tweede hands kleding en
speelgoed!

Het zag er allemaal zeer verzorgd
uit, voor de organisatie toch wel
veel werk aan de winkel want door
de grote belangstelling moesten
de kledingstukken keer op keer
opnieuw "geordend" worden om
nieuwe kooplustige gegadigden
een goed overzicht van "de waar"
te kunnen bieden. Vergeleken bij
vorig jaar was de "tweede hands"
markt dit keer beduidend groter.

Wat de leiding nog het meest
deugd deed was de constatering
dat mooie en goede kleding nog
een keer gedragen wordt. Veel niet
verkochte kleding gaat naar een
goed doel. De gulle gevers van kle
dingen speelgoed konden uit twee
mogelijkheden kiezen. Of de kle
ding werd geschonken en de op-
brengst komt ten goede aan "Ot en
Sien", waarbij de niet verkochte ar-
tikelen naar een goed doel gaan, of
men kon kiezen om "zelf te prij-
zen" en zelf de helft van de op-
brengst te willen ontvangen.

NSGK. Elk kind speelt mee.

© giro 55 2000
«££«, Amsterdam www.nsgk.nl

nederlandse stichting voor het

gehandicapte kind

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

PASTORIEWEG VORDEN
Wederom geeft Woningcorporatie
de Stiepel een onjuiste voorstel-
ling van zaken over hun bouw-
plannen aan de Pastorieweg. In
het Gelders Dagblad van zaterdag
ISmaart j.l. staan verschillende
stukken over de plannen van de
Stiepel aan de Pastorieweg.

Volgens de heer H.van Arragon
van de woningbouwvereniging
moeten er 16 woningen aan de
Pastorieweg gesloopt worden en
komt op die lokatie een nieuw
complex met 24 verpleegplaatsen
en 26 zelfstandige seniorenappar-
tementen.

De bewoners van de Pastorieweg
zijn werkelijk verbaasd dat in hun
stuk van de Stiepel weer een grove
fout staat. Dit is weer een onwaar
verhaal. Het werkelijke verhaal is
dat de 24 verpleegplaatsen en 26
zelfstandige woningen in het ver-
zorgingshuis de Wehme komen.
Op het ogenblik zijn er 48 kamers
in de Wehme die bewoond zijn
door mensen die verzorgd worden
door het verzorgingshuis de Weh-
me. Velen van deze mensen heb-
ben een verpleegindicatie d.w.z. ze
hebben recht op extra verzorging.
Verder liggen er aan en rond de
Wehme nog 61 aanleunwoningen.
Op de mooie plek waar nu de ge
rieflijke woningen liggen wil de
Stiepel een kolossaal luxe apparte-
mentencomplex met 42 senioren-
woningen gaan bouwen, met on-
dergrondse garage.

Op deze plek zullen geen verpleeg-
plaatsen gebouwd worden. Deze
nieuwbouw staat helemaal los van
bovengenoemd plan om in de
Wehme 24 verpleegplaatsen en 26
seniorenappartementen te realise-

ren door middel van verbouw.
Wederom worden de bewoners
van de Pastorieweg beschuldigd
van het tegenhouden van de ver-
pleegplaatsen in Vorden. De ver-
bouw van de kamers in de Wehme
kan toch onafhankelijk van de
bouw van het nieuwe complex ge
beuren!

De bewoners van de Pastorieweg
zijn absoluut niet tegen de komst
van de verpleegplaatsen en extra
woningen in de Wehme. In princi-
pe willen de bewoners in hun ei-
gen mooie, goedgebouwde huizen
blijven wonen. Uiteindelijk heeft
het kantongerecht hen in het ge
lijk gesteld. Het protest van de be
woners is gericht op het verloren
gaan van deze mooie woonplek
door de komst van het enorme
nieuwe gebouw.

Er is zeker een alternatief plan
mogelijk op deze plek, een plan
dat veel minder ingrijpend is. De
nieuwbouw kan veel minder volu-
mineus en minder hoog. Op die
manier kan het parkachtige van
de omgeving blijven bestaan.De
bewoners kunnen dan hun tuin-
tje, hun zitje buiten en hun wan-
deling vlak in de buurt behouden.
Voor vele bewoners van de Delle,
die straks achter het hoge gebouw
komen te zitten, zal een groot
deel van hun levensgenot verloren
gaan. Er zal geen uitzicht meer
zijn, geen licht en geen zon.. De
komst van de ondergrondse gara-
ge zal veel lawaai en benzinedamp
met zich mee brengen.

De plek aan da Pastorieweg is
uniek voor alle mensen van Vor-
den. Steun de mensen aan de Pas-
torieweg. Laat Vorden in de toe-
komst de parel van Gelderland
blijven!

De buren van de Pastorieweg fam.
Wonnink, M.C. Tissing de Delle 57

olitie varia GROEP VORDEN

Donderdag 13 maart
Aan de Burgemeester Galleestraat
nabij het station werd een zwarte
herenfiets ontvreemd.

Vrijdag 14 maart
Aan de Vierakkersestraatweg zijn
vernielingen gepleegd aan twee
personenauto's. Op beide perso-
nenauto's werden hakenkruisen
in het lak gekrast met een scherp
voorwerp.

Zondag 16 maart
Aan de Ruurloseweg vond een aan-
rijding plaats. Een bestuurder van
een personenauto kon een hondje
die plotseling de rijbaan overliep
niet ontwijken en reed deze aan.
Het hondje heeft de aanrijding
niet overleefd.

Dinsdag 18 maart
Aan de Schimmeldijk vond een
aanrijding plaats. Een bestuurder
van een personenauto wilde ach-
teruit een inrit verlaten. Hierbij
zag hij de bestuurder die op de rij-
baan reed over het hoofd. Een aan-
rijding was het gevolg.

Er werd een alcoholcontrole ge-
houden. Een 13-tal bestuurders
hebben geblazen, geen van hen
had teveel gedronken.

Tijdens de motorsurveillance zijn
verscheidene processen-verbaal
opgemaakt. Onder andere 4x voor
het niet dragen van een auto-
gordel, een gesloten verklaring
voor vrachtauto's en lx voor het

overschrijden van de maximale
snelheid.

Woensdag 19 maart
Er werd een alcoholcontrole ge-
houden. Een 9-tal bestuurders heb-
ben geblazen. Een van hen had te
veel gedronken. Hij kreeg een geld-
boete en een rijverbod voor enkele
uren.

Op de Wildenborchseweg werd
een snelheidscontrole gehouden.
Van de 182 passanten reden er 7 te
hard. Zij kunnen een acceptgiro
thuis verwachten. De hoogst ge
meten snelheid was 99 km/uur.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van l maart

Gevonden:

- Fietssleutel
- Sleutelbos, 5 gekleurde sleutels

met een leren hoesje.

Verloren:

- Portemonnee, bruin
- Sleutelbos, 5 sleutels met gele

hanger
- Portefeuille, zwart leer
- Sleutel, bruin etui.

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.



