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Winnaar actie CompuSystem bekend:

Adriën Altof wint DVD Brander

Op de foto is de een stralende Adriën te zien de DVD Brander krijgt overhandigd. Uiteraard is de brander in zijn
systeem gemonteerd en geïnstalleerd, want service staat voorop

Op zaterdag 10 april jl. heeft
Adriën Altof uit Vorden een
DVD Brander in ontvangst ge-
nomen uit handen van Wim
Bielderman en Etienne Ooster-
hofFvan CompuSystem.

Deze actie was georganiseerd door
het Vordense computerbedrijf,
vanwege het heugelijke feit dat de
onderneming drie jaar bestond.
Vier weken geleden is in Het Con-

tact uitgebreid stilgestaan bij het
jubileum en werd de actie ook aan-
gekondigd.
Lezers werden gevraagd hun me-
ning te geven over de nieuwe web-
site van CompuSystem. In totaal
hebben 179 mensen via email la-
ten weten wat ze van de nieuwe
website vonden. Het overgrote
deel was zeer tevreden over het
nieuwe uiterlijk van de website
www.compusystem.nl

Daarnaast zijn er veel positieve re
acties binnen gekomen met be-
trekking op de unieke manier
waarop het bedrijf computers
"fullservice" aanlevert. De compu-
ter wordt niet alleen als dat de
wens is aan huis afgeleverd, maar
op verzoek ook volledig geïnstal-
leerd of (bij oudere computers) op-
nieuw geïnstalleerd. Die specifieke
dienstverlening bezorgde Compu-
System veel nieuwe klanten.

Deze week in

CONTACT
De Stiepel komt met ander
plan achter Pastorieweg
De Stiepel heeft besloten om de
bouw van 42 seniorenwoningen
op het braakliggende terrein
achter de Pastorieweg in Vor-
den niet door te laten gaan. Er
komt wel nieuwbouw maar
wat en in welke vorm is nog
niet bekend. De Stiepel beraadt
zich hierop samen met de ande-
re betrokken partijen.

Vorden kent een groot tekort aan
betaalbare en kwalitatief goede se-
niorenwoningen. Eind 1999 is De
Stiepel dan ook begonnen met
planvorming rondom dit thema.
Dit deed zij in nauw overleg met
zorgorganisatie Sensire eigenaar
van het nabij gelegen verzorgings-
huis De Wehme, verpleeghuisor-
ganisatie Sutfene, en de gemeente
Vorden. Architect Van Ouwerkerk
Geesink heeft het ontwerp voor
het plan gemaakt.

Jan Stoel, manager Vastgoed & Pro-
jecten: "Omwonenden en andere
belanghebbenden konden zich
niet in het ontwerp vinden. Ook
zijn we inmiddels ingehaald door
de tijd. De visie op een integrale
aanpak van wonen, welzijn, zorg
en dienstverlening krijgt vorm en
samen met de andere betrokken
partijen gaan we nu kijken naar
mogelijke andere oplossingen
voor ouderenhuisvesting in het
algemeen en in het bijzonder de
noodzakelijke verpleeghuisplaat-
sen".
Het is nog niet duidelijk wat De
Stiepel precies gaat bouwen achter
de Pastorieweg. Het is wel duide-
lijk dat ze bij de planvorming de
omwonenden en andere belang-
hebbenden nauw gaat betrekken.
We streven ernaar om in het na-
jaar van dit jaar een nieuw schets-
plan klaar te hebben.

G e m e e n t e V o r d e n
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Zangdienst
Op zondagavond 25 april wordt
er in de Dorpskerk weer een
zangdienst gehouden onder
het motto "Vorden Zingt'.

Er staan bekende en geliefde kinde-
ren op het programma afkomstig
uit diverse bundels die de afgelopen
tijd op verzoek zijn aangevraagd.
Er zal een korte overdenking wor-
den gehouden door dhr. S. Streu-
per uit Dieren over het thema:
'mensen die vrolijk zijn en een jui-
chende god'.

De muzikale begeleiding is in
handen van dhr. W. kuipers uit
Apeldoorn die het orgel bespeelt
en verder is er medewerking van
trompetist Reik Heusinkveld,
zodat het geheel extra feestelijk
zal klinken.
Na afloop is er gelegenheid om
na te praten onder het genot van
koffie of thee in 'de Voorde'.
Er kunnen dan eveneens nieuwe
verzoeklideren worden aangevraagd
en er is ook een boekentafel met
gratis boeken uitleen.

N I U W N I E U W N I E U W
vanaf zaterdagavond 17 april tot 20.00 uur geopend

Happy Hours
GRATIS!Pak D.E. Koffie

Rood 250 gram of
Senseo koffiepads

Alleen bij aankoop van elke € 25,00 aan overige boodschappen (excl. tabak
en statiegeld). Alleen geldig op 24 april van 17.00 - 20.00 uur.

1 O l II C plus Kogelman
••P ^B^P lü̂ P Borculoseweg 1 • Ruurlo

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 900

Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 april 10.00 uur ds. J. Kool (na de dienst is er koffiedrinken in
de Voorde); 19.00 uur 'Vorden Zingt', dhr. S. Streuper (Dieren).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 april 10.00 uur ds. LJ.R. Ort (Doetinchem).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 april 10.00 uur ds. D. Westerneng;
19.00 uur Vorden Zingt', dhr. S. Streuper (Dieren).

R.K. kerk Vorden
Zondag 25 april 10.00 uur W. Matti, Woord- en Communieviering
m.m.v. herenkoor.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 24 april 17.00 uur Eucharistieviering m.mv. gastkoor.
Zondag 25 april 10.00 uur Woord-/Communiedienst m.m.v. dameskoor.

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

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
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U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts 6f 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 aprilWA. Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 22 53.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 1130-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur. 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.
Reparatieverzoëken 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 algemeen maatschappelijk werk
Vorden: Zutphenseweg l c, tel. 090O6228724 (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar. Spreekuur maandag tym donderdag van 8.30-
9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-1730 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk tel. 09006228724 (lokaal tarief).

Yunio Oost Gelderland
Telefoon 0900 98 64, 0900-Yunio (lokaal tarief) 24 uur per dag
bereikbaar voor: Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en Kinder-
opvang.

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

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

Klachten en Intonnatieburo 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 nuuitel/org: iedere dinsdag van 1330-15.00 uur. U
kunt een a (spraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdveranging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en /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). Of mail achterhoek@dekringen.nl

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

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

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

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

Contactjes
zi jn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels: elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,50 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. bcnrineiijKe opgaven woraen c
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 gevraagd: oude
wandkoffiemolen en emaille
keukenwandklokje of pendu-
le, mob. 0655143833.

• De KunstKring Ruurlo nodigt
u uit voor de beeldenexpositie
„Beelden bij de rhododen-
drons" van 25 april tot 24 mei.
De beelden staan opgesteld in
de kasteeltuin en bij hotel-res-
taurant Avenarius. De opening
vindt plaats op zondag 25 april
om 15.30 uur in de hal van het
kasteel onder het genot van
een drankje. De opening wordt
verricht door mevrouw L. de
Zeeuw-Lases, burgemeester
van Ruurlo.

• Vlindercursus door IVN-
gidsen in de zomermaanden.
Vier lesavonden op 13 mei, 3
juni, 17 juni en 19 augustus
van 19.30-22.00 uur. Twee
excursies op 26 juni van
10.00-12.00 uur en 12 augus-
tus 's avonds. Tel. opgave
(0573) 40 18 24, (0575) 46 73
04, (0573)401077.

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

• 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.

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

• Kinderboerderij in Zelhem
zoekt voor opening op 21 mei
nog (huis-)dieren voor binnen
en buiten, event. tegen vergoe-
ding. Tel. na 17.00 uur (0314)
641449.

• Vooraankondiging. Zaterdag
8 mei a.s. jubileumgalacon-
cert muziekvereniging Con-
cordia i.s.m. Vordens Man-
nenkoor in het Dorpscentrum,
aanvang 20.00 uur.

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575)5511 11 of (0543)
51 98 46.

• Te koop: bromscooter Hon-
da Sky, nieuw gekocht 1998,
km-stand 26733. Vraagprijs
€550,-Tel. (0575)552511.

• Wie o wie heeft er werk
voor een klussenman. Brie-
ven onder nr. V 8-1 bureau
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• Krato speelt zaterdagavond
8 mei a.s. voor u het stuk „Sa-
nering" geschreven door H.
de Krier. Aanvang 20.00 uur in
Pannenkoekenrestaurant Kra-
nenburg.

• Een nieuwe tuin aanleg-
gen of een bestaande tuin
veranderen? Voor een goed
ontwerp bel Tiny van der Heij-
den, tel. 57 44 78.

• Max Havelaar koffie 2e bij
de Smaakpolitie! Cadeaupak-
ket koffie, likorette + recepten-
boekje nu €4,95 bij Wereld-
winkel Vorden.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor de zaterdagmorgen
of event. in overleg op een an-
dere dag. Enige ervaring ge-
wenst. Brieven onder nr. V 8-2,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

Bij De Groenteman Vorden
Geldig t/m zaterdag 24 april.

Uitnodiging
buurtgesprekken

CDA Vorden organiseert buurtgesprekken
over de toekomst van het buitengebied.

Op die bijeenkomsten zal ingegaan worden
op het ontwerp-reconstructieplan.

Dat plan is erg belangrijk voor het buitengebied.
CDA Vorden wil graag vernemen, wat

ondernemers en burgers vinden van dat plan.

De buurtgesprekken zullen plaatsvinden op:
dinsdag 27 april om 20.00 uur
Ludgerusgebouw te Vierakker

woensdag 28 april om 20.00 uur
Pannenkoekenrestaurant Kranenburg

te Kranenburg.
Geïnteresseerden en belanghebbenden

zijn van harte welkom!

Contactjes?
Het cement tussen
vraag en aanbod/

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

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

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

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

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

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

Bloemkool/
broccoli
500 gram 149

Lekker f r i s . komkommer
paprika 4 59
200 gram l •

2 kilo €
199Hand/pers sinaasappels« De Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3

.<$ Tel.(0575)551617
fl̂  Fax (0575) 55 37 41

KOM EENS LEKKER AN!

Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

Dorpsstraat 32 - Vorden
Telefoon: (0575) 55 35 35

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo-Tel. (0573)47 1653

Vlaai van de week:

Vers fruitvlaai
6-8 personen € Ö.OU

Dinsdag = brooddag:

3 fijn volkorenbroden € 4.00

Weekendaanbiedingen:

Tropicalcake € 3.50
Korenlander € 1.95

licht meergranenbrood met veel zaden en pitten.

Dagmenu's
19 t/m 23 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 21 april
uiensoep / kipsaté met pindasaus, nasi en salade en kroepoek.

Donderdag 22 april
zalmfilet met dillesaus, gebakken aardappels en groente / vlaflip,
bessensap, slagroom.

Vrijdag 23 april
gebonden preisoep / karbonade 'de Rotonde' met aardappels en
salade.

Maandag 26 april gesloten

Dinsdag 27 april
wiener schnitzel met gebakken aardappels en sla / ijs met slag-
room.

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

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.

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

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

Wendie en Thomas



Je ligt zo lief te slapen.
Ik kijk naar jou, raak heel behoedzaam
je kleine handjes heel even aan.
Ik zou je heel veel kusjes willen geven,
totdatje oogjes open gaan.

Daan
Simon Harry

M
t Daan is geboren op 4 april 2004, om 07.12 uur,

weegt 3465 gram en is ongeveer 50 cm lang.

Maarten en Ellen Tromp

Holtmaet12
f 7251 W Vorden

Met z'n tweeën van start,
dat gaat lekker hard.

Maar nu passen wij ons tempo aan,
omdat wij met z'n drieën verder gaan.

Jorn
is geboren op maandag 12 april 2004 om 11.04 uur, ,
weegt 3765 gram en is 52 cm lang.

Robert Ruiterkamp en Wendy Haitink

Het Elshof 5
7251 CB Vorden
(0575)551666

Wij zijn dolblij met de geboorte van onze zoon en

Ties
Marinus-Jan

Rob, Manuela, Bram en Maree Oplaat

Voornekamp 45
'K Vorden

Je hebt twee kleine handjes
geef ons er allebei één
Dan leiden wij je rond

totdatje zegt:
„Ik kan het wel alleen"

Froukje Josephine
» geboren op 16 april 2004

49 cm - 3395 gram.

Zusje van Steven
Dochter van Claudia Beulink en Renée Menkveld

Brinkerhof 27
7251 WZ Vorden

Op donderdag 29 april 2004 hopen wij ons
50-jarig huwelijksfeest te vieren. J

W.G. Moalderink
R.H. Maalderink-Fokkink

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van
harte welkom op onze receptie van 15.00 tot
17.00 uur in Partycentrum Langeler, Spal-
straat 5 te Hengelo (Gld.).

Berendschotstraat 6
7255 KB Hengelo (Gld.)

Verdrietig om zijn heengaan, maar met een dankbare
herinnering aan de liefde die hij ons heeft geschonken
en met een bevrijdend gevoel dat zijn lijden nu voorbij
is, geven wij u kennis van het overlijden van mijn dier-
bare man, onze zorgzame vader en lieve opa

Jan Havenaar

17 november 1937 112 april 2004

Corrie Havenaar-Bosveld

Rob en Hetty
Mariska
Sven

Han en Sandra
Kyra
Céliah
Deniz

Heijendaalseweg 2
7251 HW Vorden

De crematieplechtigheid heeft zaterdag 17 april plaats-
gevonden te Dieren.

De lege plek, het gemis, zal altijd blijven.

Maar uw blijken van belangstelling, lieve woorden,
brieven en kaarten na het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en opa

Antoon Beeftink

heeft ons doen beseffen dat hij niet alleen voor ons,
maar ook voor anderen veel heeft betekend.

Het was een grote steun en zal een dankbare herin-
nering blijven.

Gerrie Beeftink-Schouten
kinderen en kleinkinderen

Vorden, april 2004

Wij brengen u dank voor uw belangstelling in de vorm
van de vele kaarten en bezoeken tijdens het ouder
worden en na het overlijden van onze lieve moeder,
oma en overoma

Dina Lijftogt-Breuker

Het is ons tot grote steun geweest.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Vorden, april 2004

20-04-2003 20-04-2004

Berendina Maria
Klein Kranenbarg-Leupens

Diny

Liefde blijft en is de kracht,
die nimmer sterft.

Na één jaar. . .
Nog steeds een groot verdriet, maar dankbaar voor de
geweldige steun die we kregen en krijgen van zoveel
lieve mensen.

Wim
Jelle - Mirjam

Vorden, april 2004
HetGulik13

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

"Onze kipfilet heeft nu
Italiaans temperament''

We hebben weer iets speciaals bedacht: Peppa Chicken.
Kipfilet gekruid met pestomarinade en gevuld met

een mix van mascarpone en peppa-dew,
de zoete en tegelijk pittige vrucht die nu heel culinair

Europa verovert. En ook u roept ongetwijfeld: bellisima!

Vleeswarenkoopje

g ril l worst
Keurslagerkoopje

4 gepaneerde
schnitzels
Special

peppa-chicken
Speciaal aanbevolen

broccoli-
hamschotel
per portie

Weekaanbieding

kalfsgehakt-
saucijzen

Weekaanbieding

ei-bieslook-
salade

100 gram € o.79

°
100 gram €

500 gram €

5
450
l •

100 gram €

o?9

o?5

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Prijswinnaars van de kleurwedstrijd zijn:
Roosmarijn Voskamp

Lars Hoekstra
Jasmijn Taken

Prijswinnaars van de partypan zijn:
B. Wassink, Weidemanweg 2
Vlogman, het Eelmerink 2a

J. van Ark, Zutphenseweg 41
J. Korenblek, Ruurloseweg 36

J. Ligtenberg, de Steege 18
Joanne Zelle, Hoetinkhof

Weekblad Contact
heeft al vele kopers

de weg naar Vorden gewezen!

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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



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: Raadhuisstraat 5
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.

Burgerzaken
op 22 april 's avonds
geopend

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

Gemeentehuis
beperkt open
Op 30 april en 5,6 en 7 mei is het
gemeentehuis gesloten. Op 3 en 4
mei is de bezetting minimaal en
de dienstverlening beperkt. De af-
deling burgerzaken is op 7 mei ge-
opend van 09.00 tot 10.00 uur
voor aangiften van geboorte en
overlijden.

Recreatieschap
vergadert op 26 april
Het algemeen bestuur van het re-
creatieschap Achterhoek/Liemers
vergadert op 26 april om 15.00
uur in het gemeentehuis van
Doetinchem. De vergadering is
openbaar en op de agenda staat
onder meer: erfpachtovereen-
komst Stroombroek, benoeming
nieuw lid dagelijks bestuur, be-
leidsvisie 'Blik op de toekomst' en
de tariefstelling parkeergeldhef-
fing 2004/2005.

B en W gaan op
bedrijfsbezoek
B en W vinden goede contacten
met het bedrijfsleven in Vorden
van groot belang en één van de
initiatieven om die contacten in
stand te houden zijn de zoge-
naamde bedrijfsbezoeken van bur-
gemeester en wethouders aan be-
drijven in Vorden. Op 20 april
vindt weer zo'n bedrijfsbezoek
plaats. Burgemeester Kamerling,
wethouders Mulderije, Boogaard
en Wichers en de beleidsmede-
werkster economische zaken
brengen dan een bezoek aan staal-
constructiebedrij f Barendsen Vor-
den BV.
Doel is te bekijken wat de acti-
viteiten van het bedrijf zijn en
welke rol de gemeente speelt
(bouwen, milieu, bedrijventerrein,
uitbreidingsmogelijkheden, etc).
Een bezichtiging van het bedrijf
staat vanzelfsprekend op het pro-
gramma.

Overtreders 'hondenregels'
riskeren bon
Bij de politie zijn de afgelopen tijd verschillende klachten over hon-
denpoep op straat binnengekomen. Vervelend natuurlijk als je over
straat loopt en je glijdt uit of besmeurt je schoenen door hondenpoep
op de stoep. Wist u eigenlijk dat in de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (APV) van de gemeente Vorden regels zijn opgenomen over het
uitlaten van honden? De buitengewoon opsporingsambtenaar van de
gemeente controleert hier ook op en kan een bekeuring uitdelen als u
de regels overtreedt. Hieronder de belangrijkste regels op een rij.

Aanlijnen

Binnen de bebouwde kom moet
een hond altijd aangelijnd wor-
den uitgelaten. Redenen hiervoor
zijn de (verkeers)veiligheid: de
hond kan niet zomaar wegren-
nen. Ook is zo duidelijk wie ver-
antwoordelijk is voor het dier. Bo-
vendien zijn veel mensen bang
voor (loslopende) honden en wor-
den ook andere dieren (waaron-
der bijvoorbeeld broedende een-
den) beter beschermd als de baas
zijn hond aangelijnd heeft. Hon-
den zijn in principe overal wel-
kom. Met uitzondering van kin-
derspeelplaatsen, zandbakken,
speelweides en enkele andere
door het college van B&W aange-
wezen plaatsen

Opruimplicht

De uitwerpselen van honden mo-
gen geen overlast veroorzaken

voor andere (kleine en grote) men-
sen, bijvoorbeeld spelende kinde-
ren op grasveldjes. De eigenaar of
houder van een hond moet ervoor
zorgen dat de hond niet poept op
dat gedeelte van de weg dat (me-
de) bestemd is voor voetgangers
en in de goot van de weg. Maar
ook noemt de APV de volgende
plaatsen waar hondenpoep uit
den boze is: kinderspeelplaats,
zandbak, speelweide, openbare

plantsoen, sportveld en begraaf-
plaats. Wanneer een hond onver-
hoopt toch zijn behoefte doet op
één van deze plaatsen, dan moet
zijn baasje ervoor zorgen dat de
uitwerpselen onmiddellijk wor-
den verwijderd. De APV van Vor-
den bepaalt dat hondenbezitters
altijd een opruimmiddel bij zich
moeten hebben als ze hun hond
uitlaten. Met dat opruimmiddel
kunnen ze dan de hondenpoep
opruimen als die terecht komt op
plaatsen waar dat niet hoort.

Herkenbaar

In de APV staat tot slot dat een
hond op de openbare weg moet
zijn voorzien van een halsband of
een aangebracht identificatie
merk (een tatoeage). Op grond
hiervan kan worden vastgesteld
wie de eigenaar of houder van
een hond is. In de afgelopen we-
ken heeft buitengewoon opspo-
ringsambtenaar W. Huisintveld
regelmatig hondenbezitters aan-
gesproken als ze een van de regels
overtraden. "Tot dusver bleef het
bij een waarschuwing als ik bij-
voorbeeld iemand zag,.die z'n
hond niet aangelijnd had. Maar
binnenkort zal ik in dit soort
situaties ook verbaliserend
optreden."

Inschrijven voor de VAR-
excursie kan nog!
Op 12 mei organiseert de gemeen-
te een excursie naar afvalverwer-
kingsbedrijf VAR in Wilp om geïn-
teresseerde Vordenaren tijdens
een rondleiding te laten zien hoe
het afval dat zij gescheiden aan-
bieden wordt hergebruikt. Maxi-
maal 40 mensen kunnen mee.
Deelname is gratis. Wilt u ook
wel eens zien wat er met uw afval
gebeurt, nadat het bij u is wegge-
haald? Geef u dan snel op, want
vol is vol! Het kan nog tot 29 april
a.s. De excursie start om 13.00
uur en rond 17.00 uur bent u
weer terug in Vorden. Na de rond-
leiding over het VAR-terrein is er
een prijsvraag waar drie opletten-
de deelnemers een mooie prijs

mee kunnen winnen, waaronder
een waterbesparende douchekop
en een compostvat.

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).

Extra informatiebijeenkomsten
ontwerp-reconstructieplan
Al eerder berichten wij u over in-
formatieavonden over het ont-
werp-reconstructieplan. Tijdens
de avonden kunt u meepraten
over de inhoud van het ontwerp-
plan. Met het reconstructieplan
wil de provincie de problemen die
op het platteland spelen in relatie
met elkaar aanpakken. Het moet
ervoor zorgen dat functies als
landbouw, natuur, water, milieu,
recreatie, infrastructuur en leef-

baarheid weer in balans komen
en elkaar niet in de weg zitten.
Blijft u na het bijwonen van één
van deze bijeenkomsten nog met
vragen of onduidelijkheden zit-
ten, dan stelt de Streekcommissie
De Graafschap u in de gelegen-
heid daar antwoord op te krijgen
tijdens inloopbijeenkomsten op
26 april tussen 14.00 en 16.30 uur
bij Hotel Leemreis in Hengelo en
op 27 april tussen 19.30 en 22.00

uur bij Hotel Wildkamp in Laren.
Voor vragen over deze bijeenkom-
sten kunt u contact opnemen met
de secretaris van de Streekcom-
missie, te bereiken via het Platte-
landshuis, Hummeloseweg 85 in
Zelhem (tel. 0314 - 625 000).

Streekcommissie De Graafschap advi-
seert mede Gedeputeerde Staten van
de provincie Gelderland over de beste-
ding van provinciale en Europese gel-
den ten behoeve van de streek De
Graafschap en zij stimuleert de streek
om daartoe met vernieuwende en ge-
dragen projecten te komen.



