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Even voorstellen: Meindert Smit

Kersverse voorzitter Vordense
Ondernemers Vereniging

"Behoudt het goede en sta open
voor vernieuwingen", aldus de
lijfspreuk van Meindert Smit,
de man die vorige maand Har-
rie Kettelerij is opgevolgd als
voorzitter van de Vordense
Ondernemers Vereniging (VOV).
Eind vorig jaar informeerde de
voormalig voorzitter bij Mein-
dert Smit of hij geen interesse
had om hem t.z.t. op te volgen.
"Ik heb er een poos over nage-
dacht en heb toen besloten aan
het verzoek te voldoen en mij
kandidaat te stellen", aldus
Smit die vervolgens inderdaad
tot voorzitter werd gekozen.

In de afgelopen maanden heeft
Meindert Smit, zoals hij zelf aan-
gaf, ogen en oren goed open ge-
houden om te zien en te horen wat
er zoal bij de ondernemers in Vor-
den leeft. Zegt hij: "Ik vind de VOV
een actieve vereniging en heb kun-
nen constateren dat er veel men-
sen bij betrokken zijn. Mijn indruk
is gewoon positief. De VOV doet tal
van goede dingen, kijk naar de
Kerstmarkt. Vorden is er in de
gehele Achterhoek 'wereldberoemd'
door geworden. De zomerfeesten,
de intocht van Sinterklaas. Ik heb
er respect voor hoe al deze dingen
georganiseerd en uitgevoerd wor-
den.

Ik denk daarbij ook aan de vele vrij-
willigers die een dorp als Vorden
rijk is en die bij genoemde evene-
menten de handen uit de mouwen
steken", aldus Smit die bij al deze
loftuitingen toch ook wel een kriti-
sche noot wil plaatsen. "Een onder-
nemer kijkt bij alles wat er op touw
wordt gezet eerst naar zichzelf
"word ik er zelf beter van". Alle-
maal best te begrijpen, maar het
gaat binnen de VOV niet alleen om
het individuele belang, maar om
het totaal belang van onderne-
mend Vorden. En dat in samen-
hang met de plaatselijke bevolking.

BREDER DRAAGVLAK
Als ondernemer moet je open
staan voor vernieuwingen, je moet
de zon in het water kunnen zien
schijnen. Er zullen best dingen ge-
organiseerd worden, waarvan de
ene ondernemer meer profijt
heeft dan de ander. Feit blijft datje
gezamenlijk meer kunt bereiken.

Zo zal de VOV een breder economi-
sche vertegenwoordiging moeten
hebben. Een breder draagvlak naar
maatschappelijke en politieke or-
ganisaties. Ik hoop daar een im-
puls aan te kunnen geven", zo zegt
Meindert Smit.

Aansluitend voegt hij eraan toe,
wanneer hij spreekt over onderne-
mers in de recreatieve sector (cam-
pings e.d.), dat het van groot be-
lang is dat de goede samenwer-
king met de VVV blijft bestaan.
Zegt hij: "Ik realiseer mij iedere
dag weer in wat voor mooi land-
schap wij wonen. Een landschap
waar de toerist maar al te graag op
afkomt. Als VOV en VW kun je el-
kaars belangen versterken", aldus
Smit. Zelf woont hij met zijn
vrouw Marjan sinds vijfjaar in een
bosrijke omgeving aan het eind
van de Schuttestraat. Daarvoor wa-
ren zij woonachtig in Zeist.

Vanwaar de belangstelling voor
Vorden? Meindert Smit: "Wel, toen
wij in Zeist woonden kwamen wij
regelmatig op bezoek bij vrienden
in Barchem. Dus kenden wij deze
prachtige streek. Aangezien ik een
zelfstandig beroep uitoefen en niet
aan een bepaalde stad of streek
ben gebonden, zeiden Marjan en
ik tegen elkaar, we willen wel in de
Achterhoek wonen. In 1999 werd
het ons ernst en gingen wij op
zoek naar een woning. Toen wij
hoorden dat dit huis te koop was
en we gingen kijken, waren wij het
snel met elkaar eens "dit huis
kopen wij", aldus Smit.

De roots van Meindert Smit liggen
in de kop van Noord Holland, om
precies te zijn in Julianadorp. Daar
groeide hij op. In Den Helder werd
de middelbare school bezocht. Ver-
telt hij: "Eigenlijk wilde ik onder-
wijzer worden. Ik heb een poos de
pedagogische academie bezocht.

Toen ik om mij heen de vele wer-
kelozen in het onderwijs zag, ben
ik met de studie gestopt. Ik ben
toen bij de spoorwegen in Alk-
maar gaan werken. Met name veel
nacht- en vroege diensten gaan
draaien, waardoor er voldoende
tijd overbleef om te studeren. Di-
verse diploma's behaald.

Vervolgens van de trein naar een
kantoorfunctie (hoofd economi-
sche zaken bij de NS in Alkmaar).

In 1991 ben ik naar Amsterdam
verhuisd en heb daar een functie
aanvaard bij de KPMG, een ac-
counts maatschap. In 1993 ben ik
voor mij zelf begonnen als interim
manager. Hebben organisaties en
bedrijven ergens vragen over, of
hulp nodig op management ge-
bied, dan kunnen ze mij inhuren.

Ik werk graag mee aan het verbete-
ren van organisaties. Begeleiding
bij fusies e.d. Nog onlangs meege-
werkt aan een fusie tussen twee
coöperaties, "aldus Meindert Smit
die nu werkt als manager bij een
ziektekostenverzekeraar.

In zijn Alkmaarse tijd was hij al
veelvuldig bezig in organiserende
zin, te weten startende onderne-
mers van advies voorzien. "Ik heb
in de loop der jaren wel wat
vaardigheden op dat terrein en op
financieel gebied opgedaan.

Vaardigheden die ik graag in dienst
wil stellen van de ondernemers in
Vorden", zo zegt de kersverse voor-
zitter van de VOV.
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Compostaktie in water gevallen
Het was de bedoeing dat de
gemeente op 8 mei jl. aan in-
woners die afval naar het afval-
brengpunt aan het Hoge brachten
een zak compost zou aanbieden.

Helaas bleek de compost niet gele-
verd te zijn en kon de aktie geen
doorgang vinden.

Natuurlijk wil de gemeente dit
goed maken. Daarom is de aktie
verplaatst naar 12 juni a.s. Dit is de
eerstvolgende datum dat het
brengpunt in Vorden is geopend.
Dus biedt u zaterdag 12 juni afval
bij het afvalbrengpunt aan, dan
ontvangt u een zak compost voor
uw tuin. Zolang de voorraad strekt.

Wilt u nagemeten van

op www.contact.nl vindt u een
fotocollage van de gehele dag

t niet ontvanqen?
Klachtenlijn voor bezorging:

(0571) 27 40 58
of Drukkerij Weevers 551010

* NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact,
bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.

In de bibliotheek ligt Contact ook ter inzage of om mee te nemen.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 16 mei doopdienst 10.00 uur ds. J. Kool en ds. A. Hagoort uit
Wichmond.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 mei 10.00 uur dhr. Leijenhorst, Laren, dialect kerkinactie/d.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16 mei 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

RJC kerk Vorden
Zondag 16 mei 10.00 uur E. Wassink, Woord- en Communieviering.

R.K kerk Vierakker
Zaterdag 15 mei 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Volkszang.
Zondag 16 mei 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Dames/Herenkoor.

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

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg pagina 2



U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende
doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het spoedspree-
kuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar de post toe, bel
altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bie-
den en wachttijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uitslui-
tend volgens afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in
staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een 'rijden-
de huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicij-
nen 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
15-16mei G.W.Jelsma/Ruskamp, Lochem, telefoon (0573) 2518 70.
2O21 mei (Hemelvaart)?. Scheepmaker, Ruurlo, telefoon (06) 537 36 310.
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.
Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van
maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40. Voor ove-
rige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl e-mail:
info@destiepel.nl

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Vorden: Zutphenseweg Ie, tel. 0900-6228724 (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar. Spreekuur maandag t/m donderdag van 8.30-
9.30 uur.
ThuiszorgwinkelOoyerhoekseweg 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 werkte!. 0900-6228724 (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
1330-17.30 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 Inf ormatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur el-
ke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00- 11.00 uur
bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VTT tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging 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.
Hobbven op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32. tel. 55 34 05.
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 achterhoekCa'dekringen.nl

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

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

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

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr, of inlich-
tingen €2,50 extra. Tarieven gelden bij
contante betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt hiervoor
€2,50 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefonisch opge-
geven Contactjes worden bij eventuele
fouten niet gratis herplaatst, de geplaat-
ste advertentie dient wel verrekend te
worden. Schriftelijke opgaven worden bij
foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

• Ik maak graag een plan met u
om op een gezonde manier af te
stanken, 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.

• Pleinmarkt op zaterdag 15
mei a.s. op het Kerkplein. Aan-
vang 9.00 uur. Komt allen! Or-
ganisatie Veiling Commissie
Vorden.

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

• Kent u de Aloë vera zon-
nebrandcreme? Jannie Nij-
kamp, Warnsveld, tel. (0575)
52 13 16 of 55 36 32.

• Te huur: stacaravans aan
de Rijn op camping Boppard in
Dld. Tourcaravans aan de
Moezel op Camping Pommern
bij Cochem. Tourcaravans in
de Belg. Ardennen op 5-ster-
ren camping bij St. Vith. Cara-
vanverhuur Lovink Zelhem.
Tel. (0314)62 1548.

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

• Pleinmarkt op zaterdag 15
mei a.s. op het Kerkplein. Aan-
vang 9.00 uur. KOMT ALLEN!
Organisatie Veiling Commissie
Vorden.

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

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/5521 04 en 55 17 87.

• Ik ben moeder van 3 kinderen
en ben op zoek naar iemand die
met mij wil samenwerken. Ben
jij op zoek naar wat extra inko-
men, bel dan met: Annette Hek-
kelman, De Lange Garde 40,
Warnsveld, tel. (0575) 52 93 45.

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

• Weer of geen weer: wordt vro-
lijk van de nieuwe zomercollec-
tie van Wereldwinkel Vorden!

• Wij zoeken voor onze kinde-
ren van 5 en 8 jaar oppas voor
1 zaterdag per 2 weken. Fam.
Comelis, tel. (0575) 55 35 85.

Bij De Groenteman Vorden

sfylingbureau

Verhuizen, bouwen
of verbouwen?
Zoekt u een andere
indeling en inrichting
voor uw huis of tuin?

Wij voorzien u van
ideeën en originele
oplossingen.
Wij adviseren op het
gebied van meubels,
kleur, licht enz.

Bel voor info:

Ineke Bennink
0544 373409
Nelly Carter
0544375156

www.in-stijl.nl

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

Kapelweg 14 • Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Lekker thuis bakken
Wij hebben het complete assortiment van de

Soezie bakproducten
en van de Molen

Nog volop asperges
ook geschild.

Openingstijden:
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.

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

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

VASTGOED

uw makelaar
voor deze regio.

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

Geldig t/m zaterdag 15 mei.

Plaatselijk smullen...
Vordense salade -l gg
200 gram l •

Lekker bij onze asperges . . .

Aspergevita O 49
500 gram £— •

HandpersValencialate
De Groenteman Vorden

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

Lekkerrr van de Groenteman!

Fruitige voorjaarsweken

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

Vlaai van de week:

Appelspeciaalvlaai
6-8 stukken €5.95
Dinsdag = brooddag:

3 fijn volkorenbroden € 4.00

Weekendaanbiedingen:

Yoghurt-fruitbroodje
per stuk € 0.95

Aardbeien-roomcake
€2.50

Manpadweg 14
7261 KW Ruurlo

Tel. (0573)46 1504
www.boomkwekerijleemreize.nl

Voor een bijzonder assortiment

laan-, park-, tuin- en
leibomen

, Oe Ro/( Dagmenu's
12 mei t/m 18 mei 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 12 mei
champignonsoep / karbonade 'de Rotonde' met aardappels en
groente.

Donderdag 13 mei
spare ribs met zigeunersaus, frieten en groente / bavarois met
slagroom.

Vrijdag 14 mei
aspergesoep / zalmfilet met dillesaus, aardappels en salade.

Maandag 17 mei gesloten

Dinsdag 18 mei
wiener schnitzel met aardappelen en groente / ijs met slagroom
toe.

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



Henk Nijland
en

Ada Nijland-ten Brinke
25 jaar getrouwd.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van
harte welkom op onze receptie van 14.00 tot J
16.00 uur bij zalencentrum 't Witte Paard, ;}:
Ruurloseweg 1 te Zelhem.

Zelledijk 5
7251 NB Vorden

A.J. Vruggink
&

H. W. Vruggink-Smallegoor
hopen met kinderen en kleinkinderen op
vrijdag 21 mei a.s. hun 65-jarig huwelijk te
vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 17.00
uur in zaal De Herberg, Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Mei 2004
De Delle 21
7251 AJ Vorden

Ons bereikte het bericht dat onze broer, zwager en
oom

Johan Kettelarij

op de leeftijd van 93 jaar is overleden op 3 mei 2004 te
Zutphen.

Surhuisterveen: W. Kettelarij
M. Kettelarij-Elbertsen

Zaltbommel: E.J. Kettelarij
B.J. Kettelarij-Vinkenoog

en kinderen

De begrafenis heeft op vrijdag 7 mei te Vorden plaats-
gevonden.

Hierbij willen we u heel hartelijk danken voor de vele
blijken van medeleven bij het overlijden van

Henk Wullink

Henk en Anja Menkveld-Wullink
Eddy en Irene
Mieneke Dimmendaal-Denkers

Vorden, mei 2004

Buurtvereniging „de Vel d wij k'

TONEEL-
UITVOERING

„Met de kont in de botter

op vrijdagavond 14 mei
aanvang 19.30 uur

in het Dorpscentrum.

Entree € 4,-
kinderen t/m basisschool gratis.

