
Woensdag 14 april 2004
66e jaargang no. 7

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

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

Harrie Kettelerij stopt met pijn in
het hart als voorzitter van de VOV

Na een periode van ruim vier
jaar, legt Harrie Kettelerij deze
maand de voorzittershamer
van de VOV (Vordense Onderne-
mers Vereniging) neer. Met pijn
in het hart, dat wel. Harrie:" De
functie van voorzitter slokt veel
tijd op. In uren gerekend ben je
er meer dan één dag per week
mee bezig.

Bijna niet meer te combineren
met de werkzaamheden in mijn
bedrijf (Kettelerij Bloembinderij
VOF) dat hij samen met zijn part-
ner Gerard Arends aan de Zut-
phenseweg runt) Het is diverse ke-
ren voorgekomen dat ik s'avonds
voor de VOV op pad moest en dat
bij terugkomst Gerard nog laat
aan het werk was.

Met het oog op de aanstaande
nieuwe gemeente Bronckhorst
zullen de werkzaamheden alleen
maar toenemen. Wel blijf ik tot l
januari 2005 als een soort coach op
de achtergrond zodat ik mijn op-
volger Meindert Smit, indien hij
dat wenst de eerste tijd met raad
en daad terzijde kan staan", zo
zegt Harrie Kettelerij. Zelf is hij
ooit op dezelfde manier gestart.
Toen hij nl. in 2000 de functie van
voorzitter op zich nam, had hij
eerst al een halfjaar " in de keu-
ken" gekeken.

Henny Sueters, destijds voorzitter,
en Jan Krooi hebben mij geadvi-
seerd. Ik ben naar bestuursverga-
deringen geweest en heb veel met
hen overlegd, dus ben ik niet zo-
maar in het diepe gegooid". Wel
deed Harrie direct bij zijn benoe-
ming als voorzitter, concessies aan
zich zelf.

Zegt hij: "Ik was en ben nog steeds
politiek geïnteresseerd. Toen ik
voorzitter werd heb ik direct het
lidmaatschap van een politieke

partij opgezegd, dus niet politiek
gebonden willen zijn. Het bestuur
van de VOV vond het "super".

BRUG SLAAN
Mijn uitgangspunt bij de voorzit-
tersfunctie was, proberen een
brug te slaan tussen de onderne-
mer en de consument. Dichter bij
elkaar brengen. Tevens wilde ik de
weg die Henny Sueters had inge-
slagen, continueren. In de afge-
lopen jaren zijn de gesprekken
met Henny over de VOV gebleven",
zo zegt Harry Kettelerij.

De kersverse voorzitter werd al
direct na zijn aanstelling met een
behoorlijk probleem binnen de
VOV-gelederen geconfronteerd. 5
mei 2000 nationale feestdag. Een
enorme discussie over de openstel-
ling van de winkels.

Grote verdeeldheid, de één wilde
open, de ander wilde die .dag de
winkel sluiten. Uiteindelijk werd
het bestuursvoorstel, de winkels
tot 18.00 uur open en geen koop-
avond, in meerderheid opgevolgd.
In dat soort zaken gaat voor een
bestuur een boel tijd zitten. Trou-
wens over openingstijden bestaat
in Vorden altijd verdeeldheid. De
ondernemers zitten vanwege de
brancheverschillen niet allemaal
op dezelfde golflengte. Bovendien
is een ondernemer bij uitstek een
individualist, dus moeilijk te
"besturen".

Om de neuzen dezelfde kant op te
krijgen, vereist flexibiliteit. Ja ik
denk dat ik wel kan zeggen dat ik
een man ben van de diplomatie,
met wel één doel, eerlijk en open
tegen elkaar. Bij ondernemers zul-
len altijd verschillen van inzicht
bestaan. Toch staat voor mij als
een paal boven water dat je geza-
menlijk meer kunt bereiken dan

in je eentje. Diverse leden onder-
schatten wat de VOV voor hun kan
betekenen. Met name de onder-
nemers die geen 'winkeldeur' heb-
ben onderschatten dat aspect.

VUIST MAKEN
Ik kan het niet genoeg benadruk-
ken, we zijn als VOV een onderne-
mersvereniging en geen winke-
liersvereniging. Wij behartigen de
belangen van alle ondernemers.
Richting locale en provinciale
overheid kunnen we samen een
grotere vuist maken.

Denk aan verkeerstechnische pro-
blemen waarbij door bepaalde
werkzaamheden de ondernemer
in het gedrang kan komen (bereik-
baarheid van hun zaken e.d.) Dat
vereist goed overleg. Het is dan
ook ontzettend jammer en voor
mij onbegrijpelijk, dat niet alle
ondernemers lid zijn van de VOV.
Ze profiteren wel mee van de kerst-
markt, de koopzondagen, de zo-
merfeesten!!, zo zegt Harrie enigs-
zins verbitterd.

Toch overheerst bij hem het posi-
tieve. Harrie: " Neem bijvoorbeeld
het MKB- Reva Rapport, wat heeft
geresulteerd in het plan "Cen-
trumvisie Vorden", waarin een
aantal uitgangspunten zijn aange-
geven. Dat rapport is aan de wet-
houder aangeboden, aan mij
destijds de taak om er op toe te
zien, dat de gemeente ook wat met
dat rapport ging doen. (Harrie Ket-
telerij vertegenwoordigde de VOV
in de zgn. "Klankbordgroep", red.)
Het kostte "bulten" werk, maar ik
wilde er persé bij zijn.

Wij hadden als VOV daarnaast een
soort " Sub Klankbordgroep" (Hen-
ny Sueters, Hannie Hendriksen en
Henco Elbrink). Daar werd alles
teruggekoppeld. Dus in feite drie

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

Zie p a g i n a A. 5. 6 en 7 van deze u i t g a v e

invalshoeken. Ik heb er dan ook
een bijzonder goed gevoel bij dat"
Centrumvisie Vorden" inmiddels
in gang is gezet", zo zegt Harrie.

De taak als voorzitter van de VOV
behelst niet alleen bestuurlijke za-
ken, ook sociale dingen komen
volop aan bod. Harrie: "Ik denk
hierbij o.a. aan het overlijden van
Toon Schurink, een man die recht
door zee ging, die altijd voor ons
klaar stond. Zijn dood heeft mij
zeer aangegrepen".

Harrie Kettelerij denkt dat een der-
de van "de club ondernemers"
zich nauw betrokken voelt bij het
wel en wee van de VOV. "Dat moet
natuurlijk meer zijn. Probleem

is echter, de ondernemer heeft
weinig tijd.

Over het algemeen zijn ze best be-
reid om bepaalde werkzaamheden
te willen doen, maar geen be-
stuursfunctie. Altijd hetzelfde
antwoord: Geen tijd! Terugkijkend
zegt Harrie dat hij persoonlijk
geen klagen heeft gehad.

Ik heb toch wel het idee dat de le-
den achter mij stonden en dat
voelt goed. Net als de samenwer-
king met het gemeentebestuur. En
niet te vergeten de samenwerking
met de VW. Twee instanties die
elkaar voortdurend nodig hebben
en eigenlijk niet zonder elkaar
kunnen".

NIEUW • m.i.v. zaterdagavond 17 april tot 20.00 uur geopend • NIEUW

Happy Hours
Krat 24

Grolsch
Van € 8,89

PÜPJes H AA

pjis 5 009 voor VfW

Alleen bij aankoop van elke € 25,00 aan overige boodschappen (excl. tabak
en statiegeld). Alleen geldig op 1 7 april van 1 7.00 - 20.00 uur.

Plus Kogelman
Borculoseweg 1 • Ruurlo

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 900

Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 april 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 april 10.00 uur zangdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 april 10.00 uur ds. Th. P. van Belzen (Nijverdal);
19.00 uur ds. P. Boomsma (Nijverdal).

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 april 10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Can-
temus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17 april 17.00 uur Eucharistieviering m.mv. volkzang.
Zondag 18 april 10.00 uur Woord- en Communiedienst m.m.v. herenkoor.

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

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
vervolg pagina 2



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
17-18 april WA Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 22 53.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 1130-12.00 uur.

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

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

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn 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 worden van
maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40. Voor ove-
rige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl e-mail:
info@destiepel.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg; iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VTT tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maal t i jd verzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
553405.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegenvoor Ouderen (M.B.v.O.j Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en -/wemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40, 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Ot 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 koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Tol-
dijk, tel. (0575) 46 16 70 of 46
3743.

• Huidverzorging met aloë
vera producten. Jannie Nij-
kamp, Warnsveld, tel. (0575)
52 13 16 of 55 36 32.

• Al dat Herbalife . . . Wilt u nu
wel eens weten wat het is, hoe
het voelt en smaakt? Ik organi-
seer in overleg met u een ge-
zellige avond met collega's of
vrienden. Nieske 06 54326669.

• Tish Hinojosa Herberg Er-
ve Kots, Eimersweg 4, Lie-
velde; zaterdag 24 april 21.00
uur €15,-. Info/res. (0575) 51
89 90 (0544) 37 37 01.

• Te koop gevraagd: oude
wandkoffiemolen en emaille
keukenwandklokje of pendu-
le, mob. 06 55143833.

• Zondag 18 april 2004 kloot-
schiettoernooi K.V. Wilden-
borch. Aanvang 13.00 uur.
Klassen: heren, gemengd, da-
mes, vrije klasse. Opgave voor
zaterdag 17 april bij: DJ. Par-
dijs, tel. (0575) 55 68 20.

• Reserveer nu snel uw zit-
plaats bij het schitterende con-
cert van Brechtje Roos (blok-
fluit) en Michael Hinderink (kla-
vecimbel), zondagmiddag 18
april op Erve Klanderman. Tel.
(0573) 49 18 10 of 45 20 75, e-
mail: a.j.voortman@planet.nl.
Toegangsprijs (koffie/thee en
drankje inbegrepen): €15,-.

Sleutel-

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

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

• Gezond en met een betere
conditie de zomer in. Dat kan
door Herbalife. Jarenlang erva-
ring om u te helpen. Voedings-
adviesbureau Susanne Bosch,
tel. (0575) 52 23 26.

• Bazar. Vrijdag 16 april van
14.00 tot 21.00 uur in With-
mundi-Herv. kerk Wichmond.
Met onder andere: • verkoop
van handgemaakte artikelen •
spelletjes voor groot en klein •
snuffelhoek • verkoop van vas-
te planten en cadeau-artikelen
• rad van avontuur • trekking lo-
terij • terras met hapjes en
drankjes. Speciaal voor de kin-
deren: parasol met ballonnen,
schminken en poppenkast.

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

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

• Dames, ook sportief het
voorjaar in, kom dan op aero-
bic bij Sparta. Slechts €23,82
per kwartaal. Do.morgen 9.00-
10.00 uur!

Bij De Groenteman Vorden
Geldig t/m zaterdag 17 april.

Hef plaatselijk

nieuws in

Weekblad Contact

verhoogt de waarde

van uw advertentie!

styling bureau

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 info:

Ineke Bennink
0544 373409
Nelly Carter
0544375156

www.in-stijl.nl

VASTGOED

uw makelaar
voor deze regio.

Telefoon (0575) 44 13 31
www.loman-vastgoed.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

Zoete
mango
per stuk 149

Stank-u-fit
salade
200 gram

macaronigroente

169

1?

J*

5

De Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3
Tel.(0575)551617
Fax (0575) 55 37 41

WE ETEN WEER GEWOON!

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Vlaai van de week:

Kersenvlaai
6-8 personen € D. Vso

Dinsdag = brooddag:

3 witte tijgerbroden € 4.00
Weekendaan biedingen:

Aardbeienbavaroiseschelpen
5 halen = 4 betalen

Zonnestraal € 1.95
donker meergranenbrood met veel zaden en pitten.

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
* TUINONTWERP X

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

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

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Fax:(0575)441715

Dagmenu's
14 t/m 20 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 14 april
champignonsoep / karbonade 'de Rotonde' met aardappels en
groente.

Donderdag 15 april
zalmfilet met dillesaus, rijst en spinazie / apfelstrudel met vanille-
saus en slagroom.

Vrijdag 16 april
knoflooksoep / spies 'de Rotonde' met kruidenboter, frieten en sala-
de.

Maandag 19 april gesloten

Dinsdag 20 april
wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slag-

U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer (0575) 55 15 19.
Ook è 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



Wij gaan trouwen op vrijdag 23 april 2004 om
12.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Wij nodigen u uit voor de receptie van 15.30
tot 17.00 uur in „het Brouwhuus" van zalen-
centrum ,,de Radstake", Twenteroute 8 te
Heelweg.

Andre Harmsen
&
Claudia van Dijk

Ons adres:
Vloed 18, 7255 WZ Hengelo (Gld.

Robbie Bouwmeister &
Inge Hissink

gaan trouwen op vrijdag 23 april 2004 om
11.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke bevestiging en inzegening vindt
plaats om 12.00 uur in de St. Willibrorduskerk
te Vierakker.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 15.00 tot 16.30 uur in Hotel-Restaurant
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Ons adres:
Vierakkersestraatweg 45b
7233 SH Vierakker

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

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

Telefoon (0575) 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen Steend(eren

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel- (0575) 45 20 20, fax (057s) 45 16 2i

Dinsdag 20 april a.s. hoop ik 80 jaar te worden.

Z.G. Kok-Versteege

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 23.00
uur in café-restaurant ,,'t Wapen van 't Med-
ler", Ruurloseweg 114, Vorden.

De Houtwal 1
7251 MK Vorden

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedan-
ken, betuigen we langs deze weg onze oprechte
erkentelijkheid voor de belangstelling na het overlij-
den van onze moeder, groot- en overgrootmoeder

Gerharda Johanna Maria
Plakkenberg-Nijenhuis

Tevens dank aan Sensire (thuiszorg) die ons vele
jaren van dienst zijn geweest.

Fam. Plakkenberg

Wichmond, april 2004

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

En dan aan tafel lekker
twisten over smaak"

Tja, de een vindt dit lekker, de ander dat. Maar over
ons Keurslagerkoopje zal iederéén het snel eens zijn:

2 filetlapjes en 2 bief/baklapjes voor slechts € 5,-
is immers wel héél erg voordelig.

En er is genoeg, dus u hoeft niet te twisten wie 't eerst
aan de beurt is.

Vleeswarenkoopje

gekookte
achterham
Vleeswarenspecial

gebraden
varkensrollade
Keurslagerkoopje

2 filetlapjes en
2 bief/baklapjes
Special

peppa-chicken
Speciaal aanbevolen

varkenspoulet/
nasivlees

maaltijd van de week

babi-ketjap

Weekaanbieding

tonijn-pasta
salade

100 gram €

100 gram €

100 gram €

500 gram €

per portie €

100 gram €

i?*i?9

5oo
L50

2?5

2?5

1i69

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755)55 13 21
(0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Onafhankelijk, betrouwbaar

AD VIES OPMAAT
onze
voordeel
hypotheek v.a 2,45%
Bel direct (0573) 40 84 40

EfïYiASSr NORDFÏ
L/\^l II l Assurantiën J. T| \ I l V l J \ j l|
Nederland b. v. Spaar/Pensioenen

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

Lekfar betaalbaar bij' de

Hollandse komkommers
2 stuks
Nieuwe oogst Granny
2 kilo
Hollandse tomaten

kilo ; .Gesneden rode kool
500 gram

..... 0.98
...... 2.50

«0.98

€ 0.98

€
039
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er
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iv\ikost\

koi

fruit
°*am <\.50

^^^
ftuttsateoe

'P lekkersp bit' de



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

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Ontwikkeling nieuwe
bijstandsbeleid op stoom
Bronckhorst-raden stellen uitgangspunten vast
Op 29 maart jl. discussieerde de klankbordgroep waarin verschillende
raadsleden van de vijf aanstaande Bronckhorst-gemeenten zitten over
de totstandkoming van het nieuwe bijstandsbeleid voor Bronckhorst.
Dit is nodig omdat de nieuwe, landelijke Wet werk en bijstand die
sinds begin dit jaar geldt, toegespitst moet worden op de lokale
situatie. Tijdens deze avond hebben de raadsleden zich op
hoofdlijnen uitgesproken over de uitgangspunten voor het nieuwe
beleid. Naast een twintigtal raadsleden was de uitvoeringsgroep,
waarin de beleidsambtenaren van de afdelingen sociale zaken van de
vijf gemeenten zitten, aanwezig. Mevrouw D. Meijer, beleidsmede-
werker sociale zaken van de gemeente Vorden: "Het was een levendige
discussie en de raadsleden hebben een groot aantal zaken zodanig op
een rij gezet dat wij flink aan de slag kunnen met het maken van de
verordeningen, waar de definitieve beleidslijnen in komen."

Hieronder hebben wij de belang-
rijkste punten op een rij gezet die
de raadsleden graag opgenomen
willen hebben in het nieuwe
bijstandsbeleid van Bronckhorst.
Zaken die bijstandsgerechtigden
dus rechtstreeks aangaan!

1. De wijze waarop reïntegratie
(trajecten naar werk en maat-
schappelijke deelname) gere-
geld moet worden, is bespro-
ken. De klankbordgroep heeft
aangegeven dat trajecten naar
werk bij gespecialiseerde
bureaus moeten worden in-
gekocht. Zij verrichten dan alle
begeleiding naar werk met de
cliënt. Trajecten om cliënten
naar maatschappelijke deel-
name te begeleiden, moeten
door de gemeente zelf worden
gedaan. Dit is de begeleiding
naar het verrichten van maat-
schappelijke activiteiten om
sociaal isolement te voorkomen
en de zelfredzaamheid van
mensen te verbeteren, zodat ze
daarna naar werk begeleid
kunnen worden.

2. Het uitbetalen van een active-
ringspremie moet onderdeel
uitmaken van het beleid. Dit is
een premie voor mensen die
vanuit de bijstand betaald werk
vinden en dus de bijstand
uitgaan. Als voorwaarde is
gesteld dat de premie alleen
wordt betaald aan mensen voor
wie het moeilijk is uit te
stromen.

3. De uitkeringsnormen moeten
worden bepaald door het geza-

menlijk beleid van de vijf
gemeenten naast elkaar te
leggen en gelijk te trekken.
Toeslagen, verlagingen en
voorwaarden die gaan gelden,
moeten zo worden bepaald. Dit
kan dus betekenen dat wijzigin-
gen ten opzichte van de huidige
regelingen optreden.