Herdenking dinsdag 4 mei 2004
Op dinsdag 4 mei 2004 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van
hen die sinds de Tweede Wereldoorlog in het belang van het Ko-
ninkrijk zijn gevallen.

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

19.00-19.40 uur Herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk in
Vorden met medewerking van het Vordens
Mannenkoor.

19.50 uur Vertrek van de poort van de algemene begraaf-
plaats in Vorden naar de graven van de gealli-
eerden en het symbolisch graf van hen die vie-
len uit Vorden.

20.00 uur Twee minuten stilte, aangegeven door een
hoornsignaal.

20.02 uur Last Post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Vorden
- het comité 4 mei Vorden.

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor een lied en zingen
we gezamenlijk het eerste couplet van het Wilhelmus waarna ie-
dereen een persoonlijke bloemenhulde kan brengen.

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

Lekkende kranen?
Stel reparatie niet uit!
Nederlanders gebruiken ge-
middeld 128 liter leidingwater
per dag. Hiervan is maar vier liter
bestemd voor eten en koken. De
rest gebruiken 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 be-
lang. Er zijn goede mogelijkheden
om met behoud van comfort te
besparen op waardevol drinkwa-
ter. Hoe? Dat vertellen wij u in
een reeks artikelen op deze ge-
meentepagina. Deze week: Heeft
u een lekkende kraan? Repareer
deze meteen!

Vele druppels maken een zee. Dit
gezegde geldt letterlijk voor klei-
ne lekkages. Druppelsgewijs ver-
lies van water - 24 uur per dag,
365 dagen per jaar - loopt aardig
in de papieren. Een lekkende
kraan veroorzaakt met een drup-
pel per seconde een waterverlies
van ongeveer 1.000 liter water per
maand! Het lek is meestal eenvou-
dig te verhelpen door een nieuw
kraanleertje aan te brengen. Dit is
het zwarte rubberen ringetje in

Tip-. Drinken uit de kraan?

Bent u langer dan een week
weggeweest? Drink dan niet
meteen het eerste water uit
de kraan, maar laat dit even
doorlopen (en was bijvoor-
beeld eerst uw handen). Stil-
staand leidingwater kan veel
koper bevatten en dat is niet
gezond.

de kraan. Leertjes koopt u bij doe-
het-zelfzaken en kosten ongeveer
€ 0,25 per stuk. Neem het oude
exemplaar mee als voorbeeld voor
de goede maat. Kraanwater be-
spaart u ook door er een gewoon-
te van te maken tijdens het tan-
denpoetsen of scheren de kraan
dicht te draaien. Heeft u warm
water nodig? Zet dan eerst alleen
de warm water kraan geheel
open, voordat u de koude kraan
erbij aandoet. Het water is zo het
snelst warm en er loopt dus niet
onnodig veel water weg.

Waterbespaarder in de kraan

Tot slot is de Lieventum waterbe-
spaarder een absolute aanrader.
Heeft u een kraan drie minuten
laten lopen, dan is 45 liter water
in het riool verdwenen. Met de
waterbespaarder (circa € 2,-) kunt
u dit terugbrengen naar 21 liter.
En u merkt er nauwelijks iets van
in het gebruik. De waterbe-
spaarder brengt u eenvoudig aan
tussen de bestaande schuimstraal-
mond en kraanmond en past in
praktisch alle gevallen. Uiterlijk is
er na installatie niets aan de
kraan te zien. Er zijn al circa 1,5
miljoen Lieventum Waterbespaar-
ders in gebruik. Voor meer infor-
matie en verkoopadressen, tel.
(020) 553 96 30.

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 vrij-
dag 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 opne-
men met de Afval-Informatie-Lijn
van Berkel Milieu (0575) 545 646
of kijken op www.berkelmilieu.nl.

^ R A A D S V E R G A D E R I N G ]

22 a p r i l 2 0 0 4
De gemeenteraad vergadert op
22 april om 20.00 uur
besluitvormend. U bent van
harte welkom deze openbare
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan de volgende
onderwerpen:

• Gemeentelijke herindeling:
mondelinge toelichting

• Verzoek om
planschadevergoeding art. 19
WRO Ruurloseweg 55

• Beleidsnota ja/nee nieuwe
landgoederen (opiniërend)

• Krediet voor aanvraag
Stimuleringsregeling
Breedtesport Impuls en
procesbegeleiding

• Voorjaarsrapportage

Hieronder zijn enkele
onderwerpen nader belicht:

Verzoek om planschade-
vergoeding Ruurloseweg 55
De eigenaars van het huis op
Ruurloseweg 51 hebben bij de
gemeente een verzoek om plan1

schadevergoeding ingediend
omdat zij van mening zijn dat
hun onroerende goederen door
de uitvoering van bedrijven-
terrein Werkveld Oost in waar-
de zijn gedaald. De onafhanke-
lijke stichting SOAZ heeft het
verzoek bekeken en geadviseerd
een schadevergoeding van

€ 16.027,- uit te keren.
Burgemeester en wethouders
vragen de raad hiervoor krediet
beschikbaar te stellen.

Beleidsnota ja/nee nieuwe
landgoederen(opiniërend)
In de beleidsnota ja/nee nieuwe
landgoederen staat dat de ge
meente op beperkte schaal het
ontstaan van nieuwe landgoe-
deren kan toestaan. Als een
nieuw landgoed leidt tot maat-
schappelijke winst, doordat het
bijvoorbeeld een ecologische
verbindingszone gaat vormen,
kunnen er mogelijkheden zijn.
De raad spreekt in deze verga-
dering opiniërend over dit
voorstel. De beleidsnota komt
later dit jaar in de besluit-
vormende raad.

Krediet aanvraag Stimulerings-
regeling Breedtesport Impuls
en procesbegeleiding
De gemeenten Vorden en
Hummelo en Keppel willen
gezamenlijk bij het ministerie
van Volksgezondheid subsidie
aanvragen voor het stimuleren
van breedtesport. Het ministe-
rie heeft hiervoor een speciale
regeling. Doel is het lokale
sportaanbod duurzaam verster-
ken door één of meer sport-
trajecten te realiseren. Vorden
en Hummelo en Keppel willen
de trajecten 'Bewegen in Onder-

wijs en Sport (BIOS)' en 'Onder-
steuning van vrijwilligers van
instellingen die zich met sport
bezighouden', opstarten. Voor
de begeleiding van dit proces
willen burgemeester en
wethouders de Gelderse Sport
Federatie inschakelen. De kos-
ten hiervoor bedragen € 2.800,-.
De raad wordt om dit krediet
gevraagd.

Spreekrecht

U kunt aan het begin van deze
openbare vergadering spreken
over een onderwerp dat voor u
of het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één uit-
zondering: u mag geen onder-
werp aan de orde stellen dat op
de agenda staat. U kunt u uiter-
lijk woensdag tot 17.00 uur
voor de raadsvergadering aan-
melden bij de griffier, de heer
G. Limpers, onder opgave van
het agendapunt waarover u
wilt spreken.

Ontwerp-beleidsplannen en -verordeningen
nieuw bijstandsbeleid Bronckhorst in inspraak

Het maken van een nieuw bij-
standsbeleid voor Bronckhorst is
in volle gang. Onlangs heeft de
klankbordgroep, waarin raadsle-
den van de vijf gemeenten zitten,
zich op hoofdlijnen uitgesproken
over de uitgangspunten voor het
nieuwe beleid. Hierover heeft u
eerder op deze gemeentepagina
kunnen lezen. Aan de hand van
die uitgangspunten is de uitvoe-
ringsgroep (hierin zitten de be-
leidsambtenaren) aan de slag ge-
gaan met het opstellen van ont-
werp-beleidsplannen en -verorde-
ningen waarin het bijstandsbeleid

voor Bronckhorst beschreven
staat.

Deze ontwerp-plannen en -veror-
deningen liggen van 21 april t/m
19 mei voor een ieder ter inzage.
U kunt de plannen inkijken bij de
units van het gemeentehuis en
binnen de bovenstaande termijn
(schriftelijk) uw reactie geven aan
burgemeester en wethouders.

De volgende stukken liggen ter
inzage:
• Beleidsplan Wet werk en

bijstand

• Reïntegratie- en premieverorde-
ning

• Verordening Cliëntenpartici-
patie

• Toeslagen- en verlagingen-
verordening

• Maatregelenverordening
• Beleidsplan handhaving
• Beleidsplan verhaal en terug-

vordering

Volgende week vindt u op deze
gemeentepagina meer infor-
matie over de inhoud van de
ontwerp-plannen en -verorde-
ningen.

Deponeer karton in kleine stukken bij milieustraat

Bij de milieustraten achter de Su-
per de Boer en op de kruising
Hoetinkhof, dr. C. Lulofsweg kan
onder meer papier/karton geschei-
den worden ingeleverd. Dit ge-
beurt veelvuldig en dat is natuur-
lijk een goede zaak voor het mi-
lieu!

'Vol?'

De papier/kartoncontainers zijn
alleen vaak snel 'vol', terwijl ze
niet vol zijn. Grote stukken kar-
ton blijven regelmatig in het bo-
vengrondse deel haken en dat
stopt de doorstroom, terwijl de
container onder de grond dan
niet vol is. Ons verzoek aan u is
dan ook: lever uw karton in klei-
ne stukken in. Snij of scheur een
kartonnen doos eerst in stukken

en deponeer ze dan pas. Tot slot:
karton hoort niet in de drankpak-

ketten container maar in de pa-
pier container.

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

Lees de herindelingskrant en kom naar de informatie-
bijeenkomst!

m•

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 pro-
fielschets. Daar staan de wen-
sen en gedachten van de hui-
dige gemeentebesturen over
het toekomstige Bronckhorst
in beschreven. Maar zoals de
naam schets al zegt, zonder
ook uw mening als inwoners

te kennen is het natuurlijk
niet af. Elke gemeente organi-
seert daarom een informatie-
bijeenkomst om de ideeën van
haar inwoners te inventari-
seren. Data en locaties van de
informatiebijeenkomsten
staan in de herindelingskrant.
Voor Vorden kunnen we in
ieder geval vast bekendmaken
dat de datum 12 mei a.s. is,
om 19.00 uur in het Dorpscen-
trum. Het geheel (de profiel-
schets en uw mening als
inwoners) wordt in een later
stadium aan het nieuwe be-
stuur van de gemeente
Bronckhorst overhandigd.



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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Enkweg 3, voor het veranderen van een bedrijfsgebouw, datum ontvangst: 7 april

2004
• De Haar 30, voor het bouwen van een carport, datum ontvangst: 13 april 2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Hengeloseweg 7, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst: 7 april

2004
• Het Jebbink 13, voor het vergroten van de sporthal, datum ontvangst: 8 april 2004
• Leestenseweg 32 in Vierakker, voor het verbouwen van een woning en bijgebouw,

datum ontvangst: 7 april 2004

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

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Storm van 's-Gravesandestraat 9, voor het bouwen van een bergruimte,

vrijstelling voor: overschrijden rooilijn

G e b r u i k s v e r g u n n i n g e n
• Dorpsstraat ongenummerd/parkeerplaats gelegen ten oosten van Dorpsstraat 3,

voor het gebruiken van een tent als feestruimte op 30 april en l mei
• Evenemententerrein tussen Baakseweg en Lindeselaak in Wichmond, voor het

gebruiken van een tent als feestruimte van 21 t/m 30 augustus
• Feestweide bij kasteel Vorden, voor het gebruiken van een tent als feestruimte op

18 t/m 20 juni
• Larenseweg l, voor het gebruiken van een tent en schuur als feestruimte op 24 en

25 april

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor uitbreiding festiviteiten koninginnedag (kermis en

kleedjes markt) op l mei in 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 ter-
mijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Wanneer deze vergunningen aan aan-
vragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied en de sector samen-
leving (alleen vergunningen algemeen).

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t we r p - bes lu i t
( a r t . 1 3 . 4 Wm e n a r t . 3 : 1 9 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de open-
bare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 23
april tot en met 21 mei 2004 ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
• Fa. H.Jansen, IJselweg 13, 7233 SJ Vierakker, voor: een nieuwe, de gehele

inrichting omvattende, vergunning voor het produceren van veevoeder en het
verkopen van vevoeder en kunstmeststoffen, datum aanvraag: 19 februari 2004,
adres van de inrichting: IJselweg 13 in Vierakker, kadastraal bekend gemeente:
Vorden, sectie R, nr. 329

• de heer Sprukkelhorst, Nijlandweg 6, 7251 KK Vorden, voor: een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende, vergunning voor een rundveehouderij, datum
aanvraag: 21 januari 2004, adres van de inrichting: Nijlandweg 6, kadastraal
bekend gemeente: Vorden, sectie C, nr. 1471 /1473

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 22
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 22 mei 2004.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met een concours hippique geldt éénrichtingsverkeer op de Schutte-

straat vanaf de Ruurloseweg tot de Vordenseweg op 24 en 25 april. De Schutte-
straat mag dan niet vanaf de Ruurloseweg ingereden worden. Op dit deel van de
weg is ook een parkeerverbod van kracht op die dagen.

• In verband met de kermis en kleedjesmarkt is de Kerkstraat op l en 2 mei van
08.00 tot 01.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op 27 april 2004 vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 8 april tot en met 22
april 2004, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen
en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op 29 april behandeld in
de voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door de rayonarchitect te
behandelen bouwplannen ligt vanaf 23 april 10.00 uur ter inzage bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en wordt tevens
bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de lijst op de website van de
gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk 22 april om 12.00 uur bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen
plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de welstandscommissie
voorgelegd.

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

Herfst in Riga Volleybal

Zondagmiddag 25 april wordt
in het TheateronderdeMolen'
het toneelstuk 'Herfst in Riga',
dat reeds veel successen boekte
in omliggende schouwburgen
opgevoerd door Sander van
Voorst en Elly Janssen onder re-
gie van Wietse Siebenga.

TONEELSPEL IN 2 BEDRIJVEN
Vertaling: Marko Fondse

In het mooie en intieme 'Theater-
OnderdeMolen' zijn we getuige
van een aantal ontmoetingen tus-
sen de geneesheer-direkteur (Ro-
dion) van een sanatorium aan de
golf van Riga en één van de vrou-
welijke patiënten (Lidia). Beiden
zijn niet zo jong meer. Tijdens hun
ontmoetingen praten ze over vroe-
ger, over zichzelf, over hun zorgen
en hun vreugden, waarbij ze af en
toe hun gevoelens bloot geven.
Langzamerhand wordt er een
band tussen deze twee mensen ge
weven en leren ze elkaar (en wij
hen) kennen en begrijpen. Een
ontmoeting van twee mensen die
in de Herfst van hun leven besef-
fen dat er meer is dan het eenza-
me bestaan van dit moment.

Elly Janssen is van beroep actrice
en docente drama en ballet en in
haar vak geen onbekende.Haar
ballet en Theaterschool "Studio
Elédance" heeft al menigmaal van
zich doen spreken. Zij heeft zich
door de jaren heen ontwikkeld als

een veelzijdige vakvrouw met een
grote liefde voor het theater in de
breedste zin van het woord. Zij
heeft diverse theaterproducties op
haar naam staan als regisseur en
als actrice. Samen met Nini Derl-
agen vormen ze het cabaretduo
"Entr'Acte".

Sander van Voorst speelde met
veel succes in "Alles voor de tuin"
van Edward Albee en "Zaken voor
zonen" van Arthur Miller. Hij is
een toneelspeler die gevoelens en
emoties niet uit de weg gaat. Hij
regisseerde ook opera's als "Dido
en Aneas" van Henri Purcell.
Sinds kort is hij als artistiekleider
verbonden aan De Lochemse
Openluchtspelen. Elly en Sander
hebben in het verleden veel
samengespeeld onder regisseur
Wolf Engel. Sinds vorig jaar wer-
ken ze weer samen bij het open-
luchtspel waar Elly regisseert en
Sander artistiek leider is.

Regisseur Wietse Siebenga stu-
deerde tien jaar geleden af aan de
Hogeschool voor de Kunsten als
docent dramatische vorming,
maar zijn specialiteit acteren en
'Verhalen Vertellen'. Toen hij
'Herfst in Riga' te regisseren met
Sander Van Voorst en Elly Janssen
zei hij spontaan ja.

Reserveren aanbevolen, telefoon
(0575) 55 69 87 of per e-mail:
info@theateronderdemolen.nl

PELGRUM DASH
Uitslagen zaterdag 17 april
dames
Vios Eefde Dl - Pelgrum Dash D2:3-1
DVO Dl - Pelgrum Dash Dl: 1-3
Pelgrum Dash D3 - Tornado Dl: 2-3
Pelgr. Dash D4 - Vios Beltr. D3: 2-3
Pelgrum Dash D5 - DVO D7:1-3
heren
Brevolk Hl - Pelgrum Dash H3:40
Pelgr. Dash H2 - Vios Beltr. Hl: 3-1
Pelgrum Dash Hl - Favorita Hl: 4-0
meisjes
Givo MA1 - Pelgrum Dash MA1:3-1
Givo MCI - Pelgrum Dash MC3:4-0
Longa MB1 - Pelgr. Dash MB1: 3-1
Dijkman MCI - Pelgrum MC2: 3-1

PVVorden
De eerste vlucht van het seizoen,
vanaf Maaseik over een afstand
van circa 120 kilometer, leverde
een dubbele overwinning op voor
Herman Eykelkamp. De uitslagen
waren: H. Eykelkamp l, 2,4,5,8,9,
12,13,15; Comb. A& A Winkels: 3,
6,7,17; Jitske Winkels 10; C. Bruin-
sma 11, 19, 20; GA Wesselink 14;
H.J. Stokkink 18. De uitslagen van
de vlucht vanaf Tessenderloo over
een afstand van 140 kilometer wa-
ren als volgt: HA Eykelkamp l, 2,
5, 14, 16; M.M. Tiemessen 3, 13; J.
Meyer 4; C. Bruinsma 6, 18; Jitske
Winkels 7; Comb. A en A Winkels
8, 9, 10, 11, 12, 17; DJ. Gotink 15;
H.J. Stokkink 19.

Eendagsbestuur N.B.V.P.
Woensdagavond 21 april in de
Herberg verzorgt dit bestuur
voor l dag een avondvullend
progamma het is voor ons alle-
maal een verrassing wat er ko-
men gaat.

Men roept daarom ook al de leden
op om te komen, en breng het
stembiljet mee, wat bij het Platte-
lands vrouw magazine was toege-
voegd.

Lammert Haanstra
gastles Manege 't Hameland
Maandagavond 29 maart ontvin-
gen 3 verenigingen op hippisch
gebied te samen de heer Lam-
mert Haanstra uit lippenhuizen
(Friesland) in de manege aan de
Hamelandseweg te Vorden.

Het publiek, bestaande uit paarden-
liefhebbers van 'onder het zadel'
en Vanaf de bok', genoot ademloos
van de instructies van deze longeer-
fanaat. 'Longeren is een manier
om een paard effectief te trainen'
en dat betekent niet 'rondjes
lopen aan de longeerlijn'.
De avond begon met een demon-
stratie lenigheid voor de longeer-
der (een goede conditie voor de
ruiter is net zo belangrijk): de spa-
gaat is een koud kunstje voor de
heer Haanstra en een soepele rug,
arm en pols zijn eveneens niet

onbelangrijk. Als je vervolgens van
je paard vraagt lenig te zijn, moet
je ook weten waarom en hoe dit
doel te bereiken. Vanuit 'rust en
vakmanschap' kunt je heel veel
bereiken en dit werd dan ook aan
het publiek getoond.
De toehoorders waren net zo
rustig als de heer Haanstra, en met
een rustig applaus, in verband met
de aanwezigheid van een onerva-
ren paard in de ring, werd dit nog
eens onderstreept.
Aan het slot van de 3 uur durende
clinic kon worden geconcludeerd
dat het een zeer leerzame avond
was. De 3 verenigingen, de LR & PC
'de Graafschap' en 'In de Reep'n',
beiden uit Vorden en "In Stap en
Draf' uit Hengelo zien terug op
een geslaagde samenwerking en
zeker voor herhaling vatbaar.

Collecte ZOA De collecte voor ZOA-Vluchte-
lingenzorg, heeft in Vorden
60230 euro opgebracht.



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

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

Brummen
DutchPC Electronics
Ambachtstraat 4b
Tel: 0575-476621

Zelhem
DutchPC Store _
Markt 1
Tel: 0314-620144

modekoopjes
JUST SMALL
babybroekjes
denim
norm. 12,50
nu voor:

JUST SMALL
baby T-shirts
in div. kleuren
norm. 2,99
nu voor:

nu 2
voor:

PERSIVAL
T-shirt
met capuchon
zowel korte/lange
mouw
mt. 92-140
norm. 5,99
nu 2 voor:

PERSIVAL
broek
linnen/katoen
mt. 92-176
norm. 12,50
nu voor:

Aalten - Apeldoorn - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg - Eibergen

Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo - Lichtenvoorde

cicintc"|cïïi
CFASJ-FASHION l
mode voor het héle

Week 17-04: aanbiedingen geldig van 21 april t/m 1 mei

Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Raalte - Rheden - Terborg

Tubbergen - Ulft - Vorden - Vriezenveen - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

m Jansen & gal
autoschadebedriif l

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

FOCWA
BOVAG

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
* TUINONTWERP *

TUINAANLEG (RENOVATIE)
* TUINONDERHOUD

-:•:- (SIER)BESTRATING*
VIJVERS *

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Fax: (0575)441715

HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (O575) 55 10 12 • Auto te l. O6 51911855.

Gevraagd zo spoedig mogelijk

tandartsassistente
voor 20-24 uur per week
maandag t/m woensdag.

Tandartspraktijk

R.C. Boersma
Stationsweg 31, 7251 EL Vorden

Tel. (0575) 55 19 08

den 4 akker
b o e r d e r i j w i n k e l

Kapel weg 14 • Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • Fax (0575) 44 28 35

het aspergeseizoen
is weer begonnen.

Wij hebben het grootste
assortiment broodbak-/
cakemixen.

OPENINGSTIJDEN:
september - april
ma. t/m do. 13-30 -19-00 uur
vrijdag 10.00 -12.00 en 13.00 -19.00. uur
zaterdag 10.00 -17.00 uur

mei - augustus
ma. t/m vr. 10.00 -12.00 en 13.00 -19.00. uur
zaterdag 10.00 -17.00 uur.



Zaterdagavond 8 mei galaconcert met medewerking van het Vordens Mannenkoor

Voorzitter Mark Heuvelink: Tijd om even bij het
135 jarig bestaan van 'Concordia' stil te staan!'

Voorzitter Mark Heuvelink

De muziekvereniging 'Concor-
dia' geeft zaterdagavond 8 mei
samen met het Vordens Man-
nenkoor, ter gelegenheid van
het 135 jarig bestaan in het
Dorpscentrum een galaconcert.
'Het is weliswaar geen officieel
jubileum, maar wel een lus-
t rum j aar. Tijd om er even bij
stil te staan. Het is goed voor
een stukje motivatie en de on-
derlinge band. 135 jaar, het
geeft toch iets extra's', zo zegt
voorzitter Mark Heuvelink.

