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Prins Anton uit Amerika:

Ten man met een grote dosis humor*!
G e m e e n t e V o r d e n

Willem Schmitz, Prins Anton, adjudant Jos en Herbert Rutgers

Het is zondagmorgen half
twaalf. Aan tafel bij Hotel Bak-
ker, een illuster gezelschap.
Prins Anton de Eerste met zijn
charmante echtgenote Katheri-
ne en adjudant Jos, broer van
Anton.

Zij worden aan tafel geflankeerd
door twee deftig uitziende (overi-
gens wel met hele kleine oogjes)
heren, die luisteren naar de naam
Willem Schmitz en Herbert Ru-
gers, resp. voorzitter en secretaris
van de "Stichting Kranenburgs
Carnaval" maar nu in hun hoeda-
nigheid als begeleiders van de
prins en zijn adjudant.

Al gauw tijd voor het eerste rondje
bier. Prins Anton is deze zondag 59
jaar geworden en daar moet op ge-
dronken worden. Het is "the day
after" de carnavalsavond van enke-

•le uren daarvoor toen prins Anton
op ludieke wijze de feesttent op
het Ratti- complex binnenkwam.
Anton (Eggink) woont in Amerika
in de staat Minnesota. Vader en
moeder Eggink vertrokken in 1956
met hun negen kinderen (Anton
was toen elf en Jos zes) naar de Sta-
tes om daar een nieuw bestaan op
te bouwen.

In de afgelopen jaren hebben An-
ton en Jos al een paar maal het car-
naval in de Kranenburg gevierd.
Bovendien houden de " Egginks"
elke vijfjaar een familie reünie
(nu al wordt er uitgekeken naar de
volgende reünie, zomer 2005). Bij
zijn laatste bezoek aan het carna-
val in de Kranenburg, een jaar ge-
leden, had Anton zich al eens voor
de gein in een prinselijk kostuum

gehesen. Toen vatte het bestuur
van de "Stichting Kranenburgs
Carnaval" het plan op om Anton te
vragen om dit jaar in Vorden prins
te worden.

In september ging Vordenaar Pe-
ter Hummelink voor een bezoek
naar Amerika. Het bestuur van de
stichting carnaval hoorde dat en
vroeg aan Peter of hij Anton Eg-
gink eens officieel wilde polsen.
Een verzoek dat niet aan doven-
mansoren was gericht. "It is a big
honour for me", zo mailde Anton
richting Kranenburg. En daar
stond hij dan zaterdagavond prins
Anton de Eerste, zijn "moerstaal"
bijna niet meer sprekend (hij ver-
staat het wel) en maakte zich in
het Engels bekend, met daarbij
een "vrije vertaling" van Herbert
Rutgers.

GIVE ME THE KRANENBURG
In zijn proclamatie noemde Anton
zich: " The Mayor of Minneapolis",
"The Count of California", "The
burgemeister van Boston" en de
"Baron van de Achterhoek". In een
oogwenk had Anton de Eerste de
feesttent "plat". Tijdens het ge-
sprek op deze zonovergoten zon-
dagmorgen, bleek prins Anton een
man te zijn met een grote dosis
humor. Om nog even een paar
woorden uit de proclamatie van
zijne Koninklijke Hoogheid aan te
halen: "In Amerika we have Elvis
Presley, Madonna, Janet Jackson,
Britney Spears. In the Kranenburg
we have Juustum en Kas Bendjen.
Give me the Kranenburg".

In Amerika we have President
Bush, in Holland we have Queen

Beatrix, in Holland we have a Pri-
me Minister Harry Potter, in the
Kranenburg we have Prins Anton
de Eerste. Give me the Kranen-
burg" en om te besluiten "Don't
Worry, Be Happy". (Geen zorgen,
wees vrolijk). Over president Bush
gesproken, daarover had prins Anton
een duidelijke mening: "We do'nt
like him (we moeten hem niet).

Na de vliegtuigcrashes in New
York en Washington stonden 60
procent van de Amerikanen achter
hem. Zij zagen in Bin Laden en
Saddam Hoessein de grote boos-
doeners achter de aanslagen. Nu
in 2004 staat nog maar 40 procent
achter de politiek van Bush. Ik
denk ook dat hij de verkiezingen
in november gaat verliezen. De de-
mocraat John Kerry gaat hem ver-
slaan. Kerry is een "Vietnam-hero"
(held), zo zegt de Amerikaanse
prins carnaval.

Zelf is Anton Eggink ook in militaire
dienst geweest. "Eerst zes maanden
training in Amerika en vervolgens
veertien maanden de oorlog mee
gemaakt tussen Noord en Zuid
Korea. In de jaren 1967/68 als ser-
geant in de "wereld" van de com-
municatie. Soms wekelijks wel 500
doden, een verschrikkelijke toe
stand. Nee echt bang waren we
niet. We waren jongens van 22/23
jaar en dan ben je niet zo gauw
bang", zo blik Anton Eggink terug.

ADVOCAAT
Hij geeft ons zijn visitekaartje.
Daar staat op: "Anthony G. Eggink,
Attorney. Intellectual Property Law",
in de stad St. Paul in Minnesota.
"Eigenlijk wilde ik in Amerika pi-

loot worden". Echter mijn ogen
waren te slecht". Toen werd het
chemisch ingenieur en aanslui-
tend studeerde hij af als advocaat.
Die functie oefent hij nog steeds
uit en dan moet het "advocaat-
zijn" gezien worden als de man
die fabrikanten e.d. juridisch bij-
staat bij bijvoorbeeld het aanvra-
gen van een patent.

Anton Eggink is gehuwd met de
Amerikaanse Katherine Lenaburg,
T.V. reporter en eigenaresse van
een video- productiebedrij f. "Als
we weer in Amerika terug zijn dan
breng ik een videofilm uit over de
ze carnavalsdagen in Vorden", zo
vertelde ze. Anton en Katherine
zijn beiden voor de tweede keer ge
trouwd. Ze hebben samen een
dochter, de elfjarige Madaleine.
Anton heeft uit zijn eerste huwe
lijk ook een dochter de thans 25 ja-
rige Katrina, die meewerkt in het
advocatenkantoor van haar vader.
"Ondanks mijn slechte ogen zag ik
een art-museum duidelijk hoe
charmant mijn huidige vrouw is",
zo grapte prins Anton.

Broer Jos, de nieuwe Adjudant van
de "Stichting Kranenburgs Carna-
val" kwam na de schoolopleiding

in Amerika in het bedrijf van zijn
vader te werken, een aannemers-
bedrijf dat zoals Jos aangeeft "ver-
domd mooie huizen" kan bouwen.
Jos Eggink heeft dit bedrijf in-
middels samen met zijn broers
Paul en Alfons van senior overge
nomen. Jos is ook met een Ameri-
kaanse getrouwd, met Deb. Ze heb-
ben vier kinderen: Josear (26), Eli-
sabeth (23), Alfons (17) en Jack (15).
Of één van zijn kinderen t.z.t. ook
in het bedrijf van pa gaat werken,
weet Jos nog niet. "We shall see"!

Ondanks dat de broers Anton en
Jos zeven uur autorijden van el-
kaar afwonen, hebben ze vrij veel
contact met elkaar. Wel zijn het
tegenpolen wat betreft de vrije-
tijdsbesteding. Anton zoekt het in
de vechtsporten, Jos houdt van
wandelen en watersport. Momen-
teel hebben ze één ding gemeen:
"A day without Grolsch is like a
day without sunshine" (een dag
zonder een Grolsch biertje is een
dag zonder zonneschijn). Tot slot:
"We lezen in Amerika wel wat er
in "Contact" gepubliceerd wordt.
We lezen daar het blad wekelijks.
Zo blijven we al jaren op de hoogte
over alles wat er zich in ons ge-
boortedorp afspeelt. Alaaf'!

t niet ontvarmen?
Klachtenlijn voor bezorging:

(0571)274058
*NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact,

bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.
In de bibliotheek ligt Contact ook ter inzage of om mee te nemen.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 900

Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 februari. 10.00 uur ds. GJ.E. Tigchelaar uit Velp;
19.00 uur zangdienst ds. C. Maris uit Silvolde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 februari 10.00 uur drs. J. Koudijs uit Doetmchem.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 februari (2e lijdenszondag) 10.00 uur ds. D. Westerneng;
Zangdienst in de Dorpskerk; 19.00 uur ds. C. Maris uit Silvolde.

R.K. kerk Vorden
Woensdag 25 februari 19.00 uur Aswoensdag m.m.v. herenkoor.
Zondag 29febr. 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. rouw- en trouwkoor.

RJK. kerk Vierakker
Woensdag 25 februari 9.00 uur Eucharistieviering.
Zaterdag 28 februari 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. herenkoor.
Zondag 29 februari 10.00 uur Woord-/Communiedienst mjn.v. dameskoor.

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

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

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

Tandarts
28-29 februariJ.H.H. de Lange, Lochem, telefoon (0573) 25 43 57.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00
uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59
25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30.15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma.
t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo.
13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Sensire
Thuiszorg, diëtetiek, msaltijdservice, personenalarmering en
Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m w. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk tel 0900-6228724 (lokaal tarief).

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

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel. tel. (0575) 55 69 08;
Y.Roelofs (0575) 44 1942.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VTT tel. (0544) 48 23 23.
Fersonenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Muultijdverzorying info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55'34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dau 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.y.OJ Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32. tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40, 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhpekCyYlekringen.nl

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

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

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

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

Contactjes
zi jn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij

de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Ook een goed voornemen
voor 2004? Afslanken, meer
energie, aankomen! Mijn per-
soonlijke begeleiding, advies en
voor u haalbaar plan zorgen
voor gegarandeerd resultaat! Bel
Jema Bruggink (0575) 46 32 05.

• Te koop: ladders/trappen.
Kamersteigers. Rolsteigers.
Tel. 06 50502680.

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

• Te koop: marmeren venster-
banken Camee, div. breedtes
en diktes. Tel. 06 50502680.

• Aangeboden: Heidewachtel-
pups, ingeënt en ontwormd.
Nu nog nestkeuze. Zeer lief
voor kinderen. Ouders zeer
geschikt voor de jacht. Tel.
(0544)37 1667.

• Te koop: u nderlay ment pla-
ten met groef en mes. Tevens
balkhout, planken, panlatten
en betontriplex 18 mm. Tel.
06 50502680.

• Te koop: koperen wasma-
chine, jaren 50. Antieke ronde
tafel + 4 stoelen. Antieke sa-
lontafel, vierkant. Eiken 2-pers.
bed, donker. 5 seniorenstoe-
len. Grote eiken uittrektafel.
Salontafel Queen Ann. Bank,
2-zits + 2 clubs. Weckflessen.
Elektronisch orgel. Tekentafel.
Tel. (0544) 35 20 50.

• Te koop: 5-in-1 Robland X31
compleet; 4 afkortzagen De-
Walt; 2 tafelzagen; 2 afzuigin-
stallaties; 1 compressor 3 cil.;
1 cirkelzaag; 1 lintzaag Con-
touri; 3 kettingfrezen; div.
luchthamers en breekhamers.
Tel. 06 50502680.

• Het Aida strijkkwartet speelt
op zondagmiddag 7 maart
van 15.00-17.00 uur werken
van Mozart en Schubert in de
Orangerie, Vordenseweg 2 te
Ruurlo. Kaartjes a € 15,50 incl.
1 cons. vanaf 14.00 uur aan de
zaal. Leden KunstKring €1,-
korting. Tegelijkertijd voor kin-
deren van 6 t/m 10 jaar „De
geheimen van het bos", o.l.v.
IVN-gidsen. Reserv.: mevr. De
Leeuw, (0573) 45 38 30.

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

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

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

Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

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

• Sinds wanneer zijn bomen
belangrijker dan mensen?

• 8 maart: Internationale
Vrouwendag. Kom kijken naar
wat vrouwen in Vorden doen in
hun vrije tijd!

• Deze week de nieuwe voor-
jaarscollectie bij Wereldwin-
kel Vorden!

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

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

• Te koop of te huur gevraagd
door gezin van 4 pers.: huis met
tuin in rustige buurt van Vorden
of oud-Warnsveld (makelaars-
aanbod is bekend). Tel. (0575)
551832.

• Te koop massief lichteiken:
kaaskast 1,50 m breed en 2,10
m hoog, boven 3 deurtjes, onder
2 deurtjes, 3 laden. Prijs € 150,-;
TV-audiokast met roldeur, 60
cm breed en 85 cm hoog,
€90,-; salontafel, 8-hoekig, 1
m doorsnee, €40,-. Tel. (0575)
571417.

• Te huur gevraagd: woning
of appartement in Vorden
voor 1 persoon. Tel. 06 1555
3532.

• Te koop: secrétaire €400,-;
buffetkast €350,- (180 h, 125
breed en 56 diep); ronde eetta-
fel 0 130 + 4 boogstoelen
€250,-; boekenkast €200,-
(200 hoog x 125 breed en 50
diep). Alle meubels grenen.
Tel. 55 35 95.

• Vrouw (49, plattelandse
komaf) zoekt permanente
zelfstandige woonruimte te
huur of te koop. In het buiten-
gebied (omg. Linde, Medler,
Wiersse) of aan de rand van
het dorp. Liefst met tuin en ei-
gen toegang. Tel. 06 20371
061.

• Van wereldbol tot riksja: heel
veel nieuwe artikelen bij We-
reldwinkel Vorden!

• Gratis af te halen: mest
voor uw tuin. Tel. (0575) 54
29 37 te Vorden.

• Zet u een handtekening
voor 1 boom? Nee toch ze-
ker!

• 8 maart: Internationale
Vrouwendag. Kom kijken naar
wat vrouwen in Vorden doen in
hun vrije tijd!

Topkwaliteit voor een eerlijke prijs!

Bij de Echte Groenteman Vorden
Geldig tot en met 28 februari.

