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"Platform Ondernemend Vorden
wil startende ondernemers
begeleiden
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Ook voormalig postkantoor in de verkoop.

"Vorden moet weer vooraan-
lopen in de optocht". Woorden
gesproken door voormalig ho-
recaondernemer Nico van Goe-
them, waar we verder in dit arti-
kel op terug zullen komen. Nico
van Goethem heeft in het dorp
vele jaren etablissementen als
"De Rotonde" en t' Pantoffeitje
gerund. Een druk bestaan. Toen
de huisarts zei "het is beter dat
je het eens wat kalmer aan gaat
doen", besloot van Goethem de
zaken te verhuren c.q. te ver-
kopen. Met veel pijn in het hart,
dat wel.

Toen onlangs bekend werd dat "t
Pantoffeltje plaats gaat maken
voor een supermarkt, deed dat op-
nieuw pijn. Niet vanwege de super-
markt, maar vanwege het feit dat
er een bar/zalencomplex ging ver-
dwijnen en dat terwijl de horeca
in Vorden toch al dun gezaaid is.
Nico van Goethem: "Het gaat de
laatste jaren niet goed met het
winkelbestand in Vorden. Als ik
bijvoorbeeld van mijn huis uit het
dorp inwandel, zie je diverse lege
winkelpanden en ook bedrijfspan-
den. Dat is voor het aanzien van
het dorp niet goed. Je merkt het
ook aan de inwoners dat ze niet ge
lukkig zijn met deze ontwikke-
ling. Het gevaar dreigt bovendien
dat de Vordenaren dan elders hun
inkopen gaan doen", zo zegt hij.

Van Goethem vond dat er wat aan
"de leegstand" gedaan moet wor-
den. Zo kwam hij op het idee een
soort "platform" op te richten. Al-
vorens het zover was legde hij zijn
plannen voor aan een 20 tal plaat-
selijke ondernemers. Zijn visie
werd met open armen door de
ondernemers ontvangen. Er werd
een voorlopig bestuur gevormd
waarin Jan Gerritsen, Gerda Ha-
mann, Wouter Siemes en Henny
Sueters zitting hebben. Naar een
vijfde bestuurslid wordt nog ge-
zocht. Men ging nog een stapje ver-

der en kwam het tot de oprichting
van het "Platform Ondernemend
Vorden", kortweg POV genoemd.
Initiatiefnemer Nico van Goethem
wil op eigen verzoek geen deel van
het bestuur uitmaken, maar zal
als adviseur van het platform op-
treden.

In een gesprek met de heren Ger-
ritsen, van Goethem en Siemes
werd de doelstelling van het plat-
form nader toegelicht t.w. een
steentje bijdragen aan de bedrij-
vigheid, de leefbaarheid en de ge-
zelligheid in het centrum, zodat
bewoners en toeristen er met ple-
zier boodschappen doen. Het drie
tal stelde unaniem: "Door leeg-
stand zakt de bedrijvigheid in het
dorp. Dat nodigt ook niet uit tot
nieuwe initiatieven. We willen
juist een dorp dat blaakt van be
drijvigheid met leuke activiteiten
voor jong en oud, dat gezellig is,
een goede ruimtelijke inrichting
heeft, temeer omdat Vorden straks
nog maar een onderdeel is van een
veel grotere gemeente.

Het platform ziet graag dat ook
mensen vanuit de omgeving van
Vorden weer naar hier komen om
te winkelen. Vandaar de opmer-
king van Nico van Goethem: "Vor-
den moet weer vooraan lopen in
de optocht"! Het POV wil de hele
gemeente Vorden bij de plannen
betrekken. Daarvoor zal er een en-

quête worden gehouden, waarbij
het POV hoopt dat heel veel huis-
houdens de enquête invullen,
waardoor het platform in staat is
om juist die winkelbedrijven te
interesseren die de bewoners
graag in het dorp willen hebben.

Startende ondernemers
Want dat is wel de belangrijkste
achtergrond voor "Platform
Ondernemend Vorden". Om juist
startende ondernemers te helpen.
Ondernemingen naar Vorden ha-
len. Van Goethem: "We willen de
ze startende ondernemers helpen
met bijvoorbeeld het doorrekenen
van het ondernemersplan, waar
kan men zich vestigen, helpen
met het zoeken naar financiering.
We willen een soort klankbord
zijn. Het is natuurlijk wel zo dat de
startende ondernemer wel "onder-
nemer" moet blijken. We willen
hem begeleiden maar hij zal toch
wel zelf de kar moeten trekken"!
De bestuursleden van het plat-
form zijn overigens zelf onderne
mer of specialist in financiën of
personeelsdiensten en stellen zij
hun kennis gratis aan nieuwe
ondernemers ter beschikking.

De gemeente Vorden is trouwens
volgens onze gesprekspartners
ook zeer enthousiast over de plan-
nen van het platform. Het sluit
dan ook "naadloos" aan op de cen-
trumvisie van de gemeentelijke
bestuurders-. Bovendien heeft de
gemeente Vorden laten weten
mee te willen denken met de plan-
nen van het POV. Ook de Kamer
van Koophandel heeft enthousiast
op de plannen van het platform
gereageerd.

Alvorens het "Platform Onderne-
mend Vorden" met de uitwerking
van de plannen gaat beginnen,
wordt de bal eerst bij de plaatse
lijke bevolking gelegd. Zij gaan in
de enquête aangeven waar het in
Vorden aan ontbreekt. Een paar
vragen uit de enquête: voldoende
supermarkten?; voldoende bakke
rijen- slagerijen, speciaalzaken?
Voldoende luxe artikelen verkrijg-
baar, kleding, speelgoed, muziek,
schoenen? Hoe oordeelt Vorden
over cafe's. restaurants en derge-
lijke. In de enquête wordt de Vor-
dense bevolking ook gevraagd in
welke plaatsen ze buiten Vorden
gaat winkelen en wat koopt men
daar? Het POV zal de uitslag in
"Contact" publiceren. Overigens
zal het platform zelf in kaart bren-
gen wat er zoal in Vorden aan be
drijfspanden te huur ofte koop is

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest
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• zalen tot 1000 personen
• schietkelder

AftMCg . bowlingbanen
• kegelbanen

Scheggertdijk 10, 7218 NA Almen - Tel. (0575) 43 12 96 - Fax (0575) 43 17 33

2e echte
skeelermarathon

Vorden
In week 20 verschijnt wederom de

Skeelerkrant t.g.v. bovenstaand
evenement.

De Skeelerkrant heeft een oplage
van ± 30.000 exemplaren en is
bijgesloten in de edities van

Contact en Elna.

Uw advertenties hiervoor zien we
gaarne voor of op 28 april bij ons

ingeleverd.
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Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 27 april 10.00 uur ds. L.M. van Prooyen-Schuunvum uit
Zutphen; 19.00 uur "Vorden zingt" in de Dorpskerk, ds. G. Boeking uit
Enschede.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 april 10.00 uur ds. H. Westerink - Vorden.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 april 10.00 uur ds. D. Westerneng; 19.00 uur "Vorden
zingt" in de Dorpskerk, ds. G. Becking uit Enschede.

R.K. kerk Vorden
Zondag 27april 10.00 uur Woord en Communieviering m.m.v. Cante
mus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26 april 17.00 uur Eucharistieviering. Herenkoor.
Zondag 27 april 10.00 uur Woord/Communiedienst. Dameskoor.

Weekendwacht pastores
27 en 28 april G. Zweers, Hengelo, tel. (0575) 46 12 75.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
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 Spit t aal in Zutphen.

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

Tandarts
26-27 april B.W.A.M. Polman, Lochem, telefoon (0573) 25 14 83.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00
uur.
Woensdag 30 april Koninginnedag PJ. Waart, Barchem, telefoon
(0573) 44 17 44.



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

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

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lochcm, Larenscweg 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)
Verzorgjngshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg l c, tel. (0575)
55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

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

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. 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/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20
Hannie ten Hoopen, Praktijk voor Rouwbegeleiding. Tel.
(0575) 46 13 32.

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 vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

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

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

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

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

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksue-
le mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculose-
wcg 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)
54 60 57.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zi jn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onder nr. ot inlich-
tingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven 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: • houten balken
(diverse lengtes en maten) •
houten planken (diverse leng-
tes en maten) • dakpannen
(„Tuile de nord") €0,50 p/st. •
stoeptegels (30x30x4 cm) •
bakstenen (21x9,5x6,5 cm ±
1500 st.) • plavuizen (21,5x
21,5x1,5 cm 320 st.) • panlat-
ten • diverse soorten en maten
(schuifdeuren • rieten schut-
ting (2x5 meter) • elektrische
radiator • metalen bureaus. Tel.
(0573) 45 1426.

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

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

• Te koop: • bed • hoekurinoir
• staande lamp • kastjes • hou-
ten wagenwielen • maxicosi •
kinderzitje • kinderwagen/kin-
derbox • reiswieg • kinderstoel
• kinderledikantjes • loods: 20
bij 16 meter stalen spanten,
balken, betonnen wanden en
betonpalen • schuurtje (2x3
meter) • houten magazijn-
kasten. Tel. (0573) 45 1426.

• Frankrijk: Te huur in natuur-
gebied de Morvan (Bourgog-
ne), prachtig gelegen vakan-
tiehuis/uitzicht over vallei. Na-
tuur, rust, ideaal wandelge-
bied. 2 t/m 8 pers. Nog enkele
weken vrij. Tel. 0033 3 8678
6463 (Ned. sprek.) E-mail
g.veldhuis@wanadoo.fr

• Te koop: Stiga Villa front-
maaier met Mulch-systeem, in
goede staat. €1600,-. Tel.
(0575) 44 1809.

• Te koop: • houten schaar-
hekjes • stalen werktafel • eta-
lagepoppen • afsluitbare kunst-
stof regenton (100 liter) • gas-
kachels (Etna) en oliekachels •
diverse opknapfietsen • zonne-
schermen, diverse maten • ei-
ken knopstoelen • TV-antenne
• 2-zits bankstel met 2 bijpas-
sende stoelen • 2- en 3-zits
bankstel • elektrische telma-
chine • wielrennersfiets • wand-
meubel • diverse luxaflex • Oli-
vetti printer • Olivette computer
M 300-05 • overhead kandel-
deur ± 4x3 meter • afrasterpa-
len. Tel. (0573)45 1426.

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

• Zondag 27 april: kloot-
schiettoernooi Wildenborch
aanvang 13.00 uur. Opgave
voor 26 april bij D.J. Pardijs, tel.
55 68 20. Klassen: heren, ge-
mengd, dames, vrije klasse.

• Grondwaterbron voor be-
sproeiing van uw tuin. Schoon
en vakkundig geboord. Tel.
(0575) 44 1074.

• Privé-lessen met je eigen
paard of pony aan huis? Of
ponylessen (pony aanwezig
Hengelo). Orun-gecertificeer-
de instructrice heeft nog ruim-
te voor zowel overdag als 'sa-
vonds en zaterdag. Bel voor in-
formatie: tel. (0575) 53 08 34.

• Donderdag 24 april inloop-
ochtend internet in de biblio-
theek tussen 10-12 uur.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen. Tel.
(0575) 55 29 16 b.g.g. 06 516 01
516.

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

Henk Klaassen
Tel.(0575)551097

www.hapjes.com

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

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

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

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
•kringloopmeubelen • 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

Veel gezondheid van de echte groenteman in ...

Oosters koken begint bij.
Geldig dinsdag 22 t/m zaterdag 26 april.

Door ons zelf versgesneden ...

Chinese kool
400 gram €

Alleen opwarmen...

nasi
500 gram 2?9
De allerlekkerste trostomaten..

Tasty-Tom
250 gram 099

Onze salades, dan snoept u verstandig!

Japanse koolsalade
200 gram

-j 40
l •

Roerhakken voor een extra lekker

roerbakgröente
500 gram € 249
De allerlekkerste...

bloemkool
per stuk \

Nieuwe oogst, de lekkerste Argentijnse

GrannySmith hele kilo
De Echte

Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1617
internet: www.de-echte-groenteman.nl

ASPERGES?
WIJ SCHILLEN ZE GRAAG VOOR U!

KONINKLIJKE
HRNBIEDING!

NEDERLANDSE VLAG
MET VLAGGENSTOK

HAR
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

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

Kijk voor nieuws ook op:

www.contact.nl

Wij hebben voor u ...
• Hoogstam fruitbomen
• Bloeiende magnolia's

rood - wit - rose

• Leilinden en leiplatanen
• Bolbomen

esdoorn, prunus, catalpa, acacia

• Dakplatanen
• Groene beuk

voor hagen, van 50 -175 cm

• Bosplantsoenen
• Haagbeplanting

coniferen, meidoorn, liguster etc.

• Haag- en sierconiferen
• Rhododendrons

en andere goedblijvende planten

• Struikrozen

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht!

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF HALFMAN

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



T

w '„Dit is de dag die de Heer ons geeft."

Op 25 april 2003 gaan

Roy Hulleman en Riet Westerink
trouwen.

Om 12.00 uur geven we elkaar het ja-woord
in de Statenzaal te Zwolle.

De kerkdienst zal om 14.00 uur gehouden wor-
den in de Oosterkerk. Hierin willen we Gods
zegen vragen over ons huwelijk.

Aansluitend is er een receptie tussen 15.45 en
17.15 uur bij Herberg de Klomp te Vilsteren

Commissiestraat 23
8012 DT Zwolle

4®®
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Henk en Ineke Roelofsen-Tannemaat
zijn zaterdag 3 mei 2003 25 jaar getrouwd.

Deze feestelijke gebeurtenis willen wij samen
met Rene vieren op zaterdag 3 mei a.s.

Hierbij wordt u uitgenodigd op de receptie
van 14.00 tot 16.00 uur bij zalencentrum „Het
Witte Paard", Ruurloseweg 1 te Zelhem.