Hoe anders was het 35 jaar gele-
den, tijdens het 100 jarig jubi-
leum. Van een honderdjarige mag
je verwachten dat hij of zij gaat
sterven en kun je stellen, het was
een lang leven en dat is velen niet
gegeven. Bij deze oudste Vordense

muziekvereniging leek de tijd
"van gaan" ook te zijn aangebro-
ken. In wat nu heet "De Herberg"
spraken we destijds aan de voor-
avond van het jubileum met een
aantal muzikanten.

Eigenlijk zaten ze toen als een stel
"dooie vogeltjes" bij elkaar. Hun
"Concordia" bestond nog wel op
papier, de realiteit was duidelijk
anders. Bijna geen leden meer, de
muziekinstrumenten waren "er-
gens" op een zolder gelegd, mu-
ziek maken was er niet meer bij.

Sinds het overlijden van 'oer-Con-
cordia man' Derk Wolters (eind ze
stiger jaren) was de vereniging in
een neerwaartse spiraal terecht ge
komen. In plaats van een jubelend
verhaal in de krant over het 100 ja-

rige "Concordia", verscheen er een
artikel met de kop "Concordia op
sterven na dood".

Er ging in Vorden een siddering
door iedereen die "Concordia" een
warm hart toedroeg. Concordia
dood, dat kan toch niet! Muzikan-
ten die het bijltje er al bij neer had-
den gegooid, zochten contact met
elkaar. Met als gevolg dat getracht
zou worden om Concordia weer
gezamenlijk uit het diepe dal te
trekken. De instrumenten werden
van het stof ontdaan en Karel Wol-
ters, zoon van de legendarische
Derk Wolters, was bereid om tijde
lijk de dirigeerstok ter hand te ne
men. En zie de "stervende" mu-
ziekvereniging bloeide weer op. En
dat alles tot grote vreugde van veel
Vordenaren.

Voorzitter Mark Heuvelink moet
glimlachen, als tijdens het gesprek
'het leven van een honderdjarige'
wordt aangesneden. 'Ik ken het
verhaal van 'horen, zeggen'. Ja on-
ze vereniging heeft het een aantal
jaren zeer moeilijk gehad, maar
gelukkig ligt die periode ver ach-
ter ons. We hebben momenteel in
Hugo Klein Severt ( leraar aan de
muziekschool in Winterswijk) een
prima dirigent. Hij is een perfectio-
nist, zeer begaan met de leden en
bovenal weet hij de muzikanten
goed te motiveren. Trouwens ook
over zijn voorgangers Henk Wendt
en Hans Kraxner niets dan lof. Ook
zij hadden hun verdiensten voor "
Concordia", zo zegt Mark Heuve
link.

AFDELING UITMUNTENDHEID
Het harmonieorkest komt thans
uit in de afdeling " Uitmuntend-
heid". Mark: " Het orkest telt 40 Ie
den. De kwaliteit is voldoende om
ons in deze afdeling te handhaven.
Om door te kunnen groeien naar
bijvoorbeeld de ere afdeling of
nog een stapje hoger, de vaande
lafdeling, is met de huidige bezet-
ting niet haalbaar. In dat genre
zijn instrumenten zoals de fagot,
de hobo en de basklarinet een ver-
eiste. Wij mogen blij zijn dat wij
tijdens een concours in de afde
ling "Uitmuntendheid" een eerste
prijs kunnen behalen.

Met het oog op de toekomst blijf je
als bestuur altijd zoeken naar
nieuwe leden. Die kunnen we best
gebruiken. Zo organiseren we in
oktober een muziekdag onder het
motto 'Schuif-es-aan'. We gaan
oud-leden en muzikanten die we
kennen en die niet bij een muziek-
vereniging zijn aangesloten, aan-
schrijven met het verzoek om het
nog eens te proberen. Ze kunnen
zich nu alvast bij mij opgeven
(tel. 51 72 31)', zo zegt Mark Heuve
link. De drumband, onder leiding
van Mike de Geest, heeft 15 leden.
Te weinig om deel te nemen aan
concoursen, vandaar ook dat er sa-
men met de drumband van 'Apollo'
uit Laren wordt opgetreden zoals
bijvoorbeeld eind vorig jaar tij-
dens een festival in de Rijnhal in
Arnhem.

JONGE VOORZITTER
Mark Heuvelink is met zijn 25 ja-
ren een zeer jonge voorzitter.
Daarover zegt hij: " In 2002 gaf Pe
ter Kraayeveld tijdig aan dat hij
met het voorzitterschap wilde
stoppen. Het bestuur ging op zoek
naar een opvolger, ook de leden

werd verzocht om kandidaten
'aan te dragen'. Uiteindelijk werd
ik voorzitter. Ik vind het leuk om
te doen, met name omdat ik mij
zeer betrokken voel bij "Concor-
dia". Een voorzitter kan het niet al-
leen, we hebben gelukkig een goed
bestuur", zo zegt Mark.

De liefde voor de muziek begon bij
Mark Heuvelink al op 9 jarige leef-
tijd. Toen werd hij lid. "Ik begon
op trompet, een half jaar later
werd het de bariton en dat instru-
ment bespeel ik nog steeds.

In de beginfase had ik les van Hans
Kraxner", zo zegt hij terugkijkend.
Vervolgens nam hij in Zutphen ge
durende vier jaar les op de muziek-
school (bariton) en behaalde hij
het diploma " A t/m D".

Naast het spelen in het harmonie
orkest (en het voorzitterschap)
heeft Mark Heuvelink in de loop
der jaren tal van werkzaamheden
voor 'Concordia' verricht. Zo heeft
hij een aantal jaren het leerlingen-
orkest onder zijn hoede gehad. Hij
heeft zitting gehad in de muziek-
commissie d.w.z. in samenspraak
met de dirigent, de muziek voor
de concoursen en de concerten uit-
zoeken. In 2001 begon hij, onder
auspiciën van de Stichting Kunst
en Cultuur Gelderland (SKCF) met
de cursus assistent dirigent. Hij
slaagde in 2003. Datzelfde jaar
werd Mark dirigent van het fan-
fareorkest 'Excelsior' in Ellecom.

Leeftijd 25 jaar: muzikant, voorzit-
ter en dirigent! 'Wat ik het liefste
doe? Dirigeren, dan kan ik mijn ei-
gen interpretatie aan de muziek
geven', zo zegt de man die overdag
zijn leven invult als accountant en
die al zijn vrije tijd besteed aan
zijn grote passie, de muziek! Hij
heeft de muzikale inslag van moe
derskant. Moeder Engelien speelt
bij 'Concordia' al 28 jaren klarinet.
Over zijn broers Remco (23) en
Herbert (20) zegt Mark heel diplo-
matiek 'Misschien hebben zij wel
talent, maar geen liefhebberij'!

Tijdens het gala- concert op zater-
dagavond 8 mei brengt 'Concordia'
voor de pauze het wat 'serieuzere'
werk zoals bijvoorbeeld filmmu-
ziek ('Lord of the Rings'). Na de
pauze is er een gezamenlijk optre
den met het Vordens Mannen-
koor. Ook zal het koor apart een
aantal nummers zingen. Mark
Heuvelink weet op voorhand al
één ding zeker: 'Het publiek krijgt
die avond een leuk en gevarieerd
concert voorgeschoteld'.

Richard Sleumer clubkampioen
bij RTVVierald«r-Wichniond

Geslaagde ledenwerfactie PCOB

Wielrenner Richard Sleumer is
afgelopen woensdag clubkam-
pioen geworden bij RTV Vierak-
ker-Wichmond. De renner was
de hele de wedstrijd goed attent
van voren en werd daarom ook
beloond naar werken.

Aan de start stonden ongeveer 20
renners. De wedstrijd begon rus-
tig. Voor Andre Bargeman te rus-
tig. Daarom demarreerde hij al na
een paar ronden. Daardoor ging
het tempo in het peloton snel om-
hoog en viel ook niet meer stil.
Even later werd Bargeman door
het op hol geslagen peloton terug-
gepakt. Vlak daarna probeerde Pe
ter Makkink het. Maar ook deze

poging was gedoemd om te mis-
lukken. Ook Martij n Verstege,
Andre Bargeman en de latere win-
naar Richard Sleumer probeerde
het, maar ook zonder resultaat.
Toen de rust wat weerkeerde in
het peloton demarreerde Peter
Makkink nog een keer.

Richard Sleumer kon nog net aan-
pikken bij Peter. Ook de Neder-
lands kampioen veldrijden bij de
junioren, Thijs van Amerongen
sloot later bij het tweetal aan. Hun
voorsprong liep gestaag uit. Toch
wist het peloton vier kilometer
voor het eind het drietal terug te
pakken. Alles leek er op dat hét
een massasprint zou worden.

Maar Marco Loman had daar geen
trek in. In een alles of niets poging
demarreerde hij uit het peloton.
Alleen Richard Sleumer kon nog
bij het achterwiel van Marco ko-
men.

Hun voorsprong was niet groot.
Toch kon het peloton de twee niet
terugpakken omdat Marco enorm
aan het sleuren was op kop.

In de sprint a deux won Richard
Sleumer. Na afloop bedankte Ri-
chard zijn medevluchter.

'Zonder Marco had ik vandaag niet
gewonnen', aldus de gelukkige
winnaar.

Het bestuur van de PCOB-afde-
ling besloot tijdens de jaarver-
gadering in januari 2004 tot een
gezamenlijke ledenwerfactie.

Onder het mom van "Leden wer-
ven leden"gaven zich 6 leden op
om een aantal adressen te bezoe
ken met goed materiaal, door de
secretaris, opgesteld. De uitslag
was boven verwachting. Tijdens de
laatste ledenvergadering kon het
100e lid al worden verwelkomd,
nl.mevr.M.Rouwenhorst.

In de laatste Info, die in het leden-
blad was gevoegd, lazen we dat
sinds januari 2004 zich 24 nieuwe
leden hebben ingeschreven, zodat
de afdeling momenteel 113 leden
telt. Daar is het bestuur erg blij
mee en is de ledenwervers erg
dankbaar voor dit mooie resultaat.
Nu sluit de actie aan bij de lande

lijke ledenwerfactie, die er naar
streeft, dat elk afdeling 10% leden-
groei weet te behalen.Daar zit Vor-
den al ruim boven.Enkele leden
zijn zo enthousiast, dat ze hiermee
door willen gaan; het bestuur
heeft nog adressen voorradig. Als
u belangstelling hebt, bent u wel-
kom op de middag bijeenkomsten
of nog beter dat u zich aanmeldt
als lid bij de secretaris Johan Bob-
bink, tel. 55 35 88.

De volgende middag bijeenkomst,
die samen met de ANBO wordt ge
houden is op donderdag 22 april
as. te 14.30 uur in het Stampertje.
Dan zal de heer Ben Godtschalk
uit Vorden ons komen vertellen
over booreilanden, gas-en oliewin-
ning en alles wat daarbij komt kij-
ken.Het belooft een leerzame mid-
dag te worden, waarbij iedereen
van harte welkom is.



Advertorial

Al vanaf 1972 bezoeken mensen vanuit heel Nederland en soms zelfs vanuit Duitsland en België
Anne Waterlander in zijn praktijk voor zeer uiteenlopende klachten zoals:

Spanningen, stress, hyperventilatie, leerproblemen, concentratiestoornissen, hooikoorts, depressiviteit,
lusteloosheid, vermoeidheid, overgangsklachten, hormonale stoornissen, prostaatklachten, impotentie,
gewrichtsklachten, vermoeidheid, hoofdpijn, migraine, koude handen en voeten, onvruchtbaarheid,
overspannen, slapeloosheid, ziekte van pfeiffer enz.

Anne Waterlander zoekt altijd naar de oorzaak van deze klachten voor hij aan
de behandeling begint. Dit doet hij o.a. door gebruik te maken van een apparaat
waarmee hij diverse acupunctuurpunten aan zowel handen als voeten meet.
Punten die een verbinding hebhen met o.a. het immuunsysteem, het lymfe-
systeem, longen, darmen, maag, milt, pancreas, hart, blaas, nieren, gal. lever,
bloedsomloop, zenuwstelsel, geslachtsorganen, huid, spieren en gewrichten.
Tevens kan gemeten worden welke geneesmiddelen een gunstige invloed
hebben op de gevonden problemen.
Ook kan gemeten worden of psychische problemen zoals verdriet, angst, zorgen,
boosheid, overbezorgdheid, emoties met klachten te maken hebben.

Na het vaststellen van de oorzaak van de problemen kunnen behandelingen
bestaan uit een complex aan mogelijkheden zoals o.a.:
Magnetiseren, homeopathie, fytotherapie, gemmo- en organotherapie.

Vergoeding verzekering. Consulten worden geheel of gedeeltelijk vergoed
door een toenemend aantal verzekeraars.

A. Waterlanden
magnetiseur en natuurgenezer.

Erkend lid NVGN en RING
Erkend lid VBAG en SIRTAG

28 april 10.00 tot 18.00 uur
Kortom, voor een betrouwbaar

gezondheidsadvies kunt u een afspraak
maken met natuurgeneeskundig therapeut

A. Waterlander
bij:

Barendsen
Zutphenseweg 3A, Vorden

Kom langs of bel voor een afspraak:
tel. 0575-554082.

Ananas-
bavaroisevlaai

8?°
Caramel
koeken

groot

klein
90

Echte Bakker
VAN ASSELT

r ais
150• •
Lj

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel.(0575)551384

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

HET STRAATWERK ROND UW HUIS
MOET MOOI ÉN PRAKTISCH ZIJN

Wij hebben voor u ...
• Hoogstam fruitbomen

• Bloeiende magnolia's rood - wit - roze

• Leilinden en leiplatanen

• Bolbomen esdoorn, primus, catalpa, acacia

• Dakplatanen

• Rode en groen beuk voor hagen van 50-175 cm

• Bosplantsoenen

• Haagbeplanting coniferen, meidoorn, liguster, etc.

• Rhododendrons en andere groenblijvende planten

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht

BOOMKWEKERIJ • TUINAANLEG • HOVENIERSBEDRIJI

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

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 BOUWMATERIALEN

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/m1 incl. BTW

TUINMACHINES • TUINBEREGENING • BRONBORINGEN

E
LFKMARKIL

per bol 1,95 40 kleuren

• Stretchgaren per bol O /OU modellen als voorbeeld
• Sokkenwol dun - middel - dik alle kleuren

patroontje komt vanzelf uit de wol
(echt uniek!)

• Jeansgaren - katoen/acryl - lintgaren -
gerneleerde katoen en nog veel meer...

• Borduurpakketten keus uit soo
Borduurzijde/stoffen/slabs -
handdoeken - babycapes om te borduren

Hartelijk welkom

Uw Honda dealer

'Reparatie alle merken.
"Verhuur verticuteer-machines

Gildenweg 4, 7021 BR Zelhem - 0314-621472

BrandWhoretweg 3, 72S6 KG Kgi|«nborg - 0375-462026 (voorh«Mm JOWE)

www.tuin-machiiMs.nl



Tijdens afscheidsavond VOV voorzitter Harrie Kettelerij: Ulenhofcollege locatie 'tBeeckland was

College Vorden komt ten aanzien 'Making Movies'!
"Poort tot 't Groote Veld"
met plan van aanpak!

Tijdens de afscheidsavond,
woensdagavond in Hotel Bak-
ker, had de aftredende VOV VOV
voorzitter Harrie Kettelerij nog
een nieuwtje voor de leden in
petto. Kettelerij vertelde name-
lijk dat hij van het Vordense col-
lege had vernomen, dat B&W in
de raadsvergadering van mei,
ten aanzien van "Poort tot 't
Groote Veld" met een plan van
aanpak zal komen.

Een poos terug verscheen in de
pers het bericht dat de provincie
eerst een integrale visie met een
breed draagvlak wil zien op het
aangrenzende natuurgebied 'Het
Groote Veld'.

Het college van Vorden was over
de zienswijze van de provincie

zeer teleurgesteld. (Zoals bekend
ligt er een plan om in de omgeving
van het zwembad , een hotel met
zalencentrum en een terras aan
het water, winkels, horeca en een
buitensportcentrum te realiseren)

Harrie Kettelerij deed deze avond
een beroep op de Vordense onder-
nemers om zich bij een plaatselijke
politieke partij als kandidaat aan
te melden voor de te zijner tijd
nieuwe gemeenteraad van Bronck-
horst zodat straks wellicht ook de
Vordense middenstand vertegen-
woordigd zal zijn! Focko de Zee,
voorzitter van de plaatselijke VVV
(Verkeer voor Vreemdelingen) be-
dankte Harrie Kettelerij voor de
samenwerking met zijn vereniging.
Martien Pater, die deze avond ook
aftrad als VOV bestuurder, sprak

eveneens lovende woorden rich-
ting zijn voorzitter. Na afloop van
de bijeenkomst kreeg Harrie Kette-
lerij bovendien nog attenties aan-
geboden uit handen van wethou-
der Dorien Mulderije en Dennis
Jansen, namens de "Industriële
Kring Vorden".

Het bestuur van de VOV zal voorlo-
pig bestaan uit Meindert Smit,
voorzitter; Dagmar van Rossum ad
interim secretariaat (tot l januari
2005); Henk Barends, penning-
meester en Yvonne v.d. Burg en
Angelique Sueters.

Harrie Kettelerij blijft tot l januari
als 'coach' aan het VOV bestuur
verbonden. In de najaarsvergade-
ring (september a.s.) hoopt de VOV
het bestuur compleet te hebben.

Jong Gelre Vorden/Warnsveld op talentenjacht
De afd. Vorden/Warnsveld van
Jong Gelre neemt vrijdagavond
23 april in zaal Peters te Borculo
deel aan een talentenjacht.

Deze talentenjacht wordt onder
het motto 'De Ontdekking' geor-

ganiseerd door de 'Plattelands Jon-
geren Gelderland'. Er zijn in totaal
4 categorieën te weten: revue/
toneel/soundmix/ improvisatie. De
afdeling Vorden/Warnsveld heeft
gekozen voor de categorie revue.
Een vijftiental jongens en meisjes

heeft de afgelopen weken druk ge
repeteerd voor haar inbreng 'Wil-
de avonturen in de sneeuw'.
Supporters die de groep naar Bor-
culo willen vergezellen kunnen
zich opgeven bij Gerrit Borgman
tel. (06) 20 80 19 45.

—
Op 5 en 6 april was het movie-
time op 't Beeckland. Vieren-
twintig derde jaars CKV leerlin-
gen hebben in samenwerking
met het Nederlands Filminsti-
tuut voor Filmeducatie twee
heuse speelfilms gemaakt. Dit
project toegewezen aan t Beeck-
land duurde twee volle dagen.

De leerlingen gingen in twee groe-
pen, onder leiding van professio-
nals in de filmwereld, hard aan
het werk met functies als: produc-
tie, scenarioschrijven, beeld en
techniek. Kortom alles wat met
een speelfilm te maken heeft. In
deze functiegroepen moesten de
leerlingen zelf een passende func-
tie zoeken. In een voorbereidende
les werd de filmwereld globaal ver-
kend,zodat de leerlingen enkele
begrippen leerden kennen en zo
een goede keuze konden maken
welke functie zij wilden vervullen.
Twee lokalen werden speciaal inge
richt als studio. Dit werd de uitvals-
basis van waaruit scenarioschrijvers
en productie werkten. De opnamen
vonden zowel binnen de school,
als ook buiten op locatie plaats.

Het verloop van de cursus was
globaal van idee naar script, story-
board, beeld, montage en afwerking
(titels,muziek e.d.).

Het eindresultaat van de beide
groepen was twee boeiende korte
speelfilms, met als thema's : 'Spijt'
en 'Bad Teacher'. Het eerste ver-

haal gaat over vier vriendinnen,
waarvan twee aan de drugs gehol-
pen worden door twee drugs-
dealers. Deze twee meiden krijgen
problemen tijdens de les, maar
worden gesteund door de twee ex-
vriendinnen, die hen ook helpt de
dealers terug te pakken en te laten
arresteren door de politie. De leer-
lingen hadden bij de achtervol-
gingsscène steun van de Vordense
politie, die even echte filmhelden
waren. Het tweede verhaal gaat
over een leerling die tijdens een
saaie les vreemde gedachten
krijgt. De lerares verandert in een
griezel, die haar en haar vriendin
bedreigt.Ze moeten alle moeite
doen om aan de aanvallen van de
lerares te ontsnappen. Met veel
moeite vluchten ze het schoolge-
bouw uit de straat op. Op dat mo-
ment gaat de bel. Was het een
droom of toch echt? Ook deze film
leverde spannende achtervolgings-
scènes op. De leerlingen hadden
de hulp ingeschakeld van de Vrij-
willige Brandweer uit Vorden voor
de vluchtscène.

Dus mocht u 5 en 6 april in Vorden
en omstreken jonge filmploegen
aan het werk gezien hebben, dan
zijn dit Beecklanders die misschien
wel de Oscarwinnaars van de toe-
komst worden.

Meer informatie over en foto's van
dit project, vindt men op internet
onder www.makingmovies.nl bij
het aanklikken van Ulenhofcollege.

Adrie de Gelder 'Vuurkoning'
Adrie de Gelder is er op Eerste
Paasdag in geslaagd om in het
buurtschap Kranenburg tijdens
het paasvuur de titel "Vuurko-
iiing van Vorden' in de wacht te
slepen.

Hij slaagde er namelijk in om een
brandende fakkel in de "teerton-
ne" te gooien, zodat het stro en de
biologische dieselolie in de ton
vlam vatte. Deze ton hing aan een
bij de brandstapel staande paal (de
zogenaamde "Paasstaak"). Circa 20
personen probeerden deze ere- ti-
tel te bemachtigen. Nadat de deel-
nemers elk drie keer een poging
hadden gewaagd duurde het onge-
veer een uur alvorens Adrie succes
had. De nieuwe vuurkoning kwam
handen tekort om de talloze felici-
taties in ontvangst te nemen. Later
in de feesttent werd menig pinrje
op zijn succes gedronken!

En over succes gesproken. De
Stichting CCK (Cultureel Collectief
Kranenburg) had deze Eerste Paas-
dag alle 'wind in de zeilen'. Het
bleef droog. Mede daardoor trok
het prachtige paasvuur (dat tot in
de wijde omgeving van de Eiken-
laan zichtbaar was) vele honder-
den bezoekers. Het CCK had er een
leuk festijn van gemaakt.

Zo rond de klok van acht vertrok
een optocht, met medewerking

van de muziekvereniging 'Concor-
dia' vanaf het pannenkoekenres-
taurant 'Kranenburg' richting het
terrein van Henk Wesselink, waar
het CCK en de vele vrijwilligers de
afgelopen weken de brandstapel
hadden opgebouwd.

Te midden van de optocht Zijne
Koninklijke Hoogheid Bertus Be-
renpas, de "Vuurkoning" van 2002
(vorig jaar werd het paasvuur van-
wege de heersende vogelpest afge-
last) die de eer te beurt viel om het
paasvuur 2004 te ontsteken.

De Vordense brandweer was de ge
hele avond aanwezig om er op toe
te zien dat de brandstapel 'rustig'
kon branden. Ook leden van de
hondenclub waren met hun hon-
den paraat om het terrein te be-
waken, terwijl ook de plaatselijke
EHBO, indien nodig de helpende
hand kon bieden. Gelukkig niet
nodig, want het paasvuur verliep
"op rolletjes". Inmiddels een druk-
te van belang in de feesttent.