Sleutel-
service

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)46 1220

TE HUUR:
opblaasbare

SARAH - ABRAHAM
4 meter hoog
OOIEVAAR

4.5 meter hoog
SPRINGKUSSENS

Binnenkort:
BALLENBAD

voor de kleintjes

Spiekker-Zemann
Boschlaan 8

Lichtenvoorde
0544-376014

Panklaar dus makkelijk. . .

gesneden
500 gram

Heerlijke frisse appel . . .

JONAGOLD

149
Haal de wintersport in huis...

Alpensalade
200 gram *

kilo€

De Echte
Groenteman Vorden

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

internet: www.de-echte-groenteman.nl

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

Opruiming bij
de woonwinkel van Warnsveld

Alle glaswerk
kaarsen en

cadeau-artikelen

nu 50% korting!
interieuradviseur

ieferse
'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39, 7231 AB Warnsveld, tel. (0575) 52 61 32

Het voorjaar komt eraan,
wij zetten de bloemetjes buiten.

Tel. (0573)47 1653

Vlaai van de week:

Tropical-bavaroisevlaai
6-8 personen € O.«7O

Donderdag = brooddag:

3 wit bus € 4.00

Weekendknallers:
Tompouce per stuk € 1.00

Bij aankoop van 3 broden
1/2 ontbijtkoek GRATIS.

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

Contactjes?
Het cement tussen
vraag en aanbod!

Dagmenu's
25 febr. t/m 2 maart 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

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

Woensdag 25 februari
vissoep / spies Hawaï, kipfilet en ananas met aardappels en
salade.

Donderdag 26 februari
tafelspitz, rösti aardappels en spinazie met bieslooksaus / bavarois
met slagroom.

Vrijdag 27 februari
uiensoep met kaascrouton / Duitse biefstuk met gebakken uien,
friet en salade.

Maandag 1 maart gesloten.

Dinsdag 2 maart
wiener schnitzel met gebakken aardappels en salade / ijs met slag-
room.

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

~ lunch, huisgemaakte gebaksoorten.
^'Jwensen u een smakelijk eten

en heeft u vragen en/of opmerkingen dan
kunt u ons bellen: (°575) 55 15 19 of u komt

^ even Binnen °P Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
Wendie en Thomas



Opnieuw verwonderd
Kijken wij naar jou

Hoe je ontluikt als een bloem
En straalt als de zon.

Wij zijn ontzettend blij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Maaike Bettine
Maaike is geboren op Valentijnsdag 14 februari 2004.

Kees en Aline en Wouter Hofstee-Koerselman

Pieter de Hoochstraat 32
7731 MD Ommen
Tel. (0529) 45 52 45

Op 19 februari 2004 om 12.17 uur is geboren onze ,:,
dochter en zusje

Hennie Harmsen en Dik Groot Jebbink
Andrea en Julia

Biesterveld 88
7251 VT Vorden

„ Veilig in Jezus armen"

Bedroefd, maar dankbaar dat zij zolang in ons midden
mocht zijn, delen wij u mede dat van ons is heenge-
gaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Dina Lijftogt-Breuker
weduwe van Johan Antonie Lijftogt

* 15 mei 1905 118 februari 2004

Lochem: Gerrit en Jennie

Kampen: Willy en Drikus

Brummen: Jannie en Hennie

Vorden: Jo en Jan

Vorden: Gerda en Harry

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, de Wehme

Correspondentieadres:
De Steege 27
7251 CK Vorden

De begrafenis heeft maandag 23 februari in Vorden
plaatsgevonden.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

7202 BP /Aitphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 202475S1

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

-y y x->y ~nv TX T"HNORDFl > \J 1VL/ Lj

FinancieringenHypotheken
Assurantiën

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

E
EEKMARKIL

A qq Vleeswarenvoordeel
Magere runderlappen 1 KNO c 4.

l f , I 1 4 <33 Alle voorgesneden
Varkensrollade 1 KNO có?3 cnnrtpn

Varkenslappen I R Ü O c3."

Cordon bleu's 4 stuks c 2 ?9
3x100 gram €

Elke week op de
markt in Vorden

uw vakslager DIJKGRAAF

«Narcissen s bossen l •
1 99•

« Voorjaarsbolletjes
1 25 9 99

per stuk • • 3 voorMi •

$ Bloemen 2 bossen D-

bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

Het plaatselijk
nieuws in

Weekblad Contact
verhoogt de waarde
van uw advertentie!

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!

Kijk voor
nieuws
ook op:

Lekker betaalbaar bij de groenteman!
Aar

Goudgele andijviegeie anwj* — c U «^ **
kilo nu

„eeriijke zoete Wau«edn.Wen<298
héél kilo

Verseprei c 0.79
kilo nu ..
Heeriijke zoete grote naveb «2.98

Hengelo

Tevens

10 voor
Ie koopt 't lekkerst £// de groentetuin!



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

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 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.

Luide sirenetest
iedere eerste
maandag van
de maand
Op maandag l maart om 12.00
uur worden in Nederland de
sirenes weer getest. De sirenes
geven dan een luid alarm van
ongeveer 1,5 minuut. Omdat het
om een test gaat, hoeft u geen
actie te ondernemen. Sinds enige
tijd test de brandweer de sirenes
weer luid, op iedere eerste maan-
dag van de maand. Vroeger ge-
beurde dat ook. In 1997 besloot
het ministerie van Binnenlandse
Zaken dit echter nog maar één
keer per jaar te doen: op de eerste
woensdag in juni. De reden van de
(her)invoering van het maande-
lijks luide alarm in 2003 is dat
veel mensen niet erg bekend ble-
ken met het sirenegeluid en de
boodschap: "Als de sirene gaat, ga
direct naar binnen, sluit ramen en
deuren en zet de radio of TV aan".

Heeft u klachten over het functio-
neren van de sirenetest (heeft u
de sirene bijvoorbeeld niet
gehoord), neemt u dan contact op
met de heer R. Visschers van de
gemeente, tel 55 74 74.

Reconstructie Burgemeester
Galleestraat Enkweg en Stationsweg

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

Gemeenteraad
vergadert op
26 februari
De gemeenteraad vergadert op 26
februari besluitvormend. Op de
agenda staan de volgende
onderwerpen:

• gemeentelijke herindeling:
mondelinge toelichting en
mandaat aan klankbordgroep

• bestemmingsplan woonpark de
Vordense Beek (Nedac Sorbo-
terrein)

• wijziging Algemene plaatselijke
verordening 2000

• milieu(jaar)verslag 2003
• verharden bermstrook

Hackfortselaan

Burgemeester en wethouders wil-
len de Burgemeester Galleestraat,
de Enkweg en de Stationsweg
reconstrueren. De Burgemeester
Galleestraat willen zij in geluids-
reducerende klinkers uitvoeren,
de Stationsweg en Enkweg in
asfalt. Bij de reconstructie willen
burgemeester en wethouders de
wegen herinrichten met de
volgende verkeersremmende
maatregelen:
Burgemeester Galleestraat
• aanbrengen van rode suggestie-

stroken;
• aanbrengen van plateaus op de

kruisingen met de Molenweg -
het Jebbink, het Wiemelink en
de Prins Bernhardweg;

• aanbrengen van een inritcon-

structie in de aansluiting met
de Mulderskamp;

Enkweg
• aanbrengen van rode suggestie-

stroken;
• aanbrengen van plateaus op de

kruisingen met de Stationsweg,
de Julianalaan en de Groene-
weg;

• aanbrengen van een inritcon-
structie in de aansluiting met
het pad tussen Enkweg 10 en
12;

• aanbrengen van een gekleurd
vlak op de kruising met de
Emmalaan;

Stationsweg
• aanbrengen van rode suggestie-

stroken;
• aanbrengen van inritconstruc-

ties in de aansluitingen met de
Mulderskamp en de Eendracht.

Overig
• aanbrengen van een inritcon-

structie in de aansluiting van
de Eendracht met de Juliana-
laan.

Burgemeester en wethouders ver-
lenen inspraak op het voornemen
deze maatregelen te nemen.
U kunt het ontwerp-plan inzien
op de afdeling gemeentewerken
in de boerderij. Tot en met woens-
dag 24 maart aanstaande kunt u
uw zienswijze kenbaar maken
aan burgemeester en wethouders,
schriftelijk (zie postadres) of
mondeling aan de medewerkers
van de afdeling gemeentewerken.

Bij De Wehme en De KHmboom komen containers

Vanaf 1 maart kunt u luiers en incontinentie
materiaal gescheiden inleveren
Wist u dat een kind zo'n 5.000 lui-
ers gebruikt tot hij of zij zindelijk
is en dat in de Vorden jaarlijks
honderdduizenden luiers worden
gebruikt en weggegooid? Deze
luiers worden na gebruik ver-
brand, waarbij kostbare grond-
stoffen als papier en plastic verlo-
ren gaan. Recyclen kan echter ook
en daarom hebben de gemeenten
Vorden, Hengelo, Hummelo en
Keppel, Steenderen en Zelhem nu
gezamenlijk het initiatief geno-
men voor aparte inzamelmogelijk-
heden van luiers en incontinen-
tiemateriaal in hun gemeenten. In
Vorden staan vanaf l maart
recyclecontainers bij De Wehme
(naast de glasbak) en De Klimboom
waar u op werkdagen, tijdens
openingstijden, gebruikte luiers en
incontinentiemateriaal in een
speciale inzamelzak kunt inleve-
ren. De benodigde inzamelzakken
zijn gratis verkrijgbaar. U kunt ze
halen bij De Wehme (balie), De
Klimboom, Super de Boer (bij de
balie bij de ingang), peuter-
speelzaal Ot en Sien in Vorden en
peuterzaal Peuterpret in

Wijziging Algemene plaa
Deze wijziging van de Algemene
plaatselijke verordening heeft tot
doel om een verbod in te stellen bij
de onlangs in enkele wijken
geplaatste milieustraten om:
• gebruik te makenvan deze inza-

melvoorziening tussen 23.00 en
07.00 uur

• afval bij deze inzamelvoorziening
uit te laden en/of in de
inzamelvoorziening te depone-
ren uit motorvoertuigen met
ingeschakelde motor.

Door het instellen van deze ver-
boden wordt eventuele overlast tot
een minimum beperkt

Een tweede reden om de Algemene
plaatselijke verordening te wijzigen
is om het stoken van vuur. Opgeno-
men is nog in de Algemene plaatse-

Wichmond. In de zakken mogen
alle soorten babyluiers en
babydoekjes en het plastic van de
Nappy Wrapper, waar de luiers
mogelijk in verpakt zijn, worden
aangeboden. Ook alle
incontinentiemateriaal mag erin.
Verpakkingen van luiers of andere
plastic of papierproducten en
maandverband zijn echter niet
toegestaan! Als een zak vol is, legt
u er een dubbele knoop in. Op
deze manier ruikt de zak niet.
Maak geen gebruik van bindertjes.
Deze leveren problemen op in het
recycleproces. De inzameling
gebeurt in samenwerking met het

tselijke verordening 2000
lijke verordening is dat een onthef-
fing om vuur te stoken kan worden
geweigerd ter voorkoming van hin-
der of nadelige beïnvloeding van
het milieu door rook, roet, stof,
walm of stank. Dit artikel moet uit
de Algemene plaatselijke verorde-
ning geschrapt worden omdat dit
nu geregeld is in de Wet milieu-
beheer. Deze wet is gewijzigd, de
regels voor het verbranden van
afval zijn aangescherpt. Burgemees-
ter en wethouders kunnen verbran-
den van afval (snoeihout e.d.)
slechts toestaan als er sprake is van
landschapsonderhoud, besmette-
lijke ziekten in houtopstanden en
openbare vuren met een cultuur-
historische achtergrond (paasvu-
ren). Voor het verkrijgen van een
ontheffing moet een (inspraak)-
procedure worden doorlopen.

bedrijf Knowaste uit Arnhem. In
Arnhem bevindt zich de eerste
fabriek ter wereld die in staat is
om babyluiers en incontinen-
tiemateriaal te recyclen. Uit de
gebruikte materialen worden
papier en kunststof teruggewon-
nen en vervolgens hergebruikt in
hoogwaardige toepassingen. Uit
het overgebleven slibafval wordt
eerst groene energie gewonnen en
vervolgens wordt het verwerkt tot
compost. Tenslotte wordt het
afvalwater biologisch afgebroken.
Op deze manier blijft er niets over.
Alles wordt hergebruikt! Energie,
water en bomen worden bespaard!

Alleen met uw hulp wordt de
aparte inzameling van luiers en
incontinentiemateriaal in Vorden
een succes. Haal op
l maart a.s. direct een rol van de
speciale, gratis inzamelzakken op
en doe mee!

Heeft u vragen over de luierinza-
meling in Vorden dan kunt u
contact opnemen met Knowaste,
tel. (026) 366 57 56.

Mandaat aan
klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit
raadsleden van de vijf Bronck-
horstgemeenten. Zij volgen het
traject van de gemeentelijke
herindeling en adviseren de
stuurgroep. Voor het benoemen
van een beoogd griffier en het
organiseren van de griffie vraagt
de klankbordgroep mandaat aan
de vijf gemeenteraden. De klank-
bordgroep mag na het verkrijgen
van het mandaat de noodzakelij-
ke besluiten voor het benoemen
van een beoogd griffier en het
inrichten van de griffie nemen.