Molenenk 24
7255 AX Hengelo (Gld.)
Bouwbedrijf „De Eendracht"

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

Wij zoeken een enthousiaste

medewerkster
voor de
vakantieperiodes

CAMPING

De Reeho
Vorden
Info (0575) 55 15 82

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDE b.v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde 'adres v<.x)r:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

HORSTMAN

' MONDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. 06 51911855.

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

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

Ook verrukkelijk met
mesBien vork

Druk, druk, druk?
Dan is onze voordelige en panklare Babi Pangang wel zo

makkelijk. Wat natuurlijk niet opgaat voor 't eten met stokjes.
Enfin, hoe u 't ook eet, uw portie Chinees moet u

deze week dus bij mij afhalen.

Cervelaatworst
WO gram €

Rundergehakt
per kilo €

Chick en cheese
100 gram €

Rauwkostsalade
WO gram €

Hamlappen
500 gram €

98

4?°
1?5

Of5

3?5

Vlogman
Keurslager
Zutphenscweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 1 3 2 1

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Tuinplanten
in soorten en kleuren

Elke week actieartikelen.
Exportrestanten
tegen groothandelsprijzen.

BOOMKWEKERIJ

MENKHORST
Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)

Telefoon(0575)452531.
Mobiel 06 53290966

Te koopt 't lekkerst bjj de

Tevens uw

7e koopt 't lekkerst



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 uur en
woensdagmiddag van
14.00-17.00 uur

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 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 één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

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

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 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.vorden.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste
informatie over de gemeente.

Sluiting gemeentehuis
Het gemeentehuis is op 30 april,
l, 2 en 5 mei mei gesloten.
Burgerzaken is op 2 mei van
10.00 -11 .00 uur geopend voor
aangiften van geboorten en
overlijden.

Toeristenbelasting
Burgemeester en wethouders
stellen de gemeenteraad voor de
toeristenbelasting niet te
verhogen. Binnen de nieuw te
vormen gemeente Bronckhorst
zullen de tarieven waarschijnlijk
eerst geharmoniseerd worden.
Dit wordt een bevoegdheid
van de nieuwe gemeenteraad
"Bronckhorst."

Onttrekken van gedeelten
van de Leuke aan de
openbaarheid
Door een kavelruil aan de Leuke
voor een aantal agrarische
bedrijven brengt de gemeente
een aantal delen van de Leuke in.
Deze delen worden alleen nog
gebruikt door agrariërs met
landbouwgronden langs deze
weg. De voorgenomen onttrek-
king heeft ter visie gelegen. Er
zijn reacties op gekomen, wat
ertoe heeft geleid dat een
gedeelte dat wordt gebruikt als
wandelpad, niet aan de openbaar-
heid wordt onttrokken.

Centraal loket voor
wonen, welzijn en zorg
De partijen die zich met het
instellen van dit loket bezig-
houden, hebben een projectleider
benaderd om de plannen verder
uit te werken. De betaling van het
honorarium moet gewaarborgd
zijn, de gemeente heeft toegezegd
deze kosten voorlopig te dragen.

Het loket zal in eerste instantie
een centraal aanmeld- en infor-
"matiepunt zijn waar burgers
terechtkunnen met vragen over
wonen, welzijn en zorg. Het loket
komt in eerste instantie in
Sensire de Wehme en zich voor-
namelijk richten op hulpvragen
van ouderen.

Openbare inspraakavond
centrumvisie Vorden op
27 mei
Op dinsdag 27 mei om 20.00 uur
houden burgemeester en wet-
houders bij hotel Bakker een
openbare inspraakavond over de
centrumvisie Vorden. Tijdens deze
avond zal Pouderoyen Compag-
nons de schetsstudie presenteren,
die zich richt op een mogelijke
toekomstvisie voor het centrum
van Vorden. De schetsstudie is
gemaakt op basis van een nota
van uitgangspunten en in nauw
overleg met de speciaal hiervoor
in het leven geroepen klankbord-
groep. Na de presentatie van de
schetsstudie krijgt iedereen de
gelegenheid zijn of haar reactie
hierop kenbaar te maken. Meer
informatie over deze inspraak-
avond volgt in het Contact van
woensdag 21 mei.

De Kraanvogel aan de slag
met afval
Leerlingen van groep 5 en 6 van Basisschool 'De Kraanvogel' storten
zich twee middagen op het scheiden van afval. De gemeente Vorden
heeft samen met het afValinzamelbedrijf Berkel Milieu een aantal
lessen bedacht om het bewustzijn voor het scheiden van afval te
vergroten.

De eerste middag 14 april is
achter de rug. De leerlingen
hebben op het parkeerterrein met
de ondergrondse milieustraat
achter De Super in Vorden rest-
afval gesorteerd. De leeringen
kwamen met 13 vuilniszakken
van thuis om te onderzoeken wat

daar nog aan te scheiden afval in
zit. Het afval werd op een grond-
zeil gestort en de 33 leerlingen
gingen deze berg van 33,75 kg
afval te lijf. Met tuinhandschoe-
nen aan werd alles aan glas,
blikjes, textiel, papier, drank-
pakken, batterijen en groenafval

eruit gehaald. Na een 20 minuten
hard en enthousiast werken was
er nog 23 kg over. Er bleek dus
nog zo'n 30% aan te scheiden
afval in te zitten.
Vervolgens werd in 3 groepjes op
verschillende plekken in Vorden
zwerfafval opgeprikt. Na een half
uur hadden de leerlingen 'best
veel gevonden' zoals ze zelf na
afloop vertelden. De vuilnis-
zakken met zwerfafval werden
vervolgens door een vuilniswagen
van Berkel Milieu meegenomen.
De kinderen zagen zo hoe zo'n
vuilniswagen eigenlijk werkt.
Als derde activiteft moest geraden
worden hoeveel afval er op
zaterdag 11 april naar het Afval
Breng Punt aan Het Hoge was
gebracht. Er bleken 220 bezoekers
geweest te zijn, een absolute piek.
Het ging erom te raden hoeveel
puin, metalen, hout en snoeiafval
gebracht was. Al dit afval is
gescheiden en kan zo weer
worden hergebruikt.

Dinsdag 22 april wordt verder
gewerkt aan dit afvalproject. Dan
gaan kinderen in school aan de
gang met een afvalkwartet om te
leren hoe 10 verschillende soorten
afval hergebruikt worden. Ook
worden ze met een elektrospel
getest op hun kennis van het
scheiden van afval. Verder wordt
er gerekend aan getallen die 'te
voorschijn zijn gekomen'uit de
sorteeranalyse die in 2002 zijn
gedaan. Bij deze analyse wordt
± 750 kg restafval uit Vordense
grijze containers gesorteerd op
wat er nog gescheiden had
kunnen worden. Eigenlijk het-
zelfde wat de kinderen op het
terrein achter De Super in het
klein gedaan hebben.

Na afloop zal geëvalueerd worden
hoe de lessen zijn verlopen. Ook
in Steenderen en Hengelo (Gld)
zullen in de nabije toekomst
leerlingen met deze lessen aan de
gang gaan.

Herdenking zondag 4 mei 2003
Op zondag 4 mei 2003 vindt de
jaarlijkse herdenking plaats van hen
die sinds de Tweede Wereldoorlog in
het belang van het Koninkrijk zijn
gevallen.

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

19.00 -19.40 uur

19.50 uur

Herdenkingsbijeenkomst in de
N.H. Kerk te Vorden met mede-
werking van het Vordens
Mannenkoor.

Vertrek van de poort van de
algemene begraafplaats te
Vorden naar de graven van de
geallieerden en het symbolisch
graf van hen die vielen uit
Vorden.

20.00 uur Twee minuten stilte, aangege-
ven door een hoornsignaal.

20.02 uur Last Post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van
Vorden

- het comité 4 mei Vorden.

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het
lied: "Boven de sterren" en zingen we gezamenlijk
het eerste couplet van het Wilhelmus, waarna
iedereen een persoonlijke bloemenhulde kan
brengen.

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



Wijziging afvalinzameling Koninginnedag
gemeente Vorden
(alleen voor buitengebied, wijk 39)

In tegenstelling tot wat er in de afvalkalendér vermeld staat
vindt de gewijzigde afvalinzameling in het buitengebied van
de gemeente Vorden i.v.m. Koninginnedag plaats pp zaterdag
3 mei. Het betreft de groene container in wijk 39.
(Voor uw wijknummer zie de wijkindelinq in de afvalkalendér 2003.),

NB.: Op de gewijzigde dag wordt om 07.00 uur gestart rnet de
inzameling. Uw container is dus mogelijk eerder aan de
beurt dan normaal. Zet daarom uw container bijtijds aan de
weg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu; telefoon 0575 - 545 646,
van 09.00- i2.3oen van 13.00-16.00uur.

berkel milieu

U P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N
Behandeling bouwplannen door welstandscommissie

Op donderdag 24 april 2003 vanaf 14.00 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 10 april tot en met
22 april, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen en
plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op donderdag 8 mei behan-
deld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door de rayonarchitect te
behandelen bouwplannen ligt vanaf woensdag 23 april 10.00 uur ter inzage bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en wordt vanaf 12.00
uur tevens bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de lijst op de website
van de gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk dinsdag 22 april 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.

Wet milieubeheer openbare kennisgeving meldingen
In het gemeentehuis van Vorden. sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 25 april tot en met 23 mei 2003 ter inzage

een melding artikel 8.4.1 Wet milieubeheer van:
Maatschap K. Hietbrink en J JC.H. Hietbrink, Beunkstege 4, 7251 NA voor het opslaan
van huishoudelijk afvalwater in een ondergrondse tank, volgens het Besluit opslaan
in ondergrondse tanks milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Beunkstege
4 te Vorden.

een melding artikel 8.41 Wet milieubeheer van:
Bloembinderij 't Heegerhuus, p/a Ganzensteeg 6, 7251 LC voor het van toepassing
worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer op een
reeds aanwezige inrichting, voor het geven van bloemschikcursussen en het
verkopen van aanverwante producten, op het perceel plaatselijk bekend Nijlandweg
4 te Vorden.

een melding artikel 8.41 Wet milieubeheer van:
De Elzentuin, Ruurloseweg 116, 7251 LZ voor het oprichten van een inrichting voor
een bloembinderij en het maken van groendecoraties met groepen leerlingen
(workshops), volgens het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer,
op het perceel plaatselijk bekend Ruurloseweg 116 te Vorden.

een melding artikel 8.41 Wet milieubeheer van Stichting Kinderopvang Vorden, het
Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden voor het veranderen van de inrichting voor het
opvangen van kinderen in de leeftijd van O tot 13 jaar, volgens het Besluit woon- en
verblijfsgebouwen milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend het Wiemelink
40 te Vorden.

In het gemeentehuis van Vorden. sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 25 april tot en met 6 juni 2003 ter inzage (6 weken)

een melding artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
H. Loman, Vierakkersestraatweg 26, 7233 SG Vierakker van 28 februari 2003,
ingekomen 27 maart 2003, waarbij hij meldt dat in de inrichting de kapschuur
vergroot wordt, op het perceel plaatselijk bekend als Vierakkersestraatweg 26 te
Vierakker.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende
vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden

R A A D S V E R G A D E R I N G }
24 a p r i l 2 0 0 3

De gemeenteraad vergadert op
donderdag 24 april 2003 om 20.00
uur in het gemeentehuis.
U bent van harte welkom deze
vergadering bij te wonen.

Op de agenda staan de onder-
werpen:

• Opiniërende vergaderingen en
het Reglement van Orde voor de
raadsvergaderingen

• Kredietaanvraag voor externe
procesbegeleiding multifunc-
tionele accommodatie

• Verordening toeristenbelasting
2004

• Onttrekking van gedeelten van
de Leuke aan het openbaar
verkeer

• Planschadevergoedingen
Ruurloseweg 47a en 49

• Project centraal loket voor
wonen, welzijn en zorg

• Bouwexploitatieovereenkomst
Woonpark Vordense Beek

Spreekrecht
U kunt aan het begin van deze
openbare vergadering spreken over
een onderwerp dat voor u of het
gemeentebestuur van belang kan
zijn. Er is één uitzondering: u mag
geen onderwerp aan de orde
stellen dat op de agenda staat.

U kunt u uiterlijk woensdag tot
17.00 uur voor de raadsvergadering
aanmelden bij de griffier, de heer
G. Limpers, onder opgave van het
agendapunt waarover u wilt
spreken.

Vergadering klankbordgroep gemeentelijke herindeling

De klankbordgroep Bronckhorst i.o.
vergadert op woensdag 23 april 2003
om 20.00 uur in het gemeentehuis
van Zelhem. Deze vergadering is
openbaar.
Op de agenda staat onder andere

1. Verslag van de oprichtings-
vergadering d.d. 26 maart j.l.

2. Besturingsfilosofie, organisatie-
visie en de hoofdstructuur voor de
nieuwe gemeente

evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en
voorschriften mag veroorzaken.

De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is
verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25
van de Wet milieubeheer.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (AwB) en de Wet
milieubeheer kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na 25 april 2003 een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Vorden. Bezwaarschriften worden ter advisering voorgelegd aan de
Commissie bezwaar- en beroepschriften. Wanneer u een bezwaarschrift als
bovenbedoeld indient, kunt u zich tevens tot de Voorzitter van de Afdeling
Bestuurrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
wenden met het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen.