• lartdbouwtechniek

• Magazijn en logistiek

• Metaalbewerking

• Montage / assemblage

• Onderhoudstechniek

• Produktiepersoneel

per ïoneelorganisat ie

Spalstraat 31 Hengelo Gl
Telefoon (0575) 46 46 01

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

slechts € 185P°voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 7959°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97/06 51618006
J. BUISMAN

Deze week

Voor uw

tuinplanten,
bomen,
vaste planten
en graszoden

10% korting
op de in voorraad zijnde
planten
bij contante betaling,

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 28 92 of 06 53362300
Geopend: maandag - vrijdag 13.00-17.00 uur
zaterdag 8.00-17.00 uur

We bezorgen gratis in de regio.
Wat we niet op voorraad hebben
zoeken we voor u op.

Aviko B. V. is een toonaangevende producent van aardappelproducten. Ons assortiment van méér dan 20 verschillende aardappelde-
licatessen wordt door miljoenen fijnproevers gewaardeerd. Met zowel verse als diepvriesproducten bewerkt Aviko het supermarkt-,
horeca- en "fast-food" kanaal. Zo'n 75% van het assortiment is daarbij bestemd voor de export. Wij hebben dan ook een sterke markt-
positie in vele landen kunnen opbouwen. Moderne en milieubewuste productietechnieken en de zorg voor een constant hoge kwaliteit
staan aan de basis van ons succes. Mede dankzij de inzet en de vakbekwaamheid van onze 1100 medewerk(st)ers, waarvan erzo'n
490 werkzaam zijn in onze hoofdvestiging te Steenderen (bij Zutphen), kenmerkt Aviko zich door ambachtelijkheid ~met de kracht, de
slagvaardigheid en het professioneel ondernemerschap van een groot concern.

Voor de vestiging in Steenderen zijn wij op zoek naar onderstaande functionarissen.

Voor de adjunct directeur Marketing & Sales zoeken we
een professionele

MANAGEMENTASSISTENT M/V
24 uur per week

Functie-informatie:
Binnen een team van 4 collega's verricht je secretariële, administratieve
en projectmatige taken. De secretariële taken bestaan onder andere uit
het zelfstandig afhandelen van telefoontjes, het uitwerken van de corres-
pondentie, archiveren, agendabeheer- en bewaking, het voorbereiden
en het maken van presentaties m.b.v. Powerpoint en het plannen, orga-
niseren en notuleren van Engels- en Nederlandstalige vergaderingen.
De administratieve taken bestaan uit het maken van commerciële over-
zichten en diverse periodieke rapportages. De projectmatige taken lig-
gen voornamelijk binnen de afdeling marketing.

Profiel:
Je bent een gedreven, zelfstandig werkende assistent die aan een half
woord voldoende heeft om de activiteiten optimaal uit te voeren. Je be-
schikt over een secretariële opleiding op minimaal Mbo-niveau, aange-
vuld met minimaal 2 jaar relevante werkervaring opgedaan in een inter-
nationale commerciële onderneming. Je hebt een goed cijfermatig in-
zicht en je beschikt over uitstekende vaardigheden m.b.t. Word, Excel en
Powerpoint. Je beheerst de Duitse en Engelse taal in woord en geschrift.
Een opleiding Nima A\B en je goed kunnen uitdrukken in de Franse taal
zijn wenselijk.

Voor een van de productiebedrijven zoeken we een

KWALITEITSCONTROLEUR
(M/V)
40 uur per week

Functie-informatie:
Je werkt in een ploeg van gemiddeld 13 personen onder
leiding van een ploegleider. Functionele aansturing
vindt plaats door de quality supervisor. Je controleert
steekproefsgewijs de producten en de verpakkingen aan
de hand van vooraf vastgestelde criteria. Je verricht di-
verse chemische- en fysische en sensorische analyses.
De controles en bevindingen leg je vast in een geauto-
matiseerd systeem. Afwijkingen bespreek je met de ope-
rators, ploegleiding en/of quality supervisor. Daarnaast
werk je in voorkomende gevallen mee aan projecten. Je
werkt in een 3-ploegendienst.

Profiel:
Voor deze functie heb je bij voorkeur een levensmidde-
lentechnologieopleiding op Mbo-niveau gevolgd of heb
je werkervaring op dit niveau. Je bent een standvastige
gesprekspartner. Daarnaast ben je accuraat en flexibel.
Je kunt goed werken met automatiseringsprogramma's,
waaronder Word en Excel.

Arbeidsvoorwaarden:
In deze functies kun je verzekerd zijn van uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Je werkt in omgevingen waar
ruimte geboden wordt voor het nemen van initiatieven.

Inlichtingen en sollicitatie:
Voor meer informatie over deze functies kun je contact opnemen met de afdeling P&O van Aviko, tel. (0575) 45 82 00.
Nelleke Flikkenschild behandelt de vacature van managementassistent en Doortje Kroes die van kwaliteitscontroleur.
Ben je geïnteresseerd in een van deze functies schrijf dan vóór 12 april a.s. een sollicitatiebrief aan de afdeling P&O, Postbus 8,
7220 AA Steenderen. E-mailen kan ook PZ@AVIKO.NL.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Showroom-aanbiedingen!
H2O meubel
beuken, 120 cm van €

<•
l

Alke wastafelmeubel
wit kersen, 110 cm van €3^02^ voor

Detremmerie meubel/dubbel
jasmijn-wilde perelaar
140 cm van voor

Detremmerie meubel
beuken, incl. kasten
150 cm van voor

Huppe douchedeur
kwartrond, 80 cm, helder glas
aluminium profiel
incl. douchebak wit van

ddd
7 ̂ ^ *~ F

Kraus
Dakwerk • Installatie • Sanitair

Pollaan 46 - 7202 BX Zutphen - Tel. (0575) 51 39 31 - WWW.baderiekraus.nl



Hervormd Geref. jeugdwerk Derde lustrum Zonnebloem-
vakanties IJsselstreek

Afgelopen dinsdag was het dan
zo ver! Het Herv. Geref. jeugd-
werk heeft de maquette, waar
ze al meer dan een maand aan
gewerkt hebben, aangeboden
aan de gemeente.

Bij de maquette gaven ze ook een
verlanglijstje. Hierin staan de din-

gen, die zij belangrijk vinden in
het dorp. Bijvoorbeeld lekker kun-
nen spelen, een kinderdisco en
een bioscoop, meer flitspalen om
hardrijders te bekeuren, meer
prullenbakken en zuinig zijn op
de natuur.
De gemeente vond dat ze hele goe-
de ideeën hebben, ze zeiden zelfs

dat ze de toekomstige wethouders
van Vorden zijn! Het was dus hart-
stikke leuk.

Wil men ook zo'n leuke groep
kinderen begeleiden? Bel dan
voor meer informatie met: Janine
Pelgrum (0575) 55 50 20 of met
Christine Sloetjes (0575) 55 27 60.