Alcohol: de politie controleert, en dat helpt!
Alcohol in het verkeer is ongevals-
oorzaak nummer l, en daarom
treedt de politie er intensief én
effectief tegen op. Maar dat is niet
altijd zo geweest

Alcohol in het verkeer is ongevals-
oorzaak nummer één. Officiële
cijfers noemen een 1100 ernstig
gewonden en een kleine 100 doden
per jaar, maar doordat de registra-
tie van verkeersongevallen verre
van perfect is, zijn de werkelijke
getallen nog veel gruwelijker zo'n
3000 ernstig gewonden en 200
doden! Toch rijdt in de weekend-
nachten 'maar' een 41/2% van de
bestuurders onder invloed. Nog
meer dan genoeg, zeker, maar
begin jaren zeventig was dat met
15% ruim drie keer zoveel!
Die periode was wat betreft de
verkeersveiligheid toch al ramp-
zalig: we hadden toen jaarlijks drie
keer zovel verkeersdoden als nu.
Geen wonder dat er vanaf dat
moment stevige maatregelen
kwamen, ook tegen rijden onder
invloed. Wel interessant om eens te
kijken wat er in de loop der jaren
zoal in stelling werd gebracht tegen
dit probleem.
In 1974 werd de wettelijke limiet
van 0,5 promille van kracht. Die
werd gehandhaafd met gebruik-
making van -toen nog chemische

blaaspijpjes voor de selectie van
verdachten, en vervolgens van
bloedanalyse. Eindelijk werd effec-
tieve controle door de politie
mogelijk! Intensieve voorlichting
over 'de novemberwet' versterkte
dat nog. Overigens gaf het aller-
eerste effect van die maarregel een
aardig inkijkje in het Nederlandse
gezinsleven: plotseling zaten bij
weekendnacht en ontij (nuchtere)
echtgenotes weer eens achter het
stuur, naast hun soezerige
echtgenoot die hen daar jaren
geleden achter verdreven had...
Ruim tien jaar later werd geleide-
lijk overgegaan van selectieve naar
aselecte politiecontroles. Dat
betekent: niet meer eruitpikken
van slingerende chauffeurs, maar
'iedereen moet blazen'. Dat ver-
sterkte het preventieve effect van
de controles. Zelfs al dacht je onder
invloed nog zo goed te rijden, dan
nog zou je gecontroleerd kunnen
worden.
In 1987 werd de bloedanalyse van
verdachten vervangen door de veel
sneller en gemakkelijker uit te
voeren ademanalyse. Al weer kon
de politie dus efficiënter en
effectiever werken.
In 1992 werden de straffen voor
rijden onder invloed behoorlijk
verzwaard: hogere boetes en snel-
lere invordering van het rijbewijs

door de politie.
Het instituut van de vordering van
een medisch onderzoek (in dit
geval: op vermoeden van
alcoholisme) naar je rijgeschiktheid
bestond al veel langer, maar in
1996 werd de nieuwe 'Regeling
maarregelen rijvaardigheid en
geschiktheid' ingevoerd. Die maak-
te het de minister van Verkeer en
Waterstaat veel gemakkelijker om
zo'n onderzoek te eisen. Ook kan
die minister sindsdien rijders onder
invloed verplichten om op eigen
kosten een driedaagse cursus over
alcohol en verkeer te volgen, de

EMA: Educatieve Maatregel Alcohol
en Verkeer. Ten slotte werken sinds
1999 regionale (politie)teams voor
de verkeershandhaving nog meer
gericht aan het bestrijden van
rijden onder invloed.
Een en ander heeft dus geleid tot
een afname van het rijden onder
invloed met meer dan tweederde.
Maar het blijft knokken. Toen begin
jaren 90 de politie veel tijd
besteedde aan haar interne
reorganisatie nam prompt het
rijden onder invloed weer toe;
gelukkig was dat effect tijdelijk De
kans dat u met drank op achter het

Verharden bermstrook Hackfortselaan
Sinds de Hackfortselaan in 1999 ver-
smald is en aan weerszijden is voor-
zien van een dubbele rij grasbeton-
stenen, klagen aanwonenden over
geluidsoverlast door het met hoge
snelheid rijden over de grasbetonste-
nen. Burgemeester en wethouders
willen maatregelen nemen om de
overlast te beperken. Aan weerszij-
den van de weg verdwijnt één rij
grasbetonstenen, aan de noordzijde
komt er een asfaltstrook van 0,40
meter bij. Om de snelheid terug te
dringen komt er ter hoogte van de
inrit naar de huisnummers 2 en 4
een plateau.

Spreekrecht
U kunt aan het begin van
deze openbare vergadering
spreken over een onderwerp
dat voor u of het gemeente-
bestuur 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.

stuur gepakt wordt is hoger dan
ooit. Het blijft, ook voor de politie,
de moeite waard om te vechten
tegen rijden onder invloed. Dat
beseft ze zelf ook Gedurende een
pauze in een nachtelijke controle
zei een journalist onder een kop
koffie dat het voor de politie wel
geen lolletje zou zijn om midden in
de nacht in de kou te moeten staan
controleren. "Wat? Ik ben blij dat
we nu eindelijk iets kunnen doen',
was het emotionele politionele
antwoord, 'Anders kunnen we
alleen maar komen om de rotzooi
op te ruimen!'

Bestemmingsplan
Vordense Beek
Dit bestemmingsplan maakt het
bouwen van woningen mogelijk
op het voormalige Nedac-Sorbo
terrein. Het bouwen van die wo-
ningen is inmiddels begonnen. Er
komen 56 woningen en apparte-
menten. Tegen het ontwerp-
bestemmingsplan heeft niemand
bezwaar gemaakt.

O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N
Behandeling bouwplannen doorwelstandscommissie

Op dinsdag 2 maart 2004 vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 5 tot en met 26
februari 2004, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke
bouwplannen en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op
donderdag 4 maart behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst met de
door de rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf vrijdag 27 februari
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 donderdag 26 februari 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. .

Bestemmingsplannen

B o u w e n v a n e e n s t a U i n g s r u i m t e / b e r g r u i m t e Z u t p h e n s e w e g 8 6
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel
19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het
bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor het bouwen van een stallingsruimte/
bergruimte op het perceel Zutphenseweg 86 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 26
februari tot en met 24 maart 2004 ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar
maken.

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
• De Jongstraat 67, vergroten woning, met vrijstelling/ontheffing bestemmingsplan
• De Leuke 6 verbowen woning vrijstelling voor plafondhoogte, vrije doorgang

deuren en daglichttoedreding
• Ruurloseweg 113 bouwen brug

• Ruurloseweg 113 bouwen kapberg, met vrijstelling/ontheffing

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Het Hoge 41 bouwen overkapping, met vrijstelh'ng/ontheffing voor de hoogte
• Burgemeester Galleestraat 9 vernieuwen luifelconstructies

Ka p v e rg u n n i n g e n
• Hoetinkhof 179, vellen van een els
• Ruurloseweg 23, vellen van een populier

A a n l e g v e r g u n n i n g e n
• Mosselseweg 4, aanleggen van een poel
• Ruurloseweg 113, aanleggen van een poel

M o n u m e n t e n v e r g u n n i n g e n
• De Leuke 6 verbouwen woning

V r i j s t e l l i n g
• Ahnenseweg binnen bebouwde kom en kruising burgemeester

Galleestraat/Insulindelaan, reconstructie, vrijstelling voor wijziging inrichting

O v e r i g e v e r g u n n i n g e n
• Zutphenseweg 16, tijdelijke verkoopruimte
• Zutphenseweg 18, tijdelijke verkoopruimte

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

Bouwaanvragen

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Ahnenseweg 26 en 28, bouwen erker, datum ontvangst 17-02-2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Zutphenseweg 86, boywen garage annex bergruimte, datum ontvangst 13-02-2004
• Zelledijk 3 vergroten werktuigenberging met stalruimte datum, ontvangst 17-02-

2004 ;

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

VRAAG

VRIJBLIJVEND

NAAR DE VELE

MOGELIJKHEDEN drukker i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



Werkgroep Leefbaarheid Vorden
wil dat koetshuis op de Kranenburg
op de Monumentenlijst blijft staan!

i»! m

Bouwvallig?

In de commissie voor beroep-
en bezwaarschriften komt
maandagavond l maart onder
meer een bezwaar aan de orde,
dat is ingediend door de werk-
groep "Leefbaarheid Vorden".
De werkgroep tekent bezwaar
aan tegen het besluit van het ge-
meentebestuur dat het koets-
huis aan de Ruurloseweg (naast
het pannenkoekenrestaurant
"Kranenburg") van de Monu-
mentenlijst wil schrappen.

De eigenaar van het koetshuis, de
familie van Dorth, heeft het colle
ge daartoe onlangs verzocht. De
familie van Dorth wil op de be

staande locatie een nieuwe schuur
bouwen. Het college heeft advies
ingewonnen bij de Monumenten-
commissie en die heeft positief ge
adviseerd. Het koetshuis dat in een
bouwvallige staat verkeerd is niet
alleen veel Kranenburgers een
doorn in het oog, maar bovendien
bij harde wind en storm een ge
vaar voor de directe omgeving.

De werkgroep "Leefbaarheid Vor-
den" wil dus dat het pand op de
monumentenlijst blijft staan. Gos-
se Terpstra, voorzitter van de werk-
groep: " Het raamwerk van het
koetshuis bestaat uit balken. Tus-
sen de gaten van de balken zijn

wilgentenen gevlochten die met
leem zijn bestreken. Zo'n 150 jaar
geleden werden dat soort panden
op die wijze gebouwd. Het zou
jammer zijn dat een dergelijk
stukje cultuurgoed zou verdwijnen."

Terpstra is bovendien van mening
dat wanneer het koetshuis inder-
daad op de monumentenlijst blijft
staan en de familie van Dorth zou
besluiten het pand te laten restau-
reren, het qua kosten geen ver-
schil zou maken met bijvoorbeeld
afbreken en op die plek een nieuwe
schuur bouwen. Voor de restauratie
kan namelijk subsidie verkregen
worden.

Veel belangstelling playbackshow
'Stichting Kranenburgs Carnaval'
Weinig plankenkoorts in de
carnavalstent!
De playbackshow die de Stich-
ting Kranenburgs Carnaval vrij-
dagavond organiseerde kreeg
als "titel" mee "Plankenkoorts
in de tent". Met de koorts viel
het nogal mee. Wel vooraf, toen
de presentatoren Herbert Rut-
gers en Richard Ooms de deel-
nemers de microfoon onder de
neus hielden werd er (met na-
me door jeugd t/m 11 jaar) wei-
nig gezegd. Eenmaal op de büh-
ne gooiden de kinderen alle
schroom van zich af en werd er
met heel veel enthousiasme ge-
playbackt.

Bij de groep t/m 11 jaar kwam de
"Sueters- bokaal" in het bezit van
Tecula en Joost. Zij brachten het
nummer "Tarzan and Jane" van
Toy Box. Bij de groep t/m 16 jaar
kwam de "Kasbendjen Bokaal" de
finitief in het bezit van Liz, Tess en
Fyoena. Zij kwamen met het num-
mer "Voulez vous avec moi" van
Patty Label. Bij de volwassenen
ging de "Kranenburgs Carnaval Bo-
kaal" naar Arnold, Corry, Brigit,
Brenda en Dorien met " Sorba de
Griek" uit de musical "Ja zuster,
nee zuster".

Het was deze avond niet" even een
nummertje playbacken" en dan
wegwezen, oh nee. De deelnemers/
sters zagen er prachtig uit. Het was
duidelijk zichtbaar dat de kinde
ren met hun ouders veel werk aan
de kleding hadden besteed. Ook de
acts waren dikwijls toneelstukjes
op zich.

"Het lijkt wel of jullie "halve ka-
mers" vanuit huis hebben meege
nomen", zo sprak Herbert Rutgers.
"Wij organiseren deze playback-
show al voor de 7e keer. Ik moet
zeggen, het wordt steeds professio-
neler, met name de "randver-
schijnselen" om het liedje heen",
zo concludeerde de presentator na
afloop.

Over belangstelling niet te klagen.
In totaal 27 acts ( dertien door de
jeugd t/m 11 jaar); zeven acts door
de groep t/m 16 jaar en zeven door
de groep volwassenen. Dus niet al-
leen veel deelnemers maar daar-
door ook een grote publieke be
langstelling.

Iedere deelnemer/ster werd door
een flinke supportersschare onder-

steund. De feesttent op het Ratti-
terrein zat dan ook bommetje vol.
Een lange zit, dat wel. De eerste
"artiest" begon om 19.00 uur, ter-
wijl het laatste optreden even naar
middernacht een aanvang nam!

DE UITSLAGEN WAREN:
Jeugd t/m 11 jaar: l Tecula en Joost
met "Tarzan and Jane" van Toy
Box; 2 Carmen met 'Teen Age Su-
perstar" van Kimlyan; 3 Saskia,
Liende, Merel, Aniek, Anouk, Jordi,
Roei en Niels met" The tide is hy"
van Atomic Kitten.

Jeugd t/m 16 jaar: l Liz, Tess en Fy-
oena met" Voulez vous avec moi"
van Patty Label; 2 Sharon, Loes en
Ariët met " De Heidezangers" van
André van Duyn; 3 Michelle, Ma-
rieke en Esther met het" Bananen-
lied" van de "Boswachters".

Volwassenen: l Arnold, Corry, Bri-
git, Brenda en Dorien met "Sorba
de Griek" uit "Ja zuster, nee zus-
ter"; 2 Richard en Herbert met het
nummer "Rocky" van Don Merce
des; 3 de groep VUK (Vrienden Uit
Kranenburg) met "Heb je even voor
mij" van Frans Bauer.

GENDA V O R D E N

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

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

FEBRUARI:
24 Christelijke vrouwenvereniging

Passage jaarvergadering.
25 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
25 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
25 Seniorensoos Vierakker/Wich-

mond, Ludgerusgebouw,
'filmen'.

26 Klootschietgroep Vordense Pan.

MAART
l Bridgeclub Vorden, 't Stampertje.
3 HandwerkmiddagindeWehme.
3 HVG linde avond kleurenadvies.
3 HVG Wichmond middag voor

ouderen.
3 ANBO klootschieten Kleine Stee

ge-

4 Bejaardenkring Dorpscentrum.
4 HVG dorp, SOW dag in Arnhem.
4 Klootschietgroep Vordense Pan.
5 ANBO jaarvergadering en reis-

verhalen J. Bloemendal in 't
Stampetje.