Bouwaanvragen
bouwadres aanvrager
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
de Leuke 6 M.R.M. Vet

Burg. Vunderinkhof 22 H. Lammers

de Eendracht 27 G.W.H. Waarle

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
Deldenseweg 15

Ambachtsweg 11

Zutphenseweg 18
Hamsveldseweg 6

TJ.G.M. Lam

Visser en Smit
Hannab b.v.
D. van Asselt
C.J. Lefering

H. Loman

inhoud

plaatsen dakramen
en rookkanaal
vergroten woning
en bergruimte
vergroten woning
en dakkapel

vergroten en ver-
plaatsen bergruimte
plaatsen tijdelijk
kantoor
vergroten koelcel
bouwen woning
met garage/berging
vergroten kapschuur

datum ontvangst

11-04-2003

11-04-2003

14-04-2003

09-04-2003

09-04-2003

10-04-2003
11-04-2003

11-04-2003Vierakkersestraat-
weg 26, Vierakker
Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
Vordensebosweg l
bouwen
Schimmeldijk 4
De Voornekamp 18
Julianalaan 26 t/m 38
Enkweg 6 t/m 10
Molenweg 26 en 28

G e b r u i k e n
Eikenlaan 23
Larenseweg l
Ruurloseweg 110

M on u m e n t e n
Schimmeldijk 4

vernieuwen en veranderen schuurvrij stelling vervangend

inpandig verbouwen woning
inpandig vergroten woning
vernieuwen gevelpuien

gebruiken tent als feestruimte op 20 en 21 april
gebruiken tent en schuur als feestruimte op 26 en 27 april
gebruiken tent als feestruimte op 27 april

inpandig verbouwen woning

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

Openbare voorbereidingsprocedure midzomernachtfeest
Burgemeester en wethouders zijn van plan om vergunning te verlenen voor het
houden van een midzomernachtfeest op 21 juni 2003 nabij kasteel Vorden.
De aanvraag en de ontwerpvergunningen liggen vanaf 24 april 2003
gedurende vier weken ter inzage ter gemeentesecretarie, in de units,
sector Samenleving. Gedurende die tijd kunt u schriftelijk en mondeling
uw zienswijze kenbaar maken.



www.financial-freedom.nl

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

Zondag 27 april

VLOOIENMARKT
Sporthal 't Jebbink in Vorden

van 10.00 tot 16.00 uur.

Adres: Het Jebbink 13
Kraam € 20,- 2e € 15,-

REAN EVENEMENTEN
Tel.(010)4328696

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

^ VEEVOEDERHANDEL
AH. VLOGMAN

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

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prsopgave

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS

Indoor Sport Vorden
Start op 26 april met een nieuwe

Cursus zelfverdediging
Wat doe je als iemand je vast grijpt dreigt te
schoppen of te slaan? Op deze en andere

bedreigende situaties zal de cursist leren om direct
effectieve verdedigingstechnieken toe te passen.

Duur cursus: 10 weken. Kosten: € 60.-
Bel voor meer Informatie 0575 553433 of kijk op

www.indoor-sport.nl

oor
fijnproevers:
de Ruurlose

keuken
Met een keuken van Holtslag uit Ruurlo wordt koken kokkerellen.

Bij ons vindt u de allermooiste keukens, voor iedere smaak en voor

ieder budget. Neem de proef op de som: breng een bezoek aan onze

showroom. Spoorstraat 28 in Ruurlo. Telefoon (0573) 452 000

HoLjSLAG De beste keus !

27 t/m 29 juni 2003
&»*"* ^
•" 6
vrijdag 27 juni 20.00 uur:

Normaal
zaterdag 28 juni 20.00 uur:

Goed Goan,
grootschermbeelden
Normaal

zondag 29 juni: Koffieconcert met Normaal e.v.a.

START VOORVERKOOP
zaterdag 26 april
van 14.00 tot 17.00 uur bij JJC Flophouse, Hoogstraat 15, Toldijk
Telefoon (0575) 45 17 73 / 06 51070207.
Kaarten voor vrijdag 27 juni: €18.-. Kaarten voor zondag 29 juni: €15.-

Passe partout uitsluitend in combinatie met kamperen: €50.- (incl. tent, auto,
kamperen, ontbijt op zaterdagmorgen, vrij toegang zaterdagavond).

Vanaf 27 april liggen de kaarten bij de lokale voorverkoopadressen. Reserve-
ren kan: stort het verschuldigde bedrag + €2.- administratiekosten op bank-
nummer 3611 5005, Rabobank Steenderen o.v.v. Normaal in Toldiek.
De kaarten liggen dan bij de entree voor je klaar.

Bel voor informatie of vrijblijvende offerte:
Hubert Bremer (0575) 46 16 76

BREMER
STRAATWERK

Lankhorsterstraat 31 Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 16 76 of (06) 10 39 35 20

Heeft u al een 2003?
Vraag eens naar de zeer ruime mogelijkheden.

Telefoon (0575) 55 10 1O.

VALLE VERZASCA

vijvercentrum

AANBIEDINGEN
Hardhouten vlonderplanken

22 mm, per meter €3.75
Hardhouten balken 7x4,5 cm, per meter €3.75
Voorgevormde p.e. vijver 1000 liter nu €85.-

Zuurstofplanten per bos nu €1.60
2e keus 3-kamer vijverfilters met vortex

7500 liter, nu €225.-

Valle Verzasca vijveraanleg
de vijverspecialist in aanleg van vijvers

Bronkhorsterstraat 9 • Keijenborg
Tel. (0575)4611 95

Geopend iedere zaterdag van 9.00 - 17.00 uur.

HET PAKHUIS

Varsseveldseweg 25
Lichtenvoorde

tel. 0544-37 51 96 privé 0543-45 20 32
mobiel 06-22 48 15 10

Tegen inlevering van deze advertentie:

25% korting op alle ruitersportkleding
Geldig op 24 - 25 - 26 april 2003.

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

Vrijdag van 10.00 - 12.00 en van 13.30 - 21.00 uur



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

VLEES:

ZIGEUNER-
OF WIENER
SCHNITZEL

g 98

GROENTE:

AARDBEIEN

O."500 gram nu

VERS GEBAK:

ORANJE
TOMPOUCEN

van 3.78 voor 1.89

nu 4 stuks halen

2 stuks betalen

Gratis sparen
voor Hartman
tuinmeubelen

MAGERE
VRUCHTEN-
YOGHURT

pak 1 liter, diverse smaken

OS9
van 1.47 voor

PEPSI / SISI /
7-UP

fles 1,5 liter a 1.11

nu 3 flessen halen

2 flessen betalen

PAGE PLUS
TOILETPAPIER

24 rollen

van 9.87 voor

99

BROODAFDELING:

Oh WITTE-, BRUINE
BOLLEN EN

WITTE PUNTJES
zak 6 stuks a 0.95

nu 3 zakken halen

2 zakken betalen

SUN
TABLETTEN

pak 50 stuks a 8.99

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:
dinsdag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 19.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur

GALL^GALL

MO 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

Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

werkt!
Gratis advies en pers.

begeleiding.
30 dgn.-geld-terug-

garantie.
Ria Wildemors

onafh. Herbalife distr.
Tel. (0573) 25 62 42

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!

BBQ, Hapjes &
Partyservice

Henk Klaassen
Tel.(0575)551097
www.hapjes.com

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

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

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

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

0620438118

ZONNEBRIL
op sterkte vanaf €45.-

Zoekt u een zonnebril op sterkte waarmee u onder
alle omstandigheden veilig kunt genieten van de zon?

De voor uw ogen noodzakelijke bescherming is
afhankelijk van vele factoren: ultraviolette straling,

hobby's, deelname aan het verkeer, werkzaamheden,
kleur van uw ogen, vakantiebestemming etc.

Redenen genoeg om te kiezen voor een maatwerkadvies
bij uw vakman opticien. Wij bieden u een uitgebreide

collectie modieuze monturen en adviseren
kwaliteitsglazen van het topmerk Essilor.

NATUURLIJK BIJ UW VAKMAN-OPTICI EN!

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. (0575) 55 15 05

Voor informatie
neem contact
op met
-B (0575) 55 1097
of kijk op onze
website
www.hapjes.com

BBQ, Hapjes & Partyservice

Henk Klaassen
Heeft: M iets te vieren?
Wij verzorgen graag de

• hapjes
• salades of
• buffetten

voor u.

Autorijschool
Ruesink

Thijs Eckhardt

Stationsweg 1b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B

Geef lucht, geef leven

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden
van doorplaatsing

in meerdere edities
Astma
Fonds e

www.astmafonds.nl



A. Klein: "Verplaatsing GSM mast
aan het Wiemelijk schaadt
gezondheid kleuters "Klimboom"!!!
Vordenaar A. Klein heeft ernsti-
ge bezwaren gemaakt tegen het
feit dat de GSM mast aan het
Wiemelink tien meter naar vo-
ren wordt geplaatst en ander-
halve meter hoger wordt. Deze
mast schaadt volgens hem de
gezondheid en hoort absoluut
niet in een woonwijk te staan.
Zijn argumentatie: 'Toen deze
mast destijds werd gebouwd
diende het als T.V. mast. De
kleutercrèche "De Klimboom"
moest nog worden gebouwd,
terwijl ook de appartementsge-
bouwen van de Decanije er nog
niet waren.
Thans "zitten" er de telefoonlijnen
op de mast. Binnenkort komt BEN
erbij, vandaar dat de mast hoger
moet worden en naar voren moet
worden gehaald. Onlangs nog is de
Gezondheidsraad op verzoek van
de regering opnieuw een onder-
zoek gestart naar de gezondheids-
effecten van blootstelling aan ra-
diofrequentie electromagnetische
velden, met name voor omwonen-
den van een radio en televisiezen-
der. Deze bloostelling kan leiden
tot hoofdpijn, slapeloosheid en
kanker. Denk aan "De Klimboom".
Gelet op de huidige situatie ( wo-
ningbouw en kleuters) en horizon-
vervuiling is verplaatsing van de
mast richting Industrieterrein ab-
soluut noodzakelijk", zo zegt hij.
Klein wijst naar bijvoorbeeld Eer-
beek waar men stelt: "Belangen
van de burgers zouden zwaarder
moeten wegen dan provider UPC.
Hier gaat zelfs een proces gevoerd
worden. In Harfsen/ Gorssel zijn
na lang discussieren, de masten
naar buiten de bebouwde kom ver-
plaatst ( rondweg-industrieterrein
etc). In Sluis in Zeeuws Vlaanderen

wordt proces gevoerd naar de be-
vindingen van de Antwerpse Stra-
lingsdeskundige de heer K. Kun-
nen die concludeert dat bewoners
die onder een zendmast wonen, 40
procent meer kans op ziekte kan-
ker hebben.
Volgens de heer Klein had in Vor-
den de Commissie Welstand op
moeten treden en voor dit nieuwe
bouwwerk aan het Wiemelink een
vergunning moeten weigeren. Let
wel, het bestemmingsplan zegt :
dit is groenzone! " Overigens de
grond rond de mast is zwaar ver-
vuild", zo zegt Klein die zijn be
zwaren aan de geschillencommis-
sie heeft voorgelegd. "Ze hebben
mij "gehoord" en verder niets. Er is
gewoon groen licht aan de ge
meente gegeven met als resultaat
de mast wordt hoger en naar vo-
ren gehaald. Onbegrijpelijk.
Er is een gezegde dat luidt "rege
ren is vooruitzien". Nu de mast
niet naar het Industrieterrein of
naar elders wordt verplaats zullen
er ongetwijfeld processen komen
of worden er claims ingediend.
Nogmaals hier is de gezondheid in
het geding!! Een paar weken gele
den hebben de politiebonden de
minister verzocht een onderzoek
te doen naar de ( mogelijke)
schadelijke gevolgen van straling
van zenders, die nodig zijn bij het
nieuwe communicatiesysteem
van brandweer, GG&GD en politie.
Dit naar aanleiding van resultaten
in Engeland. En wat zegt men in
Vorden, net doen of er niets aan de
hand is en gewoon toestemming
verlenen, gewoon de mast hoger
maken en naar voren plaatsen. Ik
ben daar buitengewoon teleurge
steld over", zo zegt Klein verbit-
terd.

Zomerzotheid
Pasen is voorbij en de zomer
hangt al in de lucht. Nog 2
maanden en de zomerkleren
kunnen weer uit de kast.
De winkels hangen inmiddels al
vol met de nieuwste mode, niets
verhullende zomerkleren die on-
verbiddelijk de nadruk leggen op
onze schoonheidsfoutjes. We wor-
den met de neus op de feiten ge
drukt. Er moet wat gebeuren. De
markt voor afslankproducten
wordt steeds groter en groter, men
wil nog gauw even die extra 10 ki-
lo kwijt voor de zomer.
Ook bij Beheer 'Slank-Klup' merkt
men deze tendes. Het patroon
ziet er voor velen als volgt uit: van
maandag tot en met donderdag
vasten en van vrijdag tot en met
zondag lekker eten met iedereen
mee. Het effect wat men daar mee
bereikt is minimaal en op de lange
duur niet vol te houden, het is

Vorden zingt
A.S. zondag 27 april s'avonds
staat er in de Dorpskerk weer
een zangdienst op het program-
ma onder het welbekende mot-
to "Vorden zingt".
Er worden dus weer mooie en be
kende liederen gezongen uit diver-
se bundels en deze zijn op verzoek
aangevraagd. Het ziet er dus veel-
belovend uit en maakt een bezoek
aan de Dorpskerk zeker de moeite
waard.
'Vorden zingt' bestaat inmiddels 7
jaar en de verzoekjes blijven onver-
minderd binnenkomen. Er wordt
dus echt in een behoefte voorzien
en de voorbereidingscommissie
wil dan ook een woord van dank
overbrengen aan al diegenen die
door het aanvragen van verzoe-
kliederen een bijdrage leveren aan
de inhoud van Vorden zingt'.
De korte overdenking zou deze
keer worden gehouden door d.s. B.
Oosterbroek uit Apeldoorn maar
hij is wegens ziekte verhinderd. In

zelfs ongezond. Bij beheer 'Slank-
Klup' leert men met behulp van
onze menu's een ander eetpatroon
aan met normale voedingsmidde
len. Cliënten staan vaak verbaasd
over de hoeveelheden die ze moe
ten eten.
Dat bevestigt onze ervaring dat
mensen geneigd zijn zichzelf uit
te hongeren. Inmiddels heeft Be
heer 'Slank-Klup' een tweede lijn
uitgezet waarbij mensen het menu
volgen maar daarnaast een afval-
ondersteunend product gebruiken.
Gebruik van dit product is optio-
neel, dus alleen het menu volgen is
nog steeds mogelijk. Kom vrijblij-
vend een kijkje nemen tijdens een
klupuur. Zie voor plaats en tijd de
advertentie elders in Contact.
Voor meer informatie kijk op:
www.slank-klup.nl

zijn plaats komt nu dhr. G. Beking
uit Enschede. Hij is al diverse ke
ren voorgegaan in Vorden en bij
velen dus bekend. Het thema voor
de korte overdenking is:' Belijden
en geloven'.
Het orgel zal weer worden be-
speeld door dhr. W. Kuipers en hij
komt deze keer met een trompe
tist in de persoon van Reik Heus-
inkveld die voor een extra feeste
lijk tintje zal zorgen. Deze trompe
tist heeft al vaker de zangdiensten
mede muzikaal opgefluisterd. Ze
zullen samen vooraf al een aantal
fraaie melodieën ten gehoren
brengen dus het is raadzaam om
als het kan vroeg te komen.
Na afloop is er in "de Voorde" een
gezellig samenzijn en kan er nage
praat worden onder het genot van
koffie en thee.
Verder is er een boekentafel waar
boeken, gedichtenbundels en tijd-
schriften gratis worden uitge
leend.