Het CCK had voor deze avond twee
bands uitgenodigd om het paas-
vuur extra luister bij te zetten. Er
waren optredens van de bands
'The Avalanche' en DOGZ oftewel
(D)ramatisch, (O)er, (G)ezellig,
(Z)ooitje. Zij maakten er een gezel-
lig feest van dat tot in de kleine
uurtjes voortduurde.



Alles voor
een voorde
voorjaar.

GROTE PLANTENACTIE

GERANIUM in draagtray 6 stuks

PERKPLANl EN in draagtray 10 stuks

3."
ir

BILDTSTAR
KROP SLA

3 kilo

per stuk

ROOSVICEE
MULTIVIT

DIVERSE SMAKEN
pak 1,5 liter

van 1.54 voor

08

Ch VARKENS-
ROLLADE
3 stuks - kilo van 8.59 voor

CflKIP-
ROLLADE
3 stuks - kilo van 8.55 voor

PAGE
KEUKEN
PAPIER

pak 8 rollen
van 7.00 voor

20

Grolsch pijpjes krat 24 flesjes 8.779
Grolsch beugels krat 16 flesjes 9.779 Nu bij 2 kratten

een gratis
Grolsch

dienblad!

GALLSGALL BM O L E N
CAMPARI ITALIAANS BITTER

99
1 liter nu152 Nu met

gratis
shaker!

O E K
DE WINKELHOEK VAN HENGELO
Oh HENGELO (G)
(0575) 4612 05 FAX (0575) 46 46 12

Openingstijden:

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

zaterdag 8.00 - 17.00 uur

Lekker bepaalbaar bi' de

Usbergsla
per krop ............

Gala appels nieuwe oogst
2 kilo ..................

Broccoli
500 gram.

Galia meloen zoet
per stuk

Je kpopp 'P lekkerst bij de groente/van1.



Blindengeleidehond 'Zeya' zocht tijdens de
Pieterpadwandeling even haar moeder 'Banya' op!

Diederike van Dorsten met moederhond Banya

Ze vertrokken zaterdagmorgen
(17 april) al vroeg van de boerde-
rij "De Vosheuvel" in het buurt-
schap linde. Johaii (48) en Coii-
nie (44) Gramser uit Driebergen,
op weg naar Maastricht voor

1 het tweede gedeelte van de Pie-
terpadwandeling. Vorig jaar
liep het echtpaar in de maan-
den april/ mei het eerste gedeel-
te (232 kilometer) vanaf Pieter-
buren naar Vorden.

Op zich niets bijzonders, zult u
zeggen. In Vorden zie je dagelijks
mannen, vrouwen, jongens en
meisjes lopen, met of zondag rug-
zak, maar wel met stevige wandel-
schoenen aan. Allemaal in de ban
van het "Pieterpad-gebeuren".

<
Voor Johan en Connie Gramser ligt
het toch wat anders. Connie is na-
melijk blind en loopt de gehele
route, met aan de lijn de zevenjari-
ge zwarte Labrador die luistert
naar de naam "Zeya".

Een bijzondere hond, geboren en
getogen in de Achterhoek, om pre
cies te zijn, geboren bij Diederike
van Dorsten aan de Boshuisweg in
Vierakker. Vrijdagavond zijn Jo-
han en Connie Gamser even bij

* haar langs gegaan, zodat "Zeya"
haar moeder "Banya" gedag kon
zeggen.

"De honden, moeder en dochter
begroetten elkaar op een normale
manier, een beetje kwispelen, aan
elkaar ruiken en dat soort dingen.
Toch merkte ik wel dat Zeya iets
bekends rook. Trouwens erg leuk
om te zien", zo zegt Diederike van
Dorsten. Ze is maar wat "gek"op
haar eigen Banya en kan er op een
trotse manier over vertellen.

l
Diederike: " Banya is thans tien
jaar. Eigenlijk is zij met pensioen",
zo zegt ze lachend. Overigens wel
verdiend, want Banya heeft al een
heel "hondenleven" achter de rug.
Zij heeft in haar leven in vier keer
tijds in totaal 22 puppies ter we-
reld gebracht.

Twee elftallen, gelijkelijk verdeeld
in elf reuen en elf teven. Gezonde

en gehoorzame honden zo is ge
bleken, want 18 van de 22 honden
(waaronder dus Zeya) doen mo-
menteel dienst als blindengeleide
hond. Diederike van Dorsten doet
het al jaren, honden fokken voor
het KNGF ( Koninklijk Nederlands
Geleidehonden Fonds).

Zegt zij: "Ik ben altijd al dol op
honden geweest. Ik had zelf een
hond en wilde er nog graag eentje
bij hebben. Zo ben ik in 1996 al be
gonnen met het opleiden van pup-
pies. Na acht weken gaan deze
hondjes dan naar een zogenaam-
de "puppies-pleeggezin", waar ze
veertien maanden verblijven.

Vervolgens gaan de honden naar
Amstelveen, naar de honden bege
leidingsschool van het KNGF.

Daar gaan ze nog eens zes maan-
den in opleiding, waarna het dier
dienst kan doen als een begelei-
dingshond voor blinde mensen",
zo zegt Diederike van Dorsten, die
in de periode 1993-1996 zelf ook
als pleeggezin voor puppies fun-
geerde!

Terwijl zij ons dit alles op een zon-
overgoten zaterdagmiddag vertelt,
kijkt Banya ons met haar trouwe
ogen op een zodanig manier aan,
alsof ze wil zeggen, "waarom toch
al deze ophef'.

Diederike: "In die acht weken dat
de puppies bij mij blijven, probeer
ik ze vertrouwd te maken met het
autoverkeer (en zoals hier in Vier-
akker de zware landbouwmachi-
nes e.d.) De krijg van het KNGF een
"uitloop ren" die ik dicht bij de
weg zet zodat de puppies aan het
lawaai kunnen wennen.

VOOR DE LOL
Nee hoor ik verdien er niets mee.
De lol is gewoon om met honden
bezig te zijn. Het is toch geweldig
wanneer je later hoort dat de hon-
den die je gefokt hebt, als geleide
hond geplaatst worden.

En nog leuker datje zo'n hond als
Zeya nog eens terug ziet", zo zegt

Diederike van Dorsten. Zeya is dus
op gegeven moment definitief in
Amstelveen opgeleid en kwam zij
uiteindelijk bij Connie Gramser te
recht. De voormalige directeur van
de honden begeleidingsschool in
Amstelveen had contacten met de
leiding van een dergelijke school
in Kroatië.

Johan Gramser: "Deze school in
Zagreb heeft het zeer moeilijk,
slechte gebouwen, slechte ken-
nels, in feite te weinig geld om
goed onderhoud te plegen. Connie
en ik hadden al plannen om de
Pieterpadroute te gaan lopen.

Wij besloten toen om er een 'spon-
sorloop' van te maken. Zo gezegd,
zo gedaan, vrienden, familie, ken-
nissen, winkeliers en bedrijven in
Driebergen benaderd en hen
gevraagd om ons voor 10 euro per
gelopen kilometer te sponsoren.

Dat is gelukt, we hebben vorig jaar
2400 euro opgehaald en hebben
dat geld direct overgemaakt naar
Zagreb. We hopen de komende
weken de rest van de doelstelling
(totaal 5000 euro) binnen te halen.
Vandaag (zaterdag 17 april) lopen
we tot Doetinchem. Trouwens, we
wandelen elke dag circa 20 kilo-
meter. Op l mei hopen we in Maas-
tricht te arriveren", zo zegt Johan
Gramser.

Connie Gramser, moeder van twee
zonen, Bastiaan (24) en Theo (18)
was bij haar geboorte slecht ziend,
met uiteindelijk blindheid tot ge
volg. "Ik heb het er in het begin
soms best moeilijk mee gehad. Het
eerste lachje van je kind, je kunt
het niet zien. Gelukkig heeft mijn
man mij altijd alles goed verteld,
zodat ik toch een prima beeld
kreeg over alles wat er om nij heen
en in het gezin plaats vond.

En nu tijdens het wandelen geniet
ik ook volop. Zoals hier in Vorden
en omgeving. De rust, het geluid
van de natuur, de uil die je in de
verte hoort. Terwijl wij lopen leest
mijn man voor uit het routeboekje
en vertelt hij wat hij ziet, zodat ik
er een bepaalde voorstelling van
kan maken. Ik beleef natuurlijk
ook veel plezier aan "Zeya".

Ze is zeer oplettend, wanneer er
bijvoorbeeld een boom over een
bospad is gevallen, dan kijkt ze
eerst of wij er om heen kunnen
lopen. Kan dat niet dan blijft ze
voor de boom staan, een teken dat
ik er wel overheen kan stappen",
zo zegt Connie Gamser, die samen
met haar man veel wandelt.

"Je kunt wel zeggen dat wij fana-
tieke wandelaars zijn", zo zegt ze.
Intussen loopt haar "maatje" Zeya
al vast door, ten teken dat haar
baasje nu lang genoeg heeft stil ge
staan om te praten. Er is immers
nog een lange weg naar Maast-
richt te gaan.

Arjan Mombarg
nog niet in supervorm

Links moeder Banya en rechts
dochter Zeya

Mochten er mensen die het goede
doel willen sponsoren dan is de fa-
milie Gamser en "Zeya" hen zeer
dankbaar. En dan ten name van de
Rabobank nummer 162148275
t.n.v. J. Gramser en C.W Gramser
"Sponsorloop Zeya".

Onze plaatsgenoot Arjan Mom-
barg is zaterdagmiddag in Bra-
kel tijdens de eerste wedstrijd
in de "Univé World on Wheels"
competitie op de 13e plaats
geëindigd. Arjan was na afloop
toch redelijk tevreden.

'Ik weet dat ik in het begin van het
seizoen nooit de 'supervorm' heb.
Dat hoeft voor mij ook niet zo no-
dig, want die vorm hou je toch
niet het gehele seizoen vol. Trou-
wens de belangrijkste wedstrijden
komen pas later in het seizoen', al-
dus de Vordenaar die bij de start in
Brakel toch wel wat spanning voel-
de. 'De was toch wel benieuwd hoe
ik er ten aanzien van de andere
skeeleraars voor zou staan', zo zei
hij.

Eén ding werd tijdens de wedstrijd
in Brakel wel duidelijk, de voor-
gaande jaren 'onaantastbare' Ne
fit-ploeg kan dit jaar op meer te
genstand rekenen. Arjan: 'Moge
ma" is met een compleet nieuw
team van start gegaan. Een ploeg
bestaande uit twee Australiërs,

twee Nederlanders en een Ameri-
kaan, Jordan Malone die tijdens
het laatste WK in Venuzuela maar
liefst vier gouden medailles in de
wacht sleepte. We hadden als Ne
fit- ploeg toch wel een beetje angst
voor dit team.

We waren zaterdag met z'n
drieën, Arjan Smit, Erik Huize
bosch en ik. Toch reed ik redelijk
goed, was zelfs een keer bij een
ontsnapping betrokken. Op het
moment dat wij terug werden ge
pakt, een nieuwe ontsnapping.

Drie koplopers die een ronde voor-
sprong namen, helaas zonder on-
ze kopman Arjan Smit. Hij kwam
wel steeds dichter bij de koplopers.
Uiteindelijk werd hij vierde.

Intussen moest ik steeds voorin
het peloton proberen de boel te
ontregelen, wat veel kracht kostte.
Het feit dat wij als ploeg niemand
op het podium hadden was zuur,
zo'n seizoen als vorig jaar is ook
moeilijk te evenaren', aldus Arjan
Mombarg.

Geen echte old-timer?
Dan een blitse afbeelding
aan de muur
Expositie Autokunst van Bert
Holsheimer. Autotekeningen
en schilderijen en tekeningen
van Vorden.

Knap werk. Dat is het eerste watje
opvalt wanneer je de tentoonstel-
ling binnenkomt. Heel knap en
met een grote bezetenheid voor
voornamelijk oude auto's. Old Ti-
mers dus. De echte liefhebber zal
een Cadillac 1931 met weemoed
herkennen, een Borgward Isabella,
maar ook een Jaguar XK120, Ford
Lincoln 1941 en nog tientallen an-
dere, oude en uit recentere tijd.

Mooi opgepoetst en met een ge
waagd perspectief, waardoor het
specifieke karakter optimaal tot
zijn recht komt. Liefde voor 't de
tail: zijspiegels, treeplanken, een
riem om de motorkap, claxon. Al-
les vertoont zich puntgaaf en blin-
kend. Zo blinkend dat in een enkel
geval de spiegeling van de ene au-
to de volgende al zichtbaar is. Zo
vanuit de fabriek getekend zou je

denken. Maar wie een eigen oldti-
mer bezit kan Bert Holsheimer ver-
zoeken die eigen veelgebruikte au-
tomobiel zo te potretteren zoals je
hem zelf in de toekomst zou wil-
len herinneren. En dat geldt na-
tuurlijk niet alleen voor auto's
met historische waarde. Ook uw
eigen dagelijkse schildert hij met
genoegen na. /• ~

Raceauto's zijn eveneens goed ver-
tegenwoordigd. Formule I wagens
in volle vaart, wervelende omge
ving, laag perspectief, van o.m. Re
nault en BMW.

Voor de agrarische bezoeker staan
een Fiat en een Porsche tractor
prachtig afgebeeld in een landschap.
En speciaal voor de Vordenaren
heeft Bert een aantal heldere teke
ningen opgehangen van karak-
teristieke gebouwen in Vorden.
De tentoonstelling van Bert Hols-
heimer is nog tot en met 8 mei
aanstaande in de bibliotheek te
bezichtigen.

Geluidsmetingen
'De Graafschaplijders'
hebben positief effect!
Motorclubs in Nederland moe-
ten met hun sport al jarenlang
rekening houden met het feit
dat het geproduceerde geluid
niet boven bepaalde decibels
uitkomt.

De norm is 104 DBA, (rijdend ge
meten). Wouter Memelink, secre
taris van de VAMC 'De Graafschap-
rijders' hierover: 'Wij hebben als
club zelf apparatuur aangeschaft.
Bij wedstrijden en trainingen me
ten we continu en waken wij er
over dat de 104 DBA niet wordt
overschreden. Afgelopen zaterdag,
tijdens wedstrijden op het 'Del-
den-circuit' was het effect al duide
lijk merkbaar: geen overschrijding
van de geluidsnorm', zo zegt hij.

Overigens was Gerben Vruggink,
geboren en getogen in het buurt-
schap Delden, op zijn eigen 'thuis-
circuit' in de 'Superklasse' super
op dreef. Met uitzondering van de
als nummer twee eindigende Mar-

cel Bulten, zette hij alle coureurs
op één ronde. Bas Klein Haneveld
was de sterkste bij de jeugd. De
overwinningen in de klasse 125 CC
en de klasse recreanten gingen
resp. naar Niels Beek en Jan Koop.

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT
Superklasse:
l Gerben Vruggink 60 punten; 2
Marcel Bulten 54; 3 Johannes van
Kempen 48; 4 André Schoemaker
44; 5 Wienand Hoenink 43 pun-
ten.
125 CC:
l Niels Beek 55 punten; 2 Christian
Lichtenberg 54; 3 Niek Langwer-
den 45; 4 Bart Bosman 44; 5 Jarno
Bijenhof 44 punten.
Recreanten:
l Jan Koop 60 punten; 2 Freddy
Dikkeboer 52; 3 Kees Kooien 50; 4
Harm Radstake 48; 5 Robert v.d.
Tweel 41 punten.
Jeugdklasse:
l Bas Klein Haneveld 60 punten; 2
Torn Berends 54 punten.



MEDEDELING

Bodemverontreiniging Enkweg l in Vorden
Onze bodem is belangrijk voor ons. Wij halen er ons

drinkwater uit, wij bouwen er onze huizen en bedrijven

op, en wij verbouwen er voedsel op. Wij hebben in

Nederland echter een groot aantal vervuilde terreinen.

Deze advertentie maakt deel uit van de procedure rond

de aanpak van deze verontreinigingen.

Als iemand van plan is de bodemverontreiniging op zijn

terrein aan te pakken, dan moet hij dit op grond van de

Wet bodembescherming van tevoren aan de provincie

melden. De provincie stelt onder andere de burgers

hiervan op de hoogte, door te adverteren in dag-,

nieuws- of huis-aan-huis-bladen.

Weulen Kranenbarg bv heeft een saneringsplan

ingediend van een bodemverontreiniging aan de

Enkweg l in Vorden. Wij hebben aangegeven dat wij van

plan zijn in te stemmen met het saneringsplan.

Het grootste deel van de verontreiniging is middels een

reeds eerder uitgevoerde sanering grotendeels

gesaneerd. Weulen Kranenbarg bv heeft een plan

ingediend waarin is beschreven hoe om te gaan met de

achtergebleven restverontreiniging.

Iedereen heeft de gelegenheid gehad om zijn mening te

geven om met het saneringsplan in te stemmen.

Er zijn geen inspraakreacties ontvangen.

Wij stemmen in met het saneringsplan.

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar

maken. Dit moet gebeuren binnen zes weken na

toezenden van dit besluit (volgens stempel).

provincie
GELDERLAND

Dit bezwaarschrift moet zijn ondertekend en gericht

worden aan provincie Gelderland, Postbus 9090,

6800 GX Arnhem.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- naam en adres van degene die bezwaar maakt;

- de datum;

- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar

gemaakt wordt;

- waarom bezwaar gemaakt wordt.

Nadat een bezwaarschrift is ingediend, kan verzocht

worden om een zogenaamde voorlopige voorziening bij

de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van

de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Een afschrift van het bezwaarschrift moet worden

meegestuurd. Voor dit verzoek moeten griffierechten

betaald worden. Over de hoogte en de wijze van

betaling van dit griffierecht kan informatie verkregen

worden bij de Raad van State, telefoonnummer

(070) 426 44 26.

Wilt u meer weten?

Bel het Milieuklachten- en informatiecentrum,

telefoon (026) 359 99 99.

Arnhem, 16 april 2004,

nr. MW1995.69785

Gedeputeerde Stoten van Ge/der/and

ITHEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

tem ~r NORDE
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden
van doorplaatsing

in meerdere edities

www.compusystem.nl
Internet/Office PC v.a. € 499,-
AMD 2900+, 256 MB DDR, 52 speed CDROM, 6 x USB 2.0, 40 GB HDD 7200 € 499,-

AMD2900+, 512MBDDR, 5 *f € 569,-

TopPC (met snel MSI moederboi V.3. € 659,-
AMD XP 2600+, 256 MB DDR 400, 6 5.1 sound, 40 GB 7200 HDD € 659,-
AMD XP 2800+, 512 MB DDR 400, 6 x USB 2. € 683,-
AMD XP 3000+, 512 MB DDR 400, 6 x USB 2. ¥ € 742,-

Luxe AOpen miditower ATX, 5.1 sound, 16 x 48 DVD-speler, 100 Mbit ethernet, stille koelers,

6 x USB 2.0, 1.44MB diskdrive, logitech keyboard, logitech scrollwheelmuis.

Actie:

LiteOn LDW-851S 8 Speed +/- DVD Brander

slechts € 91.°00

Meerprijzen:
Windows XP home € 89,- • Logitech Cordless Desktop € 41,- • LiteOn 52x32x52 CDRW€34,

17 inch monitoren vanaf € 119,- • 17 inch TFTmonitoren v.a. €399,-
• Andere onderdelen op aanvraag.

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

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

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

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wij zijn daarin uw partner.

d rukker i j
H
Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Astma
Fonds

Het aantal kinderen met astma is in
de afgelopen tien jaar verdubbeld.
Eén op de tien kinderen heeft
astma. Hiermee is astma de meest
voorkomende chronische ziekte
onder kinderen.
Het Astma Fonds komt op voor
deze kinderen door onderzoek,
voorlichting, zorgverbetering en
vraagt aandacht voor kinderen
met astma.

=.. www.astmafonds.nl

Geef lucht
Geef leven
Geef! Giro 55055



Tennis

TENNISVERENIGING VORDEN
Afgelopen week is de competitie
voor Tennisvereniging Vorden van
start gegaan. Vorden vertegen-
woordigt met 22 teams, waarvan
15 senioren teams en 7 junioren
teams, de tennisvereniging.

DAMES 2 WINT MET 6-0
Afgelopen zondag was de tweede

m dag van de voorjaarscompetitie.
Dames 2, bestaande uit Marjon
Arfman, Kelly Peters, Karin Kik-
kers en Iris Wassink speelden
thuis tegen De Maten (Apeldoorn).
De dames van VTP Vorden zijn af-
komstig van de jeugd en nemen
dit jaar voor het eerst deel aan de
landelijke zondagcompetitie in de
vierde klasse. Iris speelde de eerste
enkel en won met 6-0/6-3. Kelly
speelde de tweede enkel en won
met 6-2/7-6. De derde enkel werd
gespeeld door Marjon Arfman en
zij won in een spannende wed-
strijd met 7-6/7-6. In de vierde en-
kel won Karin met 6-1/6-3. Vervol-
gens werden de dubbels gespeeld.
De eerste dubbel werd gewonnen
door Iris en Kelly met 6-0/6-3 en in
de tweede dubbel wonnen Marjon
en Karin met 6-4/6-3. Het team
staat nu op de eerste plaats en
moet nog vijf wedstrijden spelen.

Uitslagen competitie zondag:
Dames 2e klasse
Vorden l - Weusthag 1: 2-4
Dames 4e klasse
Vorden 2 - De Maten 1:6-0
Gemengd 35+ 3e klasse
ALTB l-Vorden 1:2-3
Heren 35+ Ie klasse
Vorden l-STVU 1:1-5
Gemengd junioren
Vorden l - Mallumse Molen 1: 2-6

Zaterdag:
Heren 2e klasse
Vorden l - Heteren 1: 3-3
Heren 35 + 3e klasse
Vorden l - De Kolkstede 1:3-3
Heren 35+ 4e klasse

*• Lochem 2 - Vorden l: 3-3
Gemengd 5e klasse
Rozendaal 6 - Vorden 1: 5-0
Dames Ie klasse
Daisy l - Vorden 1:4-2
Meisjes t/m 14
Dieren l -Vorden 1:1-5
Jongens t/m 14
Vorden l - Zutphen 1: 0-6

Dinsdag:
Dames Ie klasse
Barneveld 2 - Vorden 1:4-2
Dames dubbel l 3e klasse

* Vorden l - Neede 3: 3-1
Dames dubbel 2 3e klasse
Neede 2 - Vorden 2: 3-1

Woensdag
Mixt/m 10 jaar
Doesburg l - Vorden l: 0-5
Mix t/m 12 jaar
Mallumse Molen l - Vorden 1:0-5
Jongens t/m 10
Vorden l - Harfsen 1: 2-4
Jongens t/m 12
Vorden l - Zutphen 1:6-0

f Donderdag
Dames 2e klasse
De Maten 4 - Vorden 1: 2-2

PROGRAMMA THUIS
Woensdagmiddag 21 april
Jongens t/m 10:
Vorden l - Neede l
Jongens t/m 12:
Vorden 2 - Rozendaal
Donderdag 22 april
Dames dubbel 2e klasse:
Vorden l - De Stoven l
Zaterdag 24 april

« Heren 35+ 4e klasse: Vorden l -
Winterswijk 3; Gemengd 5e klasse:
Vorden l - Westervoort 1; Dames
Ie klasse: Vorden l - Sprenkelaar l
Zondag 25 april
Heren 6e klasse: Vorden l - Nieuw
Hellewei l; Heren 7e klasse: Vor-
den 2 - Hasselo 1; Gemengd 35 +
3e klasse: Vorden l - Marienheem l
Dinsdag 27 april
Dames dubbel 3e klasse:
Vorden l - Zeddam 4

2 mei fietstocht Wildenborch
In de Wildenborch wordt op
zondag 2 mei a.s. een fietstocht
georganiseerd voor het hele
gezin.