5 HVG dorp Wereldgebedsdag in
de Christus Koningkerk.

8 Bridgeclub Vorden, 't Stampertje.
8 Internationale Vrouwendag,

Inloop dorpscentrum.
10 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
10 ANBO klootschieten, Kleine Stee

ge.
11 Klootschietgroep Vordense Pan.
11 HVG Linde, excursie.
14 Acht kastelen mini marathon.
15 Bridgeclub Vorden 't Stampertje.
16 St. Vriendenkring Klein Axen,

workshop Anouk Plantinga.
17 HVG dorp Paasviering.
17 Handwerkmiddag en kraam-

verkoop in de Wehme.
17 ANBO klootschieten, Kleine Stee

ge-
17 Bridgeclub BZR't Stampertje.
18 Bejaardenkring Dorpscentrum.
18 Klootschietgroep Vordense Pan.
22 Bridgeclub Vorden 't Stampertje.
23 Chr. Vrouwenvereniging Passage,

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

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

Stampertje.
25 Klootschietgroep Vordense Pan.
29 Bridgeclub Vorden't Stampertje.
31 HVG dorp Vorden Ringavond in

de Herberg.
31 HVG Linde Ringavond in de

Herberg.
31 Voorjaarscontactmiddag Welfare

in de Wehme.
31 ANBO klootschieten Kleine Stee

ge-
3 Bridgeclub BZR,'t Stampertje. 31 Bridgeclub BZR't Stampertje.

Vroege Voorjaarsrit
Auto- en motorclub 'De Graaf-
schaprijders' organiseert op
zondag 29 februari de zoge-
naamde "Vroege Voorjaarsrit'.
Dit is een oriënteringsrit voor
automobilisten.

De rit telt behalve voor het club-
kampioenschap van 'De Graafschap-
rijders' ook mee voor het Open
Noord- en Oost Nederlands Oriën-
teringsritten kampioenschap (ON-
ONOK) van 2004. De rist wordt
uitgezet door Wim Wisselink en
Jan Luiten.

Start en finish zijn bij 't Wapen
van 't Medler aan de Ruurloseweg
114 (rijksweg N319) De deelnemers
kunnen kiezen uit deelname aan
de A-klasse, de B-klasse of de C-
klasse. Deze laatste klasse is be-
stemd voor beginners. De A- en B-
klasse start zondagmorgen 29 fe
bruari vanaf 10.01; de C-klasse van-
af 13.31 uur. Inschrijving is zowel
mogelijk voor individuele equipes
als voor teams. Een team dient
minimaal te bestaan uit 3 equipes
of maximaal 5 equipes die in de
zelfde klasse uitkomen.

Thijs van Amerongen
2e in de Super Prestige
Thijs van Amerongen is tweede
geworden in de Super Prestige
veldrijden. Dit is internationaal
klassement over zeven wedstrij-
den voor junioren. De meeste
wedstrijden vinden plaats in
België. Maar ook Frankrijk en
Nederland. Ook de profs ken-
nen een dergelijk klassement.

Thijs van Amerongen blijft on-
danks zijn goede uitslagen nuch-
ter. Hij is wel tevreden met een
tweede plaats in het Super Prestige
klassement, maar hij loopt het
niet van daken te schreeuwen. Mis-
schien is dat wel de ware kam-
pioen. Hij moest de eerste plaats
laten aan de verse wereld kam-
pioen Niels Albert uit België. Der-
de werd een Luxemburger. Zater-
dag werd hij in het Belgische Vors-
selaar vijfde. Dit was de laatste

wedstrijd die meetelde voor het
Super Prestigeklessement. In to-
taal werd hij één keer eerste in
Sint Michielsgestel, vier keer twee
de, één keer had te kampen met
pech en werd hij twaalfde en de
laatste keer werd hij dus vijfde.
Daarmee bewijst hij dat hij inter-
nationaal goed mee kan draaien
met de juniorentop.

Hij is zich nu weer aan het voorbe
reiden op de weg. Dit jaar kan hij
nog uitkomen als junior. Volgend
jaar tijdens het veldritseizoen
moet hij zich meten met de Neo-
amateurs. Dat ziet hij wel zitten.
Dus dit zomer op de weg zullen we
nog veel van hem horen en vol-
gend crossseizoen zal hij ook weer
meestrijden om de ereplaatsen.
Niet alleen nationaal, maar ook
internationaal.



Schietvereniging 'Wildenborch'bestaat 50jaar
•

'Mensen met agressie
kunnen niet schieten'!

olitierar/Vz GROEP

Bernard v.d. Houwen en Dick Pardijs

De schietvereniging "Wilden-
borch" bestaat deze maand 50
jaar. Gert van Ark en Johan
Kreunen waren de mannen van
"het eerste uur". Zij kregen een
achttiental personen bij elkaar,
waarna uit hun midden een
werkcomité werd gevormd, be-
staande uit Toon Meimiiik, Ber-
tus en Jan Berenpas. Dit drietal
gaf leiding aan de schutters,
waarna het op 22 februari 1954
tot de officiële oprichting
kwam.

Dick Pardijs, thans voorzitter van
de vereniging is al vanaf de oprich-
ting lid. Hij was toen 15 jaar en
kan zich de beginjaren nog goed
voor de geest halen. Dick: " De Ie
den waren allemaal boerenjon-
gens uit de Wildenborch. Opval-
lend trouwens dat begin jaren vijf-
tig het verenigingsleven hier in de
Wildenborch zo tot bloei kwam. Er
werd een ijsvereniging opgericht,
een mannenvereniging, een to-
neelvereniging. Dus vond men het
blijkbaar ook tijd worden om een
schietvereniging op te richten", zo
zegt hij.

Bernard v.d. Houwen, al vanaf
1976 penningmeester van de
schietvereniging, heeft daar wel
een verklaring voor. Zegt hij: " In
die tijd was er weer een beetje
geld, de artikelen waren niet meer
op de bon, de mensen konden
weer iets uitgeven". De contributie
was ook aan de lage kant, 15 cent
per week en nog 15 cent extra voor
de schietkaarten en de kogels.
Thans betalen de 28 leden euro
45,00 per jaar, exclusief de kogels.

Het schieten begon op de deel bij
Bertus Berenpas van de "Prinsen-
hoeve". Daarna werd nog enkele
jaren in het koetshuis bij kasteel
de Wildenborch geschoten.

Dick Pardijs wijst nogmaals op de
inbreng van de beide initiatiefne-
mers. Johan Kreunen stak altijd de
kachel aan en Gert van Ark bracht
de kolen mee. Begin jaren zestig
was de club bijna ter ziele, de ani-
mo liep wat terug. Dankzij het
doorzettingsvermogen van Johan
Kreunen bleef de schietvereniging
nog net "overeind", zo zegt Dick
Pardijs, die zich nog een leuk voor-
val uit die tijd kan herinneren.

OP DE HARLY DAVIDSON
EN DE BSA
"In 1965 schafte de vereniging
haar eerste buks aan. Eerst vooraf
vergaderen, zullen we het wel
doen, zullen we het niet doen.

Goed toch de stoute schoenen aan-
getrokken. Bertus Berenpas op de
"Harly Davidson", met Johan Kreu-
nen achterop en Jan Berenpas op
de BSA en dat naar Piet Bos in Hol-
ten. Die had een buks te koop,
merk "Walter" De buks kost 150
gulden, zo sprak Piet Bos. Voor die
tijd een boel geld, dus eerst met de
achterban overleggen. De motoren
weer gestart en terug naar de Wil-
denborch. Het drietal kreeg toe
stemming. Dus opnieuw op de mo-
tor, terug naar Holten, waar de
buks definitief werd gekocht", zo
zegt Dick Pardijs.

Bernard v.d. Houwen toont ons de
notulen uit die jaren. Daarin staat
beschreven (met een zegel erop)
dat Johan Kreunen de buks had ge
financierd en mocht de club ter
ziele gaan, de "Walter" weer naar
hem terug zou gaan. Toen de
schietvereniging dan ook dreigde
op te houden te bestaan, werd het
zekere voor het onzekere geno-
men, de buks werd onklaar ge
maakt en ging weer terug naar
Kreunen.

Wel, de schietvereniging kwam de
dip te boven. Men "verhuisde"
naar de Kapel, waar de leden twee
schietbanen bouwden. Totale kos-
ten 240 gulden! In 1976 werd de
Kapel in de Wildenborch fors uit-
gebreid en bouwden de leden on-
der de Kapel een schietkelder met
vier banen.

"Door zelfwerkzaamheid konden
de kosten tot 23.000 gulden wor-
den beperkt", zo zegt penning-
meester Bernard v.d. Houwen. Het
bestuur van de schietvereniging,
bestaande uit Dick Pardijs, voor-
zitter; Jan Kornegoor secretaris;
Bernard v.d. Houwen, penning-
meester en de leden Marinus Eskes
en Henk Arfman, is dan ook bij-
zonder trots dan men anno 2004
over moderne schietbanen be
schikt, modern "draaiwerk" en
een electrisch kaarten transport.

Het ledental is al die jaren stabiel
gebleven. Wel opvallend, twee da-
mes bij de club, de zussen Loes en
Stefanie de Geester. " De dames
kunnen goed schieten, die blazen
hun partijtje wel mee hoor", zo
zegt Dick Pardijs. De schietvereni-
ging in de Wildenborch is eigen-
lijk een "vader op zoon/dochter
vereniging".Bernard v.d. Houwen:
" Dat is eigenlijk al vanaf het be
gin, het schieten gaat over van va-
der op zoon. We hebben hier diver-
se "tweede generaties" en zelfs al
een "derde generatie" schutters".

WAPENVERGUNNING
Meldt zich een nieuw lid aan dan
heeft hij vrijwel altijd al verwant-
schap met de schietsport. Boven-
dien heeft de club de beschikking
over instructeurs, want zo is de op-
vatting van het bestuur, je moet
natuurlijk wel aanleg hebben,
maar schieten kun je leren. Om in
verenigingsverband de schietsport
te kunnen beoefenen heb je een
wapenvergunning nodig. Alvorens
men voor een dergelijke vergun-
ning in aanmerking komt moet
men minstens één jaar lid zijn en
moet men zeker aan twaalf schiet-
beurten hebben voldaan.

Bernard v.d. Houwen: "Uit de prak-
tijk blijkt dat schutters geconcen-
treerde en rustige personen zijn.
Iemand die agressie vertoont, kan
niet schieten"! De clubavond van
de schietvereniging is al vanaf de
oprichting op dinsdag.

"Dat is bij iedereen in de Wilden-
borch bekend, men houdt er reke
ning mee. Op de dinsdagavond
zijn hier dan ook nooit "nieuw-
jaarsvisites", zo zegt Dick Pardijs
met grote stelligheid.
De vereniging is aangesloten bij
het district "Oost Gelderland". Een
gebied dat zich uitstrekt vanaf
Zutphen tot Winterswijk en vanaf
Zeddam tot Harfsen. In totaal 44
verenigingen.

"Wildenborch" komt in competi-
tie verband uit met één team (4
personen) in de Ereklasse; één
team in de eerste klas, twee teams
in de tweede klas en één team in
de derde klas. Er zijn twee compe
tities te weten de zomercompetitie
(van l april t/m 30 juni) en de win-
tercompetitie (van l oktober t/m
31 maart) Daarnaast is er nog een
onderlinge competitie en neemt
de club jaarlijks aan enkele con-
coursen deel.

Het vijftig jarig jubileum wordt za-
terdag 27 maart gevierd met van
14.30- 17.30 uur een receptie in
"De Wildenborcher Hof", waar die
middag ongetwijfeld een aantal
jubilarissen gehuldigd zullen wor-
den: M. Kornegoor, J.van Amstel en
H. Berenpas (allen 45 jaar lid) en
Dick Pardijs (50 jaar lid), 's Avonds
is er een gezellige feestavond voor
leden en partners. "Dan wordt .er
absoluut niet geschoten", zo lieten
Dick Pardijs en Bernard v.d. Hou-
wen weten! Ter afsluiting van het
jubileum is er in oktober een
schietconcours waaraan alle ver-
enigingen uit "Oost Gelderland"
zullen meedoen.

Vrijdag 13 februari
Vrijdagavond werd er op diverse
locaties gecontroleerd. Een 30-tal
bestuurders hebben geblazen,
geen van hen had teveel gedron-
ken. Er werd ook diverse procesver-
balen opgemaakt voor o.a. verlich-
ting, snelheid en onverzekerd rij-
den met een personenauto.

Maandag 16 februari
Iemand heeft een glazen potje met
medicijnen verloren. Betreft 90 pil-
len van 0.1 mg Thyrax. Als iemand
deze medicijnen vindt, is het verzoek
deze in te leveren op het politie
bureau.

Op de Wildenborchseweg vond
een ongeval plaats. Een bestuurder
van een auto botste tegen een ree.
De ree werd later gewond aange
troffen en is afgeschoten.

Op de kruising Warkenseweg / Ga-
zoorweg vond een aanrijding
plaats tussen twee personenauto's.
Dit betrof een voorrangskwestie.

Woensdag 18 februari
Tussen 15.15 en 16.00 uur werd er
met behulp van een laser-gun een
snelheidscontrole gehouden. 7 be
stuurders kregen proces-verbaal
voor het overtreden van de maxi-

male snelheid. Hoogst gemeten
snelheid was 101 km/uur waar 60
km/uur is toegestaan.

Donderdag 19 februari
Op de Ruusloseweg vond een onge
val plaats. Een ree stak plotseling
de rijbaan over en de automobilist
kon deze niet meer ontwijken. De
ree overleed ter plaatse.