Jan Borgonjen: "Internationaal Wim
Kuijpertoernooi kernactiviteit bij
"Plan van aanpak" inzake Normen
en Waarden"

Jan Borgonjen overhandigt Herman Vrielink rapport Normen en Waarden.

Jan Borgonjen is een man die ja-
renlang ( en nog steeds) nauw be
trokken is bij de organisatie van
het internationale Wim Kuijper-
voetbaltoernooi voor D- teams. Een
toernooi onder de vlag van de voet-
balvereniging "Vorden" waaraan
ook de toppers Ajax, Feijenoord en
PSV in de leeftijd 10-12 jaar mee
doen. Voor Borgonjen is dat niet al-
leen een tweedaags voetbalevene
ment, hij vindt namelijk ook dat
daar voor de jeugd begrippen als
"normen en waarden" aangekop-
peld moeten worden.

Jan Borgonjen: "Eigenlijk preven-
tief bezig zijn voor de groep jonge
ren, zeg maar de leeftijdsgroep 10-
12 jaar. Ik weet het, "normen en
waarden" is een breed verhaal. We
kunnen met zijn allen roepen dat
ook de jeugd zich hieraan moet
houden, maar de vraag is hoe reali-
seer je dat daadwerkelijk. Een paar
jaar geleden hebben we tijdens het
Kuijpertoernooi de politie uitgeno-
digd. De overheid stelde namelijk
gelden aan de politie beschikbaar
voor akties met de jeugd de zoge
naamde "Bolkestein-gelden".

De politie Ysselstreek was tijdens
het toernooi op beide dagen met
een stand aanwezig. In contact tre
den met de jeugd. Eigenlijk wilde
de politie ermee bereiken dat ze
niet zo'n boeman is, als veel jeugd
wil doen geloven. Men kon niet al-
leen met vragen bij de politie te
recht. Ook werd er foldermateriaal
over "normen en waarden" be-
schikbaar gesteld. De politie was
zeer tevreden over de belangstel-
ling. Vervolgens zette de overheid
de "Bolkestein-gelden" stop. Erg
jammer", zo zegt Jan Borgonjen.

Toen kwam het project "normen
en waarden" ook stil te liggen. Ech-
ter niet voor lang, want via, via
kwam Jan Borgonjen in contact
met Henna de Ruigh, een vrouw
die zich dagelijks bezig houdt met
jeugdwerk. Borgonjen: "Het bleek
al gauw dat we op dezelfde golf-
lengte zaten. Ook kreeg ik enkele
waardevolle tips van haar, onder
meer "schakel de plaatselijke poli-
tiek in". Via Ria Aartsen kwamen
we in gesprek met onder meer
wethouder Chris Wichers, die me

teen enthousiast raakte over onze
ideeën", zo sprak hij

Inmiddels was er een werkgroep
in het leven geroepen bestaande
uit Jan Borgonjen, Wim Altena en
Rob Voskamp. Altena is een des-
kundige op het gebied van organr^
satie en projectmanagement. Vos-
kamp is gemeentelijk welzijns-
ambtenaar.Tegen de gemeente
Vorden werd gezegd dat men de
jeugd wat voor later wilde meege
ven. Terwijl de werkgroep zich be
zig ging houden met een tweetal
werkdocumenten te weten een
"plan van aanpak" en een docu-
ment "uitgangspunten", werd tij-
dens het vorig jaar gehouden Wim
Kuijpertoenooi een flink bedrag
voor het project "Clinic Clowns"
bijeengebracht.

Jan Borgonjen: "Thans is het zover
dat het project "normen en waar-
den" een vervolg moet krijgen. Ac-
tiviteiten ontwikkelen waarvan de
jeugd, die bepaalde dingen nu nog
niet ziet zitten, maar die "later"
ongetwijfeld zal constateren blij te
zijn dat ze deze kunnen uitvoeren.
Het gaat hier niet alleen om "nor-
men en waarden" via de voetbal,
maar is bedoeld voor alle kinde-
ren. Dat "normen en waarden" na
schooltijd verder gaan", zo zegt hij
enthousiast waarbij Jan Borgonjen
er tegelijkertijd aan toevoegt dat er
nog heel wat werk verzet moet
worden.

CLOWN PROPER
Na de projecten "HALT" en "Clinic
Clowns" is de eerste stap, ( uiter-
aard weer tijdens het Kuijpertoer-
nooi in augustus aanstaande) de
introductie van de Clown met de
naam "Proper". Deze clown "Pro-
per" zal tijdens dat toernooi de af-
trap doen van een project dat gaat
over de hoeveelheid rommel
(zwerfvuil). Hij zal degenen die
rommel achteloos weggooit op de
vingers tikken.

Vervolgens gaat Clown "Proper"
ook de basisscholen inspecteren.
De voetbalvereniging "Vorden" en
de scholen introduceren dan tege
lijkertijd het zogenaamde "R-
Team", dat bijvoorbeeld voor twee
maanden wordt aangewezen. lede

re week verzamelen zij het zwerf-
vuil op en om het terrein waarvoor
zij verantwoordelijk zijn. Zij verza-
melen de rommel in containers
die periodiek geleegd en gewogen
worden. De vereniging of school
die aan het eind van het jaaMvin-
naar is, krijgt een aanspreVhwde
prijs die door de wethouder van
milieuzaken wordt uitgereikt.
(Tussen twee haakjes, de werk-
groep is voornemens om de start
van een nieuw project parallel te
laten lopen aan een schooljaar,
dus van augustus t/m juli van het
jaar daarop).

Na het project met clown "Proper"
zal de werkgroep gaan evalueren
en aan de hand van de bereikte re
sultaten beslissen wat het volgen-
de project zal zijn. Het project
"normen en waarden", in een
boekwerkje vastgelegd, werd in de
cantine van de voetbalvereniging
door Jan Borgonjen aan Herman
Vrielink, voorzitter van "Vorden"
overhandigd. Dit gebeurde in aan-
wezigheid van onder meer de poli-
tie, de scholen, Vordense Onderne
mers Vereniging. Behalve wethou-
der Wichers was ook burgemees-
ter Kamerling van de partij. Her-
man Vrielink was blij dat er een
projectgroep is opgestaan die "nor-
men en waarden" bij de jeugd wil
stimuleren. "Maar ik ben ook trots
op het feit dat het Kuijpertoernooi
een bijdrage biedt aan preventief
jeugdbeleid. Hopelijk vindt het ini-
tiatiefin de toekomst ook bij ande
ren navolging", zo sprak Herman
Vrielink.

Wethouder W. Chr. Wichers vond
het een goede gedachte van het ge
meentebestuur dat zij het project
"normen en waarden" heeft opge
pakt, waardoor aan het jeugdbe
leid meer "handen en voeten" kan
worden gegeven. Een goeie zaak.
Het gaat er bovendien om dat ou-
deren en jongeren meer respect
voor elkaar zullen tonen. Ik hoop
dat het "plan van aanpak" zal sla-
gen. Niet alleen zal de gemeente
daaraan bij moeten dragen, maar
ook scholen, politie, bedrijfsleven,
anders komt er van zo'n plan niets
terecht. Dus hebben we veel ere
atieve mensen nodig", aldus de
wethouder.



• Administratief f l»

• Automatisering «Magazijn en logistiek

Constructie / lastechniek • Metaalbewerking

Engineering • Montage / assemblage

Inkoop / verkoop • Onderhoudstechniek

Installatietechniek » Prpduktiepersonee!

personeelorf lanuat ie

Spalstraat 31 Hengelo Gl
Telefoon (0575)46 4601

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

Breedte Uitval

250 cm 200 cm

300 cm

350 cm

400 cm

450 cm

Van

500 cm

550 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

.

Nu voor €

850,
950,-
998,-

1050,
1098,
1150,
1198,-

Ook leverbaar met oogwindwerk

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

Exclusief op de nederlandse markt
Duurzame, vormvaste constructie
Tochtdichte afsluiting
Lagere stookkosten
Geluidswerend
Bestand tegen weer en wind
Onde rhoudsarm
Eenvoudig schoon te houden O
Inbraakvertragerkl volgens Veilig wonen'
Komo gecertificeerd

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

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

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

meubelen HOND

www.helminkmeubelen.nl
t h u i s

Contactjes?
Het cement

tussen vraag en aanbod!

Periodiek onderhoud
computernetwerken

Weevers Net

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

Donderdag in Hengelo (Gld.):

GRATIS* RUIT REPAREREN
LET OP DE GELE TENT VAN AUTOMARK
Donderdag l
24 april kunt u terecht l
op de parkeerplaats |
van het marktterrein J
in Hengelo (Gld.) |
en wel van 09.00 tot i
17.30 uur. I

Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Kenteken graveren kost € 15,- per auto. Voor € 5,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbren-
gen, waardoor de gravures 's avonds en bij regen goed zichtbaar blijven: betere preventie. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet
hij allé ruiten met het oude nummer vervangen!

GRATIS' RUiTREPARATIÊ

TER IN VOORRUIT
EER DAN 50% DOORSCHEURKANS, OOK OP VAKANTIE!

Vakantiehitte enerzijds en vrieskou anderzijds zorgen
voor grote spanningen in voorruiten: uitzetting en in-
krimping doen kleine barstjes/sterretjes doorscheuren tot
een grote barst Volgens technisch onderzoek is de door-
scheurkans zelfs meer dan 50%! Dit doorscheuren kan
onveiligheid en afkeuring bij de APK tot gevolg hebben.
U kunt dit voorkomen door de voorruit door middel van
harsinjectie te laten repareren. Tijdige reparatie voor-
komt een dure (eigen risico!) en tijdrovende vervanging

van uw voorruit Een voorruit op vakantie laten vervan-
gen is lastig en de afwikkeling met verzekeraars (buiten-
land!) ingewikkelder. Laat geen barst in uw vakantie ont-
staan!

* Reparatie van een sterretje/breukje in de voorruit door middel
van harsreparatie is daarom voor WA-Plus, Casco en All-Risk ver-
zekerden zonder kosten. Reparatie is namelijk veel goedkoper
dan vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzeke-

raar, U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-claim verlies.
U moet voor de juiste verzekeringsgegevens bij reparatie wel
uw laatste groene kaart meenemen.
Let op: deze aanbieding geldt niet voor particulier verzekerden
van Centraal Beheer. Bent u verzekerd bij een van de andere ver-
zekeraars, dan bent u welkom bij de Mobiele Service van Auto-
mark, specialist in harsreparaties. Meldt u zich bij aankomst
direct voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt ter plekke een
vrijblijvend en deskundig advies.

* 'Reftectielaag', 'Autwnark', het 'STOP' togo, de kleur 'geel', de 'vorm tent' en "Safe Sight' z|n gedeponeerde merken van Automark-Röst



GLTO Vergadering
uitgesteld
De voor donderdag 24 april in zaal
"De Herberg" geplande vergade-
ring van de GLTO afdelingen Vor-
den/Warnsveld/Zutphen; Hegelo;
Steenderen; Zelhem en Humme-
lo& Keppel/Doesburg, is vanwege
de nog steeds heersende vogelpest
tot nader order uitgesteld.

Paasdrive
bridgeclub BZR
Woensdagmiddag 16 april werd
bij bridgeclub BZR een paasdrive
gehouden.
Deze drive werd in de vorm van
een "bridge-bingo" gehouden.

De deelnemers werden in 2 lijnen
"geplaatst, waarin dezelfde spellen

werden
gespeeld.
Iedere deelnemer kon een score-
kaartje uitzoeken met 18 scores
die
daadwerkelijk ooit op de be-
treffende spellen zijn behaald.

Het was de bedoeling dat zoveel
mogelijk scores op de kaart wer-
den behaald.
Dit vergde de nodige creativiteit
bij het bieden, maar vooral ook bij

Spelmiddag Zwembad

spelen en tegenspelen van de spel-
len.
Het merendeel van de spelers vond
het dan ook buitengewoon lastig
om bewust
een bepaalde score te halen.

Uiteindelijk werd de volgende uit-
slag bereikt:

A-lijn:
l . M w. A. van Burk / M w. A. W. van
Gastel 12 goed; 2. Dhr. H. Wagen-

-ivoorde Dhr. J. Holtslag 9 goed;
Mw. C.E. Smit / Dhr. L. J. Sprey 9
goed; 4. Mw. A.Jansen Vreling Dhr.
W. Jansen Vreling 8 goed; Mw. L.
Polstra Dhr. S. Polstra 8 goed;
Dhr. D. Weijers / Dhr. G. Hissink 8
goed; Dhr. J. W. Costermans / Dhr.
H. Enthoven 8 goed; 8. Mw. R. den
Ambtman / Mw. R. Thalen 6 goed;
Mw. N. Hendriks / Dhr. G.G. Berg-
man 6 goed; Mw. K. Vruggink / Mw.
D. Hoftijzer 6 goed; 11. Mw. A. Si-
monis / Mw. R. Webbink 5 goed;
12. Mw I.H.M. Fuhri Snethlage /

«Dhr. G.H. Fuhri Snethlage 4 goed.