21 maart: Dag der Raden

Burgemeester Kamerling laat zich de Beerenburg, ingeschonken door
Rikie Linde goed smaken met burgemeester Haasjes als lachende derde.

De gemeentebesturen van Hen-
gelo, Hummelo & Keppel, Steen-
deren, Vorden en Zei hè m zijn
druk in de weer met de voorbe-
reidingen voor de fusie tot de
nieuwe gemeente Bronckhorst,
die volgens de laatste plannen
per l januari 20O4 z'n beslag
moet krijgen.

Op de eerste lentedag, 21 maart,
heeft een kennismakingsdag
plaatsgevonden waarbij bestuur-
ders en raadsleden elkaar en el-
kaars grondgebied konden leren
kennen. In de praktijk blijkt dat
men elkaar, mede door de veelvul-
dige kontakten tussen de fracties
van de betrokken gemeenten, al

aardig goed kent en wekken de be-
stuurders soms de indruk van "ou-
de jongens krentenbrood" Dat
moet dus wel goed komen. De ge-
ografische en landschappelijke
kennis werd op een hoger peil ge-
bracht d.m.v. een busreis door alle
betrokken gemeenten. Dat de
nieuwe gemeente beschikt over
een grote landschappelijke diversi-
teit en zeer veel fraaie monumen-
ten maakt het een bijzonder fraaie
gemeente. Er werd met recht op
gewezen dat de agrarische sector
grote invloed hierop heeft gehad
en nog steeds heeft. Onderweg
werd telkens door een woordvoer-
der van de gemeente waar men op
dat moment doorreed tekst en uit-

leg gegeven over landschap, be-
bouwing, over de positieve maar
ook problematische zaken. Op de
in deze laatste categorie te plaat-
sen vervoersproblemen in de Spal-
straat in Hengelo gaf de busbe-
stuurder alvast een voorproefje
aan de gemeentebestuurders hoe
knelpunten het beste omzeild
kunnen worden. Anders kom je
niet verder. De reis werd onderbro-
ken in Bronkhorst, waarvan een
aantal wetenswaardigheden op ge
schiedkundig gebied uit de doe
ken werden gedaan door mevr.
LindeDriegen. De naam Bronck-
horst is naar alle waarschijnlijk-
heid een samenvoeging van Brink,
wat middelpunt betekent en Horst
wat zoveel wil zeggen als begroei-
de hoogte. Dit is later verbasterd
tot Bronckhorst.

In Vorden wachtte er een onver-
wachte barricade er was een touw
over de weg gespannen. In de tra-
ditie van oud Achterhoekse gebrui-
ken moet bij een verhuizing alvo-
rens men de nieuwe buurt be-
treedt onderling kennis gemaakt
worden met zowel oude als nieu-
we buurt . Dit werd in ere gehou-
den en hier kwam natuurlijk de
flesse an te pas. Nadat er onder-
weg al meerdere keren was gewe
zen op de bijzonder fraaie en soms
landelijk bekende horecaetablisse
men ten in de regio eindigde de rit
in Zelhem bij "'t Witte Peerd".

Hier werd de middag besteed om
in vijf verschillende werkgroepen
te discussieëren over zaken als wo-
nen, werken, toerisme en recre
atie, leefbaarheid en voorzienin-
gen in de kleine kernen, zorg, ge
meentelijke dienstverlening en
volksvertegenwoordiging. Ook de
heer Averink, raadsgriffier van de
gemeente Hof van Twenthe gaf
een toelichting op zijn ervaringen
over de totstandkoming van de
nieuwe gemeente Hof van Twent-
he. De profielschets van de ge-
meente Bronkhorst heeft dank zij
een uiterst geslaagde dag een ste
vig fundament gekregen.

Van 31 maart tot 5 april gaat de
regionale Zonnebloemafdeling
IJsselstreek op vakantie naar
Wehe den Hoorn in de provin-
cie Groningen. 24 mensen met
een handicap en ouderen die
hulp nodig hebben, vertrekken
op 31 maart per aangepaste bus
vanaf den Bremer in Toldijk. De
deelnemers komen uit
Zutphen, Warnsveld, Vorden,
Hengelo, Keyenborg, gem.
Steenderen en Wichmond/Vier-
akker. Met de 24 deelnemers
gaan ook 26 vrijwilligers mee
voor de verzorging en begelei-
ding.

BEGONNEN IN 1989 '
De eerste vakantie werd georgani-
seerd in 1989. In die jaren maakte
de Zonnebloem voor haar vakan-
ties nog regelmatig gebruik van
kloosters. De eerste vakantie vond
derhalve plaats in een klooster in
Deurne. Niet vreemd voor een ver-
eniging die van oorsprong katho-
liek is. Maar de tijden zijn veran-
derd. De Zonnebloem is nu al ja-
ren een Nationale Vereniging,
werkzaam voor alle gezindten. En
de vakanties worden al lang niet
meer gehouden in kloosters en
missiehuizen, maar in moderne
centra op basis van hotelaccom-
modatie. Maar sommigen denken
nog wel eens met heimwee terug
aan die eerste jaren ....

In de loop der jaren hebben naar
schatting zo'n 350 deelnemers uit
de IJsselstreek kunnen genieten

van een goed verzorgde vakantie.
Wat dat zijn Zonnebloemvakan-
ties: goed verzorgd. Dat geldt uiter-
aard voor de verpleegkundige en
andere hulp die mensen nodig
hebben. Het geldt ook voor het
programma dat wordt aangebo-
den, variërend van speurtochten
tot muzikale avonden en uitstap-
jes per bus. De reactie aan het eind
van de vakantie is dan ook altijd:
"moe maar voldaan". En dat geldt
zowel voor de deelnemers als voor
de vrijwilligers.

MENSEN VAN HET EERSTE UUR
15 jaar vakanties. Het derde lus-
trum dus. Voor drie vrijwilligers is
het ook persoonlijk het derde lus-
trum. Vanaf het begin zijn bij de
vakanties betrokken geweest: Jan
Visser uit Steenderen, Willy Herm-
sen uit Vierakker en Marie van
Loon uit Etten. Toevallig maken
deze drie mensen ook deel uit van
de leiding van de regionale vakan-
tie. Dragende mensen dus vanaf
het begin van het organiseren van
deze vakanties. Jan Visser mag spe
ciaal worden genoemd: initiatief-
nemer voor de start van het Zonne
bloemwerk in Steenderen, voorzit-
ter van de afdeling Steenderen en
van de regio IJsselstreek en ook al
15 jaar hoofd van de vakantie. Wie
kent hem niet!

En nu, deze 15e keer dus, op va-
kantie naar Wehe den Hoorn. On-
getwijfeld zal iedereen daar weer
net zo genieten en plezier hebben
als in alle voorgaande vakanties.

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.

MAART
25 Chr. Vrouwenbeweging Passa-

ge Boekbespreking.
25 HVG dorp Vorden. SOW dag in

Arnhem.
26 Bridgeclub BZR 't Stampertje.
26 Klootschieten ANBO bij de Klei-

ne Steege.
27 PCOB Ledenmiddag in 't Stam-

pertje.
27 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
27 HVG Linde Excursie Zorgboer-

derij Harfsen.
27 HVG dorp Vorden. Paasviering.
31 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum.