Werd er op diverse locaties een
verkeerscontrole gehouden. Er
worden diverse procesverbalen
uitgeschreven voor o.a. vervallen
APK, overschrijding van de maxi-
male snelheid en het niet leesbaar
hebben van de kentekenplaten.
Ook werd er 8x een proces-verbaal
opgemaakt voor het tijdens het
rijden een telefoon vasthouden.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
met ingang van l februari
Gevonden:
Ketting (goud met sterrenbeeld).

Verloren:
Broche (goud).

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 13.00 uur. Het algeme
ne telefoonnummer is: 0900-8844.

Wereldgebedsdag
De Wereldgebedsdag zal haar
jaarlijkse dag van gebed hou-
den op vrijdagavond 5 maart
in de Christus Koningkerk. Met
medewerking van de Cantorij
Hervormde Gemeente onder
leiding van Mirjam Berendsen
en Wereldwinkel Vorden met
produkten en aankleding Litur-
gisch centrum.

HET THEMA ZAL ZIJN:
Vol vertrouwen bouwen aan de
toekomst.

De Wereldgebedsdag wordt geor-
ganiseerd door christenvrouwen.
In 1887 riepen Amerikaanse vrou-
wen op tot een gebedsdag in hun
land. Deze oproep om in gebed
aan mensen en hun omstandig-

heden zorg en aandacht te beste
den is uitgegroeid tot een jaarlijks
terugkerende gebedsdag in 180
landen. Sinds 1929 wordt ook in
Nederland hieraan deelgenomen.

De viering voor 2004 is opgesteld
door vrouwen uit Panama. Panama
ligt als een geboren, circa 700 km
lange en soms 55 km brede land-
brug tussen het Zuid-Amerikaanse
continent en Midden-Amerika.

De belangrijkste organisaties van
christelijke vrouwen zijn daar:
het Oecumenisch Instituut voor
Vrouwen en het Wereldgebedsdag
Comité. In Panama vindt men alle
wereldreligies en iedereen heeft
de vrijheid tot uitoefening van zijn
of haar godsdienst.

Stratenvolleybaltoernooi
Wichmond-Vlerakker
Donderdag 12 februari ging het
Stratenvolleybaltoernooi van
Wichmond-Vierakker weer van
start. Dit jaar hebben zich maar
liefst 22 teams opgegeven om te
strijden om de felbegeerde wis-
selbeker (door de Rabobank be-
schikbaar gesteld) die de straat
die winnaar van het toernooi
wordt eenjaar in zijn bezit mag
houden.

Al voor 19.00 uur druppelden de
eerste teams binnen. Er wordt in
poules gestreden om mee te mo-
gen doen aan de finaleavond op 20
februari. Als Ie en 2e mogen van
de donderdagavond Vogelzang l ,
de Kemphanen, de Wogt l en de
Heerlerweg meedoen.

Op vrijdagavond 13 februari werd
er weer een felle strijd geleverd
om nog een avond te mogen vol-
leyballen. De gelukkige winnaars
hiervan waren : Deldensebroek-
weg, Vogelzang2, de Kempkippen
en de Vierakkers. Door de grote
deelname die avond was het ook
na afloop erg gezellig nakletsen in
de kantine. Het was er zo druk dat
het zelfs moeilijk was om bij de
bar nog een drankje te bestellen.
Vrijdag 20 februari was het dan

eindelijk zover dat de finalewed-
strijden konden worden gespeeld.
Ook nu waren de teams bijtijds
aanwezig om nog even in te spelen
en de spieren op te warmen.

Uiteindelijk werd er een verbeten
strijd geleverd voor de 3e en 4e
plek door de Kemphanen en Vogel-
zang 1. Na 3 sets was de beker voor
de 3e plaats voor de Kemphanen.

Tegelijkertijd werd gevochten om
de Ie en 2e plaats door de Delden-
sebroekweg en de Wogt 1.

Na 2 sets, beide gewonnen door de
Deldensebroekweg, was de wissel-
beker en de taart (beschikbaar ge
steld door bakkerij Besselink) voor
dit team dat e.e.a. in de kantine in
ontvangst nam.

Marcel Vruggink die 8 jaar in de
organisatie heeft gezeten stopt
helaas, maar gelukkig zijn er 2
nieuwe personen gevonden om in
de activiteitencommissie zitting te
nemen. Als Agnes van Rossum en
Riek Vaartjes met zoveel inzet en
enthousiasme in deze commissie
zitten dan kunnen we de komende
jaren rekenen op een spetterend
stratenvolleybal in Wichmond.



Februari: sprokkelmaand

-
Hengelo (Gld.)

SCHOUDERHAM
SUPERIEUR
100 gram van 1.19 voor

_ LOTUS ROYAL
69 TOILETPAPIER

pak 9 rollen van 5.23 voor

ZUIVEL:

MULLER
FROOP

beker 150 gram
diverse smaken

van 0.59

voor O29
JONAGOREO APPEL

zak 1,5 kilo van 2.49 voor

VERS GEBAK:

TOM-
POUCEN

4 stuks

van 3.78

voor
049

GALGONIT POWERBALL TABS pak a 32 stuks 8.49 nu 2 pakken voor969

GALL^GALL « M O L E N H O E K
KUYPER VIEUX

1 liter van 13.99

49
voor 12?

DE WINKELHOEK VAN HENGELO
Ch HENGELO (G)

(0575)461205 FAX(0575)4646 12

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00 uur
8.00 - 21.00 uur
8.00- 17.00 uu r

AUTOBEDRIJF
WOLTERS & WOLTERS

RUURLO
Spoorstraat 14, 7261 AE Ruurlo
Tel.: 0573 - 45 18 01 Fax: 0573 - 45 27 03

Daihatsu 1.3 YRV, zilver met. 2001 11.750,-
Mazda121 1.3, rood 1996 4.500,-
Opel Vectra 1.6, zilver met. 1999 10.950,-
Renault Clio 1.4, 5-drs., blauw met. 2000 10.250,-
Renault Scenic 1.6, blauw met. 1999 13.250,-
Subaru Vivio, blauw met. 1996 3.950,-
Subaru Vivio, rood met. 2000 4.950,-
Subaru Legacy 2.0 LX, rood 1996 3.900,-
Subaru Justy 4WD, rood met. 1999 6.500,-
Subaru Forester 2.0 4WD, zilver met. 1999 14.950,-
Volkswagen Golf 2.0, 5-drs., zilver met. 1999 12.950,-
Volkswagen Golf 2.0, 5-drs.,

High Line, zilver met. 2000 16.250,-
Mercedes Vito 108Cdi,

dubbel cabine, blauw 1999 14.250,-
Mercedes Vito 108 Cdi, blauw 2000 14.875,-
Renault Kangoo 1.9 Dti, wit 2001 8.500,-

www.wolters-wolters.nl info@wolters-wolters.nl
Acer pocket PC met Torn Torn navigatie 795,-

Specialist in Subaru

VW Transporter dubbel cabine, 1.9TD 1998

Nissan Micra, grijs met 2000

VW Golf combi, LPG, blauw 1995

Citroen Xantia, LPG, rood met 1996

Alfa 156,1.8, zwart IM velgen 1998

UTOMOBIE LBEDRIJF

31 RS V.O.F.

Spoorstraat 46 - 7261 AG Ruurlo
Tel. 0575 45 36 39 • Fax 0573 45 38 71

l Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAG

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

r^)n nc^^i/j-J/ Irü 1^ }( Lr,lV /L

HORSTMAN

'MOIWDA

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



Het was even zoeken . . .
maar u heeft onze noodwinkel gevonden
en daar blijven we nog even.

Wij hebben de volgende aanbiedingen:
(geldig in week 9: 23 t/m 28 februari)

Roombotercake nu € 2.

Slagroomsnit nu € 4.

Witte bollen 6 voor € •ti75

Bouwsteentjes
(kampioentjes) nu 4 voor €

00

K N I P U IT EN L E V E R IN

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

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

Naam:

Adres:

Tel.: Geldig in week 9 23 t/m 28 februar

VAN ASSELT Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)551384

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
De Echte Bakker Dat proefje! Tel. (0575) 57 15 28

Even omlopen a.u.b.

Ook een verbouwing
heeft zo z'n voordelen!

i U heeft het vast al gemerkt. In de noodwinkel geven we u dezelfde service, dezelfde aandacht
j? en net zo veel keus als in de gewone winkel. En we bieden u extra aantrekkelijke verbouwings-
i! aanbiedingen. Lekker voordelig dus!

De noodwinkel is alle dagen geopend, m.u.v. maandagmorgen en vrijdagavond.

Dick en Hetty Vlogman en medewerkers.

Woensdag 25 februari

GEHAKTDAG
rundergehakt

500 gram

half om half gehakt

500 gram €
248

Vleeswarenduo

100 gram achterband
+ 100 gram

runderrookvlees

360
€ J-

Weekaanbieding

sucadelappen

5 20•

Keurslagerkoopje

4 gehakt
cordon bleus

+ 100 gram

sellerysalade

+ 100 gram

snijworst

samen voor 5.95

Shoarmapakket + avatte broodjes!

mm

O Combinatieaanbieding: SHOARMAPAKKET €
500 gram shoarmavlees, 150 gram saus + GRATIS 4 broodjes.

Vul uw naam in en lever deze bon in.
Wekelijks verloten we een gourmetschotel voor 4 personen.

6!00

l Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 1 3 2 1

Geldig in week 9: 23 t/m 28 februari.

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

GRATIS GOURMETSCHAAL!

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

Dorpsstraat 32 - Vorden

Telefoon: (0575) 55 35 35

Sensire
Huishoudelijke dienstverlening, verpleging en

verzorging (thuiszorg), woonzorgcentrum De Wehme,

maaltijdservice, voedings- en dieetadvies,
personenalarmering en hulpmiddelen (thuiszorgwinkel)

Informatie & advies 0900 - 8856
lokaal tarief, 24 uur per dag www.sensire.nl

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Weekblad Contact

heeft al vele kopers

de weg naar Vorden gewezen!

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig bij de Edhah in Hengelo (Gld.)

Maandag t/m woensdagaanbieding:

Elstar appels
zak 1500 gram van € 2.79 voor

Kipfilet A 49
van € 7.49 voor € 4'
Openingstijden:

EDAH HENGELO
Raadhuisstraat 53

maandag t/m woensdag 8.00-20.00 uur
donderdag en vrijdag 8.00-22.00 uur
zaterdag 8.00-20.00 uur

Dat is gewoon Edah

Elektra-
en water-
leiding-

materiaal
voor vakman

en doe-het-zelver

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)46 1220

Uw advertentie in

Weekblad Contact

valt beter op!

japjromp van f-|off

Tap Tromp van Hoff Notarissen is een maatschap met 5 notarissen, met vestigingen in
Lochem en Zutphen. De organisatie biedt werk aan circa 50 mensen.

Tap Tromp van Hoff verzorgt alle werkzaamheden op het gebied van het ondernemings-
recht, personen- en familierecht, registergoederenrecht en agrarisch recht.

Receptioniste
Voor onze vestiging in Zutphen, in "Het Emerhuys" aan de Pietheinstraat l,

zijn wij op zoek naar een fulltime receptioniste.

De functie:
• u bent werkzaam bij de receptie van het kantoor en ontvangt cliënten

• u verzorgt het maken van afspraken in de agenda
• u neemt de telefoon aan

• u verzorgt koffie en thee voor de cliënten

Wat verwachten wij:
iemand die klantvriendelijk is, "gastvrouw" kan zijn, initiatief toont en nauwkeurig werkt.

Telefonische informatie over de functie kunt u inwinnen bij de heer J.D. Bezem,
telefoon (0575) 58 45 78.

Uw schriftelijke sollicitatie, met CV, kunt u zenden aan:

Tap Tromp van Hoff Notarissen
t.a.v. de heer J.D. Bezem

Postbus 245, 7200 AE Zutphen



Lezers schrijven ..
Hui ten verantwoording \'<m t/e redactie

NIEUWBOUW DE WEHME:
DRAMA IN 3 BEDRIJVEN!

Veel is er al geschreven over de
nieuwbouw de Wehme. Ook ik wil
hierover wat schrijven.

Het Ie bedrijf: 'Eigen belang',
heeft 2 jaar geduurd. Dit is nu
afgesloten. De afbraak hebben we
inmiddels gehad.

Nu komt het 2e bedrijf: 'Bomen-
belang'. Hoe lang dit gaat duren,
weet niemand.

Wanneer kunnen we aan het 3e
bedrijf beginnen namelijk: 'Senio-
renbelang'. Hoelang moeten de
senioren in Vorden nog op een
wachtlijst staan?

Het is toch ten hemelschreiend
dat er steeds weer personen te
vinden zijn die dit project tegen-
werken. De aanwonende zijn niet zo
bang als er wel word geschreven!
Ik zou zeggen zo gauw mogelijk
beginnen met bouwen, voordat er
nog meer dwarsliggers komen!

Een van de aanwonenden,
Mevr. Schuppers,
De Delle 97 te Vorden.

Voetbal

SOCII
Programma 28 en 29 februari
De Hoven Fl - Socü Fl; DZC '68 E6 -
Socii El; DZC '68 E9 - Socii E2; Zelos
D2 - Socii Dl; Almen Cl - Socii Cl;
de Hoven Al - Socii Al; Socii l -
Anadoulu 1; Socii 2 -Warnsveldse
boys 3; Ruurlo 5 - Socii 3; EDS 2 -
Socii 4; Socii 5 - Warnsveldse Boys 5;
Hoeve Vooruit 4 - Socii 6.

PC de Graafschap Uitstel
Zondag 22 februari jl. waren er
dressuurwedstrijden in Laag Soe-
ren daar behaalde Iris Berenpas
met Jasmine een Ie prijs in de klas-
se B met 166 punten.
Jermaine Pellenberg met Silvia een
Ie prijs in de klasse LI.
Linda Berenpas met Splendor een
2e prijs in de klasse L2 met 161
punten.