De tocht heeft een lengte van zo'n
30 kilometer en voert de deel-
nemers door een prachtig gebied

en over voor velen onbekende we
gen en paden. Onderweg is een
stop gepland waar de deelnemers
worden getrakteerd op koffie met
iets lekkers. Deelnemers kunnen
zich op 2 mei inschrijven bij de
Wildenborchse Kapel aan de Kapel-
weg 1.

(Advertorial)

BEURSPRAAT

Concours Hippique
Binnen de nieuwe gemeente
Bronckhorst is Vorden een van
de gebieden waar paardensport
sterk in de belangstelling staat.

De LR & PC de Graafschap organi-
seert in het komende weekend een
groots opgezet concours hippique,
dat zich afspeelt op de feestweide
met Kasteel Vorden als achter-
grond. De vele vrijwilligers zijn al
maanden in touw om de ruiters en

amazones uit de verre omtrek te
ontvangen.

Zaterdag 24 april a.s. staat in het
teken van de paarden, zondag 25
april zullen de ponyruiters om de
eer gaan strijden. In totaal zijn
voor deze wedstrijden 15 dressuur-
ringen en l springring uitgezet,
waar ook het publiek beide dagen
van harte welkom is. De toegang is
gratis.

SV/H/i/t ' /s/n-i/n'/ ' / ' j

PETERS

Afgelopen zondagmiddag was
het dubbel feest bij Ratti, door
het kampioenschap van het
dames elftal en de ingebruik-
name van het elektronische
scorebord.

Door een overwinning op Diepen-
veen hebben de dames van Ratti
zich verzekerd van het kampioen-
schap en promotie naar de derde
klasse KNVB. Het eerste doelpunt
in de kampioenswedstrijd tegen
Diepenveen werd al vroeg in de
wedstrijd gescoord door een af-
standsschot van Mariëlle Peters uit
tweede lijn. Op een voorzet van
Wencke Olthuis kon Agnes Ban-
nink even later de 2-0 inschieten.
Dat was tevens de eindstand.

Helaas konden Annemiek van
Vleuten en Annemie Nijhof de
kampioenswedstrijd wegens bles-
sures niet mee voetballen. Rowena
Peters, die voor een periode van
één jaar in Engeland woont en
werkt, was speciaal voor deze wed-
strijd overgekomen om mee te
kunnen spelen en het kampioens-
feest mee te maken. De andere da-
mes die hun aandeel hebben ge-
had in het kampioenschap van
Ratti, zijn Mikkie Steenbreker, Cis-
ke Sipman, Carlien Nijenhuis,
Hanneke Nijenhuis, Rachel Ooster-
laken, Evelien Norde, Yvonne
Wenzkovksi, Petra Oosterdijk en
Rianne Meijerink.

Onder leiding van trainer Antoon
Tuurlijk' Peters en leider Christiaan
Wichers bleven de Ratti-dames de
eerste tien wedstrijden van dit sei-
zoen ongeslagen. Na de winterstop
hadden de dames van Ratti moeite
om de draad weer op te pakken. Zij
bleven echter de lijst aanvoeren,
steeds op de voet gevolgd door de
dames van SHE en Den Dam. Het
scoren ging Ratti echter een stuk
moeizamer af dan voor de winter-
stop. Desondanks bleven ze de
wedstrijden wel winnen.

De doelverdedigster van Ratti, Ma-
rijn Bontje, heeft het hele seizoen
slechts 12 doelpunten tegen ge-
had. Wencke Olthuis en Gerrie
Brummelman zorgden voor de
meeste Ratti-doelpunten.

Na de kampioenswedstrijd van af-
gelopen zondag werden de dames
met champagne en bloemen ge
huldigd op het hoofdveld en werd
een triomftocht op de platte wa-
gen door de Kranenburg en Vor-
den gemaakt. De laatste keer dat
een dameselftal van Ratti kam-
pioen werd was in het seizoen
1991-1992.

SCOREBORD
Antoon Peters, naast trainer van
het dameselftal ook hoofdsponsor
van s.v. Ratti, mocht na de winst
tegen Diepenveen het nieuwe score
bord in gebruik nemen. Met behulp
van de afstandsbediening verscheen
de eindstand op het scorebord.

Twee jaar lang is Bart Nijhof, de
terreinmeester van Ratti, bezig
geweest met de realisatie van het
elektronische scorebord. Samen
met Laurens Bleumink verzet Bart
ontzettend veel werk voor de vere
niging. Veel uren van hun vrije tijd
brengen zij door op het Ratti-ter-
rein en zorgen daar voor onder-
houd van gebouwen, velden en het
groen. De laatste week hebben zij
veel andere Rattianen en vrijwilli-
gers in weten te schakelen, waar-
door twee weken geleden het sco-
rebord geplaatst kon worden.

Het eerste doelpunt dat voor Ratti
op het scorebord verscheen werd
overigens al genoteerd op zater-
dag 10 april, toen het scorebord ge
test werd tijdens een jeugdwed-
strijd op het hoofdveld. Frank
Bouwmeester, speler bij de D-
jeugd, mocht daarbij al na tien mi-
nuten als eerste speler van Ratti
zijn doelpunt genoteerd zien wor-
den op het nieuwe scorebord.

Nokia:
generatiewisseling
biedt perspectief
Nokia is met afstand marktleider
in mobiele telefoons met een
aandeel van 34,7% wereldwijd. Het
bedrijf profiteert van de hoge
groei in de vraag naar mobiele
telefoons en van aantrekkende
verkopen van mobieltelecomnet-
werken. De overgang van GSM
naar UMTS in veel Europese lan-
den biedt nog volop perspectief
op groei door de ontwikkeling van
nieuwe producten.

Goede marktvooruitzichten
mobiele telefoons en netwerken
De vraag naar mobiele telefoons is
de afgelopen maanden wereldwijd
aangetrokken. In de ontwikkelde
landen vervangen veel consumenten
hun toestel omdat de vele nieuwe
gadgets (kleurenschermpjes, foto-
camera's) aanspreken. In opko-
mende markten groeit de penetra-
tie van mobiele bellers explosief.
In grote landen als China, India,
Rusland en Brazilië schaffen con-
sumenten nu hun eerste mobiele
telefoon aan. Meer mobiele bellers
en een groeiend gebruik leiden bo-
vendien tot hogere vraag naar net-
werkcapaciteit waardoor telecom-
bedrijven genoodzaakt zijn hun
investeringen hierin op te voeren.

Schaal verschaft concurrentie-
voordeel
Nokia realiseert 80% van haar
omzet in mobiele telefoons en 20%
in mobieletelecomnetwerken. De
eerste activiteit is daarmee veruit
het belangrijkste voor het concern.
De tweede zal naar verwachting,
na een tegenvallend 2003, in 2004
weer aan de winst bijdragen. Het

marktaandeel in mobiele telefoons
van Nokia (35%) is twee-en-een-half
maal groter dan dat van de num-
mer twéé Motorola (14%). Dat ver-
schaft Nokia een belangrijk con-
currentievoordeel op bijvoorbeeld
de inkoop van componenten en in
productie. Dit stelt Nokia in staat
in een markt met een flinke dosis
prijsconcurrentie de winstmarges
hoog te houden.

UMTS biedt perspectief op tal-
loze nieuwe producten
De mobiele telefoonindustrie is
een nog vrij jonge industrie waar-
bij het product nog lang niet uit-
ontwikkeld is. Dit biedt nog volop
perspectief op groei. Zijn de GSM-
telefoons nog hoofdzakelijk voor
spraakverkeer geschikt, met de
komst van UMTS is ook snel data-
verkeer mogelijk. Communicatie
technologie, informatietechnologie
en media convergeren waardoor
er kansen zijn voor Nokia om talloze
nieuwe producten en diensten te
ontwikkelen. Nokia zet in op
'mobile games' (interactieve draag-
bare gamedecks en spellen), multi-
media (bijvoorbeeld videotelefonie)
en enterprise solutions (bijvoorbeeld
smartphones). Na snel dataverkeer
liggen er overigens nog nieuwe
ontwikkelingen in het verschiet
zoals televisie op de mobiele telefoon.

Balans en waardering pluspun-
ten
Het aandeel Nokia kent binnen de
technologiesector een relatief be
scheiden waardering. Een groep
beleggers twijfelt of het hoge
marktaandeel en de hoge winstge
vendheid van Nokia op termijn
wel houdbaar is. Wij denken dat
het concurrentievoordeel gekop-
peld aan de marktgroei de resulta-
ten op korte termijn op een hoog
niveau moeten kunnen houden.
Bovendien keert Nokia een deel
van haar winst uit via dividend. De
ijzersterke balans stelt het bedrijf
bovendien in staat volop te inves-
teren in nieuwe technologische
ontwikkelingen. Kopen.

Bron: IRIS (Institute for Research
and Investment Services), een ge-
zamenlijke onderneming van de
Rabobank en de Robeco Groep

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 59 17 10
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg

Oproep CDA Vorden:

Praat mee over de toekomst
van het buitengebied
CDA Vorden organiseert buurt-
gesprekken over de toekomst
van het buitengebied. Concreet
zal ingegaan worden op het
ontwerp-reconstructieplan. Dat
plan is erg belangrijk voor het
buitengebied van Vorden.

In de raadsvergadering van 13
mei a.s. zal de gemeenteraad van
Vorden daarover een standpunt
moeten innemen.

De zaken, die aan de orde komen
in die buurtgesprekken zal de CDA
fractie meenemen bij het bepalen
van hun standpunt.

Het ontwerp-reconstructieplan is
het eerste plan dit jaar, dat ter vi-
sie zal gaan komen. Want naast
het ontwerp-reconstructieplan zal

dit jaar ook het ontwerp-streek-
plan ter visie komen. Al met al vol-
doende reden voor het CDA om
buurtgesprekken te organiseren
over de toekomst van ons buiten-
gebied. Zij hopen op die bijeen-
komsten zowel ondernemers als
burgers te begroeten.

DE BUURTGESPREKKEN VINDEN
PLAATS OP:
• 27 april a.s., locatie Ludgerus-

gebouw te Vierakker
• 28 april a.s., locatie Schoenaker

te Kranenburg

Geïntereseerden en belanghebben-
den zijn van harte welkom.

Voor meer informatie wordt ver-
wezen naar de advertentie elders
in dit blad.



Race team presentatie

Links Hans Smees en rechts Tonny Wassinkplus helpers

Hans Smees en Tonny Wassiiik
vormen dit jaar een race team
in de 25(Kcc klasse.

Hans Smees wil zo hoog mogelijk
eindigen in het Nederlands kam-
pioenschap. Indien mogelijk met
enkele podiumplaatsen. Tonny
Wassink is nog herstellende van
een blessure en zal er alles aan
doen om er op 2 mei in Hengelo

(zijn thuiswedstrijd) bij te zijn.

Misschien lukt het hem dit jaar en-
kele punten te halen. De beide hè
ren rijden op een Honda en zullen
het erg moeilijk krijgen tegen de
snelle Aprilia's en Yamaha's van
o.a. Henk van de Legemaat en Pa-
trick Lakerveld. Verder neemt men
nog deel aan enkele internationa-
le wedstrijden.

foto: Henk Teerink

Als het even mee zit wil Hans
Smees ook dit jaar weer meedoen
aan de TT van Assen in juni. Is dat
niet het geval dan zal hij waar-
schijnlijk meedoen aan een Euro-
pees kampioenschap welke ook tij-
dens het TT evenement wordt ge
houden.

Het team wordt bijgestaan door een
monteur en verschillende helpers.

Eigentijdse Rigoletto in Amphion
Rigoletto' behoort met 'La Tra-
viata' en 'II Trovatore' tot het
gouden trio van operagroot-
meester Giuseppe Verdi (1813-
1901). Het populaire 'Rigoletto'
(1849) is een prachtige, snelle
aaneenschakeling van mooie
aria's en koorwerken.

Geen andere componist uit die tijd
wist de personages zo duidelijk te
karakteriseren als Verdi. Het ver-
haal gaat over de gebochelde hof-
nar Rigoletto die het slachtoffer
wordt van zijn eigen spot. De nar
heeft een onschuldige bloedmooie
dochter die hij angstvallig pro-
beert te beschermen, maar die
toch valt voor de avances van een
gewetenloze rokkenjager; de her-
tog waar de nar in dienst is.
Een leger van tenoren schitterde al
met het wereldberoemde lied 'La
donna è mobile' (De vrouwen zijn
grillig). Rigoletto zint op wraak,
maar zijn moordplan loopt fataal
af. Niet de loverboy wordt ver-
moord, maar Rigoletto's dochter
Gilda. Zij sterft in de armen van
haar vader. De Stichting Interna-
tionale Opera Producties brengt
deze schrijnende geschiedenis
met koor en orkest van het Grote
Theater Lodz in de regie van Mari-
anne Berglöf.

Om het destijds shockerende en
provocerende effect van Rigoletto
goed tot uiting te laten komen is
het verhaal aangepast aan onze
tijd. Dit geeft de muziek en tekst
een bepaalde klasse en de overeen-
komsten met onze hedendaagse

Stichting Internationale Opera Producties presenteert i.s.m.

het Grote Theater Lodz

Wintervacht en
komkommertijd
De lente is officieel begonnen
en de eerste zonnestralen laten
zich zien. Bloemen beginnen
langzaam uit de knop te komen
en dieren verliezen hun winter-
vacht.

Ook veel mensen willen zich ont-
doen van hun wintervacht en ma-
ken in hun kledingkast plaats voor
lichtere en luchtiger kleding die
past bij het mooie weer. Helaas
merken ook veel mensen dat hun
wintervacht niet alleen bestaat uit
een extra laag kleding maar ook
uit een extra laagje kilo's. De lich-
te en luchtige kleding past niet
meer en er moet serieus worden
gelijnd. Koekje en andere lekker-
nijen worden rigoreus vervangen
door wortels en komkommer.

Gezond daar draait het om. Maar
het alleen doen is vaak heel moei-
lijk en daarom zoekt men een stok
achter de deur door middel van af-
slanken in groepsverband. En
daarvoor is men bij beheer "Slank-
Klup" aan het juiste adres. Beheer
"Slank-Klup" onderscheid zich van
andere afslankorganisaties door
haar manier van werken in de
klups. Bij Beheer "Slank-Klup"
vindt men het belangrijk de cliën-
ten een luisterend oor te bieden.
Het verhaal achter het overge-

wicht is belangrijk want dat zegt
meer dan het getal op de weeg-
schaal. Waarom is iemand te
zwaar? Of waarom lukt het afval-
len niet? Dat zijn zaken waar de
leidsters aandacht aan besteden!
Bij Beheer "Slank-Klup" worden er
geen ge- en verboden opgelegd.
Men is als cliënt zelf verantwoor-
delijk voor het eigen afslankpro-
ces. Met behulp van het basis me
nu en de recepten die men elke
week krijgt stelt men een gezond
voedingspatroon samen. Daarmee
is een gewichtsverlies van l pond
tot een kilo per week zeker haal-
baar. Tijdens het wekelijkse klu-
puur gaat men bij de klupleidstcr
op de weegschaal, waarbij reke-
ning gehouden wordt met de pri-
vacy. Van de leidster ontvangt
men nieuwe recepten en zij be-
handelt elke week een nieuw the- "*
ma. Uiteraard krijgt men elke
week de tijd en de gelegenheid om
ervaringen uit te wisselen met me-
de cliënten. Zo leert men beter
met de dagelijkse voeding om te
gaan. Dat is met name goed voor
uzelf maar uw eventuele huisge-
noten profiteren daar ook van!
Men kan vrijblijvend een kijkje ne-
men in een van de groepen. Zie
voor tijd en plaats de advertentie
elders in dit blad. Kijk voor meer
info op www.slank-klup.nl

Staat u in het testament?
Uw verre suikeroom is overleden. En u weet niet of er een testament is waar
u misschien in staat. Daar kan Tap Tromp van Hoff notarissen u bij helpen.
Maak snel een afspraak en kijk ook op www.tthnotarissen.nl.

Jap Jrojnnp va)n |-|off

Lochem.Tel.: 0573-298 398. Zutphen.Tel.: 0575-584 584

Kinderhulp bezorgd
over steeds langere
wachtlijsten jeugdzorg

consumptiemaatschappij zijn dan
ook verbazingwekkend. Deze ope-
ra wordt in het Italiaans gezongen

met Nederlandse boventiteling.
Zaterdagavond 24 april Amphion
Doetinchem.

Het Nationaal Fonds Kinder-
hulp in Deventer maakt zich
zorgen over het feit dat er in de
jeugdzorg al geruime tijd meer
vraag is dan aanbod.

Met name de afgelopen jaren is
het aantal aanmeldingen bij bu-
reau jeugdzorg sterk gestegen,
soms zelfs met wel 25% per jaar.
En hoewel er niet meer wordt be-
zuinigd, is er nog steeds geen spra-
ke van prijscompensatie van wel-
eer. Kinderhulp is bang dat deze
scheefgroei zich zal vertalen in
nog meer financiële schaarste
voor de kinderen en jongeren die
met de jeugdzorg te maken heb-
ben. Anders gezegd: nog minder
geld voor extraatjes die het leven
kleur geven. Daarom hoopt het
fonds op een extra hoge opbrengst
in de landelijke collecteweek, dit
jaar van 25 april tot en met l mei.
Voor de sterk toenemende vraag
naar jeugdzorg valt een aantal mo-
gelijke oorzaken te noemen. Zo
telt Nederland anno 2004 meer
jeugdigen dan voorheen. Verder
worden problemen in gezinnen
c.q. problemen met jeugdigen veel
beter en effectiever gesignaleerd
en geregistreerd. Voor een deel is
er dus ook sprake van een schijn-
groei van de problematiek. Maar
schijn of niet, feit blijft dat de
jeugdzorg steeds meer onder druk
komt te staan. En dat geldt dus
ook voor de tienduizenden kinde-
ren in Nederland die voor een
groot deel van die jeugdzorg af-
hankelijk zijn. Het Nationaal

Fonds Kinderhulp zet zich al tien-
tallen jaren in om het leven van
kinderen in de jeugdzorg wat vro-
lijker te maken. Het gaat daarbij
doorgaans om bescheiden wensen.
Kinderhulp kan bijvoorbeeld mee-
betalen aan een zomerkamp,
speelgoed of het lidmaatschap van
een sportvereniging. Het fonds
krijgt daartoe aanvragen vanuit te-
huizen, pleeggezinnen en andere
instellingen voor jeugdzorg. Deze
beschikken vaak niet over de fi-
nanciële middelen om 'hun' kin-
deren af en toe iets extra's te kun-
nen bieden. Kinderhulp springt
waar mogelijk bij. Maar door de
toenemende zorgvraag van de
laatste jaren - en de daarmee ge
paard gaande groei van het aantal
aanvragen - wordt dat voor het
fonds steeds lastiger.

Zo ontving in 2003 bijvoorbeeld
Bureau Jeugdzorg in Arnhem di-
verse bijdragen voor onder meer
kleding, vakantie en een typecur-
sus voor diverse pupillen. Tevens
ontving GSJ Lindenhout in Arn-
hem een bijdrage voor het speel-
terrein. Om toch zoveel mogelijk
aanvragen te kunnen blijven ho-
noreren, is het voor Kinderhulp ab-
soluut noodzakelijk dat er tijdens
de jaarlijkse landelijke collecte-
week veel geld wordt opgehaald.
Ook dit jaar, van 25 april tot en
met l mei, gaan er weer zo'n
25.000 vrijwilligers met de collec-
tebus op pad. Samen moeten zij
zorgen voor een groot deel van de
inkomsten van Kinderhulp.



Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen 5 april:
A groep:
1. De heren Wijers en Thalen met
71,4%; 2. Het echtpaar Hoftijzer
met 60,9%; 3. Het echtpaar Vrug-
ginkmet51%

B groep:
1. De echtpaar Collecteur met
66,7%; 2. De echtpaar Duinkerken
met 56,7%; 3. De dames Beek en
Lassche met 55,4%.

Paar densport

PC DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 10 april jl. was er een
dressuurwedstrijd voor pony's in
Diepenheim daar behaalde Elodie
Stokman met Passe-Partout een Ie
prijs en een 2e prijs in de klasse Ml
met 167 punten.

Zaterdag 18 april pony-concours in
Twello, daar behaalde Hester Slegt
met Eanter Boy 2x een Ie prijs in
de klasse L2 met 184 en 175 punten.

Voetbal

VV VORDEN
Uitslagen 17 en 18 april
Voorwaarts T B2 - Vorden BI: 3-2
Warnsveldse Boy B2 -Vorden B2:5-2
Warnsveldse Boy C3-Vorden C2:1-8
Vorden Dl-Pax Dl: 3-2
Vorden D2 - Socii Dl: 2-3
DZC '68 E3 -Vorden El: 2-1
Keijenburg. Boy El -Vorden E2: 5-4
Vorden E3 - WHCZ E4: 0-3
Vorden E4 - DZC '68 E12: 3-1
Warnsveldse Boy Fl - Vorden Fl: 2-2
Vorden F2 - Doetinchem F2:1-1
Vorden F3 - DZC '68 F4: (M
SintJoris Fl -Vorden F4: 5-7
Vorden F5 - WHCZ F5: 2-4
Ratti Fl - Vorden F6:4-0
Gendringen l - Vorden 1: 3-1
Vorden 2 - Ulftse Boys 2:4-2
Vorden 3 - Keijenburgse Boys 3: 2-1
Vorden 4 - Ajax Breedenbroek 2:1-1
Vorden 5 - Wolfersveen 2: 0-1
VIOS Beltrum 6 - Vorden 6: 3-1

GENDRINGEN - VORDEN: 3-1
Vorden heeft zich ten doel gesteld,
nu er geen prijzen meer zijn te ver-
dienen om minimaal 30 competi-
tiepunten te halen. Dat lijkt met
slechts l punt tijdens de Paasda-
gen en de nederlaag tegen Gen-
dringen nog nauwelijks haalbaar.
In de resterende wedstrijden ont-
moet het nog de klassekampioen
Ulftse Boys en de nummer twee
RKZVC. Het is qua blessures een
moeizame competitie geweest.
Positief is de terugkeer van Hugo
van Ditshuizen in de spits en afge-
lopen zondag maakte ook Hans
van Dijk zijn opwachting met een
invalbeurt. Ook in Gendringen
had Vorden weinig geluk aan haar
zijde. Een gezegde is dat je geluk
kunt afdwingen. Bij Vorden ken-
nen ze het gezegde natuurlijk ook
wel, maar het is net of zij het niet
kunnen hanteren.
Vorden had in de beginfase grote
moeite om de juiste posities in te
nemen. Gendringen kwam diverse
keren in een man meer situatie
voor het doel te staan en het is aan
doelman Kees Holtrigter te dan-
ken, dat de eerste minuten doel-
puntloos is doorgekomen. In de
10e minuut ging het toch fout,
weliswaar niet door bezetting van
de posities, maar door ongelukkig
balverlies. 1-0
Vorden ging niet bij de pakken
neerzitten en probeerde het initia-
tief naar zich toe te trekken. Er
werd zeker niet onaardig gespeeld,
maar in de lucht kon Vorden geen
potten breken. De spitsen Ronald
Visser en Hugo van Ditshuizen wa-
ren fel in de duels en dat leidde tot
een aantal kansen.

