
COHTAC-
NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22 7250 AA Vorden • Tel. (0575) 55 10 10 • Fax 55 10 86 • ISDN 55 56 78
E-mail: info@contact.nl • Internet: www.contact.nl • Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABN AMRO nr. 48.63.19.245 Giro nr. 1205867

Woensdag 31 maart 2004
66e jaargang no. 5

editie vorden
Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur:
Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30
Postbus 22,7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10 • Lid NNP

Overname van advertenties/berichten is verboden

Henk en Marjorie Klaassen nieuwe beheerders van restaurant/snackbar Vide Lettink':

*We weten precies wat lekker is'!
Het restaurant en snackbar 'Ol-
de Lettink' wordt met ingang
van vrijdag 2 april beheerd
door Henk en Marjorie Klaassen,
of beter gezegd het echtpaar
Klaassen heeft Olde Lettink ge-
huurd van VOF Hans Wagen-
voort en Henk Ijben. Momen-
teel nog een drukte van belang;
schilderen, behangen, aanbren-
gen van lambrisering, de bar in
het restaurant wordt 2 meter
langer, kortom alles wordt in
een nieuw jasje gestoken.

Het restaurant biedt plaats aan 75
tot 100 personen. Op het terras,
dat in het najaar nog verder wordt
uitgebreid, kunnen ook circa 75
personen een plaatsje vinden, ter-
wijl op het terras aan de voorkant
van de snackbar ook nog eens 30
personen terecht kunnen. In eerste
instantie wordt alles in gereedheid
gebracht voor het voorjaar / en zo-
merseizoen. Overigens vinden Henk
en Marjorie het wel jammer dat,
nu de opening voor de deur staat,
de gemeente Vorden begint met
de reconstructiewerkzaamheden
van onder meer de Almenseweg
waardoor het verkeer vice versa
naar Almen moet worden omge-
leid.

Henk Klaassen: 'Gelukkig wordt
het kruispunt hier bij ons voor de
deur vrij gehouden. Trouwens de
gemeente heeft toestemming ver-
leend om bij de aanduiding 'om-
leiding' bordjes te plaatsen die
naar onze zaak verwijzen'. De
nieuwe huurder kent Olde Lettink
als zijn eigen broekzak.

Hij heeft er ruim negen jaren als
partime kracht en met name in de
weekends gewerkt. Dat blijkt ook
wel uit de woorden van Hans Wa-
genvoort: 'Wij zijn blij dat we Olde
Lettink hebben verhuurd en zijn
bovendien blij dat Henk en Marjo-
rie de nieuwe huurders zijn gewor-
den. Henk heeft zich altijd voor
'meer dan 300 procent' voor ons
ingezet', zo zegt hij.

Een jaar of vijf geleden had het
echtpaar Klaassen eigenlijk al de
intensie om Olde Lettink over te
nemen. Door omstandigheden
ging het 'feest' toen niet door. Dus
nu dubbel blij dat het pand thans
gehuurd kan worden. Driejaar ge
leden besloten Henk en Marjorie
vanuit hun eigen woonhuis een
catering op te zetten. Henk: 'Dat
deed ik erbij, ik heb nl. een fullti-
me baan als drukker bij een ver-
pakkingsbedrijf in Zutphen. (Daar
werkt hij deze maand overigens
voor het laatst, red).

MAN VAN DE PRAKTIJK
Wij verzorgden de catering bij
bedrijfsfeesten, bruiloften, familie-
feesten, verjaarspartijtjes e.d. Zelf
ben ik eigenlijk een man van de
praktijk. Ook een aantal jaren op
free- lance basis bij 'De Rotonde'
gewerkt, dus al doende heb ik het
vak geleerd en weet ik vrij goed
hoe alles in de horeca reilt en
zeilt", aldus Henk Klaassen die in-
middels de papieren op zak heeft
die nodig zijn om een horeca-
bedrijf te kunnen runnen. Het

Henk en Majorie Klaassen

motto van de Klaassen's: We weten
precies wat lekker is'.

In de nieuwe opzet is Henk 'de man
in de keuken', alsmede degene die
de catering verzorgt. Marjorie
Klaassen die de administratie en
de bediening in het restaurant
voor haar rekening neemt, onder-
streept het nog eens: 'lekker eten
tegen een ouderwetse prijs'.

Prijzen die vergelijkbaar zijn met
de prijzen zoals die golden voor de
invoering van de euro', zo legt ze
uit. Henk: 'De hoofdmoot voor het
komend seizoen, plateservice en
menu's, met in het weekend een
buffet.

Daarnaast hanteren we elke
maand een bepaald thema zoals
bijvoorbeeld een 'Oostenrijkse
maand', met het accent op gerech-
ten uit dat land. Datzelfde geldt
voor de 'Italiaanse maand'. Wat te
denken van een 'Bourgondische
maand' (veel vlees, fruit, ham etc.)',
zo zegt Henk Klaassen die nog een
andere activiteit aanhaalt: brood-
jes service en dat bijvoorbeeld ook
als catering. Mochten zich plots-
klaps grote groepen aandienen om
te eten, geen probleem. Henk: 'Ik
heb altijd met goede mensen
samengewerkt, daardoor zijn we
ook in de gelegenheid om a la mi-
nute extra hulp van professionele
koks in te roepen'.

Als openingsstunt (eerste weekend
van april) krijgen de klanten op de
bestellingen in de snackbar 50 pro-
cent korting. In het restaurant
worden bepaalde menu's tegen
een zeer aantrekkelijke prijs geser-
veerd. Behalve op maandag, zijn
zowel de snackbar als het restau-
rant zes dagen per week geopend.
In de maanden juli en augustus
zelfs zeven dagen per week.

'De vacantie zal er dit jaar wel bij
in schieten, maar dat hebben wij
er graag voor over', zo zegt Henk
Klaassen.

BIESTERVELD
Olde Lettink werd 17 jaren geleden
door Hans Wagenvoort aangekocht.
Daarvoor stond het gebouw ruim
22 jaar leeg. Op gegeven moment
besloten Hans Wagenvoort en
Henk Ijben om er gezamenlijk een
horeca, snackbar, catering van te
maken. Halverwege de verbouwing
kwam de genoemde VOF tot stand.
Hans en Henk zijn er dus inmid-
dels 'uitgestapt' en hebben zij Olde
Lettink verhuurd.
Eenjaar of zes geleden kocht Hans
Wagenvoort de voormalige boer-
derij 'Biesterveld' (op een paar me-
ter afstand van Olde Lettink gele
gen). De boerderij werd door Hans
zelf omgebouwd tot een accom-
modatie waar feestjes, partijtjes,
familie reunie's en dergelijke ge
houden kunnen worden. Hans:
'De mensen kunnen Biesterveld
ook afhuren. Met of zonder cate
ring, met of zonder bediening, wat
men maar wil. Verder komen hier
ook veel groepen, die Biesterveld
afhuren om vervolgens van hieruit
allerlei activiteiten te ontwikke
len. We beschikken over 50 bed-
den. Zo wordt het pand de laatste
jaren in de maanden juli en au-
gustus door een landelijke organi-
satie afgehuurd.
De verhuur, administratie, eventu-
ele bediening, wordt geregeld
door Inez, de partner van Hans
Wagenvoort. Zelf is Hans zoals hij
aangeeft, 'verzot' op klussen en is
hij momenteel bezig een andere
taakinvulling aan zijn leven te ge
ven, waarbij rekening wordt ge
houden met het feit dat het onder-
houd aan 'Biesterveld' sowieso al
de nodige tijd vergt! Henk Ijben is
intussen met iemand samen, een
groothandel in ijsproducten (van
het Belgische merk 'MIO') gestart,
met leveringen aan onder meer de
horeca. 'Wij hebben inmiddels al
een paar beurzen achter de rug en
ik moet zeggen het ziet er richting
toekomst goed uit', zo zegt Henk
Ijben wiens partner Marga Berends
de scepter zwaait in 't Proathuus'
in het buurtschap Linde.

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

Zie pag ina 4 en 5 van deze u i t g a v e

Op woensdag 21 april verschijnt de Oranjekrant Vorden.
Berichten en advertenties gaarne dinsdag 13 april in ons bezit.

De redactie van Weekblad Contact.

2e Paasdag is ons
bedrijf gesloten
In verband hiermee aanlevering
copij en advertenties voor Contact
van 14 april vrijdag 9 april vóór
9.00 uur. Redactie Contact.

£ ROV
aktief

Zie deze week in Contact•

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.

Magiclandshow met
down Bassie gaat niet door!
De voor woensdag 31 maart in
het Dorpscentrum geplande
voorstelling van 'Bassie en Syl-
via' gaat i.v.m. het overlijden
van prinses Juliana niet door.

Het ligt in de bedoeling dat de ar-
tiesten op een latere datum naar

Vorden komen. Wanneer precies is
nog niet bekend.

Derhalve wordt iedereen die kaar-
ten heeft gekocht, vriendelijk ver-
zocht deze naar het verkoopadres
terug te brengen, waarna de entree
prijs wordt terug betaald.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 900

Hervormde kerk Vorden
Zondag 4 april Palmzondag 10.00 uur ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 april Palmpasen 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 4 maart (7e lijdenszondag) 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K kerk Vorden
Zondag4 april Palmzondag10.00 uur past. J. v.d. Meer Eucharistieviering.

R.K kerk Vierakker
Zaterdag 3 april 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 4 april 10.00 uur Eucharistieviering, herenkoor.

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

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
Telefoon 0900 - 200 9000
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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 met zo maar
naar de post toe. bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen
optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak
gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de
huisartsenpost te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts'
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op
de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
3-4 april G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdagen zondag van 1130-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0544) 48 23 23.
l'ersonenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdver/orging 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
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hoboyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen, informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.ciekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40, 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 3716 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl

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

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

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

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,50 extra. Tarieven gelden bij
contante betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt hiervoor
€2.50 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefonisch opge-
geven Contactjes worden bij eventuele
fouten niet gratis herplaatst, de geplaat-
ste advertentie dient wel verrekend te
worden. Schriftelijke opgaven worden bij
foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

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

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

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

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

• Aloe vera deodorant zon-
der aluminiumzouten. Jannie
Nijkamp Warnsveld (0575) 52
13 16 of 55 36 32. Tevens ver-
kooppunten gevraagd.

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

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meu-
belverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.

• Zit u op sportniveau (bijna)
aan uw plafond? Laat Herba-
life u verbazen! Sneller herstel,
betere spieropbouw. 30 dagen
niet goed geld terug garantie!
Nieske 06 54326669.

• Te koop: aardappelen. Diver-
se soorten groenten en fruit.
Sla-, andijvie-, spits- en bloem-
koolplanten. Peterselie- en
selderijplanten. Elke dag ver-
koop aan huis en elke zaterdag-
morgen verkoop van aardappe-
len, groenten en fruit van 9.45 tot
12.00 uur op de parkeerplaats
van Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg. André Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, tel. (0575)
55 68 76.

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

• Egypteworkshop - oude wijs-
heid in het nu - do.av. 8 en 15
april Warnsveld. Marjan de
Gans-Grimberg, tel. (0573) 44
11 38 (zie artikel).

• Te koop: blauwsparren voor
erf beplanting, camping, tuin.
€1,-. Tel. (0573)45 11 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

• De werkgroep Zwerfvuildag
bedankt de 120 vrijwilligers,
het bestuur en de medewer-
kers van de gemeente Vorden,
de sponsors Rabobank, Druk-
kerij Weevers en Welkoop
voor hun inzet om deze dag tot
een groot succes te maken!

• Extra avond cabaretgroep
Hoe?Zo! zaterdag 3 april bij
De Herberg in Vorden aan-
vang 20.15 uur. Kaarten in
voorverkoop via De Herberg of
telefonisch (0575) 55 27 93.

• Ik zoek per 1 april wat werk,
maar dan op maandagmorgen
in de huishouding. Bellen na
17.00 uur 55 29 86.

• Gevraagd: flinke scholier,
14-17 jaar, voor tuinwerk en
klussen in/om het huis, op za-
terdagen, in Warnsveld (War-
ken). Tel. (0575)43 1322, na
20.00 uur.

• Alleenstaande man 80+,
goed gezond, zoekt lieve
vrouw voor gezelligheid en te-
vens lat-relatie. Brieven onder
nr. W 9-1 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden.

• Kinderkleding- en speel-
goedbeurs in De Spil te
Warnsveld op zaterdag 2 april.
Let op: max. 400 nrs., max. 2
nrs. pp. op = op. Afhalen ver-
koopnrs. (a € 1.- per nr.) maan-
dag 29 maart 9.00-10.30 uur
(250 nrs.) en 19.00-20.00 uur
(150 nrs.). Inleveren kleding
(alleen voorjaars- en zomerkle-
ding) vrijdag 2 april 9.00-11.00
uur en 13.30-14.30 uur. Info:
52 27 96.

• Verhuisd per 27 maart: de
heer en mevr. W.J. Bolder-
dijk-Berenschot. Naar Nieuw-
stad 32, kamer 126, 7251 AJ
Vorden, tel. 55 25 82.

• Hennie, doe je best tijdens
de VVN-test!

• Gezocht: huishoudelijke
hulp voor 3 uur per week in
Vorden. Tel. (0575) 51 8319.

• Zuivere koffie bij Wereld-
winkel Vorden: 3 pakken Max
Havelaar voor maar € 5,-.

• Extra avond cabaretgroep
Hoe?Zo! zaterdag 3 april bij
De Herberg in Vorden aan-
vang 20.15 uur. Kaarten in
voorverkoop via De Herberg of
telefonisch (0575) 55 27 93.

Bij De Groenteman Vorden
Geldig t/m zaterdag 3 april.

VASTGOED

uw makelaar
voor deze regio.

Telefoon (0575) 44 13 31
Mobiel 06 22684706

srylingbureau

Voor bedrijven en
particulieren

Uitgekeken op uw
interieur of tuin
en toe aan
een verandering
of verbouwing?
Wij maken voor u
een plan en
geven advies.

Bel voor mfo:

Ineke Bennink
0544 373409
Nelly Carter
0544375156

www.in-stijl.nl

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

'n frisse...

komkommer- - fi(J
dillesalade 200 gram Ir

Smakelijk frisse appel..

Elstar
2 kilo

Lekker wokken Q6Sn6U6n Dl 61 500 gram € l •w
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De Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3
Tel.(0575)551617

Fax (0575) 55 37 41

ZE ZIJN ER WEER: RAAPSTELEN!

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

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

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wi] ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Dagmenu's
31 maart t/m 6 april 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 31 maart
kippensoep / rundvleesgoulash met spatzle (huisgemaakte deeg-
waar) en groente.

Donderdag 1 april
spare ribs met zigeunersaus en frieten en salade / griesmeelpud-
ding met slagroom.

Vrijdag 2 april
tomatensoep / Duitse biefstuk met uien, aardappels en groenten.

Maandag 5 april gesloten.

Dinsdag 6 april
wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slag-
room.

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

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.

Wij wensen u een smakelijk eten
en heeft u vragen en/of opmerkingen dan

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

Wendie en Thomas



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

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

vrijdag 2 april

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

Hans en Dinie Rouwen
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG Vierakker

Verdrietig zijn wij dat zo jong is overleden onze
lieve neef

Jan Korenblek

Tante Riek Meijerink-Korenblek
Tante Gerritje Klein Geltink-Korenblek
neven en nichten

Wij wensen Dinie, de kinderen en naaste familie veel
sterkte.

Vorden, 24 maart 2004

Veel te vroeg is uit ons midden weggenomen onze
neef

Jan Korenblek

Wij wensen Diny en de kinderen veel sterkte de
komende tijd.

A.G. Luimes-Bosch
J. Luimes f
Jenny en Herman
Harry en Lykke

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van
onze altijd goed gehumeurde buurman

Freddy Woestenenk

Wij zullen zijn verhalen vol droge humor nooit vergeten.

Sjaak en Hanny, Bennie en Jo, Arie en Francien
Wim en Tony, Gert en Jannie, Alex en Yvonne
Gerrit en Gerry, Gerard, John en Ineke
Frits en Annie, Wim en Mariet, Marcel en Janke
Erik en Carien
en buurtkinderen

Onze Gerrit

* 20 juni 1963 11 april 1996

„Altijd in onze gedachten".

Fam. Krajenbrink-Boland

Warnsveld

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

tem 3" NORDE
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

De winnaars
van de gourmetschotels zijn:
Ie week A.H. Bosch

Almenseweg 34

2e week Wilma Koers
H. van Bramerenstraat 17

3e week H. Peters
Dr. W.C. Staringstraat 16

4e week H. Lammertink
De Hanekamp 23

5e week G. J. Fokkink
Het Elshof 12

U kunt bij ons in de winkel uw gewonnen prijs
ophalen.

Onze openingsaanbiedingen
gelden nog t/m zaterdag 3 april.

Vlogman, keurslager
Zutphenscwcg 16, Vorden
(0755) 55 1 3 2 1
(0575) 55 22 87

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten
• onderhoud grafmonumenten

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

v ..... ........

De uitbreiding van ons autobedrijf
is afgerond.

Ter gelegenheid hiervan houden wij

op zaterdag 3 april 2004
van 11.00 tot 18.00 uur.
Wij nodigen u hierbij uit om een
kijkje te komen nemen, onder het
genot van een hapje en een drankje.

Ook aan de kinderen is gedacht,
voor hen is er een speciale attractie aanwezig.

Wij zien uw komst met belangstelling tegemoet.

IJ j j AUTOBEDRIJF //ƒ/

BRUIL
<& ........ ... ...... .

Zelhemseweg 19
7255 PS Hengelo (Gld.)

Weekblad Contact
heeft al vele kopers

de weg naar
Vorden gewezen!

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

Lekker bepaalbaar bij' de groenpeman!