APRIL
l HVG Vorden, Ringmiddag in

Laren
1 HVG Linde, Ringmiddag in Laren.
2 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
2 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
2 Voorjaars contactmiddag Wel-

fare Rode Kruis de Wehme.
2 HVG Wichmond, Paasliturgie.
3 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
3 Bejaardenkring Dorpscentrum.
4 ANBO Dialezing "Zwerftocht

door Kon. Houtvesterij Het
Loo"

5 St. Vriendenkring Klein Axen,
workshop Gerda Ellenkamp.

7 Bridgen in Dorpscentrum.
8 HVG dorp, ledenvergadering

Nijkerk.
9 Bridgeclub BZR in't Stamperjte.
9 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
9 HVG Linde Paasviering en reis-

verslag Roemenië.
10 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
11 Toneeluitvoering Delden.
12 HSV de Snoekbaars, Paaseieren

wedstrijd.
14 Bridgen in Dorpscentrum.
15 St. Vriendenkring Klein Axen

't Beeckland, lezing P. Rijntjes.
16 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
16 Bridgeclub BZR in't Stampertje.
16 Handwerkmiddag en kraam-

verkoop Welfare Rode Kruis
Wehme.

17 ^Klootschieten bij de Vordense
Pan.

17 Bejaardenkring Dorpscentrum.
17 PCOB Paasbijeenkomst in 't

Stampertje.
20 Paasvuur Kranenburg.
22 Chr. Vrouwenbeweging Passage

Paasviering.
23 HVG Wichmond, mevr. Smits

poppenkasten.
23 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
23 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
24 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
24 HVG dorp, lezing Mantelzorg

VIT.
26 Oranjeavond in't Dorpscentrum.
26 HSV de Snoekbaars, senioren-

wedstrijd.
28 Bridgen in Dorpscentrum.
30 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
30 Oranjefeest Vorden.
30 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
30 Handwerkmiddag Welfare in

de Wehme.



Grote
opheffingsverkoop!

Vanaf zaterdag 22 maart iedere zaterdag.
Verkoop zolang de voorraad strekt.

Alles gaat weg voor handelsprijzen,

dus sla uw slag!
Bomen in soorten
Rhododendron

Haagbeuk
Struiken

vanaf €10.00
vanaf € 7.00
vanaf € 0.60
vanaf € 2.00

Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a - Vorden

Tel. (0575) 55 14 64 of 06 54323046

s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f_

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

T: 0544-352294
F: 0544-467420
E: gewolters@zonnet.nl

KOUCCHBOMO

* Exclusief op de necterJandse markt
* Duurzame, vormvaste constructie
* Tochtdichle afsluiting
* Lagere stookkosten
* Geluidswerend
* Bestand tegen weer en wind
* Onderhoudsarm
* Eenvoudig schoon te houden O'
* Inbraakvertragend volgens Veilig wonen'
* Komo gecertificeerd

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

verenigingsdrukwerk
feestgidsen
programma's
strooibiljetten

U kunt bij ons uw floppy, printjes of
opnamemodellen aanleveren.
Wij zorgen dat het geprint of gecopieerd
wordt.

Vraag vrijblijvend prijs.

d rukke r i j Weevers

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

Helmink Meubelen

heeft in haar toon-

zalen een overzich-

telijke presentatie

met combinatie-

ideeën van parket,

laminaat, vinyl,

maraioleum, tapijt,

karpetten, gordij-

nen, zonwering etc.

Kortom, een bron

van inspiratie waar

u talloze ideeën aan-

treft voor de aan-

kleding van uw woning.

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-5575/4

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190 VIJFENVEERTIG JAAR www.helminkmeubelen.nl

H e l M i n k m a a k t het m o o i e r b i j t h u i s

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

modekoopjes
kinder
spijkerjack
mt. 104-164
norm.
v.a. 14,95
nu voor:

PERSIVAL
T-shirt
mt. 116-164
nu voor:

IL.495
PERSIVAL
broek
model 7/8
mt. 104-164
norm.
v.a. 8,50 nu:

595
week 13-03
aanbiedingen geldig
t/m 5 april

—' 4

Ettmtc
mode voor het héle

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



Volleybal

mini 5:
p/dash - tornado: O - 4
meisjes c:
orion me l - dash me 1:04
longa me 2 - dash me 2:3-2
dash me 3 - tornado laren me 2:1-3
meisjes b:
dash mb l - dynamo Neede mbl: 1-3
meisjes c
dash/wik - willlems gemini: 4-0
dames:
orion 3 - p/dash 2: 3-1
vios beltrum - p/dash 4: 3-1
p/dash 5 -sv harfsen: 3-2
sparta 4 - p/dash 6: 0-4
p/dash7- dynamo neede 7: 3-2
heren:
p/dash l - dynamo neede 3:4-0
p/dash 3 - dynamo neede 5:0-4

ORION 2- PM/DASH
Na een goede overwinning op
Boemerang vorige week, wilden de
dames van Pelgrum Makelaars
Dash dit spel voortzetten. Nu
stond Orion 2 aan de andere kant
van het net, maar dit bleek toch
wel wat anders te zijn. In tegen-
stelling tot vorige week, toen de
pass vrij zuiver lag, ging het in
deze wedstrijd niet zo gemakkelijk.
De eerste set werd wel gewonnen
met 25-22, maar in de tweede set
kwam Orion toch beter in hun
spel. Dash speelde niet slecht maar
kon niet echt een vuist maken te
gen het makkelijk ogende spel van
de dames uit Doetinchem. Deze
set werd dan ook verloren met 13-
25. In de derde set ging het wat
meer gelijk op. Dash speelde ge-
concentreerder en vocht voor elk
puntje. Dit resulteerde in een over-
winning in deze set met 25-21. He-
laas kon Dash dit spel niet voorzet-
ten in de vierde set. In tegendeel,
Dash kwam er helemaal niet meer
aan te pas. Orion serveerde goed
en de dames uit Vorden wisten
hier niets mee te doen. De ene na
de andere bal ketste van de armen
van de speelsters af, waardoor er
niet eens een aanval uit voort kon
komen. Er werd nog wel wat ge-
wisseld maar ook dit hielp niet,
Dash werd weggespeeld. De set
eindigde in een stand van 8-25. Om
toch nog met winst uit Doetin-
chem huiswaarts te gaan moest
dan de vijfde set gewonnen wor-
den. Met een alles of niet instelling
en een hogere dosis vechtlust als
getoond in de vierde set, kon Pel-
grum Makelaars Dash in ieder ge-
val beter bij blijven. Het ging de ge
hele set gelijk op, met foutjes aan
beide kanten. Helaas trok Orion
aan het langste eind en wonnen
zij ook deze set met 11-15 waar-
door de winst in de partij alsnog
naar Orion ging.
Volgende week zaterdag gaat Dash
er vol goede moed weer tegenaan.
Ze spelen dan thuis in 't Jebbink
tegen Halley.