4. Het huidige draagkrachtpercen-
tage van de bijzondere bijstand
moeten de vijf gemeenten op
elkaar afstemmen. Wel blijft
het principe bestaan dat men-
sen die een inkomen boven
bij standsniveau hebben een
deel ervan moeten gebruiken
om zelfde bijzondere kosten te
betalen bijv. ziektekosten, bril,
beugel, steunzolen etc.

5. Verder is uitgebreid gesproken
over het belang van cliënten-
participatie en hoe dit zou
moeten gebeuren. De raads-
leden hebben de uitvoerings-
groep verzocht in 2005 een
klanttevreden-heidsonderzoek
onder bij standgerechtigden te
houden.

6. Om de bijstandswet goed uit te
kunnen voeren, moet de hand-
having goed geregeld zijn.
Overtreders moeten worden
aangepakt. Een streng toezicht-
beleid is nodig. Bronckhorst zal
in het beleid maatregelen opne-
men die volgen als mensen ten
onrechte een uitkering ontvan-
gen, zoals terugvorderen met
rente tot het gehele bedrag
terugbetaald is, de uitkering
voor een periode verlagen. Het

is belangrijk dat cliënten goed
geïnformeerd zijn over de gevol-
gen van fraude met uitkerin-
gen.

7. Tot slot is besloten dat de
gemeente niet meer gaat verha-
len op eventuele onderhouds-
plichtigen (bijvoorbeeld een ex-
partner), maar dat het de ver-
antwoordelijkheid van een
cliënt is om alimentatie te
eisen.

Ook is besproken dat de uitvoe-
ringsgroep verschillende zaken
nog nader moet uitzoeken.

l.De langdurigheidstoeslag is
gewijzigd in de Wet werk en
bijstand. De Bronckhorst-
gemeenten moeten nog beslui-
ten hoe, aan wie en welke
bedragen worden toegekend.

2. Hoe gaat bijstand in natura
geregeld worden? Dit is bijvoor-
beeld het betalen van woonlas-
ten of andere vasten kosten
voor cliënten door dit direct op
de uitkering in te houden.

3. Voor bijzondere groepen zoals
chronisch zieken, ouderen en
gehandicapten zijn vanuit het
rijk extra middelen ter beschik-
king gesteld. De klankbord-
groep heeft de uitvoeringsgroep
opdracht gegeven te onderzoe-
ken welke mogelijkheden er
zijn voor deze groepen.

4. De raadsleden willen dat wordt
onderzocht of het mogelijk is in
2006 een cliëntenraad op te
richten, waarin cliënten en
andere betrokkenen zitting
hebben om mee te denken met
de gemeente over het bijstands-
beleid.

5. Ook moet de uitvoeringsgroep
bekijken of het maandelijks
inleveren van de briefjes kan
worden afgeschaft. Wellicht

kan dit alleen nog nodig zijn
als er in de omstandigheden
van de cliënt iets verandert
(hij/zij vindt bijvoorbeeld een
baan of zijn/haar inwonende
kind gaat aan het werk en
krijgt een inkomen).

6. Verder is gevraagd of in het
beleid opgenomen kan worden
dat mensen die een sociaal tra-
ject volgen een onkostenvergoe-
ding krijgen voor de duur van
de activiteiten, als de organisa-
tie waar ze de activiteiten voor
verrichten dit niet geeft.

Samen aan de slag

Na het bespreken van de uitgangs-
punten, stelde de klankbordgroep
dat het voor hen van groot belang
is cliënten naar werk te begelei-
den. Een reïntegratietraject moet
dus niet te vrijblijvend zijn, maar
het menselijke aspect mag van-
zelfsprekend niet uit het oog
worden verloren. "Samen aan de
slag is dan ook het motto.
Gemeenten en cliënten doen
samen hun best om werk te
vinden", zo zegt mevrouw Meijer
van de gemeente.

De voorbereidingsgroep, waarin
verantwoordelijke wethouders en
sectorhoofden zitten, en de
uitvoeringsgroep moeten nu aan
de slag om definitieve beleids-
lijnen op te stellen voor de
verordeningen die volgens de
planning in juli klaar moeten
zijn. Die maand worden ze in de
raden van de vijf gemeenten
behandeld. Dan komt ook vast te
staan wanneer de verordeningen
in werking treden en eventuele
wijzigingen op de uitkeringen
ingaan. Vanzelfsprekend
informeren wij u dan weer.

Wilt u meer weten, dan kunt u
ook contact opnemen met de
afdeling sociale zaken van de
gemeente Vorden, tel. 55 74 74.

Nieuwrecreatiebeleid Vorden in de maak

Maak uw plannen nu bij de gemeente bekend
Bureau Van Droffelaar uit Arn-
hem heeft van de gemeente
opdracht gekregen een advies
op te stellen voor het nieuwe
recreatiebeleid voor Vorden. Dit
beleid moet duidelijkheid
bieden over de mogelijkheden
en beperkingen van verzoeken
die verschillende Vordenaren de
afgelopen tijd bij de gemeente
hebben ingediend voor extra
(verblijfs-)recreatieve mogelijk-
heden op hun perceel. Het
recreatiebeleid gaat onderdeel
uitmaken van het nieuwe
bestemmingsplan Buitengebied,
dat ook in de maak is. Om het
recreatiebeleid vorm te kunnen
geven, moet de gemeente weten

of de ingediende verzoeken voor
extra (verblijfs-)recreatieve mo-
gelijkheden nog steeds actueel
zijn. Daarom heeft de gemeente
degenen die een verzoek hebben
ingediend, aangeschreven. Daar-
naast kan het natuurlijk zijn
dat u op dit moment of binnen-
kort plannen wilt gaan uitwer-
ken. Niet alleen voor de gemeen-
te maar ook voor u is het van
groot belang dat die betrokken
kunnen worden bij het opstel-
len van het recreatiebeleid. Laat
ons dan ook voor 16 april a.s.
weten wat uw wensen zijn.
U kunt hiervoor contact
opnemen met mevrouw S. te
Brake-Frank, tel. 55 74 95.



Visie op Wonen en Werken
in inspraak
Inhakend op rijks- en provinciaal
beleid om zuinig om te gaan met
de schaarse beschikbare ruimte
heeft ook de gemeente Vorden
een visie op Wonen en Werken
opgesteld. Uitgangspunt is geen
onnodig beslag op de ruimte in
het buitengebied te leggen voor
woonwijken en bedrijventerrei-
nen als er ook in de kernen nog
de nodige ruimte is. De visie moet
dus goed in beeld brengen welke
mogelijkheden er binnen het
bebouwde gebied zijn. Eerst
(proberen) inbreidingslocaties te
benutten voordat uitbreidings-
locaties aan bod komen dus. De
visie is opgesteld voor de bebouw-
de kom en de directe dorpsranden
van de kernen Vorden, Kranen-
burg en Wichmond. De nadruk
ligt op de grootste kern, Vorden.
De visie gaat uit van behoud en
versterking van de specifieke
ruimtelijke kwaliteiten van de
kernen Kranenburg en Wichmond
(als geheel) en Vorden (verdeeld in
deelgebieden) en biedt daarmee
handvatten voor een actief beheer
van de bestaande stedenbouw-
kundige structuur. Op basis van
een stedenbouwkundige analyse
zijn conclusies getrokken of een
bepaalde locatie wel of niet als
inbreidingslocatie wordt aange-
merkt. De op die wijze gekozen
inbreidingslocaties en de bere-
kende (fictieve) capaciteit is
afgezet tegen een eerder gehou-
den woningbehoefte-onderzoek.
Op dit moment loopt evenwel nog
een nieuw onderzoek, zodat we
die cijfers kunnen actualiseren.
Ook de eventuele uitbreidings-
locaties zijn in de visie aangege-
ven, maar deze komen in principe
pas aan bod als op de inbreidings-
locaties geen (directe), dan wel
onvoldoende mogelijkheden
aanwezig zijn.

Bedrijventerrein

De visie geeft voor een (beperkt)
aantal locaties in/bij de kern

Vorden mogelijkheden voor
inbreiding met bedrijfsactivi-
teiten. Verder overlegt Vorden
met fusiepartners Hengelo en
Steenderen over een nieuw,
gezamenlijk bedrijventerrein.
Zoals het er nu naar uitziet komt
dat terrein niet binnen het grond-
gebied van de huidige gemeente
Vorden.

Overleg met rijk en provincie
Met de provincie en de Inspectie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM-
inspectie Oost) heeft al overleg
plaatsgevonden over de Vordense
visie. Voor de meeste inbreidings-
locaties heeft dit er al toe geleid
dat die instanties hebben aange-
geven dat de gemeente, via een
eenvoudige procedure (artikel 19,
lid 2 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening), de meeste
inbreidingslocaties kan invullen.
Daarbij hebben zowel rijk, provin-
cie als gemeente de duidelijke
randvoorwaarde opgenomen dat
we moeten proberen te bouwen
voor de doelgroepen van beleid.
Betaalbare woningen voor
jongeren en ouderen dus! Niet
altijd een gemakkelijke-, maar
wel een uitdagende klus, waar
burgemeester en wethouders
zich maximaal voor willen
inzetten.

Inspraak

Voor de visie in de gemeenteraad
komt, leggen burgemeester en
wethouders het ontwerp, vanaf
15 april t/m 12 mei voor een ieder
ter inzage bij de afdeling volks-
huisvestingen ruimtelijke orde-
ning in het Koetshuis en in de
openbare bibliotheek. Gedurende
die periode kunt u uw zienswijze
over de visie (schriftelijk) naar
voren brengen. Vanzelfsprekend
kunt u over de visie van gedach-
ten wisselen met ambtenaren van
de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening.

Spoorwegovergangen Vorden
krijgen bomen
In plaats van de met automa-
tische knipperlichten (AKI) bevei-
ligde installaties krijgen de Eiken-
laan, De Leuke, Kostedeweg, Bran-
denborchweg, Mispelkampdijk,
Oude Zutphenseweg en Gazoor-
weg nieuwe, veiliger installaties
met halve automatische overweg-

bomen (AHOB). Bij de eerste vier
zijn de installaties inmiddels
geplaatst. Op de Mispelkampdijk,
Oude Zutphenseweg en Gazoor-
weg komen de overwegbomen op
respectievelijk 14, 15 april en 21
april. De overgangen zijn dan in
verband met het ombouwen

Zit uw (vaat)wasmachine
vol als u 'm aanzet?
Nederlanders gebruiken gemiddeld 128 liter leidingwater per dag.
Hiervan is maar vier liter bestemd voor eten en koken. De rest ge-
bruiken we onder andere om ons te wassen, de wc door te spoelen
en voor het wassen van kleding. Water is echter een schaars goed,
verantwoord ermee omgaan is daarom van groot belang.

Er zijn goede mogelijkheden om
met behoud van comfort te
besparen op waardevol drink-
water. Hoe? Dat vertellen wij u in
een reeks artikelen die enkele
weken op de gemeentepagina
verschijnt. Deze week: Kleine
(af)wasjes, grote (af)wasjes, met de
hand of de machine?

Vaatwasmachines zijn een vast
onderdeel geworden van menig

huishouden. Door bewust gebruik
is het waterverbruik van deze
apparaten te beperken.
Vaatwasmachines verbruiken
gemiddeld 20 liter per water
afwasbeurt (zuinige apparaten 16
liter) en een hoeveelheid energie.
Bovendien wordt vaak eerst nog
water verbruikt om de vaat af te
spoelen voordat deze de machine
in gaat. Om water en energie te
besparen is het daarom belangrijk

Boomfeestdag

De 7e april stond voor ruim 200 kinderen van de groepen 7 en 8 van de
vijf Vordense basisscholen in het teken van Boomfeestdag. Ondanks dat
het zo nu en dan regende, startte de dag met een feestelijke happening
voor het gemeentehuis. Burgemeester Kamerling, voorzitter Meulen-
broek van de oranjevereniging en een aantal kinderen plantten een
Amalia-boom ter ere van de kroonprinses. Met een door de oranjevere-
niging georganiseerde 'oranje-ballonnenwedstrijd' werd dit eerste
onderdeel van het programma vrolijk afgesloten. De kinderen fietsten
daarna door naar de Mosselseweg 4 waar op het terrein van de familie
Pardij s 1200 bomen en struiken zijn geplant om een ecologische verbin-
ding te vormen tussen het bos en de Baakse beek voor de dieren in
het gebied.

tussen 08.00 en 17.00 uur afge-
sloten. Vanaf 17 april 23.00 uur
tot 19 april 07.00 uur is boven-
dien de spoorwegovergang aan de
Ruurloseweg afgesloten als gevolg
van werkzaamheden (reparatie en
asfalteren). Het verkeer wordt
omgeleid.

de machine pas aan te zetten als
hij helemaal gevuld is. Natuurlijk
heeft u het minste water nodig
als u de vaat met de hand doet.
Als u de pannen, servies en bestek
na gebruik kort afspoelt met koud
water, volstaat voor de afwas van
een gezin een teiltje heet water
en een eenvoudig afwasmiddel.
Zo verbruikt u maximaal 10 liter
water.

Agressieve stoffen

De meeste machinevaatwas-
middelen bevatten agressieve en
milieuvervuilende stoffen. Ze
kunnen onder andere glaswerk en
bestek aantasten. Gebruik dus
nooit meer dan de voorgeschre-
ven hoeveelheid vaatwasmiddel
en probeer eens een lagere
dosering.

Aanvragen verblijfs-
vergunning vanaf 13
april in Doetinchem
Sinds 13 april worden aanvragen
voor regulier verblijf niet meer
door de Vreemdelingendienst in
Vorden maar door de Gemeente
winkel van het stadhuis in
Doetinchem in behandeling
genomen. De gemeente Doetin-
chem doet dat voor 18 gemeenten
in de regio. De Gemeentewinkel
neemt de aanvragen in ontvangst,
int de leges en stuurt de aanvra-
gen door naar de Immigratie en
Naturalisatiedienst (IND). Ook
reikt de Doetinchemse Gemeente
winkel de vreemdelingendocu-
menten uit. Het is handig voor
een aanvraag voor een verblijfs-
vergunning een afspraak te
maken met de medewerkers van
de Gemeentewinkel, tel. (0314) 37
72 05. De IND behandelt alle
aanvragen voor verblijfsvergun-
ningen en voert ook verder alle
correspondentie met de aanvra-
ger. Hierover is bij de gemeente
Doetinchem geen informatie
beschikbaar. Voor meer informa-
tie over het verkrijgen van een
verblijfsvergunning kunt u
terecht bij:
• de IND (0900) 1234561
• www.ind.nl
• de brochure verkrijgbaar via de

IND of bij de gemeentewinkel
van Doetinchem

De voorjaarsinzameling van grof snoei-afval in Vorden
vindt plaats op dinsdag 20 april.

Als u uw grof snoeiafval voor deze aparte inzameling bewaart, wordt het
versnipperd en gecomposteerd. Gooi het in ieder geval niet in de grijze

container, want dat restafval wordt 'duur' verbrand.

Aanbiedregels
• l let afval dient strak gebundeld en niet /.waarder dan ro kg

per bundel te zijn
• Zakken met bijvoorbeeld bladafval worden niet mee-
genomen
• Takken niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 meter
• Niet meer dan 2 m1 mag worden aangeboden
• uiterlijk 's ochtends om 07.00 uur aan de weg
• klachten tot i dag na inzameldag melden via de Afval
Informatie Lijn

Buitengebied
Inwoners van het buitengebied dienen zich uiterlijk 16
april telefonisch aan te melden via de Afval Informatie-I.ijn
van Berkel Milieu; tel. 0575 - 545 646 van 09.00 12.30 en van
13.00 - 16.00 uur.

Zelf brengen van grof snoei- en tuinafval
i/ameling is de enige gelegenheid dit voorjaar om grof snoei-

afval aan huis op te laten halen. Schoon snoei- en tuinafval kan ook
gratis gebracht worden naar de Afval Brengpunten aan l let l loge 65 in

Vorden f2e /.atcrdagvan de maand van 13.30 - 16.30 uur) en aan de
Dr. A. Ariënsstraat 33b in Steenderen (4e zaterdag van de maand van 13.30 -

16.30 uur) en tegen betaling aan de Letlandsestraat 8 in Zutphen, geopend op
werkdagen van 08.00 -12.00 en 12.30 -16.00 uur en op zaterdag van 09.00 - 13.00 uur.berkel milieu

Meepraten over reconstructie in Achterhoek
en Liemers

Gelderland wil een provincie zijn
waar het goed wonen en werken
is, nu en in de toekomst. Om dit
te realiseren voor het landelijk
gebied van de Achterhoek en
Liemers is er voor deze regio een
reconstructieplan gemaakt, waar-
van het ontwerp nu af is. Met dit
plan wil de provincie de proble-
men die op het platteland spelen
in relatie met elkaar aanpakken.
Het moet ervoor zorgen dat
functies als landbouw, natuur,
water, milieu, recreatie, infra-
structuur en leefbaarheid weer in
balans komen en elkaar niet in de
weg zitten. Voordat Gedeputeerde
Staten en Provinciale Staten een
beslissing nemen over het ont-
werpplan dat er nu ligt, willen zij
graag uw mening horen. Daarom
ligt het ontwerp-reconstructie

plan tot en met 11 mei ter inzage
op het gemeentehuis. Hier ligt
ook de speciale reconstructie
krant. Verder zijn er zoals al
eerder gemeld informatie
bijeenkomsten om van gedachten
te wisselen over het plan met
leden van de Reconstructie
commissie en de Streekcommis-
sies, en andere deskundigen. De
data zijn: 19 april in zalencen-
trum Meijer, Ruurloseweg l in
Groenlo, 20 april in De Nieuwe
Aanleg, Scheggertdijk 10 in
Almen en 22 april in 't Heuveltje,
Sint Jansgildestraat 27 in Beek
(gemeente Bergh). De avonden
beginnen om 20.00 uur. Het plan
en alle overige informatie over
de reconstructie is ook te
bekijken via www.gelderland.nl/
reconstructie.



Heeft u zich al aangemeld voor
de VAR-excursie op 12 mei?

Wat gebeurt er met het afval dat u gescheiden aanbiedt via de groene
en grijze container? Zou u dat ook wel eens willen weten? Dat kan! Op
woensdagmiddag 12 mei a.s. organiseert de gemeente Vorden voor ge-
ïnteresseerden een excursie naar afvalverwerkingsbedrijf VAR in Wilp.
Wilt u mee? Geef u dan nu via het onderstaande aanmeldingsformu-
lier op om eens in levende lijve te bekijken hoe uw afval wordt ver-
werkt/hergebruikt. Deelname is gratis. De VAR maakt zoveel mogelijk
afval geschikt voor hergebruik. Het bedrijf heeft op de locatie in Wilp
verschillende gespecialiseerde bedrijven ondergebracht die elk hun
bijdrage leveren op het gebied van afvalverwerking en recycling.