B-lijn:
1. Mw. M. Koekkoek / Dhr. P. den
Ambtman 17 goed; 2. Mw. H. Ster-
tefeld / Dhr. F. Stertefeld 10 goed;
Mw. L. Lamers / Dhr. H. J. Kip
10 goed; Mw. J. Machiels / Mw. E.
Kamp 10 goed; 5. Mw. G. Bouman /
Mw. A.W. van Manen 9 goed; 6.
Dhr. A. de Bie / Dhr. L.W. Harmsen
8 goed; Mw. JJ. Vreeman / Dhr.
G.H. Vreeman 8 goed; M w. T. Hooy-
veld / Dhr. J. Duinkerken 8 goed;

^Mw. T. Speulman / Dhr. P. Speul-
man 8 goed; 10. Mw. H.J. de Bruin /
Mw. G. Kriek 7 goed; Mw. W. Tol-
kamp / Mw. E.J. van Leuvensteyn 7
goed; 12. Dhr. G. Gille / Dhr. H.
Groot Bramel 6 goed; 13. Mw. H.J.
Scholten / Dhr. J.H. Scholten 4
goed' 14. Mw. H. Dam / Dhr. H. Len-
derink 3 goed.

N.B.V.P vrouwen
,van nu afd.
Vorden
Woensdag 16 april j.l. verzorgde
het eendagsbestuur bestaande uit
10 dames een gezellige avond.
M.m.v. Henk en Anita uit Laren
Gld. met liedjes van o.a. Rob de
Nijs en Boudewijn de Groot. Tus-
sendoor werden er mopjes in dia-
lect verteld. In de pauze koffie met
gebakken koek en ook nog lekker
presentje bij thuis reis. Het volgen-
de eendags bestuur is al weer druk
met de verassingsavond van 2004.

Het personeel van zwembad "In
de Dennen" zal het komend sei-
zoen op eigen initiatief diverse
evenementen organiseren.

Het eerste evenement staat al voor
zaterdagmiddag 3 mei op de agen-
da (twee dagen nadat het zwem-
bad voor het publiek is openge-

steld). Dan vinden er in en rondom
het bad op het "behendigheidspar-
cours" wedstrijden plaats in onder
meer spijkerbroekhangen, koek-
en snoephappen, balwerpen,
sponsgoóien, doeltrappen, lopen
met bekertjes op een dienblad etc.
Men kan zich vanaf l mei bij de
kassa van het zwembad opgeven.

GEN D A V O R D E N

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

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

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

APRIL
23 HVG Wichmond, mevr. Smits

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

ne Steege.

24 Klootschieten bij de Vordense
Pan.

24 Provinciale ontmoetingsdag
N.B.v.P. vrouwen van nu afd.
Vorden.

24 HVG dorp, lezing Mantelzorg VU.
26 Oranjeavond in 't Dorpscentrum.
26 HSV de Snoekbaars, senioren-

wedstrijd.
27 "Vorden zingt' in de Dorpskerk.
27 Klootschiettoernooi Wilden-

borch.
28 Bridgen in Dorpscentrum.
29 Agrarische P.R. reisje naar de

Veluwe N.B.v.P. vrouwen van
nu afd. Vorden.

30 Oranjefeest Vorden.
30 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
30 Handwerkmiddag Welfare in

de Wehme.

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgen-
de keer is op donderdag l mei
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 za-
ken. Iedereen die dat wil, kan zich
tot de CDA-fractie wenden, hetzij
voor zichzelf danwei namens een

vereniging of instantie. Het is wen-
selijk, dat men zich van tevoren te-
lefonisch meldt, zodat er zonodig
nog wat kan worden voorbereid en
in ieder geval diegene van de CDA-
fractie aanwezig is, die het be-
treffende onderwerp in zijn porte-
feuille heeft.

Het spreekuur is op donderdag-
avon l mei a.s. op het Gemeente
huis. Om u vooraf telefonisch te
melden dient men contact op te
nemen met Ab Boers (fractievoor-
zitter CDA).

P.C.O.B. hield haar
paasbij eenkomst
Donderdag 17 april j.l. hield de
P.C.O.B haar paas-bij eenkomst
in de Leukezaal van het Dorps-
centrum.

Deze werd geopend door de vice
voorzitster, mevr. T.G. Ridderhof,
die de aanwezigen welkom heette.
De verzorging van deze middag
was samengesteld door de dames
mevr. C. van Reeuwijk en onze
gast mevr. L. van Ruller.
Er was een goede liturgie door de
ze dames vastgesteld met veel be
kende liederen. De muzikale om-
lijsting werd verzorgd door Mevr.
A. Rigterink. Voor de pauze ver-
zorgde mevr. van Reeuwijk de
middag, die typerend uiteenzette
het verschil tussen licht en don-
ker, zowel in het oude testament,
als in de huidige tijd klonk en
klinkt toch steeds de vraag; "Waar-
om toch zoveel ellende".
Wij zouden hierop zo graag een
antwoord willen, maar dit blijft
voor ond een geheim, welke God
ons ter zijner tijd wel zal vertellen.
Ze maakte ook nadrukkelijk de
verwijzing van het kruis naar de
opstanding. Het verhaal over een
boom, waar een tak werd afgehakt

en die later werd gebruikt als een
fluit onder dezelfde boom sloot
hierbij mooi aan en viel bij allen
zeer in de smaak.
Na de pauze vertelde mevr. Ruller
over het joodse feest: de Persach
(feest van de bevrijding uit Egypte
van het joodse volk) hetgeen jaar-
lijks nu nog door alle joden wordt
gevierd. Een feest van zonsonder-
gang tot zonsondergang. Zij vertel-
de wat men zoal eet en drinkt, 4
bekers wijn is normaal. In Jezus
tijd werd dit natuurlijk ook ge
vierd, vandaar de link naar het sla-
pen van de discipelen in het hof
van Eden.
Het feest werd en wordt mooi
beëindigd met de woorden: "Vol-
gend jaar in Jeruzalem".
Een fijne middag!! Mevr. Ridderhof
had de zaal weer feestelijk in de
bloemetjes gezet. Ook de drie da-
mes kregen elk een mooi, door
haar gemaakt, bloemstuk.

Na enkele mededelingen, van
huishoudelijke aard, sloot zij de
middag en wenste een ieder fijne
paasdagen toe en verwees naar de
ledenmiddag van donderdagmid-
dag 22 mei a.s.

Op weg naar meerwaarde:

Op weg naar basisbibliotheek
de Graafschap
EÉN BASISBIBLIOTHEEK
De bibliotheken van Zutphen,
Warnsveld, Vorden, Lochem en
Gorssel zijn van plan om samen
één basisbibliotheek te vor-
men. De basisbibliotheek is een
regionaal werkende biblio-
theek met verschillende vesti-
gingen. Zij vormt één organisa-
tie, met één bestuur, en heeft de
gezamenlijke gemeenten als
opdrachtgever.

Nu werken de bibliotheken in de
Graafschap al veel samen, maar
het doel van de basisbibliotheek is
natuurlijk om de inwoners van de
genoemde gemeenten nog beter
van dienst te zijn en meer te bieden.

Basisbibliotheek de Graafschap
past in landelijke en provinciale
veranderingen
Het idee van de regionaal werken-
de basisbibliotheek past in door
het rijk en de provincie gestimu-
leerde veranderingen. Samen met
de landelijke organisatie van bibli-
otheken, het Nederlands Biblio-
theek en Lectuur Centrum, heb-
ben rijk, provincies en gemeenten
afgesproken om overal in het land
basisbibliotheken te vormen.

Visie
De gemeentebesturen en de biblio-
theekbesturen hebben een visie op
de basisbibliotheek geformuleerd.
Deze visie dient als basis voor een
onderzoek naar hoe de basisbiblio-
theek eruit zou moeten zien.

De visie heeft de dienstverlening
aan de klant als uitgangspunt:
De verschillende vestigingen van
de basisbibliotheek moeten een
nog lagere drempel krijgen voor
de inwoners van de Graafschap.

Inwoners kunnen er terecht voor
digitale en andere informatie. Zij
kunnen met hun pasje bij alle ves-
tigingen terecht, of kunnen in
hun eigen vestiging een keus ma-
ken uit het brede aanbod van de
basisbibliotheekv De medewerkers
zijn in staat om de klanten overal
op professionele wijze te helpen
bij het zoeken naar informatie. In
de verschillende vestigingen vin-
den allerlei activiteiten plaats.

De basisbibliotheek kent verschil-
lende loketten en vestigingen. Niet
alle publieksloketten bieden de
zelfde mogelijkheden, maar wel
kunnen zij alle doorverwijzen of
bemiddelen. Uitgangspunt is dat
elke inwoner dicht bij huis terecht
kan voor de een of andere vorm
van bibliothecair ontmoetings-
punt, al dan niet gecombineerd
met andere functies.

Onderzoek: eerst een globaal
ontwerp
Het onderzoek naar de vorming
van de basisbibliotheek is gestart.
Het jaar 2003 is nodig om een globaal
ontwerp van de basisbibliotheek te
maken. Dit globaal ontwerp zal
aan de gezamenlijke gemeente-
besturen keuzes bieden inzake de
dienstverlening die de basisbiblio-
theek biedt en de organisatie die
daarvoor nodig is. Nadat de bestu-
ren hun keuzes hebben gemaakt,
worden deze uitgewerkt in een
specifiek ontwerp. Het specifiek
ontwerp zal begin 2004 worden
opgesteld. De gemeentebesturen
en bibliotheekbesturen nemen
aan de hand van dit specifiek ont-
werp in april 2004 een definitief
besluit over de vraag of de basisb;'
bliotheek er komt en hoe die ei^ffl
ziet. Voor de inwoners zal dan per
l januari 2005 de basisbibliotheek
een feit zijn.

Jan Krooi treedt terug
bij de Rabobank
Jan Krooi, algemeen directeur
van de Rabobank Graafschap-
West, is na overleg met het Be-
stuur, op eigen verzoek met in-
gang van 15 april 2003 ver-
vroegd uitgetreden.

De redenen daarvoor zijn de toe
nemende gezondheidsklachten
van de heer Krooi die mogelijk
voortvloeien uit het feit, dat hij
zijn verantwoordelijke functie van
algemeen directeur in toenemende
mate als belastend ervaart.

Binnen het Bestuur is over een
eventuele vervroegde uittreding
de afgelopen periode regelmatig
met hem van gedachten gewisseld.
Jan Krooi is sinds 1970 in dienst
van de Rabobank Graafschap-West,
waar hij in 1982 tot algemeen di-
recteur is benoemd. Hij heeft ruim
twintig jaar de bank op een voort-
varende en zorgvuldige wijze ge-
leid. Om deze voortvarendheid

ook in de nabije toekomst voor
Rabobank Graafschap-West te waar-
borgen, is de heer Krooi tot de
conclusie gekomen dat nu het
moment is gekomen om ruimte te
creëren voor een nieuwe algemeen
directeur.

Het Bestuur en de Raad van Toe
zicht respecteren dit besluit en
zijn Jan Krooi zeer erkentelijk voor
zijn getoonde inzet, loyaliteit en
professionaliteit en zijn prettige
samenwerking binnen het Bestuur
en met de Raad van Toezicht.

Gerrit Scheers, thans onderdirec-
teur particulieren, zal de taken en
verantwoordelijkheden van Jan
Krooi tijdelijk op zich te nemen. Er
zal de heer Krooi, op een nog nader
te bepalen datum, een afscheids-
receptie worden aangeboden, waar-
door iedereen in de gelegenheid
wordt gesteld om persoonlijk af-
scheid van hem te nemen.

EO Jongerendag in Gelredome
De 29ste EO jongerendag vindt
dit jaar plaats op zaterdag 14
juni in het Gelredome in Arn-
hem.

De toegang is zoals altijd gratis.
Wel moet er van tevoren gereser-
veerd worden. Telefoon 0900-
3002200 of op www.eo.nl/jonge-
rendag. Het thema dat dit jaar cen-
traal staat is: 'Experience God'.
Wim Grandia en Willem Ouwe-
neel (o.a. op t.v. te zien in 'Zij ge
looft, zij niet') zullen over dit the
ma spreken.

De artiesten die jaar zijn ZOEgirl,
Tobymac en de topper Michael W.
Smith.
Ervaar ook eens een jongerendag
zoals de andere 30.000 bezoekers!

Ook dit jaar is er de mogelijkheid
om samen met andere jongeren
uit Vorden en omstreken voorde
lig met de bus naar Arnhem te
gaan. Snel opgeven is zeer ge
wenst!
Voor info en opgave: Henri Eskes,
tel. 55 44 22 en Carolien Brouwer,
tel. 55 10 60.



In samenwerking met voedings-
deskundigen en universitaire weten-

schappers is iets moois ontstaan.

REVOLUTIONAIR
AFSLANKEN

VOOR MEER INFO WWW.SLANK-KLUP.NL

Beheer

"Slank-klup"
€550
^ W j p.w.

WWW.SLANK-KLUP.NL Inschrijfgeld: € 15,- incl. 1e weging

• Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet.

• Speciale aanvullingen voor heren, tieners en zwangeren.

• Goede begeleiding en een gezellige sfeer.

Ook lid worden, kom dan naar:

Vorden, Dorpscentrum dinsdag 19.00 uur tel. (0575) 55 21 72

Wichmond, Ludgerusgebouw maandag 19.00 uur tel. (0575) 55 21 72

Warnsveld, de Eekschuur donderdag 19.00 uur tel. (0575) 55 21 72

Zelhem, Cult. Ctr. de Brink maandag 19.00 uur tel. (0314) 36 35 51

Hengelo, Ons Huis donderdag 19.00 uur tel. (0314) 36 06 05

Ruurlo, Rest. Keizerskroon donderdag 18.45 uur tel. (0573) 40 13 42

B.g.g. kunt u bellen met het hoofdkantoor tel. (0523) 2315 71

Onze kracht persoonlijke aandacht

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 -VOORST

Tel. (0575)501334

Contactjes?
Het cement

tussen vraag
en aanbod!