Voetbal

WVORDEN
Uitslagen 22/23 maart
Vorden Fl - Steenderen Fl: 0-5
Brummen F3 -Vorden F2: \A
DremptVooruit F2 -Vorden F3: 5-3
Vorden F4 - DZC '68 F10: O6
Keijenb. Boys F4-Vorden F5: 7-0
PaxE4-Vorden El: 0-5
Vorden E2-DZC'69 10: 5-1
Vorden E3-AZCE5: 8-1
Vorden Dl - WVC Dl: 2-1
Vorden D2 - Dr. Vooruit D2: 3-8
Be Quick Z. D2 - Vorden D3:1-6
Vorden D4 - VIOD D4: 6-1
Vorden Cl - Trias Cl: 0-7
Vorden C2 - Witkamp. C2:0-1
Vorden/Ratti Bi - Baakse B. BID: 0-10
Vorden l - Eibergen 1: 2-6
Lochem 2 - Vorden 2:1-1
GSV'38 2-Vorden 3:1-0
Vorden 4 -Witkampers 5:1-1
Vorden 6 -Vios Beltrum 6: 3-3

Programma 29/30 maart
AZC Fl - Vorden Fl; Vorden F2 -
AZC F3; Vorden F3 - Be Quick Z. F3;

DZC '68 F9 -Vorden F4; Vorden F5 -
Warnsveldse Boys F6; Vorden El -
Concordia Wehl E4; VIOD E6 -Vor-
den E2; Zelos E5 -Vorden E3; OBW
Dl -Vorden Dl; WHCZ D5 -Vorden
D2; Vorden D3 - Warnsveldse Boys
D4; Doetinchem D4 - Vorden D4;
Vosseveld Cl - Vorden Cl; Ratti
C1D - Vorden C2; Colmschate B2 -
Vorden/Ratti BI; Ruurlo Al - Ratti/
Vorden Al; Dinxperlo l -Vorden 1;
Vorden 2 - Grol 3; Vorden 3 - Keijen-
burgse Boys 3; GFC 4 - Vorden 4;
Stokkum 2-Vorden 5

VORDEN- EIBERGEN 2-6
De sterkste voorhoede tegen de
sterkste achterhoede stond in het
programmaboekje te lezen. Vorden
was de club met de minste tegen-
doelpunten in de 4e klasse C, maar
daar heeft Eibergen zondag veran-
dering in aangebracht. Vorden
kreeg liefst 6 doelpunten om de
oren. Dat het een moeilijke wed-
strijd zou worden had men wel
verwacht. De achterhoede kende
nogal wat omzettingen, vanwege
geblesseerde spelers en dat was te
merken. Liefst vijf doelpunten
werden door persoonlijke fouten
weggegeven. Vorden had niet veel
in te brengen, hoewel het toch nog
twee keer tegen scoorde. De wed-
strijd was nog maar 15 minuten
oud toen Vorden al tegen een 0-3
achterstand aankeek. Eibergen zet-
te de Vordense achterhoede onder
druk, echter het had geen echte
uitgespeelde kansen. Door balver-
lies en missers kwam Eibergen al
heel snel op deze riante voor-
sprong. Overigens de achterhoede
van Eibergen maakte ook geen
sterke indruk en Vorden had ook
mogelijkheden om wat aan de ach-
terstand te doen. Ronald Visser
kreeg ook een cadeautje gepresen-
teerd en daar maakte hij dankbaar
gebruik van 1-3. Het werd 1-4 door
Jordi Pit die van afstand op doel
schoot en keeper mark Borgonjen
de bal voor zich zag opstuiteren.
Tot zijn ontzetting verdween het
leer tussen de palen. Dat was nog
niet genoeg, want ook de 1-5 liet
Eibergen nog voor de thee aante-
kenen. De scheidsrechter zag geen
onreglementair gebeuren in de
actie van de spits van Eibergen,
hoewel hij hard door ging op de
keeper en deze de bal losliet.
In de tweede helft herstelde Vor-
den zich enigszins, hoewel het
geen vuist kon maken. Het positie-
spel was erg zwak. Eibergen creëer-
de zich nog wel een aantal goede
mogelijkheden. Een vrije trap
werd door Eibergen slim om het
muurtje gespeeld en met een
mooi schot werd doelman Borgon-
jen verrast. 1-6.
In de slotminuten verkleinde Rob
Enzerink de achterstand tot 2-6.
Komende zondag speelt Vorden
uit tegen Dinxperlo en men zal
toch nog de nodige punten moe-
ten pakken om niet in degradatie
gevaar te komen.

S.V. RATTI - SHE
Programa 29/30 maart
Ratti El - Doetinchem E3; Zutpha-
nia Dl - Ratti Dl; Ratti Cl -Vorden
C2; Colmschate B2 - Vorden/Ratti
BI; Ruurlo Al - Ratti/Vorden Al.
De Hoven l - Ratti 1; Longa '30 -
Ratti 2; Ratti 3 - Reuni 7; Wes-
tendorp 2 - Ratti 4; Erix l - Ratti l
(dames).

Afgelopen zondag hebben de man-
nen van Flip Pelgrum goede zaken
gedaan door nummer 3 van de
ranglijst SHE uit Hall thuis met 1-0
te verslaan. De wedstrijd begon
tam, beide ploegen speelden van
achteruit goed georganiseerd en
zonder al te veel aanvallende in-
tentie. Het aantal uitgespeelde
kansen aan beide zijden bleef
daardoor gedurende de eerste
helft op de vingers van een hand te
tellen. Wel was het SHE dat aanval-
lend iets gevaarlijker was dan Rat-
ti, maar verder dan een aantal cor-
ners kwamen zij niet. De rust werd
dan ook met een 0-0 stand bereikt.
In de tweede helft kreeg SHE lang-
zaam wat meer veldoverwicht wat

resulteerde in een flink aantal
corners. Keeper Bert-Jan Kolkman
moest enkele malen gestrekt voor
gevaarlijke schoten. Aan Ratti zij-
de was het Senad Sabotic die met
een puntertje dicht bij een treffer
was. Vlak voor het einde kreeg een
van de spelers van SHE zijn tweede
gele kaart van de zeer correct lei-
dende scheidsrechter Honig en
kon dus inrukken. De vrije trap die
hieruit volgde kwam van richting
veranderd pardoes in de voeten
van Jeroen Fleming die beheerst af-
rondde. In de slotminuten zette
SHE nog een offensief in, gescoord
werd er echter niet meer waardoor
Ratti met 1-0 aan langste eind trok.
Volgende week hopen zij hieraan
in de uitwedstrijd tegen de Hoven
een passend vervolg te geven.