Spinazie
kilo
Eistar
2kilo

Prei
Peresinaasappels vol sap
20 voorSnijbonen gesneden
400 gram

.....0.79
«1.98

l, 0.79
l, 2.98

€ 1.98

Klei"
Wcst\a«d

twn9*V
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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 urn-

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

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

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

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Regio Stedendriehoek
vergadert op 7 april
De regioraad van de Regio Steden-
driehoek vergadert op 7 april a.s.
in het Regiokantoor, Prins Willem
Alexanderlaan 1419 in Apeldoorn.
De openbare vergadering begint
om 11.00 uur. U bent van harte
welkom de bijeenkomst bij te
wonen. De agenda en bijbehoren-
de voorstellen liggen na 29 maart
voor een ieder ter inzage op het
gemeentehuis. In de Regio Steden-
driehoek werken 12 gemeenten
samen: Apeldoorn, Bathmen,
Brummen, Deventer, Epe, Gorssel,
Lochem, Olst, Voorst, Vorden,
Warnsveld en Zutphen.

Vleermuizen of steenmarters
in huis? Neem contact op met
de gemeente

Sinds de invoering van de Flora en
Faunawet in 2002 zijn gemeenten
in Nederland verantwoordelijk
voor het afhandelen van meldin-
gen over beschermde diersoorten
in huis. Het gaat hierbij om vleer-
muizen of steenmarters die in
huis zitten en problemen geven.
Vleermuizen of steenmarters in
uw huis: dat is even schrikken.
Vleermuizen kunnen in de meeste
gevallen geen kwaad. Bovendien
zijn ze als insecteneters bijzonder
nuttig. Steenmarters zijn ook nut-
tig omdat ze bijvoorbeeld muizen
en ratten eten, maar geven soms
wel overlast. Het gaat slecht met
deze dieren in Nederland en daar-
om zijn ze beschermd. Ze kunnen
niet zomaar worden gedood of
weggehaald. De meeste mensen
schrikken als ze met vleermuizen
te maken krijgen en denken dat
ze een invasie van ongedierte heb-
ben. Ze vrezen voor schade aan
het huis of verspreiding van ziek-
ten. Maar vleermuizen in uw huis
zijn zelden een invasie: ze zoeken
gewoon een warm en droog ver-
blijf. Een spouw, een dak en ook
wel zolders voldoen prima. Vleer-
muizen zijn geen muizen. Ze wer-
pen één jong per jaar, graven of
knagen niet. Als ze in hun dagver-
blijf zijn, slapen ze eigenlijk al-
leen maar. Steenmarters kunnen
door geluid, stank of prooidier-
resten wel voor overlast zorgen.
Ook knagen ze soms kabels door.
Met klachten over vleermuizen en
steenmarters kunt u bij de ge-
meente terecht. Na een melding
schakelt de gemeente een deskun-
dige in die adviezen geeft. In veel
gevallen is dit advies diervriende-
lijke wering. Als er geen overlast
is, kunnen vleermuizen en steen-
marters vaak zonder problemen
blijven. Voor vragen kunt u con-
tact opnemen met de afdeling
gemeentewerken, tel. 55 74 74.
Meer informatie over vleermuizen
en steenmarters kunt u vinden op
www.mirJnv.nl/vleermuis.

Gemeente en skaters
gaan halfpipes bekijken

Een mogelijke halfpipe.

Zoals wij al eerder berichtten,
heeft een aantal leerlingen van de
Dorpsschool de gemeente ver-
zocht de skatevoorziening langs
het Wiemelink uit te breiden met
een halfpipe (ook wel een fun-
ramp genoemd). Zij hebben

hiertoe 300 handtekeningen
aangeboden aan wethouder
Wichers. De huidige voorziening
biedt te weinig mogelijkheden
voor deze ervaren skaters. De
gemeente wil graag op de wens
van de jongeren ingaan. Door de

Condoleanceregister ter nagedachtenis
aan prinses Juliana geopend
Op 20 maart jl. overleed prinses
Juliana op 94-jarige leeftijd op
paleis Soestdijk. Op 30 maart
a.s. wordt zij bijgezet in het
familiegraf in de Nieuwe Kerk
in Delft. Sinds 22 maart is in
het gemeentehuis (kasteel)
een condoleanceregister
geopend dat u tijdens
openingstijden kunt tekenen
om uw medeleven te betuigen
aan de koninklijke familie.
U kunt het register tot vrijdag-
middag 2 april tekenen.

Lekker makkelijk: aanvraagformulieren
op www.vorden.nl
Op de website van de gemeente
staan een groot aantal aanvraag-
formulieren (zie www.vorden.nl/
Gemeente/Aanvraagformulieren),
waarmee u producten en/of dien-
sten van de gemeente kunt aan-
vragen. Verschillende formulieren
kunt u elektronisch naar ons toe-
sturen, zodat u de gang naar het
gemeentehuis niet hoeft te ma-
ken. Onder meer het aanvragen
van een collectevergunning,
standplaatsvergunning of een
ontheffing winkelopenstelling
kan nu direct vanuit huis. Andere
formulieren zijn zogenaamde pdf-
formulieren. Deze kunt u thuis
uitprinten en invullen en bij de
gemeente inleveren. Uw afspraak
bij de gemeente verloopt dan
sneller. Er staan pdf-formulieren
op de site voor bijvoorbeeld het
aanvragen van een bouwvergun-
ning, kapvergunning, uittreksel
burgerlijke stand of het doorge-
ven van een verhuizing. Over de
meeste producten/diensten waar
de formulieren betrekking op
hebben, vindt u in de Gemeente-
lijke Producten Catalogus op de

website een uitgebreide omschrij-
ving. Raadpleeg deze altijd eerst.

Nieuw

Sinds kort zijn weer enkele
nieuwe formulieren toegevoegd,
onder meer aanvraagformulieren
voor een kampeervergunning en -
ontheffing, stookontheffing, het
plaatsen van een tijdelijke recla-
meaanduiding en organiseren van
kansspellen.

Lekker makkelijk: aanvraagformu-
lieren op www.vorden.nl. Neem
gauw eens een kijkje!

De website van de gemeente biedt veel
handige informatie

huidige voorziening uit te brei-
den met een funramp worden
alle elementen binnen het skaten
aangeboden in Vorden. Maar er is
keuze in halfpipes. Drie verschil-
lende modellen blijken geschikt
en kosten nagenoeg hetzelfde.
De verschillen zitten met name in
het materiaal gebruik (staal en
kunststof) Om de juiste keuze te
maken heeft de gemeente daarom
de initiatiefnemers, zeven leer-
lingen uit groep 7 en 8 van de
Dorpsschool, uitgenodigd op
woensdagmiddag 31 maart de
halfpipes te gaan bekijken in
gemeenten in de regio. Onder
leiding van wethouder Wichers
gaan de jongeren naar Lochem,
Hoog Keppel en Arnhem.

Zomervakantie

Het is de bedoeling dat de gemeen-
teraad in mei een besluit neemt
over het plan. Als alles volgens
planning verloopt zou de nieuwe
skatevoorziening dan voor de
zomervakantie gereed kunnen zijn.

Inspraakavonden
reconstructieplan
Achterhoek en Liemers

RECONSTRUCTIE
ACHTERHOEK EN UEMERS

Reconstructiecommissie Achter-
hoek en Liemers organiseert in
april enkele informatiebijeen-
komsten over het ontwerp-
reconstructieplan Achterhoek en
Liemers. U bent van harte welkom
één van de bijeenkomsten bij te
wonen. De data zijn: 19 april in
zalencentrum Meijer, Ruurlose-
weg l in Groenlo, 20 april in De
Nieuwe Aanleg, Scheggertdijk 10
in Almen en 22 april in 't Heuvel-
tje, Sint Jansgildestraat 27 in Beek
(gemeente Bergh). De avonden
beginnen om 20.00 uur.

Tijdens de informatiebijeen-
komsten geven leden van de
Reconstructiecommissie en de
Streekcommissies, en andere
deskundigen een toelichting op
het ontwerpplan. In het recon-
structieplan staat waar intensieve
veehouderijen kunnen uitbrei-
den, waar de natuur voorrang
heeft en waar beide functies
worden gecombineerd. Ook de
bestrijding van verdroging van
gebieden en het aanwijzen van
plekken voor waterberging wor-
den beschreven. Uiteraard is er
tijdens de avond volop ruimte
voor vragen en discussie. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met de provincie Gel-
derland, tel. (026) 359 95 48. De
website www.gelderland.nl/recon
structie/achterhoek en liemers
raadplegen kan ook.



Informatie over gemeentelijke belastingen 2004
Aanmeldingsformulier lokale lastenverlichting

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefonisch te bereiken:

Geboortedatum

Bank of girorekeningnummer

Wenst in aanmerking te komen voor € 45,38 lokale lastenverlichting.

Handtekening

Retouradres: gemeente Vorden, afdeling financiën, de Horsterkamp
8, 7251 AZ Vorden.

Deze week is aan ruim 3800
belastingplichtigen de aanslag
gemeentelijke belastingen
verzonden. Op deze aanslag staat
precies wat u aan de gemeente
moet betalen aan gemeentelijke
belastingen en heffingen.

Hoe kan ik de aanslag
betalen?

Dit kan op twee manieren:
1. via automatische incasso
Heeft u een machtiging verleend
tot automatische afschrijving, dan
hoeft u geen actie te ondernemen.
Uw aanslagbedrag wordt in acht
gelijke termijnen van uw bank- of
girorekening afgeschreven. De
eerste termijn vervalt 30 april
2004. De laatste termijn eindigt op
30 november 2004.

2. met de acceptgiro-kaart(en)
Wie niet voor automatische
incasso heeft gekozen, moet zelf
de betaling regelen. Voor de
betaling kunt u kiezen uit:

a. betaling van de aanslag ineens
of;
b. betaling van de aanslag in twee
gelijke delen.
Uiterlijk 31 mei 2004 moet de
aanslag zijn voldaan!

Alsnog kiezen voor betaal-
gemak?

Betaalt u nog niet automatisch
via een machtiging, maar wilt u
wel van deze betaalwijze gebruik
maken? Dat kan. Op de sector
middelen, afdeling financiën
kunt u hiervoor machtigings-
kaarten krijgen. Vóór 20 april
2004 moet u dan de groene
machtigingskaart terugsturen
naar de gemeente.

Wanneer komt u in aan-
merking voor kwijtschelding?

Als u moeite heeft met het
betalen van de aanslag, kunt u
misschien in aanmerking komen
voor gehele of gedeeltelijke

kwijtschelding. Of u ook
inderdaad kwijtschelding krijgt,
hangt af van uw persoonlijke
financiële omstandigheden.

Een verzoek om kwijtschelding
doet u via een formulier 'Verzoek
om kwijtschelding'. Dit formulier
kunt u telefonisch opvragen bij
de afdeling financiën. Zij sturen u
dit toe. Aan de hand van het
formulier beslist de gemeente of
u in aanmerking komt voor kwijt-
schelding. U kunt kwijtschelding
aanvragen voor de onroerende-
zaakbelastingen, de afvalstof-
fenheffing en de rioolrechten.

Wie ontvangt de Zalmsnip?

Iedereen die op l januari 2004
belastingplichtig is voor de
afvalstoffenheffing krijgt
automatisch een vermindering op
de aanslag afvalstoffenheffing van
€ 45,38. U hoeft dus niets te doen.

Bij kwijtschelding ook recht
op € 45.38?

Belastingplichtigen die in
aanmerking komen voor gehele
kwijtschelding van de belastingen
ontvangen ook € 45,38. Zij
ontvangen dit bedrag automa-
tisch via een zgn. 'negatieve aan-
slag'. Dat wil zeggen dat zij in
plaats van dat ze de aanslag
moeten betalen, € 45,38 krijgen
uitbetaald.

Betaalt u geen afvalstoffen-
heffing, en denkt u recht te
hebben op € 45.38?
Of u in aanmerking komt voor de
€ 45,38 zal o.a. afhangen van
factoren als:
1. bewoont u een woonruimte
waarbij u de gemeenschappelijke
voorzieningen (toilet, douche
en keuken) gezamenlijk gebruikt;

van woonzorgcomplex De Wehme,
verpleeghuizen De Zon en Villa
Nuova, de therapeutische leef- en
werkgemeenschap St. Urtica/De
Vijfsprong en De Latmer, gege-
vens opgevraagd van niet-zelf-
standige huishoudens. De be-
woners van deze instellingen
hoeven zelf geen aanmeldings-
formulier in te vullen.

Nadere informatie?

Voor vragen over de aanslag kunt
u contact opnemen met de sector
middelen, telefonisch bereikbaar
tijdens kantooruren onder
nummer 0575 - 557428. (doorkies-
nummer) en per e-mail
belastingenvorden@vorden.nl.

2. het aantal kamerbewoners op
één adres;
3. de inschrijving per l januari
2004 in de gemeentelijke basis-
administratie of anders aan te
tonen via een huurcontract en
betalingsbewijzen (svp
meezenden).

Voldoet u hieraan en denkt u
recht te hebben op de Zalmsnip,
dan kunt u dit aangeven met het
aanmeldingsformulier dat hier
naast staat.

Ook de bewoners van verzorgings-
en verpleeghuizen en woon-
gemeenschappen hebben recht op
€ 45,38 vermindering. Inmiddels
heeft de gemeente, bij de directies

U l T D E R A A D
"De gemeenteraad vergaderde op 25 maart besluitvormend.
De vergadering begon met een minuut stilte ter
nagedachtenis aan prinses Juliana. Verder is onder meer de
concept-regionale structuurvisie Achterhoek besproken. Voor
dit plan van de provincie Gelderland met als belangrijkste
uitgangspunt ruimtelijke kwaliteit konden gemeenten in de
Achterhoek, waaronder Vorden, bouwstenen voor hun regio
aandragen. Portefeuillehouder Mulderije is van mening dat in
het concept dat er nu ligt voor onze gemeente belangrijke
punten zijn opgenomen, zoals mogelijkheden voor lokale
woningbouw en bedrijvigheid, aandacht voor de problematiek
van herinvulling van vrijkomende agrarische bedrijven en
voldoende ruimte voor landbouw en recreatie en
toerisme. De raad vind ook dat het plan voor
Vorden aanknopingspunten biedt, maar vond
wel dat essentiële zaken als woningbouw en
toerisme in het plan sterker gezegd hadden
worden. Tijdens een vergadering met alle
betrokken gemeenten afgelopen
maandag hebben de aanwezige
Vordense raadsleden dit ook
aangegeven.

Raadsvoorzitter
E.J.C. Kamerling

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Veldslagweg 3, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst: 19 maart 2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Pastorieweg 2, voor het vergroten van een bedrijfswoning, datum ontvangst:

22 maart 2004

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

dienen. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom binnen deze
termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied en de sector
samenleving (alleen ontheffingen en vergunningen algemeen).

Bestemmingsplannen

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Brandenborchweg 10, voor het veranderen van een woning

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, voor het veranderen van een woning

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Ruurloseweg 45, voor het geheel slopen van twee schuren

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• Vergunning verleend voor het verstrekken van zwak-alcoholische drank tijdens de

festiviteiten op basisschool Het Hoge, op 4 juni van 13.00 tot 20.00 uur, 5 juni van
10.00 tot 19.00 uur, 11 juni van 18.00 tot 01.00 uur en 12 juni van 18.00 tot 01.00 uur

• Vergunning verleend voor festiviteiten rond het 125-jarig bestaan van de
Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (school Het Hoge) in Vorden op
4 juni van 16.00 tot 19.00 uur, 5 juni van 11.00 tot 17.00 uur, 9 juni van 8.30 tot
12.30 uur, 11 juni 20.00 tot 00.30 uur en 12 juni van 20.00 tot 23.00 uur

• Vergunning verleend voor het organiseren van een skeelertocht door een deel van
Vorden op 18 april

• Vergunning verleend voor het houden van een buurtfeest op zaterdag 3 juli van
13.00 tot 24.00 uur op het Elshof

O n t h e f f i n g e n
• Ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, adres:

Wildenborchseweg 16, in periode van 14 april tot 28 april
• Ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, adres: Zutphenseweg

101, in periode van 14 april tot 28 april
• Ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, adres: perceel nabij

Riethuisweg-Deldenseweg sectie N nr. 109/150, in periode van 14 april tot 28 april

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te

V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 19,
lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het
(vastgestelde) bestemmingsplan 'Vordense Beek' voor het vergroten van een woning aan
de De Jongstraat 65 (betreft een vrijstaande woning op het voormalige Sorbo-terrein).

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van l april
t/m woensdag 28 april 2004 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan
een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met het ombouwen van spoorwegovergangen van met automatische
knipperlichten (AKI) beveiligde installaties naar installaties met halve automatische
overwegbomen (AHOB) zijn de onderstaande wegen op de aangegeven dag
afgesloten van 08.00 tot 17.00 uur of zoveel langer of korter als nodig is:
• Eikenlaan op l april • Mispelkampdijk op 14 april
• De Leuke op 6 april • Oude Zutphenseweg op 15 april
• Kostedeweg op 7 april • Gazoorweg op 21 april
• Brandenborchweg op 8 april

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n a r t . 8 .41 W m
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 2 april tot en met 30 april 2004 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• Politieregio Noord-Oost-Gelderland, Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn voor het

veranderen van een politiebureau voor het team Vorden/Steenderen/Warnsveld,
volgens het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, op het perceel
plaatselijk bekend Raadhuisstraat 5 in Vorden.

• Stichting Kansrijk Eigen Baas, Dienstenweg l, 7251 KP Vorden voor het
oprichten van een bedrijfsgebouw / trainingscentrum voor startende
ondernemers, volgens het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer,
op het perceel plaatselijk bekend Dienstenweg l in Vorden.



Marianne Platenburg van jubilerende 'Salon Marianne Haar- en Huidverzorging':

Vrouwen weten duidelijk wat ze willen!
Geen Zeskamp
tijdens Koninginnefeest

Team Salon Marianne

"Bij mij in de schoonheidssalon
komen zelfs klanten van boven
de 90 jaar die het nog steeds be-
langrijk vinden dat ze er goed
uitzien. Ze willen kwaliteit heb-
ben, hebben duidelijk een me-
ning en weten heel goed wat ze
willen". Woorden gesproken
door Marianne Platenburg, ei-
genaresse van de gelijknamige
"Salon Marianne Haar- en Huid-
verzorging". De " Salon" jubi-
leert, in feite twee jubilea, vol-
gende maand bestaat de
schoonheidssalon 15 jaar en
viert de kapsalon het tweede
lustrum.