Eppink (/^Ruiterkamp
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

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

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp J.B. Eppink
Almen Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel. (05-7 s) 45 20 20, fax (0^7 5) 45 16 21

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

"Een nieuwe lente,
een nieuw kipgerecht"

In de lente krijgen we altijd de kriebels en gaan we
volop variëren. Deze week: kipreepjes gemengd met

paprika, chorizo en pepertjes.
Even roerhakken en voile, een heel speciaal kipgerecht,

lekker met pasta of rijst. Krijgt u al de wokkriebels?

Vleeswarenkoopje

ontbijtspek
Vleeswa renspecia l

spianata
romana
Keurslagerkoopje

5 Hamburgers
Special

lentekriebels
kipreepjes
Speciaal aanbevolen

kalfsentrecote
Weekaanbieding

lasagne
per portie

Weekaanbieding

rauwkost-
salade

100 gram €

100 gram €

100 gram €

100 gram €

(500 gram) €

100 gram €

O.79

2.25

400

l.10

ï?
3H

0."

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Weekblad Contact
heeft al vele kopers

de weg naar Vorden gewezen!

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

Lekker betaalbaar t?y de groentemaH1.

Spinazie
heel kilo .. .

Verse asperge
heel kilo

Westia

Gezonde kiwi
lOstuks

„ten & fruit

Tevens uw * 51B

Ie koopp 'P lekkersp bij de



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.

Verblijfsvergunning
aanvragen? Meldt u
zich in Doetinchem!

Sinds half april worden aan-
vragen voor regulier verblijf niet
meer door de Vreemdelingen-
dienst in Vorden maar door
de Gemeentewinkel van het
stadhuis in Doetinchem in
behandeling genomen. De ge-
meente Doetinchem doet dat voor
18 gemeenten in de regio. De
Gemeentewinkel neemt de aan-
vragen in ontvangst, int de leges
en stuurt de aanvragen door naar
de Immigratie en Naturalisatie-
dienst (IND). Ook reikt de
Doetinchemse Gemeentewinkel
de vreemdelingendocumenten
uit. Het is handig voor een
aanvraag voor een verblijfs-
vergunning een afspraak te
maken met de medewerkers van
de Gemeentewinkel, tel. (0314)
37 72 05. De IND behandelt alle
aanvragen voor verblijfsvergun-
ningen en voert ook verder alle
correspondentie met de aan-
vrager. Hierover is bij de gemeen-
te Doetinchem geen informatie
beschikbaar.

Meer info?

Voor meer informatie over het
verkrijgen van een verblijfs-
vergunning kunt u terecht bij:
• de IND, tel. (0900) 123 45 61
• www.ind.nl
• de brochure verkrijgbaar via de

IND of bij de gemeentewinkel
van Doetinchem

Rectificatie
planschadevergoeding
Ruurloseweg
Per abuis heeft op de gemeente-
pagina gestaan dat een verzoek
om planschadevergoeding door
de eigenaren van Ruurloseweg 55
is ingediend. Dit is onjuist.
Het betrof een verzoek van de
eigenaren van Ruurloseweg 51.
Hun verzoek is door de gemeente
gehonoreerd. Onze excuses voor
het ongemak.

Hemelvaart:
gemeentehuis gesloten

Op donderdag 20 en vrijdag
21 mei a.s. is het gemeentehuis
gesloten in verband met
Hemelvaartsdag.

Reconstructie het Hoge klaar
De wegwerkzaamheden aan het
Hoge, tussen de Rondweg en de
Dokter C. Lulofsweg, zijn op 29
april jl. afgerond! De weg heeft
een geheel nieuw uiterlijk
gekregen. De rijbaan is deels
voorzien van nieuwe klinkers en
er zijn rode suggestiestroken ter
bevordering van de veiligheid van
fietsers aangebracht. Op de
kruisingen van het Hoge met de
Graaf van Limburg Stirumstraat,
de Storm van 's Gravesandestraat,
de Brinkerhof en de insteekweg
naar de parkeerplaatsen aan de
Brinkerhof zijn plateaus
aangelegd om het verkeer af te
remmen. Begin januari startte
Jaartsveld Wegenbouw uit
Silvolde de werkzaamheden in
opdracht van de gemeente.

Levert u de luiers van uw kind al gescheiden in?
Inzameling loopt erg goed!

Sinds enige tijd bestaat in Vorden
de mogelijkheid om luiers en
incontinentiemateriaal apart in te
leveren, zodat ze gerecycled
kunnen worden. Bij De Wehme en
De Klimboom staan hiervoor
speciale containers. Velen van u
weten dat inmiddels, want er
wordt al erg goed gebruik van
gemaakt. Zo goed zelfs dat bij De
Klimboom inmiddels een grotere
container is geplaatst dan de
oorspronkelijke en daarna is er
nog een tweede container bij-
gekomen! Een goede zaak voor
het milieu en u heeft de grijze
container minder snel vol!

Levert u de luiers van uw kind
ook al gescheiden in? De inzamel-
zakken zijn gratis verkrijgbaar. U
kunt ze halen bij De Wehme
(balie), De Klimboom, Super de
Boer (bij de balie bij de ingang),
peuterspeelzaal Ot en Sien in
Vorden en peuterzaal Peuterpret
in Wichmond. De luiers uit de
recyclecontainers gaan naar het
Arnhemse bedrijf Knowaste. In
hun fabriek worden uit de luiers
papier en kunststof teruggewon-
nen dat vervolgens wordt
hergebruikt in hoogwaardige
toepassingen. Uit het overgeble-
ven slibafval wordt eerst groene

energie gewonnen en vervolgens
vindt verwerking tot compost
plaats. Tenslotte wordt het
afvalwater biologisch afgebroken.
Op deze manier blijft er niets
over.

Luierzakken
In de speciale luierzakken mogen alle soorten babyluiers en baby-
doekjes en het plastic van de Nappy Wrapper, waar de luiers moge-
lijk in verpakt zijn, worden aangeboden. Ook alle incontinentiema-
teriaal mag erin. Verpakkingen van luiers of andere plastic of papier-
producten en maandverband zijn echter niet toegestaan! Als een zak
vol is, legt u er een dubbele knoop in. Op deze manier ruikt de zak
niet. Maak geen gebruik van bindertjes. Deze leveren problemen op
in het recycleproces.

Europese verkiezingen in aantocht
Op 10 juni zijn in ons land Euro-
pese verkiezingen. Natuurlijk
kunt u dan ook in Vorden weer
uw stem uitbrengen voor een
nieuw Europees Parlement.
Europa, dat klinkt ver weg.
Maar is dat ook zo? Veel wetten
in Nederland komen tegenwoor-
dig uit 'Brussel' en dat aantal
neemt de komende jaren waar-
schijnlijk verder toe. De leden
van het Europees Parlement
beslissen mee over de wetten
en regels die in 'Europa' worden
opgesteld en die ook in ons land
gaan gelden. Reden voor die
ontwikkeling is dat veel
problemen nationaal niet meer
kunnen worden opgelost.
Uitlaatgassen houden zich
bijvoorbeeld niet aan grenzen
en criminelen willen hun geluk
ook wel eens in meerdere landen
beproeven. De Europese landen

werken steeds meer samen
om deze grensoverschrijdende
problemen op te lossen. Tot nu toe
deden 15 landen aan die
samenwerking mee. Sinds
l mei zijn dit er echter 25,
door de tien nieuw toegetreden
leden. De samenwerking heeft
de afgelopen jaren al veel
opgeleverd. Zo is te danken aan
Europese regels dat er spoedig
geen cosmetica meer wordt
verkocht die op dieren is getest en
een Nederlandse politiewagen
mag een achtervolging tot in
België of Duitsland voortzetten.
Ander voorbeelden zijn: de
Europese Commissie controleert
ieder jaar of het zwemwater in
Europa wel aan de opgestelde
normen voldoet. En als je op
vakantie gaat kun je gratis
pinnen. Maar ook voor problemen
die buiten Europa spelen maakt

het Europees Parlement zich sterk.
Zo leverde het Parlement een
bijdrage aan een nieuwe methode
om uitstoot van broeikasgassen
terug te dringen en letten de
leden goed op de mensenrechten.
Landen waar de mensenrechten
niet worden nageleefd, krijgen
geen geld meer.

27 Nederlandse
Europarlementariërs

Na de verkiezingen in juni mag
Nederland 27 van de 732
vertegenwoordigers afvaardigen
naar het Europees Parlement in
Brussel. Stem ook op 10 juni
en beslis daarmee wie ons land
in Europa mag vertegenwoor-
digen. Wie meer wil weten
over Europa of het stemmen
kan kijken op de website
www.ukomttochook.nl.



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
• Brinkerhof 78, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst:

28 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
• Dr. W.C.H. Staringstraat 19, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst:

28 april 2004
• Onsteinseweg 22, voor het veranderen van een woning, datum ontvangst: 29 april

2004
• Strodijk 17, voor het veranderen van een woning, datum ontvangst: 29 april 2004
• Schoolhuisweg l, voor het veranderen van een woning, datum ontvangst: 29 april

2004

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met een pleinmarkt is een gedeelte van het marktplein op 14 mei

vanaf 21.30 uur tot 15 mei 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer
• Op 22 mei is van 15.00 tot 19.45 uur de 29e Wielerronde van Wichmond. Om die

reden zijn de Baron van de Heydenlaan, Beeklaan, Dorpsstraat, Baakseweg en
Lankhorsterstraat in die periode afgesloten voor alle verkeer

Bestemmingsplannen en Wet geluidhinder
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g P a s t o r i e w e g 2 e n
E i k e n l a a n 1 5 a i n K r a n e n b u r g
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen
van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' voor het vergroten van een
woning op het perceel Pastorieweg 2 in Vorden.

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn voornemens, met toepassing van
artikel 19 lid 3 van de Wet op de ruimtelijke ordening, medewerking te verlenen
aan de plannen voor het plaatsen van een zendmast voor mobiele telefonie aan
de Eikenlaan 15a in Kranenburg.

De op de vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 13 mei
t/m 9 juni 2004 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis) en in de openbare bibliotheek. Gedurende deze
termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze aan ons kenbaar maken.

V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g R u u r l o s e w e g 6 5 a
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn voornemens, met toepassing
van artikel 19 lid 2 van de Wet op de ruimtelijke ordening, medewerking te
verlenen aan de plannen voor een te bouwen bedrijfsruimte met woning aan
de Ruurloseweg 65a in Vorden. De bedrijfsruimte zal worden gebruikt voor een
handel in tuin-, bos-, en parkmachines en het onderhoud daarvan.

De aanvraag en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van 13 mei t/m 9 juni 2004 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en in de openbare bibliotheek.
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar
maken.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g i n z a k e o n twe r p - ve r z o e k om
h o g e r e g r e n s w a a r d e R u u r l o s e w e g 6 5 a ( a r t . 8 3 W e t
g e l u i d h i n d e r / a r t . 1 3 B e s l u i t g r e n s w a a r d e n b i n n e n z o n e s
l a n g s w e g e n )
Een verzoek om vaststelling van een hogere grenswaarde voor de toelaatbare
geluidbelasting op het woonhuis aan de Ruurloseweg 65a, richten wij aan het
College van gedeputeerde staten van Gelderland. Het ontwerp-verzoek ligt ter
inzage bij de afdeling milieu (koetshuis) en in de openbare bibliotheek van 13 mei
t/m 9 juni 2004.

Opmerkingen
Een ieder kan zowel schriftelijk als mondeling opmerkingen inbrengen tegen het
ontwerp-verzoek om een hogere grenswaarde. Schriftelijke opmerkingen kunt u
aan ons kenbaar maken gedurende de termijn van terinzagelegging. Mondelinge
opmerkingen kunt u indienen tijdens een openbare zitting op 26 mei 2004 om
09.00 uur in het gemeentehuis (koetshuis) van Vorden.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 14 mei t/m 11 juni 2004 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet milieubeheer
van:
• Plaza Vorden, Dorpsstraat 8e, 7251 BB Vorden voor het veranderen van een

(afhaal)cafetaria, petit restaurant en feestzaal, volgens het Besluit horeca-, sport-
en recreatieinrichtingen milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend
Dorpsstraat 8e in Vorden.

Behandeling bouwplannen doorwelstandscommissie
Op 18 mei a.s. vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 22 april t/m 13 mei
2004, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen en
plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op 19 mei behandeld in de
voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door de rayonarchitect te
behandelen bouwplannen ligt vanaf 14 mei 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 13 mei 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.

Introductie Peugeot 407 tijdens voorjaarsshow!

Veel nieuws en
voordeel bij Ridderhof
Tijdens de voorjaarsshow op
vrijdag 14, zaterdag 15 en zon-
dag 16 mei a.s. is er veel nieuws
en voordeel bij Autobedrijf
Ridderhof in Hengelo Gld.

Groot nieuws is, de introductie
van de langverwachte Peugeot 407
die de succesvolle 406 opvolgt.
Voorlopig is eerst de 407 Sedan

(Berline zoals Peugeot dat noemt!)
leverbaar. Later dit jaar volgt de
SW-uitvoering (Break).

Maar liefst 4 actiemodellen die in
tal van uitvoeringen leverbaar
zijn, bieden veel voordeel. Varië-
rend van de '206 Pop'Art' en de
'307 Navtech' tot de uiterst exclu-
sieve Peugeots 'Griffe'. Verder is

er een ruime keuze in gebruikte
Peugeots met 3 tot 24 maanden
garantie.
Kortom, beslist de moeite waard
voor een bezoek aan de Molenenk
2 in Hengelo Gld.
Waar men, onder het genot van
een hapje en een drankje, uitge-
breid kennis kan maken met dit
vele nieuws bij Peugeot Ridderhof.

Koolhydraatarm brood Lekker&Slank
Inspelend op de steeds groter
wordende vraag naar koolhy-
draatarm brood presenteert
bakkerij Van Asselt een nieuw
product in de winkel, genaamd
Lekker&Slank.

KOOLHYDRAATARM
Lekker&Slank is een nieuw brood
exclusief gebakken door ambachte-
lijke bakker Van Asselt.
Lekker&Slank heeft ten opzichte
van regulier brood een duidelijk la-
ger koolhydraatgehalte, het bevat
slechts 15,3% koolhydraten. Lek-
ker&Slank is daarom goed geschikt
voor een koolhydraatarm menu.