SOCII
Socii tegen Klein Dochteren was
een wedstrijd die onder prachtige
weersomstandigheden werd afge
werkt. Onder een goede leiding en
zeer sportieve strijd, zo sportief
dat verzorger Nick Arends er niet
een keer met zijn wonder water en
spons er het veld mee in moest.
Het was Jeroen Arends die na goed
voorbereid werk al na vijf minuten
spelen 1-0 aantekende. De gasten
bleven het eerste half uur nog re
delijk tegenstand bieden maar
toen Robert Kornegoor voor 2-0
zorgde was het maar een vraag
hoe groot zal de uitslag worden.
Het was nog voor de rust dat Hen-
ri Eggink 3-0 en Robert Kornegoor
4-0 zijn tweede maakte. Na de rust
gaf hetzelfde beeld, weinig werk
voor doelman Garritsen en Henri
Eggink die zich helemaal uitleefde
en in een paar prachtige opgezette
aanvallen voor drie doelpunten
achter mekaar zorgde en zo de
stand al na 7-0 tilde. Jeroen Arends
maakte ruim voor het eind nog 8-0
en gaat Socii gezien deze uitslag
met veel vertrouwen de komende
wedstrijden tegemoet.

Verdere uitslagen
Doetinchem F2 - Socii Fl: 4-1
Socii F2 - Gazelle Nieuwland Fl: 1-8
Socii El - Zelos E3: 3-8
Socii Dl - KSH D2: 7-3
OekenC2-Socii Cl: O6
Vorden BI - Baakse Boys BI: 0-10
Keijenburgse Boys 2 - Socii 2: 5-2
AZC 5 - Socii 3: 5-0
Socii 4 - Erica '76 8: 2-0
Socii 5 - Brummen 7: 2-1
Brummen 8 - Socii 6: 2-0

Programma 29/30 maart
Socii Fl - Zeddam Fl; W.H.C.Z. F5 -
Socii F2; Concordia W. E3 - Socii El;
Bredevoort D2 - Socii Dl; SCS BI -
Baak BI; Socii l - Gorssel l; Baakse
Boys 2 - Socii 3; Socii 4 - Brummen 6;
Socii 5 - Baakse Boys 4; Dierense
Boys 6 - Socii 6.

Paarden sport

PC DE GRAAFSCHAP
Zondag 23 maart was er een dres-
suurwedstrijd in Laag-Soeren, daar
werd de volgende prijzen gewon-
nen. Lisanne Schippers met Pica
een 2e prijs in de klasse Ml, cat. E
met 165 punten, Rebanna Stemp-
her met Droopy een Ie prijs in de
klasse B, cat. C met 170 punten.
Wendy Beeftink met Happy een 2e
prijs in de klasse B, cat. E met 170
punten. Frederike Gotink met
Spetter 2maal een Ie prijs in de
klasse B, cat. E 178 en 167 punten.
Maartje Boekholt met Lucky Boy
een Ie prijs in de klasse B, cat. D
met 161 punten. Lian Nijenhuis
met Aldith een 3e prijs in de klasse
B, cat. D met 157 punten.

Dhr. J. Post 55,00%; 3 Mw. A. Simo-
nis/Mw. R. Webbink 54,86%.
Groep: B
l Mw. L. Polstra/Dhr. S. Polstra
65,10%; 2 Mw. HJ. de Bruin/Mw. S.
de Vries 52,71%; 3 Mw I.H.M. Fuhri
Snethlage/Dhr. G.H. Fuhri Snethla-
ge51.04%.
Groep: C
l Mw. L. Lamers/Dhr. HJ. Kip
66,67%; 2 Mw. G. Kriek/Mw. M. de
Leeuw 64,06%; 3 Mw. H. Sterte-
feld/Dhr. F. Stertefeld 63,02%.

Nieuwe voorzitter
De chr. Muziekvereniging "Sur-
sum Corda" heeft een nieuwe
voorzitter. Christiaan Wichers is
de opvolger van Robert Visschers.

Oud Vorden
De vereniging 'Oud Vorden' krijgt
woensdagavond 26 maart bezoek
van de heer Henk Harmsen uit

Stokkum. Deze houdt dan een dia-
lezing met als titel "Hessenwegen
in Oost Nederland. Deze dialezing
wordt gehouden in zaal 'De Her-
berg'. Voorafgaande wordt de
jaarvergadering gehouden.

Voorjaarstocht
'Achtkastelen-
rijders'
De V.R.T.C. 'De Achtkastelen-
rijders' organiseert zondag 30
maart de jaarlijkse voorjaarstocht.
De deelnemers kunnen kiezen uit
twee afstanden t.w. 40 en 100 kilo-
meter. De organisatie heeft voor
de 40 kilometer een route uitgezet
richting Exel en Markelo, terwijl
de deelnemers aan de 100 kilome
ter verder Overyssel in fietsen. De
start is bij 'De Herberg'.

Landelijke collecte
gehandicaptensport
In de week van 30 maart tot en
met 5 april a.s. gaan er in ons
land weer tienduizenden colleo
tanten op pad voor de gehandi-
captensport. Zij doen mee aan
de jaarlijkse landelijke collecte
van het Nationaal Fonds Sport
Gehandicapten (NSFG).

De meeste sporten kunnen door
mensen met een handicap beoe-
fend worden. Alleen zijn er dan
vaak aanpassingen nodig. Deze
aanpassingen kosten veel geld en
daarbij helpt het NFSG.
Met een collecte opbrengst van
maar liefst €830.000,- vorig jaar
heeft het NFSG honderden projec-
ten kunnen financierren. Het
NFSG heeft onder andere de aan-
schaf van sportrolstoelen, speciale
begeleiding en het aanpassen van

douches en toiletten gefinancierd.
Maar ook zijn er bijdragen ver-
leend voor bijvoorbeeld de aan-
schaf van een lift naar de kantine
of een verlaagde bar, zodat gehan-
dicapte sporters na de wedstrijd
ook iets kunnen drinken.

Veel NSFG collectanten zijn lid van
sportverenigingen. Indien deze
verenigingen een aanbod hebben
voor gehandicapte sporters dan
mogen zij 25% van de eigen op-
brengst houden voor activiteiten.
Zo wordt de collecte ook een loka-
le aangelegenheid!

Om het toenemend aantal aanvra-
gen te kunnen blijven honoreren
hoopt het NFSG, onder het motto
"Ook ik wil sporten!", dit jaar op
een recordopbrengst.

Huisvrouwen Orkest op TV
Endemol TV heeft het Vordens
Huisvrouwen Orkest uitgeno-
digd mee te werken aan een
nieuw programma op tv.

Hierbij zit een gezin een week lang
bij VenD in Utrecht en moeten ze
allerlei opdrachten uitvoeren. Het
orkest moet één van de gezinsle-
den begeleiden bij zijn opdracht

en Jan Hilferink moet, als dirigent
van het orkest, bepalen of de op-
dracht goed is uitgevoerd.

De opnames zijn op vrijdag 28 maart
in Utrecht en worden ter zijner
tijd bij SBS uitgezonden.

Het orkest is zeer content met deze
eervolle opdracht.