Marianne Platenburg: " In 1989
heb ik van Henk Wiekart ruimte
gehuurd en ben ik in zijn pand
een schoonheidssalon begonnen.
Toen Henk en zijn vrouw Jo in
1994 besloten om ook met de kap-
salon te stoppen, vroegen ze mij of
ik belangstelling had om de
schoonheidssalon, de kapsalon en
de woning te kopen. Wij kenden
elkaar al uit de tijd, toen een zoon
van Wiekart kennis had aan mijn
zus. In april 1994 hebben wij het
pand aangekocht. Het personeel
dat in de kapsalon werkte, hebben
wij overgenomen, dat was ver-
plicht.

Onder hen ook Bettie Draayer, die
nu al 30 jaar in de kapsalon werkt.
Eerst bij de familie Wiekart en nu
bij mij. In totaal werken er nu acht
kapsters (fulltimers en parttimers)
die hun vak uitstekend verstaan",
zo zegt Marianne Platenburg. Kap-
salon Marianne is sterk in kleuren.
"We werken met veel kleurtech-
nieken, we mengen zelf en geven
daarbij veel advies. Momenteel ligt
het accent vooral bij de jongere
vrouwen meer op "haarverlen-
ging". Extension ( het aanbrengen
van haarstukjes) is al weer een
beetje geweest.

Het topmerk is "Goldwell". Onze
kapsters volgen regelmatig cursus-
sen bij "Goldwell. Ook lezen ze
veel vakbladen, de vakbeurzen
worden bezocht. Ze moeten op
hun vakgebied immers op de
hoogte blijven. Een goede hair sty-
liste moet aan een aantal belang-
rijke eigenschappen voldoen. Ze

moet modebewust zijn, over goe-
de omgangsvormen beschikken.
Over voldoende vakkennis be-
schikken, representatief zijn. De
hair styliste is het visitekaartje van
de kapsalon", zo zegt Marianne
Platenburg.

Zelf is de Vordense onderneemster
geen kapster. Zegt ze: " Ik doe wel
het management, de inkoop e.d.,
ik ben dus wel eindverantwoorde-
lijk. Zelfbeheer ik de schoonheids-
salon", zo zegt de moeder van de
12 jarige zoon Tobias en de achtja-
rige dochter Naomi. Haar echtge-
noot Bernard, in het dagelijks Ie
ven werkzaam als financieel direc-
teur bij een commercieel bedrijf
heeft binnen "Salon Marianne"
ook een duidelijke taak. " Een heel
belangrijke taak, hij neemt het fi-
nanciële gedeelte voor zijn reke-
ning", zo legt Marianne Platen-
burg uit.

SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Ze wist al vrij vroeg wat ze " later"
wilde worden. Na de Mavo volgde
Marianne in Arnhem een tweejari-
ge opleiding als schoonheidsspe-
cialiste. Daarna aan het werk.
Eerst in Zutphen 5 jaar gewerkt bij
een drogisterij annex schoon-
heidssalon. Vervolgens in dezelfde
plaats twee jaar in een kapsalon/
schoonheidssalon. En zoals in de
aanhef omschreven, al vanaf 1989
als "zelfstandige" werkzaam in de
huidige schoonheidssalon aan de
Dorpsstraat. Het werk in de
schoonheidssalon doet ze in haar
eentje.

Zegt ze: " Ik heb wel eens hulp ge
had. Dat werkte niet echt goed, de
klanten wilden namelijk door mij
geholpen worden. Dus wel druk,
maar wel hartstikke leuk werk",
zo zegt Marianne die gespeciali-
seerd is in o.m. gelaatsverzorging
en elektrisch ontharen. Ze kan en-
thousiast over haar vak vertellen.

Over het zgn. "standaardpakket"
(reinigen, stoombad, epileren, "on-
effenheden" verwijderen, gezichts-
massage etc). Dan is er ook nog de
zgn." luxe behandeling".

Marianne: "Dat houdt in een uitge
breidere massage (gezicht, nek,

schouders) "pealing" d.w.z. diepte
reiniging van de huid en dan met
name van het gezicht. Verder be
hoort tot het "luxe" pakket een
klei- c.q. schuimbehandeling, spe
ciale maskers, (geconcentreerdere
werkstoffen) Met als eindresultaat
dat het gelaat van de "behandel-
de" dame er gladder uitziet, min-
der rimpels, de conditie van de
huid is beter geworden. Kortom de
dame in kwestie voelt zich als her-
boren".

Negentig procent van de cliënten
zijn vrouwen en meisjes vanaf 15
jaar. De rest zijn mannen die niet
aarzelen om ook de schoonheids-
salon binnen te stappen en een ge
zichtsbehandeling willen onder-
gaan. Marianne:" Wat tegenwoor-
dig veelvuldig voorkomt, de men-
sen geven elkaar voor bijvoorbeeld
de verjaardag een cadeaubon voor
een schoonheidsbehandeling.
Voor de dames die dan voor de eer-
ste keer in hun leven in een
schoonheidssalon komen, gaat
dan een wereld open. Ze zijn ver-
rukt en voelen zich prettig. Ik
denk dat zo'n 80 procent van die
vrouwen nadien bij ons terug
komt.

Dat is ook zo leuk aan het vak, je
ziet dat de mensen er na een be
handeling beter uitzien, dat ze
zich "zekerder" voelen. Zelf ervaar
ik de contacten met de klanten als
erg prettig", zo zegt ze. Salon Ma-
rianne heeft in totaal circa 1200
klanten in Vorden en directe om-
geving.

Binnenkort doet een nieuw feno-
meen zijn intrede in de schoon-
heidssalon van Marianne Platen-
burg.

Dan hebben we het over de "IPL"
methode ( Intens Puls light). Ma-
rianne: "Middels de vorm van een
laser wordt de "haarschacht" in
het gelaat vernietigd. Een perma-
nente ontharing, dat wil zeggen
de haren komen voor 90 procent
niet meer terug. Geschikt voor
vrouwen met donkere haren en
een blanke huid. Voordeel van de
ze vorm van ontharing, het gaat
veel sneller en het is minder pijn-
lijk", zo zegt ze enthousiast.

Een poging van het bestuur van
de Oranjevereniging om tijdens
het Koninginnefeest op 30
april, een zeskamp te organise-
ren is niet gelukt.

Er gaven zich slechts enkele teams
op. Uitgangspunt was een minima-
le deelname van acht teams. Het
bestuur is momenteel nog bezig
een andere activiteit aan het pro-
gramma toe te voegen.

Aan de vaste onderdelen zoals de
aubade bij het gemeentehuis,
vogelschieten, dogcarrijden, orien-
tatieritten, demonstraties van In-
door Sport e.d. wordt niet getornd.

In de feesttent bij Hotel Bakker tre
den s' middags een drietal bands
op te weten "Rock Angels", "Op
Drift" en "Avalanche". Dit alles
met medewerking van DJ. Jorrit
Wassink. S' avonds wordt er op de
feestweide bij kasteel Vorden een
groot vuurwerk ontstoken.

Dit vuurwerk wordt de Vordense
bevolking door enkele plaatselijke
bedrijven aangeboden. Vooraf-
gaand aan het vuurwerk is er voor
de kinderen een lampionoptocht
die vanaf "De Wehme" vertrekt.

Het bestuur van de Oranjevereni-
ging is op dit moment nog met het
gemeentebestuur in onderhande
ling om rond Koninginnedag één
dag extra kermis te mogen hou-
den. De kermis begint donderdag-
middag 29 april. Verder op Koning-
innedag zelf. Getracht wordt om
daar zaterdag l mei aan toe te voe
gen. Reageert de gemeente positief
op het verzoek dan zullen er in
overleg met de horeca voor die za-
terdag nog wat "randactiviteiten"
op touw worden gezet.

Zaterdag 24 april is er in het Dorps-
centrum de traditionele Oranje
avond. Dit keer met medewerking
van Hans Keuper. Voorts is er voor
die avond nog een "verrassingsop-
treden" gepland. Erik Knoef is in
de nabije toekomst niet meer als
secretaris van de Oranjevereniging
beschikbaar.
De lopende zaken worden nog wel
door hem afgehandeld. Erik Knoef
zal wel betrokken blijven bij de
organisatie van de Oranjeavond.
Joanne Hendriksen blijft nog een
jaartje als bestuurslid aan. Inmid-
dels is Sander Pardijs aan het be
stuur toegevoegd dat intern zal
overleggen wie straks de nieuwe
secretaris wordt.

Voorjaarsconcert 'Sursum Corda':
Prettig om naar te luisteren
Het voorjaarsconcert van de
muziekvereniging "Sursum
Corda" begon zaterdagavond in
een redelijk gevulde zaal van
het Dorpscentrum met het ge-
dicht "Muziek" ("laat de stilte
vervagen") voorgedragen door
voorzitter Christiaan Wichers.
Hierna moest het harmonieor-
kest onder leiding van Wolbert
Baars, gelijk 'Vol aan de bak"
met het lang niet gemakkelijke
stuk "Choralia" van B. Apper-
mont. In 1794 werd in Parijs al
het stuk " Symphonie for Band"
opgevoerd. Sursum Corda deed
het ruim twee honderd jaar
later met veel verve in Vorden!

De film " The Lord of the Rings" is
een veel besproken onderwerp. De
muziek werd overigens al gecom-
poneerd naar aanleiding van het
boek. Sursum Corda speelde dit
vlotte harmoniestuk zaterdag-
avond in een arrangement van P.
Lavender. Het harmonieorkest
sloot haar aandeel in het program-
ma voor de pauze af met het
prachtige "Just a closer walk with
thee". Een New Orleans straatmu-
ziekstuk en bijzonder populair tij-
dens Dixieland festivals. Dat von-
den drie kleine jongens achter in
de zaal ook. Zij deinden op acroba-
tische wijze in hun stoelen mee!

Sursum Corda onder leiding van
Wolbert Baars, liet deze avond

zien dat het ook uitstekend met
het hedendaagse populaire genre
"uit de voeten" kan. Dat werd na
de pauze bewezen toen de muziek
uit het eerste gedeelte van de film
"The Lion King" voor een doodstil-
le zaal werd gespeeld, gevolgd
door een potpourri van Ameri-
kaanse songs zoals die onlangs
door Robbie Williams samen met
een brassband op CD werd gezet.

Tijdens het voorjaarsconcert ook
optredens van de minirettes met
een showtje van de bekende Belgi-
sche meidengroep K3. De majoret-
tes, eveneens onder leiding van
Erna Wolsink brachten de show
waarmee ze in december tijdens
het Rijnhal festival in de prijzen
vielen. Ellen en Daphne willen
binnenkort aan wedstrijdjes deel-
nemen. Op een medley van Shakira
gaven ze alvast een voorproefje.

De Malletband onder leiding van
Harry Klaassen was deze avond
ook duidelijk aanwezig. Het prach-
tige Volendams visserslied "Eleni",
"The young ones" van Cliff Ri-
chard, nummers die met veel elan
werden gespeeld. Wellicht het
mooiste nummer van de Mallet-
band, het popnummer 'Eloise'.
Het concert werd afgesloten met
de mars 'Harmonique' gezamenlijk
uitgevoerd door het harmonie-
orkest, de Malletband en de majo-
rettes.

Lente-Expositie
Op zaterdag 3 en zondag 4 april
a.s. sluiten de cursisten van de
schilder- en tekengroep Creatief
Vorden/Vierakker het seizoen
af met de traditionele lente-
expositie.

Op beide dagen zal in het Ludgerus-
gebouw te Vierakker hun werk te
zien zijn dat in de afgelopen win-
terperiode gemaakt is.

Er zijn aquarellen, aaylschilderijen,
pen-, pastelkrijttekeningen en olie
verfschilderijen te bewonderen.
De meeste cursisten tekenen en
schilderen al enkele jaren, maar er
is ook werk te zien van enkele be
ginnende deelnemers. De groep

uit Vorden is ontstaan door het ini-
tiatief van de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden en de groep uit
Vierakker is door een plaatselijk
initiatief zo'n tien jaar geleden
ontstaan.

Verder zijn er tijdens de expositie
demonstraties bloemdecoraties, er
is de kaarsenmakerij 'Balsemientje',
een stoelenmatter komt zijn kunnen
vertonen, de restauratiecommissie
van de St. Willibrorduskerk is
aanwezig en ook de vrijwilligsters
van de Wereldwinkel dragen een
cultureel steentje bij. Op beide
dagen is het Ludgerusgebouw 's
middags geopend. De toegang is
gratis. Men is van harte welkom.



Vereniging
tot bevordering van het Marktwezen
in de gemeente Vorden

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
op maandag 19 april a.s.
om 19.30 uur in Hotel Bakker.

Agenda o.a.
- Jaarverslag secretaris en penningmeester.
- Bestuursverkiezing.
- Diverse acties voor 2004.

Het bestuur

HaSïïtJePik
Echt
lekkere
Paaspret!

r

Lekker broodje
voor tussendoor.

Bereid met boter,
basterdsuiker en

kaneel.

Per stuk

Hartige
roodjes

diverse smaken

Vordense
vlaai

frisfruit
met melonbavaroise

8 pers.

Gilde
korn

het donkerste brood
van Nederland

Echte Bakker
VAN ASSELT

800 gram nu 11°

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel.(0575)551384

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

Op zaterdag 8 mei organiseren wij,
f Sensire de Wehme, een
^—•

rommelmarkt
Salon Marianne verzorgt uw haar,

make-up en huid met de grootste zorg

Een nieuw model kapsel of er weer

lekker verzorgd uitzien, kom dan eens

langs en vertel ons uw wensen.

Heeft u nog 'oude' spullen, dan kunt u
ze inleveren vóór donderdag 6 mei

a.s. aan de receptie van
verzorgingshuis de Wehme.

Alvast bedankt voor de medewerking.

ananne
Haar- en Huidverzorging

AUTOBEDRIJF

WOLTERS & WOLTERS
RUURLO

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

BMW 316i Compact zwart 1995 '7.250
Ford Focus 1800 D Station zwart 2001 13750
Mazda 121 rood 1996 4.500
Opel Astra 1600 zwart met. 1998 10.250
Opel Vectra 1600 zilver met. 1999 10.950
Renault Clio 1400 blauw met. 2000 10.250
Renault Espace 2.2 groen met. 1994 6.250
Subaru Forester 4WD zilver met. 1999 15.950
Subaru Impreza 1.6 4WD rood met. 1999 9.250
Subaru Justy 1.3 4WD rood met. 1999 6.500
Subaru Justy 1.3 4WD groen met. 1997 4.750
Volkswagen Passat Variant Tdi groen met. 1998 11.950
Renault Kangoo wit 2001 8.500
Mercedes Vito 108 Cdi blauw 2000 12.500

Excl. BTW
Volkswagen Transporter DC 2.5 Tdi blauw 2002 16.500

Excl. BTW

www.wolters-wolters.nl info@wolters-wolters.nl

Acer pocket PC met Torn Torn navigatie

Specialist in Subaru

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

JV

Op 2 april openen wij de deuren van
Restaurant 't Olde Lettink

in Vorden.
Om dit te vieren hanteren we op 2, 3 en 4 april

halve prijzen
in de cafetaria.

In het restaurant hebben we
complete menu's voor € 10,-!

Vrijdag 2 april is dat een schnitzelmenu
en op zaterdag 3 april een spareribsmenu.

Zondag 4 april is er vanaf 17.00 uur een buffet
dat is onbeperkt eten voor

€ 12,50 p.p.
Wilt u verzekerd zijn van een plaats, dan kunt u

beter even reserveren.

Tot ziens in

't Olde Lettink
Henk en Marjorie Klaassen

Wij zijn geopend van 10.00 - 22.00 uur.
's Maandags gesloten.

Almenseweg 35a • 7251 HN Vorden
Tel. (0575) 55 40 01

Honda Civic 1.4i 2000
Volkswagen Passat Variant 1.8 LPG 1995
Opel Vectra Caravan 2.0 DTL 1997
Citroen AX ten 1995
Citroen Xantia 1.8i LPG 1996
Alfa Romeo 1.8i airco 1998
Volkswagen 1.5 b Golf Varinat 1.6 LPG ...1995
Volkswagen Golf D 1994
Mercedes C 230 Compressor airco 1996

Goedkoop met nieuwe APK
Opel Kadett 1.6 1990
Suzuki Swift 1.6 1992
Seat Marbella 1991
Volkswagen Kever (opknapper) 1968
Motor Yamaha XVZ1200 Venture ....1985

7.750,
2.750,
4.750,
2.500,
3.250,
7.750,
3.450,
3.250,

10.750,

500,
1.000,

650,
1.000,
2.500,

EQMOBIELBEDRIJF

LBERS V.O.F.

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

CAKEWALK

M O D E S H O W A N D E R S

Vanaf maandag 29 maart
t/m zaterdag 3 april

doorlopend
virtuele
modeshow
bij ons in de winkel.

Kom binnen en beleef
de nieuwe voorjaars- en
zomercollectie

T i j d e n s d e z e w e e k
s c h e r p e a c t i e s

(MEISJES- EN JONGENSKLEDING VANAF MAAT 62 T/M 188)

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

Zutphenseweg ia, 7251 DC Vorden. Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58



Peter Rouwen een 'gedreven'
diligent bij Chr. Gemengde
zangvereniging 'Excelsior*

Succesvolle uitvoering
toneelgroep Linde

Dirigent Peter Rouwen

Hij was al bij het koor toen het
100 jaar bestond en hij hoopt er
over vijfjaar nog steeds bij te
zijn want dan bestaat het koor
125 jaar. Het 120 jarig bestaan
werd op zondag 28 maart jl.
tijdens een herdenkingsdienst
herdacht. Wij hebben het hier
over de Chr. Gemengde zang-
vereniging "Excelsior" en haar
gedreven dirigent, de 55 jarige
Peter Rouwen. Hij heeft het er
prima naar de zin.