INGREDIËNTEN
Lekker&Slank is een koolhydraat-

arm brood gebakken met alleen
natuurlijke grondstoffen zoals tar-
we, zonnebloempitten, lijnzaad
en soja. Tarwe is vezelrijk, stimu-
leert de darmwerking en zorgt
voor een lekkere smaak. Zonne-
bloempitten en lijnzaad bevatten
meervoudig onverzadigbare vetzu-
ren en helpen het cholesterolge-
halte op peil te houden. Soja bevat
veel plantaardig eiwit en heeft
hierdoor een hoge voedings-
waarde.

NATUURLIJKE GRONDSTOFFEN
Lekker&Slank is gebakken met al-
leen natuurlijke grondstoffen en
blijft lang smakelijk en mals. men
kan dit brood ook goed in de vrie-
zer bewaren.

Astma
Fonds

Geef lucht
Geef leven
Geef!

Het aantal kinderen met astma
is in de afgelopen tien jaar

verdubbeld. Eén op de tien
kinderen heeft astma.

ma de meest

rkomende chronische
kinderen.

Astma Fonds komt op voor
e kinderen door onderzoek,

:hting, zorgverbetering

raagt aandacht voor
: de r IS»

Giro 55055

Jaarverslag 2003
Stichting Welzijn Ouderen

e
_-̂ _ wvirw.astmafonds.nl

Onlangs is in de vergadering
van de Raad van Toezicht van de
SWOV het jaarverslag 2003 vast-
gesteld. Tijdens die vergadering
werd door één van de leden op-
gemerkt: een overzichtelijk
jaarverslag met een veelheid
aan activiteiten, die alleen mo-
gelijk waren door de ondersteu-
ning van vele vrijwilligers.

De dagelijkse leiding berust bij de
coördinator mevrouw L. van Uden-
te Woerd, bijgestaan door admi-
nistratief medewerkster mevr. W.
Gotink-Menkhorst. De coördinator
vervult sinds vorig jaar ook de
functie van ouderen adviseur.
Het bestuur staat onder voorzitter-
schap van mevr. A.C.Klijn-Tenwol-
de. Het bestuur, bestaande uit 7 Ie
den, komt 10 keer per jaar bijeen
om de dagelijkse gang van zaken
te bespreken en het beleid vast te
stellen.
De SWOV is een moderne organi-
satie; zij beschikt over een eigen
website, nl. www.stichtingwelzijn-
ouderenvorden.nl

De personenalarmering is een be-
langrijke voorziening van de
SWOV. Deze gebeurt in samenwer-
king met de welzijnsorganisaties
in Lochem en Warnsveld. Eind
2003 waren 75 personen aangeslo-
ten op de personenalarmering. Vijf
vrijwilligers zorgen voor de aan-
sluiting en technische controle.

De maaltijdvoorziening is even-
eens een belangrijke activiteit. Het
aantal deelnemers bedroeg 108. In
totaal zijn er bijna 18.000 maaltij-
den geleverd. Het gebruik hiervan
vertoont een dalende tendens (vo-
rig jaar 20.000 maaltijden). De oor-
zaak is wellicht dat ook door
supermarkten maaltijden worden
verkocht en daarnaast ook door
restaurants.
Het huisbezoekproject vond in
2003 voor de vierde keer plaats.
Van de 230 aangeschreven perso-
nen hebben 108 mensen een be-
zoek aangevraagd. Zij worden be-
zocht door 11 vrijwillige adviseurs.
Dit onderzoek wordt dit voorjaar
afgesloten.

In het kader van Meer Bewegen
voor Ouderen zijn er verschillende
clubs actief, nl. 3 gymnastiekgroe-
pen, 2 volksdansgroepen (waarvan
l in Wichmond), l groep sport en
spel en 3 zwemgroepen. Daarnaast
is een Hobbyclub actief, waaraan
door 17 deelnemers wordt deelge-
nomen.
Verder hebben er in het afgelopen
seizoen 4 groepen aan een compu-
tercursus deelgenomen.
Dit is nog maar een beperkte greep
uit een veelheid van activiteiten.
Belangstellenden kunnen het jaar-
verslag 2003 bij de coördinator,
Mevr.L.van Uden opvragen; daar
zijn ook nadere inlichtingen ver-
krijgbaar (tel. 553405).



Jubilarissen 'Concordia'

De acht jubilarissen met bloemen

Voorzitter Mark Heuvelink van
de jubilerende muziekvereni-
ging "Concordia" had het er za-
terdagavond maar druk mee.
Zelf meespelen in het harmo-
nieorkest en tevens een aantal
jubilarissen huldigen. In totaal
acht personen, waarvan velen
met een enorme staat van
dienst.

Ab Hengeveld is inmiddels al 65
jaat lid. Ab speelde jarenlang

altsxofonist en was heel lang de
enige saxofonist. "Gelukkig is deze
sectie de laatste jaren gegroeid en
ben jij doorgestroomd naar de te-
norsax en later de baritonsax en
dat instrument bespeel je nog
steeds. De donderdagavond is voor
jou heilig. Verjaardag of geen ver-
jaardag, Ab Hengeveld is op de re-
petitieavond altijd present", aldus
Heuvelink.
Jan Lichtenbarg is 60 jaar lid. "Je
hebt veel voor Concordia gedaan.

Naast het musiceren ben je jaren-
lang bestuurslid geweest en heb je
onder meer de gehele financiële
administratie van de vereniging
onder je hoede gehad. Jij hebt ook
de moeilijke jaren van onze vereni-
ging meegemaakt en doordat jij
en andere leden toen hebben door-
gezet, konden wij vanavond ons
135 jarig jubileum vieren", zo
sprak Mark Heuvelink. Zowel Ab
Hengeveld als Jan Lichtenbarg zijn
ere lid van de vereniging.

Bennie Oonk vierde deze avond
zijn gouden jubileum. Alvorens hij
bij Concordia kwam spelen, musi-
ceerde Bennie Oonk in zijn vroege
re woonplaatsen Winterswijk en
Twello. Mark Heuvelink: "Éénmaal
muzikant, altijd muzikant, dus
toen je in Vorden kwam wonen
werd je al snel lid van onze vereni-
ging, zo ook je vrouw Willemien
en de kinderen Jeroen en Sandra.
Je hebt bij Concordia inmiddels al-
le onderdelen van het slagwerk
wel bespeeld. Ook ben je vele jaren
secretaris geweest en sta je altijd
klaar wanneer er wat gedaan moet
worden".

Eveneens 50 jaar lid, Jan Nijhuis.
Begonnen in Haarlo en later bij
Concordia bespeelt hij de Es- Bas.
Op straat maakt die bas plaats
voor de sousafoon. "Wij hebben al-
lemaal een enorme bewondering
voor jouw doorzettingsvermogen.
Als er iemand recht heeft om na
een lange optocht eens te klagen,
dan bij jij het wel, maar Jan hoor je
nooit", aldus Mark Heuvelink.

De derde gouden jubilaris was
Siep Broersma. Hij kwam van de
Zutphense Orkest Vereniging naar
Concordia. " Een keertje bij ons in-
vallen en zie van het één kwam
het ander. Toen jij kwam was een
hoornist erg welkom en waren we
toen en nu nog steeds, erg blij met
je. Inmiddels speelt zoon René ook
bij ons", aldus Mark Heuvelink.
"Engelien of zal ik maar gewoon
moeder zeggen", zo sprak Mark
Heuvelink bij de huldiging van En-
gelien Heuvelink, de vrouw die er
inmiddels een 40 jarige muzikale
carrière heeft opzitten. Een carriè-

re die bij de muziekvereniging Ex-
celsior in Winterswijk begon en
die 30 jaar geleden bij Concordia
in Vorden werd voortgezet. "Een
klarinettiste, voor ons een welko-
me aanvulling in de toen moeilij-
ke jaren voor Concordia", aldus
Mark die zijn moeder tevens be-
dankte voor haar werkzaamheden
als bestuurslid met als belangrijk-
ste taak de jeugd en de opleidin-
gen.
Warna Nijenhuis, eveneens 40 jaar
lid van Concordia. "Voor velen een
vertrouwd gezicht op klarinet. Eén
van de eerste vrouwen binnen de
muziekvereniging en nu veertig
jaar later is dat wel anders, zij ma-
ken nu de meerderheid uit", aldus
de voorzitter die Warna tevens in
het zonnetje zette voor haar in-
breng in het bestuur. Jos van Dijk
vierde deze avond zijn zilveren ju-
bileum.

Speelt al vanaf het begin in de
drumband van Concordia. Jos
maakt al veel jaren deel uit van
het bestuur, waarvan de laatste
2 termijnen als penningmeester.

"Een verantwoordelijke taak die
bij jou in goede handen is", aldus
Mark Heuvelink die alle jubilaris-
sen de bijbehorende KNMF speld
en oorkonde overhandigde. Ben-
nie Oonk deelde vervolgens mede,
dat hij en de twee andere gouden
jubilarissen Jan Nijhuis en Siep
Broersma hebben gemeend om
Concordia een muziekstuk aan te
moeten bieden. Het muziekstuk
zal in overleg met bestuur en diri-
gent worden uitgezocht. "Het moet
wel een vriendelijk stuk voor de
pauk en de bas zijn", zo grapte hij.

Galaconcert muziekvereniging
Concordia en Vordens Mannenkoor
voor herhaling vatbaar

Anjeractie: geeft cultuur de kans

De muziekvereniging Concor-
dia en het Vordens Mannen-
koor hebben jarenlang het toe-
ristisch zomerseizoen geopend
met een openlucht concert bij
kasteel Vorden.

Zaterdagavond traden ze voor het
eerst weer gezamenlijk in de spot-
lights tijdens het galaconcert dat
Concordia i.v.m. met haar 135 ja-
rig bestaan, het Vordense publiek
aanbood. Weliswaar geen officieel
jubileum, feit is dat de optredens
bij het publiek zeer in de smaak
vielen. De belangstelling was over-
weldigend, een tjokvolle zaal van
het Dorpscentrum. Onder de "luis-
teraars" onder meer burg. Kamer-
ling, wethouder Wichers en een af-
vaardiging van de Duitse Musikve
rein uit Kranenburg met wie Con-
cordia al jarenlang nauwe contac-
ten onderhoudt.

Het programma was in tweeen ge-
hakt. Voor de pauze een optreden
van het harmonieorkest en de
drumband van Concordia, na de
pauze het Vordens Mannenkoor,
gevolgd door een gezamenlijk op-
treden. Opvallend de feestelijke
(gala) kledij van de zangers en mu-
zikanten. Concordia o.l.v. Frank
Knikkink opende met de jubi-
leummars "Minerva", gevolgd
door "Dakota", een compositie (in
vijf delen) van Jacob de Haan. Een

muziekstuk dat de cultuur en de
geschiedenis van de Indianen
weergaf. Het nummer "Virginia",
eveneens van Jacob de Haan be-
lichtte op muzikale wijze (met veel
blues- elementen) de geschiedenis
van deze Amerikaans staat. De
wondere wereld van duisternis en
mystiek werd vertolkt in "The Lord
of theRings".

De drumband van Concordia die
voor het eerst onder leiding van
Mike de Geest in Vorden optrad
speelde een zestal nummers met
onder meer het grappige "Blik op
de toekomst", waarbij allerlei soor-
ten echte blikken ( zoals olievaten)
als muziekinstrumenten dienst
deden.

Na de pauze liet het Vordens Man-
nenkoor o.l.v. Frank Knikkink me-
teen "De Zilvervloot" binnen va-
ren. Ludo Eykelkamp liet als solist
tijdens nummers als "Nobody
knows", "Stand by me" horen over
welke geweldige zangcapaciteiten
hij beschikt met als hoogtepunt
het zeer sterk gezongen "Zwölf
Rauber", waarbij het koor hem op
prachtige wijze ondersteunde.

Vervolgens het gezamenlijke op-
treden van Concordia en het Vor-
dens Mannenkoor, waarbij Frank
Knikkink en Hugo Klein Severt
beurtelings het dirigeerstokje han-

teerden. Een prima optreden met
nummers als "Priest's Chorus" uit
de opera "Der Zauberflöte". Bij "
Der Waffenschmied" legde "smid"
Jan Hilferirik met spierballen om
"U" tegen te zeggen al zijn ziel en
zaligheid in het aambeeld. Heel
even was de "harmonie" tussen
koor en orkest zoek, toen halver-
wege het nummer "The Day you
sang this song", dirigent Frank
Knikkink "sorry" riep en opnieuw
liet beginnen met als beloning een
klaterend applaus van het publiek.

Met "bis-bis" geroep vanuit de zaal
en enthousiast handgeklap beslo-
ten Concordia en het Vordens
Mannenkoor met het gospellied
"Siyahamba" hun gezamenüjk op-
treden. Daarvoor speelden de
drumband en harmonieorkest
nog de mars " Prestige", waarna
geconcludeerd kan worden, een
dergelijk concert is voor herhaling
vatbaar!

Na afloop bloemen voor de diri-
genten Mike de Geest, Frank Knik-
kink en Hugo Klein Severt en lady-
speaker Sandra Oonk die het pu-
bliek op deskundige wijze door
het programma loodste. De bloem-
stukken die de zaal opfleurden,
gingen na afloop naar Villa Nuova,
De Wehme en het nieuwe onder-
komen van "De Zon" aan de Raad-
huisstraat.

N.B.V.P. Vrouwen van Nu
N.B.v.P. Vrouwen van Nu afd.
Vorden presenteerd op 12 mei 's
avonds in de herberg de 'gorgel-
piepen' 13 heren brengen een
avondvullend programma met
mooie en gezellige zang met
een knipoog naar het leven on-
der het motto Vriendschap in
een melodie dat is harmonie.

Het is iets bijzonders, dus leden
komt allen deze laatste avond van
dit seizoen. In de pauze resultaten
te bewonderen van de cursussen
afgelopen seizoen en in te schrij-
ven voor de nieuwe cursussen.
13 mei avond excursie naar Asper-
ge kwekerij Eskes in Vierakker is al
volgeboekt.

18 mei dag fietstocht met o.a. be
zoek aan bonbon atelier Janson is
helaas ook al volgeboekt.