Bart Hartman met Sirik een Ie
prijs in de klasse L2 met 170 pun-
ten. Anke Woerts met Sydney een
6e prijs in de klasse B met 160 pun-
ten.

Bridgen

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen 18 februari
Groep: A
l Dhr. J. Duinkerken/Dhr. J. Post
62,08%; 2 Dhr. J. Holtslag/Dhr. H.
Wagenvoorde 58,33%;3 Mw. A. Si-
monis/Mw. R. Webbink 53,65%.

Groep: B
l Mw. A. Jansen Vreling/Dhr. W.
Jansen Vreling 58,33%; 2 Dhr. G.
Gille/Dhr. B. Kloosterman 57,92%;
3 Mw. M.H. Scholten/Mw. R. Wae-
nink 55,00%.

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen 16 februari
A groep:
1. De heren Hissink en den Elzen
met 63,5%; 2. De dames Walter
Kilian en van Gastel met 61,5%; 3.
De dames van Burk en Hendriks
met 53,1%

B groep:
1. De dames Beek en Lassche met
63,3%; 2/3. De dames Warnaar
en van Alphen met 60%; 2/3. Het
echtpaar Duinkerken met 60%.

De bijeenkomst over 'mobiele na-
vigatiesystemen' die de VAMC 'De
Graafschaprijders' voor woensdag
25 februari in het clubhuis heeft
georganiseerd wordt vanwege de
motorbeurs in Utrecht verschoven
naar woensdag 17 maart.

Verenging
'Oud Vorden'
De vereniging 'Oud Vorden' houdt
op dinsdag 30 maart a.s. in Hotel
Bakker haar jaarvergadering.

Aansluitend is er het klankbeeld
'Boer'n van gistern; alles gaet
verbie' van Fons Rouwenhorst en
Henk Graaskamp.

Voetbal

WVORDEN
Programma 28 februari
Vorden BI - Lochem SP B2; Vorden
B2 - Gazelle Nieuwla B2; Vorden Cl
- Warnsveldse Boys C2 - Vorden C2
- DZC '68 C6; Vorden Dl - DZC '68
D2; Steenderen Dl - Vorden D2;
Warnsveldse Boy D3 - Vorden D3;
AVW '66 E2 - Vorden El; DZC '68 E4
-Vorden E2; Vorden E3 - DZC '68 E5;
Vorden E4 - Zeddam E3; Be Quick
Fl - Vorden Fl; Vorden F2 - Kilder Fl;
Vorden F3 - Wolfersveen Fl; Con-
cordia-Wehl F4 - Vorden F4; Vor-
den F5 - DZC '68 F9; Be Quick Z. F4
- Vorden F6.

Programma 29 februari
Vorden l - Viod 1; SP Lochem 2 -
Vorden 2; Vorden 3 - Steenderen 3;
Vorden 4 - Viod 3; Varsseveld 6 -
Vorden 5; KSH 4 - Vorden 6.

Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De inwoners in
de gemeente Vorden worden
daarbij in de gelegenheid ge-
steld om op een gemakkelijke
wijze contact te leggen met de
leden van de CDA-fractie voor
vragen, opmerkingen of ge-
woon eens iets kwijt te willen
over gemeentelijke zaken.

Iedereen die dat wil, kan zich tot
de CDA-fractie wenden, hetzij

voor zichzelf dan wel 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
betreffende onderwerp in zijn por-
tefeuille heeft.
Om u vooraf telefonisch te melden
dient men contact op te nemen
met Ab Boers (fractievoorzitter
CDA), telefoon 55 11 57.

UW ADVERTENTIE
DOORPLAATSEN IN

In overleg met drukkerij van Barneveld,
uitgever van het Journaal Zeffiem/Moiïé, kunt u
tegen een aantrekkelijk tarief uw advertentie
in het Journaal ZeOiem/Mafle doorplaatsen.

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

Heeft u belangstelling neem dan contact op met

TON BREUKERS, advertentieacquisiteur, tel. (06) 52 58 49 92 óf

DRUKKERIJ WEEVERS, Nieuwstad 30, Vorden, tel. (0575) 55 10 10

WEEKBLAD Journaal
CONTACT Zefaem/Maiïe

Briljant reclame-
drukwerk

verhoogt de
attentiewaarde

van uw
producten.

Wij zijn daarin
uw partner.

\V
drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86

Kranenburg heeft een nieuwe
'hoogwaardigheidsbekleder':
Prins Anton de Eerste!

Daar waar overal in de regio de
nieuwe carnavalsprins (prinses)
al in november tijdens een
pronkzitting bekend wordt
gemaakt, onthult de 'Stichting
Kranenburgs Carnaval' de nieu-
we prins altijd tijdens het car-
navalsweekend. Dat gebeurde
zaterdagavond in de feesttent
op het terrein van de voetbal-
club Ratti.

Alvorens de nieuwe Prins werd
onthuld, waren er eerst nog wat
plichtplegingen van de aftredende
Prins Bert de Eerste. Zo benoemde
hij Bart Hoebink tot erelid van de
'Stichting Kranenburgs Carnaval'.
Bart is al vanaf de oprichting lid en
heeft in al die jaren heel wat klus-
sen voor de stichting verricht. Ove-
rigens is hij nu het eerste erelid.
Behalve Prins Bert de Eerste, nam
ook adjudant Gerard afscheid. De
onthulling van de nieuwe prins
ging met heel wat 'tierelantijnen'
gepaard. Aangezien het op Schip-
hol drukker en drukker wordt,
vond de 'Stichting Kranenburgs
Carnaval' het hoog tijd worden dat
er in de Kranenburg een zesde
landingsbaan in gebruik wordt
genomen. Het eerste vliegtuig
landde zaterdagavond. Terwijl het
geluid van brullende motoren
door de tent klonk, kwam er een
vliegtuig binnen. Een toestel af-
komstig uit Amerika. Daar stapte
tot groot enthousiasme van de
aanwezigen in de feesttent, zijne
Koninklijke Hoogheid Prins Anton
de Eerste, uit. Met een driewerf

'Alaaf begroette hij de carnavals-
vierders. De Prins is woonachtig in
Minnesota en van oorsprong af-
komstig uit Vorden. Hij is al een
paar keer vanuit Amerika naar
zijn geboortedorp teruggekeerd
om hier het carnaval te vieren. Het
bestuur van de Stichting vond
hem bereid om in 2004 als Prins te
fungeren. Prins Anton de Eerste
kwam niet met lege handen. Hij
bood de Stichting vier Amerikaan-
se vlaggen aan. Helaas werd één
van de vlaggen, zo bleek achteraf,
zaterdagavond door een 'souvenir-
jager' meegenomen. Het bestuur
van de 'Stichting Kranenburgs Car-
naval' stelt een beloning in het
vooruitzicht voor degene die het
kostbare kleinood weer terug be-
zorgt. Tegelijk met de nieuwe
Prins, stapte ook zijn broer Jos,
eveneens woonachtig in Amerika,
uit het toestel. Hij mag een jaar
lang de titel Adjudant dragen.
Prins Anton de Eerste had zater-
dagavond al direct een eerste offi-
ciële handeling te verrichten, na-
melijk het uitreiken van de prijzen
aan de mooist verklede carnavals-
vierders. De eerste prijs werd pp-

!•• ' '

wonnen door Annelies ennHetty
('Dekzwabberaars'). De tweede prijs
ging naar Bert Krabbenborg en
partner (Oranjefans). Met muzikale
medewerking van 'Les Compag-
nons' werd het zaterdagavond een
daverend feest, dat zondag werd
voortgezet met een optocht, een
kindermiddag en een carnavals-
feest met medewerking van 'Kas
Bendjen' en 'Juustum'.

Depressie
jongeren

Geen zin hebben in vrienden of uitgaan, ruzie, spijbelen: het
komt allemaal voor bij jongeren in de puberteit. Maar sommige
jongeren zijn lange tijd somber of blijven zich afzetten tegen
alles en iedereen. Op school, thuis, met vrienden en met henzelf
loopt het niet lekker. Ze hebben lichamelijke klachten en zijn
negatief over hun toekomst.

Herkent u dit bij een jongere? Vraag dan de brochure aan.
Bel 030-2971197, fax 030- 2971198, of schrijf naar het NFGV, postbus
5103, 3502 JC Utrecht. info@nfgv.nl, www.nfgv.nl,
www.zwaarweer.nl.

NFGV
Nationaal Fonds

Geestelijke Volksgezondheid
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Stampvol Stampertje luistert
aandachtig naar ds. Dekker
Dinsdagmiddag hielden de le-
den van de PCOB-afdelingen
Zutphen, Warnsveld en Vorden
dit keer hun jaarlijkse regio bij-
eenkomst in Vorden.

Dick Heinen uit Warnsveld leidde
^ de bijeenkomst in plaats van Jan

Olthaar. De voorzitter kon een
groot aantal leden welkom heten.
Bij hand opsteken bleek dat de
meeste leden uit Zutphen kwa-
men, één van de standplaatsen
van ds. Dekker. De voorzitter zei in
zijn openingswoord dat het pasto-
raat voor de PCOB betekent 'om-
zien naar elkaar'. Hij las aan het
begin het bijbelgedeelte over de
barmhartige Samaritaan en ging
voor in gebed.

Hierna was het woord aan de inlei-
der, ds.P.W. Dekker uit Velp over
'ouderen en pastoraat'.
Aan het begin las hij een 'schriftle-
zing' van Annie M.G. Schmidt over
het vertellen van dromen. Het ont-
breekt de hedendaagse mens vaak
aan tijd om te luisteren naar de
dromen van een ander, die hij bijv.
niet kwijt kan aan een psychiater
of arts.
Pastoraat wil in feite zeggen: er is
aandacht voor mij; er wordt naar
mij geluisterd; er is meer begrip
en de een helpt de ander. Pastoraat

1 is niet alleen heerlijk voor de kerk

om er mee bezig te zijn, maar ook
voor een christelijke maatschappe-
lijke organisatie als de PCOB is het
een belangrijke taak om te zien
naar haar leden. Pastoraat is een
basisfunctie voor de gemeente en
begint bij Jezus Christus .Het geldt
voor ieder gemeentelid. De specia-
le gaven krijgen we als vrucht van
de Heilige Geest om de naaste me-
de te ondersteunen.
Als vaardigheden noemde de inlei-
der: Interesse in en respons van
een ander; invoelings-vermogen in
de leefwereld van de andere en het
'echt zijn' in je optreden. Het pas-
toraat moet er op gericht zijn men-
sen verder te brengen.
De inleider koppelde het onder-
werp naar de ouder wordende
mens. Bij het ouder worden ko-
men de dromen dichterbij bij hun
verwerkelijking. Zoals de Bijbel
zegt: 'De ouderen zullen dromen
dromen en de jongeren zullen ge-
zichten zien'. Ouderen dienen jon-
geren in hun leefwereld met be-
grip tegemoet te treden.
Leven is tijd hebben en tijd beste-
den aan de ander, de medemens.
Het is een onderdeel van je leven
als christen en helpt je in het goe-
de perspectief.

Na de pauze kwamen vele vragen
los over dit onderwerp. Het begon
met het benadern van 'hangjonge-

ren'. Het is de kunst - ook van de
kerk - om de taal van de jongeren
te spreken. De jongeren zien de
kerk teveel als 'instituut'. Iemand
merkte op: als kerk zijn we te vaak
naar binnen gericht en treden we
te weinig naar buiten. Ds. Dekker
benadrukte nogmaals dat het pas-
toraat een gave is, een levenshou-
ding die ieder mens heeft meege-
kregen. Met behulp van het onder-
deel 'lief en leed', bezoeken van
eenzame en zieke leden kan de
PCOB de kerkelijke activiteiten
goed aanvullen.

De voorzitter bedankte namens
de aanwezigen ds. Dekker harte
lijk voor zijn boeiende en rijke in-
leiding, die veel bij de mensen
heeft losgemaakt en tot nadenken
heeft gezet. Daarmee is deze regio
leden bijeenkost zeer geslaagd.

Bij de mededelingen wees hij nog-
maals op de rijbewijskeuringen
voor ouderen in deze regio, die pe-
riodiek in Vorden (De Wehme)
wordt gehouden. Dit in tegenstel-
ling tot de PCOB-pers, waar Zel-
hem ten onrechte als keurings-
plaats voor deze regio wordt ge-
noemd. Men dient zich in de regio
Vorden-Warnsveld-Zutphen tijdig
aan te melden bij de secretaris van
de ANBO in Vorden, de heer J.
Brandenburg (tel.552003).

Basisschool Welgelegen
op Grafimediadag

Die is van mij! Om dat te mogen
zeggen moet je in de Grafime-
dia werkzaam zijn. Zo leert ons
de publiciteitscampagne "Grafi-
media, iets voor jou?" die dit
jaar ook o.a. door tv-spots on-
der de aandacht werd gebracht.

Een 200 tal grafische bedrijven in
Nederland hadden op 19 februari
hun deuren geopend, waaronder
Drukkerij Weevers in Vorden. In
dit bedrijf werden ruim 160 men-

sen, van jong tot oud rondgeleid.
Hieronder ook een groep van OBS
Welgelegen in Warnsveld, die met
z'n allen op de fiets naar Vorden
waren gekomen. De jongens en
meisjes uit groep 8 kregen aller-
eerst een kleine introductie op het
gebied van druk en papier, waarna
ze kennis mochten maken met het
echte werk. Behalve in de drukke-
rij, afwerking en prepress, moch-
ten ze ook een kijkje nemen bij
WeeversNet. Een bedrijf dat behal-

ve systeembeheer en bouwen van
internetsites ook een digitale ver-
sie van Contact onderhoudt.
Hier mochten een aantal leerlin-
gen hun bevindingen op de inter-
netsite plaatsen en konden ze 's
middags al het resultaat lezen
maar ook foto's bekijken die een
indruk geven van deze leuke en in-
formatieve ochtend. U kunt dit
ook zien op: www.weevers.nl/grafi-
mediadag/obs-welgelegen en op
www.contact.nl

Kleding- en speelgoedbeurs Ot & Sien
Op zaterdag 27 maart is het

,weer zo ver; de jaarlijkse kle-
ding- en speelgoedbeurs van
peuterspeelzaal Ot & Sien.