Kijk
voor

nieuws
ook op:

*A Live on stage:

•A'lölUitMit- '"

HOT RADI01VIEGA PARTY
3 AREA S 100% FUN

IILLU-i il

Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, 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

Zondag 11 mei : DI-RECT
Voorverkoop : Witkamp laren,Haarsalon

Figaro lochem of bel 0900-wit kamp
zaal open 19:00 uur - 23:00 uur

v.verkoop € 10,00 a/d zaal € 12,50

Zondag 18 mei: l NT WIN E
Voorverkoop : Witkamp laren,Haarsaion

Figaro lochem of bel 0900-witkamp
zaal open 20:00 uur - 23:15 uur

v.verkoop € 10,00 a/d zaal € 12,50

Meer info ? : WITKAMP.COM

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

week 17-03
aanbiedingen geldig
t/m 4 mei modekoopje

herenpiqué
streep polo
norm. v.a. 15,95
nu slechts:

AKMOWORKS
blouses
div. dessins
mt. M - XXL
norm. 15,95

nu voor:

•

AKMOWORKS
T-shirts

i div. modellen
mt. S - XL
norm. 8,50 nu:

AKMOWORKS
piraatbroek J
mt. S - XL
norm. 17,95 nu:

^y

F A S H I O N )
voor het héle gezin

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

Voor uw

tuinplanten,
bomen,
vaste planten
en graszoden

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gid.)

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.

Beperking
Geef lucht, geef leven

Astma
Fonds [CBFS

www.astmafonds.nl



BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS

"Probeer 'm nu!
De nieuwe smaak van

Coca-Cola van i l la"

BESTSELLER!

Coca-Cola
Diverse soorten
Fles 150 cl.

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
OEDKOPERD

Hollandse
trostomaten
500 gram

BESTSELLER!

Ward Kuyvenhoven, bezorger en
kruidenierswaren PLUS Sterk te Gorinchem

Sucadelappen
Kilo

Zuivelhoeve
Boer'n vla
Bitterkoekjes
of vanillevla appeltaart
800 ml. O99

y5£GARANDEE«D\

NERGENS l
GOEDKOPER |
* l

Iglo pizza crossa
Diverse smaken

Per stuk 300 gram 1.99
4 pizza's naar keuze

5«•
oo

Uniekaas
Jong belegen

Vers van het mes. Aan het stuk

| 6f«A«ANDEEI<D\

l NERGENS l
VGOEDKOPERJ

Mager
rundergehakt

Kilo

89

K aiser broodjes
Om zelf thuis af te bakken

Pak 8 stuks JWT

O6.66

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

Alte Weintradition,
Tradition rouge of

Rosé des Fruits
Fles 1 liter JU84-

UiEGARANDEERD^V
SIERGENS
jQEDKOPER |

Heïneken
Pils

Krat 24 flesjes
a 30 cl. J0t*9

19

59
Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald.

Huggies
Beginnings,
Adventures
of Freedom
Diverse maten
Per pak
17.99

(GiGAII*NDEE«D\

NERGENS l
GOEDKOPER [

2 pakken naar keuze

49

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 Hahnweq 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vr'Jda9 8-°°-2 1 -00

zaterdag 8-°°-17-00

www.plussupermarkt.nl
17/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 24 t/m zaterdag 26 april 2003. Pri jswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Brood blijvend in prijs verlaagd!



Biilage Weekblad Contact
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Koninginnedag
2003
30 april, een dag van gezellig-
heid in ons dorp Vorden.
Een jaar voorbij. Als voorzitter
van de Oranjevereniging maak
ik graag van gelegenheid
gebruik om te zien, naar het
voorbije jaar. De persoonlijke
ervaringen van het afgelopen
jaar weegt een ieder zelf.
Het afgelopen jaar is een diep
ingrijpend jaar geweest voor de
Koninklijke Familie.
In geboorte en overlijden zijn
fasen van het leven aan ons
voorbij gegaan. Een bewogen
Oranje jaar.
Met 30 april in het vooruitzicht,
hield het bestuur van de Oranje-
vereniging zich de afgelopen
periode weer volop bezig met de
voorbereidingen en organisatie
van ons Oranjefeest.
Koninginnedag in Vorden, dat is
de ontmoetingsdag voor vele
Vordenaren en oudgedienden.
Velen onder ons spreken met
trots over "Het feest van Vorden"
en is daardoor in onze beleving
zo vanzelfsprekend.
Vanzelfsprekend is het zeker
niet. Wij proberen als Oranje-
vereniging met een beperkt
budget, bestaande uit
opbrengsten van leden en
sponsoren een gevarieerd
programma te bieden zoals:
een toneelavond met muziek,
diverse kindervoorstellingen, een
fietstocht, vogelschieten, artiesten
in het dorp enz. Samen met de
plaatselijke horeca, een garantie
voor plezier en gezelligheid.
Dit alles kost veel geld.
Willen we dit in de toekomst
vanzelfsprekend blijven vinden,
dan is een toename van het
ledenbestand een noodzaak.
Ik doe een dringende oproep aan
alle niet leden, voor 5 euro per
jaar lid te worden van de
Oranjevereniging.
Om u op te geven als lid vindt u
elders in de Oranjekrant een
inschrijfformulier. Tevens zullen
wij u op Koninginnedag,
aanspreken lid te worden.
Na 24 jaar heeft Bennie
Bloemendaal besloten zijn functie
binnen het bestuur van de
Oranjevereniging neer te leggen.
Bennie geeft te kennen dat dit
een mooi moment is om het
stokje aan een ander door te
geven. Wij vinden het als bestuur
jammer dat Bennie ons gaat
verlaten. Graag wil ik Bennie
bedanken voor zijn inzet en
toewijding.
Koninginnedag wordt niet alleen
mogelijk gemaakt door haar
leden, maar ook met mede-
werking van, de gemeente
Vorden, de Vordense politie,
de muziekverenigingen Sursum
Corda en Concordia, de EHBO,
de VOV voor het aanbrengen
van de driekleur in de
Dorpsstraat en scouting "David
G. Alford". Onze bijzondere dank
gaat ook uit naar alle mede-
werkers die zich op welke wijze
dan ook inzetten voor een
welslagen van het Oranjefeest
in Vorden.

De Oranjevereniging wenst u een
onvergetelijke dag toe en
besluiten met de woorden:

'Een sterke Oranjeband
in ons eigen Nederland'

Namens de Oranjevereniging,
Frank Meulenbroek, voorzitter.

Vordens
Volkslied

Er ligt een vriend'lijk dorpje, er-
gens in Gelderland.

Men heeft er acht kastelen
als 't waar om heen geplant.

Wilt gij het leren kennen,
ga dan eens op bezoek,

Naar 't oude dorpje Vorden,
in Gelders Achterhoek. (2x)

Daar in dat oude dorpje,
dat achtkastelen oord,

Vindt men nog
veel natuurschoon,

dat mensenoog bekoort.
En in zijn mooie bossen,

waar 't beekje rustig vliedt,
Daar kan men nog genieten,
van 't nachtegalen lied. (2x)

Zoekt gij een rustig plekje,
ga Vorden niet voorbij,

Want daar leeft men
gemoed'lijk, eenvoudig

en gastvrij,
't Geen men u daar

kan bieden, vindt g'aan
geen zee of strand,

want Vorden is de parel
van ons mooi Gelderland. (2x)

Op Koninginnedag 30 april 2003
vieren we de 94e verjaardag van
Prinses Juliana, de 64e verjaardag
van Mr. Pieter van Vollenhove
en de 65e verjaardag van H.M.
Koningin Beatrix.

foto: Max Koot Studio/Rob Ris. © RVD.

Rabobank Graafschap-west sponsort hoogstaande culturele slotactiviteit.

Vorden op stelten tijdens slotactiviteit
Om uiteenlopende redenen is
het onmogelijk gebleken een
sponsor te vinden voor een
vuurwerk. Daarom heeft het be-
stuur van de Oranjevereniging
gezocht naar een andere hoog-
staande activiteit. Hierbij is de
keuze gevallen op Theatergroep
Vladimir. En dank zij de Rabo-
bank Graafschap-west is het
mogelijk deze bijzondere act
naar Vorden te halen.

BLURP
Tijdens de traditionele lampionop-
tocht zal er dit jaar wel een heel
vreemd figuur meelopen.
Het is een reusachtig... maar vrien-
delijk... ja wat eigenlijk., een moe-
rasgedrocht... een gorgelbeest....
een spin... ? laat u fantasie de vrije
loop! Hij is bereid u een vriende-
lijke poot te geven... of een ferme
schouderklop... beheerst de tel-
gang... en de polka....! Als hij er zin
in heeft zet hij er flink de pas in!
Vladimir zet de Blurp op innemen-

de en boeiende wijze in elkaar,
voor de ogen van een steeds ver-
baasder publiek!

VLINDER IN BEELD
Aangekomen op het grasveld voor
de kerk zal een bijzondere theater-
voorstelling worden opgevoerd
door een ander lid van dit theater-
gezelschap.

Loodzwaar... de laatste schreden
van de volgevreten rups... tevreden
nestelt hij zich en vangt met zijn
laatste opdracht aan. Vallend... op-
staan... de vlinder vecht zich uit de
spelonken van haar zelf gespon-
nen cocon... haar vleugels ontvou-
wen zich traag... schokkend... maar
trefzeker! Ze ontworstelt zich naar
een ander... vrij leven. Dan de trot-
se pracht van haar kleuren... haar
eerste voorzichtige slagen... de
langgerekte vreugdekreten... haar
grillige dansen... alleen of in par-
ten... de vijanden... de goddelijke
honing... haar onvermijdelijke ein-

de. In deze beeldende voorstelling
bent u getuige van de ontpopping
van
een lange rups tot een metershoge
vlinder. Deze vlinder danst zich
een weg door het leven.
EEN SPROOKJESACHTIG
SCHOUWSPEL.

Oranje-avond
Zaterdag 26 april
19.30 uur Oranjeavond in het
Dorpscentrum.
Toneelvereniging Wichmond.
Een gevluchte crimineel, een
ziekenhuis en vreemde patiënten
zorgen voor een hoop leuke
verwikkelingen.
De avond wordt afgesloten met
een spetterend optreden van de
Boxstart en van Amerongen.
In een leuk en vlot programma
brengen zij verhaaltjes en liedjes,
in ons eigen dialekt. Zeker de
moeite waard om dit te zien en
te horen.
Aanvang programma: 19.30 uur.
Zaal open: 19.00 uur.

Oranje Pop
Koninginnedag vanaf 13.00 uur
op de parkeerplaats bij Hotel
Bakker.

Verzoek aan alle
Vordenaren:
steek de vlag uit!



Koninginnedag 30 april zijn onze kantoren
gesloten.

Bankzaken kunt u 24 uur per dag regelen.
Kijk op www.rabobank.nl. Of bel de Rabofoon,

Rabobank Graafschap-West
Kantoren te Vordert, Hengelo en Steen deren

Het is tijd voor de Rabobank
Rabobank

GARANT

Dijkman
Bouwgroep

Warnsveld, Brammen

en Vorden

is een regionaal

werkend bedrijf

met activiteiten

in de woning- en

utiliteitsbouw,

verbouw en

renovatie- en

onderhoudsprojecten

De eerste stap naar een

'nieuw' huis
in uw eigen buurt.

Wat wilt u verbouwen of aanbouwen?

• Rommelzolder tot kinderparadijs • Keuken verbouwen

• Garage/berging vergroten • Isolatie aanbrengen

• Serre of tuinkamer maken • Badkamer verbouwen

• Praktijkruimte aanbouwen • Bijkeuken aanbouwen

Al deze mogelijkheden kunnen wij met u onderzoeken.

Van ontwerp tot oplevering.

Als u nu uw plannen maakt, kunnen wij zorgen dat u

binnenkort al kunt genieten van uw 'vernieuwde' huis. Tevens

verzorgen wij al het onderhoud aan uw woning.

En mocht u toch nieuw willen bouwen,

staan wij ook met ons bedrijf voor u klaar.

projectontwikkeling.

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

Schoonmaak- en
schoorsteenveegbedrijf

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

ROOSENSTEIN
QUALITY

WEAR

Comfortabele kleding

voor de sportieve

man en vrouw

Burgemeester Galleestraat 12

7251 EB Vorden • Telefoon (0575) 55 38 79

MAANDAG 28 APRIL EN DINSDAG 29 APRIL

s

Oranjevlaai
90

Oranjesoezen
en/of Tompoucen

6 halen S betalen

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

Er kan er maar één de echte zijn.

Fa. A. Beeftink & Zn. Loon- en grondverzetbedrijf

Handel in zand en grint enz.
* Landschapswerken
• Bosbouw o.a. klepelmaaier, bosfrees en mobiele versnipperaar
- Rupskraan o.a. stobbenschaar en sorteergrijper

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

Erkend door Het Bosschap

Vlaggen uit?
Jazeker!



Programma Oranjefeest 2003
Zaterdag 26 april
1930 uur
ORANJEAVOND IN HET
DORPSCENTRUM.
Toneelvereniging Wichmond. Een
gevluchte crimineel, een zieken-
huis en vreemde patiënten zorgen
voor een hoop leuke verwikkelin-
gen.

De avond wordt afgesloten met
een spetterend optreden van de
Boxstart en van Amerongen In een
leuk en vlot programma brengen
zij verhaaltjes en liedjes, in ons ei-
gen dialekt. Zeker de moeite
waard om dit te zien en te horen.

Aanvang programma: 19:30 uur.
Zaal open 19:00 uur.

Kaarten voor deze avond kunnen door leden van de
Oranjevereniging vanaf 22 april gratis worden afge-
haald bij het Dorpscentrum of bij bakkerij'/happerij de
Mölle te Vorden op vertoon van hun lidmaatschaps-
kaart.