24 mei starten we weer met onze
maandelijkse fietstochten in de
omgeving van Vorden vertrek van-
af het Marktplein, volgende data's
zijn 21 juni, 19 juli of 16 augustus.

Van 16 t/m 22 mei vindt de jaar-
lijkse collecte voor het Prins
Bernhard Cultuurfonds plaats
onder de naam Anjeractie.

In Gelderland komen duizenden
collectanten van verenigingen
langs de deur om een bijdrage
voor de cultuur en het natuur-
behoud in Gelderland te vragen.
Mede dankzij deze giften kan
het Prins Bernhard Cultuurfonds
Gelderland jaarlijks honderden
projecten ondersteunen: voor aan-
schaf van instrumenten van de
plaatselijke harmonie, voor een
catalogus bij een tentoonstelling
of voor theatervoorzieningen.

Particuliere giften vormen een
belangrijk deel van de inkomsten
van het fonds. Eenderde van de
opbrengst komt rechtstreeks ten

goede aan de collecterende vere
niging. De overige tweederde, aan-
gevuld met een bijdrage uit het
activiteitenbudget van het lande
lijk bureau, komt ten goede aan
culturele initiatieven binnen Gel-
derland.

In het jaar 2003 besteedde het
Prins Bernhard Cultuurfonds Gel-
derland € 983.368 - aan 543 cul-
turele activiteiten in Gelderland.
Behalve het toekennen van garantie
subsidies reikt het fonds tweejaar-
lijks een prijs uit en zet het zelf
culturele projecten in de provincie
op.

Voor de sympathisanten die de
(collecte)bus missen: uw bijdrage
aan de Anjeractie is welkom op
Rabobank 393851265 t.n.v. Prins
Bernhard Cultuurfonds.

Zware wedstrijd
voor Arjan Mombarg
De open skeelerwedstrijd die
zaterdag in Oldebroek werd ver-
reden, heeft met name Arjan
Mombarg heel wat zweetdrup-
pels gekost.

Er kwam een uitermate sterk deel-
nemersveld aan de start met skee
leraars uit Frankrijk, Australië,
Nieuw Zeeland, Engeland, België
en Nederland. In totaal acht natio-
naliteiten en vier voormalige we
reldkampioenen. Arjan: "Er waren
veel ontsnappingen, maar door
het hoge tempo van de wedstrijd
kwam niemand echt weg. Ik heb
zelf ook nog een poos in een kop-
groep gezeten, maar ook deze
groep werd weer door het peloton
opgeslokt.

Het draaide uit op een massa-
sprint waarop wij als Nefit ploeg
altijd proberen om Arjan Smit in
stelling te brengen. Helaas waren
Cedric Michaud en Erik Huize

bosch niet aanwezig en stond ik er
in de finale alleen voor om Arjan
Smit naar voren te loodsen. Vijf
ronden voor het eind zat ik op kop
om zo het tempo hoog te houden.
Dat heb ik tot de laatste ronde vol-
gehouden met de bedoeling dat
Arjan Smit het dan af zou maken.
Helaas lukte het Arjan Smit niet,
hij werd op de laatste meters ge-
klopt door de Belg Stijn van Hove,
de Nieuw Zeelander Shane Dobbin
en de Fransman Franck Cardin. Ar-
jan Smit werd vierde.

Arjan Mombarg: "Onze opzet is
dus niet gelukt, eigenlijk had ik
een halve ronde langer op kop
moeten sleuren, maar ik was hele
maal op. Toen het peloton mij in-
haalde heb ik de benen stil gehou-
den en de rijders laten passeren.
Op dat moment maakte het mij
niet uit op welke plaats ik zou ein-
digen", aldus Arjan die deze race
in de middenmoot finishte.
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Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

* TUINONTWERP *
TUINAANLEG (RENOVATIE)
* TUINONDERHOUD *
* (SIER)BESTRATING

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

Fax: (0575)44 17 15

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAA
onze
voordeel
hypotheek „.« 2,45%
Bel direct (0573) 40 84 40

Nederland b. v. Spaar/Pensioenen

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

Wij hebben op korte termijn plaats voor een

schoonmaakster
in onze Plaza.
Werkzaamheden plm. 10 uur
per week. Werktijden in overleg
(event. urenuitbreiding mogelijk
als assistent bediening).

Vaders en moeders
staat uw zoontje
en/of dochtertje
van 2 tot 12 jaar
at ingeschreven
in ons verjaar-

dagsboek voor een
gratis heerlijke

Kids Box
met verrassing?

Vorden • Food for all

Dorpsstraat 8
Telefoon (0575) 55 43 55
Dinsdags gesloten.

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

TEGELHANDEL
mullcf-vordcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

Hef plaatselijk nieuws in
Weekblad Contact

verhoogt de waarde
van uw advertentie!

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fonsJansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

VOOR PROFESSIONELE BOUWERS
!N KRITISCHE DOE-HET-ZELVERS

Streek Lochem
heeft al het betere hout en
de juiste bouwmaterialen
die u nodig heeft voor alle
denkbare bouwklussen,

groot en klein. Profiteer nu
van de gedegen materiaal-

kennis en de opvallend
lage materiaalprijzen.

Aanbieding
Vuren:

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

Aalsvoort16, 7241 MA Lochem
Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl

afm. 21x48 mm; € 0,35 p/m incl. BTW

Geschaafd:
afm. 47x72 mm; € 1,15 p/m incl. BTW

Novoferm kanteldeuren:
speciale actieprijzen
Stijldeuren: speciale actieprijzen

Varkensvlees

Panklare
varkenslappen
per 500 gram

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

Rookworst
per stuk 1.70
3 stuks

32°
450

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

www.ter-weele.nl
Telefoon (038) 37 641 121

4 Geraniums 52°
Éénjarige stek/
perkplanten

^^«•iVimRPP*

bloemen en planten

4 voor

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

20 rozen

2 bossen
bloemen

OP DE MARKT IN VORDEN

Sokken wol Borduurpakketten

DMC- -
borduurzijde 00
per streng l •

f n nog veel meer borduur-,
brei- en haakmaterialen.

Hartelijk welkom! Krommeweg 17, Elspeet



Pand Dorpsstraat 19: 'Parel van Vorden'

De Werkgroep "Leefbaarheid
Vorden" heeft de Parel van Vor-
den over het jaar 2003 toege-
kend aan het pand Dorpsstraat
19 waar thans Pelgrum Make-
laars is gevestigd. Hein Smeer-
dijk uit Warnsveld is eigenaar
van het pand. Han Pelgrum,
voormalig eigenaar, heeft het
pand in 2002 aan Hein Smeer-

dijk verkocht. Deze heeft het ge-
bouw op zijn beurt weer aan
makelaar Han Pelgrum ver-
huurd. Tevens hebben beide he-
ren de afspraak gemaakt dat
Han Pelgrum het recht behoudt
om het pand terug te kopen.

De verbouwing heeft ertoe geleid
dat de Werkgroep "Leefbaarheid

Vorden" van oordeel is dat hier-
voor de Parel van Vorden 2003 toe-
gekend moet worden.

Hieraan liggen een aantal criteria
ten grondslag. Gosse Terpstra,
voorzitter van de Werkgroep: "Wij
zijn blij dat het pand nooit is afge-
broken (Toen Han Pelgrum eige-
naar was van .het pand, wa* hij

voornemens het gebouw af te bre-
ken en op die plek een nieuw kan-
toorpand te realiseren. Door diverse
omstandigheden zijn die plannen
toen niet doorgegaan). Gelukkig
maar, zo zegt Gosse Terpstra.

Ik heb destijds de tekeningen ge-
zien, het gebouw dat men voor
ogen had vond ik maar een "vrese-
lijk ding"!

Dus geen nieuwbouw, maar een
pand dat in de oorspronkelijke
staat is terug gebracht. Wij noe-
men hej; de " poort van Vorden".
Dat is naar onze mening de eerste
indruk wanneer je van de oostkant
van Vorden komt binnenrijden.
Een prachtig pand, een visitekaart-
je voor Vorden", zo zegt Terpstra.

De geschiedenis van het pand gaat
terug tot 1925. Toen heeft de
grootvader van Gerda Klumper het
pand (woning) van Baron v.d.
Borch gekocht en is hij daar een
kwekerij begonnen. Aanvang vijf-
tigerjaren begon de vader van Gra-
da Klumper, op die plek samen
met zijn vrouw, in de volksmond
"Zus Klumper" genoemd, een win-
kel in groente en fruit.

"Zus Klumper" was in de tweede
helft van de vorige eeuw vooral be-
kend vanwege haar betrokkenheid
bij de boerendansgroep "De Knup-
duukskes".

Tussen de optredens van de dans-
groep door, vermaakte zij het pu-
bliek door allerlei smakelijke
anekdotes ter vertellen. In de jaren
1962 en 1975 onderging het pand
enkele verbouwingen.

In 1980 verhuurde de familie
Klumper de zaak aan ene mijn-
heer Iliohan uit Zutphen (impor-
teur van groenten en bananen).
Daarna is het pand gehuurd door
groenteman Huitink (die enkele
jaren later aan de Burgemeester
Galleestraat een nieuw pand in
groenten en fruit opende)

In 1985 kreeg Grada Klumper het
pand op haar naam. Acht jaar later
(1993) verhuurde zij het aan Han
Pelgrum. Nadien stond het pand
een aantal jaren leeg en zoals hier-
boven omschreven werd het dus-
danig verbouwd dat het de Parel
van Vorden opleverde!

Leefbaarheid Vorden is een onaf-
hankelijke Werkgroep die onder
meer stimuleert om Vorden leef-
baar te houden met daarbij het
jaarlijkse "schouderklopje" de Pa-
rel.

In 1979 werd de eerste Parel uitge-
reikt aan Klaas Bakker, vanwege
de prachtige verbouwing van de
feestzaal. In latere jaren waren er
ojn. Parels voor het stationsgebouw
(1982); kerstversiering Vordense
winkeliersvereniging (1985); bewo-
ners van de Prins Bernhardweg
(1988); Cultureel Collectief Kra-
nenburg (1993).

Verder werden er aan tal van
gebouwen Parels toegekend zoals
bijvoorbeeld aan huize Wientjes-
voort (2001) en vorig jaar de Hack-
fortmolen. De Parel van Vorden
2003 zal dinsdagavond 11 mei in
Hotel Bakker aan Hein Smeerdij k,
eigenaar van het pand Dorpsstraat
19 worden uitgereikt.

School 'Het Hoge': 125 jaar christelijk onderwijs
Dominee J.H. Cordes was de
man die begin 1878 de aanzet
gaf tot de oprichting van de
Christelijke lagere school in
Vorden. Zo vond maandag 27
mei 1878 in kasteel Vorden de
finitief de oprichting plaats.

Mannen van het eerste uur waren:
PA. Baron van der Borch, Mr. J.H.
Brants, dominee J.H. Cordes, B.W.
Monnik, Mr. D. Engelberts en Dr.
W. Wonnik. De statuten werden
een paar weken later (9 juni 1878)
bij Koninklijk Besluit goedge-
keurd. De school werd gebouwd in
de Smidsstraat en wel door aanne-
mer A. Nuys uit Winterswijk. Tota-
le kosten f 12.215,- Wat bleek,
mijnheer Nuys kon blijkbaar bij de
opgave van de prijs niet rekenen,
want toen de school klaar was ble-
ken de kosten voor hem duizend
gulden hoger te zijn. En dat deed
natuurlijk verschrikkelijk "zeer"!

Op 9 oktober van dat jaar legde
Willem van der Borch de eerste
steen. De eerste hoofdonderwijzer
was de heer Bösecke voor een trac-
tement van 800 gulden per jaar.
(In die tijd hadden de meeste on-
derwijzers nog een neven inko-
men uit een stukje eigen bouw-
land, een koe, hooi.en "vrijdom
van belasting". Ook brachten de
boeren de schoolmeesters veel in
natura thuis, boter, kaas, eieren en
als er geslacht werd een stuk vlees).

SEKTESCHOLEN
Hoe moeilijk de christelijke scho-
len het in die dagen hadden, bleek
tijdens de opening van de school
uit de speech van de heer van der
Borch. Hij sprak toen de histori-
sche woorden "Men pleegt de
christelijke scholen sektescholen
te noemen, maar het ware beter
geweest ze "insecte" scholen te
noemen, daar hun lot evenals dat
van die diertjes daarin bestaat, dat
ze vertrapt worden"! De school be-
gon op 5 mei 1879 met 60 leerlin-
gen. Ook werd er al vrij spoedig
een zangschool opgericht.
Deze was alleen toegankelijk voor

jongens, dus niet voor beiden
sexen, aangezien de zedeloosheid
in de gemeente van dien aard is,
dat men waarlijk alles mag tegen
gaan, wat "dezelve in de hand zou
kunnen werken", zo werd destijds
genotuleerd. Meester Bösecke
bleef tot l augustus 1908 hoofd
van de school.
Overigens had diezelfde Bösecke al
eens om opslag gevraagd. Hij
kreeg de gevraagde opslag, maar
het bestuur betreurde het uiter-
mate dat mevrouw Bösecke altijd
rijkelijk "opgeschikt" voor de dag
kwam. Men sprak het boze ver-
moeden uit dat s' mans klachten
over zijn geringe inkomsten voor-
al aan de overmatige "opschik"
waren te wijten. Men achtte het
echter bezwaarlijk hiervan de heer
Bösecke een verwijt te maken!

In 1891 werd de school uitgebreid
en werden er twee lokalen bijge-
bouwd. Op l augustus 1908 werd
A.C. Zijderveld het nieuwe school-
hoofd. In die tijd waren de verhou-
dingen tussen Gereformeerde en
Hervormde gemeenteleden op zijn
zachtst gezegd wat "gespannen"!!
Besloten werd toen om een "even-
redig" aantal bestuursleden van
beide kerken in het schoolbestuur
te benoemen! Op l juni 1916 werd
de heer K. G. Rouwenhorst tot het
hoofd van de school benoemd. Hij
zou deze functie 30 jaar vervullen.