Wij brengen een bezoek aan
onder andere het composteer-
bedrijf, de sorteer- en recycling-
hallen en de stortplaats.
• Bij het composteerbedrijf wordt
uw gft-afval verwerkt tot hoog-
waardige compost, voorzien van
het keurmerk Keurcompost. Naast
compost produceert het bedrijf
biomassa. Een milieuvriendelijke
methode om uit gft-afval energie
te winnen.
• Op de stortplaats wordt afval
dat niet geschikt is voor her-
gebruik, gestort in speciale stort-
vlakken. De stortplaats voldoet
aan de strengste milieueisen op
het gebied van afdichting, isole-
ren, beheersen en controleren.
Door nauwkeurige registratie kan
met toekomstige afvalrecycling-
technologieën gestort afval alsnog
worden hergebruikt. Daarnaast
worden biogassen die op de
stortplaats ontstaan, omgezet in
energie.
• Bij de sorteer- en recyclehallen
worden de binnengekomen
afvalstromen gesorteerd. Een deel,
waaronder puin en gft, wordt op
het terrein zelf verwerkt. Een
ander deel bijvoorbeeld hout, pvc
en metaal wordt afgezet naar de
recyclingindustrie. Het belooft
een afwisselende middag te
worden.

Prijsvraag
Aan de excursie is bovendien een
prijsvraag verbonden. Na de
rondleiding kunnen de deelne-
mers door een aantal vragen te
beantwoorden enkele 'milieu-
vriendelijke' prijzen winnen. Voor
de drie deelnemers met de meeste
juiste antwoorden staan de
volgende prijzen klaar: 1. com-
postvat, 2. set spaarlampen,
3. douchekop. Zeker de moeite
waard dus!

Aanmelden

De rondleiding op het VAR-terrein
duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur.

We vertrekken rond 13.00 uur bij
het gemeentehuis en u bent om
ongeveer vijf uur weer terug.
Opgeven kan via het bijgevoegde
formulier tot 29 april a.s. bij:
Gemeente Vorden, t.a.v. mevr. M.
Arends, antwoordnummer 2013,
7250 ZX Vorden (postzegel niet
nodig). Ook als u vragen heeft,
kunt u contact opnemen met
mevr. Arends, tel 55 75 06. De
deelnemers ontvangen ruim een
week voor vertrek het definitieve
programma en de vertrektijden.
Wij zien uw reactie graag tege-
moet. Het maximale aantal
mensen dat mee kan is 40. Wilt u
mee, laat het ons dan snel weten!
Want vol is vol.

Ik wil graag met (aantal invullen / géén groepen) personen
deelnemen aan de excursie naar de VAR in Wilp op 12 mei a.s.

Naam:

Straat:

Postcode:

Plaats:

Tel:

Stuur het ingevulde formulier in een envelop uiterlijk 29 april
terug naar Gemeente Vorden, mevr. M. Arends, antwoordnummer
2013, 7250 ZX Vorden (postzegel niet nodig).

D e s t a n d v a n z a k e n

U wilt toch ook uw mening over de nieuwe
gemeente laten horen?

Lees de herindelingskrant en kom naar de informatie-
bijeenkomst!

In de laatste week van april
(26-30 april) verschijnt huis
aan huis een speciale krant
over de herindeling. De krant
is samengesteld door de vijf
gemeenten die straks Bronck-
horst gaan vormen, te weten
Hengelo, Hummelo en Keppel,
Steenderen, Vorden en Zel-
hem. Ook staat in deze krant
een samenvatting van de
profielschets. Daar staan de
wensen en gedachten van de
huidige gemeentebesturen
over het toekomstige Bronck-
horst in beschreven. Maar
zoals de naam schets al zegt,
zonder ook uw mening als
inwoners te kennen is het
natuurlijk niet af.

12 mei a.s.

Elke gemeente organiseert
daarom een informatie
bijeenkomst om de ideeën van
haar inwoners te inventari-
seren. Data en locaties van de
informatiebijeenkomsten
staan in de herindelings-
krant. Voor Vorden kunnen
we in ieder geval vast bekend-
maken dat de datum 12 mei
a.s. is, om 19.00 uur in het
Dorpscentrum. Het geheel
(de profielschets en uw me-
ning als inwoners) wordt in
een later stadium aan het
nieuwe bestuur van de
gemeente Bronckhorst
overhandigd.

Stortplaats Armhoede Lochem nog
beperkt open

Stortplaats Armhoede in Lochem
is sinds l januari jl. niet meer als
stortplaats in gebruik. Daarom is
besloten het afvalbrengpunt op
het voorterrein van de stortplaats
vanaf l mei a.s. alleen nog op
vrijdag en zaterdag te openen. Op
vrijdag van 8.00 tot 12.00 en 12.30
tot 16.00 uur en zaterdag van
09.00 tot 13.00 uur kunt u hier
met grofvuil terecht. Voor meer
informatie kunt u contact
opnemen met de Afval-Informatie-
Lijn van Berkel Milieu (0575) 545
646 of kijken op
www.berkelmilieu.nl.

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

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
• Kruisdijk 11, voor het bouwen van een hygiënesluis, datum ontvangst: 2 april

2004
• Ruurloseweg 89a, voor het vernieuwen en vergroten van een garage met carport,

datum ontvangst: 2 april 2004

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

Vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Brandenborchweg 4, voor het verbouwen van een woning, vrijstelling voor:

overgang van agrarische naar woondoeleinden
• De Bleek 4, voor het aanbrengen van reclameborden

V r i j s t e l l i n g e n
• Boshuisweg 8, nabij/grenst aan Koekoekstraat, voor het aanleggen van twee

amfibiepoelen en natuurlijk grasland, vrijstelling voor: art. 19, lid 2 Wet op de
Ruimtelijke Ordening

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• Vergunning verleend voor een oranjeavond op 24 april in het Dorpscentrum en

een oranjefeest op 29 april van 16.00 tot 24.00 uur en 30 april van 08.30 tot 01.30
uur in de kern van Vorden

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de festiviteiten op koninginnedag zijn de Kerkstraat en de
Dorpsstraat/Zutphenseweg vanaf de rotonde Horsterkamp tot de Decanijeweg van
29 april vanaf 15.00 uur tot l mei 02.30 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk
is, afgesloten voor alle verkeer.

Verlening ondermandaat
De burgemeester van Vorden heeft ondermandaat verleend aan de burgemeester
van Doetinchem voor:
• Het vaststellen van het rechtmatig verblijf op grond van artikel 8 van de

Vreemdelingenwet 2000
• Het in ontvangst nemen van de aanvragen als bedoeld in artikel 3.10 van het

Voorschrift Vreemdelingen 2000 (nieuw)
• Het innen van de verschuldigde leges te innen als bedoeld in de artikelen 3.34 en

3.34a van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (nieuw)
• Het uitreiken van de verblijfsdocumenten, conform de modellen van bijlage 7 bij

het Voorschrift Vreemdelingen 2000, aan die vreemdelingen aan wie het is
toegestaan in Nederland te verblijven op grond van artikel 8 van de
Vreemdelingenwet 2000 (artikel 3.9 Voorschrift Vreemdelingen 2000-nieuw)

• Het verschaffen van een bewijs van rechtmatig verblijf aan de vreemdeling die
verblijf heeft in de vrije termijn als bedoeld in artikel 9, Ie lid juncto artikel
12 Vw 2000

• Het uitreiken van het verblijfsdocument IV (asiel onbepaalde tijd)
• Het verlenen van de bevoegdheid aan de burgemeester van Doetinchem ten

aanzien van de uitoefening van de aan haar onder I tot en met VI genoemde
gemandateerde bevoegdheden, ondermandaat te verlenen aan nader door haar
aan te wijzen ambtenaren binnen de gemeente Doetinchem.

Bestemmingsplannen
V e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend van een
verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'. De aanvraag
van Het Geldersch Landschap richt zich op natuurontwikkeling op de percelen:
• 264-266, 290-292 en 295 aan de Helderboomsdijk,
• 244, 281, 282, 398, 420, 422 en 429 aan het Stapelbroek,
• 406, 407 en 416 aan de Zomervreugdweg in Linde, gemeente Vorden.

Als voorbereiding op het besluit tot vrijstelling op grond van artikel 19 lid 2 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt de aanvraag ter inzage van 15 april t/m
12 mei 2004. U kunt de aanvraag en de bijbehorende informatie gedurende de
openingstijden inzien op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis) en in de bibliotheek. Vanzelfsprekend kunt u over
het verzoek ook van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Gedurende de termijn van
terinzagelegging kunt u uw zienswijze (schriftelijk) aan ons kenbaar maken.
Na 12 mei beslist de gemeente over de aanvraag om vrijstelling.



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 . A l 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 16 april t/m 14 mei 2004 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet milieubeheer
van:
• Slagerij Vlogman, Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden voor het veranderen van een

inrichting voor het verwerken van rund-, varkens- en pluimveeproducten, het
bedrijven van slager- en traiteuractiviteiten en het verkopen van genoemde
producten en bijartikelen volgens het Besluit detail- en ambachtsbedrijven
milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Zutphenseweg 16 in Vorden.

o n t w e r p - b e s t u i t ( a r t . 13. U Wm enO p e n b a r e k e n n i s g e v i n g
a r t . 3 : 1 9 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 16 april t/m 14 mei 2004 ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

• Wolbrink Nederland BV, Postbus 56, 7250 AB Vorden, voor: een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende, vergunning voor een metaal- en constructiebedrijf, datum
aanvraag: 7 juli 2003, adres van de inrichting: Industrieweg 8, kadastraal bekend
gemeente: Vorden, sectie M, nr. 1011

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
15 mei 2004. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als
indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat
dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 15 mei 2004.

Gert en Hennie Nijenhuis
zestig jaar getrouwd

ive bridgeclub BZR

Gert en Hennie Nijenhuis uit
Ruurlo zijn woensdag 14 april
zestig jaar getrouwd. Het dia-
manten echtpaar woont sinds
1978 in Ruurlo. Beiden werden
ui Vorden geboren: Gert Nijen-
huis (88) op boerderij Maatman
in de buurtschap Hackfort,
Hennie Nijenhuis-Gotink (84)
op boerderij Klein Venhorstink
in Delden.

Het paar trouwde 14 april 1944
met een koets vanuit het ouder-
lijke huis van Hennie in de Her-
vormde kerk van Vorden. Het hu-
welijksfeest vierde men met bu-
ren, familie, vrienden en kennis-
sen in voormalig café De Zon aan
de Zutphenseweg in Vorden.
Onderwijs heeft een groot aantal
jaren centraal gestaan in het leven
van Gert en Hennie. Na de oplei-
ding aan het christelijke lyceum in
Zutphen, werd Gert in 1935 be-
noemd tot kwekeling met akte
aan school 't Hoge in Vorden.

Gert en Hennie kijken met genoe-
gen uit naar de grootschalige reü-
nie die school 't Hoge op zaterdag
5 juni voor oud-onderwijzend per-
soneel en oud-leerlingen organi-
seert. "Niet alleen als oud-onder-
wijzer, maar ook als oud-leerlin-
gen, want we bezochten als kinde-
ren beiden deze christelijke
school", vertellen Gert en Hennie
met veel enthousiasme. Van 1942
tot aan hun huwelijk gaf Gert les
aan de christelijke plattelands-
school Bekveld te Hengelo (Gld).

Drie dagen na de trouwdag togen
ze naar het Noord-Hollandse Sloot-
dorp, gelegen in de Wieringer-
meerpolder. Daar was Gert eerst
onderwijzer in Slootdorp en werd
een jaar later door het water ver-
dreven naar enkele noodscholen.
In 1947 verhuisde het paar naar
het Veluwse Nijkerkerveen. Het
onderwijs aan moeilijk lerende

kinderen trok Gert zo dat hij in
1951 benoemd werd aan een
school voor speciaal onderwijs in
Harderwijk. In 1964 verhuisde het
paar opnieuw naar Noord-Hol-
land. In Hoorn werd Nijenhuis be-
noemd tot hoofdonderwijzer aan
een school voor speciaal onderwijs
die een sterke regionale functie
had. In die periode maakten Gert
en Hennie ook de nieuwbouw van
de school mee.

In 1978 ging Gert met vervroegd
pensioen en verhuisde het tweetal
naar Ruurlo waar ze in de Con-
stantijnlaan een huis kochten.
Sinds tien jaar woont het echtpaar
in één van de ruime appartemen-
ten van De Schoven aan 't Rikkel-
der. Het tweetal is nog dagelijks ac-
tief. Hennie werd enkele maanden
geleden in het zonnetje gezet, om-
dat ze al meer dan vijftig jaar lid is
van de Nederlandse Christelijke
Vrouwen Bond Passage.

Ze vervulde vele jaren een be-
stuursfunctie bij de vrouwenbond.
Daarnaast was ze actief voor de

Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers
in Hoorn. Gert werd, nadat hij in
Ruurlo was komen wonen, direct
betrokken bij het kerkenwerk. Hij
was enkele jaren scriba en wijkou-
derling van de Nederlandse Her-
vormde Kerk. Ook was hij samen
met dominee De Jong zeer nauw
betrokken bij de oprichting van de
afdeling Ruurlo van het Bijbelge-
nootschap, waarvoor hij vele jaren
het secretariaat verzorgde.

Beiden zijn lid van de historische
vereniging Old Reurle en de oude
renbond ANBO. Het diamanten
paar heeft zes kinderen, dertien
kleinkinderen en twee achter-
kleinkinderen. Het viert zaterdag
17 april het zestigjarige huwelijks-
feest met een receptie bij De Kei-
zerskroon.

Voorafgaand vindt er een dank-
dienst plaats in gemeentecentrum
De Sprankel. 'We hebben in ons Ie
ven altijd veel steun aan het geloof
gehad. Daarvoor zijn we nog
steeds erg dankbaar", besluiten
beiden het geanimeerde gesprek.

Oranjeavond met Hans Keuper
De traditionele Oranjeavond,
op 24 april de zaterdag vooraf-
gaande aan de koninginnedag
viering, staat ook dit jaar weer
in het teken van dialect en
muziek. Een groot gedeelte van
de avond zal verzorgd worden
door Hans Keuper.

Hans is natuurlijk vooral bekend
als trekzak spelende frontman van
Boh Foi Toch. Met deze band heeft
hij enorm furore gemaakt, vooral

in de regio maar ook ver daar bui-
ten.Hans Keuper treedt echter ook
solo op. Tijdens deze optredens ver-
telt hij anekdote's en zingt hij lied-
jes. Hij begeleidt zichzelf hierbij op
gitaar en natuurlijk op de trekzak.

Het optreden heeft, mede door het
gebruik van de harmonica, een fol-
kloristisch karakter maar wie
luistert naar de teksten van de ver-
halen en de liedjes zal merken dat
het programma echt van deze tijd

is. Op deze avond zal nog meer over
het voetlicht gebracht worden
maar dat moet een verrassing blij-
ven. Maar bijzonder zal het zeker
worden. De kaarten voor deze
Oranje Avond zijn voor leden vanaf
19 april verkrijgbaar. Zij kunnen op
vertoon van hun lidmaatschap-
kaart maximaal 2 kaarten afhalen
bij het Dorpscentrum of bij "De
Mölle" aan de Burg. Galleestraat.
Voor niet leden begint de verkoop
op woensdag 21 april. Op dezelfde
adressen zijn dan de kaarten ook te
koop. Dus komt allen maar haal de
kaarten op tijd van vol is vol.

Op 7 april heeft bridgeclub BZR
een paasdrive gehouden.

De gebruikelijke groepsindeling
werd deze keer niet toegepast.
Door de leden werd geloot in wel-
ke groep ze speelden, zodat men
eens andere tegenstanders aan ta-
fel kreeg.

De paren moesten hun tegenstan-
ders betalen, wanneer deze het
door hun geboden contract haal-
den. Daarentegen moesten de spe
Iers voor elke downslag betalen als
het door hun geboden contract niet
werd gehaald. Er waren verschillen-

de tarieven. Er werd betaald met
een fictieve munt: De "EIRO".

Voor elke deelnemer was een prijs
beschikbaar. De dames Terlouw
en Abeln hadden inkoop van de
prijzen verzorgd. Ze hadden zich
daarvoor bijzonder verdienstelijk
gemaakt, waarvoor hun van diver-
se kanten complimenten werden
gegeven.

UITSLAG PAASDRIVE
MW. D Hotijzer/Mw. K. Vruggink
21; Mw. A. Simonis/Mw. R. Web-
bink 15; Mw. H.J. de Bruin/Mw. P.
v.d. Vlugt 14

Rabo Ronde van Wichmond
RTV Vierakker-Wichmond orga-
niseert de traditionele Rabo
Ronde van Wichmond dit jaar
op zaterdag 22 mei.

In goed overleg met de Oranjevere
niging wordt de ronde niet meer
in de feestweek gereden. De lengte
en de veiligheid van het parkoers
zijn de belangrijkste redenen om
de datum te verzetten.

Het parkoers is nu langer dan voor-
afgaande jaren. Voorheen was het
rondje niet groter dan 1.500 me
ter. Nu wordt het een omloop van
2.650 meter. Ook is het parkoers
veiliger geworden. Hiermee hoopt
RTV Vierakker-Wichmond op een
groter deelnemersveld.

Het nieuwe parkoers start in de Ba-
ron van der Heydenlaan. Vervol-
gens gaan de renners door de
Dorpstraat, Lankhorsterstraat en
Baakseweg. Na de Baakseweg rij-
den ze weer richting de Baron van
der Heydenlaan waar ze het start-
en fmishdoek passeren.

De Ronde van Wichmond begint
met de Rabo dikkebanden race
voor jongens en meisjes van 8 tot

en met 14 jaar. Zij moeten twee
keer over een korter aangepast
parkoers fietsen. Voor de winnaar
of winnares is er een prachtige
prijs. Voor de overige deelnemers
is er ook mooi presentje. Daarna
zal het startschot klinken voor de
Masters 40+. Zij moeten 60 kilome
ter afleggen. Dat betekent dat ze
23 keer door start en finish gaan.