Kijk voor
nieuws
ook op:

Play-In Concordia

Bridgen

UITSLAGEN 5E PERIODE
Groep: A
l Mw. A. Le Grand/Dhr. L. J. Sprey
60,83%; 2 Mw. R. den Ambtman/

Op zaterdagmiddag 29 maart
a.s. houdt muziekvereniging
CONCORDIA een play-in voor
haar muziekschool leerlingen.
Deze leerlingen hebben reeds
een aantal jaren les.

Om ze alvast te laten kennisma-
ken met het samenspelen in een
harmonieorkest wordt voor hun
deze middag georganiseerd. Zij
worden hierin begeleid door
jongere en oudere muzikanten
van Concordia.

Onder leiding van de dirigent
Hugo Klein Severt worden op deze
middag een aantal eenvoudige
muziekstukken ingestudeerd. Ook
zullen de blokfluit- en drumband-
leerlingen een aantal stukjes ten
gehore brengen. Het resultaat mag
men komen beluisteren aan het
eind van de middag in de erote

zaal van het Dorpscentrum. Toe
gang gratis.

Lijkt het u of een van de kinderen
wat om ook een instrument te
gaan bespelen dan is deze middag
zeer geschikt om eens even kennis
te maken met de verschillende
muziekinstrumenten die er bij
Concordia zoal bespeelt worden.
Tevens is men dringend op zoek
naar muzikanten die een bas,
trombone, bariton, trompet of ho-
bo bespelen. Natuurlijk zijn ook
andere instrumenten van harte
welkom.

Mocht men nadere inlichtingen
willen dan kan men bellen met:
Engelien Heuvelink, tel. (0575) 55
25 23, muziek; Karolien Huetink,
tel. (0575) 55 34 38, leerlingen;
Paul Bunkers, tel. (0575) 55 36 88
drumband.



LKEUKENS

L̂ SANITAIR

TEGELS

^F NATUURSTEEN

FROLLUIKEN

DE
BESTE
KEUS

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

f RUURLO

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

BTIHI: 'VIKING'

Bulten
Techniek

• Nieuw en gebruikte machines
• Reparaties van alle merken
• Verhuur van o.a. verticuteermachine
• Advies op maat
Het Hoge 29 - Vorden - Telefoon (0575) 55 20 80 - www.Bulten-Techniek.nl

DANCING DISCO! EEK

ïZater dag- w&rdt de/ klok/ ver $et
de- fr&m&ttyd', ïpedaod/ daarom/

Balustrade zaal :
Tropical Party and live on stage

Dream £

l i f i

- HeyBaby(UhhAhh)
- Kriebels - Hands Up i
- Medley - Costa del..
- Y.M.C.A - Met z'n allen...
Dat wordt dus feeeesten!!

Van 10.00 - 17.00 uur

VLOOIENMARKT
HUUR OOK EEN KRAAM!

2de kraam gratis! Bij inlevering (advertentie)

SPORTHAL DE KEI
BUSSENWEIDE 2, WARNSVELD

INFO: REZI 053-4331777

Indeflinbar: Dance classics , |_

Back to the 70's and 8Ö's
In de Underground: Dance. Trance en RCB
3 AREA'S 1OO% FUN
Meer info :www.witkamp.com
Bobbus opstapplaatsen

Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,
De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 * Lochem,

voormalige Technische School 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School

22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gorssel, Roskam 22:45 * Harfsen,
Buitenlust 22:55. Meer info : www.witkamp.com

heeft

i*
Matthijs en Eelco hebben een zusje. Kirsten. En Kirsten heeft leukemie. Dat bete-
kent pijn en verdriet. Voor Kirsten, maar ook voor Matthijs en Eelco. In de wereld
van kinderen hoort geen kanker. Help ons daarom mee in onze strijd en maak uw
bijdrage over op Giro 26000.

www.kankerbestrijding.nl. *i
N E D E R L A N D S E

KANKERBESTRIjDING



Nieuw Kwekerijboekje bij Oudolf Van angst naar Liefde,
van strijd naar Vrijheid

Anja en Piet Oudolf bekijken de drukvellen die bij Drukkerij Weevers van de pers rollen.

Het is weer voorjaar en voor de
tuinliefhebber breekt weer de
tijd aan om actief bezig te zijn
met hetgeen groeit en bloeit
om het huis.

Gaat er veel op de schop, of gaat
het er wat minder rigoureus aan
toe. Het ligt eraan wat je wilt met
je tuin. Op het gebied van vormge-
ven met planten, heeft zich bij
veel mensen een groeiproces vol-
trokken en men geeft steeds meer
een eigen invulling hieraan. Net
als bij het interieur is het ook bui-

ten in de tuin van belang je er
goed bij te voelen en iedere dag
van te genieten.

Voor liefhebbers van vaste planten
en grassen is Kwekerij Oudolf in
Hummelo geen onbekende.

Het aanbod is gevarieerd, en bevat
een sortiment van planten die
sterk en betrouwbaar zijn. Deze
planten, worden met een korte be-
schrijving, geschiktheid t.a.v. zon-
licht, hoogte en aanbevolen aantal
per m2 overzichtelijk beschreven

in het nieuwe kwekerijboekje dat
onlangs is uitgekomen.

Bijna iedere plantensoort wordt
weergegeven d.m.v. een foto en dit
is een prachtige aanvulling, die ze-
ker zorg draagt voor inspirerende
ideeën.

Het boekje is, evenals alle andere
bekende uitgaven als "Prachtig
Gras", "Ontwerpen met planten"
en "meer droomplanten" verkrijg-
baar op de Kwekerij aan de broek-
straat in Hummelo.

Modeshows bij Duthler Mode Zutphen

Zoals vanouds laat dit mode-
huis twee maal per jaar de nieu-
we kollekties zien tijdens de ge-
zellige modeshows. Een keur
uit de kollektie wordt dan op de
bekende vlotte wijze getoond.
Frisse kleuren, leuke modellen
in alle maten passeren in een
uurtje show de revue.

De bekende merken zoals Roberto
Sarto, Zerres, Finn Karelia, HS Fas-
hion, KA., Tiffany, Setterlady, Se

da, Erfo, Share en Cotton Club zijn
onder andere in dit modehuis te
verkrijgen; ook het eigen label
T.I.P. mag hierbij zeker niet verge-
ten worden.

Ook op herengebied is een uitge-
breide kollektie aanwezig.

Zowel gekleed (kostuums in uni of
streep) als sportief-casual is het
aanbod bijzonder groot. Een greep
uit de merken: For Fellows, Mill-

wood, Roberto Sarto, Bernard Mey-
er, Bogart en o.a. Hedex. Vooral
door het geringe aanbod in de re
gio groeit deze afdeling explosief!

Reden om eens kennis te maken!
Bezoek de zaak aan de Troelstra-
laan (Koopcentrum de Vijver) en
steek uw licht eens op. De koffie
staat altijd klaar en het parkeren is
gratis!

Inlichtingen: tel. (0575) 52 60 80.