SCHOOL MET DEN BIJBEL
In 1920 bleek de school in de
Smidsstraat te klein te zijn gewor-
den, waarna op 27 april 1922 op de
huidige plek aan het Hoge een
nieuwe school werd geopend met
als opschrift in de gevel "School
met de Bijbel". Tijdens de oorlogs-
jaren werd de school een poos
door de Duitsers "gevorderd". Het
lesgeven ging echter op diverse lo-
caties in Vorden "zo goed en zo
kwaad"door.

Op 21 december 1945 nam school-
hoofd Rouwenhorst afscheid van
de school, waarna op l januari
1946 de heer J. Lichtenberg uit

Wehl het nieuwe schoolhoofd
werd. In 1950 werd hij (wegens
vertrek) op 29 juni opgevolgd door
A.J. Zeevalkink. Op l januari 1955
bedroeg het aantal leerlingen 287.
In de naoorlogse jaren werd de
school, door de groei van het aan-
tal leerlingen, enkele keren ver-
bouwd en uitgebreid met nieuwe
lokalen. In 1979, het jaar van het
eeuwfeest telde de school 332 leer-
lingen en elf leerkrachten.

Een man die ook heel veel voor de
school heeft betekend was wijlen
dominee J.H. Jansen die ruim 30
jaar voorzitter van het school-
bestuur is geweest en die bij zijn
afscheid in 1976 tot ere-voorzitter
werd benoemd. In 1979 beëindig-
de meester Zeevalkink zijn lang-
durige en intensieve carrière. Hij
werd datzelfde jaar opgevolgd
door Hennie Reindsen. Voor hem
eerst, een proces van "wikken en
wegen". Het feit dat het toenmali-
ge personeel hem unaniem als
nieuw schoolhoofd wenste, trok
Hennie Reindsen uiteindelijk over
de streep en ging hij akkoord met
de benoeming!

In datzelfde jaar is er tevens sprake
van de integratie kleuterschool/ la-
gere school, samengevat in de
term basisschool. (Landelijk is de-
ze koppeling in 1985 gerealiseerd).
Op l december ging Hennie Reind-
sen, na 33 dienstjaren, waarvan 22
jaar als directeur, met de VUT en
werd hij opgevolgd door de huidi-
ge directeur Harry Hendertink.

FESTIVITEITEN
Over een paar weken "barsten" de
feestelijkheden op het schoolplein
van school "Het Hoge" in alle hè
vigheid los. Begin juni wordt daar
ter gelegenheid van het 125 jarig
bestaan van de "Vereniging Chris-
telijk Nationaal Schoolonderwijs
Vorden" (school "Het Hoge") een
grote feesttent geplaatst waar zich
een aantal activiteiten zullen af-
spelen. De jubileumcommissie be-
staande uit Harry Hendertink (di-
recteur van de school), Wilco Gro-

ters, Bertus Pellenberg, Hans
Boers, Karin Hey, Erna Blom, Erna
Groot Jebbink en Rienke Steenblik,
is al eenjaar met de voorbereidin-
gen bezig.Speciaal om de namen
te achterhalen van de duizenden
oud-leerlingen die de school in de
loop der jaren hebben bezocht,
was een hele klus.

Ongeveer 90 procent van de na-
men en adressen zijn teruggevon-
den. Jammer genoeg moeten een
flink aantal het hun toegezonden
aanmeldingsformulier nog retour-
neren. Het jubileumbestuur gaat
er vanuit dat deze mensen dat
alsnog zullen doen, zodat met
dan weet hoeveel personen er
daadwerkelijk op zaterdag 5 juni
zullen komen.

Die dag vindt er namelijk in de
feesttent een reünie plaats. Tevens
is er een fotopresentatie over de
school en haar leerlingen in de
loop der jaren en zijn er CD's te
koop met digitale foto's. Een dag
eerder, vrijdagmiddag 4 juni vindt
er eveneens in de feesttent, een
receptie plaats. Zondagmorgen 6
juni wordt er zowel in de Ned. Her-
vormde kerk als de Geref. Kerk
door de predikanten ruim aan-
dacht geschonken aan 125 jaar
christelijk basisonderwijs in Vorden.

De feesttent blijft trouwens de ge-
hele week (4 t/m 12 juni) op het
schoolplein staan. Woensdag 9 ju-

ni organiseert het onderwijzend
personeel speciaal voor de kinde-
ren een feest waaraan de scholie-
ren zelf actief kunnen deelnemen.
Vrijdagavond 11 juni is er in de
feesttent voor de ex- scholieren in
de leeftijd van 12 tot 21 jaar een
disco.

Zaterdagavond 12 juni zal de tent
ongetwijfeld opnieuw volstromen.
Dan wordt de ouders van de jon-
gens en meisjes die momenteel de
school bezoeken, een feestje aan-
geboden. Voor het onderwijzend
personeel echter een avond van
hard werken. Zij zorgen er dan
voor dat de genodigden van de
hapjes en drankjes worden voor-
zien.

Overigens zijn de huidige school-
kinderen al vanaf januari jongst-
leden in de ban van het 125-jarig
bestaan van de school. Zo vond er
elke maand op de maandag een
speciale "kinderdag" plaats, waar-
aan bepaalde thema's waren
gekoppeld zoals bijvoorbeeld geld/
wonen/sport en spel e.d.

De kinderen troffen het tijdens het
eerste thema " winter", wonder-
wel. Die dag werd georganiseerd
en gesponsord door het bedrijf
Free Wheel. Een dag waaraan de
jeugd met veel plezier terug denkt.
Toevallig die dag volop sneeuw en
was het dus op de langlauflatten
dolle pret!

Drie beeldend kunstenaars
exposeren in Galerie Agnes Raben
In Galerie Agnes Raben aan de
Nieuwstad 20 is vanaf jl. zon-
dagmiddag de expositie te zien
van drie beeldend kunstenaars.
Adiïaan van Esveld exposeert
'houtsneden', Gradus Verhaaf
'collages en olieverfschilderijen'
en Omid Mashksar exposeert
onder meer 'inkttekeningen'.

Drie exposities van drie kunste-
naars met hun zeer uiteenlopende
"verhalen" waarin de mens de
hoofdrol heeft.

De expositie duurt van 9 mei t/m 6
juni 2004 en is te bezichtigen op
vrijdag, zaterdag, zondag, maan-
dag altijd 's middags.



WITTE ASPERGES
500 gram

MALTA AARDAPPELEN

Alles voor
een voorde
voorjaar.

1? Coca Cola
zak 2,5 kilo

fles 1,5 liter a 0.99 nu

oh
KEUKEN-
PAPIER

pak 8 rollen van 5.96 voor

493.'

1 kilo BRAADWORST +
1 kilo KIPDRUMSTICKS +
1 kilo HAMBURGERS +

samen van 19.37 voor

Bafce-orr

OTl Roomboter

APPEL-
TAARTJE

stuk van 3.79 voor

99

Oi)
chocomousse of vanillepudding met b essensausbekers O.99

HARTEVELT
JONGE JENEVER

"fles 1 liter van 12.29 voor9.

M O L E N H O E K
DE WINKELHOEK VAN HENGELO
Oh HENGELO (G)

(0575)461205 FAX (0575) 46 4612

Openingstijden:

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

zaterdag 8.00 - 17.00 uur

De woonwinkel
van Warnsveld•
voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
en • Kaaslinnen • Aida • Aidaband
• Beiersbont • Jobelanstoffen

• Badstofartikelen om te borduren
• Durable brei- en haakgarens

Borduurpakketten * Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur
m

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Zondag 16 mei

doorlopend
Indisch buffet

€227.5
Reserveren gewenst.

RESTAURANT

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

PRAKTIJK

VOOR CHINESE GENEESKUNDE

• SHIATSU (Japanse acupressuur)
• OORACUPUNCTUUR

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

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

Behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Voor meer informatie of een behandeling
op afspraak:

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



CONTACT
ASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

A R L Autobedrijf Robcrt Wisselink

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48

Opel Astra Station mw. model 1600 GL 1998 € 7.950
Opel Corsa 1200-16V 3-drs. comfort 2002 € 12.250
Mercedes C180 Elegance 1998 € 12.950
Mercedes E270 CDI Elegance 2001 € 35.950
Opel Vectra Station 1600-16V € 9.950

DAEWOO

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2 Vorden (0575) 55 22 22

Occasion aanbod:

DAEWOO Kalos 1.4 ClASS BLAUW Met. okt-02 € 13.250
DAEWOO LANOS 1,5 SX AUTOMAAT GRIJS aug-00 € 10.950
DAEWOO LANOS 1,5 SX GRIJS Met. mrt-98 € 7.750
DAEWOO MATIZ S ROOD Airbag, Startblok, jan-99 € 5.500
DAEWOO Matiz SE BLAUW Airbag, Cv, jan-99 € 6.500
DAEWOO Nexia 1,5 GTX Automaat ROOD Met. dec-95 € 4.500
DAEWOO NUBIRA wagon 1,6 SE GROEN Met. mei-99 € 9.750
DAEWOO Nubira 2.0 CDX GRIJS Metallic ABS, dec-97 € 6.950
DAEWOO TACUMA 2,0 CDX AUTOMAAT GROEN sep-01 € 16.950
DAEWOO Tacuma 1.8 SX ZWART Met. dec-00 € 13.500

FIAT Palio Weekend 1,2 ROOD Cv, mei-98 €
HONDA Civic SEDAN 1,5 LSI ROOD Met. jan-95 €
OPEL ASTRA 1,6 SEASON ZWART Met. jan-98 €
OPEL Zafira 1,8 COMFORT GRIJS Met. okt-01 €
PEUGEOT 205 1,4 GENERATION ROOD jun-97 €
PEUGEOT 306 1,4 XR BREAK BLAUW Met. jul-00 €
RENAULT Twingo 1.2 ZWART Airbag, jun-01 €
SEAT CORDOBA 1,6 SXE GROEN Met. feb-99 €
TOYOTA Corolla Verso 1.6 LUNA BEIGE Met. jun-03 €
VOLKSWAGEN Golf 1.6 GRIJS Met. feb-02 €

5.750

4.950

7.950

18.950
4.950

10.950
8.150
9.400

19.950
14.950

Voor de rest van ons aanbod kijk op www.groot.jebbink.nl

jPvdA Bronckhorst

Op zaterdag l mei, de dag van
de arbeid, is in Hengelo (Gld) de
PvdA Bronckhorst opgericht.

In verband met de gemeentelijke
herindeling moeten de lokale af-
delingen van de politieke partijen
opgeheven worden en moet er een
nieuwe afdeling worden opge-
richt. Daarom werden eerst de
PvdA afdelingen uit Hengelo, Zel-
hem, Hummelo & Keppel, Vorden
en Steenderen opgeheven. Vervol-
gens werd om 15.00 uur de nieuwe
afdeling onder grote belangstel-
ling in Hengelo gestart. In het be-
stuur zit een vertegenwoordiger
uit elke voormalige afdeling. Op
het feestelijke deel van het pro-
gramma waren flink wat actieve
leden en genodigden aanwezig.

VERKIEZINGEN
Tijdens de oprichting zei Jaap
Hulshoff, al sinds 1946 lid van de
PvdA, dat er maar één manier is
om er wat van te maken: 'Voor-
waarts!' En dat gebeurt ook. De
kersverse voorzitter Marijke Mel-
sert lichtte om te beginnen alvast
een tipje van de verkiezingssluier
op; het programma is immers in
de maak. Duidelijk is dat de PvdA
de kernen, en de mens in dit grote
Bronckhorst centraal en streeft
naar 'rood in het groen'.

ROOD
Na haar toelichting is het PvdA lo-
go op een grote plattegrond van de
gemeente Bronckhorst gezet, om
symbolisch aan te geven dat de
PvdA present is in deze nieuwe ge-

meente. Vervolgens werden door
leden en gasten rode ballonnen
opgelaten.

PROVINCIE
Bijzondere gast was Els Rutting,
lid Provinciale Staten voor de PvdA
in Gelderland. Na hartelijke felici-
taties heeft zij beloofd de herinde-
ling te volgen en - indien moge-
lijk- met raad en daad bij te staan.
De herindeling is natuurlijk een
zaak van de landelijke politiek,
maar de provincie kan samenhang
met andere ontwikkelingen bevor-
deren.
Het was een mooie zonnige start
van de nieuwe afdeling, die zich
nu zo goed mogelijk gaat inzetten
voor een gezond en zonnig Bronck-
horst.

Open Dag Crematorium en
Begraafplaats Slangenburg
De behoefte om een uitvaart
een persoonlijk karakter te ge-
ven, is met name de afgelopen
jaren enorm toegenomen.
Steeds meer zijn en worden di-
recte nabestaanden rechtst-
reeks en uitvoerig betrokken
bij de manier waarop een uit-
vaart plaatsvindt.

Zo ook bij Crematorium en Be-
graafplaats Slangenburg in Doe-
tinchem.
Om iedereen te wijzen op de vele
verschillende mogelijkheden in de
dienstverlening, de vormgeving,
de nagedachtenismogelijkheden
en het kostenaspect van een uit-
vaart, organiseert Crematorium
en Begraafplaats Slangenburg,
Nutselaer 4 in Doetinchem op za-
terdag 15 mei een Open Dag.

INFORMATIE EN BEZICHTI-
GING
De open dag biedt elke bezoeker
een unieke gelegenheid om een
kijkje achter de schermen te ne-
men in en rondom het crematori-
um. Diverse organisaties zijn met
een eigen stand vertegenwoordigd
zoals:
• Yarden Vereniging, die zich als

doel stelt het thema 'levensein-
de' bespreekbaar te maken.

• Stichting 'Ouders van een over-
leden kind'.

• Een notaris, voor alle notariële
zaken.

• Stichting 'Roos' (monument voor
het onbekende kind).

• Een steenhouwer: diverse mo-
dellen en soorten grafmonu-
menten.

Daarnaast biedt de open dag een
grote sortering kisten; bloem-
arrangementen; rouwvervoerwaar-
onder een oude 'lijkkoets' en een
uitgebreide collectie sierurnen,
uitgevoerd in diverse materialen.

KINDEREN EN DE DOOD
Speciaal voor de rouwverwerking
van kinderen heeft Crematorium
Slangenburg in samenwerking
met tekstschrijfster, Joyce de
Schepper, een boekje uitgegeven.