Hierna staan de Amateurs A en B
aan het vertrek. Zij moeten in to-
taal ook 23 keer rond. In zowel de
categorie Masters 40+ als in de ca-
tegorie Amateurs A en B rijden
veel leden van RW Vierakker-
Wichmond. Zij hebben dan een
goede gelegenheid om zich te pre
senteren aan eigen publiek.

RTV Vierakker-Wichmond is op dit
moment druk bezig met de organi-
satie van de Ronde en de vergun-
ning van de gemeente is al binnen.
Voor de omwonenden een verzoek
om op deze dag uw auto buiten
het parkoers te houden. Dit komt
de veiligheid voor de renners ten
goede. Moet u toch weg en bent u
afhankelijk van de auto, neem dan
contact op met Rudi Peters, tele
foonnummer: 44 16 78.

Opbrengst collecte Simavi
'Geef schoon water" was het the-
ma van de landelijke collecte
van Simavi, die werd gehouden
van 21 t/m 27 maart.

Met de opbrengst van de jaarlijkse
collecte financiert Simavi projec-
ten in Afrika en Azië ter verbete
ring van de gezondheid. Naast de
basisvoorzieningen voor gezond-
heidszorg speelt de aanleg van
water- en sanitaire voorzieningen
een belangrijke rol, omdat met
schoon drinkwater 80% van de
ziekten kan worden voorkomen.

De collecte in Vorden levert met
een opbrengst van € 1.089,38 een
belangrijke bijdrage aan het werk
van Simavi.

Simavi dankt iedereen die een
bijdrage in de collectebus heeft
gedaan of zich als vrijwilliger voor
de collecte heeft ingezet.

Is men de collectant misgelopen
en wil men Simavi toch steunen?
De bijdrage is welkom op giro
300100 ten name van Simavi in
Haarlem. Hartelijk dank.



Indoor Sport Vorden neem t deel aan na tionale recordpoging Indoor Cycling van Fitfvak -jj ̂ ^ wv^^m *| • •

Fietsen op muziek voor een goed doel oOSanemonen DIJ
Kasteel Hackfort

Indoor Sport is één van de 150
rijkserkende sport- en bewe-
gingscentra, verspreid over heel
Nederland, die zondag 18 april
in het kader van de Nationale
Sportweek een bijzonder re-
cord inkleuren: op hetzelfde
moment en op de/elfde muziek
volgt een gemêleerd peloton
van in totaal 4.500 tot 6.000
mannen en vrouwen dezelfde
Indoor Cycling training.

Nog nooit eerder vertoond in ons
land. De deelnemers aan deze lu-
dieke recordpoging werken niet al-
leen aan hun eigen gezondheid,
maar dragen ook bij aan de ge-
zondheid van anderen, namelijk
kinderen. De totale opbrengst gaat
naar het Kinderhartenfonds.
De Nationale Sportweek roept van
10 tot en met 18 april Nederlan-
ders op om in beweging te komen
en te proeven van diverse sport- en
bewegingsvormen. Fitlvak, bran-
chevereniging van rijkserkende
sport- en bewegingscentra, focust
tijdens de Nationale Sportweek op
Indoor Cycling. Ruim 150 van de
400 centra die zijn aangesloten bij
Fitlvak, stellen hun accommodatie
en faciliteiten ter beschikking om

vrijblijvend kennis te maken met
deze populaire trainingsvorm.

Indoor Sport is één van deze cen-
tra. Op zondag 18 april kan ieder-
een bij Indoor Sport kennismaken
met Indoor Cycling en de vele an-
dere sport- en bewegingsvormen
die mogelijk zijn. En natuurlijk
kan iedereen zich opgeven voor de
recordpoging Indoor Cycling. Hoe
meer mannen en vrouwen zondag
18 april om 10.00 uur opstappen
voor een uur Indoor Cycling trai-
ning, des te meer impact krijgt de
recordpoging en des te meer op-
brengst gaat er naar het goede
doel.

Inschrijven voor de recordpoging
kan tot en met 14 april bij Indoor
Sport, Overweg 16 7251 JS Vorden
Telefoon: 0575 553433. De totale
opbrengst gaat naar het Kinder-
hartenfonds.

INDOOR CYCLING
Indoor Cycling, ook bekend als
spinning®, Hot Cycling of RPM, is
conditietraining, vetverbranding
en intervaltraining in één. Een ef-
fectieve en motiverende groeps-
training, geschikt voor mannen én

vrouwen, voor jong en oud, voor
ge trainden en minder ge trainden.
Kortom: geschikt voor iedereen die
op een plezierige en effectieve wijze
wil werken aan zijn of haar conditie.

Er is geen speciaal ritmegevoel of
coördinatie nodig. Indoor Cycling
training is zo eenvoudig en daar-
om zo herkenbaar en prettig om te
doen. Niet voor niets in Indoor Cy-
cling training al jaren wereldwijd
misschien wel de populairste trai-
ningsvorm in sport- en fitnesscen-
tra.

KINDERHARTENFONDS
De Hartstichting wil dat kinderen
met een ziek hart beter worden en
dat kinderen zo lang mogelijk
hartgezond blijven. Het Kinderhar-
tenfonds stimuleert onderzoek
naar de aangeboren hartafwijking.
Met het Kinderhartenfonds geeft
de Hartstichting uitdrukking aan
de bijzondere aandacht die zij
voor kinderen en jongeren heeft.
De drie pijlers van het Kinderhar-
tenfonds zijn wetenschappelijk
onderzoek, activiteiten voor kin-
deren met een aangeboren hart-
afwijking, en kmderharten gezond
houden.

Nieuw rietdekkersbedrijf in de regio!
Wie geniet er nou .niet van een
charmante, rietgedekte boeder-
derij? Of van de landelijke uit-
straling van een rieten dak op
een woonhuis of schuur? En
wat dacht u van een hooiberg
met rieten kap in een roman-
tisch boerenlandschap?
En heeft u weieens gedacht aan
zo'n leuke tropische parasol
van riet voor in de tuin?

Sinds kort kunt u voor al deze za-
ken (en meer!) terecht bij een
nieuw bedrijf in uw eigen regio.
Bas Dijkerman (34) start met de no-
dige papieren en ervaring een riet-
dekkersbedrijf in Eefde en heeft
kwaliteit en service hoog in het
vaandel.

Dijkerman: "Het is geweldig om
dit eeuwenoude ambacht uit te

voeren. Voor mij is het een uitda-
ging om bijvoorbeeld een oud
pand te herstellen in z'n oude glo-
rie. Je past zo'n pand dan natuur-
lijk wel aan aan de eisen van deze
tijd. Zo heb je te maken met mo-
derne maatstaven omtrent isola-
tiewaarde en constructie, maar de
authenthieke uitstraling blijft be-
waard.

Of juist het tegenovergestelde kan
ook; dan geef je een nieuwbouw-
woning een landelijke, romanti-
sche uitstraling. En riet is verras-
send genoeg ook goed toepasbaar
binnen de moderne architectuur,
het kan dan juist een bijzondere,
eigentijdse uitstraling geven.
Kortom; je kunt alle kanten op
met riet. Het is maar net wat de
mensen willen en in overleg is er
dan heel veel mogelijk".

Een rieten dak heeft veel voorde
len. Naast het feit dat het rustiek
en mooi toont, heeft een rieten
dak een hoge isolatiewaarde en
een rietgedekte pand stijgt in
waarde op de huizenmarkt!

Dijkerman: "Mensen kunnen bij
ons altijd advies vragen, zowel
over (plannen voor) nieuwe rieten
daken alsook over reparatie en
onderhoud van reeds bestaande
rieten daken."

Men kan vrijblijvend een afspraak
maken om de mogelijkheden te
bespreken.

Dijkerman Rietdekkers is te berei-
ken onder tel. is (0575) 54 62 28.

Zie ook de advertentie elders in dit
blad.

Optreden Philip Freriks een succes
Vorige week zondag verzorgde
Philip Freriks, bekend als
nieuwslezer van het NOS jour-
naal, voor ruim honderd be-
langstellenden in de van Wes-
terholtzaal van kasteel Hack-
fort een optreden met zijn ver-
telprogramma Gare du Nord.

De bezoekers werden ontvangen
door de 'Freule' van het kasteel. Zij
zei dat er die ochtend een verha-
lenverteller was gearriveerd zoals
dat in vroeger tijden wel vaker ge-
beurde. Hij zou de aanwezigen ver-
tellen over een ver en vreemd
land, te weten Frankrijk.

Vervolgens nam Philip Freriks
plaats op het podium voor de gro-
te zwarte marmeren schouw die
de zaal siert. In zijn voormalige
uniform van 'Wagon-Lits' begint
hij de voorstelling.

Een vertelprogramma over het Ga-
re du Nord, het immense station
waar reizigers vanuit het kille
noorden Parijs vol van diverse ver-
wachtingen binnenkomen. Als
een rangeerder koppelde Philip
Freriks de verschillende geluids-
fragmenten, anekdoten en frag-
menten uit diverse boeken van
verschillende auteurs aaneen tot

een nachttrein, die je wederom
laat binnenkomen op het Gare du
Nord in het midden van de vorige
eeuw.

ui de pauze signeerde Philip Freriks
met name zijn laatste uitgegeven
boek Gare du Nord. Daarna ver-
volgde hij het programma op een
meer informele wijze. Nippend
aan een glaasje wijn beantwoord-
de hij vragen vanuit het publiek.

Mede door zijn zeer uitgebreide
kennis van de Franse cultuur en
politiek liet Philips Freriks op geen
enkel antwoord verstek gaan.

Er is geen landgoed waar zoveel
bosanemonen staan als het
landgoed Hackfort te Vorden.

Deze lentebode bij uitstek komt er
in grote plakkaten voor.
Terecht ook dat het Wereld Na-
tuur Fonds heeft gemeend één van
zijn voorjaarswandelingen over
dit uitgestrekte landgoed te ver-
zorgen.
Buiten de bosanemonen bestaat er
ook een gerede kans dat de deelne-
mers aan de wandeling zijn zeld-
zame kompaan, de anemonebe-
kerzwam, te zien zullen krijgen.
Dit paddestoeltje is één van de wei-
nige voorjaarspaddestoelen.
Hackfort wordt beschouwd als één
van de mooiste, zoniet het mooiste
landgoed van de west-Achterhoek.
De eigenaresse, Natuurmonumen-
ten, is terecht bijzonder trots op
haar bezit en steekt dat niet onder
stoelen of banken.
Buiten genoemde natuurver-
schijnselen kent Hackfort een
fraai, typisch Achterhoeks land-
schap. Tot het bezit behoren 41
boerderijen. Gezien het feit dat de
Hackfortse beek tijdens hoog wa-

ter in de IJssel niet kon afwateren,
werd voedselrijk slib op haar oe-
vers afgezet. De bodem is daardoor
niet alleen afwisselend -de hoge
delen kwamen niet blank te staan-
maar ook pleksgewijs voedselrijk.
Waar vinden we nog bossen op
voedselrijke bodem?
Overigens is de Hackfortse beek,
dankzij de onverbiddelijke hou-
ding van baron Arend van Wester-
holt, nog in volle, ongekanaliseer-
de glorie aanwezig. Langs de beek
staat nog een waterradmolen, die
ook tot het landgoed behoort..
Een ervaren natuurgids zal de
deelnemers begeleiden en veel ver-
tellen, niet alleen over de natuur,
maar ook over de historie van dit
fraaie landgoed.
De wandeling start op zondagmid-
dag 18 april a.s. bij de officiële par-
keerplaats van het landgoed langs
de Baakseweg.
Aan de deelnemers wordt een be-
scheide bijdrage gevraagd.

Voor eventuele info kan men con-
tact opnemen met Job Teeuwen,
Velhorst l, Lochem, 0575-431198
liefst 's avonds.

Voorjaarsconcert Jubal
Wichmond/Vierakker
Op zaterdagavond 17 april zal mu-
ziekvereniging Jubal haar traditio-
nele voorjaarsconcert houden.

Het harmonieorkest is de laatste
tijd wederom uitgebreid, onder
meer met een aantal leerlingen uit
de eigen opleiding. De opleiding
wordt sinds een aantal jaren door
de vereniging zelf verzorgd, en dit
begint nu duidelijk vruchten af te
werpen.

Het leerlingenorkest, dat in 2002
werd opgericht, zal tijdens deze
avond dan ook een optreden ver-
zorgen. De meeste leerlingen van

dit orkest hebben inmiddels een
muziekdiploma behaald en dit zal
dan ook duidelijk te horen zijn in
de werken die worden gespeeld.

Het harmonie orkest zal een zeer
gevarieerd programma ten gehore
brengen dat varieert van marsmu-
ziek, medleys van de jaren 60, Su-
pertramp en Elton John tot de ou-
verture uit de opera Kalief van Bag-
dad van de franse componist FA
Boiëldieu.
Het concert wordt gehouden in
het Ludgerus gebouw in Vierakker
en begint om 20:00 uur, de toe-
gang is gratis.

Met vergeten!!!

Seniorensoos Vïeraldter/Wichmond
De volgende Seniorenmiddag is
woensdag 28 april 2004.

Deze middag gaat men sjoelen, na-
tuurlijk kan men ook weer prijsjes
winnen en maakt men er zo wie zo
een heel gezellige middag van.

Op 26 mei a.s. komt de heer Dick
Klein Geltink uit Ede met dia's
over: "je eigen omgeving door de
vierjaargetijden heen".

Om het mooie in de natuur te wil-
len zien, zal men leren dat het vaak
de kleine dingen zijn die het in die
natuur doen. Zeer zeker een mid-
dag die de moeite waard zal zijn.

Dan het jaarlijkse uitstapje: vrij-
dag 25 juni a.s.ü! Het verzamelen is
bij restaurant Den Bremer in Tol-
dijk. Daarna vertrekt men naar

Terschuur, waar een bezoek wordt
gebracht aan het geweldig popu-
laire 'oude ambachten- en speel-
goedmuseum'.

In dit museum vindt men meer
dan 100 ambachten, duizenden
oude voorwerpen uit grootmoe-
ders tijd, ouderwets speelgoed, te
veel om op te noemen. Er is zoveel
te zien en aan te raken. Men zal er
een heel leuke tijd beleven.

Na dit bezoek wil men op tijd bij
het restaurant zijn voor de borrel
en een heerlijk en goed verzorgd
driegangendiner.

Alle senioiren zijn van harte wel-
kom. Geef u op tijdens een van de
volgende seniorenmiddagen tot/
met mei of bij bestuurslid mevr. F.
Eulink, tel. 55 28 70.

Stekjesruilmarkt
Zaterdagmiddag 17 april a.s. is
er een Stekjesruilmarkt georga-
niseerd door de tuinclub leden
van de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen van nu af d.
Vorden.

De markt is op het kerkplein. Het
is dus de bedoeling dat men stek-

jes van tuinplanten en struiken uit
eigen tuin meebrengt en ruilt voor
soorten of kleuren die nog niet in
de tuin aanwezig zijn.
Graag tot ziens tuinliefhebbers.

Vrijdagmiddag gaan de N.B.v.P. op
excursie naar de schoenenfabriek
'Gelria' in Lichtenvoorde.



PRAKTIJK
VOOR CHINESE GENEESKUNDE

• SHIATSU (Japanse cupressuur)
• OORACUPUNCTUUR

Shiatsu heeft een zeer sterke preventieve
werking voor de algemene gezondheid.
En zeer rustgevend om te ondergaan.

Shiatsu is een behandelmethode voor aller-
lei klachten, van lichamelijke en psychische
aard. En voor het verbeteren van de
algemene gezondheid.

Behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Voor meer informatie of een behandeling
op afspraak:

Telefoon (0575) 55 65 00
JET SCHOLTZ-HARTMAN
Ruurloseweg 95, Vorden

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur (met garantie)!

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

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

Hengelo(Gld) Spalstraat 19
rel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

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

ZONF

Paranormaalbeurs
Zondag 18 april, 'De Brug' Zutphen

Thorbeckesingel 2 Zutphen, Tijd: 11:00-17:00 uur. Entree: 5,50. Info: 0575-544003 www.paranormaalbeurs.nl

Georganiseerd door: VDB - Van Donderen Beursortianisatie

Tonny Juffiërfs
S~~ 3J><C AUTOSCHADE
l /T=] ^HEQSTELBEDRIJF i

Verkoop/verhuur aanhangwagens*
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Kijk voor

nieuws

ook op:

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 & Mode

*} Vraag naar de voorwaarden in de winkel
Spalstraat 13 Hengelo Gld. Tel (0575) 461996

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.

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

Uw advertentie in Weekblad Contact
valt beter op!

Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Panklare
schnitzels
per 500 gram

Rundergehakt
per 500 gram

450
2.60

Mexican bakschotel
kant en klaar. Alleen even opbakken in
heel weinig boter of olie, zo heet
mogelijk in 3-4 min. Iets pikante
saus (gratis) op het laatst event.
doormengen. Heerlijk bij
pasta's, rijst, puree of
broodje warm vlees
per 500 gram

Lenteprinsesjes
puur mager rundvlees,
om en om ± 6 min. bakken
4 stuks

Verse worst
per stuk 1.70
3 stuks

B?»
'::V'"i"

450

Gebraden
runderrollade
150 gram

Runderschenkel
voor de lekkerste
(echte) soep
per 500 gram

•|80

2.50

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

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



Vorden heeft een Amalia boom

Frank Meulenbroek, voorzitter van
de Oranjevereniging, vond het
met name richting toekomst voor
de aanwezige scholieren van be-
lang, dat ze later, wanneer ze
groot zijn, aan hun eigen kinderen
kunnen vertellen, 'kijk hier in Vor-
den staat een boom, die wij in
2004 hebben geplant'. Overigens
hebben bomen veel water nodig.
De 'Amalia-boom' in Vorden werd
op haar wenken bediend, want de
gehele morgen drupte de regen ge
staag naar beneden. Dus goed voor

de boom, maar of de deelnemende
kinderen er ook zo over dachten?

Tegelijkertijd gingen die morgen
grote trossen met Oranjeballon-
nen de lucht in. De Oranjevereni-
ging had aan deze boomfeestdag
namelijk een ballonnenwedstrijd
verbonden. Aan het eind van de
ochtend vetrokken de scholieren
naar het terrein van de familie Be-
renpas aan de Mosselseweg waar
zo'n 1200 planten en struiken wer-
den geplant.