Niet leden betalen Euro 5,-per persoon

Tevens is er nog kaartverkoop aan de zaal.

Dinsdag 29 april
16:00 uur
KLEINTJE KERMIS
Voor de liefhebbers van zweven,
draaien, schieten, kikkerslaan en
wat al niet meer, begint de kermis
al een dag eerder, vanaf 16:00 uur

Woensdag 30 april
Koninginnedag

08:00 uur
KLOKLUIDEN

08:30 uur
AFHALEN
SCHUTTERSKONING

Vanaf 8:15 uur
De kinderen van de groepen l t/m
8 van de basisscholen en de kinde-
ren van dezelfde leeftijd die een
school elders bezoeken, verzame-
len zich voor de Openbare Basis-
school op de weg.
Vertrek vanaf hier, voorafgegaan
door de Schutterskoning en de
muziekvereniging Concordia. Aan-
gekomen bij het Gemeentehuis
stellen kinderen en muziek zich
op.

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

zitter
* Hijsen van de vlaggen door de

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

* Zingen van het Vordense Volks-
lied, 3 coupletten

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

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

Driewerf Hoera!!
Lang zal ze leven
Dankwoord voorzitter Oranje-
vereniging.
Uitreiking toegangskaarten voor
het kinderprogramma.

9:30 uur
KINDERTHEATER
Voor de groepen l t/m 6 wordt er
in het Dorpscentrum een pro-
gramma verzorgd door de Jeugd-
theater groep "Applaus".
BEVOREN TOVERKRACHT
Professor Tilska houdt samen met
zijn familie vakantie in een blok-
hut in de bergen. Het lijkt een
rustige vakantie te worden, totdat
beide dochters in een diepe grot
een vreemde ontdekking doen
Een vroegere assistente van de pro-
fessor wil zijn nieuwste uitvinding
stelen en dan zijn de poppen aan 't
dansen
Een heel mooi afwisselend pro-
gramma vol met spektakel dat de
kinderen nog lang zal bijblijven.
Het einde van dit programma is
gepland op 10:30 uur.

9:30 uur
ORIËNTATIETOCHT PER FIETS
Oriëntatierit per fiets voor groep 7
en 8 van de basisscholen en zij die
elders scholen bezoeken t/m 14
jaar. Opgave bij de "De Herberg"
vanwaar ook gestart wordt.
De prijzen voor deze groep worden
om 12:00 uur bij de Herberg be
kend gemaakt en ook direct uitge
reikt. Mocht men niet in staat zijn
hier de prijs af te halen, dan kan
dat ook tijdens de huldiging van
de schutterskoning om 17:00 uur
bij De Herberg.

9:45 uur
Start oriëntatierit per fiets voor 15
jarigen en ouder. Inschrijfgeld
€1.50 Starten tot 10:30 uur moge
lijk. Prijsuitreiking vanaf 17:00
uur bij De Herberg.

10:00 uur
VOGELSCHIETEN
Vogelschieten voor dames en hè
ren aan de Horsterkamp. Het in-
schrijfgeld is € 5,- Na de derde
ronde € 0,75 bijbetaling. Groepen
kunnen zich op 28 april inschrij-
ven bij de firma Barendsen. Om 10
uur wordt het eerste schot gelost
door de Koning van 2002. Daarna
schiet de burgemeester van Vor-
den, dhr. E.J.C. Kamerling. Indien
de vogel voor 12:30 uur niet naar
beneden komt, beslist het lot. Een
bestuurslid van de oranjevereni-
ging zal de trekking verrichten.

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

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

10:30 uur
RINGSTEKEN
Aanspanning in de Reep'n organi-
seert het ringsteken per dogkar
voor dames en heren in de Dorps-
straat. Inschrijfgeld €1,- . Leden
van de Oranjevereniging mogen
op vertoon van de lidmaatschap-
kaar voor de helft al meedoen.

10:45-11:30 uur
DEMONSTRATIE
INDOORSPORT VORDEN
Indoor Sport Vorden opent tradi-
tiegetrouw weer met wervelende
demonstraties. Dance, turn, jump,
scream en shout ...! De warming-
up voor Koninginnedag. Op de ge
weldigste danshits zullen de
street-dance meiden van Indoor
Sport Vorden een spetterende
dansdemo laten zien. Meiden van-
af 12 jaar e.o. dansen als sterren en
leven zich wekelijks uit in street-
dance, clipdance en showdance.
Kom kijken naar het resultaat!
Indoor cycling een populaire trai-
ning bij Indoor Sport Vorden. Er-
vaar hoe je visueel, fysiek en men-
taal naar de top kunt fietsen. Elke
deelnemer kan op zijn/haar eigen
nivo zijn persoonlijk doel berei-
ken. Kom kijken naar de indoor cy-
cle demo en geniet mee van de reis
naar de top.
www.indoor-sport.nl

10:30-17:00
SPRINGKUSSEN
Op het grasveld voor de kerk zal
een springkussen opgesteld staan
alwaar de jeugd alle overtollige
energie kwijt kan.

10:30-17:00
BIERPULSCHUIVEN
Is er brute spierkracht voor nodig
of toch meer tact en techniek. We
zullen het zien. Gedurende de hele
dag is er mogelijkheid mee te doen
aan deze competitie. Ook voor niet
drinkers is dit een prima spel. Je
schuift het bier namelijk van je af.
Je kunt er dus gewoon nuchter bij
blijven.

Middagprogramma

13:00 uur
ORANJE POP in de feesttent op de
parkeerplaats bij Bakker met de
volgende bands

Vrijkaartjes voor de draai- en zweefmolen
kunnen de gehele dag gebruikt worden.
De kinderen van de basisscholen ontvangen
deze kaartjes op de scholen.
Kinderen t/m 12 jaar die een school buiten
Vorden bezoeken kunnen vrijkaartjes afhalen
bij de "bakkerij'/happerij De Mölle" vanaf 23 april.

13:00 uur:
THE VACUÜM CLEANERS

14:15 uur
VERDWAALD

15:30 uur
TIME

Tussen deze optredens door zullen
tijdens de wisselingen ook de voet-
jes van de vloer kunnen. Onder be
geleiding van de Rockabilly band
"The Black Cat Society"zullen ou-
de tijden herleven.

13:15 uur
BALLONNENCLOWN
Het zal wel een vrolijke boel wor-
den in het dorp. Deze vriendelijke
clown maakt allerlei vrolijke fi-
guurtjes uit zijn ballonnen. Ook
verzoeknummers willigt hij in.
Dus laat eens een mooie teckel
voor je maken.

13:15 uur
RODEO STIER
Hoe is het met uw zitvlak gesteld?
Dat zal na een ritje op deze wilde
stier wel over zijn. Een spannend
gebeuren op het grasveld voor de
kerk. Wie blijft er het langste op-
zitten en wordt Rodeokoning (in)
van Vorden.

16:00-17:00 uur
PODIUMVOORSTELLING
MASJOLIE
Een theatervoorstelling voor de
jeugd. Op een podium op het gras-
veld voor de kerk. Dit mogen ze
niet missen.

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

17:00-18:00 uur
PRIJSUITREIKING
Dit jaar bij De Herberg de prijsuit-
reiking van de diverse onderdelen
zoals het vogelschieten, buksschie
ten, handboogschieten, ringste
ken en overige spellen, met als
hoogtepunt de huldiging van de
schutterskoning(in). Tevens zullen
hier de winnaars van het bierpul-
schuiven en de Rodeostier worden
gehuldigd.

Avondprogramma

20:30 uur
UITREIKING VAN
LAMPIONNEN
Bij Zorgcentrum De Wehme wor-
den de lampionnen uitgedeeld. De
prijs van een lampion is € l,-. Voor
niet leden een mooie gelegenheid
om alsnog lid te worden want ge
zinnen die lid zijn van de Oranje
vereniging kunnen op vertoon van
hun lidmaatschapkaart gratis lam-
pionnen krijgen.

20:45 uur
VERTREK
LAMPIONNENOPTOCHT
Vanaf Zorgcentrum De Wehme
vertrekt de stoet met lampionnen
om een rondje door het dorp te
lopen. De stoet zal voorafgegaan
worden door "live muziek" en een
Blurp.

21:15 uur
AANKOMST OP HET
GRASVELD VOOR DE KERK

21:30 uur
DEMONSTRATIE STELTLOPEN
Op het grasveld voor de kerk zal
een spectaculaire show worden ge
geven door de Steltloop groep "Vla-
dimir" Licht geluid en stelten
staan borg voor een mooie specta-
culaire onvergetelijke activiteit.
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VAN ZEEBURG
& VISSER

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

EN ALLE VERZEKERINGEN
MET DESKUNDIG ADVIES

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

Uw vertrouwde adres in Vorden

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het adres voor een deskundige dienstverlening ten aanzien van o.a.

• persoonlijke advisering; ondernemingsplan; begroting
• opzet administratie; begeleiding automatisering
• verwerking administratie; samenstelling tussentijdse- en jaarcijfers
• accountancy; fiscaliteiten
• het verzorgen van de salarisadministratie

Wij wensen u een hele fijne Koninginnedag toe.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden

Telefoon (0575) 551485/Telefax (0575) 551689 - Email: B_en_W@tref.nl

M
NVM
MAKELAAR

Als .'t om smaak gaat
is er maar één

nummer l
Keurslager

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

Samen met de hovenier de tuin in!

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

Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud

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

Vorden: j e kunt er alleen maar omheen
met Koninginnedag

Muziek op Koninginnedag

,ie Berterg"
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

DINSDAG
29 APRIL

Opwarmersavond in het café
21.00 uur one for all

Jan Mulder

WOENSDAG
30 APRIL

Koffie oranje of kwarkgebak

€3,-

LAAIELICHTERS

Oranjefeest Dans- en shoivorJcesf

TRAINBAND
Voorverkoop € 5,-

ZAAL
2O.3O uur

Let op het oranje spektakel midden in het hart van Vorden.

Munten Herberg, Bakker en Rotonde in alle drie zaken te gebruiken.

Oranje spektakel midden in het hart van Vorden

CAFÉ-RESTAURANT-BIUART-DIV. ZALEN

VORDEN

Vanaf 10.30 uur

15.45 uur

Bistro de Rotonde
Kerkstnuü J Vonten
Tel. (0575) 55 15 /<)

Springkussen - Bierpulschuiven
- Ballonnenclown - Rodeo Stier
om de Rotonde-Herberg
wisseltrofee
Incl. dinerbon € 50,-

Podium optreden
Clownerie Masjolie
Theatervoorstelling
voor de jeugd.

Wij wensen u een
zonnige Koninginnedag.

Wendie, Hannie, Thomas en Volkert
en personeel
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Heel Vorden viert feest. . .
Geen tijd om te koken?
Geen nood!
Hotel Bakker maakt 't u gemakkelijk.

O
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>
z
m

UJ

In onze grote zaal
cc van 18.00 - 20.00 uur

Q doorlopend

Koninginnedag 3g
30 april vanaf 12.00 uur

Oranjehap |
voor € 1 ()•- p.p. ï

UU

Oranjehap
Buffet
a € 10,- (= 6 munten)

O

UJ

cc
O

Hotel-Café-Restaurant

Bakker
in Vorden

Dorpsstraat 24 - Tel. (0575) 55 J3 12

Drive in show o
Tent parkeerplaats

met DJ Gerard Ekdom <=m
vanaf 17.30 - 00.30 uur i

•ö
Satellietverbinding met tent en
vogelschietterrein O
(verzorgd door fa. Wolsing). E£

mMunten van De Herberg,
Rotonde en Hotel Bakker 3-
zijn in alle zaken te gebruiken. >

ORANJE HAP ORANJE HAP ORANJE HAP ORANJE

bruna
www.bruna.nl • altijd actueel

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

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

De zekerheid van
financieel vooruitzien!

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

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

De zekerheid
van financieel
vooruitzien!

FINANCIËLE PLANNINGi

Gecertificeerd Financieel Planners

Nieuwstad 44, Lochem,
Telefoon (0573) 255 300

Fax (0573) 255 381
E-mail: deregt@deregt.nl

Internet: www.deregt.nl
www.regionaallijfrentecentrum.nl

ZtMiNiolt 1003
49.95

IE5EN"
PumiK
teurttofchm

SCHOENMODE
BMfrfcpWn6,7031AJWtN
DocpMtreat 4,7251 BB Vorden

www.Gl68en.Shoe8.nl 0Gie8en@Shoe8.nl

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

• fleecejassen en -truien
• knickerbockers

^^^^^^^
• zit- en wandelstokken

kristallen glazen

NIEUW in ons assortime
dameskleding
van Jerry Williams

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

Sierbestrating en
Machinistenverhuur

Voor al uw nieuwe en gebruikte

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

kraanverhuur
en grondwerk

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



Biografie Trainband 26 april: De Oranjeavond

Toen de TRAINBAND werd opge-
richt hebben de leden van het
orkest hun naam niet ontleend
aan de Benny Goodman-ever-
green 'Take the A-train" of aan
het Mei Torme-succes "Trains,
boats and planes".

Integendeel! De TRAINBAND is een
up-to-date dynamisch orkest, dat
in sneltreinvaart van ieder evene-
ment een bruisend feest maakt! Of
het hier nu gaat om een bruiloft,
een personeelsfeest, jubileum,
dancingoptreden of een kermis,
de TRAINBAND zorgt voor een
hoog entertainmentgehalte.
De TRAINBAND brengt u allround
muziek, variërend van old fashion
rock en roll tot nummers van o.a.
Tina Turner, Celine Dion, Mariah
Carey en natuurlijk ontbreken
Nederlandstalige hits van bijvoor-
beeld Marco Borsato niet.

Wij stellen graag de leden van de-
ze goed geoliede machine voor:

Brigitte Phijffers, zang
Gerrit Kelder, drums, zang
Jill Allaert, basgitaar, zang
Frank Phijffers, gitaar, zang
Sjoerd Schuitemaker, toetsen,
zang

Wanneer de TRAINBAND uw stati-
on aandoet, dan kunt u ervan ver-
zekerd zijn dat de bemanning tot
in de puntjes verzorgd is. Een op-
treden van de TRAINBAND op uw
festiviteit is, mede door het fan-
tastische licht en geluidequipe
ment waar zij mee werken, altijd
een succes.