Dit boekje is een praktische hand-
leiding en heeft als titel 'Is mama
nu een Engel'. De tekeningen wor-
den geëxposeerd in de wachtruim-
te. Het boekje is gratis verkrijg-
baar.

Als één van de weinige crematoria
beschikt Crematorium Slangen-
burg over een kinderhofje met een
urnenmuur speciaal voor de bij-
zetting van kinderurnen. Tevens is
er een verstrooiveldje en een mo-
nument ter nagedachtenis van
overleden baby's en foetussen. Spe
ciale kinderurnen zoals bijvoor-
beeld beren in keramiek en brons
zijn tijdens de Open Dag te bezich-
tigen.

LIVE MUZIEK
De Open Dag wordt muzikaal om-
lijst door zangeres/gitariste Anna
Konings en Jacqueline Snel.

INITIATIEF
De Open Dag is een initiatief van
Yarden Crematorium Slangenburg
in samenwerking met de gemeente
Doetinchem. Voor informatie over
de Open Dag kan men bellen met
Ton Koek van Crematorium en
Begraafplaats Slangenburg, tele-
foon (0314) 34 57 74.

Op donderdagavond 13 mei houdt
Marieke de Bruijn, docente verlies-
kunde en psychodrama therapeu-
te in de aula van Crematorium en
Begraafplaats Slangenburg een le-
zing over rouw- en verliesverwer-
king. Toegang is gratis. Telefoni-
sche reservering is gewenst (0314)
34 57 74. Zie ook de advertentie.



CONTACT
JVEN UIT DE REGIO

Zutphen-Emmerikseweg 75a
Baak
(0575) 44 29 76

www.vangeldereautos.nl

BMW Cabrio
318i

zwart l.m. velgen 17"

1994€ 12.500,-

Citroen Xantia 1.8i, blauw 1993 € 1.950
Daihatsu Feroza blauw/grijs, L.m. velgen 1991 € 3.500
Diverse Ford Clippers 1991 t/m 1997 v.a. € 1.500
Mazda 323p 1.3 lx, rood i.z.g.st. 1997 € 5.950
Volvo S80 2.5 automaat diesel, full options 1999 € 15.500

.M Autobedrijf
M Meleers

> . <;toonHoron *—* ^7^Hoge Wesselink 2 - Steenderen

www.autobedrijfmelgers.nl

(0575)451974

Volkswagen
Polo 1.6

55 KW 3-drs

€ 7.500,-

Mitsubishi Carisma GDi 1.8 Hatchback 1999 € 9.950
Nissan Primeral.6 4DGX 1998 € 8.500
Opel Astra X1.6XEL 16V Statw. Sport cool 1998 € 7.950
Skoda Fabia 1.4 50KW Combi Comfort 2001 € 11.250
Toyota Avensis 1.6 16V Sedan Linea Terra 2001 € 14.950

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden Voor afspraak:

(0575) 55 38 02
0 6 - 1 3 8 2 7 5 6 4

Fiat Panda
APK Aug. 2004

zo meenemen

1991 €500,-

Div. AX-en
Div. BX-en
Div ZX-en
Div. Xantia's
Div. XM

vanaf € 1000,-
vanaf € 500,-
vanaf€ 1.250,-
vanaf € 2.000,-
vanafC 1.250,-

tot€ 4.000,-
tot€ 1.500,-
tot€ 6.000,-
tot€ 7.500,-
tot€ 10.000,-

Voorjaarsvoordeel bij

RIDDERHOF
Veel nieuws en voordeel

tijdens de voorjaarsshow op
vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 mei
vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur. zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. zondag van 10.00 tot 16.00 uur.

PEUGEOT 4O7
Luchtig voordeel

Als u een nieuwe of
gebruikte Peugeot koopt
tijdens deze showdagen

kunt u gratis l dag

'open rijden'

met een peugeot 307 CC

(Vraag naar de voorwaarden)

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF
Molenenk2 7255 AX HENGELO Gld.

TEL 0575-46 19 47 PEUGEOT

GARAGEBEDRIJF
TEERINK ZELHEM

Boeninksteeg 14 7021 JZ Zelhem (0314) 32 44 53

VW Polo
automaat bj 2000

50.000 km

€10.500,-

bj. 1994 t/m 2000
bj. 1992 t/m 2000
bj. 1997 t/m 2001
bj. 1999
bj. 2001
bj. 2000

16x Opel Astra div. uitvoeringen
5x OpelVectra
4x Opel Corsa

Opel Zafira 2.0 DTL groen met.
VW Golf 55 KW groen met. 5-drs.
VW Golf TDI groen met. 5-drs

• yi f APK Keuringsstation

1/l/OLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14

Opel Astra
1.7TD Station

bj. 1994
blauw/groen

Suzuki Baleno LPG bj. 1997 blauw
VW Golf 1.9 TD 4-drs bj. 1992 blauw
BMW 324 TD Touring bj. 1989 groen
Opel Combo 1.7 diesel bj. 1994 wit

Diverse grijs kenteken wagens en bussen

felein Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 307 XS 1.6 Pack, 2004 zwart met., dimate 5.000 km
Peugeot 206 XS 1.6,2000, grijs met., ABS, 90.000 km
Peugeot 405 GLX 1.6,1992, Antraciet, centr.vg., 170.000 km
Peugeot 405 GLD 1.9 diesel, 1990, Zwart Met, 250.000 km
Ford Ka, 1998, rood, radio, l.m.-velgen, 50.000 km



Martine Dijkman speelt
junior Daviscup in Vught
Op 5,6 en 7 mei heeft de junior
Daviscup plaatsgevonden in
Vught (Brabant).

Via de jeugdranglijsten worden de
beste vier meisjes t/m 14 jaar per
regio uitgenodigd voor het Davis-
cupteam.Voor de regio Midden

v (Utrecht en Gelderland) zijn dit
Mirjam Evers uit Dieren, Hymke
Mourik uit Dinxperlo, Usa Borck-

ink uit Eibergen en van VTP Vor-
den Martine Dijkman. De meisjes
hebben een bondstrainer (hoofd-
trainer regio Midden) die geduren-
de deze drie dagen de meisjes
coacht. Er worden vier enkels en
een dubbel gespeeld op iedere dag.
In totaal deden er acht Daviscup-
teams mee, Martine heeft alle par-
tijen gewonnen en het team is
vierde van Nederland geworden.

'Krato' haakte met blijspel 'Sanering'
in op de actualiteit van de dag

'Ik ben weer eens toe aan een numeroloog!'

Gerrit Jansen komt weer
naar Vorden

"Zegt een kritische bezoekster
»• van de Vriendenkring Klein

Axen. Zij en dus ook jij krijgen
de kans om deze numeroloog te
ontmoeten. Gerrit Jansen komt
hiervoor op zaterdagmiddag 15
mei naar Klein Axen Nieuwstad
10.

Kruispunten in je leven? Beslissin-
gen nemen? Hoe kan ik omgaan
met de situaties waarin ik nu te-
recht ben gekomen? Is dat ongelo-
felijk positief, juist erg negatief, of
iets wat daar tussen in zit? Dan

^ stel jij misschien de vraag: "Wat
heeft dat te maken met mijn op-
dracht, het doel in mijn leven?
Wat zijn de consequenties voor
mijzelf en mijn directe omge-
ving?" Antwoorden liggen vaak in
onszelf verborgen en hoe kom je
daar achter? Soms heb je daar een
hulpje bij nodig.

Gerrit Jansen is alom bekend en er-
kend als numeroloog en heeft
sinds 1995 zijn praktijk in Doetin-
chem. Hij is overtuigd van een ho-

^ ger plan achter het aardse bestaan
en geeft je duidelijkheid door de

numerologie, waardoor je frisse
impulsen krijgt en een nieuwe
richting kunt bepalen. De waar-
heid van de numerologie is ouder
dan de kabbala en is nog steeds
geldig.
Meer te weten te komen over de
diepere betekenis van de naam die
je hebt meegekregen in dit leven?
Dit is een vraag van vele deelne-
mers van de vriendenkring. Daar-
om heeft ze hem speciaal gevraagd
om hier dieper op in te gaan.
Als numeroloog gaat hij inzicht
geven op de naam die je met je ge-
boorte hebt meegekregen. Vragen
als: Met welk levensdoel ben ik
hier op aarde? Welke (karmische)
lessen zijn er voor mij? Achter ie-
dere naam zit een getal en is er
een verhaal. Over de betekenis
daarvan kan hij jou op een humo-
ristisch serieuze wijze in hoog
tempo veel vertellen. Als je dit aan-
spreekt mag je dit mee ervaren.
Neem pen en papier mee om voor
jouw belangrijke getallen en de be-
tekenis hiervan vast te leggen.
Opgave uiterlijk twee dagen voor
de lezing: telefoon (0575) 55 44 00
of (0573) 40 24 50.

WD is teleurgesteld in
ontwerp-reconstructieplan
Achterhoek en Liemers
Maandag 19 april j.l. heeft de
WD weer haar maandelijkse
fractieberaad gehad. In dit voor
leden en belangstellenden toe-
gankelijke overleg werden de
onderwerpen nieuwe landgoe-
deren en ontwerp-reconstruc-
tieplan Achterhoek en Liemers
behandeld.

Het college van B en W kwam met
een beleidsnota Ja/Nee nieuwe
Landgoederen. Voor de leden van
de WD was het belangrijkste punt
dat nieuwe landgoederen niet be-
lemmerend mogen zijn ten op-
zichte van omliggende bedrijven.
Dit kunnen zowel agrarisch als
niet agrarische bedrijven zijn zo-
als bijvoorbeeld campings. Verder
hebben de aanwezigen aangege-
ven alleen nieuwe landgoederen
te willen wanneer deze bestaande
natuur versterken en dus gereali-
seerd worden in de Ecologische
Hoofdstructuur.
Aan de orde kwam verder ook het
ontwerp-reconstructieplan Achter-
hoek en Liemers. De WD is zeer
bezorgd over het beleid dat in dit
plan wordt voorgesteld. Zo zijn on-
der andere in Vierakker/Wich-
mond grote gebieden aangewezen
als waterberging en zijn binnen
onze gemeente grote gebieden
aangewezen als zoekgebied Water-
berging. Voorts wordt in het plan
voorgesteld om agrarische bouw-
blokken te beperken tot l hectare
en is het niet toegestaan om in ver-
wevingsgebieden op bestaande ag-
rarische bedrijven te starten met
een intensieve veehouderij tak. De

gemeente Vorden bestaat nage-
noeg geheel uit extensiverings- en
verwevingsgebied. Dit betekent
dat agrariërs of hun intensieve
veehouderij tak kunnen beëindi-
gen (extensiveringsgebied) of zeer
beperkt worden in mogelijkheden
tot verdere ontwikkeling van deze
tak (verwevingsgebied).
De WD is van mening dat uit-
gangspunt voor het reconstructie-
plan het verbeteren van de leef-
baarheid dient te zijn door het
creëren van voldoende ruimte
voor onze ondernemers in het bui-
tengebied. Het plan zoals dit nu
ter visie ligt maakt van de gemeen-
te Vorden een openluchtmuseum.
De WD fractie zal op deze punten
het college van B en W aansporen
dit in haar reactie naar de provin-
cie op te nemen. Voorts zal de WD
fractie de provinciale WD staten-
leden aanspreken om deze knel-
punten op te lossen bij vaststelling
van het plan. Dit kan door wijzi-
ging van het plan of door een
ruimhartige schadeloosstelling
o.a. bij waterberging. De WD vindt
het tenslotte zeer belangrijk dat
de door Overheid genoemde ambi-
ties afgestemd worden op de be-
schikbare middelen en er geen on-
nodige onzekerheid wordt ge-
creëerd.
Het volgende WD fractieberaad
wordt gehouden op maandag 17
mei bij Hotel Bakker. Mocht u za-
ken hebben waarvan u vindt dat
deze aan de orde gesteld dienen te
worden in de gemeenteraad, dan
kunt u contact opnemen met Bert
Brandenbarg, fractievoorzitter.

In een goed gevulde zaal van
het pannenkoekenrestaurant
"Kranenburg" pakte de toneel-
groep "Krato" zaterdagavond
wel een zeer actueel onderwerp
bij de kop. Boeren die verzocht
worden om, ten behoeve van
een recreatiepark, hun grond af
te staan, hoe dikwijls komen
dergelijke zaken in de Achter-
hoek niet aan de orde! In het
blijspel "Sanering" kwamen al-
ler hand verwikkelingen, waar-
mee dergelijke transacties ge-
paard gaan, volop in beeld. Dit
tot vermaak van het publiek.

In "Sanering" onder regie van Ger-
ard Smeenk, door "Krato" goed ge-
speeld, wilden alle boeren hun
grond wel verkopen. Op één na,
boer Harms (Richard Ooms). Dat
gaf problemen met de rest van de
boeren, want het was, of allemaal
hun grond verkopen, of het hele
"feest" ging niet door. Dan maar
trachten een beetje "boerenslim-
heid" in te brengen. Mevrouw van
Dalen ( Karin Giezen), die namens
de gemeente de grond moest aan-
kopen, zette als "joker" dochter Pe-
tra ( Bernadet Wunderink ) in. Die

moest "sjansen" met Jans ( Sander
Roelvink) de zoon van boer Harms.

Helaas tussen de beide jongelui
sloeg de vonk niet over. Dan maar
een dienstmeid (Petra Hoogeveen)
ten tonele gevoerd. Maar deze Wil-
ly en Jans kenden elkaar al, dus
dat zat wel snor! Echter zoon Jans,
vader Harms, moeder Harms (Si-
mone Jansen) en oma (Ellis ten Ha-
ve) bleven unaniem op hun stand-

punt staan: wij verkopen niet!
Dit tot grote woede van buurman
Willem (Gerard Smeenk) en zijn
vrouw Gees (Miranda Wunderink)
die ook noodgedwongen van de
verkoop van hun grond moesten
afzien en daardoor konden fluiten
naar de centen, waar zij zo op ge
hoopt hadden. De grime werd de
ze avond verzorgd door Ellis ten
Have en Ingrid Ooms. Souffleuse
Henny Fleming.