Bij een doorbraak van Rene Neyen-
huis, na een een combinatie met
Ronald Visser, werd hij op onregle-

mentaire wijze door de keeper ge-
stopt en dat leverde een strafschop
op. Rob Enzerink belastte zich
hiermee en trok de stand weer
gelijk 1-1. Even later was het op-
nieuw Visser, die zijn man om-
speelde, maar zijn inzet belandde
tegen de paal.

De tweede helft was nog maar
nauwelijks begonnen toen Vorden
door een afstandsschot op 2-1 ach-
terstand kwam. Vorden gooide de
wedstrijd open door nog nadruk-
kelijker een op een te spelen. Daar-
door ontstonden er over en weer
kansen. Kees Holtrigter moest een
aantal keren handelend optreden.
Maar ook Vorden kreeg kansen
doordat er meer druk naar voren
werd gezet.

Jan Bert Esselink schoot rakelings
voor langs en Hugo van Ditshui-
zen kwam een teenlengte te kort
om de gelijkmaker binnen te wer-
ken. Keeper Tiemessen stond
steeds weer op de juiste plaats om
het Vordense gevaar te bezweren
en toen hij door Rob Enzerink via
een wipperje gepasseerd was, had
hij de hulp van een verdediger die
de bal nog van de doellijn haalde.
Het derde doelpunt voor Gendrin-
gen was met dank aan de scheids-
rechter. Hij negeerde de grens-
rechter en Gendringen mocht in
overduidelijke buitenspelpositie
de 3-1 aantekenen.

Alhoewel het een wedstrijd was
zonder overduidelijke belangen is
het bij het incasseren van een ne-
derlaag altijd even slikken. Ko-
mende zondag heeft Vorden de
kans om een van de toppers in de
4e klasse C een punt af te snoepen.

PROGRAMMA 24/25 APRIL
Vorden BI - Voorst BID; Groen
Wit'62 B6 -Vorden B2; Vorden Cl -
Sportclub Lochem C3; Vorden C2 -
Erica'76 C2; AZC Dl - Vorden Dl;
GSV '38 Dl -Vorden D2; Vorden D3
- AZC D2; Vorden El - DW E3; Vor-
den E2 - VIOD E4; Doesburg SC E2 -
Vorden E3; WL E2 - Vorden E4; Vor-
den Fl - DZC '68 F2; AZC F2 - Vor-
den F2; Socii Fl - Vorden F3; Vor-
den F4 - HC '03 F4; Be Quick Z. F3 -
Vorden F5; Vorden F6 - Warnsveld-
se Boy F7; Vorden l - Ulftse Boys l;
Silvolde 2 - Vorden 2; Doesburg SC
2 - Vorden 3; VIOS Beltrum 3 - Vor-
den 4; Eibergen SC 5 - Vorden 5;
Vorden 6 - Zelhem 6

SOCII
Socii had afgelopen zondag een
uitwedstrijd naar Ratti. Al naar 2
min leek het 0-1 te zijn maar dit
feest ging voor Socii niet op en
werd afgekeurd vanwege buiten-
spel. Wel wist Ratti met een snelle
aanval waar slecht verdedigen van
Socii aan vooraf ging het net te
vinden 1-0. Dit gebeurde al in de
begin fase van de wedstrijd die
overigens op een zeer laag niveau
gespeeld werd. Vaak te zacht in-
spelen en vele te harde acties wa-
ren het toon beeld van deze wed-
strijd.

In de rust waar Ratti nog steeds
knap voorstond heeft trainer Bart
Haggeman de rood/witte mannen
even toegesproken en gevraagd
om iets meer inzet en beleving
van het spelletje. Dit resulteerde in
eerste instantie op een iets veller
met druk op de Ratti goal dat het
tot de 85 min. volhield maar toen
toch een doelpunt een schuiver
van de snelle Robert Kornegoor
moest toestaan 1-1.
Trainer Haggeman had inmiddels
zijn wissels gebruikt door bles-
sures en een alles of niks tactiek.
Dit pakte goed uit een Ratti speler
sloeg met de hand de bal weg in de
zestien en de scheidsrechter kon
ondanks de domme protesten van
de Kranenburgers niks anders
doen dan de bal op de stip te leg-
gen. Jan Willem Krijt was al ge
wisseld en zo liet Roland Wolbrink
deze kans niet glippen en schoot
resoluut de 1-2 binnen. Over de ge
hele wedstrijd bekeken misschien

niet verdiend maar Socii maalde
er niet om en nam de drie punten
maar wat graag mee naar Wich-
mond. Vanaf Socii kant wil ik de
dames van Ratti samen met de
begeleiding feliciteren met het be
haalde kampioenschap. De hapjes
lieten zich in de rust goed smaken.

VERDERE UITSLAGEN
Zutphania Fl - Socii Fl: 4-1
Brummen E3 - Socii El: 0-3
Vorden D2 - Socü Dl: 2-3
Brummen C2 - Socii Cl: 1-7
Dierense B Al - Socii Al: 2-0
Socii2-Wilp2:l-l
Socü 3 - Eibergen 5:0-3
S.H.E. 4 - Socii 4: 0-2
Dierense B 4 - Socii 5: 7-1

Programma 24/25 april
Socii Fl -Vorden F3; Socii El - Doe
tinchem E3; Socii E2 - Brummen
E4; SociiDl - O.B.W. D4; Socii Cl -
Eefde Cl; Socii Al - S.H.E. Al; Socii
l - vrij; Keyenburgse B2 - Socii 2;
R.K.Z.V.C. 4 - Socii 3; Socii 4 - De Ho-
ven 3; Oeken 4 - Socii 5

RATTI
Ratti l - Socü l
Afgelopen zondag stond in de
Zesde Klasse C de Vordense derby
tussen Ratti en Socii op het pro-
gramma. Dankzij het behaalde
kampioenschap van de Ratti-Da-
mes en de opening van het nieuwe
schitterende scorebord zat de sfeer
er goed in op het Ratti-complex.
Met opnieuw een redelijk aantal
afwezigen begon Ratti niet echt
overtuigend aan de wedstrijd. Al
in de derde minuut leek Socii op
voorsprong te komen. De scheids-
rechter, die de goal in eerste in-
stantie goedkeurde, besloot op ad-
vies van de grensrechter de goal
geheel terecht alsnog af te keuren.
Na deze actie was de scheidsrech-
ter echter de weg volkomen kwijt.
Dankzij warrig en inconsequent
fluiten van de scheidsrechter ont-
stond een pittig duel russen de spe
Iers uit Kranenburg en Wich-
mond. Ongeconcentreerd uitver-
dedigen van Socii luidde de ver-
diende voorsprong voor Ratti in.
Mark Sueters onderschepte een
zwakke inspeelpass van een Socii-
verdediger en bediende 'gastspe
Ier' Wilfred Smallegoor. Oog in
oog met de keeper werkte hij keu-
rig af en de eerste Ratti-treffer kon
genoteerd worden op het score
bord. Kort na de goal leek Ratti op
weg naar de 2-0. Michiel Gudde
leek na een splijtende pass alleen
op de Socii-goalie af te kunnen
gaan. De pass werd echter door
een Socii-verdediger uit de lucht
geslagen. De scheidsrechter be
sloot dit slechts af te doen met een
vrije trap voor Ratti.

Na de rust bleef Ratti lange tijd vrij
eenvoudig overeind. Socii creëerde
wel een licht veldoverwicht, maar
wist nauwelijks echt gevaarlijk te
worden. Ook stond Ratti-doelman
Jasper Klunder goed zijn manne
tje. Socii ging steeds meer risico
nemen om tot een beter resultaat
te komen. Hierdoor kreeg Ratti
meer ruimte en leek de 2-0 in de
lucht te hangen. Helemaal toen
een Socii-speler opnieuw hands
maakte, ditmaal binnen de zes-
tien. De scheidsrechter, die waar-
schijnlijk nog steeds met de afge
keurde goal in zijn achterhoofd
rondliep, verzuimde echter te flui-
ten voor de overduidelijke hands-
bal. Vijf minuten voor tijd kwam
Socii onverwacht toch nog op gelij-
ke hoogte. De Ratti-verdediging
gaf iets te veel ruimte weg en daar
wist Socii van te profiteren. Drie
minuten na de gelijkmaker zocht
Socii opnieuw de aanval. Binnen
de zestien kreeg een Ratti-verdedi-
ger de bal tegen zijn arm. Tot ie
ders verbazing ging de bal nu wel
op de stip en werd de 'dader' ook
nog op een gele kaart getrakteerd.
Dit buitenkansje liet Socii uiter-
aard niet liggen en kon in de 88e
minuut de 1-2 genoteerd worden.
Onterecht nam Socii met dank
aan de heldhaftige scheidsrechter
drie punten mee naar Wichmond.

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

APRIL
21 NBvP vrouwen in de Herberg,

eendagsbestuur
21 Bridgeclub BZR in't Stamperrje
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 Stamperrje
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

olitie varia GROEP VORDEN

Vrijdag 9 april
Op de kruising Hengeloseweg/Del-
densebroekweg vond een ongeval
plaats. Een bestuurder van een
vrachtwagen en een personenauto
botsten frontaal tegen elkaar naar
aanleiding van een voorrangs-
kwestie. Bestuurder van de perso-
nenauto werd met meerdere ver-
wondingen overgebracht naar het
ziekenhuis.

Op de Wildenborchseweg werd
middels een Lasergun een snel-
heidscontrole gehouden. Een be
stuurder reed 123 km/uur waar 60
km/uur is toegestaan. Het rijbewijs
werd ingevorderd en een proces-
verbaal zal worden opgemaakt.

Er werden afgelopen week meer-
dere alcoholcontrole's gehouden.

Een 12-tal bestuurders hebben ge
blazen, l van hen-had teveel ge
dronken. Tegen de bestuurder
wordt proces-verbaal opgemaakt
en er werd een rijverbod uitgereikt
voor enkele uren.

Donderdag 15 april
Op de Zutphenseweg werden in de
avonduren een aantal vernielin-
gen gepleegd. Een vijftal fietsen
werden vernield.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN, MET INGANG
VAN l APRIL
Gevonden: sleutels (3 sleutels in
een bruin hoesje).
Verloren: mobiele telefoon (Nokia
3410, groen); sleutel (autosleutel
Volvo); portemonnee; mobiele tele
foon (Nokia 3310, grijs).

Uitvoering Krato
Dit jaar bestaat Krato alweer
30 jaar, na vele opvoeringen
kunnen ze nog altijd boeiende
toneel stukken vinden om voor
u op te spelen, zoals op 8 mei,
dan zal de toneel vereniging
Krato uit Kranenburg weer
haar jaarlijkse voorjaar opvoe-
ring ten tonele brengen, en wel

het stuk: Sanering: een stuk in
2 bedrijven en geschreven door
H. de Vries, en geregisseerd
door Gerard Smeenk.

Deze avond vindt plaats in het
Pannenkoekenrestaurant Kranen-
burg aan de Ruurloseweg in Kra-
nenburg.

Dunsborg wint Wildenborch's
Idootschiettoernooi
Het Idootschiettoernooi dat
zondagmiddag door de kloot-
schietvereniging "Wildenborch*
werd georganiseerd, is bij de
mannen gewonnen door het
team van 'Dunsborg' uit Henge-
lo.

Bij de dames zegevierde de organi-
serende vereniging 'Wildenborch'.
De organisatie had vanaf de Kapel
een parcours uitgezet met een
lengte van 4 kilometer. In totaal
namen er 16 teams deel.

Na afloop reikte Dick Pardij s aan
de volgende teams de prijzen uit:

Heren:
l Dunsborg, Hengelo 46 schoten

en 23 meter; 2 Stokkink I 47 scho-
ten en 65 meter; 3 Wildenborch I
47 schoten en 55 meter.

Gemengd:
1 Hackfort 57 schoten en 3 meter;
2 Delden 61 schoten en 53 meter;
3 Wildenborch I 71 schoten en 71
meter.

Dames:
l Wildenborch 76 schoten en 25
meter; 2 Stokkink 77 schoten en
14 meter.

Vrije Klasse:
l Wierssebroekweg I (Achterhoek
FM) 45 schoten en 19 meter; 2
Wierssebroekweg II 54 schoten en
33 meter.



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

Hef plaatselijk nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde
van uw advertentie!

Gaat u ook met een VEILIG gevoel
op vakantie!

B
e

Bouwkundige Inbraakpreventie
Zutphen

Uw preventieadviseur: Karel Franken

Weg naar Voorst 31 • 7205 CL Zutphen • Tel. (0575) 51 58 25
Politiekeurmerk Veilig Wonen®
www.woninqonderhoudfranken.nl

min. 25 m2

plinten plaatsen in overleg

LOCHEM PAKKST
in Ruurlo 453501

(zelfleggers 10% korting op laminaat)

D'n Draaitol Barchem
Een gezellig winkeltje met o.a.:

Hout speelgoed
Klootschietartikelen, ook verhuur
Oudhollandse spellen, nieuw, verhuur
Picknicktafels
Bolderkarren, op wens gemaakt
Windspiralen
Berkenpoppetjes, groot en klein

Lochemseweg 13, Barchem, tel. (0573) 44 15 14

voor Marketing©Home Gelderland.
Voor het maken van afspraken voor adviseurs

van bijvoorbeeld kozijnen, watercoolers.
Bepaal zelf je werktijden. Leeftijd onbelangrijk.

Prima verdiensten mogelijk,
echter wel door te werken

Bel: (0575) 55 92 52 Annette Schootstra
of bezoek de site www.telemarketingathome.com

PRAKTIJK

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum „De Gaikhorst"
De Gaikhorst 2 7231 NB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

JTRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd excl. zijkanten

voor slechts € 189.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor stechfs € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor sfechfs € 795.°°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:
tel. (0546) 45 86 97 / 06 51618006

J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Topsport voor honden

Niet alleen mensen en paarden
doen aan sport, tegenwoordig
ook honden. Afgelopen zater-
dag organiseerde Honden-
school KC Zutphen e.o. rondom
de prachtige kastelen van Vor-
den een officiële uithoudings-
proef voor honden van 20 kilo-
meter.

Een afstand waar ook echt voor ge-
traind moet worden. Alle deelne-
mers ontvingen al lang van te vo-
ren een schema waarmee verant-

woord getraind kon worden. Want
de gezondheid van de honden
staat te allen tijde voorop. Tijdens
het parcours keek de keurmeester
dan ook streng toe op het naleven
van het reglement dat o.a. voorziet
in twee pauzes waarin de voetzo-
len van de honden worden gecon-
troleerd. Maar ook de begeleiders
waren blij met deze pauzes en de
goede verzorging van de inwendi-
ge hond en mens door de organisa-
toren. Dat van de honden echt niet
het uiterste wordt gevergd blijkt

wel uit het feit dat de honden in
de pauzes nog uitnodigend met
stokken kwamen aanlopen en met
elkaar ravotten. Aan het einde van
de tocht moesten de honden nog
enige gehoorzaamheidsproefjes
doen. Op één hond na zijn alle
honden geslaagd! Een prachtige
prestatie. Met een lekker kluifje
voor de honden en voor de baasjes
heerlijke broodjes kon bij d'Olde
Lettink nog nagepraat worden hoe
fantastisch onze viervoeters toch
zijn.

Harmonicagroep
De Trekvogels
Sinds l februari jl. heeft de
Achterhoek er een nieuwe har-
monicagroep bij: De Trekvo-
gels.

Die bestaat uit vijf zeer enthousi-
aste heren. Zij spelen leuke en ge-
zellige muziek, Hollandstalig,
Duits enz.

De groep is in een paar maand erg
populair geworden in de Achter-
hoek, maar ook verder weg komen
de aanvragen binnen.

Deze groep bestaat uit vier harmo-
nica's en een drummer: zij spelen
op feestjes en partijtjes zoals ver-
jaardagen, braderieen, kerstmark-
ten, zomermarkten, bejaardenhui-
zen, verzorgingstehuizen maar

ook voor verenigingen, campings
enz. Afgelopen twee maand heb-
ben ze al verschillende optredens
gehad, en het dak ging eraf.

Het is dan ook een uit de hand ge
lopen hobby, waar ze erg trots op
zijn.

Deze groep is er ook om ieder een
gezellige middag of avond te be-
zorgen. De sfeer in de groep is dan
ook erg gezellig, iedereen heeft
een taak binnen de groep.

De Trekvogels hopen dan ook,
binnenkort een CD op te nemen
en dan kan iedereen meegenieten
van deze leuke harmonicagroep.
Contactpersoon dhr. Reint Scheers
(0575) 55 10 35.

Meivakantie-activiteit bij de doolhof, Anny Cactus
en pannekoekboerderij De heikamp'
op vrijdag 30 april t/m zondag 9 mei

Terug-In-De-Tijd-Machine-Fotoroute
De fotoroute is te verkrijgen bij
Anny Cactus en de Pannekoek-
boerderij 'De Heikamp'. Op ver-
toon van deze fotoroute krijg je
25% korting bij De Ruurlose
Doolhof.

De fotoroute is te volgen met de
auto of met de fiets en natuurlijk
is het ook heel leuk om deze route
wandelend af te leggen. Infor-
matie hierover kun je verkrijgen
bij de drie genoemde bedrijven en
hetVW.

Volg de Terug-in-de-tijd-machine-
fotoroute' langs de 3 attrakties/
bedrijven in Ruurlo: De Ruurlose

Doolhof; Pannekoekboerderij "De
Heikamp"; Cactus Oase, tel. (0573)
45 18 17.

Ontvang jouw geheime codes bij
een bezoek aan de Pannekoekboer-
derij "De Heikamp", en samen met
de entreebewijzen bij De Ruurlose
Doolhof en bij de Cactus Oase.

Deze 3 codes geven samen toegang
tot de Terug-in-de-tijdmachine bij
Anny Cactus.

Na dit spannende avontuur krijg
je een echte 'Indianenverrassing'.
Speciaal voor de 'Terug-in-detijd-
madiine-fotoroute'.



Ideaal voor de schaduw

«* ' V ..%:

Supertrio voor een plek in de schaduw; Rhododendron, Hosta en varens

Er is een flink aantal planten
dat graag in de schaduw groeit.
In het wisselende licht onder of
tussen bomen en heesters, in de
schaduw van een rots of muur.
Zonder licht kan geen enkele
groene plant, maar sommige
kunnen met minder toe dan an-
dere.

Die zijn ideaal om op schaduw-
rijke plekken toe te passen. Scha-
duwplanten (heesters, vaste plan-
ten en klimmers) verrijken de tuin
enorm en de keuze is groter dan
u denkt.

Onder de schaduwplanten zitten
veel groenblijvende soorten, de
meeste bloeien schitterend. Ze
houden vooral van vochtige, hu-
musrijke grond, maar er zijn er
zelfs die het in vrij droge grond on-
der bomen en heesters uithouden.
Iedere tuinier weet hoe moeilijk
die plekken zijn...

Denk voor zulke plekken vooral
aan de prachtige elfenbloemen,
bijv. Epimedium perraldianum
met glanzend wintergroen blad
dat bronskleurig uitloopt. In de
lente verschijnen z'n heldergele
bloemen erboven. Een klassieker is
de gele dovenetel (Lamiastrum ga-
leobdolon, bijv. 'Herman's Pride')
die in de zomer geel bloeit boven
het wintergroene, zilvergemar-
merde blad. Heel mooi is ook het
kindje-op-moeders-schoot (Tolmiea
menziesii) met in lente en zomer
ijle bloeiaren. Nog zo'n mooie:
Geranium phaeum 'Album', waar-
van de witte bloemen in mei-j uni
oplichten in de schaduw.

VASTE SCHADUWPLANTEN
VOOR VOCHTIGE GROND
Een enorm grote groep: van leliet-
j e-van-dalen (Convallaria) tot orchi-
deeën (Dactylorhiza), en van helm-
bloemen (Corydalis) tot de schitte-

rende drieblad-soorten (Trillium).
Heel apart zijn de sierlijke salo-
monszegels (Polygonatum), exclu-
sief de bloedwortel (Sanguinaria
canadensis, 'Plena' bloeit met wit-
te gevulde bloemen).

Vergeet ook de varens niet en de
Hosta's, Pachysandra. Er zijn veel
bodembedekkers bij waarvan we
ook nog noemen: maagdenpalm
(Vinca), kruipend zenegroen (Aju-
ga) en de schuimbloem (Tiarella).

HEESTERS EN KLIMMERS
Het meest bekend als schaduw-
minnende heesters zijn de nu schit-
terend bloeiende Rhododendron's
(mei-j uni), maar ook veel horten-
sia-soorten (Hydrangea) met hun
prachtige schermbloemen, de
kleurrijke Leucothoe walteri, de
laurierkersen (Prunus laurocera-
sus), skimmia's en klimmers als
klimop (Hedera), kamperfoelie (Lo-
nicera), en diverse clematissen.

VERZORGING
Als boomwortels een probleem
zijn, is de perfecte oplossing: de
grond erboven met antiwortel-
doek bedekken, daarop een nieu-
we laag grond aanbrengen en
daarin planten. De meeste scha-
duwplanten vragen maar weinig
verzorging, maar vergeet niet dat
ze ook voeding nodig hebben.
Geef in het voorjaar (en bij het
inplanten) een goede basisbe-
mesting, zorg voor voldoende
vocht, breng liefst een mulchlaag
tussen de planten aan. Dat voedt
en houdt vocht vast. Sommige
soorten houden van zure grond.
Vraag daar bij aankoop naar.

TUINTIPS VOOR MEI
De ideale maand om heesters en
coniferen die met kluit geleverd
worden, te planten. De kuipplan-
ten mogen weer naar buiten en
het is tijd om de hagen te knippen.

Wegraces Assen en Spa-Francorchamps Opnieuw Bakfietsrace
in Zelhem

De winnende motor van Suzuki Frankrijk tijdens de 500 km. Vincent Phillippe één van de rijders van het team

Tijdens het paasweekend werd
er in Assen een 500 kilometer
wedstrijd gereden plus een
Nederlands Kampioenschap
voor de supersport. Het team
Pajic Kawasaki met de rijders
Mile Pajic en Arno Visscher
scoorde een prima 2e plaats tij-
dens de training.

In de race had men lange tijd uit-
zicht op een 7e plaats maar door
mechanische pech op het einde
van deze lange afstand wedstrijd
werd men uiteindelijk 14e. De
wedstrijd werd gewonnen door
het Franse trio Phillippe, Four en

Lagrive op hun Suzuki. In de super-
sport deed men ook goede zaken.
Daar behaalde men een goede 5e
plaats voor Arie Vos, 9e Mile Pajic
en strijdend in een hele groep rij-
ders werd Sven Ahenendorp 13e.