Burgemeester Kamerling, wet-
houder Wichers en een aantal
schoolkinderen hadden af-
gelopen woensdag een leuk
karweitje op te knappen: het
planten van een "Amalia-

boom" op het gazon nabij het
gemeentehuis. Burgemeester
Kamerling wees er in zijn wel-
komstwoord op, dat er deze
dag in tal van gemeenten in
Nederland ter gelegenheid van

de geboorte van prinses Ama-
lia een dergelijke boom wordt
geplant. "Het is vandaag (7
april) precies vier maanden ge-
leden dat het prinsesje werd
geboren", zo sprak hij.

Open dag Sensire
Sensire zet op zaterdag 17 april
haar deuren open. Klanten, fa-
milie van klanten, maar zeker
ook andere geïnteresseerden
kunnen in Zutphen, in de en-
treehal van Gelre Ziekenhuizen
lokatie Het Spittaal, kennis ne-
men van alle diensten en activi-
teiten van Sensire.

Bij inwoners van de gemeenten
Zutphen, Warnsveld, Lochem,
Gorssel, Vorden en Steenderen valt
volgende week een uitnodiging in
de bus om zaterdag een kijkje te
komen nemen bij Sensire De Ber-
kel in Zutphen.
Men kan zich laten informeren
over de grote verscheidenheid aan
zorg- en weizijns-diensten van Sen-
sire. De thuiszorg, antroposofische
verpleging, gespecialiseerde ver-
zorging en verpleging, personena-
larmering, maaltijdservice, de dië-
tiste, maar ook een vertegenwoor-
diging vanuit de cliëntenraad is

aanwezig. Per 19 april a.s. verleent
Sensire De Berkel ook nachtzorg in
haar hele werkgebied. Medewer-
kers van de nachtzorgteams vertel-
len tijdens de open dag meer over
deze dienstverlening.
De thuiszorgwinkel - die de gehe-
le dag is geopend - demonstreert
grote en kleine hulpmiddelen en
heeft speciale aanbiedingen.
Voor aanstaande ouders is de
kraamzorg van Yunio, een onder-
deel van Sensire, aanwezig. Kinde-
ren kunnen hun pop laten meten
en wegen in het consultatiebu-
reau en ze kunnen meedoen aan
een kleurwedstrijd.
Natuurlijk is er voor alle bezoekers
een hapje en een drankje.

In de week voorafgaand aan de
open dag presenteren Sensire en
Yunio zich op de diverse waren-
markten in Zutphen, Warnsveld,
Lochem, Gorssel en Vorden. Ook
hier kunnen geïnteresseerden te-

recht voor informatie over alle
diensten van Sensire.

SENIORENDAG IN TWELLO
Tot het werkgebied van Sensire De
Berkel behoort ook de gemeente
Voorst. Eveneens op zaterdag 17
april presenteert Sensire zich hier,
samen met de Thuiszorg Oost Ve-
luwe (TOV), tijdens de seniorendag
'Wonen voor senioren'. De activi-
teiten vinden verschillende loka-
ties in Twello plaats. Sensire en de
TOV hebben een informatiestand
bij de Zorgbaak aan de Kortenaer-
straat 16 in Twello.

OOK VOOR MEDEWERKERS
Speciaal voor de medewerkers van
Sensire is er voorafgaand aan de
open dag een open middag op 16
april. Medewerkers kunnen ken-
nis nemen van nieuwe diensten en
ontwikkelingen en kunnen tevens
de nieuwste hulpmiddelen voor
de zorgverlening uitproberen.

Goed begin menseizoen In de Reep'n
De vereniging "In de Reep'n " is
inmiddels aan een druk men-
seizoen begonnen. Vorige week
werd door een aantal leden
deelgenomen aan de samenge-
stelde menwedstrijd in Gorssel.
De Vordense vereniging was
hier zeer succesvol.

Zo behaalde Gerrit van Zeeburg
met zijn tweespan paarden in de
klasse l en II een eerste prijs. Frank
Hollander werd eerste in de klasse
I en II bij de pony's. De wedstrijd

werd in twee dagen verreden.
De eerste dag stond de dressuur
en vaardigheid (het zgn. kegeltjes
rijden) op het programma.

Op de tweede dag werd de specta-
culaire marathon verreden. Frank
Hollander stond na de eerste dag
op de tweede plaats en slaagde er-
in door een prima resultaat op de
tweede wedstrijddag, de kopposi-
tie definitief over te nemen. Gerrit
van Zeeburg stond na de eerste
dag al bovenaan en wist deze plek

vast te houden. Deze prestaties
werden bereikt door veel training
en goede instructies. Komende
week starten op de donderdag-
avond de zomerinstructies. Het oe-
fenen vindt plaats bij 'Het Koet-
siershuis' aan de Oude Zutphen-
seweg.

Elke paarden sportliefhebber is hier
welkom en kan geheel vrijblijvend
een kijkje komen nemen. Op Ko-
ninginnedag verzorgt In de Reep'n
traditiegetrouw het ringsteken.

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.
Iedere dinsdagavond: Volksdan-
sen voor senioren. Toneelclub
Vierakker/Wichmond oefenen,
ledere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencursus.
Iedere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
ledere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor se-
nioren.

APRIL
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,

Lezing Bandstemmen
17 Stekjesmarkt, Marktplein Vor-

den N.B.v.P. Vrouwen
18 Klootschiettoernooi Wilden-

borch
19 Bridgeclub Vorden in 't Stamper-

tje
21 NBvP vrouwen in de Herberg,

eendagsbestuur
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 dim

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

ping de Kleine Steege
28 St. Ludgerusgebouw Vierakker,

seniorensoos
28 Handwerkmiddag in de Wehme

Welfare, Rode Kruis
29 Klootschietgroep de Vordense

Pan
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Hertog Jan
pilsener
krat 24 flesjes van 11.99 voor
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6 Ar i l
pak 2,7 kilo van 9.79 voor 783

ch
PERLA

SNELFILTER
KOFFIE
pak 1000 gram
van 4.09 voor

327

oh

LUIERS
DIVERSE MATEN
pak van 10.99 voor

8.79

Page plus toiletpapier pak 24 rollen van 8.79 voor5.'32

GA .&GA .
VRIJBUITER VIEUX

1 liter nu8.s99

M O L E N H O E K
DE WINKEL HOEK
Oh HENGELO (G)
(0575)461205 FAX(0575)4646 12

VA N HENGELO

Openingstijden:

maandag t/m donderdag
vrijdag

zaterdag

8.00 - 20.00 uur
8.00-21.00 uur
8.00- 17.00 uur

Mlpl
Electronics

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

Ze l hem
DutchPC Store
Markt 1
Tel: 0314-620144 f "

Uw advertentie in Weekblad Contact valt beter op!

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

borduur/haakgarens • handwerk-
en • Kaaslinnen • Aida • Aldaband
• 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



CDA Vorden organiseert
buurtgesprekken over
ontwerp-reconstructieplan
In de raadsvergadering van 13
mei a.s. zal de gemeenteraad
van Vorden een standpunt moe-
ten innemen over het ontwerp-
reconstructieplan Achterhoek
en Liemers. Het ontwerp-recon-
structieplan is erg belangrijk
als het gaat om de toekomst
van het buitengebied van Vor-
den. Daarom heeft de CDA frac-
tie Vorden gemeend om buurt-
gesprekken te organiseren, zo-
dat zij goed weet, wat onderne-
mers en burgers vinden van het
betreffende plan. Deze opvat-
tingen zal de CDA fractie mee-
nemen bij het bepalen van hun
standpunt.

VOORAF
Het ontwerp-reconstructieplan is
erg belangrijk als het gaat om de
toekomst van het buitengebied
van Vorden. Er is door overheden
en maatschappelijke organisaties
uit de Achterhoek en Liemers bij-
na 3 jaar gewerkt om tot het ont-
werpplan te komen. Er staan za-

ken in die direct doorwerken in
het bestemmingsplan buitenge-
bied en tegelijkertijd zitten er ele-
menten in, die richtinggevend zijn
voor het nieuwe streekplan.

Daarnaast is het ontwerp-recon-
structieplan het eerste plan dit
jaar, dat ter visie zal gaan komen,
want naast het ontwerp-recon-
structieplan zal ook dit jaar het
ontwerp-streekplan ter visie ko-
men. Al met al zal het jaar 2004
erg belangrijk zijn, als het gaat om
de toekomst van het buitengebied
van Vorden. In dit plannen staat
vermeld, wat waar wel of niet
wordt toegestaan. Dit heeft de
CDA fractie doen besluiten om
buurtgesprekken te gaan organise-
ren.
De buurtgesprekken vinden plaats
op: insdagavond 27 april a.s locatie
Ludgerusgebouw te Vierakker en
woensdagavond 28 april a.s. loca-
tie Schoenaker te Kranenburg.
Geïntereseerden en belanghebben-
den zijn van harte welkom.

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens
bij ons aan.

U kunt dan in de
monsterboeken

'n keuze maken uit
de enorme collectie

kaartjes.

d rukke r i j
>V
Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Bandstemmen
Stemmen van dierbaren hoor-
baar gemaakt op toonband door
Herman Baars & Theo Peek.

"Vriendenkring Klein Axen" Vor-
den organiseert een openbarende
lezing. Deze vindt plaats op Klein
Axen, Nieuwstad 10 op zaterdag-
middag 17 april.

In contact staan met overledenen
en hun boodschappen voor ons op
een geluidsband vastleggen lijkt
onmogelijk. Volgens Herman
Baars en Theo Peek bestaat deze
vorm van communicatie wel dege
lijk. Zij is zelfs een erkend feno-
meen. De paus, niet de eerste de
beste als het gaat om contacten
met overledenen, heeft zelfs het
verschijnsel erkend. Wetenschap-
pers ontkennen niet dat het ver-
schijnsel bandstemmen bestaat
maar kunnen het vanuit hun em-
pirische gedachtegang (nog) niet
verklaren.

De techniek is eenvoudig. Met be-
hulp van radio, microfoon en tape-
recorder maken zij contact met
onze vrienden van Gene Zijde. Dit

gebeurd vanuit liefde in verbon-
denheid met de daar aanwezige
positieve energieën. Na de pauze
mogen er een beperkt aantal men-
sen (+ 6) serieus gerichte vragen
stellen. Deze vragen hebben be-
trekking op de persoon zelf en met
hen waarmee zij verbonden zijn.

Zij zijn, na jarenlang werkzaam
geweest te zijn als ondernemer en
trouw werknemer, hun innerlijk
stem gaan volgen. Zij hebben be-
sloten een andere koers te gaan va-
ren. Nu bestuderen zij, als één van
de weinigen in Nederland, dit
fenomeen dagelijks.

Al vele mensen hebben zij hierdoor
kunnen helpen. Laat deze kans
niet voorbijgaan en overtuig je.

NB. Laat de naam "vriendenkring"
je niet weerhouden om over de
drempel te stappen, maar grijp de
kans om de sfeer op "Klein Axen"
te proeven. Om niet voor een te-
leurstelling te komen staan is het
verstandig om je uiterlijk twee da-
gen voor de lezing op te geven, tel.
(0575) 55 44 00 of (0573) 40 24 50.

Eieren zoeken
Kranenburgs Belang

» Eerste Paasdag werd weer het tra-
ditionele eier zoeken gehouden.
Na de inschrijving bij Pannenkoe-
ken restaurant Kranenburg ging
men met z'n allen naar het Jon-
kersbos.
4 Groepen kinderen en l groep vol-
wassenen ging spontaan aan het
zoeken om de meeste eieren te vin-
den.

Winnaars werden:
Groep 1:1. Niels Kappert; 2e Evi
Lichtenberg; 3. Teye Smit.
Groep 2: Ie Sander Rosendaal; 2e
Jeroen Roosendaal; 3e Marijn
Smit.
Groep 3: Ie Arme Bulten; 2e Milou
Wolsink; 3e Merel Gr. Jebbink.
Groep 4: Ie Indi Rouwhorst; 2e An-
ne Gudde; 3e Sharon Roeh/ink.
Volwassenen: Ie Sanne te Have
(K.B. Eierbokaal); 2e Jan Gr. Jeb-
bink; 3e Sanne Mullink.
Na de prijsuitreiking door de voor-
zitter was er koffie en ranja en
voor alle kinderen ook nog een
leuke verrassing.

Voetbal

RATTI
Zaterdag 17^04
Ratti Fl - Vorden F6; Ratti El - Nee
de E2; Kilder E2 - Ratti E2; Ratti Dl
- Reunie D2; SHE Cl - Ratti Cl; ABS
B3 - Ratti BI; Ratti 5 - Haarlo Sp. 4.

Zondag 18-4-04
Ratti l - Sociï l; Ratti 2 - Grol 8; Key-
enburgse Boys 5 - Ratti 3; Ruurlo 8
- Ratti 4; Ratti l - Diepenveen l (da-
mes).

V.V. VORDEN
Programma 14 en 17 april
Junioren 14 april
Vorden BI - Warnsveldse Boys BI.

Junioren 17 april
Voorwaarts T B2 - Vorden BI;
Warnsveldse Boy B2 - Vorden B2;
Reunie C2 -Vorden Cl; Warnsveld-
se Boy C3 - Vorden C2; Vorden Dl -
Pax Dl; Vorden D2 - Socii Dl; Ga-
zelle Nieuwla D3 - Vorden D3; DZC
'68 E3 -Vorden El; DZC '68 E3 -Vor-
den El; Keijenburg. Boy El - Vor-
den E2; Vorden E3 - WHCZ E4; Vor-
den E4 - DZC '68 El2; Warnsveldse
Boy Fl - Vorden Fl; Vorden F2 -
Doetinchem F2; Vorden F3 - DZC
'68 F4; Sint Joris Fl - Vorden F4;
Vorden F5 - WHCZ F5; Ratti Fl -
Vorden F6.

Programma senioren 14 april
Varsseveld 6 - Vorden 5.

Programma senioren 18 april
Gendringen l - Vorden l; Vorden
2 - Ulftse Boys 2; Vorden 3 - Keijen-
burg. Boy 3; Vorden 4 - Ajax B 2;
Vorden 5 - Wolfersveen 2; VIOS Bel-
trum 6 - Vorden 6.

Programma zaterdag 10 april
Senioren
Vorden l - AD'69 1; Vorden 2 -
Gendringen 2 0-2;

Junioren
Vorden BI - Lochem SP B2 6-0
; Vorden B2 - Gazelle Nieuwland B2
3-2; Vorden Cl - Warnsveldse Boys
C2 6-0; Vorden C2 - DZC '68 C6 9-1
Vorden Dl - DZC '68 D2 2-2; Vorden
D2 - Babberich SV Dl 2-6; Steende
ren D2 -Vorden D3 IA; AVW '66 E2
- Vorden El 1-0; Vorden E3 - DZC
'68 E5 3-5; Vorden E4 - Zeddam E3
3-3; Vorden F2 - Kilder Fl 3-1; Vor-
den F3 - Wolfersveen Fl 1-4; Vor-
den F5 - DZC '68 F9 3 ;̂ Be Quick Z.
F4-Vorden F6 2-8.

Programma senioren 12 april
Ajax Breedenbroek l - Vorden l 2-
2; Vorden 3 - Steenderen 21-1; Vor-
den 4 -VIOD 3 0-1.

VORDEN - AD'69
Hoewel Vorden qua veldspel een
klasse beter speelde dan AD'69
kreeg het drie doelpunten om de
oren. Veel vaker was de Aaltense
ploeg ook niet op de Vordense
helft verschenen. Vorden had de
mogelijkheid in de eerste helft al
een veilige voorsprong te nemen,
maar het houtwerk stond dat
meerdere keren in de weg. Ook
onthield de scheidsrechter Vorden
een strafschop, terwijl de bal bin-
nen de beruchte lijnen met de
hand werd gewerkt door een AD-
verdediger.
Vijf minuten voor het eindsignaal
kwam doelman Arjan ten Barge
van AD'69 ongelukkig ten val en
moest voor behandeling naar het
ziekenhuis.

Vorden startte zeer enthousiast en
zette AD'69 vast op eigen helft.
Vorden kreeg alle ruimte om het
spel te maken en AD'69 kwam er
eigenlijk niet aan te pas.De Vor-
dense ploeg legt de laatste tijd
weer aantrekkelijk voetbal op de
mat en het was dan ook genieten
van het mooie combinatievoetbal.
De eerste goede scoringsmogelijk-
heid ontstond in de 10 minuten
door Ronald Visser. Hij lobde de
bal over de Aaltense doelman,
maar trof de lat.
Even later was het Joris Platteeuw
die een mooie combinatie doel-
treffend dacht af te ronden, maar
hij zag zijn inzet juist voor langs
gaan.

De ene aanval volgde op de ander,
maar de makkes bij Vorden is het
scoren. Dat overkwam ook Ronald
de Beus in de 40e minuut, want
wederom werd het houtwerk ge
troffen.
Ook mocht Vorden het niet vanaf
elfmeter proberen, nadat de keep-
er van AD'69 de hulp kreeg van
een medespeler die de bal uit de
doelmond wegsloeg.
In de tweede helft was Vorden
even niet bij de les en bracht Mark
Borgonjen redding. Het was uitstel
van executie, want door een mis-
verstand in de verdediging kwam
de spits van Ad'69 op gelukkige
wijze in balbezit en kreeg een niet
te missen kans.0-1
Een tegenvaller voor Vorden, maar
het zou nog veel erger worden,
want twee minuten later lag de 0-
2 in het doel. Een gelukkig doel-
punt zo oordeelde de AD-trainer
na afloop, want ook hij moest er-
kennen, dat aan dit doelpunt wel
een sterk buitenspel luchtje zat.
Vorden kreeg kans op kans, maar
het wist niet de juiste richting te
vinden. Het zou voor Vorden nog
erger worden, want bij een van de
schaarse uitvallen constateerde de
scheidsrechter een terugspeelbal
op de doelman en hij gaf een indi-
recte vrije trap op de strafschop-
stip. 0-3. Vorden kreeg nog diverse
mogelijkheden. Eerst trof Visser de
lat en even later zag Erwin Henge
veld zijn kopbal ook door het hout-
werk gekeerd.
Toen Vorden dan eindelijk de bal
in het doel had liggen, werd het
doelpunt, overigens ten onrechte,
wegens vermeend buitenspel afge
keurd.
Met nog vijf minuten op de klok
kwam doelman ten Barge onge
lukkig ten val en moest de wed-
strijd enige tijd worden onderbro-
ken.
Het uitspelen van de nog resteren-
de tijd was een plichtpleging, dat
in het schemerdonker plaatsvond.