Bridge

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandagavond 3 mei:

A groep:
1. Het echtpaar Koekkoek met
64,1%; 2. Het echtpaar Hoftijzer
met 59,4%; 3. De heren Enthoven
en Jansen met 54,7%.
B groep:
1. Het echtpaar Duinkerken met
61,7%; 2/3. De dames Beek en Las-
sche met 61,3%; 2/3. De dames Den
Ambtman en Thalen met 61,3%.

BRIDGECLUB BZR
Uitslagen woensdagavond 5 mei:

A groep:
1. dhr. J. Holtslag/dhr. H. Wagen-
voorde 60,94%; 2. dhr. J. Duinker-
ken/dhr. J. Post 57,29%; 3. mw. N.
Hendriks/dhr. G.G. Bergman 55,21%.
B groep:
1. hr. L. Sprey/hr. A. Molendijk
72,92%; 2. mw. T. hooyveld/mw. J.
Machiels 60,94%; 3. mw. HJ. de
Bruin/mw. P. v.d. Vlugt 58,85%.

Tennis

UITSLAGEN
Zaterdag heren VTP Vorden l - LT-
VL Lelystad l fr6; Zaterdag dames
Welgelegen l - VTP Vorden l 5-1;
Zaterdag heren 35+ VTP Vorden l -
Zevenaar l 4-2; Zaterdag heren 35+
Altec l -VTPVorden 2 2-4; Zaterdag
gemengd senioren De Kei 4 - VTP
Vorden l 5-0; Zondag dames l
VTP Vorden l -Joure l 0-6; Zondag
heren TWS 2 - VTP Vorden 2 5-1;
Zondag gemengd 35+ Doetinchem
l - VTP Vorden l 3-2; Zondag ge
mengd junioren TIJS Vorden l -
Smash-B l 3-5; Zaterdag jongens
t/m 14 VTP Vorden l - TC Zuid l
0-6; Zaterdag meisjes t/m 14
Welgelegen l - VTP Vorden l 2-4;
Woensdag jongens t/m 10 TV Nee
de l-VTPVorden l 5-1.

Vissen

DE SNOEKBAARS
De onderlinge wedstrijd die de
hengelaarsvereniging "De Snoek-
baars" afgelopen donderdag in de
Berkel bij Borculo voor de jeugd or-
ganiseerde, is gewonnen door B.
Wasseveld. Hij ving 11 vissen met
een totale lengte van 132 cm; 2 T.
Eggink 11 stuks-113 cm; 3 M. Hue
tink 8 stuks-102 cm; 4 R. Hartman
10 stuks- 96 cm; 5 N. Ruiterkamp
7 stuks- 76 cm.

In totaal vingen de 17 jeugdleden
928 cm vis. De volgende wedstrijd
is woensdag 26 mei.

Voetbal

SOCII
Socii heeft het in de eerste wed-
strijd in de nacompetitie slecht ge-
daan. Vooral in de eerste helft
werd men regelmatig overrom-
peld door de gasten Spijk Vooruit.
Een misverstand op het midden-
veld, werd keurig uitgespeeld en
met een droog schot onhoudbaar
ingeschoten 0-1.

Dezelfde speler maakte ook de 0-2
na een ingooi waar de veldbezet-
ting van Socii er op dat moment
niet goed uitzag. Trainer Hagge
man had er in de rust wel een paar
willen wisselen maar bleef bij Jos
Peters die de lichtgeblesseerde
Martij n Peters verving.

De tweede helft werd er door Socii
beter gespeeld en de 1-2 hing in de
lucht. Berk Kranenburg trof met
een enorme pegel de doelman op
zijn weg. Jos Peters raakte na een
mooie actie de lat en zo als zo vaak
wil het aan jou kant niet lukken
vallen de goals aan de andere kant.

Deze keer ook het werd in de 70e
minuut 0-3 en net voortijd zelfs
nog 0-4 toen speelde Socii al met

tien man doordat Dub Besseling
geblesseerd het veld al had verla-
ten.
Alles bij mekaar een verdiende
overwinning voor de gasten die
vanaf de eerste minuut er veel vel-
ler in gingen. Rest Socii nog de uit-
wedstrijd a.s. zondag tegen deze
gasten met een 0-4 achterstand te
beginnen.

Op zaterdag 15 en 22 mei zijn er
op het Socii terrein weer jeugd-
toernooien. De E en D pupillen
spelen 15 mei en zaterdag 22 mei
zijn de F pupillen en de C-junioren
aan de beurt.

Op zondag 6 juni wordt het sei-
zoen weer in stijl afgesloten met
de Sociidag voor alle leden van de
afdelingen en verdere belangstel-
lenden.

UITSLAGEN
Socii Fl - Wolfersveen Fl: 3-12
SociiEl-ZeddamEl: 1-1
Socii E2 - Pax E4: 0-10
SociiDl-DWD5:ll-l
WHCZC3-Socii Cl: 3-6
Socii Al - Klein Dochteren A2: 5-2
WHCZ 10 - Socii 2:4-1
Socii 3 - Varsseveld 6: 2-4
Socii 4-Voorst 5: 3-1
Baakse Boys 4 - Socii 5:9-1

WVORDEN
Junioren uitslagen 8 mei
Vorden BI - Turkse Kracht BI: 0-9
Vorden D2 - OBW D4:44
Vorden D3 - WHCZ D5:60
Be Quick Z. El -Vorden El: 5-1
Vorden E2 - HC '03 E2: 5-3
Vorden E3 - Halle El: 3-2
Zelhem E2 -Vorden E4: 3-10
Zutphania Fl -Vorden F3: 3-1
Vorden F2 - Warnsveldse Boy F3:6-0
Vorden F4 - Pax F4: 8-0
Vorden F5 - Doesburg SC F3: 5-2
Halle F3-Vorden F6:12-0

Senioren uitslagen 9 mei
HCO32-Vorden3:7-0
Trias 3 -Vorden 4: SO
Vorden 5 - Witkampers 5: 6-1
Vorden 6 - WVC 7: 2-5

Oud Vorden
De vereniging "Oud Vorden"
brengt woensdag 19 mei a.s.
per bus een bezoek aan "Bron-
beek" in Arnhem, het Konink-
lijk Tehuis voor oud-militairen
en tevens ingericht als museum.

Na een videofilm bekeken te hebben,
gevolgd door een rondleiding, wordt
koers gezet richting Apeldoorn waar
het paleis 't Loo bezocht zal worden.
Het gezelschap vertrekt 's morgens
vanaf het marktplein.

Het plaatselijk
nieuws in

Weekblad Contact
verhoogt de waarde
van uw advertentie!



Recht is te koop
Een juridisch conflict kan u zomaar overkomen.

Denk maar eens aan een burenruzie, een conflict met

uw werkgever of een geschil met de aannemer.

Het inschakelen van een advocaat is dan zeer kostbaar.

Het kan gelukkig veel voordeliger met de rechtshulp-

verzekering van Univé.

Univé is de goedkoopste!
Recent onderzoek van het Algemeen Dagblad toont aan

dat Univé aanmerkelijk goedkoper is dan de overige

verzekeraars. Zie de premievergelijkingen* uit dit onder-

zoek.

Univé werkt zonder winstoogmerk, waardoor wij alles in

het belang van de klant kunnen stellen. U profiteert

hiervan doordat u een veel lagere premie betaalt. En de

dekking? Die is vanzelfsprekend goed en compleet.

Bent u overtuigd? Kom dan langs bij ons kantoor.

Bellen kan natuurlijk ook. Wij zijn te bereiken op

telefoonnummer (0547) 36 70 00.

Of kijk op www.unive.nl

Module: Consument en inkomen

Verzekeraar
1. Univé
2. Aegon
3. Klaverblad

Jaarpremie
€ 78,97
€ 99,51
€ 109,39

Module: Consument, inkomen en wonen

Verzekeraar
LUnivé
2. Aegon
3. Sterpolis

Jaarpremie
€ 103,24
€ 128,40
€ 131,61

Module: Consument, inkomen, wonen en verkeer

Verzekeraar
1. Univé
2. Sterpolis
3. Avéro Achmea

Jaarpremie
€ 127,52
€156,22
€ 156,65

De jaarpremie is gebaseerd op een éénjarig contract
voor een gezin met kinderen, eigen huis en 1 auto.

VERZEKERINGEN

Daar plukt ü de vruchten van!
Univé Oost

Telefoon 0547 - 36 70 00
Markelo, Burg. de Beaufortplein 13, fax 0547-367010

Ruurto, Stationsstraat 12, fax 0573-458329
Delden, Langestraat 5, fax 074-3771719

Lochem, Graaf Ottoweg 18, fax 0573-298109

Centrumlocatie RUURLO

-TE HUUR—

• in het centrum van
Ruurlo

• ca. 220 m t.b.v.
detailhandel of kantoor

• ruimte nog vri j indeelbaar ot'op te delen in 2 kleinere units
• parkeergelegenheid direct voor de deur

Voor nadere informatie:

VAN DER WORP
B e d r i j fs m a k e i a a r s

0570-608 900

Geef lucht
Geef leven
Geef!

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.

Giro 55055

A L L E S O O R T E N

DRUKWERK

d r u k k e r i j Weevers Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86



Rayonjeugdkampioenen VTP Vorden
Afgelopen week hebben de
voorrondes van de Gelderse
Kampioenschappen plaatsge-
vonden, ook wel rayonjeugd-
kampioenschappen genoemd.

Het kampioenschap is gespeeld in
Laren en Harfsen. Ook zou er bij
TC Zuid in Doetinchem gespeeld
worden maar vanwege de slechte
weersomstandigheden is men uit-
geweken naar de tennishal in Did-
am. Van elke regio mogen de beste
drie door naar de districtsjeugd-
kampioenschappen die eind mei
plaats zullen vinden bij tennisver-
eniging Beekhuizen in Velp.

De jeugd van VTP Vorden heeft het
erg goed gedaan. Annemarie Med-
dens werd tweede in de categorie
meisjes t/m 16, Gerben Boekesteijn
werd eerste in de categorie jon-
gens t/m 14 en Rob Knoef werd
derde in deze categorie, Anneleen
Dijkman behaalde de eerste plaats
in de categorie meisjes t/m 12 en
Lisette Arfrnan werd derde in deze

V.l.n.r. boven Gerben Boekesteijn, Rob Knoef. V.l.n.r. onder Lisette Arf-
man, Torn Goorden, Maarten Pelgrum en Anneleen Dijkman (afwezig op
de foto Annemarie Meddens).

categorie. Maarten Pelgrum werd
eerste in de categorie jongens t/m
10 jaar en in dezelfde categorie

werd Tom Goorden derde. Al deze
kampioenen gaan nu door naar de
districtsjeugdkampioenschappen.

Bruna inzamelingsactie voor
Duchenne een groot succes!
Vanaf mei 2003 heeft Bruna
meer dan 45.000 oude mobiele
telefoons ingezameld voor kin-
deren met de spierziekte van
Duchenne. Met het geld dat het
recyclen van de oude mobieltjes
oplevert, € 3,50 per telefoon,
steunt Bruna het onderzoek
naar de genezing van Duchen-
ne. Ook het komende jaar kun-
nen consumenten de inzame-
lingszakjes ophalen bij Bruna.

Consumenten van Bruna hebben
sidns de start van de actie, 12 mei
2003, ruim 45.000 oude mobieltjes
ingeleverd. Via de inzamelingszak-
jes hebben zij hun oude mobiel

naar het gratis antwoordnummer
gestuurd. De telefoontjes worden
gerecycled en met het geld dat de
recycling oplevert, steunt Bruna
het onderzoek naar Duchenne.
Bruna maakt het geld dat de recy-
cling oplevert, € 3,50 per telefoon,
l op l over aan de Stichting
Duchenne Parent Project.
Duchenne is een ziekte bij kinde
ren waarbij spieren steeds slapper
worden. De spierkracht van bijna
alle spieren neemt langzaam af,
behalve die van het gezicht. De
Stichting Duchenne Parent Project
is een door ouders opgerichte non-
profit organisatie die als doel heft
het onderzoek naar de genezing

van spierdystrofie (ziekte van
Duchenne) te versnellen.

In de Bruna-winkel en in de Bruna-
folder worden consumenten geat-
tendeerd op het feit dat oude mo-
biele telefoons geld waard zijn
voor kinderen met Duchenne. Ook
het komende jaar kunnen consu-
menten een inzamelingszakje
voor een oude mobiele telefoon
ophalen. Het gesloten inzame
lingszakje met de oude mobiele te
lefoon(s) (zonder simkaart) kan
zonder postzegel in de dichtsbij-
zijnde brievenbus worden gedepo-
neerd. Het wordt gratis naar het
antwoordnummer gestuurd.

Sanclust zingt Rossini
Het jubileumconcert van San-
clust wordt gehouden op 5 juni
in de Martinikerk te Doesburg
en op 6 juni in de Hervormde
kerk te Steenderen.

De bezoekers van de open repetitie
op 27 april jl. in de kapel van
Bronkhorst hebben reeds een in-
druk gekregen van deze prachtige
muziek.
Dirigent Hans de Wilde is een lief-
hebber van Rossini's mis, rijk van
kleur en met diverse karakters.
Twee grote fuga's die energiek en
swingend zijn, maar ook een
Christe op een bijna Palestrina-

achtige manier gecomponeerd.
Het wat feestelijke karakter maakt
dat de mis van Rossini zich bij uit-
stek leent voor een jubileumcon-
cert. Dirigent Hans de Wilde is er
op gebrand dat het koor verder-
gaat dan het zingen van perfecte
noten. Het koor mag in een warm
bad van noten gaan liggen en zal
zijn muzikale ziel moeten durven
tonen. Rossini dwingt je daartoe,
anders sla je als uitvoerende de
plank totaal mis. Wij willen probe
ren een stukje hemel op aarde te
brengen: ingetogen, meditatief,
maar zeker ook met de heftigheid
van een opera.

Voor Sanclust is deze manier van
werken nieuw en verfrissend, het
koor komt daardoor muzikaal op
een hoger plan en kan zich door
de instrumentalisten en solisten
goed etaleren.