Peter Rouwen: " Het koor is goed-
willend, zonder arrogant te willen
overkomen kan ik gerust stellen
dat er naar mij wordt geluisterd.
Daarmee bedoel ik de aandacht
die ik krijg bij de uitleg over een
bepaald zangstuk. De leden van
het koor nemen elkaar ook seri-
eus, dat tekent de saamhorigheid.
Bovendien een gezellig koor. Wij
repeteren altijd op de woensdag-
avond, de opkomst is goed. Bij ho-
ge uitzondering, ziekte e.d. laat
men het een keertje afweten.

Wij zijn ook gewend om vooruit te
kijken. Momenteel zijn we al bezig
met de repetities van de "Paascan-
tate" voor 2005. Deze cantate be-
staat uit verschillende zangstuk-
ken. Stukken die snel worden ge
zongen, dan weer een langzaam
gedeelte. Erg boeiend en mooi.
Maar het vergt wel een inventieve
studie. Het is niet zo dat we op een
repetitieavond zo'n hele Paascan-
tate repeteren, dat niet, we nemen
elke keer een stukje door. Daar-
naast zingen we voor het meren-
deel geestelijke liederen," zo zegt
Peter Rouwen, die vervolgens een
paar akkoorden op de piano aans-
laat en óns enkele passages uit de
Paascantate voorzingt om duide-
lijk te laten horen hoe mooi en af-
. wisselend het allemaal is.

MUZIKALE KWALITEITEN
" Een amateurkoor dirigeren is
veel leuker dan een beroepskoor,
waar het alleen maar om de kwali-
teit gaat. Bij een gemengd koor zo-
als bij "Excelsior" is het een mix
van een fijne avond, het gevoel van
"ik heb er wat van opgestoken".
Amateurkoren doen het boven-
dien voor hun plezier. Trouwens
hier bij " Excelsior" weinig kletsen,
maar wel hard werken.

Als dirigent moet je natuurlijk
muzikale kwaliteiten hebben om
anderen beter te laten zingen. Je
moet daarnaast als dirigent rustig
blijven, veel geduld hebben en
goed met mensen kunnen om-
gaan. Je gelooft het misschien niet,
maar ik ben de afgelopen 25 jaren
bij "Excelsior" nog nooit kwaad ge-
worden", zo zegt een lachende Pe-
ter Rouwen.

Het leven van Rouwen is één en al
muziek. Als jochie van 9 jaar werd
hij al lid van de muziekvereniging
"Jubal" in Wichmond/Vierakker.
Hij leerde daar trompet spelen.
Peter over deze periode: "De mu-
ziek zit blijkbaar toch in de genen,
mijn opa van moeders kant heeft
60 jaar gezongen in het katholiek
kerkkoor in Vierakker.

Mijn moeder zong ook, terwijl
mijn vader bij 'Jubal' de grote trom
sloeg", zo zegt hij. Overigens speelt
Peter Rouwen nog steeds bij "Ju-
bal". De trompet heeft hij inmid-
dels ingeruild voor de hobo.

Dat wilde hij altijd al, spelen op de
hobo, een klassiek instrument met
veel mogelijkheden. De lievelings-
muziek van Peter Rouwen is veel-
zijdig. Zo mag hij graag luisteren
naar klassieke muziek zoals Mo-
zart, Bach en Handel, terwijl hij

ook een "zwak" heeft voor groepen
als "Abba", "Queen" e.d. Toen hij
12/13 jaar was nam Peter Rouwen
privélessen (orgel en piano) Op
zijn 17e jaar was hij al organist in
de Willibrorduskerk in Vierakker.

Na een onderbreking van een aan-
tal jaren is hij de laatste tien jaar
wederom organist in genoemde
kerk

In zijn jeugd leek Peter Rouwen
voorbestemd om zijn vader in het
schildersbedrijf in Vierakker op te
volgen. Hij volgde wel de opleiding
voor huisschilder en aansluitend
de leraaropleiding schilder en werd
hij inderdaad docent schilder.

De muziek bleef ook "kriebelen"
en studeerde hij ook met goed ge-
volg voor docent muziek. Zo was
hij bijvoorbeeld in 1976 aan het
"Hoenderlo College" zowel docent
schilder en docent in het muziek-
onderwijs (notenkennis en alge-
mene muziekleer aan de leerlin-
gen bijbrengen. Tussen neus en
lippen door, behaalde hij in die
tijd ook nog de tweedegraads be-
voegdheid "bouwkunde"!

Inmiddels werkt Peter Rouwen al
28 jaar bij hetzelfde college in
Hoenderlo. Momenteel doceert hij
daar "informatica" en geeft hij les
in vakken op het gebied van han-
del en administratie.

"Overdag kennis aan jongeren
overdragen, 's avonds dirigeren
van koren (hij was in het verleden
ook 25 jaar dirigent bij het Vor-
dens Dameskoor), het spelen van
muziek in een harmonieorkest en
het bespelen van een kerkorgel
geeft veel afwisseling in mijn le-
ven. Bovendien goed voor de moti-
vatie", zo zegt hij.

Eric Braamhaar bij w Vorden
Topscheidsrechter Eric Braam-
haar was op donderdagavond
18 maart gastspreker bij de
voetbalvereniging Vorden.

In het kader van de maand maart
die in het teken staat van de arbi-
trage had de jubileumcommissie
in samenwerking met de scheids-
rechters vereniging Zutphen en
omstreken de arbiter uit Enter uit-
genodigd. Na een welkomstwoord
van commissie voorzitter Jan Bor-
gonjen stelde Eric Braamhaar zich-
zelf voor aan de goed gevulde kan-
tine van de voetbalvereniging. Met

een enthousiast verhaal legde hij
uit hoe hij de weg van een eerste
wedstrijd ooit bij Reutum naar het
duel Italië - Servië had afgelegd.

Begonnen op 14 jarige leeftijd als
jeugdscheidsrechter, is Eric Braam-
haar nu A scheidsrechter met in-
ternationale wedstrijden op zijn
conditiestaat. Vooral in het buiten-
land heeft hij veel meegemaakt.

Zo was hij twee jaar geleden na
een wedstrijd in de Albanese
hoofdstad Tirana door de vaste be
geleider meegenomen naar een

kerkhof. Waar op een graf een foto
prijkte van een scheidsrechter in
vol ornaat, de beste man was na
een wedstrijd doodgeschoten om-
dat een supporter het niet eens
was geweest met zijn fluiten. Vol-
gens Eric eindigden thuiswedstrij-
den daar dan ook vaak in overwin-
ningen. Met gevoel voor humor
gaf hij aan 'Gelukkig was dat uit-
stapje na de wedstrijd'. Via een
aantal videobeelden kregen de toe
schouwers spelmomenten van
voetbalwedstrijden te zien, waar-
op uiteraard gereageerd kon wor-
den. Eric Braamhaar sloot de
avond af met het beantwoorden
van vragen vanuit het publiek.

De toneelgroep linde gaf zater-
dagavond in het Dorpscentrum
een succesvolle uitvoering. De
zaal was gezellig vol, er moes-
ten zelfs nog stoelen bijgezet
worden.

Opgevoerd werd het blijspel 'Eigen
aard is goud waard', geschreven
door mevrouw J. Hemmink-Kamp.
De deftige familie Van Haeften
komt regelmatig bij de Zuidema's
over de vloer.

Vooral Truus van Haeften (Nettie
Arfman) ziet in de succesvolle
schrijver Frank Zuidema (Henk
Sleumer) een geschikte huwelij k-
skandidaat voor haar dochter Cly-
via (Dianne Mombarg). Baron Bas
van Haeften (Antwan Havekes)
heeft alleen interesse voor de
drankkast.

Dit alles tot grote ergernis van
oma Zuidema (Janny Haaring). Sa-
men met kleinzoon Kees (Bastiaan
Meijerink) doet zij er alles aan om
de trouwplannen te verijdelen.

De trouwe bediening, Jan (Herbert
Huls tij n) en Hanna (Jannie Tuin-
man) zijn al bezig met solliciteren
omdat zij werken voor 'die kale
netenmadam' niet zien zitten.

De verpleegster Liesbeth (Wilma
Jolink), zij is aangenomen omdat
oma herstellende is van een been-

breuk, heeft gevoelens voor de
schrijver. Maar Frank heeft oog-
kleppen voor. Zoon Kees probeert
zijn vader jaloers te maken door
regelmatig met Liesbeth uit te
gaan.

Heeft Frank eindelijk door dat hij
voor de gek wordt gehouden, dan
krijgt zoonlief een koekje van ei-
gen deeg. Zijn vader wil met Kitty
(Annet Bloemendaal) het dienst-
meisje, op stap, waar nu net Kees
verkikkerd op is.

Terwijl de jaloezie bij verschillen-
de mensen toeslaat, heeft alleen
oma door hoe alles in elkaar zit.
Wanneer de van Haeftens nog een
wanhopige poging doen om wat
geld los te peuteren, komt hun wa-
re aard boven.

Ze worden door oma de deur uit-
gewerkt, zodat zij na veel afleiding
en met twee huwelijken in het ver-
schiet eindelijk rustig kan gaan
slapen. Het blijspel in drie bedrij-
ven stond onder regie van Janny
Haaring.

De grime werd verzorgd door Ger-
rie Harmsen en Ina Wesselink. Jan
Bosch tekende voor het licht en ge
luid.

Souffleur: Annie Ruiterkamp. Erik
Ruiterkamp en Roelof Knoef zorg-
den voor de decors.

G E N D A V O R D E N

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

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

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

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

MAART
31 Seniorensoos Vierakker-Wich-

mond, dhr. Sterringa in Ludge
rusgebouw.

31 HVG dorp Vorden Ringavond in
de Herberg.

31 HVG Linde Ringavond in de
Herberg.

31 Voorjaarscontactmiddag Welfare
in de Wehme.

31 ANBO klootschieten Kleine Stee
ge-

31 Bridgeclub BZR 't Stampertje.

APRIL
l Klootschietgroep de Vordense

Pan
l Bejaardenkring Dorpscentrum

Pasen
3 St. Vriendenkring Klein Axen,

Loes Looyman, Workshop.

5 Bridgeclub Vorden, in 't Stam-
pertje

7 HVG Linde, Paasviering
7 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
7 Bridgeclub BZR in't Stampertje
8 Klootschietgroep de Vordense

Pan
10 HSV de Snoekbaars, Paaswed-

strijd. Ook jeugd.
14 Welfare Rode Kruis, Handwerk-

middag de Wehme + kraamver-
koop

14 HVG dorp J. Ruiterkamp over
bloemschikken

14 HVG Wichmond, ds. Bentveld,
ziekenhuis predikant

14 Bridgeclub BZR in 't Stampertje
14 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
15 Bejaardenkring Dorpscentrum
15 Klootschietgroep de Vordense

Pan
17 St. Vriendenkring Klein Axen, le-

zing Bandstemmen
18 Klootschiettoernooi Wilden-

borch
19 Bridgeclub Vorden in 't Stamper-

tje
21 Bridgeclub BZR in't Stampertje
21 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
21 HVG dorp Ledenjaarvergadering

in Nijkerk
22 Klootschietgroep de Vordense

Pan
22 PCOB, SBO-V dhr. Godschalk

boorplatforms
24 HSV de Snoekbaars, Senior-

wedstrijd
26 Bridgeclub Vorden in 't Stamper-

tje
27 Chr. Vrouwenver. Passage Clini

Clowns
28 Bridgeclub BZR in't Stampertje
28 ANBO Klootschieten bij de Cam-

ping de Kleine Steege
28 Handwerkmiddag in de Wehme

Welfare, Rode Kruis
29 Klootschietgroep de Vordense

Pan



Maart roert zijn staart, wij ook!

het grote voordeel van On
Hengelo (Gld.)

Varkenslappen 4* 99
kilo van 6.29 voor kilo van 1.69 voor O.s99

en
TOM-

POUCES
4 stuks van 3.78 voor

29

SENSEO
KOFFIE-

APPARAAT
stuk van 69.95 voor

op = op

oh
KEUKEN
PAPIER
4 rollen van 5.96 voor

3.'49

Varkens- of kiprollade kilo van 8.79 voor5.s99

fles 1 liter nu9.'99

GALL^GALL BM O L E N H O E K
FLORIJN

JONGE JENEVER
DE WINKELHOEK VAN HENGELO
Oh HENGELO (G)

(0575)461205 FAX(0575)464612

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

MOLFNHnFK

Zondag 4 april

5-gangen buffet
met keus uit ongeveer
40 gerechten
inclusief 1 consumptie €

Voor reserveringen: tel. (0575) 43 13 36.
22?

3-gangen keuzemenu
inclusief 2 consumpties.
U kunt zelf uw menu samen- A ACfl
stellen uit meer dan 30 voor-/X Xüu
hoofd-/nagerechten € ••• mm m

Voor reserveringen: tel. (0575) 43 13 36.

RESTAURANT

Lochemseweg 16 • 7231 PD Warnsveld
Tel.(0575)431336
E-mail: info@heteethuus.nl

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
7251 DG Vorden
Tel : 0575-551224
Fax: 0575-551162

Voor al uw aankoop, onderhoud en reparatie van computers
en randapparatuur, televisie, audio, wasmachine en droger,
koelers en klein huishoudelijke apparaten.
Ook voor aanleg en onderhoud van netwerken en ADSL.

Brummen
DutchPC Electronics
Ambachtstraat 4b
Tel: 0575-476621

Zelhem
DutchPC Store
Markt 1
Tel: 0314-620144

r - l



Gouden 'Schietvereniging Wildenborch'
verschoot 1,25 miljoen patronen!

Fuell speelt Medler plat

Bestuur schietvereniging

Burgemeester Kamerling was
zaterdagmiddag één van de ve-
len die het bestuur van de gou-
den "Schietvereniging Wilden-
borch" in taveerne " De Wilden-
borcherhof' zijn gelukwensen
kwam aanbieden. Vanwege de
periode van rouw die naar aan-
leiding van het overlijden van
prinses Juliana is ingesteld,
vond burgemeester Kamerling
het niet gepast om nu tijdens
een feestelijke bijeenkomst "of-
ficieel" het woord te voeren.
Dus beperkte hij zich tot het
aanbieden van een geschenk
onder couvert en een fles wijn.

Wel werd het woord gevoerd door
Reint Mennink die de schietvereni-
ging prees voor het feit dat deze
het 50 jaren in de Wildenborch
heeft volgehouden. "Wij hadden
hier talrijke verenigingen, helaas
zijn er velen ter ziele gegaan", al-
dus Mennink die sprak namens de
Oranjevereniging, de Kapelcom-
missie en eigenlijk namens de hè
Ie buurtschap Wildenborch. Aan
het slot van de receptie haakte

Dick Pardij s, voorzitter van de
schietvereniging in op de woorden
van Reint Mennink. " Was het in
vroeger jaren altijd Toon Mennink
die de gevoelens van de Wilden-
borchers vertolkte, later is deze rol
door zoon Reint overgenomen.
Dus is er de afgelopen 50 jaren in
de Wildenborch niks veranderd",
zo grapte Dick Pardijs.

Cees de Geeter, die zich zelf aan-
kondigde als "opperstalspreek-
meester" haalde het "Oude Testa-
ment", zoals hij het notulenboekje
uit 1954 noemde( het oprichtings-
jaar van de schietvereniging ) te
voorschijn en haalde daar enkele
passages uit. Cees de Geeter was
ook aan het rekenen geslagen en
vertelde dat de schietvereniging in
de afgelopen 50 jaren in totaal
1,25 miljoen patronen heeft ver-
schoten. En dat tijdens 2500 cluba-
vonden, waarbij 250.000 schiet-
kaarten werden gebruikt.

Dorst hebben de schutters nooit
geleden, want tot grote hilariteit
van de aanwezigen verklapte de

Geeter dat de leden in al die jaren
2500 kratten bier en 1000 liter je-
never "soldaat" hebben gemaakt!
Dus veel gezelligheid, grote saam-
horigheid en bovenal "sterke ver-
halen" in de Kapel.

De leden M. Kornegoor, J. van Am-
stel en H. Berenpas zijn al 45 jaar
lid. Dick Pardijs, het boegbeeld van
de club, is vanaf de oprichting,
dus al vijftig jaar lid.

Genoemd viertal werd door de
heer Scheffer van "District Oost-
Gelderland" naar voren geroepen.
Het kwartet kreeg een speld aange-
boden vanwege hun jarenlange
lidmaatschap van het district, een
lidmaatschap dat in grote lijnen
parallel loopt met het lidmaat-
schap van hun eigen club 'Wilden-
borch' met als 'baas-boven-baas'
Martin Kornegoor. Deze is al 58
jaar lid van het district, want alvo-
rens een schietvereniging in de
Wildenborch werd opgericht, had
Martin al elders zijn kogels afge-
vuurd!. De dames van de jubilaris-
sen kregen bloemen aangeboden.

Ot en Sien

Volop kinderkleding

De jaarlijkse kleding- en speel-
goedbeurs van "Ot en Sien", wel-
ke zaterdagmorgen werd ge-
houden, is voor de peuterspeel-
zaal uitstekend verlopen.

Al een uur voor de aanvang van de
beurs kwamen de eerste belang-
stellenden zich al melden. De ver-
koop van speelgoed en kleding
liep als een trein. De opbrengst
(530 euro) wordt aangewend voor

het aanschaffen van materialen
e.d. voor "Ot en Sien" zelf. De over-
gebleven spullen gaan naar de
Stichting Dorkas die ze op haar
beurt doorstuurt naar Oost- Euro-
pese landen en Afrika.

Het was afgelopen zaterdag
goed toeven in de gezellige en
volle zaal bij 't Wapen van 't
Medler.

Oud en jong publiek kregen meer
dan waar voor hun geld, Fuell
speelde gepassioneerd, en gedre-
ven als altijd. Publiek en band wa-
ren flink enthousiast, ouderwets
dansen en meezingen op een zeer
uiteenlopend repertoire.

Eén van de hoogtepunten was
Whisky in the j ar, in traditionele
uitvoering met een gastoptreden
van Ype Jan Banda, die met z'n
sousafoon de mensen trakteerde
op een knap staaltje blazerskunst,
men waande zich na nog enkele
keltisch getinte nummers zowaar
in een 'irish pub'. Het was een
optreden, dat zeer de moeite
waard was, en ook zeker voor
herhaling vatbaar is!!