AJAX (BREEDENBROEK) -
VORDEN 2-2
Vorden heeft in Breedenbroek te
gen de plaatselijke Ajax een van de
slechtste wedstrijden van het sei-
zoen gespeeld. Het kwam geen en-
kel moment in de wedstrijd. Het
leek wel of de spelers met lood in
de schoenen speelden. Of is het
spelen van twee wedstrijden in
drie dagen fysiek te veel van het
goede?
Het hotseknotse voetbal van Ajax
was overigens ook niet om aan te
zien. Een wedstrijd om snel te ver-
geten.

Vanaf de aftrap ging er van alles
mis bij de geelzwarten. Het schort-

te in de opbouw en de verdediging
tastte nogal eens mis.
Ajax B bakt er overigens ook niet
veel van en dat betekende dat er
voor het publiek dan ook weinig te
genieten viel.
m de 20e minuut opende Ajax de
score met een fraaie kopbal. 1-0
Vijf minuten later was het door
een verdedigingsfout opnieuw
raak. 2-0
Wat Vorden ook probeerde het
kwam niet in het spelritme en het
combinatievoetbal wat de laatste
tijd ten toon werd gespreid ont-
brak.
hl de tweede helft was Vorden wat
sterker, maar het kreeg vooralsnog
geen echte uitgespeelde kansen.
Ajax B speelt zonder middenveld
en de doelman legt met zijn fabu-
leuze traptechniek de bal op de 16
meter. Vorden moest dan ook met
extra mensen achter de bal spelen
en kon daardoor minder druk
naar voren zetten.
Het laatste kwartier stroopte de
ploeg van Jan ligtenberg de mou-
wen nog eens extra op en niet zon-
der resultaat.
In de 75e minuut kopte Rob Enze
rink de 2-1 binnen en vijf minuten
later deponeerde Hugo van Dits-
huizen op aangeven van Joris Plat-
teeuw de gelijkmaker in het net. 2-
2
Hugo van Ditshuizen maakte zo-
wel zaterdagavond als tweede
Paasdag zijn opwachting met een
invalbeurt na een lange absentie.
In de slotminuut redde een verde
diger van Ajax een kostbare punt
voor zijn in degradatienood verke
rende ploeg door een inzet van Hu-
go van Ditshuizen van de doellijn
te halen.
Het zou voor Vorden ook te veel
zijn geweest.

Socii nieuws.
Socii trof in Wolfersveen een te
genstander die niet mocht verlie
zen om nog enigszins kans te ma-
ken op een periode uiteraard
wenste de rood/witte mannen van
trainer Bart Haggeman hier niet
aan mee te werken en dit resul-
teerde in goed verzorgd voetbal
met zo af en toe mooie kansen
maar voor de rust werd er niet ges-
coord zelfs niet door verdediger
Jan Willem Krijt die na goed voor-
bereidend werk de bal naast tikte.
De tweede helft begon Socii met
iets minder voetbal toch was het
Roland Wolbrink die in de 60 min
met een enorme pegel de lat raak-
te en het was spits Henri Eggink
die er als de kippen bij was om de
terug springende bal in te koppen
1-0.
In de 83 min wisten de gasten uit

een hoekschop te scoren 1-1
maar het plezier was van korte
duur het was de ingevallen Jos
Peters die de volgende aanval van-
af de aftrap met een mooie
kopbal wist te verzilveren 2-1 en
zo hield Socii met goed
voetbal en hard werken de kostba-
re drie punten thuis.
Deze week is ook het een jarig
contract getekend met de nieuwe
trainer voor komend seizoen te
weten de heer Jan Steffens uit
Zutphen.
De heer Steffens is nu als zeer suc-
cesvolle trainer nog actief bij de
S.V. Zutphen.

Verdere uitslagen.
De Hoven Fl - Socii Fl 1-6; D.Z.C.
68 E6 - Socii El 1-3; D.Z.C. 68 E9 - So-
cii E2 6-3; PAX. D3 - Socii Dl 1-13
Almen Cl - Socii Cl 1-9; De Hoven
Al - Socii Al 7-1; Socii 2 - Warns-
veld 3 5-1; Ruurlo 5 - Socii 3 0-5;
E.D.S. 2 - Socii 41-0; Socii 5 - Warns-
veld 53-1.

Programma 17/18 April
Zutphania Fl - Socii Fl; Brammen
E3 - Socii El; Vorden D2 - Socü D2
Brammen C2 - Socii Cl; Dierense B
Al - Socii Al
Ratti - Socii; Socii 2 - Wilp 2; Socii
3 - Eibergen 5; S.H.E.4 - Socii 4; Die
rense B 4 - Socii 5.

Ruim i op
de 3 Neder-
landers krijgt
kanker
Jaren van onderzoek
hebben gezorgd
voor steeds betere
behandelingen.
Hierdoor hebben meer
mensen met kanker
n u een grote re overle-
vingskans. Datwillen
we natuurlijk voor
iedereen.

Geef daarom aan
KWF Kankerbestrijding,
giro 26000 of kijk op
www.kwfkankerbestrijding.nl.

KWF
KANKER

BESTRIJDING

Kanker betekent lang
niet altijd het einde.



1989 2004
jaar

iRutf
lunchroom restaurant - catering
Laarstraat 1+9 • Zutphen • Tel. (0575) 51 19 22

Internet: www.deruif.nl

Schnitzel-
actie

In maart/april
verwachten wij de
100.000e schnitzel

te serveren.
Deponeer uw kassabon, met op de

achterzijde vermeld uw

naam, adres en telefoonnummer
in het aanwezige „varken".

HOOFDPRIJS: EEN HALF VARKEN
(geportioneerd voor de diepvries)

+ 14 ANDERE MOOIE PRIJZEN.

Voorwaarde:
minimaal 1 schnitzel vermeld op kassabon.

(personeel is uitgesloten van deelname).

Op 30 april zal in aanwezigheid van een
notaris uit al deze bonnen 15 bonnen worden
getrokken, waaronder de 100.000e schnitzel.

De trekking zal ca. 16.00 uur plaatsvinden
op het podium t.o. De Ruif.

Live-muziek:

„Paul Chevrolet
and de de rockin cadillacs".

Voorafgaand hieraan zal een poging worden
gedaan ,,'swerelds" grootste schnitzel

te bakken in een enorme braadban.

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

Dfl deBÓs

Je bromfiets voordelig verzekerd...
Dat wil jij toch

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. Vm vr.9-21, za.10-15

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.bosch~ker.nl

De voordelen op een rij
• Zeer voordelige premies

• Direct verzekerd

• Keuze uit verschillende dekkingen

• Snelle schade-afhandeling

• Kans op unieke special paint

Kijk op www.unive.nl (actie loopt tot 31 mei 2004)

VKR/KKHKIN(iKN

Daar plukt ü de vruchten van!
Univé Oost

Telefoon 0547 - 36 70 00
Markelo, Burg. de Beaufortplein 13, fax 0547 - 36 70 10

Ruurio, Stationsstraat 12, fax 0573 - 45 83 29
Delden, Langestraat 5, fax 074 - 377 1719

Lochem, Graaf Ottoweg 18, fax 0573 - 29 81 09

£lk laat mij inspireren!'

keukens
tegels & sanitair

natuursteen
hout & bouwmaterialen,

bouwmarkt
sierbestrating

HCI. Helemaal mijn idee.

Grote opheffingsverkoop!
Iedere zaterdag verkoop,

zolang de voorraad strekt, dus sla uw slag.

Bomen in soorten, bolcatalpa enz.
Rododendron • Haagbeuk • Heesters

en vaste planten

Boomkwekerij

M.G. Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a - Vorden

Tel. (0575) 55 14 64 of 06 54323046

tersHCI
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

Te huur

Ambachtsweg 3 te Vorden.
Een geheel geïsoleerde

bedrijfshal met heaterverwarming.

Vloeroppervlak plm. 490 m2 incl. kantoor, kantine en
dubbele toiletunit.
Perceelsgrootte: 1190 m2 afsluitbaar terrein.
Huurprijs en aanvaarding in overleg met:

Makelaarskantoor Groot Jebbink v.o.f.
Prunushoff 21, 7021 LB Zelhem
Tel. (0314) 64 14 14
e-mail adres: a-grootjebbink@hetnet.nl



van Frans Quirijnen, klassiek homeopaat

Uit de hoineopathiepraktijk...
Lunchroom-restaurant-catering
'De Ruif 15 jaar in Zutphen

In deze column vertel ik elke
twee weken over voorvallen uit
mijn praktijk voor klassieke
homeopathie. Hiermee wil ik u
uitleggen wat klassieke homeo-
pathie is, maar ook wat het be-
slist niet is. Mijn columns gaan
meestal over klachten die veel
voorkomen. Daar heeft men als
lezer het meeste aan en daar
heb ik dikwijls een goed ho-
meopathisch antwoord op. Ook
minder voorkomende klachten
zijn met klassieke homeopa-
thie te verhelpen.

Deze week gaat de column over
een interessante casus van een
jong meisje. Samen met haar moe-
der bezocht ze mij omdat zij last
had van nachtmerries die ook de
nachtelijke rust van de ouders
sterk verstoorde.

Nachtmerries
Sanne van 2'/2 jaar oud komt sa-
men met haar moeder op consult.
Al bij binnenkomst gaat er iets
niet helemaal soepel. Sanne wil
haar jas aanhouden en van mama
moet de jas uit. In dat korte mo-
ment wordt me al duidelijk dat ik
te doen heb met een pittige dame,
dwars en niet van plan om toe te
geven. Ze haalt alles uit de kast om
haar willetje door te drijven. Na-
dat ze het speelgoed heeft gezien
is ze om: ze mag er pas mee spelen
als haar jas uit is....

Met een zucht gaat de moeder zit-
ten: "Zo gaat het de hele tijd, nu
had ik nog een soort lokmiddel,
maar anders is het een gebed zon-
der einde, ze geeft niet op. Ze heeft
nu sinds een aantal maanden last
van nachtmerries, zo erg dat wij er
iedere nacht minstens 3 keer uit
moeten om haar gerust te stellen.
Ze is erg bang voor het donker en
inslapen na zo'n nachtmerrie wil
ze alleen dan wanneer het grote
licht op haar kamer aan is. Dit sti-
muleert het wakker zijn natuur-
lijk weer, wat resulteert in een
voortdurende strijd op onmoge-

lijke tijdstippen. Ik ben aan het
einde van mijn latijn en daardoor
niet meer goed in staat om paal en
perk te stellen aan haar gedrag.
Die nachtmerries zijn heel naar
voor haar, en natuurlijk troosten
we haar als ze zo in paniek is. Maar
nadat ze weer rustig is, krijgen we
daarna de strijd om het licht. Als
ik ook maar een klein stekkerlam-
pje aanlaat dan gaat ze de boel op
stelten zetten in plaats van dat ze
weer gaat slapen. En als we het
licht helemaal uit doen raakt ze to-
taal in paniek. ledere nacht her-
haalt dit zich zo'n drie keer, en
dan de voedingen van m'n jongste
nog, ik weet niet meer wat te
doen.".

Hier is sprake van een aantal facto-
ren die elkaar beïnvloeden. Zaak is
dat hier weer rust in de zaak komt.
De oorzaak lijken de nachtmer-
ries. Echter, bij navraag blijkt dat
de nachtmerries vrijwel direct na
de geboorte van het babybroertje
zijn begonnen. Daarvoor had ze er
nooit last van. Dit werpt een
nieuw licht op de zaak. Mogelijk
hebben we hier de echte aanlei-
ding voor de nachtmerries te pak-
ken. Op basis van deze gegevens en
haar andere persoonskenmerken
schrijf ik Sanne een homeopa-
thisch middel voor. Ik vraag de
moeder mij een aantal dagen na
inname te bellen.

Wat bleek: de nachtmerries waren
van de ene op de andere dag weg
en ze sliep als een roos MAAR
wat was Sanne onhandelbaar, ze
probeerde haar jonge broertje te
slaan en te knijpen en gilde van al-
les naar hem. Sanne zag haar
broertje echt als een rivaal in de
strijd om de liefdevolle aandacht
van haar ouders. Dit was compleet
nieuw voor haar ouders. Ze was
niet echt enthousiast over de baby
geweest, maar zo jaloers als nu
had ze zich nog niet geuit. De moe-
der wist ook niet of ze met deze
verschuiving wel zo blij moet zijn.
Ik besprak met haar dat ik het als
een positieve verschuiving zag:

Sanne gaf nu openlijk uiting aan
haar gevoelens van boosheid en ja-
loezie, in plaats van ze te verwer-
ken in haar nachtmerries.

Een verklaring hiervoor is dat jon-
ge kinderen al in een heel vroeg
stadium leren/aanvoelen welk ge-
drag als aanvaardbaar wordt ge-
zien (het geprezen gedrag) en welk
gedrag niet wordt aanvaard. San-
ne voelde dus haarfijn aan dat ja-
loezie niet-geaccepteerd gedrag is
wat ze daarom wegstopte, 's
Nachts verwerkte ze haar jaloezie
en boosheid, waar het in de vorm
van nachtmerries toch tot uitin-
gen kwam.

Het homeopathisch middel gaf
haar als het ware de veiligheid om
haar woede overdag te tonen. De
nachtmerries verloren zo hun
psychologisch doel en verdwenen
als sneeuw voor de zon.
Na drie weken was Sanne d'r boos-
heid flink verminderd en wende
ze langzamerhand aan haar broer-
tje. De moeder had nu ook energie
over om af en toe iets echt met
Sanne alleen te doen wat beide
zichtbaar goed deed.
Nachtmerries bij jonge kinderen
zijn heel normaal en gaan vaak
vanzelf weer over. Ze kunnen aller-
lei oorzaken hebben. Het is heel
belangrijk om goed in kaart te
brengen waar het bij uw kind om
draait.
Een homeopathische behandeling
helpt in die situaties waar angst en
nachtmerries escaleren tot onge-
controleerde scènes van onmacht
huilen etc. en waar het zich niet
beperkt tot een enkele keer, maar
ouder en kind samen gebukt gaan
onder de nachtelijke onrust met
alle gevolgen van dien.

TOT DE VOLGENDE KEER!
Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat
NVKH geregistreerd - vergoeding
door zorgverzekeraars, Gezond-
heidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2,7231 NB Warnsveld
Tel. (0575) 52 64 76

MRB Lensink ontvangt
Komo attest certificaat
Montage-Reparatie-Bouw MRB
Lensink heeft van Stichting
Kwaliteit Gevelbouw het Komo
attest certificaat uitgereikt ge-
kregen. Het certificaat voor in-
braakwerend beslag voor deu-
ren en ramen werd door ac-
countmanager Dennis Schra-
der van handelsonderneming
Finstral KS Nederland uit Zut-
phen in de showroom van MRB
Lensink, gevestigd aan de Ruur-
loseweg ui de Vordense buurt-
schap Medler, aan Lensink uit-
gereikt.

Finstral, importeur en groothan-
del van kunststof raam- en deursy-
stemen werkt al vier jaar met be-
slag van Stichting Kwaliteit Gevel-
bouw maar had tot op heden nog
niet het Komo attest certificaat
voor inbraakwerende naar
binnen draaiende deuren en ra-
men. Stichting Kwaliteit Gevel-
bouw verklaart dat de inbraakwe-
rende Finstral kunststof deuren
en ramen bij uitstek geschikt zijn
voor toepassing in inbraakweren-
de gevelvullingen in inwendige
en/of uitwendige scheidingscon-
structies. Met het beslag worden
mogelijke inbraken vertraagd en
beperkt mits de montage van de
elementen geschied in overeen-
stemming met het vastgestelde
verwerkingsrapport. En die is bij
MRB Lensink voor kunststof kozij-

Toen 19 januari 1989 Lun-
chroom De Ruif werd geopend
werd de bedrijfsvoering al vrij
snel, in 1990, uitgebreid met
restaurant -en catering-akti-
viteiten. In de maand april/mei
zal dit 3e lustrum, na drukke
tijden rond de jaarwisseling,
alsnog worden gevierd d.m.v.
diverse aktiviteiten voor de
plaatselijke en regionale maar
ook voor de landelijke klanten-
kring.

Dit laatste via een afsluitende ak-
tie in de maand mei via een groot
landelijk weekblad. Overdag, tij-
dens de openingstijden van de
winkels, wordt er gewerkt met een
uitgebreide lunchkaart en daarna
komt de uitgebreide grote kaart
op tafel met diverse voor- en hoofd-
en nagerechten.

Ook in dit bedrijf wordt steeds
meer vis gegeten naast de vele
vleesgerechten zoals T-bone, pe-
persteak etc. maar blijft de schnit-
zel en met name Schnitzel 'de
Ruif het meest gegeten stukje
vlees in dit restaurant.

In veel restaurants is de schnitzel
"een ondergeschoven kindje" of
staat vaak helemaal niet op de
kaart. In de Ruif worden er soms
150-200 st. per week vanaf de bak-
plaat doorgegeven. Na een optel-
som met de slager zal in maart/
april 2004 de 100.000e schnitzel
worden doorgegeven waarvan de
meeste: "schnitzels de Ruif".

Hiervoor maken veel bezoekers uit
den lande graag een omweg wan-
neer ze zich in de buurt van Zut-
phen bevinden.
Naast diverse akties die nader via
de media bekend worden gemaakt,
wordt op 30 april een poging ge
daan om de grootste schnitzel van
Nederland (Europa, Wereld??) te
bakken om zodoende in een re-
cord-boek te belanden.

Alle bezoekers van de Ruif die t/m
29 april l of meerdere schnitzels
op hun kassa-bon hebben staan
kunnen hun naam/adres op de
achterzijde van deze bon plaatsen
en deponeren in een aanwezig
"varken" bij de kassa.

De hoofdprijs , een half varken, +
14 andere mooie prijzen worden
getrokken door notaris Renskers
op vrijdaG 30 april 's middags. Live
muziek vanaf het grote podium
met PAUL CHEVROLET AND DE
ROCKING

CADILLACS
De regelmatige bezoekers krijgen
de komende maanden gelegen-
heid van de eigenaren Erica en Cor
ten Barge een goedkoop kopje kof-
fie te drinken door het uitgeven
van een koffie-stempelkaart.

De catering-afdeling verwerkte in
die 15 jaar enkele duizenden op-
drachten vanaf een familiefeestje
voor 30 personen tot aan openin-
gen van bedrijven tot ruim 1500
personen.