De wedstrijd werd gewonnen door
de Zweed Jan Hanson. Afgelopen
weekend is er op het Belgische cir-
cuit Spa-Francorchamps ook ge-
streden om het Nederlands Kampi-
oenschap.

In de 250-cc werd er goed getraind
door Hans Smees die 4e stond,
Tonny Wassink trainde 19e. Het

kon nog beter. Tijdens de wed-
strijd behaalde Smees een podium
plaats en werd 3e achter winnaar
Patrick Lakerveld en Emile Litjens.
De wedstrijd in de supersport
werd gewonnen door de Belg Se-
bastien Le Grelle.

Arie Vos behaalde wederom een 5e
plaats. De andere rijders van team
Pajic waren niet bij de eerste tien
aanwezig. Over twee is de volgen-
de wedstrijd in Hengelo voor het
kampioenschap. Tevens is er een
drie landen cup wedstrijd met
rijders uit Nederland, België en
Duitsland.

In 2002 werd de Zelhemse tradi-
tie nieuw leven ingeblazen. Ou-
de tijden herleefden; bakfietsen
maakten het Stationsplein
weer onveilig. Het Zelhemse pu-
bliek kon wederom genieten
van de gezellige sfeer. Naast ou-
de bekenden, verschenen ook
enkele nieuwkomers aan de
start.

Dit jaar werkt Stichting Zelhem en
Oranje, buurt- en toneelvereniging
De Meene en Stichting Achter-
hoekse Bakfiets Organisatie (ABO)
opnieuw samen bij het organise-
ren van een race. Deze bakfietsrace
is gepland op zaterdagavond l
mei. Het parcours wordt als van-
ouds uitgezet op het Zelhemse Sta-
tionsplein. Strobalen en dranghek-
ken beveiligen het voor rijders en
publiek.

Voor deelnemende (gelegenheids-)
teams kan het geheel weer een
speciaal festijn worden. Wij hopen
dat opnieuw oude bekenden maar
zeker ook veel nieuwkomers, aan-
gestoken door sterke maar en-
thousiaste verhalen, zich aanmel-
den om hun krachten te meten.

Met de toekomstige gemeente
Bronckhorst in het vooruitzicht
hoopt de organisatie ook op deel-
name van oude bekende teams en
nieuwkomers uit de vroegere bak-
fietsgemeenten Vorden, Hengelo
en Steenderen. Natuurlijk zijn ook
teams uit Hummelo en Keppel
hartelijk welkom. Aan deelname
zijn geen inschrijfkosten verbon-
den. De winnende teams worden
beloond met calorierijke prijzen.
Indien u wilt deelnemen maar
daarvoor geen bakfiets ter beschik-
king heeft, behoort huren van een
bakfiets tot de mogelijkheden.
Voor inschrijving en nadere infor-
matie over de bakfietsrace kunt u
zich wenden tot Stichting A.B.O.,
Ria Starink, J.van Ruysdaelstraat
22 te Zelhem, tel. (0314) 62 55 54 of
via het email adres starink@tref.nl

Aarzel niet en beleef de bakfiets-
race (opnieuw) door actieve deel-
name of door als toeschouwer uw
favorieten aan te moedigen. Zowel
voor het publiek als de deelnemer
zal het geheel een waarborg zijn
voor een fantastische avond vol
ouderwets spektakel. De bakfiets-
sport: beleef het (opnieuw)!

Uw advertentie in
Weekblad Contact

valt beter op!



SOLIDE KNIKARMSCHERM MET

WIT/CRÈME GEMOFFELD FRAME

(RAL 9001) EN BUISMOTOR.

In diverse maten met doek in 75 actuele

streepdessins. Tijdelijk verlaagde prijzen

i nel. BTW en GRATIS MONTAGE!

Breedte

250 cm

300 cm

350 cm

400 cm

450 cm

500 cm

550 cm

Uitval

200 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

Van

^975T-

1086T-

JU24T-

ju^oT-

JU59T-

J^ÖST-

^375T-

Nu voor €

895,-
1010,-
1065,-
1110,-
1180,-
1225,-
1295,-

Knikarmschermen nu extra
voordelig en gratis gemoute

HELMINK
meubelen

VORDEISI
Zutphenseweg 24

Tel. 0575-551514

ElBERGEISI
J.W. Hagemanstraat 3

Tel. 0545-474190

H E L M I N K M A A K T HET M O O I E R B I J u T H U I S

WWW.HELMINKMEUBELEN.NL

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing in meerdere edities

zowel in full cotour als met steunkleur. Telefoon (OS7S) SS 1O 1O

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

H deBos

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of lo-
gen. Verkoop di. t/m za. van
10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315)2411 69

TE HUUR:
opblaasbare

ABRAHAM - SARAH
OOIEVAAR

SPRING KUSSEN
voor de kleintjes

BALLENBAD
CLOWNS

Spiekker-Zemann
0544-376014

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

* Eefde, De Uitrusting 21:55 *Almen, Kazerne 22:00 * Borculo,
Busstation 21:45 *Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, 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

Weekblad Contact

heeft al vele kopers

de weg gewezen!

KEUKEN..?!
Spoorstraat 28

7261 AE Ruurlo

tel.: 0573 - 452 000

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

KORTINGSBON
€2,50 korting op het inschrijfgeld

t/m 4 weken na verschijning

De organisatie met al 1 5 jaar
de beste afslankresultaten

Beheer
"Slank-Klup"faflik ^«i50

ym ^o, P.w.
f^T Inschrijfgeld: € 15,- incl. 1e weging

• Keuze uit 2 afslankformules
• Nieuw: strippenkaart met hoge korting
• Speciaal programma voor mensen

met ernstig overgewicht
Ook lid worden, kom dan naar:

VORDEN, Dorpscentrum dinsdag 19.00 uur tel. (0575) 55 21 72
WICHMOND, Ludgerusgeb. maandag 19.00 uur tel. (0575) 55 21 72

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

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

HENGELO, Ons Huis, donderdag, 19.00 uur tel. (0314) 3606 05
RUURLO, Rest. Keizerskroon,donderdag, 18.45 uur tel. (0573) 4013 42

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

homepage: www.slank-klup.nl e-mail: info@slank-klup.nl

Onze kracht: persoonlijke aandacht!

bossenbroek
VASTGOEDBEMIDDELING

Ruurloseweg 49 Tel.: (0575) 46 31 32 Mobiel: 06 21580650
7255 DG Hengelo (Gld.) Fax: (0575) 46 51 58 E-mail: bossenbroek@tref.nl

Op uitstekende locatie aan de rand van het dorp. Achter vrij uitzicht.

RUIME BOUWKAVEL 762 m2
(met te slopen voormalige supermarkt).

BOUWPLAN met meerdere mogelijkheden voor een woonhuis
met eventuele praktijk (max.opp. 177 m2)

WICHMOND

Dorpsstraat 10

Vraagprijs
€193.000,-k.k.

Binnenkort een evenement? Meldt deze aan onder:
www.evenementen-agenda.nl
en wij zorgen dat iedereen op de hoogte blijft.

Weevers Net

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



BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOP

Alstublieft, speciaal voor
het weekend heerlijke
verse witte bolletjes!"

BESTSELLER !

Witte bolletjes
Pak 10 stuks

BESTSELLER!

GEGARANDEE

NERGEN
GOEDKOPE

Pom Naturel
Blokjes, golfjes
of krieltjes
Zak 450 gram

Douwe Egberts
Koffie Aroma Rood

Grove of snelfilter maling
Pak 500 gram

Pringles
Diverse smaken

Bus 200 gram

Honig
World Wide pizza

ToscaansofTexaans
Pak 560 gram

Liga
Milkbreak of Evergo

Diverse soorten
Pak 175-250 gram

Appelsientje
Sinaasappelsap
Pak 1 liter

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Sucadelappen
Kilo

Aspergeham
150 gram

Zuivelhoeve
Boer'n vla

Diverse smaken
Emmer 800 ml.

Daily Chef
Bami of Nasi goreng

Bak 1 kilo

Uniekaas
Jong belegen

Vers van het mes. Aan het stuk
Kilo

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

GEGARANDEERD î

l NERGENS
V GOEDKOPER

Kippenbouten
Gemarineerd Nu 2.19

of naturel
Kilo

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

wordt direct aan u terugbetaald.

Casino
wit of tarwe

Heel ca. 800 gram

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

::PLUS
17/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 22 t/m zaterdag 24 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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EXTRA BIJLAGE KONINGINNEDAG VRIJDAG 30 APRIL 2004
Uitgave: Drukker// Weevers B.V. - Nieuwstad 30 - Postbus 22 7250 M Vorden - Tel. (0575) 55 10 70 - Telefax (0575) 551086- ISDN (0575) 55 56 78

Een jaar voorbij. Als voorzitter van de

Oranjevereniging betrap ik mij erop, terug

te kijken naar het jaar dat achter ons ligt.

Stel ik kijk nog een jaar verder terug, dan

kan ik niets anders concluderen dat deze

jaren voor de Koninklijke Familie ingrijpend

zijn geweest. Momenten van vreugde en

verdriet, in de geboorte van onze

Kroonprinses Catharina-Amalia en recent

het overlijden van onze dierbare Koningin

Juliana. De persoonlijke ervaringen van

het afgelopen jaar weegt een ieder voor

zich. Laten we nu vooruit kijken en bezien

wat koninginnedag op 30 april

aanstaande gaat brengen. Het kan bijna

niet anders dan, na diverse verregende

koninginnedagen een zon overgoten dag.

Met 30 april in het vooruitzicht heeft het

bestuur van de Oranjevereniging

wederom een prachtig programma in

elkaar weten te zetten, met als extra een

kermis en vrijmarkt voor de kinderen op

zaterdag l mei. Verder in deze

oranjekrant komen wij hier uitvoerig op

terug. Velen van ons ervaren

Koninginnedag in Vorden als "Het feest

van Vorden" waar het vogelschieten,

kindervoorstellingen, een fietstocht,

ringsteken, een muziek programma op de

middag, gezelligheid in de horeca,

lampionnenoptocht met vertrekpunt "De

Wehme" en een heuse afsluiting met

vuurwerk de ingrediënten zijn voor een

prachtige dag. Net zoals verleden jaar

maak ik van de gelegenheid gebruik om

op te roepen voor een bedrag van 5 euro

per jaar lid te worden van de

Oranjevereniging. Dan blijft het ook voor

de toekomst mogelijk de Koninginnedag te

organiseren. Voor haar leden van de

Oranjevereniging organiseert het bestuur

traditioneel een gezellige Oranjeavond op

zaterdag 24 april in het Dorpscentrum.

Tijdens de Oranjeavond zal Hans Keuper

in het dialect liedjes en verhalen ten

gehore brengen. Na 16 jaar heeft Erik

Knoef besloten zijn functie binnen het

bestuur van de Oranjevereniging neer te

leggen. Erik geeft te kennen dit een mooi

moment te vinden om het stokje door te

geven aan een ander. In de persoon van

Sander Pardijs zien wij een goede

kandidaat om het stokje van Erik over te

nemen. Sander van harte welkom in het

bestuur van de Oranjevereniging. Erik

ontzettend bedankt voor al je

werkzaamheden binnen het bestuur.

Koninginnedag wordt niet alleen mogelijk

gemaakt door haar leden, maar ook met

medewerking van: de gemeente Vorden,

de muziekverenigingen Sursum Corda en

Concordia, de EHBO, de VOV voor het

aanbrengen van de driekleur in de

Dorpsstraat, Scouting "David GAIford".

Onze bijzondere dank gaat ook uit naar

alle medewerkers die zich op welke wijze

dan ook inzetten voor een welslagen van

het Oranjefeest 2004 in Vorden. De

Oranjevereniging wenst u een

onvergetelijke dag toe en besluit met de

woorden:

'Een sterke Oranjeband

in ons eigen Nederland1

Namens de Oranjevereniging,

Frank Meulenbroek, voorzitter.

Vordens
Volkslied

Er ligt een vriendïijk dorpje,
ergens in Gelderland.

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

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

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

Daar in dat oude dorpje,
dat achtkastelen oord,

Vindt men nog veel natuur-
schoon, dat mensenoog bekoort.
En in zijn mooie bossen, waar 't

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

Zoekt gij een rustig plekje, ga
Vorden niet voorbij,

Want daar leeft men gemoed'-
lijk, eenvoudig en gastvrij,

't Geen men u daar kan bieden,
vindt g'aan geen zee of strand,

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

Op Koninginnedag 30 april 2004
vieren we de 65e verjaardag van
Mr. Pieter van Vollenhove en de
66e verjaardag van H.M. Koningin
Beatrix.

foto: Max Koot Studio/Rob Ris. © RVD.

Een vijftal sponsoren steekt de koppen bij elkaar.

Dit jaar weer groots vuurwerk
Door het ontbreken van een
sponsor werd vorig jaar het
vuurwerk vervangen door een
andere activiteit. Veel mensen
vonden echter dat een koningin-
nedag pas echt een koninginne-
dag is als die wordt afgesloten
met een knallend vuurwerk.

l mei:

Daarom heeft een aantal onder-
nemers uit Vorden en zelfs van
daarbuiten o.l.v. Hans Huinink
van de Fashion Corner, het initi-
atiefgenomen om het vuurwerk
voor dit jaar mogelijk te maken.
Verderop in deze krant leest u
meer over deze groep.

Het bestuur van de Oranjevere-
niging is vanzelfsprekend erg
ingenomen met dit initiatief en
hoopt dat ook voor volgend jaar
weer één of meer ondernemers
dit voort zullen zetten.

Vordense Vrijmarkt voor de jeugd
Bekend in o.a. Amsterdam en
vele andere plaatsen in Neder-
land. De vrijmarkt op konin-
ginnedag. "Dat moeten we in
Vorden ook organiseren", al-
dus de Oranjevereniging. Dit
jaar is er natuurlijk helemaal
een mooie gelegenheid omdat
de koninginnedag op vrijdag
valt.

Daarom is er op zaterdagmid-
dag een vrijmarkt voor de
jeugd tot 13 jaar in Vorden.

Dus ruim op die zolders, maak
leeg die dozen en neem je voor-
raad mee naar het grasveld voor
de kerk. Stal je spulletjes uit op
een deken en je winkeltje is
klaar. Van 13:30 uur tot 17:00
uur zal er dan volop handel wor-

den gedreven.
Kinderen die mee willen doen
kunnen zich opgeven op zater-
dag l mei tussen 12:00 en 13:00
uur bij café restaurant De Roton-
de. Deelname kost slechts € 2,50.

Daarna kun je zelf een plekje
zoeken op het grasveld of langs
de Kerkstraat. Begeleiding is hier
aanwezig.



Siebelink Vorden
was-en textielverzorging b.v.

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

WOENSDAG 28 APRIL EN DONDERDAG 29 APRIL

Oranjevlaai
90

Oranjesoezen
en/of Tompoucen

6 halen S betalen

Samen met de hovenier de tuin in!

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

Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud

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

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

Er kan er maar één de echte zijn.

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

WILT
m m m

Netwerkweg 4 • Vorden
Telefoon 0575-551656

SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

DAKBEDEKKING

LOODGIETERSWERK

One for All - Jan Mulder
Het is tijd voor Koninginnedag

Onze kantoren zijn op Koninginnedag gesloten.
Maar uw bankzaken regelt u 24 uur per dag via:
• www.rabobank.nl
• Rabofoon 0900 0909 (0,1 O/min): saldo, overboeken, betalen
• Rabolijn 0900 0907 (0,1 O/min): advies,direct afsluiten

Hef is tijd voor de Rabobank.

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

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

een Ierse folksong, een rock classic
of stadionhit is natuurlijk een
must.

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

Op donderdag 29 april doet Jan
een promotieoptreden in café De
Herberg te Vorden.

Rabobank



Programma Oranjefeest 2004
Zaterdag 24 april
1930 uur
ORANJEAVOND IN HET
DORPSCENTRUM.
De avond zal worden verzorgd
door Hans Keuper. De bekende
voorman van de Achterhoekse suc-

cesformatie Boh Foi Toch, zal een
soloprogramma ten gehore bren-
gen. Hij vertelt verhalen en zingt
liedjes waarbij hij zichzelf bege-
leidt op trekzak en gitaar.

Aanvang programma: 20:00 uur.
Zaal open 19:00 uur.

Kaarten voor deze avond kunnen door leden van de
Oranjevereniging vanaf 19 april gratis worden afge-
haald bij het Dorpscentrum o f bij bakkerij/happerij de
Mölle te Vorden op vertoon van hun lidmaatschaps-
kaart.

Niet leden betalen vanaf 21 aprilEuro 5- per persoon
Haal op tijd want: op = op

Donderdag 29
april 16:00 uur
KLEINTJE KERMIS
Vanaf 16:00 uur is de kermis al ge-
opend. Voor iedereen de mogelijk-
heid zich vast op te warmen voor
de viering van 30 april.

Vrijdag 30 april
Koninginnedag

08:00 uur
KLOKLUIDEN

08:30 uur
AFHALEN
SCHUTTERSKONING

Vanaf 8:15 uur
De kinderen van de groepen l t/m
8 van de basisscholen en de kinde-
ren van dezelfde leeftijd die een
school elders bezoeken, verzame-
len zich voor de Openbare Basis-
school op de weg.

Vertrek vanaf hier, voorafgegaan
door de Schutterskoning en de
muziekvereniging Sursum Corda.
Bij het Gemeentehuis aangeko-
men stellen kinderen en muziek
zich op.

8:45 uur
AUBADE BIT HET
GEMEENTEHUIS
Aubade bij het Gemeentehuis
* Welkomstwoord door de voor-

zitter
* Hijsen van de vlaggen door de

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

* Zingen van het Vordense Volks-
lied, 3 coupletten

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

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

* Driewerf Hoera!!
* Lang zal ze leven
* Dankwoord voorzitter Oranje-

vereniging.
* Uitreiking toegangskaarten voor

het kinderprogramma.

Ochtendprogramma

930 uur
KINDERTHEATER
Voor de groepen l t/m 6 wordt er
in het Dorpscentrum een pro-
gramma verzorgd door de Jeugd-
theater groep "Applaus" Een heel
mooi afwisselend programma vol
met spektakel dat de kinderen nog
lang zal bijblijven. Het einde van
dit programma is gepland op
10:30 uur.

930 uur
ORIËNTATIETOCHT PER FIETS
Oriëntatierit per fiets voor groep 7
en 8 van de basisscholen en zij die
elders scholen bezoeken t/m 14
jaar. Opgave bij de "De Herberg"
vanwaar ook gestart wordt.

De prijzen voor deze groep worden
om 12:00 uur bij de Herberg be
kend gemaakt en ook direct uitge-
reikt. Mocht men niet in staat zijn
hier de prijs af te halen, dan kan
dat ook tijdens de huldiging van
de schutterskoning om 17:00 uur
bij Hotel Bakker.

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

10:00 uur
VOGELSCHIETEN
Vogelschieten voor dames en he-
ren aan de Horsterkamp. Het in-
schrijfgeld is Euro 5,— Na de derde
ronde Euro 0,75 bijbetaling. Groe-
pen kunnen zich op 28 april in-
schrijven bij de firma Barendsen.
Om 10 uur wordt het eerste schot
gelost door de Koning van 2002, .
Daarna schiet de burgemeester
van Vorden, Dhr. E.J.C. Kamerling.
Indien de vogel voor 12:30 uur niet
naar beneden komt, beslist het lot.
Een bestuurslid van de oranjevere-
niging zal de trekking verrichten.

BUKSSCHIETEN
Op de vrije baan. Inschrijfgeld be

Thea tergroep Appla us

draagt € l,- per drie schoten.

1030 uur
RINGSTEKEN
Aanspanning in de Reep'n organi-
seert het ringsteken per dogkar
voor dames en heren in de Dorps-
straat. Inschrijfgeld _!,—. Leden
van de Oranjevereniging mogen
voor de helft al meedoen.

10:45-1130 uur
DEMONSTRATIE
INDOORSPORT VORDEN
hi het dorp is een demonstratie te
bewonderen van "Indoor Sport
Vorden. Ze brengen Streetdance,
Bodyjam en Kickboksen.

Middagprogramma

13:00 uur
BAKKER-ROCK in de feesttent op
de parkeerplaats bij Bakker met
de volgende bands

13:00 uur:
AVALANCHE

1430 uur
OP DRIFT

1530 uur
ORANGE JUICY

DJ. Jorrit Wassink zal met zijn spe
ciale mixen de programmaonder-
delen aan elkaar draaien. Kortom,
wederom een feestelijk muzikaal
gebeuren.

1630 uur
AFHALEN
SCHUTTERSKONING
De nieuwe schutterskoning zal
door het dorp rijden, begeleid
door de muziekvereniging Con-
cordia.

17:0018:00 uur
PRIJSUITREIKING
Dit jaar bij Bakker. De prijsuitrei-
king van de diverse onderdelen zo-
als het vogelschieten, buksschie
ten, ringsteken en overige spellen,
met als hoogtepunt de huldiging
van de schutterskoning(in).

naprogramma

2030 uur
UITREIKING VAN
LAMPIONNEN
Voor de Zorgcentrum De Wehme
worden de lampionnen uitge
deeld. Leden van de Oranjevereni-
ging krijgen op vertoon van de lid-
maatschapskaart gratis lampion-
nen voor hun kinderen. Niet leden
betalen l euro per lampion.

20:45 uur
VERTREK
LAMPIONNENOPTOCHT
Vanaf Zorgcentrum De Wehme
vertrekt de stoet met lampionnen
om een rondje door het dorp te
lopen naar de feestweide bij het
Gemeentehuis. De stoet zal vooraf-
gegaan worden door muziek.

21:15 uur
AANKOMST OP DE
FEESTWEIDE.

21:30 uur
VUURWERK
Een aantal ondernemers vond ook
dat een koninginnedag viering

Vrijkaartjes voor de draai- en zweefmolen kunnen de
gehele dag gebruikt worden.
De kinderen van de basisscholen ontvangen deze kaar-
tjes op de scholen.
Kinderen t/m 12 jaar die een school buiten Vorden be-
zoeken kunnen vrijkaartjes afhalen bij de "
bakkerij/happerij De Mölle" vanaf 23 april.

zonder vuurwerk als afsluiting ei-
genlijk niet kon. Daarom hebben
ze de handen ineen geslagen en sa-
men de financiële middelen bij el-
kaar gebracht. De viering zal dan
ook weer knallend worden afgeslo-
ten met een enorm vuurwerk.

Natuurlijk is er in de diverse hore
ca-etablissementen volop gelegen-
heid deze koninginnedag op een
gezellige en vooral feestelijke ma-
nier af te sluiten.

Zaterdag l mei
12:00-13:00 uur
KERMIS

Omdat de viering van Koninginne
dag dit jaar in het weekend valt,
worden de feestelijkheden nog
een dag doorgetrokken. Dus ook
op zaterdag kunt u nog genieten
op de Kermis.

13:00-17:00 uur
VRIJMARKT VOOR KINDEREN
Op het grasveld voor de kerk en in
de kerkstraat kunnen kinderen
hun overtollige speelgoed en ande
re zaken proberen te verkopen. Je
legt een deken op de grond, je
spullen erop en de winkel is klaar.
Voor het publiek de uitgelezen
mogelijkheid om iets te vinden
waarna je al lang op zoek was.