Men kan hier terecht voor goede
modieuze kleding tweedehands
kleding in de maten 62 t/m 152.
Ook wordt er mooi en betaalbaar
speelgoed verkocht.
Behalve dat men op 27 maart kle-
ding en speelgoed kan kopen kan
men ook speelgoed en kleding in-

leveren om die dag te verkopen. Er
zijn hierin twee mogelijkheden:
1. Men schenkt de kleding en/ of
het speelgoed aan de peuterspeel-
zaal. De gehele opbrengst komt
dan ten goede aan de peuterspeel-
zaal. De niet verkochte spullen
worden naar een goed doel ge-
bracht. Als men hier in geïnteres-
seerd is kan men woensdag avond
24 maart de spullen inleveren bij
de peuterspeelzaal.
2. Men ontvangt zelf de helft van

de opbrengst van de verkoop. In
dit geval moet men de artikelen
zelf te prijzen. Men kan hiervoor
woensdag 10 maart 40 etiketten
en een inschrijfnummer ophalen.
Men kan dan ook aangeven of u de
niet verkochte kleding wel of niet
terug wil hebben.

Mocht men nog vragen hebben kan
men natuurlijk contact opnemen
met de peuterspeelzaal. Voor tijden
zie binnenkort in 'Contactjes'.

Gemeente Vorden hield woord:

Hoofdveld voetbalclub
Vorden' bezand
De gemeente Vorden heeft
woord gehouden. Afgelopen
woensdag is men overgegaan
tot het bezanden van het hoofd-
veld van de voetbalvereniging
Vorden'. De voetbalclub had al
een tijdlang klachten over de
toestand van het veld; te zacht,
te nat en hier en daar lieten de
zoden los. Woensdagmorgen
heeft de Sociale Werkvoorziening
'Delta' zo'n 40 kuub zand op het
veld aangebracht. (In een later
stadium nogmaals 20 kuub!)

In de middaguren kwam het
Werkvoorzieningsschap 'Wedeo
Doetinchem' met een zgn. 'Verti-

Drain' naar het sportcomplex en
begon Karel Kersjes, eveneens in
opdracht van de gemeente Vorden
met het 'beluchten' van de grond.
Tot een diepte van van circa 40 cm
werden er honderden gaatjes in de
grasmat geprikt. 'Nodig om de
wortels te beluchten', zo legde
Kersjes uit. Een dag later werd de
grasmat 'gesleept' en is het zand in
de gaatjes verdwenen met als resul-
taat dat er afgelopen weekend al
weer gespeeld kon worden. Mis-
schien dat de mat nog een keertje
gerold moet worden. Aan het eind
van het seizoen wordt het veld, al-
vorens het opnieuw wordt inge-
zaaid, nog geëgaliseerd.

Zeskamp
De belangstelling om op Ko-
ninginnedag deel te nemen aan
een zeskamp, is tot dusver ge-
ring. De Oranjevereniging wil
deze zeskamp gaarne als nieuw
spelelement aan de festiviteiten
op 30 april toevoegen. Willem
Oldenhave en Sander Siebelink
werden bereid gevonden de or-
ganisatie op zich te nemen.

Sander Siebelink: 'Het uitgangspunt,
teams van tien personen (zes heren
en vier dames) blijkt een moeilijk
verhaal. Ik ben door een aantal
mensen opgebeld die wel mee
willen doen, maar die vinden vier
dames in een team van tien perso-

nen, moeilijk realiseerbaar. We
hebben gisteren nog overleg ge-
voerd met het Oranjebestuur en
hebben besloten dat ook andere
samenstellingen van teams moge
lijk zijn. Weliswaar blijft onze
voorkeur een team van tien (zes
heren en vier dames) personen,
maar gaan ook akkoord met teams
van acht personen (zes heren en
twee dames). Wil de zeskamp
doorgang vinden dan dienen zich
toch minimaal acht teams aan te
melden', aldus Sander Siebelink.

Opgave is mogelijk tot 15 maart
bij Strada Sports, Burgemeester
Galleestraat 67a, telefoon 55 40 91.

VTP haalt groot tennistoernooi naar Vorden

Dijkman Bouw Open
Van 9 augustus tot 15 augustus
2004 zal het Dijkman Bouw
Open toernooi in Vorden
plaatsvinden. De te verwachten
deelname zal bestaan uit de
Oost Gelderse top en ook enige
Duitse spelers.

Het toernooi is onderdeel van het
Oost Gelders Tennis Circuit (OGTC)
en wordt ook wel Oost-Gelders
Kampioenschap genoemd. Er wor-
den acht toernooien gespeeld, te
weten in Borculo, Dinxperlo, Gen-
deringen, Lochem, Ruurlo, Win-
terswijk, Zevenaar en nu ook in
Vorden. De meeste plaatsen doen
al jaren mee. Omdat er nu een
plaats vrij kwam doordat Doesburg
afhaakte, heeft VTP zich hiervoor
meteen aangemeld en met succes.
De meeste spelers die deelnemen
aan het OGTC spelen ongeveer vier
of vijf van deze toernooien. De bes-
te acht spelers van elke categorie
worden uitgenodigd voor de Mas-

ters, wat plaats zal vinden op één
van de acht genoemde locaties.
Om zo'n groot toernooi in goede
banen te laten lopen is er een
groep van ongeveer negen vrijwil-
ligers van VTP, onder leiding van
wedstrijdleider Jan Leegstra, die
veel tijd en energie in het toernooi
zullen steken.
Lobke Meekes en Ernst te Veldhuis
zullen het kantinegebeuren gaan
verzorgen en dan zijn er nog een
vijftal vrijwilligers die zich onder
andere bezig zullen gaan houden
met het ontvangen van de deel-
nemers, het verstrekken van nieuwe
wedstrijdtijden etc. Ook zijn er al
meerdere sponsors, waar een toer-
nooi als dit natuurlijk niet zonder
kan en waar VTP zeer dankbaar
voor is. Zoals u zult begrijpen wor-
den er veel bezoekers verwacht en
we hopen natuurlijk dat het weer
ook een beetje mee zal werken om
zo het kijkplezier voor het publiek
nog meer te vergroten.

Belastingproject van de gezamenlijke Ouderenbonden

Waarom geld laten liggen?
65-Plussers doe belastingaangifte!
Het is weer tijd voor de aangifte
inkomstenbelasting. Voor l
april 2004 moet over het jaar
2003 aangifte worden gedaan.

Voor veel mensen is het invullen
van het belastingbiljet een jaar-
lijks terugkerend probleem. De
Ouderenbonden ANBO, PCOB en
Unie KBO hebben daarom vrijwilli-
gers opgeleid die ouderen kunnen
helpen bij het doen van de belas-
tingaangifte.
Ook in Vorden zijn senioren voor
hulp bij aangifte opgeleid. Bent u
65-plusser en lid van één van de
Ouderenbonden, dan kan men voor
hulp bij aangifte bij ons terecht.

Het gaat om mensen met alleen
AOW en een klein aanvullend pen-
sioen. Zonder dat zij het weten,
hebben zij meestal recht op belas-
tingteruggaaf, hetzij in verband
met betaalde ziektekosten of met
betaalde giften voor kerk en an-
dere maatschappelijke instellin-
gen. Alleen de werkelijk gemaakte
onkosten, zoals kopieerkosten
mogen bij u in rekening worden
gebracht. Men mag er op rekenen
dat uw gegevens vertrouwelijk
worden behandeld.
Wil men hulp of meer informatie,
neem dan contact op met Jan
Meijerink (ANBO) tel.55 18 83 of
Jan Olthaar (PCOB) tel. 55 55 06.



OPEN DAGEN
IN DE LOODSE WORKSHOPS

Wilgentenenvlechten,
gaas en mos en groendecoraties.

Zaterdag 6 en zondag 7 maart
van 11.00-16.00 uur.

Allerlei nieuwe onderwerpen
m.m.v. een aantal hobby-isten.

In de Loodse Workshops
Lage Lochemseweg 5,

7231 PK Warnsveld (0575) 431662 Weevers
H
Net

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

Weevers

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

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

• persoonlijke advisering;
• accountancy;
• salarisadministratie;
• fiscaliteiten.

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIRE 2003 kunt u bij ons terecht
op één van de volgende avonden:
woensdag 3f 10f 17 en 24 maart a.s.
tussen 18.30 en 20.30 uur.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden - Telefoon (0575) 55 14 85 / Telefax (0575) 55 16 89 - Email: info@bloemendaalwiegerinck.nl

F A M I L I E
DRUKWERK

drukker i j
H
Weevers

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Helmink. Dé specialist,
xfauteuils

m

Verantwoord zitcomfort vraagt om maatwerk!
Comfortfauteuils worden aangemeten naar uw persoonlijke wensen en
lichaamseigenschappen. Eventueel meten we bij u thuis of we halen u op.

Helmink heeft

een ruime

collectie relax-

• fauteuils voor zit-

comfort op maat.

Met verstelbare
rug/zitting, zit- of

fauteuillift of

hoog/laag instelling.

In zowel klassiek als
modern.

Alle modellen zijn

leverbaar in diverse

kleuren stof of leer, en

een aantal met massage-

programma's. En u kunt

kiezen tussen electrische

of handbediening.

VORDEIM
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

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

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ

HELMINK
meubelen

WWW.HELMINKMEUBiLCN.NL

KEUKEN..?!
Spoorstraat 28

7261 AE Ruurlo

tel.: 0573 - 452 000

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

DECORS/GA/
websolutions & computers

Decocsign websolution* & computer»
6ro«nloMW«g 48
7261 RNRuurto

7260 AA Ruurio
Tel: 0573-454109
E -mart rioQdecomgn nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
On-Site Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Internetoplossingen

Nieuwe computer?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurto gratis gemstaüeerd'
infoQdecorsign.nl

THUIS

Boschland
Accountants & Adviseurs

Accountancy

Belastingadvies

Administratieverwerking

Minas boekhouding

Financiële rapportage

Salaris- en
loonadministratie

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

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

1 Raadhuisstraat 21
7255 BK Hengelo (Gld.)

hengelo@boschland.nl

Telefoon:
0575-461391
Fax:

0575-462734



Lv.m. groot succes extra open dagen in Hengelo (Gld.)
Plameco Dealer voor unieke plafonds Alcohol: de politie controleert en dat helpt!

Een nieuw plafond dat in één
dag aangebracht word, volstrekt
glad en strak blijft en praktisch
geen onderhoud meer behoeft.

Dat zijn in het kort de voordelen
fcvan Plameco-plafonds. Hendriks de
Timmerije uit Hengelo verwierf on-
langs het exclusieve dealerschap
voor de regio van dit unieke
systeem. Aanstaande vrijdag, zater-
dag en zondag houdt de Timmerije
open huis aan de Kruisbergseweg
10 te Hengelo (zie advertentie) om
het publiek met dit nieuwe product
kennis te laten maken. De plafonds
kunnen zowel in de nieuwbouw als
in de bestaande woningen of bedrij-
ven worden toegepast Het monta-
gewerk duurt hooguit één dag. Het
montageteam van de Timmerije

L komt 's-ochtends en brengt het pla-
fond volkomen glad aan. De klant,
zo verzekert Walter Opgenoort (ad-
viseur), heeft binnen ééndag een
perfect Plameco plafond met een
jarenlange garantie. "Het dealer-
schap van Plameco is een welkome
aanvulling op de overige werk-
zaamheden van de Timmerije.
Steeds meer mensen ontdekken
het gemak en de unieke eigen-
schappen van dit systeem", legt

Walter Opgenoort uit. De plafonds
worden in praktisch alle kleuren en
in vele designs vervaardigt Tal van
mogelijkheden brengt dit systeem:
een gestructureerd plafond of juist
een hoogglans laqué. Dat is het gro-
te voordeel van kunststof. Je staat
versteld wat er allemaal mogelijk
is. Het eventuele bestaande plafond
kan gewoon blijven zitten. De pla-
fonds voldoen aan alle eisen. Ze zijn
isolerend, ongevoelig voor vocht en
ze hoeven nauwelijks te worden ge
reinigd. Ook werden ze door TNO
gekeurd en goed bevonden, waar-
onder op de brandveiligheid (DIN
4102 klasse BI). De plafonds zijn ge-
schikt voor iedere ruimte, bijvoor-
deeld de woonkamer, de keuken,
de hal of de slaapkamer, maar ook
een showroom, een winkel of een
bedrijfsruimte. In het plafond kun-
nen zonder beperkingen, verlich-
ting, spotrails of ventilatieroosters
worden ingebouwd. Voordeel blijft
dat de plafonds handig te monte-
ren en te demonteren zijn, zodat
elektriciteits- en verwarmingslei-
dingen gecamoufleerd kunnen
worden, maar ook bereikbaar blij-
ven. Bezoek ook de showdagen op
27,28 en 29 februari (zie ook de ad-
vertentie).

Infodag voor minibikes en wegraces

Hans Smees 250 cc coureur.