Extra avond cabaretgroep
Hoe? Zo!
De afgelopen weken heeft de
Vordense Cabaretgroep Hoe?
Zo! het koperen jubileum ge-
vierd.

Dit gebeurde d.m.v. de presentatie
van een CD met de titel "Ut wodt
allemaol wel weer better" en het
opvoeren van een heel nieuw pro-
gramma. Dit programma is onder-
tussen drie keer opgevoerd voor
een uitverkochte zaal bij "De Her-
berg" aan de dorpsstraat.

Daarom heeft de cabaretgroep een
aantal weken besloten een extra
uitvoering in te lassen en wel op
zaterdag 3 april, wederom bij de
"De Herberg".

Voor deze voorstelling is nog een
klein aantal kaarten te verkrijgen.
Belangstellenden kunnen deze
kaarten halen bij 'De Herberg' of
telefonisch bestellen bij Erik
Knoef, telefoon (0575) 55 27 93.
Zie de advertentie's.

Collecte Reumafonds
De landelijke collecte van het
Reumafonds, die in de week van
14 t/m 20 maart jl. is gehouden
heeft in Vorden een bedrag van
€ 1.256,11 opgebracht.

Het Reumafonds dankt de leden
van het plaatselijke comité, de col-
lectanten en iedereen die door

middel van een financiële bijdrage
aan het welslagen van de collecte
heeft bijgedragen.

Mocht men de collecte gemist
hebben, dan kan men alsnog de
bijdrage storten op giro 324 of
banknr. 35.76.74.812 ten name van
het Reumafonds te Amsterdam.

Expositie autokunst
In de openbare bibliotheek
houdt Bert Holsheimer vanaf
donderdag 8 april t/m 8 mei,
tijdens de openingsuren van de
bibliotheek de expositie "auto-
kunst".

Holsheimer, geboren in 1938, was
jarenlang auto- ontwerper in
Duitsland en enige jaren tekenle
raar in Nederland. Hij schildert en
tekent met kleurpotlood en acryl-
verf, naast stadsgezichten, voorna-
melijk auto's en met voorkeur
"oldtimers". Zijn geestdrift voor de
rijke vormgeving van de histori-

sche automobielen met vele sierlij-
ke details, wil hij op deze manier
delen met andere liefhebbers.

Naast "spiegelingen" in het glan-
zende lak of renscenes met sport-
wagens en Formule l racewagens,
schildert hij ook motoren of oude
tractoren in het veld. Voor de ten-
toonstelling in Vorden koos hij
enkele markante huizen en ge-
bouwen in Vorden, die in kleur-
potlood getekend, te zien zijn.
Donderdagmiddag 8 april (opening
van de expositie) is Bert Holshei-
mer in de bibliotheek aanwezig.

VW Vorden wordt
franchisenemer
De leden van de VW in Vorden
zijn akkoord gegaan met het
bestuursvoorstel om de VW als
vereniging in Vorden te behou-
den en ui de toekomst als "fran-
chisenemer" door het leven te
gaan. Men acht het fusiemodel
(Regio Achterhoek) niet ge-
schikt voor Vorden omdat dan
toch het eigen vermogen van de
VW in de gevarenzone terecht
komt.

Ten tweede zal het meedoen met
de regiovorming enerzijds noodza-
kelijk zijn, maar anderzijds extra
lasten betekenen, die de Vordense
VW eigenlijk niet kan opbrengen.
Wel is het zo, dat in het kader van
de nieuwe gemeente Bronckhorst,
de VW's in Vorden, Hengelo en
Zelhem hun gesprekken over een
toekomstige gezamenlijke VW
zullen voortzetten.

Het oprichten van een nieuw
Platform voor Vorden is op een
zijspoor gezet. Dit in afwachting

van de verdere ontwikkeling bij de
regiovorming. Met het oog op het
vernieuwen van dagarrangemen-
ten, zet de VW Vorden de samen-
werking met de VW Zutphen
voort, want zo wordt gesteld 'De
toeristische consument wil steeds
wat nieuws'.

De Country Living Fair wordt dit
jaar gehouden vanaf woensdag 25
augustus t/m zondag 29 augustus.

Teneinde Vorden te promoten zal
de VW daar met een stand aan-
wezig zijn om daar onder meer
de 'dagarrangementen' onder de
aandacht te brengen. Wat betreft
de bestuurssamenstelling heeft de
VW inmiddels afscheid genomen
van secretaresse Kitty Vruggink en
penningmeester Hans Weenk.

Mevrouw L. Klein wordt de nieuwe
secretaresse en Hertog Enthoven
de nieuwe penningmeester. Als
nieuw bestuurslid werd P. Meulen-
broek toegevoegd.



Zondag 4 april

vlooienmarkt
Sporthal 't Jebbink

HetJebbink13, Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 15,-.

„REAN"
Tel. (010) 43 28 696

Hobbybeurs
Groenlo

zondag 4 april a.s.
van 10.3O-17.OO uur
in Cultureel Centrum

„de Bron"
Buitenschans 3.

Nieuwe technieken in
kaarten maken en

demonstraties.
Betsie Lurvink presenteert

nieuwe Krea-boekje
„Revolvingkaarten".

Verder zijdeschilderen,
houtwerk, kleipoppen,

cadeaudozen, schilderijen,
enz. enz.

Een groot aantal
hobbyisten zal u welkom

heten.
Inlichtingen

tel. (0544) 46 41 64

) JAAR HARTELMAN MOTOREN

ZONDAG 4 APRIL GAAN WE
D'RVOL GAS TEGENAAN
En dat gaan we vieren! We draaien de gashendel helemaal open tijdens onze grandioze

VO/RfAARSSHOW
4 APRIL van 10.00 tot 17.00 uur.

boordevol spektakel • vele aantrekkelijke aanbiedingen
• presewatie Yamaha Racing Support Raceteam
• diverserfc^Jfhstraties • heel veel motornieuws

U bent van harte welkom!

HARTELMAN MOTOREN
Molenenk 3 Hengelo Gld

Tel (0575) 46 13 48

Minima

areeveite UÏM& TPT

IrfeTdaien zonda, mini kermis vo 'Vraag naar
d» voorwaarden.

SU

Nu uw auto inruilen
héél aintrekkelijkl

AUTOBlDRIJf f

Groot DAE*0

Jebbink £*
www.qroot-jebbink.nl

Rondweg 2 in Vorden. Tel. (0575) 55 22 22

1994 -2004

10 JAAR

R E S T A U R A N T

Op 08-04-2004 bestaat Avenarius l O jaar
en dat vieren wij met u!

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

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

(ook tijdens de paasdagen)

PAAS TRAITEUR
Lekker thuis dineren met Pasen?

"Avenarius traiteur"- absoluut geslaagd!

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

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

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

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

Dorpsstraat 2 - Ruurlo
Tel: (0573) 45 11 22
www.avenarius.nl

Grote
opheffingsverkoop!

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

Alles gaat weg voor handelsprijzen,

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

Rhododendron
Haagbeuk

Heesters en vaste planten

Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a - Vorden

Tel. (0575) 55 14 64 of 06 54323046



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

WILTINK BV.
verwarming «sanitair «elektra «loodgieterswerk

Netwerkweg 4, 7251 KV Vorden

tel. (0575) 55 16 56

leg e l bed rijf Bulten

met hun. ct-tet
De Houtwal 4 - 7251 M K Vorden - tel. (0575) 55 18 51

emondb
Koeltechniek & Winkelinrichting

IJsbaanweg 5 - 7547 AD Enschede

tel. (053) 431 44 66

Nijkerk
(033) 245 95 69

BPinterieurbouw bv

Bezoekadres: Correspondentieadres:
Koppelstraat 2, 7391 AK Twello Postbus 22
(industrieterrein Engelenburg) 7390 AA Twello
Tel. (0571)271322 Homepage: www.ibp-twello.nl l

Fax (0571)273295 E-mail: info@ibp-twello.nl -~«

Fa. A. Beeftink en Zn
LOON- EN GRONDVERZ TBEDRIJF

aannemersbedrijf

[hu

Joostinkweg 12

7251 H K Vorden

tel. (0575) 55 12 49 Lindeseweg 26, 7251 NS Vorden, tel. (O575) 55 66 31

S C H I L D

BOER
Schilderwerk • Beglazing •

Bedrijvenweg 10, 7251 KX



r Bouwkundig Adviesburo

V£ogman

rm CL **«*> (au)
m> 4« M

(UW i) 44 M »*

(Mi.nk.QjtA WENTINK
ELEKTRO

De Bongerd 36 - 7251 CD Vorden - tel. (0575) 55 35 923

PLAFONDS
WANDEN

• VERLICHTING

Gebr. te Dorsthorst v.o.f.
Barenbroeklaan 35
6987 BG Giesbeek
Telefoon: (0313) 632048
Fax: (0313) 6321 90
Mobiel 06-51987448

Administratieadres:
De Eik 30
6941 XD Didam
Telefoon: (0316) 228095

Enkweg 9, 7251 EVVorden

Telefoon (0575) 55 26 27

BARGI MANVORDIN BV
AANNEMERSBEDRIJF

E RS B E D R l J F

STOEL BV
W»nd«fw«rfcl»B * Spuitwerk

Vorden, tel. (0575) 55 15 67

Ruurloseweg 53 Vorden
Tel.: (0575) 55 12 58 b.g.g. 55 23 92

t£
G

NIEUWBOUW
VERBOUW GARANT

ONDERHOUD
BOUWKUNDIGWERK

H. te
Ambachtsweg 14

7251 KW Vorden

tel. (0575) 55 16 56

smeva
koeltechniek
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DISCUS
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Dierenspeciaalzaak

van Aalst
Rembrandtlaan 3, Lochem, tel. (0573) 25 10 36

Dorpsstraat 80, Ruurlo, tel. (0573) 45 35 64

Kijk buiten op onze kraam voor diverse
scherpe aanbiedingen

Tevens kunt u bij ons

uw vijverwater laten testen

en ook terecht voor diverse

hengelsportvergunningen

Tuiniersbedrijf AJ.B. Bource:
verzorging het hele jaar rond

De heer A.J.B. Bource van het ge-
lijknamige tuiniersbedrij f ont-
werpt niet alleen tuinen, maar legt
ze ook aan en onderhoudt ze.
Tuinverzorging gaat bij hem het
gehele jaar door.

Bource: "Het begint in het voorjaar in
een bestaande tuin met een voorj aars-
beurt, om daarna periodiek onder-
houd te plegen, tot in het najaar een
najaarsbeurt aan de orde is. Het na-
jaar is ook de beste tijd voor het plan-
ten van bomen, heesters en vaste

planten. In de winter zit ik niet stil,
want dan is het de meest geschikte
periode om windsingels uit te dun-
nen."

Tuinier Bource onderhoudt ook de
tuinen van zijn klanten in hun vakan-
ties. Dan wordt het gras gemaaid en
gaat het periodieke onderhoud even-
tueel gewoon door. Men kan bij hem
terecht voor de levering van bomen,
heesters en vaste planten.
Ook levert hij tegels, klinkers en
meststoffen. Voor de levering en

plaatsing van schuttingen, hekjes,
pergola's, blokhutten, fonteinen en
waterornamenten is men bij Bource
eveneens aan het goede adres. Het
maken van vijvers en waterpartijen
behoort tot de regelmatig voorko-
mende werkzaamheden van het tuin-
iersbedrijf, evenals het bestrijden van
onkruid, insectenplagen en schim-
melziektes.

Tuiniersbedrijf Bource is telefonisch
te bereiken onder nr (0573) 45 44 94.
Per email via B.Bource@Wanadoo.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.

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 1438

Damesmerken:

Basler, Delmod, Frankenwalder,

Esprit, Claudia Strater Sport, Rosner, Olsen,

Gerry Weber, Elena Grünert, Zerres, Gardeur, Derofa

Mannenmerken:
McGregor, Arrows, Camel Collection, New Bondstreet

Zondag 4 april geopend

SPANNEVOGEL
loop

Geef het inferieur van uw woning net dat
extra in de afwerking dat ervoor zorgt dat

het gezellig en comfortabel is in uw
huiskamer, slaapkamer en keuken.

Laat De Spannevogel daarvoor zorgen!
Loop eens bij ons binnen en overtuig uzelf!

3000 m2 gezellig wonen.

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

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

P 4 APRIL
PAU4ZONVAG

- KEUKEI -

11.00 tot 17.00 uur

Vlaai van de week:

Advocaatvlaai
€ 5.95

Donderdag = brooddag:

3 fijn volkoren € 4.00
Palmpasen aanbiedingen:

Broodhaantjes
4 stuks € 1 .99

Paasrol € 5.95

Graag tot ziens in onze winkel.
Telefoon (0573)47 1653
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feu: "JAM" Barchemseweg 42
7261 DD Ruurlo

SCHILDERSBEDRIJF

SCHILDERWERK (BINNEN EN BUITEN)
GLAS ZETTEN - BEHANGWERK

HOUTROTREPARATIE - WANDAFWERKING
Informeer naar:
• uw voordeel om ons uw schilderwerk te laten uitvoeren
• het opstellen van een onderhoudsplan (ook gecontroleerd meerjarenplan)
• schilderen volgens gegarandeerd SIKKENS-garantieplan
• moderne technieken en kleuren
• wettelijke regelingen en toepassingen
• het laten coördineren van uw werkzaamheden door één bedrijf

pa/.: "JAN"
Al/ mee*- dan/ 1 2, 5 jouw

Telefoon: (0573) 452613 of 06-54357055
E-mail: info@jan.nl - Bezoek eens onze website: www.jan.nl

JVC Breedbeeld TV QQO
beeldmaat 71 + ITI6Ubel voor € «f«f«f i

JVC Home Cinema Set
wisselaar

JVC combinatie VHS + DVD Oftn€ 299.-

Borculoseweg 9
Ruurlo
Te| (0573) 45 } 3 64

SUPER-AIR-CLEAN FILTER
STOFCASSEHE VAN 4 LITER
1500 WAH ZUIGVERMOGEN
ELECTRONISCHE ZUIGKRACHTREGELING
RVS TELESCOOPBUIS

€ 129.-
EXCL.VERW.BIJDRAGE

E L E C T R O N
DORPSSTRAAT 23-RUULO-TEL.0573-451 41 4

I Trees' Woonkado's
Woonaccessoires en Kado-artikelen

&
Goudsmid

Annemiek Heppe

Ei, ei
wat een leuke cadeautjes*

hebben wij!

Tijdens Reurei op 4 april

„open van 11.00 tot 17.00 uur

Kerkplein 2 + 2a
7261 AZ Ruur lo

Trees' Woonkado's 'Tel. 0573-450473
( J o u d s m i d T e l . 0573-450118

Wie jarig is trakteert
2e Paasdag
Voorjaarsshow

van 11.00 tot 17.00 uur
De nieuwe collectie

\rijwielen
van Gazelle, Batavus, Koga Miyata

m Gazonmaaiers
Wolf-Stiga

verkoop, reparatie, verhuur

De beste fietsen in de mooiste winkel
Parkeren voor de deur.

T W E E W I E L E R - E N M A A I E R C E N T R U M

FOKKINK v.o.f. Ruurlo
Garvelinkkampweg 2a • Telefoon: (0573) 45 31 00 • www.fokkinktweewielers.nl

administratie en adviesburo
administraties
belastingaangiften
fiscale adviezen
bedrijfsadviezen

salarisverwerking
computerbegeleiding
startersbegeleiding
regio bank

2003

heeft u problemen met het
invullen van uw

Aangiftebiljet
Inkomstenbelasting ?

wij helpen u met raad en daad.

UEI

Aangifte
Inkomsten-
belasting
Premie
volksverzekeringen

Ruurlo,
Kerkstraat 2
Tel. (0573) 45 14 85

Zutphen,
Spittaalstraat 54
Tel. (0575) 51 36 69

Datum
28 FEBRUARI 2004

De elektronische aangifte
moet bij de Belastingdienst
binnen zijn vóór
1 APRIL 2004
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Kom de Paassfeer

proeven
bij dé Paasbakker

van Ruurlo

Paasstolletje *
van 3,25 voor L\

SPECIALITEIT:
Reurlse doolhofjes, bolussen
en Limburgse vlaaien

Dorpsstraat 3
7261 AT Ruurlo
Tel-45 1386

BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

TUiniERSBÉDRUF

bouree
7 RUURIO

TUI JU 0375-454*94

ontwerpen, aanleg en onderhoud van uw tuin
maken van vijvers en waterpartijen
uitdunnen van windsingels
levering van bomen, heesters, vaste planten,
tegels en klinkers, meststoffen
levering en plaatsing van schuttingen, hekjes,
pergola's, blokhutten, fonteinen en
waterornamenten
bestrijding van onkruid, insectenplagen
en schimmelziektes

0573 - 45 44 94

Het geld is van u. Dus moet u er
binnen een paar minuten bij kur

Daarom heeft Rabobank Berkelland filialen in Lochem, Borculo en

Ruurlo. Bij ieder filiaal hebben wij pinautomaten. Op deze manier kunt u

snel over uw geld beschikken. Is dat service of niet?

Het is tijd voor de Rabobank.

*. + •" •
•„"••t** • f** '/*P! .* •
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Rabobank

(WONERQ l
10

iaar

DE WONERIJ 10 jaar
Feest bij De Wonerji

DE
(WONERIJ1

10
jaar

DE
/WONERIJ

10
jaar

Jubileum
korting
,an zondag 4 april

t/m zaterdag
12 juni

W jaar
10% korting
10 weken

Zondag 4 april
geopend

van 11.00 tot 17.00 uur

(Reurei te Ruurlo)

Dtv.
stfyij

aanbiedingen
v\_^
* M.u.v onze feestelijke aanbiedingen.