24 April: Oranje avond met Hans Keuper
De traditionele Oranjeavond, op
de zaterdag voorafgaande aan de
koninginnedag viering, staat ook
dit jaar weer in het teken van dia-
lect en muziek Een groot gedeelte
van de avond zal verzorgd worden
door Hans Keuper. Hans is natuur-
lijk vooral bekend als trekzak spe
lende frontman van Boh Foi Toch.
Met deze band heeft hij enorm fu-
rore gemaakt, vooral in de regio
maar ook ver daar buiten.

Hans Keuper treedt echter ook so-
lo op. Tijdens deze optredens ver-
telt hij anekdote's en zingt hij lied-
jes. Hij begeleidt zichzelf hierbij
op gitaar en natuurlijk op de trek-
zak. Het optreden heeft, mede
door het gebruik van de harmoni-
ca, een folkloristisch karakter
maar wie luistert naar de teksten
van de verhalen 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. Het programma begint
dit jaar om 20:00 uur.

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 te
koop voor maar € 5,— per persoon.
Dus komt allen maar haal de kaar-
ten op tijd van vol is vol.

Kronen

Het bestuur van de Oranjevereni-
ging heeft de hand weten te leg-
gen op een groot aantal kronen.
Deze zullen 's morgens bij het ver-
trek vanaf de dorpsschool worden
uitgedeeld aan de bezoekers van
de aubade. Zo krijgt ons mooie
dorp een mooi oranje tintje. Dus
kom allemaal naar de aubade en
laat je de rest van de dag zien met
de kroon.

Iedereen die naar de aubade
komt krijgt een mooie kroon.

Tussen 11:00 en 13:00 uur zal een
helikopter boven Vorden komen
om te kijken hoe Oranje het dorp

is vanuit de lucht. Wij maken dan
ook kans op de titel "Oranjedorp
van Nederland".
Dit wordt georganiseerd door de
Staatsloterij. Dus laatje zien in je
oranje outfit.

WORDT LID

Iedereen die dit jaar lid wordt van
de oranjevereniging ontvangt ook
zo'n mooie kroon. Bestaande Ie
den hebben natuurlijk ook recht
op een oranje hoofddeksel. Dus
neem deze dag je lidmaatschap-
kaart mee en je kunt de rest van de
dag met zo'n mooie kroon door
ons mooie dorp lopen.



IDE MOLLE

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

Oranje tompoucen
of soezen

5 halen 4 betalen

Sinaasappelslofje
nu € 6,50

Als enige in Vorden en omgeving

fijntje lijntje
(Atkins dieet) € l, 75

Feestje!!!
Wij verzorgen graag uw gebak,

partyhapjes, koude- en warme buffetten,

salades, belegde en hartige broodjes.

Timmerbedrijf
Insulindelaan 25

7251 EJ Vorden

Tel. (0575) 55 32 91

Fax (0575) 55 06 K

Voor al uw:

• Timmerwerken
• Machinale houtbewerking
• Interieuraanpassing
• Specifieke timmerwerken

Schildersbedrijf

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

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

Winkel in verf, behang, etc.

Ook voor al uw

buitenschilderwerk
Vraag nu vrijblijvend offerte aan.

ORANJE HAP ORANJE
CL

HAP ORANJE HAP ORANJE
O

>
Heel Vorden viert feest. . .
Geen tijd om te koken?
Geen nood!
Hotel Bakker maakt 't u gemakkelijk.

I

D

LÜ
Dorpsstraat 24, Tel. 55 13 12

In onze grote zaal
g van 18.00 - 20.00 uur

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

O

Koninginnedag
30 april vanaf 12.00 uur

Oranjehap
voor €1 0. P-P- ï

LU

Orkest
Never Mind
vanaf 20.00 - 01 .00 uur

O
30

m

vanaf 12.00 - 23.00 uur:
Drive Inn Show 4play

13.00 - 14.00 uur:
Avalanche

14.30 - 15.30 uur:
Op Drift

16.00 - 17.00 uur:
Orange Juicy

Satellietverbinding met tent en
vogelschietterrein O
(verzorgd door fa. Wolsing).

Munten van De Herberg,
Rotonde en Hotel Bakker
zijn in alle zaken te gebruiken.

z
m

cc
O
ORANJE HAP ORANJE HAP ORANJE HAP ORANJE

De Koninginnedag werd mede mogelijk gemaakt door:

Restaurant Asya te Vorden
en Hengelo

Restaurant De Rotonde
te Vorden

, De Rp/h

Bloemendaal en Wiegerinck
te Vorden

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

m Q
™ A

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
CCC accountant! en belastingadviseurs

Rabobank
Graafschap West

food for all

Café restaurant zaal
De Herberg

IJsbuffet "Kerkepad'

w»

Chinees-Indisch restaurant
Fan Sheng te Vorden

FAM

Juliana 1909-2004

Het aanzien van Juliana
Een prachtig aandenken aan de koningin en prinses

die ons allen zo dierbaar was

€ 12,95

bruna
www.bruna.nl • altijd actueel

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

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11



Programma Bakker Rock 2004
Voor de derde keer in de tent bij
gastheer Klaas Bakker belooft
deze Bakker Rock middag weer
een zeer onderhoudende en ge-
zellige middag te worden met
drie live bands en een heuse dri-
ve-inn show om de in de pauzes
voor de nodige muzikale sfeer
te zorgen.

Vanaf 12.30ii gaat de schuif los
bij de dj's van drive-inn 4Play,
vanaf 13.00u wordt het spits af-
gebeten door de eerste bande
van de middag: "Avalanche".
Om 14.30 staat "Op Drift" ge-
pland met hun vaak geestige

dialectrock waarna een speciaal
voor deze dag geformeerde
band, "Orange Juicy", om 16.00u
staat te trappelen om deze mid-
dag waardig af te sluiten. We
zien graag een ieder om 12.30u
in de tent!

Bakker-Rock in een overzicht:

12.30u
13.00u
14.30u
16.00U

Drive-inn 4Play.
"Avalanche"
"Op Drift"
"Orange Juicy"

Vanaf 17.00u verder Drive-inn
4Play.

THE AVALANCHE
The Avalanche is een rockband die
vorig jaar juni was opgericht om
éénmalig een optreden te gaan
doen bij het Bosfeest te Kranen-
burg. Na dit optreden bleek direct
dat er meer muziek in zat dan al-
leen een gelegenheidsband en is
de band doorgegaan door een
breed scala aan covers in te stude-
ren die varieert van rockballads als
'Stil in mij' van Van Dik Hout tot
steviger werk als Linkin park en
Metallica-medleys. De formatie be-
staat uit Wouter Gudde op drums,
Renske Zenhorst als de zangeres
van de band, Eelke van Ark neemt
de baspartijen voor haar rekening
en de gitaar wordt moeiteloos
strak bespeeld door Martij n Ems-
broek. De vier hebben normaal ge-
sproken al heel veel schik met el-
kaar, maar krijgen een extra kick
van iedere keer dat ze dat ze op het
podium wordenjosgelaten. In het
Kort: Th^Avaïanche biedt een bre-
de variatie van klassieke als mo-
dernere rockmuziek.

OP DRIFT
Na een rust van 2 jaar staken band-
lid en frontman Wim Woestenenk
(zanger en gitaar) en Johny Addink
(drummer) de koppen weer bij el-
kaar en bedachten een andere for-
mule voor Op-drift. Samen met 2
nieuwe handleden Stef Woesten-
enk(gitarist) en Henk Hogebrug
(bassist) hebben zij Op-drift ge-
maakt zoals het nu is. Wel een dia-
lect-rockband maar geen boeren-
protest meer.

Op-drift is weer op-Drift ...
Er worden vele nummers geschre-
ven samen met en enkele oude
krakers ontstaat er een aansteke-
lijk repertoire met o.a. rock 'n roll,
blues, rock en reggae. Ze spelen op
volle kracht en bij iedere optreden
vragen ze zich af:'
He-j d'r zin an?f
Op Koninginnedag 's middags
in de tent bij Hotel Bakker

ORANGEJUICY:
Het laatste deel van deze Bakker-
Rock middag is gereserveerd voor
Orange Juicy, speciaal voor deze
gelegenheid geformeerd. Zes mu-
zikanten die toevallig allen in het
telefoonlijstje van drummer Maar-
ten Graaskamp stonden maar el-
kaar verder vrijwel niet kenden. Ze
hebben ondertussen wel hun spo-
ren verdiend in heel uiteenlopen-
de groepen, uit de jazz, bluess,
amusements, soul of rock hoek.
Het repertoire zal bestaan uit
swingende muziek met vaak een
herkenbaar oja gevoel voor het pu-
bliek, afkomstig van o.a. Stevie
Wonder, Labelle en vele anderen.
Zes gedreven muzikanten gaan er
voor...
Paula Biekart (Vorden): Zang
Clementine Wolters (Hengelo):
Zang
Piet Van Tienen (Nijmegen):
Gitaar en zang
Eric Janssen (Velp): Keyboards
Mare Haanappel (Doetinchem): Bas
Maarten Graaskamp (Vorden) :
Drums

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Handtekening:

Programma

12.30 uur

DRIVE INN 4PLAY

Orangejuicy

The Avalanche

13.00 uur

THE AVALANCHE

14.30 uur

OP DRIFT

15.30 uur

ORANGE JUICY

24 april 2004
ORANJE AVO1

00 uur
Dorpsixnlrum Vorden

(w\!YiK\ KRKINK.IM; YOKDKM

Op Drift Hans Keuper

Lid worden van de

Oranjevereniging Vorden?

Dat kan. Vul de bon in en lever hem in bij
één van de bestuursleden of bij De Mölle en
De Herberg.

Ja, ik wil lid worden van de Oranjevereniging Vorden

en ontvang een mooie kroon.

Bestuur Oranjevereniging, op de foto ontbreekt Sander Pardijs.



Club van Zeven:
" Wij bieden Vordense bevolking vuurwerk aan,
omdat het hier op Koninginnedag zo gezellig is"!
Ze komen al een aantal ja-
ren naar Vorden om hier
Koninginnedag mee te
maken. "Jongens uit Eist",
zoals ze zich zelf omschrij-
ven. Wel mannen die een
bepaalde binding met Vor-
den hebben, of mannen
die door het enthousias-
me van anderen "meege-
sleept" zijn om hier op 30
april in Vorden het Oran-
jefeest te vieren. Een BOB,
die hen s' avonds weer
terug naar Eist kan rijden,
hebben ze niet nodig. Ze
overnachten met hun
partners bij Hotel Bakker.
Niet alleen gemakkelijk,
maar bovendien kan er
nog tot in de late uurtjes
doorgefeest worden.

En mochten zij toch een
keertje besluiten om bijtijds
het hotelbed op te zoeken,
dan lopen ze de kans dat ze
de slaap niet kunnen vatten.
Dat overkwam Hans Brugge-
man vorig jaar. Hij was nau-
welijks op zijn kamer, of er
werd flink op de deur ge-
bonsd. "Het was tegen 23.30
uur. Een heerlijk dagje "Kon-
inginnefeest" gevierd. Moe
geworden van het eten en
drinken, dus naar bed", zo
zegt Hans. Het "klopje" op de
deur kwam van een vriend
die het maar raar vond dat
de feestvierder al om half
twaalf s'avonds was afge-
haakt. " Je gaat toch niet
midden op de dag slapen,
het feest is nog lang niet af-
gelopen", zo klonk het op de
gang.

Dus, hups het bed weer uit,
naar beneden om in het café
van Klaas nog een "slaap-
mutsje" te nuttigen. En daar
in dat " oergezellige" onder-
komen, zoals de "Oranje-
klanten" de gelagkamer noe-
men, daar werd het plan ge
smeed om de Vordense be-
volking op 30 april 2004 een
fraai vuurwerk aan te bie-
den. Daarover straks meer!

We schreven in de aanhef
over "De club van Zeven".
Twee van hen, Hans Huinink

en Henk Barendsen, wonen
en werken in Vorden. De vijf
anderen, Hans Bruggeman,
Henk Franken, Paul en Peter
Hooiveld en Jos Gerritsen,
wonen in Eist. En dan toch
op Koninginnedag naar Vor-
den. Wordt er in Eist dan
geen feest gevierd? Paul
Hooiveld: " Natuurlijk wel,
maar het is de laatste jaren
wat ingezakt, niet meer zo
gezellig als vroeger. Eigenlijk
zijn we via Hans Bruggeman
betrokken geraakt bij het
Koninginnefeest hier in Vor-
den".

Oude bekenden
Hans Bruggeman legt uit: "
Ik kende Vorden al uit de tijd
dat ik daar tien jaar direc-
teur was bij de plaatselijke
ABN/ AMRO. Daarna heb ik
die functie tien jaar lang be-
kleed bij dezelfde bank in
Eist. Momenteel heb ik een
eigen bedrijf in "beheer van
onroerend goed, adviserende
taken op financieringsge-
bied, assuranties e.d." In Vor-
den heb ik veel mensen leren
kennen, ( trouwens ik heb
hier ook nog klanten) , van-
daar ook dat ik al jarenlang
weer terug kom om hier Kon-
inginnefeest te vieren. Je
komt hier weer oude beken-
den tegen, het is op 30 april
in Vorden gewoon bere- ge-
zellig", aldus Bruggeman die
anderen uit Eist enthousiast
maakte om hem deze dag
naar Vorden te vergezellen.

Zoals bijvoorbeeld Paul Hooi-
veld van het Ingenieursbu-
reau voor projectmanage-

ment " Hooiveld en Hooi-
veld", eveneens gevestigd in
Eist. Een bedrijf dat wordt ge
rund door de broers Paul en
Peter Hooiveld. En, zo zegt
eerstgenoemde, "We ontwik-
kelen terreinen voor bedrij-
ven, eigenlijk alles wat met
de bouw te maken heeft. Wij
hebben hier in Vorden de be
geleiding gedaan van het
"project Barendsen" op het
industrieterrein Werkveld.
Hier komen trouwens
binnenkort nog twee of drie
hallen van circa 200- 300 m2
bij", zo zegt Paul Hooiveld
enthousiast.

Henk Franken, thans ook
woonachtig in Eist, woonde
een hele poos in Vorden. Hij
was onder meer jarenlang
voorzitter bij "Ernst en
Young", van beroep '
AA" Accountant
en momenteel in
de
VUT,
maar

tijdens hun bezoeken aan
Vorden ( deels ook door
werkzaamheden) bevriend
met Hans Huinink en Henk
Barendsen. Zoals bekend be
heert Hans Huinink samen
met zijn echtgenote Erna
aan de Zutphenseweg, "Fas-
hion Corner", een winkel in
vrijetijdskleding (jeans, spij-
kerbroeken e.d.) Begonnen
aan de Nieuwstad in 1989,
verhuisde hij enkele jaren la-
ter naar het huidige pand.
Daarnaast heeft hij nog een
vestiging in Zelhem. Henk
Barendsen van " Barendsen

Vorden B.V.", is gespeciali-
seerd in onder meer
staalconstructies, specia-
liteiten in staalwerk, ga-
lerij- en balkonhekken,
trappen en trapleunin-
gen, gevestigd aan de

Netwerkweg, heeft
tevens

nog
volop
actief.
Momenteel
"doet hij nog
wat" in com-
missariaten, zoals Hans
Bruggeman de vrije tijdsin-
vulling van zijn vriend om-
schrijft. In zijn Vorden- peri-
ode was Henk Franken ook
bestuurslid van de VOV en de
VW, en daardoor nauw be-
trokken bij het wel en wee in
Vorden.
De "vijfde" man uit Eist is Jos
Gerritsen. Hij was jarenlang
directeur van een dranken-
groothandel. Dat bedrijf
heeft hij tien jaren geleden
verkocht. Thans begeeft hij
zich in het onroerend goed.
Het kwartet uit Eist raakte

een win-
kel aan

de
Zutphenseweg

waar o.m. haar-
den, kachels, gereedschap-

pen, ijzerwaren, tuinmachi-
nes e.d verkocht worden.
Een familiebedrijf dat vorig
jaar het 200 jarig bestaan
vierde en waartoe ook Etos
Barendsen behoort.

Vogelschieten en asperges
Nog even terug naar de man-
nen uit Eist en luisteren naar
hun uitleg over de toch in
hun ogen zo gezellige Konin-
ginnedag in Vorden. Na aan-
komst in Vorden, s' morgens

eerst meedoen aan het vogel-
schieten. De hele "sessie"
schieten de heren niet uit.
Het blijft meestal bij de eer-
ste, soms tweede schietbeurt.
Dan weer terug naar het ter-
ras bij Hotel Bakker, een pils-
je pakken. Vervolgens kijken
naar de andere festiviteiten,
aanwezig zijn bij de huldi-
ging van de schutterskoning,
een dansje maken etc.

Een niet onbelangrijk onder-
deel van de dag: asperges
eten. Die dag serveert hotel
Bakker namelijk de eerste as-
perges die hier jaarlijks in
Vorden gekweekt worden. En
al deze "geneugten des le-
vens" vieren de Elstenaren
met hun Vordense vrienden
Hans en Henk. En, zo zegt
Paul Hooiveld, tevens gaan
we naar het vuurwerk kijken
Althans dat was ook vorig
jaar de bedoeling. We hoor-
den toen van Frank Meulen-
broek ( voorzitter van de
Oranjevereniging, red) dat er
geen vuurwerk werd ontsto-
ken. Geen sponsors te vin-
den, zo kregen we te horen.

Op Koninginnedag geen
vuurwerk in Vorden, dat kan
toch niet. We keken elkaar
aan en binnen een paar mi-
nuten was het geregeld "dan
bieden wij met ons zevenen
de Vordense bevolking dit
jaar het vuuq^erk^aan", al-
dus Paul Hooivcid. De "Club
van Zeven" ziet dit gebaar
richting de Vordense bevol-
king als een éénmalige ge
beurtenis. Het moet een aan-
zet zijn tot een vervolg en
wel zodanig dat er zich voor
2005 een nieuwe sponsor zal
melden.

"Het zou toch jammer zijn
dat er in Vorden een Oranje
feest zonder vuurwerk wordt
gehouden. Dat kan toch niet.
Sterker nog, dat mag toch
niet gebeuren", zo zegt Paul
Hooiveld die zich nu al op
voorhand verheugd op de
festiviteiten op 30 april en
niet te vergeten op de over-
heerlijke asperges bij Klaas!

H. Franken Bruggeman
6e/7eer en advies

Platinaweg 20, Postbus 143 6660 AC Eist
T. 0481 366 150 E. info@b-b-a.nl

meer info: www.b-b-a.nl

Gerritsen
Participatie

BARGNDSGN

thej

Vorden • Zutphenseweg 8 • Zelhem • Markt 21
77A7/F-
JE MAAKT HET MET F/XET L

HOOIVELD & HOOIVELD
INCiNliUISBURIAU VOOR MOJICTMANAGtMINT

KANTOO* PottbUt 144 TILIFOON 04*1 }6£ 1)6

PUIiniwtgio 6660 AC Elft ux 0481 366158

www.hoo1vvld-hootvcld.nl



Bij ons vindt u meer
dan alleen maar^apens

o.a.

• overhemden • fleecejasse

• broeken • knicke

• hoeden en petten • zit- e

• schoenen • laa

• eetserviezen • krist

steeds doeltreffend!

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

'RESTAU'RAMT

KONINGINNEDAG BUFFET
€ 12,50 P.P.

Doorlopend vanaf 12.00 uur

Tot ziens in 't Olde Lettink
Henk en Marjorie Klaassen

Wij zijn geopend van 10.00/ 22.00 uur
's Maandags gesloten

ELKE ZONDAG BUFFET

Almenseweg 35a
7251 HN Vorden
0575-554001

VANZEEBURG
& VISSER

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN
PENSIOENEN

EN ALLE IGEN
MET DESKUNDIG ADVIES

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

Uw vertrouwde adres in Vorden
M
NVM
MAKELAAR

Als .'t om smaak gaat
is er maar één

nummer l
Keurslager

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

Wijs Sierbestrating en
Machinistenverhuur

Voor al uw nieuwe en gebruikte

bestratingen
herstraten van bijv. terras en inrit.

Divers
grondwerk

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

neker CO
A N T l S T R E S S VVl

IE5EH
SCHOENMODE

BeatrtxpWn 6, Wèhi<0314)681378

pumir
Sportsokken

www.Gte8en.Shoes.nl E Gte8en@Shoes.nl

Koopt

bij de

Vordense

Onder-

nemers

D7/7(
steeds

voor het

gewenste

resultaat.

&
Bij ons zorgen

vakmanschap

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

Schoonmaakbedrijf

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

Vergeet niet te vlaggen!
Het is Oranie en bluft
Oranje, ook in Vorden



d>ezit of twurt ff een woning
va ti 15 Jaar of ouder?
Laat dan dit jaar uw binnen- en/of buitenonderhouds-
schilderwerk door de schilders van Boerstoel uitvoeren
tegen het lage btw-tarief van

slechts 6% i. v. 19%,
Met ingang van volgend jaar wordt deze regeling door de overheid
misschien weer ingetrokken.

S C H I L D E R S B E D R I J F

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerking • Spuitwerk

Sinds 1919

Bedrijvenweg 10 - Vorden
Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

e-mail: info@boerstoel.nl - www.boerstoel.nl

Koninginnedag

erberg
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

DONDERDAG
29 APRIL

Opwarmersavond in het café
21.OO uur one for all

Jan Mulder

VRIJDAG
3O APRIL

ZAAL
2O.3O uur

Koffie oranje of kwarkgebak

€3,-
LAAIELICHTERS

Bij mooi weer midden in het hart van Vorden.

Oranjefeest op vrijdag met
THE BUFFOONS

Reserveren mogelijk Voorverkoop € 5,-

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

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

Hannie, Volkert en medewerkers wensen U een fijne Koninginnedag.

or BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

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

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

Wij wensen u een hele fijne Koninginnedag toe.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 551485/Fax (0575) 551689 - Email: info@bloemendaalwiegerinck.nl

r Vlaggen uit?
Jazeker!

Vanaf 10.00 uur geopend!
Mooi weer:
vergroot terras!
Anders overdekt
terras en verwarmd!

Bistro de Rotonde
Kerkstraat 3 - Vorden
Tel. (0575) 55 15 19

Gehele dag koffie + oranjegebak € 3,-

Lunchtip: Rotonde's 12-uurtje € 6,-

17.00 - 21.00 uur Oranjebuffet € 10,- of
6 munten

Ook beperkte a-la-carte kaart

Munten inwisselbaar bij:
Café De Herberg
Hotel Bakker en
Bistro De Rotonde

Voor iedereen: een knallende Koninginnedag!!

Fa. A. & Zn. Loon en grondverzetbedrijf

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

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

Erkend door Het Bosschap

BARGEMAN VORDEN bv
AANNEMERSBEDRIJF

GARANT

Het adres voor: Nieuwbouw

Verbouw
Onderhoud/Restauratie
Bouwkundige werken

Bedrijvenweg 1, 7251 KC Vorden
Tel 0575 - 55 12 58 b.g.g. 55 23 92 Fax 0575 - 55 14 69
www.bargemanvorden.nl E-mail: bargemanvorden@planet.nl
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