Univé vaart eigen koers
met bromfietsverzekering
Met het verlengen van de brom-
fietsverzekeringen in zicht, er-
varen steeds meer bromfietsers
hoe lastig het is om deze snelle
tweewieler tegen een aantrek-
kelijke premie te verzekeren.
Hoewel diverse verzekeraars de
WA-verzekering voor bromfiet-
sers niet meer aanbieden, blijft
Univé haar eigen koers varen.

"Als maatschappelijk betrokken
dienstverlener willen wij onze le-
den ook deze verzekering kunnen
blijven aanbieden", aldus GJ. Vru-
wink van Univé Oost. "De premie
blijft bovendien betaalbaar. Met
polissen vanaf n 104 behoort Uni-
vé zelfs tot een van de aantrekke-
lijkste bromfietsverzekeraars in
Nederland. Een bromfiets is toch
al een dure hobby."

PREMIEKORTING
Niettemin erkent ook Univé de
extra risico's die veel jonge brom-
fietsrijders met zich meebrengen.
Met name door hun rijgedrag, ge-
kenmerkt door een hoge snelheid,
zijn zij nogal eens betrokken bij
ongelukken. "Wij willen er dan

ook alles aan doen om de verkeers-
veiligheid te bevorderen", stelt GJ.
Vruwink. "Zo geven wij houders
van een 3VO-bromfietscertificaat
25% korting op de WA-premie. Let
wel, het gaat hier om het praktijk-
certificaat van 3VO, niet te verwar-
ren met het bromfietscertificaat.
Overigens zijn er plannen om de
praktijkcursus in de nabije toe-
komst verplicht te stellen.

ONTWERPACTIE
Bezitters van bromfietsers en scoo-
ters kunnen deelnemen aan de
Univé ontwerpactie op www.
unive.nl. Deelnemers worden uit-
genodigd om op de Univé-website
een eigen ontwerp te maken voor
hun scooter. Wie in de periode van
10 maart tot 31 mei 2004 een
bromfietsverzekering bij Univé af-
sluit, maakt bovendien kans op
een prijs. Uit alle inzendingen
worden 10 winnaars geselecteerd
die hun eigen ontwerp op hun
scooter mogen laten spuiten.

Belangstellenden kunnen voor
meer informatie contact opnemen
met Univé Oost, tel. 0547-367000.

Huis der provincie 50 jaar jong

nen, serres, horren en zonwering
in goede handen.
Henk Lensink (46) werkt dit jaar
precies tien jaar zeer nauw samen

met Finstral KS Nederland. Voor
meer informatie zie: www.mrb-
lensink.nl en
www.ks-nederland .nl

2004 is een gedenkwaardig jaar,
althans voor de provincie Geld-
erland. Vijftig jaar geleden
werd het provinciehuis aan de
Markt in Arnhem officieel door
koningin Juliana geopend.

Het was het eerste grote overheids-
gebouw dat na de oorlog werd
neergezet. Een teken van herrij-
zend Nederland, om met de woor-
den van architect J. Vegter te spre-
ken. Vijftig jaar provinciehuis is
een moment om te vieren. Niet op
één dag, maar het hele jaar door.
Op woensdag 14 april wordt het
startsein voor tal van manifesta-
ties gegeven in aanwezigheid van
bekende gasten die hun medewer-

king aan het jubileumprogramma
verlenen. De Zuidgalerij van het
provinciehuis staat vanaf 14 april
helemaal in het teken van de jon-
ge jubilaris.

PROGRAMMA
De provincie heeft bij het samen-
stellen van het jubileumprogram-
ma nauw samengewerkt met
Gelderse instellingen. Dat bete
kent dat het programma, dat zich
van april tot en met december uit-
strekt, veel aparte en zo veel moge-
lijk mensen aanprekende onder-
werpen bevat.
Gedeputeerde Nico Jan Wijsman
zal op de 14e april het volledige
programma bekendmaken.



HET STRAATWERK ROND UW HUIS
MOET MOOI ÉN PRAKTISCH ZIJN

Streek Lochem
heeft een buitengewoon mooi,

gevarieerd, uitgebreid en betaal-

baar assortiment in sierbestrating.

Geef uw eigen kleur aan de tuin,

het terras, de oprit, de carport,

etc. Profiteer van de vakkundige

en praktische adviezen. Wij leveren

ook alle hulpmaterialen zoals,

straatkolken, riolering, vulzand,

grind en betonbanden.

STREEK
HOUT EN B O U W M A T E R I A L E N

Aalsvoort 16, 7241 MA Lochem
Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl

Aanbieding
Gebakken straatsteen:
waalformaat glad,
vanaf € 29,95/m2 incl. BTW

Trommel kassei:
dikte 6 cm, div. afmetingen en
kleuren, vanaf € 12,95/m2 incl. BTW

DIJKERMAN RIETDEKKERS

Eefde - Gorssel

Lid Vakfederatie
www.dijkermanrietdekkers.nl

Scheuterdijk 23
7211 ER Eefde
Tel. (0575) 54 62 28
Mobiel 06 23344455

|\H Schoonmaakbedrijfm GLIMMO
^ Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14 J

ledereen
welkom

Zaterdag 17 april
Open Dag

11.00- 16.00 uur
Ooyerhoekseweg 6 Zutphen

Sensire staat voor een goed gevoel.
Bij ons kunt u terecht voor uiteenlopende
diensten op het gebied van wonen, zorg en
welzijn. Persoonlijk, aangepast aan uw
wensen en dicht bij u in de buurt.
Op 17 april houden wij van 11.00 tot 16.00 uur
Open Dag in Zutphen met onder andere:

• Informatie over al onze diensten
• Demonstraties
•De nieuwste producten
•Consultatiebureau voor poppen
• Vacatures
• Thuiszorgwinkel

Rondo's of
gevulde
koeken

95

Bosvruchten-
bavaroisevlaai

aldkprn
broodjes

6 voor

Echte Bakker
VAN ASSELT

1298
6 voor

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel.(0575)551384

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

5R.mi<
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

tel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
e-mail: info@vanderwal-vorden.nl



Zaterdag 24 april in Herberg Erve Kots

Tish Hinojosa
Naast theater Vredenburg in Ut-
recht (met 3000 bezoekers uit-
verkocht) is Erve Kots te Lievelde
de enige plaats in Nederland
waar de Texaanse nachtegaal
een concert geeft.

Dit komende optreden mag dus
best uniek heten. Tish Hinojosa
heeft waarschijnlijk de mooiste
stem die je in de hedendaagse Ame
ricana muziek kunt tegenkomen.
Ze heeft een aantal voortreffelijke
albums op haar naam staan. Hino-
josa's ouders komen uit Mexico ter-
wijl ze zélf, als jongste uit een ge
zin van 13 kinderen is geboren in
San Antonio, Texas (on the westsi-
de of Town). Op 17 jarige leeftijd te
kende ze haar eerste platencon-
tract.
Beïnvloed door haar Mexicaanse af-
komst ontwikkelde Tish Hinojosa
in de loop der jaren een eigen, unie
ke stijl. Haar muzikale prestaties
bezorgden haar diverse prijzen en
onderscheidingen. In haar carrière
deelde ze het podium en werkte sa-
men met artiesten als Kris Kristof-

ferson, Willie Nelson, Los Lobos,
Flaco Jimenez, Linda Ronstadt en
vele anderen. Haar populariteit
heeft ze, naast haar muzikale ta-
lent ook te danken aan haar ge
vecht tegen de sociale misstanden
in haar land. Ze zag hoeveel er mis
is in de Amerikaanse samenleving,
zoveel onrecht, discriminatie,
noem maar op. Zo werd ze zich be
wust van de stelselmatige uitbui-
tingvan Mexicaanse arbeiders. Veel
Mexicanen verblijven illegaal in
het land en knappen het vuile werk
op, getolereerd zolang ze bruikbaar
zijn maar daarna weer uitgekotst.
Inmiddels is ze een soort woord-
voerder geworden van de Mexi-
caanse bevolking in de Verenigde
Staten. Ze geeft met haar songs kri-
tiek op de VS alsook op Mexico.
De songs van Hinojosa hebben stuk
voor stuk inhoud. Het zijn reflec-
ties van de vaak harde werkelijk-
heid. Haar Engels- en Spaanstalige
repertoire bestaat uit prachtige
songs, soms ingetogen, dan weer
vrolijk en uitbundig met Mexicaan-
se klanken. Haar muziek is een

combinatie van folk, pop, TexMex
en country. Het geeft een schitte
rend resultaat dat moeilijk in woor-
den is te vangen. Tish Hinojosa
word begeleid door Robert Maurer,
piano/keyboard/accordeon en de
zwarte Mary Cutrufello, in Texas
bekend als de beste gitariste van
Amerika (boek: 25 years of Ameri-
can Music van John T. Davis). In dat
boek staat o.a. Mary Cutrufello,
Bonnie Raitt, Queen Ida, Alison
Krauss and Marcia Ball are superb
instrumentalists. Voor informatie
over aanvang/entreeprijs etc. zie
contactjes.

Cliëntenraad Yunio zoekt nieuwe leden
De cliëntenraad van Yunio is op

y zoek naar nieuwe leden. De cli-
ëntenraad is met name op zoek
naar mensen die klanten van de
afdelingen kraamzorg, jeugd-
gezondheidszorg en maat-
schappelijk werk willen ver-
tegenwoordigen.

Yunio is een organisatie die voor-
namelijk kraamzorg maar ook
thuiszorg levert in Midden- en
West-Nederland. In Oost-Gelder-
land maken de diensten kraam-
zorg, jeugdgezondheidszorg, kin-

"* deropvang en peuterspeelzalen,
deel uit van Yunio. Tevens valt het
maatschappelijk werk van Sensire
organisatorisch onder Yunio.
De cliëntenraad van Yunio is op
zoek naar nieuwe leden. De cliën-
tenraad bestaat nu uit vier leden.
Om het werk goed te kunnen blij-
ven doen is het nodig de cliënten-
raad met enkele leden uit te brei-
den. De cliëntenraad is met name
op zoek naar mensen die klanten
van de afdelingen kraamzorg,
jeugdgezondheidszorg en maat-

^ schappelijk werk willen vertegen-
woordigen. De voorkeur gaat uit

naar mensen die klant (geweest)
zijn van een van die afdelingen.
Van belangstellenden wordt ver-
wacht dat zij naast een brede be
langstelling ook affiniteit met de
zorgsector hebben. Men dient in
staat te zijn om vanuit het perspec-
tief van de klant naar het beleid te
kijken. De zorgsector staat weer
aan de vooravond van veel verande
ringen. Het lidmaatschap van een
cliëntenraad is daarom een uitda-
ging. Yunio vindt het belangrijk
dat klanten meedenken en mee
praten over de dienstverlening.
Daarom krijgt de cliëntenraad ook
voldoende gelegenheid en tijd om
over het beleid mee te praten en
mee te denken. De inbreng van de
cliëntenraad wordt serieus geno-
men. (Nieuwe) leden krijgen ook de
gelegenheid, bijvoorbeeld door het
volgen van een cursus, om zich zelf
te ontwikkelen.
Daarnaast is er een wet die bepaalt
dat zorgaanbieders, dus ook thuis-
zorginstellingen, verplicht zijn een
cliëntenraad in te stellen. Deze wet
is de Wet Medezeggenschap Cliën-
tenraden Zorginstellingen
(WMCZ). De cliëntenraad vergadert

eenmaal in de twee maanden. De
directie van Yunio woont een deel
van de vergadering bij. De cliënten-
raad geeft gevraagd en ongevraagd
advies over bijvoorbeeld: kwaliteit
van zorg; hoe het geld wordt uitge
geven; belangrijke wijzigingen in
de organisatie; de manier waarop
er met cliënten wordt omgegaan
(bijvoorbeeld bejegening); het na-
komen van afspraken en het zorg-
dossier. De cliëntenraad behandelt
geen individuele klachten, maar
heeft wel een signalerende functie.
Voor individuele klachten heeft Yu-
nio een klachtencommissie met
een eigen klachtenprocedure. Yu-
nio biedt de cliëntenraad onder-
steuning in de vorm van informa-
tievoorziening en uitleg van de
stukken. Daarnaast ontvangen de
leden presentiegeld en worden de
reiskosten vergoed.
Belangstellenden kunnen voor na-
dere informatie contact opnemen
met de ambtelijk secretaris van de
cliëntenraden van Yunio en Sensi-
re, de heer Lenselink.
De heer Lenselink is bereikbaar via
tel. (0314) 35 76 68 of per email:
j.lenselink@sensire.nl.

Expositie bij
"het Gele Stoeltje"
Bodysculptures, installaties, vi-
suele en auditieve poëzie, hand-
schoenen, schilderijen, wand-
objecten en videofilm in galerie
"Het Gele Stoeltje", Vorden.

Claire Bolt, afgestudeerd in 2003
aan de Hogeschool voor Kunsten
Arnhem exposeert in de galerie.
Bolt zegt: "In mijn werk komen ver-
schillende disciplines samen (mo-
de, dans, visuele als auditieve poë-
zie, installaties, textiele vormge-
ving, performances) en valt dan
ook niet onder één noemer te pre
senteren. Mijn werk gaat over iden-
titeit. Wanneer ik naar het wester-
se straatbeeld kijk, valt mij op dat
de mode en identiteit onlosmake-
lijk met elkaar verbonden zijn. KIe
ding geeft de mens een uitvlucht te
ZIJN. Kleding geeft een onthullen-
de, maar ook een verhullende func-
tie. Mode = Pseudo-zelfbepaling.
Mode reflecteert voor mij de angst
van het verlies van je identiteit.
Wie ben je zonder dat bepalende

kledingstuk of zonder gezicht. Van-
uit dit gevoel ben ik gaan werken
aan kledingstukken die niet draag-
baar zijn. Bodysculptures zijn ster-
ke theatrale beelden, dansers die ze
dragen vraag ik vanuit improvisa-
tie te reagerern, wat ze dragen,
zien en voelen. Ook geef ik teksten
die te maken hebben met de te dra-
gen bodysculptures. Zo ontstaat
een reactie tussen de bodysculptu-
res en de danser en een reactie tus-
sen de dansers zelf. Bolt heeft hier
een film van gemaakt die te zien is
in de galerie samen met haar bo-
dysculptures, installaties, schilde-
rijen, handschoenen, wandobjec-
ten, visuele en auditieve poëzie.
Deze expositie is van 17 april t/m 29
mei 2004 te zien in galerie "Het Ge-
le Stoeltje", Burgemeester Gallee
straat 36 in Vorden, open van do.
t/m za. 's middags en op afspraak,
tel. (0575) 552262.Open huis: zater-
dag 17 april in aanwezigheid van
de kunstenares. Of zie: www.hetge
lestoeltje.nl.

'Klanderman' verwacht
veel muzikale mensen
Het voorjaar begint nu ook door
te breken in de buurtschap De
Strikker aan de Slootsdijk in
Ruurlo.

De weilanden zijn de lange, maar
niet al te zware winter goed doorge
komen. Met de dag groener kleurt
ook het struweel dat daar in de afge
lopen decennia is ontstaan, dankzij
Staatsbosbeheer en particulieren als
de families Bijleveld en Voortman.
De gemeente, die moeite blijft hou-
den met het 'aankleden' van het in-
dustrieterrein, moet er eveneens
met genoegen naar kijken. Wat zich
anno 2004 als nieuwste trend afte
kent, is rond De Strikker al vele ja-
ren vanzelfsprekend gevonden. Ge
woon doen, was kennelijk het mot-
to. Ineke en Arend Voortman, de be
woners van het voormalige boere
nerve 'Klanderman' op nummer 9,
laten het niet bij onderhoud van
landschap en natuur. Onder de vlag
van GRAM, een samenwerkingsver-
band van enthousiaste ingezetenen,
proberen zij Ruurlo ook cultureel
een beetje bij te kleuren en op de
kaart van de Achterhoek te zetten.

Volhardend in activiteiten waarmee
zij sedert het midden van de jaren
negentig grote ervaring hebben op-
gedaan. Het echtpaar overschat
zichzelf daarbij niet; blijft beschei-
den, zoals dat in Ruurlo hoort. De
Voortmannen richten zich voorna-
melijk op het organiseren van muzi-
kale en literaire evenementen van
een hoog kunstzinnig gehalte. En
tot hun aangename verrassing is de
belangstelling voor wat zij onderne
men, groot. Met een zestig- tot ze
ventigtal bezoekers loopt de als 'con-
certzaaltje' dienstdoende deel tel-
kens weer vol. Aanstaande zondag,
18 april, moet dat ook weer lukken
met het optreden van 2MB, het ui-
terst muzikale duo dat wordt ge
vormd door Brechtje Roos (blokfluit)
en Michael Hinderink (klavecimbel).
In het programma Favourites
brengt het duo oude muziek op ge
heel eigen wijze naar onze tijd. De
belangstelling is al groot, maar snel-
le beslissers kunnen nog wel een zit-
plaats reserveren bij Klanderman
Communicatie, telefoon 0573
491810. Zie ook de advertentie in dit
nummer.

Vroege bloeiere in romantische tinten Theaterfestival UITHOEK

111
Bloeiende planten in bakken en
potten zijn niet alleen voorbe-
houden aan de warme zomer-
maanden. Een paar lage, vroege
bloeiers in pot geven alvast een
romantisch voorproefje.

Al vroeg in het jaar is er met vaste
planten een fraai kleurenspel mo-
gelijk. Er is voor ieder wat wils. De
een heeft de voorkeur voor felle
kleuren, de ander zal het meer zoe
ken in ton-sur-ton combinaties.

ROMANTISCH
Pulsatilla, Armeria en Aubrieta

hebben met hun roze tinten een
geraffineerde, romantische uitstra-
ling. Pulsatilla vulgaris, ook wel
wildemanskruid genoemd, is drie
keer in één seizoen decoratief. De
plant komt boven de grond met zil-
verachtig behaarde bladeren. Van
maart tot mei trekken de klokvor-
mige, helder violet gekleurde bloe
men de aandacht. Na de bloei komt
er mooi vruchtpluis aan, dat nog
vrij lang blijft zitten.
Armeria maritima, dankt de naam
Engels gras aan het grasachtige ui-
terlijk van de blaadjes. Van nature
groeit Engels gras langs kusten,

waar het de zilte zeelucht goed
doorstaat. Het oorspronkelijke
plantje draagt roze bloemen. Er be
staan ook witte en donkerrode
kweekvormen. De Aubrieta kan
niet pronken met een Nederlandse
naam, maar doet dit des te meer
met haar roze bloemetjes. Deze ver-
lokken niet alleen mensen, maar
ook vlinders. Aubrieta is er behalve
in roze, ook met kweekvormen in
blauw- en lilatinten.