De Woneri j bes taa t 10 jaar , daar
z i jn we t r o t s op en w i l l e n dit met U
vieren en t r a k t e r e n U op 10% j u b i -
l e u m k o r t i n g 10 weken lang. Laa t U
z ich i n s p i r e r e n door onze c o m f o r t a -
bele f a u t e u i l s , b a n k e n en s a l o n t a -
fe l s , s m a a k v o l l e e e t h o e k e n en dres-
soirs ; he t z i jn s l ech t s v o o r b e e l d e n .
Voor uw r a a m d e c o r a t i e , v l o e r b e d e k -
k ing of v e r l i c h t i n g bent u bij De
Woner i j aan he t j u i s t e ad res . K o m t
uze l f o v e r t u i g e n van onze co l lec t ie
me t s f e e r m a k e n d e acce s so i r e s voor
een pe r soon l i jk k a r a k t e r in
uw h u i s . Tot z iens bij De
Woner i j . U i t e raa rd
s t aa t de k o f f i e
voor U klaar .

v\

Wooneru compieei in

J // • • b-Sfeervolle inncMinaen
l o

L,in DE WON

DE
/ WONEKIJ

10

Groenloseweg 9, Ruurlo
(0573) 45 www.woiip r . n l
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Reurei-aanbieding:

Schiesser herenboxershort
2e voor halve prijs

Heren sokken
2e paar 25% korting
3e paar 50% korting

alleen op zondag 4 april 2004

MORSSINKHOF

Dorpsstraat 32a • Ruurlo • Tel. (0573) 45 30 70

Wij wensen
iedereen een

gezellige Reurei
en fijne

Paasdagen

bruna p o s t k a n t o o r
www.bruna.nl • altijd actueel
Zuivel weg 1, 7261 BA Ruurlo - Tel. (0573) 45 1263

DECOCOM
computers en internetservice

Een vertrouwd adres voor:
Nieuwe en gebruikte systemen,

onderdelen, accessoires en
service,

ook voor PC-prive

Let op!!! Ook
's Avonds geopend

di t/m vr van 13 30 t/m 21.00
za van 10 tot 16.00

Dorpsstraat 33 in Ruurto 0573-454381
U vindt ons achter de DA drogisterij

Opening wegrace seizoen Klassieke muziek
op huize Voorst

TorleifHartelman in 2003. In 2004 werkzaam als timer.

Op het TT circuit in Assen werd
de Dutch Open Wegrace gehou-
den. Allereerst was er het
nieuws dat Torleif Hartelman
en Rob Wagenvoort gestopt wa-
ren met het racen.

Torleif legt zich nu toe op het tu-
nen van motoren van andere cou-
reurs zoals Harry van Beek. Rob,
die overigens net vader is gewor-
den, sleutelt nu voor het jonge ta-
lent Sven Ahnendorp. Sven vormt
een team met Mile Pajic en Arie
Vos in het Mile Pajic racing team.

Mile kreeg in de training proble-
men met zijn motor en reed zo-
doende niet mee met de wedstrijd.
Sven haalde een 19e plaats in de
supersport 600 klasse.
De wedstrijd werd gewonnen door
Barry Veneman met op de tweede
plaats de Zweed Jan Hanson voor
Ron Steenbergen.
Nieuwkomer André Martens reed
de wedstrijd niet mee omdat hij
zaterdag de kwalificatietijd niet
kon halen.
In de 250 cc werd Hans Smees pri-
ma 4e na een fel gevecht met o.a.

Foto: Henk Teerink.

Norman Rank en Frederik Watz.
De wedstrijd werd gewonnen door
ex GP rijder Henk v.d. Lagemaat.
Tonnie Wassink kon door een bles-
sure aan zijn meniscus niet rijden.
Hij hoopt zo spoedig mogelijk ge
opereerd te worden zodat hij zijn
thuiswedstrijd in Hengelo kan rij-
den. In de superstock klasse werd
Arno Visscher 3e voor het racing
team Pajic.
De wedstrijd werd gewonnen door
de Belgische coureur Didier van
Keymeulen. Jarno Onstenk werd
24e in de classics.

Op 11 april (Eerste Paasdag) en 9
mei (Moederdag) staan klassieke
concerten op de agenda. Op deze
zondagmiddagen kan het publiek
genieten van de klanken van resp.
het Maza Trio en het Almaro Trio.
Het Maza Trio, bestaande uit He-
leen de Witte (fluit), Hugo Does-
burg (violoncello) en Rob van Heek
(piano) zal werlen ten gehore bren-
gen van o.a. M.Bruch, L Farrenc, F.

Ries, J.M. Damase en E. Elgar.
Het Almaro Trio bestaande uit: He
leen de Witte (fluit), Reinilde Buys
(harp) en Hugo Doesburg (violon-
cello) speelt op Moederdag werken
van J.C. Bach, M. Ravel, M. Glinka,
E. Kronke, M. Tournier, K. Pa-
pastavrou en S. Prokofiev.
Kaarten kunnen telefonisch wor-
den besteld via tel 0575 545454 of
via www.huisdevoorst.nl.

Antiekvlooienmarkt
Sporthal 't Jebbink in Vorden is
zondag 4 april het toneel van een
antiek-vlooienmarkt. Bezoekers
hebben de keuze uit een uitgebrei-
de collectie tweedehands goederen
varieerend van boeken tot speel-
goed tot huishoudelijke artikelen.

Ook diverse antieke artikelen uit
grootmoeders tijd worden aange
boden. Tijdens de vlooienmarkt is
de kantine geopend en parkeren is
gratis. Het adres is: Jebbink 13. Voor
inlichtingen kan men organisatie
bellen, zie voor het telefoonnum-
mer de advertentie elders in dit
blad.

2e Paasdag is ons bedrijf gesloten
In verband hiermee aanlevering copij en advertenties voor Contact
van 14 april vrijdag 9 april vóór 9.00 uur.

Redactie Contact

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

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

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

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

il of mail naar ikcollecteerraastmafonds.nl

Geef kinderen met astma meer lucht 6



Volop belangstelling bij openingen VRTC De Achtkasteienrijders

Na de officiële opening op
woensdagavond 24 maart jl.
kon men vanaf donderdag 25
maart de nieuwe winkel van
Bakkerij van Asselt en Keur-

slagerij Vlogman bewonderen.

Beide winkels zijn compleet ver-
nieuwd en ademen een gezellige
sfeer uit.

Ook voor de toekomst zijn de win-
kels weer helemaal bij de tijd.
Velen maakten van de gelegen-
heid gebruik een kijkje te komen
nemen.

PCOB-bijeenkomst op 25 maart
Velen - leden en gasten - waren
gekomen om te luisteren naar
Mw. De Vries uit Velp, die sa-
men met haar man jaren in Chi-
na heeft gewerkt na de Culture-
le Revolutie. Tijdens de commu-
nistische Mao-periode werd er
naar gestreefd om alle mensen
het/elfde te laten denken en er
hetzelfde te laten uitzien. In-
doctrinatie vanuit de PARTIJ
leidde tot geestelijke armoede.
Gelijkheid moest er ook zijn in
kledij en uiterlijk. De uitdruk-
king: "Het ziet er zwart van de
Chinezen!" duidde niet alleen
op de 1,3 miljard inwoners,
maar ook op alle zwart geverfde
haardossen. Elk grijs haartje
wordt / werd zwartgeverfd.

Zo rond 1985 ontstond er in Chris-
telijke academische kringen de
roep om: "Wat kunnen wij doen
om ons moederland vooruit te hel-
pen?" Voorwaarde voor vooruit-
gang was de Engelse taal om con-
tacten met het Westen te kunnen
leggen. Hiertoe werd de 'Amiti

Foundation' (Vriendschap Stich-
ting) opgericht.

In dienst van de 'Amiti Founda-
tion' is het echtpaar De Vries be-
gonnen met het geven van Engelse
les aan toekomstige leraren En-
gels. In de loop der jaren zijn er ve-
le andere, veelal kleinschalige pro-
jecten gevolgd.
Zoals voorzieningen en onderwijs-
mogelijkheden voor blinden, do-
ven, gehandicapten en wezen. Ver-
der zijn er landbouwprojecten op-
gezet en waterleidingen aange-
legd voor bevloeiing van land-
bouwgronden. Zelfs is er een begin
gemaakt met veeteeltprojecten,
met de productie van biogas.

Tijdens de Mao-periode waren alle
godsdiensten verboden en werden
alle kerken gecon-fisqueerd. Mo-
menteel heerst er officieel weer
'Vrijheid van Godsdienst'. Kerken
zijn weer teruggegeven aan de ver-
schillende geloofsgemeenschap-
pen en er worden zelf Chinese bij-
bels gedrukt.

Aan de hand van dia's zagen we de
grote verschillen tussen vroeger en
nu en tussen arm en rijk.

OUDERENZORG
Chinese ouders mogen in principe
maar één kind hebben. Beide ou-
ders werken meestal allebei en
streven naar zoveel mogelijk rijk-
dom. De opvoeding van hun kind
wordt vaak overgelaten aan de
grootouders. Zij kunnen daarmee
dan ook nog wat geld verdienen,
want er zijn vrijwel geen sociale
en ouderdomsvoorzieningen. Be-
delende ouderen zijn dan ook
geen uitzondering. Ouderenbon-
den zouden - als ze al bestonden -
in China veel en goed werk kun-
nen doen. Zeker in vergelijk met
ons land waar ook nog zo veel
werk te doen is in het opkomen
voor de belangen van ouderen.
In dit verband kon de voorzitter,
de heer AJ. Olthaar, dan ook met
vreugde meedelen dat de eerste re
sultaten van de PCOB-ledenwerfac-
tie positief zijn en het 100ste lid in-
middels is ingeschreven.

De Achtkastelenrijders waren
zondagmorgen dik tevreden bij
de start van de voorjaarstocht.

In totaal zo'n 175 fietsers die mee-
deden aan de tocht over een af-

stand van 100 kilometer, die vanaf
"De Herberg" in Vorden richting
Neede, Haaksbergen was uitgezet.
Voor de 40 kilometer, richting Bar-
chem, Borculo gingen 55 personen
van start.

Cultureel Collectief Kranenburg organiseert
Eerste Paasdag groot Paasvuur

Wie wordt de
nieuwe Vuurkoning?
De Stichting CCK (Cultureel
Collectief Kranenburg) organi-
seert, na een onderbreking van
een jaar, op Eerste Paasdag
(zondag 11 april a.s.) weer het
traditionele paasvuur aan de
Eikenlaan in de Kranenburg.

(Vorig jaar werd het paasvuur
vanwege de heersende vogelpest
afgelast) Voorafgaand, vertrekt er
vanaf de parkeerplaats van het
pannenkoekenrestaurant 'Kranen-
burg' een optocht richting het
terrein waar het paasvuur wordt
ontstoken.

De muziekvereniging "Concordia"
zorgt zowel tijdens de optocht als
tijdens het paasvuur voor de vrolij-
ke tonen. In de optocht ook een
koets met daarin Z.K.H. Bertus Be-
renpas, de vuurkoning van het
jaar 2002. Bertus zal omstreeks
20.30 uur het paasvuur officieel
ontsteken. Tegelijkertijd zal er een
hevige strijd "ontbranden", met
als inzet "Vuurkoning 2004".

Op het terrein staat namelijk een
paal de zgn. 'Paasstaak' waaraan
een teertonne is bevestigd.

(De teerton was vroeger de spil van
elk Achterhoeks paasvuurfeest)
Houtstapels zonder teerton wer-
den namelijk nergens voor vol
aangezien. Het CCK heeft een aan-
tal jaren geleden deze eeuwenou-
de traditie weer in ere hersteld.

Degene die er in slaagt een bran-
dende fakkel in de teertonne te
mikken, zodat deze als één grote
fakkel zal gaan branden, mag zich
de nieuwe "Vuurkoning" noemen.

Uit oogpunt van milieu bestaat de
inhoud van de teertonne niet uit
teer, maar bestaat het uit stro en
biologische dieselolie waarmee
ook het paasvuur zal worden ont-
stoken. Op het terrein staat een
grote verwarmde feesttent met vo-
lop muziek voor jong en oud. In
het voorprogramma een optreden
van de band "Avalanche", die on-
der meer een aantal rocknummers
ten gehore zal brengen. De "hoofd-
moot" vormt de band "DOGZ",
hetgeen staat voor (D)ramatisch,
(O)er, (G)ezellig, (Z)ooitje. De band
staat bekend om zijn veelzijdig-
heid aan muziekgenres. Dus voor
ieder wat wils.

Huldigingen met veel bloemen
Het was tijdens het voorjaars-
concert van "Sursum Corda"
voor Jans Jimmink wel een
heel bijzondere avond. Luiste-
rend in de zaal, werd zij plots-
klaps door Erna Wolsink, de
leidster van de majorettegroe-
pen, naar voren geroepen.

"Onlangs heb je afscheid geno-
men als bestuurslid. Je was niet
zomaar een bestuurslid, je hebt
ontzettend veel voor ons gedaan.
Zestien jaar lang heb je na elk op-
treden de jurken van de majoret-
tes gewassen. Niet met de machi-
ne maar handgewassen "stuk
voor stuk". En dan te bedenken
dat we ooit 60 majorettes en mi-
nirettes hadden. Op wedstrijdda-
gen was je de gehele dag voor
ons in touw. Speciaal voor jou
hebben de minirettes en majo-
rettes een kleine show ingestu-
deerd", zo sprak Erna Wolsink,
onder luid applaus van de zaal.

De meiden brachten voor " hun
Jans" een spetterende show op
de tonen van "Heb jij even voor
mij", de absolute topper van

Frans Bauer. Toen de show ten
einde was hield elk meisje een
bordje met een letter omhoog,
gezamenlijk vormend " Jans Be
dankt". Een prachtige bos bloe-
men gaf nog een extra cachet
aan het gebeuren.

Nog een huldiging deze avond.
Janny Wagenvoort werd door
voorzitter Christiaan Wichers in
het zonnetje gezet. Janny speelt
al 25 jaar in het harmonieorkest
dapper haar partijtje mee.

De beloning een speld van de
Koninklijke Nederlandse Muziek
Federatie en een certificaat.

Echtgenoot Gerard die tijdens de
repetities op de dochter moet
passen, kreeg een boeket bloe-
men aangeboden.

Aan het slot van het concert ook
bloemen voor Jur Ooiman en
Erik de Groot zij verzorgden het
licht en geluid), bloemen voor
Willy Ribbink (lady speakster)
en voor Erna Wolsink, Wolbert
Baars en Harry Klaassen.

Het is weer zover! Zaterdag 12
juni 2004 is het feest want dan
vindt voor de 30ste keer de EO-
Jongerendag plaats. Op het po-
dium van Gelredome in Arn-
hem staan dit jaar o.a. Third
day, Salvador en Normal Genera
tion? Het thema dat centraal
staat is Leef!

Bram Rebergen en Hans Eschbach
zullen hierover spreken. De toegang
tot de EO-Jongerendag is gratis,
maar het is wel noodzakelijk te
reserveren. Dit kan iedere werk-
dag op 0900-3002200 of op
www.eo.nl/jongerendag.

Ook dit jaar is er de mogelijkheid
om samen met andere jongeren
uit Vorden en omgeving met de
bus naar Arnhem te gaan. Je kunt
zelf een kaart reserveren, maar je
kunt ook mee op de groepskaart.
Als je meegaat op de groepskaart
krijg je een veldkaart, wat bete-
kent datje tot bij het podium kunt
komen.
De aanmelding voor de groeps-
kaart moetje vóór 25 april doorge-
ven. Als je met de bus mee wilt
kun je je uiterlijk 29 mei opgeven.
Aarzel niet en geef je snel op:
Carolien Brouwer (0575) 55 10 60;
Henri Eskes (0575) 55 44 22.



Thuiswerkers
gezocht

in de regio
voor grote inpakcentrale,

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

Bel met onze consulente

0900-5555777
(80 cpm)

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

KERMISWAGEN-
BOUWERS/

VERENIGINGEN

GRATIS
af te halen alle kleuren

overjarige verf/
spuitbussen op = op.

HOME
HARMSEN

Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

ROUWENHORST
BOS- EN TUINMACHINES

VOORJAARSSHOW
3 EN 4 APRIL 10.00 - 17.00 uur

Zwarteveenweg l, Barchem tel. 0573-258094
www.rouwenhorstbos-tuin.nl / E-mail: rouwenhorstl@hetnet.nl

Tonny Jufriëris
AUTOSCHADE
STELBEDRIJFiuu

Verkoop/verhuur aanhangwagens

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

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

i ' i
deBos

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

TEGELHANDEL
mullcr-uofdcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

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

GOMA
M A A T W E R K I N P L A A T W E R K

G oma B. V. Metaalwarenfabriek (ca. 100 medewerkers) is een door Lloyd's gecertificeerde onderneming, die zich
beweegt op het gebied van de toelevering van halffabrikaten en complete eindproducten. Deze producten worden in
hoofdzaak vervaardigd uit dunne plaat- of bandstaai. De fabricage vindt plaats op moderne grotendeels CNC-
gestuurde machines (kleine tot middelgrote series), waarbij in de ontwerpfase gebruik gemaakt wordt van CAD/CAM
faciliteiten. Voor de grote series wordt gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde en gefabriceerde stempels of speciaal-
machines.

Goma B. V. is gevestigd aan de Ruurloseweg 80° te Hengelo Gld.

Ter versterking van ons team zijn wij voor de afdeling engineering op zoek naar een

Plaatwerk-engineer
De functie:
- Het uitwerken en tekenen van constructies en het voorzien van juiste informatie in het voorbereidende- en -

operationele traject van de betreffende afdelingen.

Het profiel:
- U beschikt over een HBO opleiding (wtb) of een MBO opleiding (wtb) met een HBO werk- en denkniveau.
- U heeft een goed practisch technisch inzicht, accuratesse en gevoel voor commercie.
- U heeft ervaring met CAD tekenen en construeren en u heeft goede kennis van de Duitse taal.
- Ervaring met plaatbewerking is een vereiste.
- U heeft de mogelijkheid tot doorgroei naar account-engineer.

Tevens zijn wij op zoek naar een ervaren

Poedercoater
De functie:
- U bent verantwoordelijk voor het instellen van en de zorg voor poedercoatapparatuur en -installatie.