De TRAINBAND: Dit orkest glijdt
moeiteloos over de verschillende
wissels, die nodig zijn voor een ge
slaagde festiviteit!!!!!

One for All - Jan Mulder

Jan is al jaren een bekend ge-
zicht in het circuit door het spe-
len in diverse bands en het
meest bekend van de band Re-
flex.

Na een periode van intensieve
voorbereiding is Jan zijn "één
mans orkest" gestart: ONE FOR
ALL oftewel ÉÉN VOOR ALLEN. Met
vooraf ingespeelde orkestpartijen
zingt en speelt hij gitaar, dwars-
fluit en saxofoon op uw bruiloft,
feestavond, receptie of een avond-
je in het plaatselijk café.
Het repertoire varieert van ingeto-
gen achtergrondmuziek tot R&B,
swingende dance, latin, reggae,
pop- of rockmuziek. Lekker mee-
zingen met spontane feestmuziek,

een Ierse folksong, een rock classic
of stadionhit is natuurlijk een
must.
Een greep uit het repertoire: Mu-
ziek van de jaren '60 t/m heden-
daags van o.a. Dire Straits, Santa-
na, Eric Clapton, The Eagles, Ro-
nan Keating, The Corrs, Bee Gees,
The Rolling Stones, Madness en
The Blues Brothers, Phil Collins,
Enrique Iglesias, UB 40, Kool and
the Gang, Santa Esmeralda, De
Dijk, Marco Borsato, Doe Maar, Re
ne Froger, Guus Meeuwis, Queen,
Bon Jovi en The Simple Minds.

Op vrijdag 29 april doet Jan een
promotieoptreden in café De Her-
berg te Vorden. Aanvang 21.30
uur.

Traditioneel organiseert de
Oranjevereniging op de zater-
dagavond, voorafgaand aan de
koninginnedag, de Oranjea-
vond. Op deze avond probeert
de Oranjevereniging een cultu-
reel programma te bieden voor
iedereen.

TONEEL
Veelal wordt op deze avond een to-
neelstuk opgevoerd door een
plaatselijke toneelvereniging. Dit
jaar was het de beurt aan de to-
neelgroep Vierakker/Wichmond.
Zij zullen deze avond voor u spe-
len: "Doktertje spelen". Dit is een
blijspel in drie bedrijven. In het
kort even de inhoud:

Inhoud:
De van bankroof verdachte Arie
van Zanten, op de vlucht voor de
politie, rent het eerste gebouw
binnen dat hij tegenkomt. Uit een

kast pakt hij een witte jas en trekt
deze aan. Als hij het gebouw weer
wil verlaten loopt hij hoofdzuster
Gerda tegen het lijf, die in de ver-
onderstelling is dat de plaatsver-
vangend arts Dokter van Vliet is
gearriveerd. Aangezien er voortdu-
rend politieauto's in de buurt
rondrijden, blijft er voor Arie niets
anders over dan "doktertje spelen"
met alle verwarde gevolgen van
dien.

Dit stuk, o.l.v. Jan Borgman is eind
januari al met veel succes opge-
voerd in het Ludgerusgebouw in
Wichmond. Nu is het aan Jan en
zijn spelers de taak om ook het
Dorpscentrum in Vorden te laten
genieten van dit stuk. En als we
naar de spelerslijst kijken moet
dat zeker lukken:
Arie (bankrover/arts), Erik Klein
Haneveld; Gerda (hoofdzuster), Ria
Tijssen-Taken; Bob (verpleger), Ger-

rit Rossel; Miep (afdelingshulp),
Hennie Rietman-Hilbrink; Petro-
nella (non), Anja Bosch-Weenk; Ed-
win (patiënt), Derk Bruil; Chris
(patiënt), Jan Rietman; Annie (pati-
ënte), Els Standaert
Souffleuse: Ineke Jansen - van Zui-
lekom; Grime: Gerie Berenpas en
Ina Wuestman.

VAN AMERONGEN -
BOXSTART
Ook na de pauze valt er weer veel
te lachen. Het duo "Van Ameron-
gen-Boxstart" zal dan optreden.
Deze twee heren begeleiden zich-
zelf op gitaar. Daarbij vertellen zij
allerlei leuke, komische anekdote
's uit lang vervlogen tijden maar
ook uit deze tijd. Deze verhalen
vormen vaak de inleiding tot de
liedjes. De oranjevereniging denkt
met dit duo een vrolijke afsluiting
te hebben gevonden van deze
Oranjeavond.

Bennie Bloemendaal neemt na 24 jaar
afscheid als penningmeester

24 jaar geleden werd Bennie
Bloemendaal bestuurslid van
de Oranjevereniging. Hij was
het niet eens met de gang van
zaken binnen de vereniging
dus nam hij /elf plaats in het
bestuur. Dat getuigt natuurlijk
van een geweldige instelling.

Nu, na 24 jaar neemt hij afscheid

als bestuurslid. Voorzitter Frank
Meulenbroek bedankte Bennie
voor alles wat hij in die periode
heeft gedaan. Tijdens die 24 jaar
heeft Bennie verschillende voorzit-
ters meegemaakt. Naar eigen zeg-
gen is dit altijd goed bevallen. Tij-
dens zijn afscheid speech zei Ben-
nie te denken dat Vorden waar-
schijnlijk het jongste Oranjebe

stuur van Nederland heeft. Nu
bleek dat hij het oudste bestuurs-
lid was geworden. Dan wordt het
tijd om afscheid te nemen zo liet
hij weten. Bewust heeft hij geko-
zen om afscheid te nemen na 24
jaar en niet nog een jaar te wach-
ten. Bescheiden als hij is houdt hij
niet van huldigingen en toespra-
ken. In zijn toespraak bedankte
hij ook de schietcommissie en de
commissie ringsteken waarmee
hij altijd prettig heeft samenge-
werkt.
Voorzitter Meulenbroek liet weten
dat Bennie heel veel werk heeft
verzet, natuurlijk als penning-
meester maar ook achter de scher-
men en op tijden dat het grootste
gedeelte van Vorden nog op één
oor lag. En Bennie deed dit ook
niet alleen. Het mag zeker ge-
noemd worden dat de hele familie
Bloemendaal, zijn vrouw Erna en
de drie jongens, heel veel voor de
Oranje vereniging hebben gedaan.

Het bestuur van de Oranjevereni-
ging wil de Familie Bloemendaal
hiervoor dan ook hartelijk dan-
ken.
En Bennie blijft, zo heeft hij ons
verzekerd, vanaf de zijlijn alles vol-
gen!

De Koninginnedag werd mede mogelijk gemaalct door:

Restaurant Asya te Vorden Restaurant De Rotonde
en Hengelo te Vorden

«oO?R?'a

Plaza food for all te Vorden Hotel restaurant zaal
Bakker te Vorden

Bloemendaal en Wiegerinck
te Vorden

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
CCC accountants en belastingadviseurs

Rabobank
Graafschap West

Stuw M \fantat
^'T

Café restaurant zaal
De Herberg

7 .Je Herberg'

Chinees-Iiidisch restaurant
Fan Sheng te Vorden

op Koninginnedag

lopend buffet
vanaf 16.30 uur

€12,50 p p

FAM
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Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

Oranje tompoucen
of soezen

5 halen 4 betalen

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

Als enige in Vorden en omgeving
verkopen wij

de befaamde Belgische

Leonidas bonbons

Feestje!!!
Wij verzorgen graag uw gebak,

partyhapjes, koude- en warme buffetten,

salades, belegde en hartige broodjes.

Vakmensen werken bij

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

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

Telefoon (0575) 55 12 58

GARANT

AANNEMERSBEDRIJF

BARGEMAN VORDEN BV
Ruurloseweg 5 3 - 7 2 5 1 LB Vorden
Telefoon (0575) 55 12 58 b.g.g. 55 23 92

lezit of kuurt u
een wom'Hj
van 15 aar of o u il e r?

Laat dan dit jaar uw
binnen- en/of buiten-
onderhoudsschilderwerk
door de schilders van Boerstoel
uitvoeren tegen het lage btw-tarief
van

i.p.v. 19%,

Met ingang van volgend jaar wordt
deze regeling door de overheid
misschien weer ingetrokken.

schildersbedrijf

BOERSTOEl BV
Dorpsstraat 7-9 • Vorden
Tel. (0575)55 1567
Fax (0575) 55 35 67
e-mail: info@boerstoel.nl
www.boerstoel.nl

ASSURANTIE-, ADVIES- EN
BEMIDDELINGSBURO

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

e*t advies
at uut:

VERZEKERINGEN PENSIOENEN
LIJFRENTEN HYPOTHEKEN

FINANCIERINGEN
VASTGOEDBEMIDDELING

BBQ, Hapjes & Partyservice

Henk Klaassen
Heeft u iets te vieren?
Wij verzorgen graag
de hapjes, salades of
buffetten voor u.

Voor informatie neem contact op met
's (0575) 55 10 97 of kijk op onze
website www.hapjes.com

Schildersbedrijf

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

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

Winkel in verf, behang, etc

Ook voor al uw

buitenschilderwerk
Vraag nu vrijblijvend offerte aan.

Wy wensen
iedereen 'n
gezellige

thei

CORNER

o be

Vorden • Zutphenseweg 8 • Zelhem • Markt 21

Bij ons zorgen

steeds
& vakmanschap

voor het
gewenste ~|IA~\T
resultaat. V/YTM

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

Siebelink Vorden
was-en textielverzorging b.v.

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

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

W1LT1NK B /
Netwerkweg 4 • Vorden
Telefoon 0575-551656

SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

DAKBEDEKKING

LOODGIETERSWERK



Programma Oranjepop 2003
Oranjepop 2003 belooft weer
een heel spektakel te worden,
dit jaar zelfs met vier muzikale
gezeldschappen! De verschei-
denheid aan muzikale stro-
mingen zorgt er wederom voor
dat iedereen aan zijn trekken
komt, jong en oud. Door ge-
bruik te maken van een klein
en een groot podium kunnen
de bands naadloos aansluitend
spelen zonder ombouwpauzes.

Om 13.00 uur trappen we af met
de nieuwe formatie rondom Oscar
Rondeel, een podiumdier die we al
vaker op Koninginnedag aan het
werk zagen. Zijn nieuwe band
heet "The Vacuumcleaners" en sa-
men met zijn maatjes zorgen ze
voor drie kwartier pretentieloze
plezier muziek van de meest uitlo-
pende artiesten.

Dan komt voor het eerst het twee
de podium in aktie, die dit jaar is
geserveerd voor de "Black Cat So-
ciety". Meester Bert en kornuiten
zullen liedjes in de stijl van Stray
Cats en Elvis Presley brengen waar-

THE VACUUMCLEANERS:
Prententieloze plezieract met nog
niet echt een bepaalde muziek-
stijl.
Een kritisch recensent van NRC
Handelsblad wist het bondig sa-
men te vatten:
" eerst de Vacuumcleaners zien en
dan sterven,
zang, Oscar Rondeel
bas en zang, Niels Groot Jebbink
gitaar, Wilfred Vasse
drums, Sjako Visser
toetsen en zang, Miranda Jansen

BLACK CAT SOCIETY:
Geinspireerd door de rockabilly
staan deze mannen garant voor
twee swingende sessies.
zang, Micheal Bink
bas, Bert Radstake
gitaar, John Snelder
drums, Erik Stukker

VERDWAALD:
Collega's uit de zorg die ook nog
van een goed stukje muziek hou-
den, zo onstond het. Later welis-
waar aangevuld met een andere
bassist blijft de voorkeur bestaan
voor melodieuze popnummers die
iedereen zal kennen,
zang en gitaar, Bert Siebelink
bas, Frank Nijenhuis
zang en slaggitaar, Frank Leferink
drums, Henk Hulsegge

bij de contrabas natuurlijk weer
flink mag knorren!
Aansluitend zal "Verdwaald" acte
de presence geven, deze heren mo-
gen intussen ook bekend zijn.
Door het aantrekken van een nieu-
we bassist heeft de band een wat
steviger geluid gekregen, liedjes
van o.a. Rolling Stones en Brian
Ferry staan op het programma.
"Black Cat Society" komt dan
langs voor een tweede set op het
kleine podium.
De uitsmijter komt uit het verre
Doetinchem, en wat je van ver
haalt...
"Time" werd al opgericht in 1989
en je kunt dan ook horen dat deze
artiesten elkaar goed aanvoelen
ondertussen. Eyecatcher is zange-
res Caroline Rusink, een energieke
verschijning die met haar flinke
"rockstrot" moeiteloos b.v. Alanis
Morissette neerzet, begeleidt door
een groep die gelukkig soms ook
eigen interpretaties heeft van be-
kende nummers.
De organisatie verheugt zich op
een wervelende muziekmiddag bij
Bakker in de tent!

TIME:
Routine en enthousiasme maken
deze band erg leuk om te zien en
te beluisteren. Ze brengen stevige
nummers van o.a. Melissa Etherid-
ge, Pink Floyd e.a.
zang en gitaar, Caroline Rusink
toetsen, Patrick Groot Nuelend
gitaar en zang, Joost Lotters
bas en zang, Patrick Roes
drums en zang, Harry Koster

The Vacuumcleaners

Verdwaald

Programma

13.00 13.45

THE VACUUMCLEANERS

13.45 14.10

BLACK CAT SOCIETY

14.10 15.00

VERDWAALD

15.00 15.20

BLACK CAT SOCIETY

15.2016.20
TIME

Black Cat Society Time

Lid worden van de

Oranjevereniging Vorden?

Dat kan. Vul de bon in en lever hem in bij

één van de bestuursleden.

Ja, ik wil lid worden van de Oranjevereniging Vorden.

Naam:

Adres: .

Woonplaats:

Handtekening:

J Bestuur Oranjevereniging
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