Op een prachtige stilteplek bij
Warnsveld gaat Marjan de Gans-
Grimberg vanaf 30 maart op
zeven zondagen haar training
"Van angst naar Liefde, van
strijd naar Vrijheid" geven.

Krachtige meditatie, en healing-
technieken uit alle werelddelen en
eigentijdse transformatie-metho-
den worden gebruikt om pijnlijke
ervaringen, die als blokkade in het
lichaam worden vastgehouden,
om te vormen tot nieuwe energie.
Bevrijding van emoties geeft ruim-
te van binnen, rust in je denken en
meer levensplezier.
In de maanden april, mei en juni

zal tijdens de Volle Maanmedita-
ties het kontakt met het diepere
voelen en weten centraal staan,
waarbij men zal zien dat de Maan
spiegelt wat tot nu toe in het volle
daglicht nog niet gezien kon wor-
den.
De numerologieworkshop op za-
terdag 21 juni zal boeiende inzich-
ten geven NJ de verschillende le-
vensfasen. De getallen van de ge
boortedatum zijn krachten in ons.
Een antwoord op de vraag:. Wie
ben ik in wezen?

Voor meer informatie of opgave
kan men bellen: (0573) 44 11 38
(zie contactjes).

A.L. Snijders in
Theater onder de Molen
De liefhebbers van schrijver/co-
lumnist/ en voordrachtkunste-
naar A.L. Snijders zullen hem
a.s. zondagmiddag 30 maart
weer weten te vinden in het
Theater onder de Molen in Lin-
de (Vorden).

Velen noemen hem de beste co-
lumnist van Nederland. Hij was co-
lumnist bij "Het Parool" in Am-
sterdam. Toen hij naar de Achter-
hoek was verhuisd, werd hij co-
lumnist van de regionale bladen
van Groningen tot Middelburg en
van Utrecht tot Breda. Men kan
hem ook regelmatig horen op de
radio in "De avonden".
Hij schreef onder de noemer "Brie
ven aan de hoofdredacteur" vier

bundels waaronder "Niets is mooi-
er dan nutteloze kennis" en "De
taal is een hond".
Zijn onverwachte wendingen, de
droge, vaak ironische voordracht
en verrassende invalshoeken ma-
ken hem tot een geliefd spreker. In
het Theater onder de Molen treedt
hij op veelvuldig verzoek weer op.
Zijn voordracht wordt afgewisseld
met muziek van het Theaterorkest
The Mills Fathers, bestaande uit
Tony Moon, piano, Jan Grotenhuis,
bas, Tonny 'Toots' Fraas, accorde-
on en Ruud Schuller tot Peursum,
clarinet en saxofoon.
Reserveren aanbevolen.
Tel: 0575.55.6987 en info@theater-
onderdemolen.nl (Zie ook adver-
tentie).

Rockonacoustic
Vrijdag 28 maart Rockonacous-
tic. Pop en rockclassics in een
akoestisch jasje. Gratis entree!

Rockonacoustic is het gelegen-
heidsproject van Marcel en Rues,
respectievelijk de zanger en de gi-
tarist van Crystal Dream. Eerder
was Rockonacoustic reeds te zien
in de Funbar. Crystal Dream speelt
bovendien met grote regelmaat op
de zateragavond 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 café
van Witkamp zullen zij de groot-
ste pop en rockhits van de laatste

jaren in een akoestisch jasje stop-
pen, enkel met gitaar en zang.
Ongedwongen en met veel (spel)
plezier komen er nummers voor-
bij van o.a. Kane, Bon Jovi, Live, U2
en Bryan Adams. En ken je een
nummer uit het repertoire, dan
mag je lekker meezingen.

De entree voor deze avond is ge-
heel gratis, dus kom langs en laat
je aangenaam verrassen door
Rockonacoustic.

WITKAMP VERWACHT:
Zondag 6 april: Fragment. Woens-
dag 30 april: Les Cigalles. Zondag
11 mei: Di-Rect. Meer info via:
0900-Witkamp of via onze website:
www.witkamp.com

World Vision

ik heb je nodig

Eigenlijk weet je wel hoe mijn leven eruit
ziet. Als je 80 cent per dag kunt missen,

kun je mijn leven veranderen.

giro 99 • world vision, amersfoort —^~

bel 0900 0255 (10 ctpm) of surf naar www.worldvision.nl



vrijdag - zaterdag - zondag
- 29 - 3O maart 2OO3

O C A

Autobedrijf Ikink

Autobedrijf Siemes

Autobedrijf H. Cuppers

Autobedrijf Voorhuis

Wanneer u tijdens de show
een occasion koopt kunt u kiezen uit:

O 6 maanden uitgestelde
betaling (max. € 5000,-)*

O of € 250,- aan accessoires
O of de helft contant!
O Tijdens de show

GEEN afleveringskosten!

Meer dan l UU schitterende
occasions staan hier voor u klaar.

De entree is uiteraard gratis, terwijl eventuele
financiering ter plekke geregeld kan worden.

Vr. 28 maart 15.00-22.00 u.
Za. 29 maart 10,00 -19,00 u,
Zo. 30 maart 11.00-18.00 u.

Lievelde

Lichtlenvoorde

(Varsseveld

Toetsing B.K.R.

Kinderen
onder de
14 jaar, zonder
begeleiding
GEEN toegang!



Bijna niet te tillen,
onze bloemkolen.

BESTSELLER! BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDi

GEGARANDEERD

MERGENS

5OEDKOPER

Grote bloemkool
Per stuk

Bief stuk
500 gram

BESTSELLER! BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS :f
GOEDKOPER

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Smiths
Hamka's
120 gram,
Wokkels
naturel of paprika
110 gram
Zak

f

mans chef groenten en fruit afdeling

'LUS Verbeeten in Tegelen
Mona
Chipolata pudding of
Bitterkoekjes pudding
Beker 450 ml.

Witte bolletjes
Pak 6 stuks

Fanta
Orange, orange light,

lemon, lemon light,
pomelo, pomelo light of exotic

Fles i50ci.ji<er

Gebakken
beenham
150 gram

Bon Appetit
Salades

Eier-, kip-kerrie-, tonijn-
of zalmsalade

Bakje 200 gram

Bertolli
Olijfolie

Classico, delicato of extra vierge
Fles 500 ml.

Verse
zalmmoten

Pakje 250 gram3*9?

Kanis & Cunnink
Koffie
Snelfilter of
cafeïnevrij snelfilter
of Van Nelle
Supra
snelfilter
Pak 500 gram

Aardbeien
500 gramElke week een aantal aanbiedingen

die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

i
iEGARANDEERO

MERGENS
jOEDKOPEREdet

Toiletpapier friendly
Pak 24 rollen

Magere
varkenslappen

Kilo

G E G A R A N D E t R o X

NERGENS ]
7jr|

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

wordt direct aan u terugbetaald.

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 • 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-17.00

www.plussupermarkt.nl
13/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 27 t/m zaterdag 29 maart 2003, Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Spaar nu bij PLUS voor fleurige perkplanten!
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