Het profiel:
- U bent in het bezit van het VOM-diploma poedercoaten A+B (of daarmee vergelijkbaar).
- U heeft ervaring met het gehele poedercoatproces en de daaraan gekoppelde veiligheids-, arbo-, milieu- en

energieaspecten.

Wij bieden u:
Een interessante en zelfstandige functie binnen een dynamische, moderne en financieel gezonde onderneming.

Wilt u nader inlichtingen? Neem dan contact met ons op of bezoek onze website: www.goma.nl
Heeft u interesse in deze functie, stuur dan uw brief of e-mail, voorzien van c.v., aan de afdeling PZ, t.a.v.
dhr. A. Abbink

GOMA B.V. Metaalwarenfabriek.
Postbus 8, 7255 ZG HENGELO GLD.
Tel: 0575-468211. Fax:0575-468275. E-mailadres: pz@goma.nl

BEIDE PAAS-
DAGEN BRUNCH

11 en l 2 april
vanaf l l:00 tot 14:00 uur

leder jaar weer een groot succes!
€ 23,50 p.p (kinderen € l l ,75 p.p)

PAASBUFFET
Ie Paasdag - l l april

aankomst tussen l 7:00 - l 7:30 uur
Koud, warm en dessertbuffet

inclusief alle drankjes!
All-In prijs € 45,= p.p.

Kinderen tot l 2 jaar 50% korting

Voor reserveringen of informatie:

nqene
£_>/,%///• />;w/«,%//</•

Stapeldijk 1 - Ruurlo
Tel: 0573-421499

www.orangerie-ruurlo.nl

Witkamp £a>ten
p Y C:^W^l tccit

Met o.a.
Greenlight Express Showband

Peter Orloff
Jannes

Rob Ronalds
Dennie Chmstian

disco'show

k%i & koud buffet
Vrijdag 14 mei

aanvang 20:30 uur t/m 01:00 uur
Reserveer nu : 0900-9485267

DOELGERICHT
LEVEN

Waarvoor leef ik?

Riek Warren EUR 9,95
ISBN 90-6353-413-2
Paperback 352 pag.

0575-510933

Evangelische Boekhandel De Vonk
Nieuwstadskerksteeg 15 Zutphen

Webhosting

Weevers Net

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



Voetbal

RATTI
Ratti l - EDS l
Afgelopen zondag moest Ratti l
aantreden voor de uitwedstrijd
tegen EDS. Een waslijst aan afmel-
dingen vanwege blessures, ziekte,
feestjes en werk zorgde ervoor, dat
een 'half vreemdelingenlegioen'
afreisde naar Ellecom. Uit alle gele-
dingen waren Ratti-mensen opge

*- trommeld om het eerste te com-
pleteren.

Ondanks de onwennigheid voor
een aantal spelers om voor het eer-
ste uit te komen, beleefde Ratti
een flitsende start. Al in de derde
minuut werd een uitstekende aan-
val bekwaam afgerond door Mark
Sueters. Gesteund door deze
mooie opsteker bleven de Ratti-
spelers de aanval zoeken. Spits Su-
eters bewees zijn vorm van de laat-
ste weken te hebben vastgehou-

* den. Na een rommelige situatie
voor het doel van EDS werkte Su-
eters de bal opnieuw in het doel, 2-
0 voor Ratti na acht minuten. Na
de 2-0 bleef Ratti de bovenliggende
partij. EDS begon meer aan te drin-
gen, maar Ratti bleef de gevaarlijk-
ste ploeg. Vlak voor rust kwam
EDS echter terug in de wedstrijd.
Een corner verdween ietwat geluk-
kig langs Ratti-doelman Jasper
Klunder. De rust werd bereikt met
een 2-1 voorsprong.

A Na de rust was het juist EDS dat
goed uit de startblokken kwam.
Na een afgeslagen corner ontstond
er een scrimmage voor het doel
van Ratti. Van een meter of vijf
kon de spits van EDS de bal bin-
nenwerken. Ratti leek enigszins
van slag door de gelijkmaker en
verzuimde het goede spel uit de
eerste helft voort te zetten. Het
was dan ook EDS dat op een 3-2
voorsprong kwam uit een penalty
die door de verder goed fluitende
scheidsrechter gegeven werd na

^jf een fopduik. Na de 3-2 voor EDS
stroopte Ratti de mouwen op. Dit
resulteerde ruim 10 minuten voor
tijd in de gelijkmaker van Rahmin
Sharq. Hij schoot een afgevallen
bal uit een vrije trap vanaf de zij-
kant beheerst binnen. Na de 3-3 ge-
loofde Ratti nog in de overwinning
en werd enthousiast de aanval ge-
zocht. Helaas was het EDS dat vier
minuten voor het eindsignaal op
een 4-3 voorsprong kwam. Een fou-
te pass van Ratti werd door EDS
onderschept. Via de rug van een
Ratti-verdediger kwam de bal met
het nodige geluk voor de voeten
van de rechtsbuiten van EDS. Deze
verschalkte de uitkomende Ratti-
keeper. Na de 4-3 bleef Ratti vol
overgave de aanval zoeken op zoek
naar de gelijkmaker. Twee minu-
ten voor tijd had de zeer sportieve
wedstrijd een abrupt einde. Tij-
dens een ongelukkig duel om de
bal brak een EDS-speler zijn been.
In goed overleg met beide partijen
werd besloten om de wedstrijd af
te fluiten en was de 4-3 nederlaag
voor Ratti een feit. Gezien de grote
lijst afwezigen hadden de Ratti-
spelers eigenlijk een beter resul-
taat verdiend.

Ratti l - Bredevoort l (dames)
Afgelopen zondag moesten de da-
mes wederom thuis voetballen om
het ditmaal op te nemen tegen
Bredevoort. Ratti begon goed aan
de wedstrijd en er werden vanaf
het eerste fluitsignaal veel kansen
gecreëerd. Het bleek echter moei-
lijk om de kansen ook daadwerke-
lijk te verzilveren. Via een corner
was het Genie Brummelman die
alert reageerde op een klutsbal en
de bal in het net prikte. 1-0. Ratti
bleef druk zetten en er waren kan-
sen genoeg voor Ratti op de 2 - 0.
De rust werd echter bereikt met
een 1-0 stand.

Na de rust bleef Ratti goed door-
knokken voor de 2 - 0. Een perfec-
te vrije trap genomen door Rianne
Meijerink zorgde ervoor dat Genie

Brummelman eindelijk voor de 2 - O
zorgde. Zij passeerde de keepster
door de bal netjes in de hoek te
schieten. Na dit doelpunt was het
Ratti dat een stapje terug deed en
werd Bredevoort fanatieker. Zij
hadden gezien de hele wedstrijd
maar sporadisch een uitbraak,
maar eentje hiervan was genoeg
voor de 2 - 1. In de 75e minuut
kwam Wencke Olthuis met een
goede voorzet, waarop een speel-
ster van Bredevoort zo venast was
dat ze deze zelf tussen de palen
schoot. Een 3 -l voorsprong was
het resultaat. Ratti bleef kansen
creëren, maar het afronden liet te
wensen over. Ongeveer 2 minuten
voor het eindsignaal was het aan-
voerdster Hanneke Nijenhuis die
voor de 4 - l zorgde. Zij speelde al
een goede wedstrijd en het doel-
punt was dan ook dik verdiend.
Met links schoot ze de bal resoluut
in de linkerhoek en de bal was
voor de keepster onthoudbaar. De
wedstrijd eindigde met een 4 - 1
einduitslag. Aankomende zondag
spelen de dames van Ratti uit en
zullen ze de strijd aangaan tegen
WWNA.

PROGRAMMA 3/4 APRIL
Halle F3 - Ratti Fl; Longa '30 Eli -
Ratti El; Ratti E2 - Ulftse Boys E3;
Ratti Dl - DEO Dl; Ratti BI - Die
penveen B2; Zelos 6 - Ratti 5; Ratti
2 - Grol 9; Witkampers 6 - Ratti 3;
Ratti 4 - Neede 6; WWNA l - Ratti l
(dames).

WVORDEN
Trias-Vorden 2-1
Vorden heeft zondag de punten in
Winterswijk moeten laten, terwijl
gelet op het spelbeeld toch een
punt verdiend was geweest. Trias
is met een goede reeks bezig en
voert de stand voor de 3e periode
titel aan. Bij Vorden is weer een op-
gaande lijn te zien na een periode
van een flinke dip. Beide ploegen
legden een aardige pot voetbal op
de mat en speelden met grote in-
zet. Trias is een counterploeg pur
sang en Vordens sterke kant is de
opbouw van achteruit.

Vorden nam vanaf de aftrap het
initiatief en zette de Winterswij-
kers op eigen helft vast. Echte kan-
sen kon het zich niet creëren,
maar het liet de bal goed rond
gaan.

Trias is juist op zijn gevaarlijks,
wanneer het haar geliefde coun-
tervoetbal kan spelen, maar Vor-
den trachtte de angel uit de Win-
terswij kse ploeg te halen door de
supersnelle rechtervleugelspits
aan banden te leggen. Rene Bo-
chelman stond voor die opgaaf en
hij heeft zich goed van zijn taak
gekweten. Toch was het Trias die
de score in de 25e minuut opende.
Een afgeslagen bal werd onhoud-
baar via de binnenkant paal bin-
nengeschoten 1-0.

Vorden deed er een schepje bij bo-
venop en dat resulteerde in de 35e
minuut in de gelijkmaker. Een ver-
dediger haalde de bal op een inzet
van Ronald Visser nog van de lijn,
maar in de rebound kopte Erik Ra-
kitov van dicht bij de bal binnen
de palen 1-1. In de laatste tien mi-
nuten kreeg Trias overigens meer
vat op het goede combinatievoet-
bal van Vorden en moest Vorden
een aantal keren de zeilen flink
bijzetten.

In de tweede helft zette Trias di-
rect druk naar voren. Niet met bij-
ster mooi voetbal, maar de hoge
ballen in de doelmond zorgden
voor het nodige gevaar. In de 50e
minuut was het dan ook de boom-
lange spits die een hoge voorzet
fraai binnenkopte 2-1. Vorden pro-
beerde op inzet de wedstrijd een
andere wending te geven, maar
kon geen opening vinden in de
stugge verdediging van Trias.

Trias verdedigde met man en
macht en trachtte op die wijze de
stormloop van Vorden te keren.

Vorden kreeg een aantal mogelijk-
heden, maar het had het geluk
niet aan haar zijde. Erik Oldenha-
ve was het dichts bij een treffer,
maar zijn vrije trap spatte op de lat
uit een.

Gezien het wedstrijdbeeld was een
puntendeling rechtvaardig geweest,
maar het aantal doelpunten telt
nou eenmaal bij het laatste fluit-
signaal.

Uitslagen 27/28 maart
Be Quick BI -Vorden BI: 1-2
Groen Wit'62 B4 - Vorden B2: 3-0
Brummen C2 -Vorden Cl: 0-8
Haarlo SP Cl - Vorden C2: 2-0
Brummen Dl -Vorden Dl: 1-1
Vorden D2 - DW D5: 8-2
Vorden D3 - HC '03 D3:1-0
Vorden El - Be Quick Z. El: 0-3
HC'03 E2-Vorden E2: 2-3
Halle El-Vorden E3: 7-0
Vorden E4 - Zelhem E2: 5-2
Vorden Fl - Angerlo Vooruit Fl: 2-2
Vorden F3 - Zutphania Fl: 2-5
PaxF4-Vorden F4: 0-2
Vorden F6 - Halle F3:1-14
Trias l-Vorden 1:2-1
Vorden2-VIOD2:0-2
Vorden 3 - Warnsveldse Boys 2:4-2
Vorden 4 - Winterswijk 2: 3-3
Vorden 5 - Klein Dochteren 3:4-2
Ratti 3 - Vorden 6: 24

Programma zaterdag 3 april
Vorden BI - Twello FC BI; Vorden
B2 - Brummen B2; Vorden Cl - Eef-
de SP Cl; Vorden C2 - WHCZ C5;
Vorden Dl - Angerlo Vooruit Dl;
Zelos D2 - Vorden D2; VIOD D4 -
Vorden D3; Vorden El - AVW '66
E2; Vorden E2 - DZC '68 E4; DZC '68
E5 - Vorden E3; Zeddam E3 - Vor-
den E4; Vorden Fl - Be Quick Fl;
Kilder Fl - Vorden F2; Wolfersveen
Fl - Vorden F3; Vorden F4 - Concor-
dia-Wehl F4; DZC '68 F9 - Vorden
F5; Vorden F6 - Be Quick F4

Programma senioren 4 april
Vorden l - WG'25 1; DVC '26 4 -
Vorden 2; Pax 3 - Vorden 3; WVC 4
- Vorden 4; Pax 7 - Vorden 5; Vor-
den 6 - Pax 8

SOCII
Onder prachtige weersomstandig-
heden werd SHE - Socii gespeeld.
In een zeer matige wedstrijd van
beide kanten, waarschijnlijk door-
dat men de klok een uurtje voor-
uit moest zetten of met een nieu-
we hele lichte bal moest spelen op
een knollenveld of dat beide teams
beslist niet mochten verliezen om
de aansluiting te behouden, kort-
om redenen genoeg voor een po-
ver potje voetbal.

Een winnaar was ook niet ver-
diend geweest toch had de in gro-
te getale aanwezige Socii aanhang
het nier erg gevonden dat de kans
van Jos Peters in de 85e minnuut,
na een mooie voorzet van Dub Bes-
seling, erin was gegaan. Het bleef
gezien het spel een terechte 0-0 en
ging men ee tintje donkerder door
de zon terug naar Wichmond.

Uitslagen
Wolfersveen Fl - Socii Fl: 6-1
Zeddam El - Socii El: 4-1
PAX E4- Socii E2:10O
Zeddam Dl - Socii Dl: 5-1
WHCZ A2-Socii Al: 6-3
Socii 2 - Erica '76: 04
Socii 3 - PAX 7:1-2
Rheden 4 - Socii 4: 6-0
Zutphania 3 - Socii 5: 2-4

Programma 3/4 april
Socii Fl - De Hoven Fl; Socii El -
DZC '68 E6; Socii E2 - DZC '68 E9;
Socii Dl - DZC '68 E9; Socii Cl -
Klein Dochteren Cl; Socii Al - Gaz.
Nieuwland A2; Socii - EDS; ABS 3 -
Socii 2; Wolfersveen 2 - Socii 3;
Socii 4 - Brummen 5; Socii 5 -
Brummen 6; Socii 6 - Grolse Boys 5

Volleybal

PELGRUM DASH
Uitslagen zaterdag 27 maart

Dames
Smash '68 Dl - Pelgr. Dash D2: 0-4
Pelgrum Dash D3 - Wik Dl: 0-4
Pelgr. Dash D4 - Sv Harfsen D2: 3-1
Pelgr. Dash D5 - Rivo Rietm. D4:04

Heren
Mevo H2 - Pelgrum Dash H3:1-3
Pelgrum Dash H2 - Wik Hl: 2-3
Pelgrum Dash Hl - KSV Hl: 0-4

Meisjes
Halley MB1 - Pelgr. Dash MB1: 3-2
Wevoc MCI - Pelgr. Dash MC2: 3-2
Longa '59 MCI - Pelgr. Dash MCI: 3-2
DVO MA2 - Pelgr. Dash MA1:4-0

Bekerwedstrijd dames
Favorita - Pelgrum Dash: 3-2

Het RABOrecreanten toernooi ge
organiseerd door Pelgrum Make
laars DASH op zondag 28 maart
2004 waaraan 22 teams hebben
deelgenomen is gewonnen door
VerhoeveFocus (Hoog Keppel e.o.)
bij de mixteams en S.C. Gorssel bij
de heren.
De dames van het wedstrijdsecre
tariaat zorgden voor een soepel
verloop van het geheel. De 2 EHBO
medewerkers konden nog enkele
lichtere blessures behandelen. Ie
dereen was ook bijzonder te spre
ken over de scheidsrechters van
DASH. Mede door de sponsors Da
Drogisterij Ten Kate, Visser mode,
Super de Boer, Bakkerij Joop Brug-
gink en Roelien's sportcafé kan
men terugkijken op een zeer ge
slaagd toernooi.

Bridgen

UITSLAGEN
Groep A
l Mw. N. Hendriks/Dhr. J. v.d. Veen
70,17%; 2 Dhr. J.W. Costermans/
Dhr. H. Enthoven 66,58%; 3 Mw. D.
Hoftijzer/Mw. K. Vruggink 56,67%.

Groep B
l Mw. E.M. Collenteur/Dhr. HAP.
Collenteur 69,42%; 2 Mw. H. Sterte
feld/Dhr. F. Stertefeld 65,17%; 3
Mw. A.W. Terlouw/Mw. M. Abeln
57,42%.

Squash

VORDEN 2 GEEN KAMPIOEN
Vorden 2 speelde dit weekend
thuis tegen Hellendoorn 2 en
Zevenaar l en moest de volle
winst halen om kampioen te wor-
den. Naast Vorden 2 stond Intell
l uit Zutphen en Hellendoorn 3
bovenaan, echter in de onderlinge
wedstrijden had Vorden meer
punten gehaald. Gerjan Wagen-
voort speelde de eerste wedstrijd
tegen Hellendoorn en na een bot-
sing tegen de zij muur moest hij
helaas in de derde set opgeven.
Hierbij was de eerste verliespunt
een feit en werd Vorden meteen af-
hankelijk van het resultaat van de
overige koplopers. Bart Goodin
wist zijn beide partijen te win-
nen, 3-1 tegen Hellendoorn en 3-0
tegen Zevenaar. Ook Hajo Stok en
Richard Martens voldeden aan de
verwachtingen én wonnen beide
tegen Zevenaar met 3-0. Henk Jan
Hoekerswever won vrij gemakke-
lijk met 3-0 tegen Zevenaar maar
moest tegen Hellendoorn alle zei-
len bijzetten om uiteindelijk met
3-2 te zegevieren, nadat hij al met
2-0 had voorgestaan. Erik Reindsen
speelde een spannende partij te-
gen Hellendoorn die hij met 3-2
won. De eindstand was derhalve;
Vorden - Zevenaar 5-0 (4-0 + l ex-
tra punt voor het winnende punt)
en Vorden - Hellendoorn 4-1. Door-
dat Inntel alle partijen gewonnen
had, zijn zij eerste geworden en
Vorden 2 is op de tweede plaats
gëindigd.