Op zondag 15 februari werd in de
Varsselse molen een infodag ge-
houden door Org. Slick 96.
Er waren talrijke bezoekers die zich
goed lieten informeren over mini-

. bikes en wegraces. De minibikes
vielen in de smaak bij jong en oud
en er waren coureurs die er van al-
les over vertelden. Barry Wassink
vertelde o.a. dat hij wedstrijden om
het Europees kampioenschap gaat
rijden met een fabrieksmotor van
Blata. Hans Smees en Tonny Was-
sink vertelden over het wegracen.
De doelstellingen van Hans Smees

Foto: Henk Teerink.

zijn zo hoog mogelijk te einidigen
in het Nederlands kampioenschap
en het behalen van van een wild-
card voor de TT in Assen. Daarnaast
wil hij net als Tonny Wassink enke-
le internationale wedstrijden gaan
rijden zoals Frohburg in Duitsland.
Tonny Wassink plakt er nog een
raceseizoen aan vast want hij kan
nog niet stoppen.
Andere Hamové-leden zoals Torleif
Hartelman, Mile Pajic en Sven Ah-
nendorp zijn al bezig met de voor-
bereiding voor het nieuwe seizoen.
Zij trainden in Spanje.

Jezelf
optutten
is vaak een heel
gedoe als je
reuma hebt

Met reuma willen je gewrichten
vaak niet wat jij wilt.
i op de 10 mensen heeft daar
last van, van kleuter tot oudere.
Voor hen is er het Reumafonds.

^Reumafonds

Alcohol in het verkeer is onge-
valsoorzaak nummer één, en
daarom treedt de politie er in-
tensief én effectief tegen op.
Maar dat is niet altijd zo ge-
weest.

Alcohol in het verkeer is ongevals-
oorzaak nummer één. Officiële cij-
fers noemen een 1100 ernstig ge-
wonden en een kleine 100 doden
per jaar, maar doordat de registra-
tie van verkeersongevallen verre
van perfect is, zijn de werkelijke
getallen nog veel gruwelijker: zo'n
3000 ernstig gewonden en 200 do-
den!
Toch rijdt in de weekendnachten
'maar' een 4j/2% van de bestuur-
ders onder invloed. Nog meer dan
genoeg, zeker, maar begin jaren
zeventig was dat met 15% ruim
drie keer zoveel! Die periode was
wat betreft de verkeersveiligheid
toch al rampzalig: we hadden toen
jaarlijks drie keer zovel verkeers-
doden als nu. Geen wonder dat er
vanaf dat moment stevige maatre-
gelen kwamen, ook tegen rijden
onder invloed. Wel interessant om
eens te kijken wat er in de loop der
jaren zoal in stelling werd ge-
bracht tegen dit probleem.
In 1974 werd de wettelijke limiet
van 0,5 promille van kracht. Die
werd gehandhaafd met gebruik-
making van - toen nog chemische
- blaaspijpjes voor de selectie van
verdachten, en vervolgens van
bloedanalyse. Eindelijk werd effec-
tieve controle door de politie mo-

gelijk! Intensieve voorlichting over
'de novemberwet' versterkte dat
nog. Overigens gaf het allereerste
effect van die maatregel een
aardig inkijkje in het Nederlandse
gezinsleven: plotseling zaten bij
weekendnacht en ontij (nuchtere)
echtgenotes weer eens achter het
stuur, naast hun soezerige echtge-
noot die hen daar jaren geleden
achter verdreven had...
Ruim tien jaar later werd geleide-
lijk overgegaan van selectieve naar
aselecte politiecontroles. Dat bete
kent: niet meer eruitpikken van
slingerende chauffeurs, maar 'ie-
dereen moet blazen'. Dat versterk-
te het preventieve effect van de
controles. Zelfs al dacht je onder
invloed nog zo goed te rijden, dan
nog zou je gecontroleerd kunnen
worden.
In 1987 werd de bloedanalyse van
verdachten vervangen door de veel
sneller en gemakkelijker uit te
voeren ademanalyse. Al weer kon
de politie dus efficiënter en effec-
tiever werken.
In l992 werden de straffen voor rij-
den onder invloed behoorlijk ver-
zwaard: hogere boetes en snellere
invordering van het rijbewijs door
de politie.
Het instituut van de vordering van
een medisch onderzoek (in dit ge-
val: op vermoeden van alcoho-
lisme) naar je rijgeschiktheid be-
stond al veel langer, maar in 1996
werd de nieuwe 'Regeling maatre-
gelen rijvaardigheid en geschikt-
heid' ingevoerd. Die maakte het de

minister van Verkeer en Water-
staat veel gemakkelijker om zo'n
onderzoek te eisen. Ook kan die
minister sindsdien rijders onder
invloed verplichten om op eigen
kosten een driedaagse cursus over
alcohol en verkeer te volgen, de
EMA: Educatieve Maatregel Alco-
hol en Verkeer.
Ten slotte werken sinds 1999 re-
gionale (politie)teams voor de ver-
keershandhaving nog meer ge-
richt aan het bestrijden van rijden
onder invloed.
Een en ander heeft dus geleid tot
een afname van het rijden onder
invloed met meer dan tweederde.
Maar het blijft knokken. Toen be-
gin jaren 90 de politie veel tijd be-
steedde aan haar interne reorgani-
satie nam prompt het rijden onder
invloed weer toe; gelukkig was dat
effect tijdelijk. De kans dat u met
drank op achter het stuur gepakt
wordt is hoger dan ooit.

Het blijft, ook voor de politie, de
moeite waard om te vechten tegen
rijden onder invloed. Dat beseft ze
zelf ook Gedurende een pauze in
een nachtelijke controle zei een
journalist onder een kop koffie dat
het voor de politie wel geen lollet-
je zou zijn om midden in de nacht
in de kou te moeten staan contro-
leren. 'Wat? Ik ben blij dat we nu
eindelijk iets kunnen doen', was
het emotionele politionele ant-
woord, 'Anders kunnen we alleen
maar komen om de rotzooi op te
ruimen!'

"Ik heb wat, krijg ik ook wat?"

De mantelzorgsalon in maart
Belastingaftrek voor buitengewone
uitgeven wegens ziekte en/of invali-
diteit. Veel mensen hebben een
handicap of een chronische ziekte.
In Nederland zijn dat er ongeveer
3,7 miljoen. Van jonge kinderen en
pubers tot twintigers, dertigers en
ouderen. Allemaal mensen die op
een of andere manier "iets hebben"
en daarvoor kosten maken. Ziekte
of handicap zorgt niet alleen voor
veel verdriet en narigheid, ze
kosten vaak ook extra geld. Denk
aan aanpassingen in de woning
voor gehandicapten en aan kosten
voor een dieet of medicijnen. Ook
opvang van een ziek familielid of
de zorg voor een thuiswonend kind

met een handicap gaat gepaard
met extra uitgaven. De overheid
heeft een aantal regelingen om de
financiële gevolgen van ziekte,
handicap of ouderdom te compen-
seren, maar niet iedereen weet dat
Ook zijn er soms speciale formulie-
ren nodig en zijn er regelmatig wij-
zigingen in allerlei regelingen. In
de Mantelzorgsalon van 2 maart
wilmen hieraan aandacht beste-
den. De heer Hansen van ANGO (De
Algemene Nederlandse Belange-
norganisatie van, voor en door
mensen met een handicap, chro-
nisch zieken en arbeidsongeschik-
ten) geeft voorlichting en informa-
tie over belastingenregelingen in

samenhang met speciale kosten.
Hij laat zich regelmatig bijscholen,
is zeer deskundig en op de hoogte
van alle regelingen.
Een bijzonder interessant thema
waarvoor wij alle mantelzorgers,
maar ook andere belangstellenden
van harte uitnodigen op dinsdag-
middag 2 maart in de Mantelzorg-
salon in de Mariaschool, Tengna-
gelshoek 6 in Zutphen. Parkeermo-
gelijkheid achter het gebouw. Men
moet binnen de sleutel van de slag-
boom ophalen.
Voor meer informatie kan men bel-
len met het Steunpunt Mantelzorg
Oost-Gelderland, telefoon (0544)
481821.

Zondag 29 februari met Cooldown Café en DJRonald een moddervet feestje!

Super Après Ski Party
Zoek je wanten, sjaals en oor-
warmers op, want er staat weer
een suppervette Après Ski Party
voor de deur.

Je weet wel, zo'n party waar je lek-
ker helemaal loos kunt gaan op de
beste Skihutkrakers en de beste
acts. Cooldown Café komt in ieder
geval om de menigte nog eens
extra op te hitsen en dat kun je de-
ze twee partyanimals + sexy danse-
ressen wel toevertrouwen!
Wie kent ze niet, Cooldown Café?
Grote Skihuthits van deze wereld-
act zijn "Hey Baby (Ooh, Ah!)", "Met
z'n Allen" en de nieuwste kraker
"The üon Sleeps Tonight", een
samenwerking met Gerard Joling.
Rake covers met een vette beat er-
onder en superjolige teksten. Ook
in de zomerse gebieden van Salou
en Mallorca zijn deze feestbeesten
ook graag gezien gasten, maar op
Skihutparties voelt Cooldown Café
zich het meest thuis. En als Cool-
down Café de bühne opstapt dan
wordt de zaal binnen twee minu-
ten omgetoverd in één
grote feestende menigte waar geen
ontkomen aan is. Zeg niet dat we je

niet gewaarschuwd hebben!!! DJ Ro-
nald kennen we natuurlijk alle-
maal van de nieuwe Beachclub. De-
ze ultieme party-DJ weet als geen
ander de juiste plaatjes op te zetten
en het publiek op te hitsen. Komen

dus! De voorverkoop voor deze Ski-
hutparty loopt inmiddels via Haar-
salon Figaro in Lochem en Wit-
kamp zelf. Meer info via de Wit-
kamp website: www.witkamp.com
of0900-WrTKAMP.



Uitnodiging Open Huis

PLAFONDSHOW
27, 28 en 29 februari

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

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

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

U f ' i
deBos

Zondag 14 maart
vlooienmarkt

Sporthal 't Timpke
Haarloseweg 10, Borculo
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 15,-.

„REAN"
Tel. (010) 43 28 696

Wie gaat er
mee naar de

Huishoud-
beurs

van 12 t/m 21 maart.
€ 24,- incl. bus en entree.

We vertrekken vanuit Ruurlo,
Vorden, Zutphen, Brummen,

Eerbeek en Loenen.

Inlichtingen:

HAVI Reizen
J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334.

Bij voldoende deelname.

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of lo-
gen. Verkoop di. t/m za. van
10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315) 24 11 69

Hef plaatselijk
nieuws in

Weekblad Contact
verhoogt de waarde
van uw advertentie!

Schone montage in één dag.
Zonder hakken en breken.

De meubels kunnen blijven staan.

Voor elke interieurstijl.

Brandveilig (TNO-gekeurd).

Uit één geheel op maat gemaakt.

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

en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

Verlichting naar wens.

Geluidsdempend.
Warmteisolerend.
Onderhoudsvriendelijk.
Circa 100 kleuren en structuren.

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

Het voorjaar begint
bij Schoenmode Hermans.

w&iea jeeüt, u
Woensdag 25 februari bestaan wij 5 jaar in Hengelo

en 45 jaar Schoenmode Hermans.
Daarom vieren wij feest en feest u met ons mee?

5 weken-actie
• Elke week verloten wij voor de jeugd

een fantastisch skateboard
• Elke week voor de volwassenen

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

bij aankoop van minimaal € 50.-

Voor elke klant,
een leuke
attentie.

Graag
tot ziens bij

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

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

Maandags gesloten.

'Betaal ik n ie t teveel b e l a s t i n g ?
Laten wc dat meteen even

met u nalopen dan.'

Uw eigen stijl

van ondernemen

Voor het verzorgen van
uw be las t ingaangi f te 2003
kunt u bij ons na een
telefonische afspraak
terecht op woensdag 3,
10, 17. 24 en 31 maart
van 17.30 tot 19.30 uur.

GIBO Groep
Accountants en Adviseurs

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

Nog 1 week

BK pannen
inruilactie.

Kortingen
tot € 20,-
per pan.

Natuurlijk bij:

SPEELGOED ^Q
HUISHOUD- EN ^^
KADOSHOP ^^
MUZIEK 1̂
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15
RAADHUISSTRAAT 9a

SUETERS
7251 BA VORDEN - TEL 553566
7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

ETHOV
HITZONI

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, Ooyerweg - De Kei en

kruising Voostemllee -Kapperallee 21:50
* Eefde, De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo,

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

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

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

Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

slechts € 1859°voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal mcrx. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 7959°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS



BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS

'Alstublieft, speciaal voor
het weekend, een

heerlijke malse biefstuk"

BESTSELLER!

Biefstuk
500 gram J&90

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Douwe Egberts
Koffie Aroma Rood
Snelfilter of grove maling
Pak 500 gram 2*3?

BESTSELLER!

PLUS
Roomijs
Diverse smaken
Bak 1 liter 2£5

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Witlof
500 gram

Mars, Ttoix, Milky Way,
Bounty melk of Snickers

Mini's
Zak 300 gram 1.63

PLUS
OAKANDEERD \ _ , __
ERGENS l Zalmfilet

Pak 250

19

Meikan
Toetje met room

Cnoco of vanille
Beker 200 gram 0.36

Witte Reus of Color Reus
Compact
Zak 1800 gram
18 wasbeurten
Of wasmiddel vloeibaar
Flacon 1500 ml.
Of Witte Reus tabs
Pak 30 stuks

Coca-Cola
Diverse smaken

Fles 150 cl.

Ol75

Mora
Kipsaté in pindasaus,
varkenssaté in
pindasaus,
gehaktballetjes in
zoetzure saus
of Mexicaanse gehaktballetjes
Bakje 160 gram 1.09 1.19 1.28

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

Grof volkorenbrood
Heel ca. 800 gram

Ol79

Boterhamworst
150 gram li&f UiECARANOEERO^V

MERGENS
SOEDKOPER j

Kipfilet
Kilo3f4T

49

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

wordt direct aan u terugbetaald.

Uniekaas
Jong,
jong belegen,
belegen,
extra belegen of
oude kaas
Hersluitbaar verpakt
350-475 gram

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00

zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

s: PLUS
9/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 26 l/m zaterdag 28 februari 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen ouder dan 16 jaar.

Opgeteld de beste!
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