ANDERE KLEUREN
Natuurlijk zijn er meer kleurcombi-
naties mogelijk Die keuze is afhan-
kelijk van eenieders smaak en het
beoogde effect. Geel en oranje zijn
krachtige, zonnige kleuren. Rood is
helder en in de tuin soms wat over-
heersend. Blauw brengt rust. Let bij
de plantkeuze ook op de omgeving.
Pulsatilla, Armeria en Aubrieta pas-
sen schitterend naast de kleine ro-
ze, stervormige bloemetjes van de
bodembedekker Phlox subulata.
Maar het kan ook een idee zijn om
de kleuren van de bloemen af te
stemmen op het schilderwerk of de
stenen van het huis. Houd de vorm
en kleur van de potten eenvoudig,
zodat de aandacht nog meer uit-
gaat naar de bloemen.

Op 31 maart vond in Amphion
de presentatie plaats van een
nieuw, jaarlijks terugkerend,
internationaal en intercultureel
Theaterfestival in de Achterhoek:
UITHOEK

Het theaterfestival, dat gehouden
wordt in het laatste weekend van
januari 2005 is een initiatief van
de vier schouwburgen en 5 kleinere
podia in de Achterhoek.

De programmering zal zeer breed
en laagdrempelig zijn.
Het unieke ligt niet alleen in het
gezamenlijke initiatief van de the
aters maar ook in de mix tussen de
in de Achterhoek ruim aanwezige
topkwaliteit amateurkunst en bij-
zondere muziek- en dansvoorstel-
lingen uit andere EU-landen.

Voor het eerste festival is hierbij ge
kozen uit professionele voorstellin-
gen uit bijvoorbeeld Estland, Hon-
garije en Malta. De nieuwe EU-
landen dus.

Het thema voor 2005 is dan ook:
'Nieuwe buren'.

Naast de optredens op de diverse
podia zullen er ook allerlei randac-
tiviteiten plaatsvinden zoals
schoolconcerten en workshops,
fototentoonstellingen en een Eu-
ropese boerenbruiloft.

De Achterhoek als uitvalsbasis
naar de rest van de wereld heeft
voor 2005 een bijzonder beeld-
merk meegekregen. Is ze nu een
Achterhoekse of Estse?
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drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

HOOFDVESTIGING VORDEN:

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

TELEFOON (0575) 55 10 10

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,

ZELHEM: WEEVERS DRUK,

RUURLO: STUDIO CONTACT,

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,

TEL (0575) 51 23 06

TEL (0314) 62 50 53

TE L (0573) 45 12 86

TEL (0544) 37 13 23
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ledere maand staat op deze pagina het Genieten centraal. Genieten van

alles wat de horeca ons te bieden heeft. Genieten we niet allemaal van

tijd tot tijd? De één wat vaker dan de ander, maar iedereen weet wat het

is. Toch hebben we daar allemaal een ander gevoel bij,

een ander genot. Dat lees je allemaal op deze Pagina

p;Cenieten

Beleef 't Mee!
Beleven is het toverwoord als we het hebben over
genieten. We willen interactie, niet zinloos toekijken,
maar zelf meedoen. Het voorjaar is
uitermate geschikt om ons land te
ontdekken, want er is dan genoeg
te beleven. Neem bijvoorbeeld eens
een kijkje in Dierenpark Amersfoort.
Hier kun je de wilde dieren, zoals de
prachtige witte tijgers, maar ook de
chimpansees en leeuwen bijna
aanraken. Laatje verrassen in de
pretparken of ga eens naar een 'doe'-
museum. Bij sommigen kun je wat proeven,
technieken ontdekken, zelf meedoen en
verbreed je op die manier je algemene kennis.
In april staan de bollenvelden ook weer
volop in bloei en kun je naar allerlei
dorpen waar fraaie bloemenmozaïeken
gemaakt worden. Het toeristisch
seizoen begint niet voor niets in
april, want met de ontluikende
natuur trekken we er allemaal
graag op uit. Pak je fiets en rij
langs de mozaïeken en bollen-
velden. Trek er opuit en laatje bij
een eethuisje, cafetaria of op een
zonnig terras in een wonder-
schone omgeving trakteren op
een verse appelpunt, een
heerlijke uitsmijter, een smakelijke
soep of een lekker broodje. Een
wandeling door een prachtige
oude dorpskern of een stadshart
is natuurlijk ook aan te bevelen.

Nightlif
Nederland heeft een voortrekkersrol in
Europa als het gaat om de discotheken.
Daarnaast zijn onze DJ's wereldwijd
veelgevraagde artiesten. We kunnen
dus met recht trots zijn op de dans-
paleizen van ons land. Om dat te
vieren, vindt eens per jaar een avond
plaats, waarbij in iedere provincie door
het publiek een dansgelegenheid aan-
gewezen wordt, die zich de Beste mag
noemen. Uit die twaalf winnaars wordt
dan één Populairste Discotheek van
Nederland gekozen. Dit jaar is dat Bobs
Party Palace in Uitgeest (NH)
geworden. Ook wordt er door
Koninklijk Horeca Nederland een
Ambassadeur van de Discotheken-
branche benoemd. Dat is iemand die
heel veel betekent voor de discotheken.
Die met zijn bedrijf voor een positieve
uitstraling zorgt. Dit jaar is dat Fred
Diaz-Bauste van Hollywood Music Hall
in Rotterdam. Voor de beste muziek, de
fijnste beleving en de lekkerste muziek

Lekker shoppen, of alleen maar cultuur
snuiven. Voeg daar dan bijvoorbeeld een
toeristisch diner aan toe. Dan loop je van
restaurant naar restaurant. Onderweg
vertelt een gids van alles over de fraaie
omgeving en de oude architectuur en eet
je steeds ergens anders een gang van het
menu. Over meebeleven gesproken! Als
je inspiratie op wilt doen om er eens
lekker tussenuit te knijpen. Even een
weekendje of dagje weg? Ver weg van
alle dagelijkse beslommeringen, maar
toch dicht bij huis, op www.lekkerweg.nl
vind je voldoende tips om te overnachten,
te eten en vooral veel te beleven...

We mogen weer?
Mijn vader had vroeger een boerderij met koeien, die eind
oktober op stal gingen en dan eind maart de wei weer in
mochten. Dat was me een feest ieder jaar! Een kleine zes
maanden binnen in een bedompte stal en dan met je snuit
weer heerlijk buiten in de malse wei! Zelfs de oudste koeien
liepen die dag te springen als een jonge geit. Opgewonden
de hele wei rond hollend en buitelend van plezier.
Voorbijgangers bleven vaak staan om dit heerlijke
schouwspel mee te maken.
Nou denk je vast, we hebben het hier toch over ons
genieten? Zeker, want rond deze tijd hebben de mensen ook
iets van die malle koeien in de wei. Ga maar eens op de
eerste mooie lentedag naar buiten. Iedereen dartelt dan net
zo hard. Die eerste dag dat de zon weer eens echt schijnt.
Zo vlak na de overgang van de wintertijd naar zomertijd'als
het ineens weer 's avonds licht is. Ofwel die eerste echte
lentedag!

De hele winter binnen gezeten en als we buiten kwamen,
dan hadden we een dikke jas aan. Met dit mooie weer
kunnen we ons zelf weer laten zien. Dé plek daarvoor is
natuurlijk het terras. En als ik daar dan zit, dan zie ik
gewoon dat we inderdaad een gevoel uitstralen van 'heerlijk
we mogen weer'. De gesprekken zijn net wat geanimeerder
dan in hartje zomer. Iedereen heeft ineens lichte en
luchtige kleding aan in plaats van die zware jassen. Mooie
mannen en vrouwen laten weer zien wat ze in huis hebben.
Eigenlijk zit iedereen gewoon te genieten.

Vooral die grote grijns, die brede glimlach van oor tot oor,
valt op. We genieten met z'n allen. Ik hoop op een heerlijke
lente, een mooie, zonnige zomer en een prachtige herfst.
Dan kan ik namelijk nog veel meer genieten op de terrassen
die ons land rijk zijn. Trek er ook eens op uit, zou ik zo
zeggen en laatje verwennen op een terras. Veel plezier!
Guido Genoit (levensgenieter)

Breek de dag, tik een eitje
Je dag met een eitje beginnen, is niet alleen lekker, maar ook gezond.
De verhouding tussen goed en slecht cholesterol verandert niet als je
één eitje per dag eet. Daarnaast zit er choline in een eitje, dat weer
heel erg goed is voor je hersenen en Alzheimer voorkomt. Rond de
Paasdagen schiet de consumptie van eieren omhoog. Niet zo verwon-
derlijk natuurlijk, want geverfde eieren horen erbij als symbool van
vruchtbaarheid. Als je overnacht in een hotel is een goed ontbijtbuffet
niet compleet zonder scrambled eggs, ofwel roerei. Lekker met heerlijke
strookjes gebakken bacon. Natuurlijk kun je dan ook een gebakken of
gekookt eitje krijgen, 's Middags ga je naar een goede lunchroom voor
een heerlijke omelet kaas, ham of wat voor variatie dan ook. Eén van de
meest favoriete lunchgerechten is nog altijd een uitsmijter. Twee of drie
sneetjes brood, belegd met een paar gebakken eieren en kaas, ham,
salami, of wat dan ook. Je kunt natuurlijk ook lekker pannenkoeken
gaan eten, ook daar zitten eieren in verwerkt. Eigenlijk kom je veel
vaker een eitje tegen. Bijvoorbeeld op een vers broodje, al dan niet met
tomaat. Lekker en gezond. Kijk eens op www.ei-info.nl voor nog meer
smakelijke tips...

ga je naar deze twee superwinnaars,
maar ook naar onderstaande provin-
ciale winnaars: Jennifeu & Malibu in
Drachten (Friesland),
Stap-O-Theek FOX in Stadskanaal
(Groningen), Boogie Bar in Emmen
(Drenthe), naar Eindelijk in Almere
(Flevoland), Podium Hardenberg in de
provincie Overijssel, Brothers in Bunnik

(Utrecht), Alcazar in Puttershoek
(Zuid-Holland), Danscafé Moetsjo in
Oss (Noord-Brabant), The Apollo in
Helden (Limburg) en La Plaza in Goes
(Zeeland). In de provincie Gelderland
zijn er zelfs twee discotheken, die de
allerbeste zijn: Starlight in
Nijkerkerveen en The Matrixx in
Nijmegen. Veel plezier!

www.lckkcrwcg.nl

NATIONAAL M U S E U M W E E K E N D
17 en 18 april
Bijna alle musea zijn dan open en
een aantal is gratis.
www.museumweekend.nl

AMSTEL GOLD RACE
17 en 18 april
Fietsen in Zuid-Limburg. Op zaterdag
een toerversie in Landgraaf (tussen 50
en 250 km) en op zondag de echte
Amstel Gold Race vanuit Maastricht.
www.amstelgoldrace.nl

MOOISTE FILE VAN NEDERLAND
23 -25 april
Op de Koningin Wilhelmina Boulevard
staat in Noordwijk dan een lange rij
versierde auto's met bloemen-
arrangementen geparkeerd.
www.hollandrijnland.nl

B L O E M E N C O R S O
24 en 25 april
Zaterdag rijden de versierde wagens
vanuit Noordwijk via Sassenheim, Lisse,
Hillegom, Bennebroek en Heemstede

om 's avonds in Haarlem aan te komen.
Daar blijven ze het weekend opgesteld
staan, www.bloemencorso.info

DE AVOND VOOR KONINGINNEDAG
29 april
De avond ervoor kun je al feestelijk in
de stemming komen in Den Haag met
Koninginnenach en in Rotterdam met
de Nacht van Oranje.
www.internach.nl en www.ahoy.nl.

KONINGINNEDAG
30 april
Heineken Queensday in Maastricht
(w w w. f esti val royal. n l). een festival
voor jong en oud met sportieve
evenementen, een kindervrijmarkt,
een kinderspeelterrein en een
muziekpodium met verschillende
artiesten. In Amsterdam betekent
Koninginnedag dé Vrijmarkt. Ooit de
plaats waarop de kinderen hun over-
tollige speelgoed op straat aan buurt-
bewoners te koop aanboden, nu is het
een massaal, bijna nationaal volksfeest.
Met veel te koop, zoals rommel, antiek,
bier en saté. www.vvvamsterdam.nl.
De Koningin viert zelf haar eigen
feestdag in Warffum en Groningen...

Zodra het maar eventjes mooi weer is, mogen de
horecaondernemers ze weer buiten zetten: de stoelen
en tafels van het terras, 's Ochtends met de eerste
zonnestralen dé plek om te ontbijten. Of wat te
denken van de vertegenwoordigers die er hun
afspraken plannen. Het winkelend publiek komt op
gang: een cappuccino met een heerlijk gebakje? Een
snelle lunch op het terras van de brasserie gelegen in een winkelcentrum of bij die
mooie pleisterplaats langs de bosrand: hét rustpunt tijdens je fietstocht. Dan geniet
je van die mooie salade en een verfrissend glas rosé. Inmiddels loopt het tegen
vijven: aperitieftijd. Vraag eens naar die mooie cocktail van de maand. Kijkend naar
de ondergaand zon over de uitgestrekte velden of op het terras van het eetcafé
geniet je van je wijn bij het diner, de ene keer wat uitgebreider dan de andere keer
maar die sfeer... dat is toch anders dan thuisblijven. Even een terrasje pakken...

Terrassen zijn er in alle soorten en maten. Bij het kleine café aan de haven
waar je, onder het genot van een kop koffie met een heerlijk stuk
appelgebak, de sluiswachter de zeilboten de sluis in ziet loodsen. Ga
eens naar de stad, waar zien en gezien worden erg belangrijk is. Wat is
er mooier dan gezeten op een terras voorbijgangers te bekijken onder
het genot van een koel pilsje of een heerlijk glas wijn?.

Terrassen doen steden en dorpen leven;
zij geven iets extra's: een stuk gezelligheid
en sfeer. Heerlijk genieten van de zon, doe
je lekker op een terras...

COLOFON
contact: reacties@gastheervandesamenleving.nl

redactie: Koninklijk Horeca Nederland



TEGELS..?!
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.

Gevraagd
wegens uitbreiding tuinonderhoud
Achterhoek - Veluwe en Rivierengebied

flinke kracht
leeftijd ± 17-18 jaar.

Tevens gevraagd

vakantiehulpen
vanaf 15 jaar.

Aanmelden bij

BOOMKWEKERIJ • TUINAANLEG • HOVENIERSBEDRIJF

HALFMAM BV
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 14 24

Inname van:
• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
• zwarte grond
• gebroken puin

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax(0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

Bobbus 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 * Ruurlo ,Nieuwe weg 22:30 *
Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *

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

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

Van 13 aprü tot 8 mei 2004
bij aankoop van een zonwering

bieden wij u, bij uw Dicksoii Official Dealer,

voor 1€ extra,

uw eigen

ligstoel!
* Aanbod niet tf combineren met a mirre acties. Aanbod gt'liiig hij aankoop van cru /ormcriii}! met Dickson-dock ter
waarde van minimaal 1.000 € volgens geldigheidsduur aanhnd. In realiteit kan de lipstoe.1 lichtelijk afwijken van liet
getoonde model. De ligstoel kan apart aangekocht worden voor de prijs van 75 €.

OFFICIAL
DEALER

DICKSON

AMBIANCE Disbergen
Z O N W E R I N G Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 14 25

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Periodiek onderhoud
computernetwerken

Weevers
H
Net

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

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

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

TEGELHANDEL
mullcr-uordcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

Adverteren
in

Contact?
Vraag naar de vele

mogelijkheden
van doorplaatsing
n meerdere edities
zowel in full colour
als met steunkleur.

Telefoon
f0575; 55 10 10

Rectificatie

Op onze landelijke boomkwekerij
kunt u dit voorjaar weer
een keuze maken uit diverse
sierheesters, -coniferen en bomen.

D U A U J bolvorm, kegels, piramide en haagjes 10/15 tot 35/40 cm

TAXUS BACCATA 60/80,80/100enlOO + cm

THUJA (haagconifeer) 100/125 en 100 cm

U l V L K b t bUNlCN bolesdoorn, bolacacia, bolcatalpa, leilinde, etc.

ACTIE Taxus baccata 30/35 cm € 1,00

U bent elke vrijdag en zaterdag van 9.00 -17.00 uur
welkom of na telefonische afspraak

BOOMKWEKERIJ VISSCHERS
Hesselinkdijk 2, Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 464 494 of 06 -222 98 221

Hengelo end.

*
.

Wichmond

Vorden

h Hesaelinkdijk 2



BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGEN
GOED

"Heerlijk snel variëren dit
weekend met onze schnitzels

BESTSELLER!

Varkensschnitzel
Naturel of gepaneerd
500 gram

Hollandse
trostomaten
500 gram

ARANDEERD

RGENS
EDKOPER

BESTSELLER! BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Domme
Egberts
Senseo koffiepads
Diverse soorten
Zak 28 Stuks

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Paradise Cool
Cool orange
Pak 1 liter "

Fanta
Diverse smaken
Fles 150 cl.

Camp i na/Friese h e Vlag
Dubbelvla

Diverse smaken
Pak 1 liter

Sla met
komkommer

Samen

Mestlé
Lion, Kitkat, Bros, Muts

of Kitkat Chunky
Multipack 8
of 10 stuks

Boeren-
schouderham

150 gram

Hamlappen
Kilo

Huggies Beginnings,
Adventurers of Superfflex

Diverse maten
Pak 42-84 stuks

10?
Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

Sunil
Vloeibaar
Flacon 1500 ml.
labs Normaal of color
Doos 30 stuks
Poeder Normaal of color
Pak 1500 gram

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

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

wordt direct aan u terugbetaald.

Fijn volkorenbrood
Heel ca. 800 gram

Mars of Snickers
Ice Cream

Pak 6 stuks + 2 gratis

Spaar voor een doos
vol vrolijke perkplanten

Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculosêweq 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261 BG Ruurlo vriJd?9 8-°?;l1 -°0 7242 EC Lochem vriJda9 8.00-21.00

Tel. 0573 - 453552

_ 8.00-21.(
zaterdag 8.00-18.00 Tel. 0573 - 251056

zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

::PLUS
16/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 15 t/m zaterdag 17 april 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

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

Opgeteld de beste!
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