Vorden kon met enige gemengde
gevoelens op deze sportieve en
gezellige laatste competitiedag
terugkijken.

Peter Orloff, Dennie Christian
en Jannes speciale gasten

Wederom
spetterende
Superavond
in Witkamp
Al jaren organiseert Witkamp
in Laren (Gld.) met veel succes
de Superavond. Voor een vaste
all-in prijs per persoon wordt er
een avond topentertainment
geboden met heerlijk eten en
drankjes.

Dit verdeelt over vier zalen met
voor ieder wat wils én voor zowel
jong als oud. De Superparty is een
prima gelegenheid voor bedrijven,
vriendengroepen en verenigingen
die eens wat anders willen op hun
jaarlijkse uitje. De datum van deze
editie is vrijdag 14 mei.

Ook dit jaar heeft Witkamp weer
een topprogramma voor je in pet-
to. Grote trekkers op de Super-
avond zijn Dennie Christian, de
schlagerkoning Peter Orloff uit
Duitsland, Jannes, dé piratenzan-
ger van dit moment en de van het
Tv-programma Ab Normaal beken-
de Rob Ronalds.

In de grote balustradezaal ver-
zorgt show- en dansorkest de
Greenlight Express voor de muzi-
kale invulling. Bovendien zal deze
band tevens geheel live Dennie
Christian en Peter Orloff begelei-
den.

Dennie Christian was al eerder te
gast in Witkamp en deze sympa-
thieke zanger zal uiteraard al zijn
grote hits ten gehore brengen,
zoals "Zaterdagavond", "Besame
Mucho" en zijn grootste kraker
"Rosamunde". Peter Orloff doet
hetzelfde met "Ein Madchen Für
Immer" en Peter Maffay's "Du"
wat Orloff voor Maffay heeft ge
schreven.

De Funbar staat deze avond geheel
in het teken van het Hollandse
Lied. Speciale gast op de Piraten-
avond is Drentenaar Jannes. In de
volksmond wordt Jannes al de
nieuwe Frans Bauer genoemd en
dit kunnen wij alleen maar be-
amen. "Ga Maar Weg" en "Met Jou
Kan Ik Het Leven Aan" zijn grote
hits van Jannes in het circuit. Een
puike DJ zal verder de gehele
avond alle grote Hollandse krakers
draaien.

Voor de jongeren is de Beachclub
"the place to be". In deze super
partyzone veel beats, zomerse hits
en Feest!

De van Ab Normaal bekende Robbie
Ronalds zal een spectaculair optre-
den verzorgen in de Beachclub.

Ten slotte staat de Dancekelder
geheel in het teken van de Disco-
en Danceclassics. Onder het motto
back to the seventies & the eighties
is dit de plek om helemaal uit je
dak te gaan op alle grote danskra-
kers uit het verleden. Gegaran-
deerd feest!

Naast het muzikale gedeelte is het
eten ook uitstekend verzorgd. Er is
een uitgebreid warm en koud
buffet waar je ongelimiteerd ge
bruik van kunt maken.

Ook zijn de drankjes inbegrepen
bij dit unieke all-in concept. Voor
een betaalbare prijs biedt Wit-
kamp een avond vol topentertain-
ment, heerlijk eten en drankjes.
Kaarten zijn te bestellen bij Wit-
kamp. Dit kan per telefoon (0900)
94 85 267 of via mail,
info@witkamp.com

Meer info over witkamp vind je op
de uitgebreide website:
www.witkamp.com



Uw kassabon is geld waard!
Bij Roozegaarde Sport & Mode kunt u vanaf nu profiteren
van aantrekkelijke kortingen. Hoe gaat dat in z'n werk?

• Bij iedere aankoop ontvangt u een kortingscheque ter
waarde van 10% van het aankoopbedrag*.

• Het bedrag op de kortingscheque wordt bij een volgende
aankoop in mindering gebracht*.

• Bovendien ontvangt u dan opnieuw een kortingscheque
voor korting bij een volgende aankoop.

ROOZEGAARDE
Sport &MoteJp

Spalstraat 13 Hengelo Gld. Tel (0575) 461996

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

( www.compusystem.nl
AMD 2900+, ;Jh(J MB DOR E» € 499,-
AMD 2900+, 512 (JH € 549,-

TopPC (met snel v.a. € 589,-
AMD XP 2400+, ,"56 MB DDR Al l € 589,-
AMD XP 26()( : . M2 MB DDR 400. 6 x USB 2 | € 659,-
AMD XP 2800+, 512 MB DDR 400, 6 x USB 2 I € 699,-
Luxe AOpen miditower ATX, 5.1 sound, 16 x 48 DVD-speler, 100 Mbit ethernet, still l > !

6 x USB 2.0, 1.44MB diskdrive, logitech keyboard, logitech scrollwheeli'

Actie:
HP 3550 kleurenprinter (2400 x 1200 dpi) €
HP 3650 kleurenprinter (4800 x 1200 dpi) €

00

67 00

Meerprijzen:
Windows XP home € 89, - • Cordh uoi.ktcp € 17, • Lituunb2x _: r\° CDRW € 43

17 inch monitoren vanaf € 1 19,- • 17 inch TFT monitoren v.a. € 399,-
• Andere onderdelen op aanvraag.

• Wij verzorgen ook uw ADSL-installatie, bel voor informatie.
• Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden •

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 1 6 Vorden • Bezoek op afspraak

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

Weekblad Contact heeft al vele kopers
de weg naar Vorden gewezen!

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
* TUINONTWERP *

* TUINAANLEG (RENOVATIE) -:•:-
* TUINONDERHOUD *
# (SIER)BESTRATING *

* VIJVERS *
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Fax: (0575) 44 1715

Kijk voor
nieuws
ook op:

Wij hebben voor u ...
Hoogstam fruitbomen
Bloeiende magnolia's rood - wit - roze
Leilinden en leiplatanen
Bolbomen esdoorn, primus, catalpa, acacia
Dakplatanen
Rode en groen beuk voor hagen van 50-175 cm
Bosplantsoenen
Haagbeplanting coniferen, meidoorn, liguster, etc.
Rhododendrons en andere groenblijvende planten

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht
BOOMKWEKERIJ • TUINAANLEG • HOVENIERSBEDRIJF

ALF
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 14 24

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

Ter Weel e wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Runcl-varkensvlees

Magere
runderlappen
per 500 gram

Panklare
varkenslappen
per 500 gram

Bakschotel 'Florence'
panklaar, in weinig olie
±10 minuten braden
per 500 gram

Boer'n brok
panklaar,
± 8-10 minuten bakken
4 stuks

2.85

37J
320

Uit eicien worstmakerii

Saucijsjes

4 stuks
2?o

Vleeswaren

Runder-
rookvlees
per 100 gram

•145
Extraatje

Filétsteaks 'Elaine'
panklaar,
± 8 minuten bakken
per 500 gram

450

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

www.ter-weele.nl
Telefoon (038)37641 121

Spaarzegels van de fa. Dijkgraaf
kunt u bij ons inleveren.

Violen ,_..
10 stuks 3™

Tulpen
per bos l•
9 1*003 voor

Valeweide
bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.



Romantische prieelbomen

Met een prieelboom, hier sierkers (Prunus serrulata 'Kiku-shidare'), komt er romantiek in je tuin.
(Foto R.v.d. Burg/PPH)

Van de vele boomvormen die er
zijn, spreken treurbomen mis-
schien wel het meest tot de ver-
beelding. Die hebben iets bij-

f zonders, elegants en vertrou-
wenwekkends. De grote vor-
men, zoals de treurwilgen uit
de parken, zijn zonder meer in-
drukwekkend, andere eerder
lieflijk. Er zijn erbij die een wa-
terval van bloemen vormen, en
sommige moeten het juist van
hun gesloten bladermantel tot
op de grond hebben. Maar voor-
al de kleinere vormen verdie-
nen absoluut een ereplekje in
iedere tuin. Er zijn er genoeg
die zelfs in een heel kleine tuin
prima passen en dat romanti-

* sche en veilige uitstralen. Je
kunt je bij ze verschuilen. Niet
voor niets worden het prieelbo-
men genoemd, idyllische leven-
de prieeltjes.

EEN PAAR SUGGESTIES
Als het om vroege bloei gaat moet
u zeker aan het treurwilgje Salix
caprea 'Kilmarnock' denken. Een
boompje van zo'n 2 m hoog met
lange, gebogen neerhangende tak-
ken die in de lente bezaaid zijn
met zachte, zilvergrijze katjes die

* tijdens het uitbloeien geel worden.
Van de treur-sierkersen, die iets la-
ter bloeien, is vooral Prunus serru-
lata 'Kiku-shidare' een aanrader,
2,5 m hoog en vroeg in het jaar
overladen met helderroze, gevulde
bloemen. Heel mooi bij een vijver-
tje.
De smalle bladeren van de wilgbla-
dige treurpeer (Pyrus salicifolia
'Pendula') doen denken aan groen-
grijze ochtendnevel. Halverwege
het voorjaar verschijnen er witte
bloemen in. De prieelberk (Betula

< pendula 'Youngii') vormt een witte
schors met zwarte spleten onder
de massa draadvormige, met fijn
blad bezette, neerhangende twijg-
jes. In het vroege voorjaar verschij-
nen de gele katjes. Het blad van de
paarse treurbeuk (Fagus sylvatica
'Purple Fountain' brengt een kleur
in de tuin die veel mensen graag
zien. Bij Cercidiphyllum japoni-
cum 'Pendulum' verkleurt het
blauwgroene blad in de herfst
naar stralend oranje. Het treur-ho-

ningboompje (Sophora japonica
'Pendula') wordt ca. 3 m hoog en
heeft heel donkergroen blad. In de
herfst kunnen trossen crèmewitte
bloemen verschijnen. Een heel bij-
zondere erwtenstruik (Caragana
arborescens 'Walker') is eigenlijk
een plat kruipende heester, maar
als treurboom wordt hij op een 2
m hoge onderstam geënt. Bloeit in
het voorjaar met vlinderbloemige,
gele bloemen.
Zo zijn er veel meer, ook vrucht-
dragende als de treurhaagbeuk
(Carpinus betulus 'Pendula') met
zijn gevleugelde nootjes. En de ele-
gante treurvorm van de witte
moerbei (Morus alba 'Pendula'), de
soort waar zijderupsen op worden
gekweekt.

DE VERZORGING IS ERG
EENVOUDIG
Plant ze in de omstandigheden die
ze vragen. Dat wisselt van soort tot
soort, maar de meeste staan graag
zonnig in normale, voedzame

tuingrond. Zet er een boompaal bij
die u na een jaar weer weghaalt.
Anders dan knotbomen worden
treurbomen niet rigoureus ge
snoeid. Het is juist de bedoeling
dat ze hun mooie treurvorm hou-
den. Knip alleen te lang wordende
takken aan de einden wat bij. Geef
de boom in het voorjaar een goede
basisbemesting en zorg in droge
perioden voor voldoende water.
Voor de rest is het vooral genieten.

TUINTIPS VOOR APRIL
In april bloeit er ongelooflijk veel
in de tuin en alles ontwikkelt zich.
Een ideale periode om bomen en
heesters te planten, zeker de
groenblijvende die met kluit wor-
den geleverd, en speciaal berken.
Heesters die bloeien op hout dat in
hetzelfde jaar wordt gevormd,
kunnen nu worden teruggeknipt,
bijvoorbeeld de vlinderstruik
(Buddleja davidii). Geef ook het ga-
zon een goede beurt en haal het
mos eruit.

Unicef-collectie opent deuren voorkinderen

Frisse lentebloemen,
sprankelende voorjaars-
tuinen en exotische kleuren
De nieuwe voorjaars- en zomer-
collectie van Unicef voorziet in
de groeiende vraag naar multi-
culturele, handgemaakte ont-
werpen en producten. De collec-
tie zal een grote groep mensen
aanspreken door haar diver-
siteit waarin kleurige kinderca-
deaus, frisse voorjaarskaarten
en T-shirts voor zowel kinderen
als volwassenen centraal staan.
Met elke aankoop wordt Unicef
gesteund in zijn werk ten bate
van kansarme kinderen overal
ter wereld.

De nieuwe voorjaars/zomercollec-
tie van Unicef weerspiegelt de
groeiende interesse in en vraag
naar producten die gemaakt wor-
den door lokale gemeenschappen
in ontwikkelingslanden. Deze arti-
kelen zijn milieuvriendelijk en ui-
teraard volledig gemaakt zonder
kinderarbeid. Wie een Unicef-
kaart of-cadeau aanschaft, doet
meer dan alleen maar een product
kopen. Unicef, de kinderrechten-
organisatie van de Verenigde Na-
ties, kan met de opbrengst wereld-
wijd kinderen helpen op het ge-

bied van gezondheidszorg, voe-
ding, schoon water, onderwijs en
bescherming tegen uitbuiting. Zó
opent u met uw aanschaf uit de
Unicef-collectie een deur voor een
kind ergens anders op deze
wereld.

Met de opbrengst van bijvoor-
beeld 15 teddyberen 'Manda' kan
een 'school in een doos' aange-
schaft worden voor 40 leerlingen
in Afghanistan.

In Nederland zetten ruim 4.000
Unicef-vrijwilligers zich in voor
Unicef door voorlichting te geven
en de Unicef-collectie te verkopen.
De verkoop vindt plaats in Unicef-
winkels, bij de vrijwilligers thuis,
op braderieën en bij tal van andere
gelegenheden. Voor een brochure
of het dichtstbijzijnde verkoop-
punt in de buurt kunt u bellen
met Wilma Heemskerk, tel. 0575 -
492 702. Geïnteresseerden kunnen
ook de Unicef-collectie bekijken en
bestellen op: www.unicef.nl/shop.
Unicef brengt tweemaal per jaar
een nieuwe collectie kaarten en ca-
deaus uit.

Alsof wij ons voor 'Hollands' schamen

De buurlanden van Nederland
Probeerden door de eeuwen heen
Ons land te zetten naar hun hand.
Dat lukte meestal niet meteen.

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

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

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

Jos Wijnen

Deze wilgbladige sierpeer (Pyrus salicifolia 'Pendula), bloeit halverwege
het voorjaar met witte bloemen.

UW ADVERTENTIE
DOORPLAATSEN IN

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

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

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

WEEKBLAD Journaal
CONTACT Zeffom/tfafk



Ik laat mij inspireren!'
ÜTÏÏDI

keukens
tegels & sanitair

natuursteen
tiout & bouwmaterialen,

bouwmarkt
sierbestrating

websolutions & computers

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
On-Site Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Internetoplossingen

Nieuw» computer?
Vraag vnjMjvend een offerte aan'

In Ruurto gratis genstafeerd!
jnto@docorsign.nl

Inbraak voorkomen
is beter dan er later over praten!

35

ü

Bouwkundige Inbraakpreventie
Zutphen

Uw preventieadviseur: Karel Franken

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

HCI. Helemaal mijn idee.

BouwCenterSHCI
Openingstijden showroom bel of kijk op www.bouwcenterhci.nl

Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 13 - tel. 0575 46 81 81
Ulft* - Ettenseweg 39 - tel. 0315 69 62 00
Zevenaar* - Ampèrestraat 3 - t e l . 0 3 1 6 5 2 3 2 0 1
*ln de showroom van deze vestigingen staan géén keukenopstellingen

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

l M AVI

t
www.simavi.org

oogstrelend...
Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wij zijn daarin uw partner.

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86

>

SALLYO'HARA

MARCO TOZZI

29.95

IE5EH purnir
Sportsokken

SCHOENMODE
Barton 6,7031 AJWeN

w Dorpsstraat 4! 7251 BB Vonten
vww.Gte8en.Shoes.nl E3Gtesen@Shoe8.nl

i > . \ \ r i N t ; jj DISC ( > r i i

Aanstaande Zaterdag /» ,,» /

ILLSTREE
gummi <

DJ: DENNIS

DancekeldeFWance, Trance en RSB
AKEA S 100% FUN

ionbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50

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

Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruuho ,Nieuwe weg 22:30 *
Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *

Epse, Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 * Harfeen,
Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek,

Bonte Paard 22:35 * Bathmen, Bn'nk 22:45.
Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM



BESTSELLER!

GEGARANDEERD

ERGENS
OEDKOPER

Ik voel me de koning te rijk
nu de zomerkoninkjes

er weer zijn"

BESTSELLER!

Aardbeien
Bak 500 gram

GEGARANDEERD

ERGENS
OEDKOPER

Ribkarbonade
Kilo

Kanis & Cunnink
Koffiepads

Regular of cafeïnevrij
Zak 24 pads

149

PLUS
Kabeljauwfilet

2 stuks
Pak 250 gram

98

Alldays inlegkruisjes
of Always verband

Diverse soorten
Per pak 2.25

99

Yorkham
150 gram

69

Heineken of
Crolsch

Pils
Set 6 blikjes a 33 cl.

99

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

Omo
Poeder 1350 gram, tabs 30 stuks

of vloeibaar 1,5 liter
Per stuk 4.49

UÜEGARANDEERD\

MERGENS
SOEDKOPER |

95
Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald.

EGARANDEERD

NERGENS
OEDKOPER

Pringles
Diverse smaken.
Bus 200 gram 1.67

BESTSELLER!

Daily Chef
Lasagne bolognese
Kilobak

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Mager rundergehakt
Kilo

99

Bon Appetit
Jong belegen kaas

Vacuüm verpakt
Kilostuk

5O

Iglo
Pizza Crossa

Diverse smaken
Per stuk 300 gram

4.55O

Rond tarwe of
rond wit brood

Heel ca. 800 gram

Spaar voor een doos
vol vrolijke perkplanten

Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweq 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00 7242 EC Lor h p m vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Tel 0573 -251056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
edingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 1 t/m zaterdag 3 april 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

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