Sanclust hoopt van harte op een
grote toestroom van bezoekers om
zoveel mogelijk mensen te laten ge
nieten van deze prachtige muziek.

De voorverkoop van de entreekaar-
ten is reeds begonnen.
Telefonisch te bestellen:
Alie Louissen, (0575) 528578; Toos
van Asselt, (0575) 451817.

Overgewicht bij kinderen: zó voorkom je het!
'Dikzak, jij hoeft niet te fietsen,
jij kunt wel naar huis rollen!'
Kinderen zijn onderling erg
hard voor elkaar. Maar helaas is
dit niet het enige nadeel van
overgewicht bij kinderen.

Want kinderen die eenmaal te dik
zijn, lopen grote kans de overtolli-
ge kilo's nooit meer kwijt te raken:
minimaal dertig procent van de
kinderen die te dik zijn, worden la-
ter te dikke volwassenen. En dat is
bewezen slecht voor de gezond-
heid. Mensen met overgewicht
hebben een hoger risico om hart-
en vaatziekten en andere gezond-
heidsproblemen. Het aantal dikke
kinderen is de afgelopen twintig
jaar verdubbeld: 200.000 kinderen
tussen de vier en twaalf jaar zijn te

zwaar! Hoe voorkomt men overge
wicht bij uw kind? Vijf belangrijke
adviezen:
• Geef uw kind de drie basismaal-

tijden per dag: ontbijt, lunch en
warme maaltijd. Deze maaltij-
den zijn belangrijk voor de groei
en prestaties van uw kind.

• Laat uw kind niet zonder ontbijt
de deur uitgaan. Een kind dat
niet ontbijt, presteert slechter
op school en heeft twee keer zo
veel kans op overgewicht als een
kind dat wel ontbijt.

• Stel grenzen aan het tv-kijken en
computeren van uw kind. Bijvoor-
beeld niet meer dan een uur per
dag. Immers: dat zijn activiteiten
waarbij je stil zit, en ook nog vaak
geneigd bent om te snoepen.

• Beweging is hard nodig! Spor-

ten, buiten spelen, naar vriend-
jes en vriendinnetjes fietsen: al-
lemaal supergezond.

• Heeft uw kind al wéér trek? Geef
een appel, banaan of ander stuk
fruit.

De GGD heeft een informatieve
brochure over dit onderwerp, Ne
derland krijgt dikke problemen. De
ze is kosteloos aan te vragen bij de
GGD Regio Stedendriehoek, tele
foon (0570) 66 46 64.
Ook over andere opvoedingskwes-
ties kan men bij de GGD informa-
tie aanvragen.

Over veel onderwerpen zijn fol-
ders of brochures beschikbaar. Na-
tuurlijk kan men ook een afspraak
maken met de jeugdarts of jeugd-
verpleegkundige van de GGD.

G NDA 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: Coun-
try-line dancing les. Slankklup
cursus.
ledere dinsdagavond: Volks-
dansen voor senioren. Toneel-
club Vierakker/Wichmond oe-
fenen.
Iedere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencur-
sus.
Iedere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
ledere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor se
nioren.

MEI
10 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje
11 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd Hengelo-Vorden
12 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
12 Bridgeclub BZR in het Stam-

pertje
12 HVG Wichmond, slotavond
12 Handwerkmiddag Welfare de

Wehme + kraamverkoop

12 N.B.V.P.'s avonds in de Herberg
'de Gorgelpiepen'

13 HVG dorp Vorden, reisje naar
Barneveld

13 N.B.V.P. 's avonds excursie As-
perge kwekerij Eskes

13 Klootschietgroep bij de Vor-
dense Pan

14 Toneelavond buurtvereniging
Veldwijk in het Dorpscentrum.

15 St. Vriendenkring Klein Axen,
Gerrit Janssen lezing numme
rologie

15 Pleinmarkt op het Kerkplein
16 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijd
17 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

pertje
18 N.B.V.P. dag fietstocht o.a. be-

zoek bonbonatelier Janson
18 Chr. Vrouwenver. Passage, ge

zellige middag
19 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Steege
19 HVG dorp Vorden, eigen avond
24 Bridgeclub Vorden in 't Stam-

perrje
24 N.B.V.P. avond fietstocht vertrek

Marktplein
26 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Stege
26 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijden
26 Handwerkmiddag Welfare de

Wehme
27 PCOB Middaguitstapje Muse

umboerderij Erve Brooks
27 Klootschietgroep bij de Vor-

dense Pan
27 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd
27 Bejaardenkring Dorpscentrum

Limited edition van de
Daewoo Matiz Sloggi
Dit voorjaar lanceert Daewoo in
een gelimiteerde oplage de Dae-
woo Matiz Sloggi. De Matiz Slog-
gi komt voort uit de joint promo-
tion tussen Daewoo Motor Bene-
lux B.V. en Sloggi Nederland.

De Matiz Sloggi is verkrijgbaar in
twee versies: met een Sloggi besti-
ckering of zonder. De eerste 100 ko-
pers van een Matiz Sloggi met vro-
lijke bestickering ontvangen l jaar
lang gratis benzine tot een maxi-
male hoeveelheid van 750 liter. Bei-
de versies van de Matiz Sloggi zijn
uitgerust met een speciale Sloggi
badge en sleutelhanger.

Zowel het merk Daewoo als het
merk Sloggi staan bekend als mer-
ken met spraakmakende campag-
nes. 'Doelstelling van de joint pro-
motion is naast het verhogen van de
verkoop, het creëeren van rumour
around the brands', aldus Robert

Tak, Directer Sales & Marketing van
Daewoo Motor Benelux B.V.

Het maken van een proefrit in de
Matiz wordt extra aantrekkelijk ge
maakt. Iedereen die een proefrit
maakt in de Daewoo Matiz ont-
vangt een spannende Sloggi pre
sentje.

Sloggi heeft de Matiz uitgeroepen
tot de auto met de mooiste rondin-
gen. 'Met zijn guitige koplampen,
prachtige rondingen en lachende
bumper is de Daewoo Matiz dé per-
fecte Sloggi auto'., aldus Rob
Brand, directeur Sloggi Nederland
B.V. hi aansluiting hierop is een bij-
zondere verkiezing ontwikkeld: 'de
mooiste billen van Nederland'.

De verkiezing wordt gehouden op
de internetsite www.kontest.nl
De winnares van deze verkiezing
krijgt een Matiz Sloggi.

De organisatie van de Rabo Ronde
van Wichmond loopt in volle gang
RTV Vierakker-Wichmond is
druk bezig met de laatste dinge-
tjes te regelen voor de Rabo
Ronde van Wichmond.

Volgens Rudi Peters uit Wichmond
loopt de organisatie perfect. Er heb-
ben zich al heel wat renners inge
schreven. Ook renners die regelma-
tig op het podium of met de bloe
mentuil naar huis gaan, staan aan
de start. Van de meeste renners van
RTV Vierakker-Wichmond zijn de
inschrijfformulieren ook al bin-
nen. Zij kunnen zich goed in de kij-
ker rijden voor eigen publiek. Dat
voor hen extra motivatie. Voor de
plaatselijke jeugd van 8 tot 14 jaar

is er een Rabo dikkebandenrace.
Voor de winnaar of winnares is een
prachtige prijs. Voor de overige
deelnemers is er ook mooi presen-
tje. De deelnemers kunnen zich
van te voren inschrijven bij de Ra-
bobank Graafschap West. Daar lig-
gen flyers klaar. Ook kunnen ze
nog 22 mei inschrijven. Na de dik-
kebandenrace gaan de Masters 40+
van start. Zij rijden 60 kilometer.
De Amateurs A en B worden daar-
na weggeschoten. Ook zij fietsen 60
kilometer.Voor de omwonenden
een verzoek om op deze dag uw au-
to buiten het parkoers te houden.
Dit komt de veiligheid van de ren-
ners ten goede.



Appel-
citroenvlaai
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Echte Bakker
VAN ASSI

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)551384

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

Mooie auto's tegen scherpe prijzen!
Lees op onze website de occasionsvoorraad nog eens na!

DAEWOO Leganza 2.0 CDX BLAUW Metallic
FORD Mondeo 2.0 1 6V ZWART Metallic
HONDA ACCORD SEDAN 1 .8 l ZWART Metallic
HONDA CMC VTEC-E 1 1 5PK GRIJS Metallic
MAZDA 323 1300 P GLX ROOD Metallic
MAZDA 323 Sedan 1300 LX WIT
MAZDA 323 SEDAN 1 .3 MILLIONAIRE ROOD
MAZDA 323 1500 GLX sedan ROOD
MAZDA 323 323 Fastbreak 1600 Exclusive GROEN Metallic
MAZDA 323 FastbreakGT 1 800 ROOD
MAZDA 323 1500 GLX sedan GROEN Metallic
MAZDA 323 Fastbreak 1500 GLX ROOD
MAZDA 6 1 .8 sedanTouring ROOD Metallic A
MAZDA 626 1 800 LX sedan BLAUW Metallic
MAZDA 626 1 800 LX Hatchback BLAUW Metallic
MAZDA 626 1 .8 SEDAN GLX GROEN Metallic
MAZDA XEDOS-6 2.0 V6 sedan BLAUW Metallic
MITSUBISHI Lancer 1300 GLI sedan GRIJS Metallic
NISSAN PRIMERA SEDAN GRIJS Metallic
NISSAN Primera 2.0 sedan ROOD Metallic
OPEL VECTRA 1 800 SEDAN AUTOMAAT BEIGE Metallic
OPEL VECTRA SEDAN GRIJS Metallic
SEAT IBIZA HB GROEN Metallic
TOYOTA Avensis 1 800 sedan GRIJS Metallic
TOYOTA CARINA E SEDAN GROEN Metallic
VOLKSWAGEN BORA 2.0i 16v SEDAN BLAUW Metallic

Station wagon
VOLKSWAGEN Polo Variant( station wagon) ROOD
VOLVO V40 1800 Wagon ROOD Metallic
PEUGEOT 406 Break 2.0 HPI BLAUW Metallic
MAZDA 626 2.0 l Wagon LX GRIJS Metallic

Motoren
YAMAHA FZ750 GRIJS Metallic Met,
SUZUKI GSX 400 Wit
SUZUKI GSX 600 Sport ROOD

Klein budget
VOLVO 440 DL ZWART
VOLKSWAGEN Golf 1400 ZWART
ROVER 214 SLI ROOD Metallic
PEUGEOT 306 Sumertime BLAUW Metallic
CITROEN ZxFurio 1800 ROOD
FORD ESCORT CL GROEN Metallic
FORD SIERRA 1 .6 SEDAN GRIJS Metallic

Kleine auto's
SUZUKI ALTO 1.0 Twist ROOD
VOLKSWAGEN Polo Fox ROOD
MAZDA DEMI01300 LX BLAUW Metallic
OPEL Corsa HB 3 deurs GROEN Metallic
MAZDA 121 1300 GLX ROOD

Diesel
TOYOTA Picnic Picnic 2.2 turbo diesel BLAUW Metallic
NISSAN Primera 2.0 TD H.B ROOD
OPEL Vectra Vectra DTH Diesel ZWART Metallic
MAZDA 626 WAGON EXCL. 2.0 DIESEL GRIJS Metallic

Automaat
MAZDA 1 21 1 .25 CTX automaat ROOD Metallic
ROVER 75 2.5 V6 Automaat CRÈME Metallic
MAZDA Xedos-9 2.5 v6 automaat GROEN Metallic
MAZDA Xedos-9 2.5 V6 automaat ROZE Metallic
MAZDA 6 2.0 Sport touring automaat GRIJS Metalic
MAZDA 6 2.0 Sport Touring automaat BEIGE Metallic

MPV
CITROEN Xsara Picasso 1 800 BLAUW Metallic

fl ~rl&/W$3_
mU/Jl/&tWX ZUTPHEN - EEFDE 1

l *^^ ^- ^^r\^f

mSM 1 ̂  1TI3ZD3 1

km-stand prijs/€
okt-97 53000 6750
jan-03 18000 25950
sep-97 79000 9800
mei-99 68597 10500
apr-97 88000 6500
jun-95 75000 6750
okt-95 47000 6600
jun-01 30000 13750
jan-03 20000 18250
jul-99 60000 12950
dec-98 46500 9250
jan-99 92800 11750
jun-02 67500 19750
mei-99 68000 8750
aug-97 156000 7750
apr-00 56662 13500
mei-96 100000 9950
jul-96 82000 4000
jan-01 34500 18250
aug-96 97500 5750
okt-96 104990 7950
jul-96 82000 7750
jun-98 48000 10100
dec-00 58000 14750
aug-96 101298 8800
jun-02 21000 21750

feb-00 41000 10500
jul-97 180000 9250
jul-02 30000 21250
jan-93 200000 4200

mei-92 25014 3500
mei-88 11000 1750
mrt-96 53000 3500

nov-92 136350 2000
mei-91 143500 2500
mrt-94 100000 3300
jun-94 143000 3950
feb-93 108000 2500
jun-93 119690 2300
jan-93 70000 2650

mrt-01 30000 7250
jul-95 74000 4500
sep-99 90000 8250
jan-98 60000 6250
mrt-97 60000 6250

jan-98 132000 12750
jan-00 132000^ 9900
jan-99 245000 8200
jun-01 144119

jul-96 25000 5000
okt-99 69000 23950
feb-01 119726 21500
jan-00 162500 14750
sep-03 3500 25950
sep-03 28400 25750

jan-03 16000 19950

Gelderhorst 5
7207 Zutphen
Tel. (0575) 57 20 32
Schoolstraat 1 1
7211 BA Eefde
Tel. (0575) 51 28 34

www.mazda-lenselink.nl

C R E M A T O R I U M / B E G R A A F P L A A T S

Slangenburg

De ene mens is de ander niet. Daarom ook is iedere

uitvaart uniek. Ons Crematorium biedt iedereen de

mogelijkheid om het laatste afscheid een afspiegeling te

laten zijn van "de eigen levensstijl".

C R E M A T O R I U M / B E G R A A F P L A A T S

Slangenburg
organ iseer t op za terdag 15 mei 2004

van 10.00 tot 16.00 uur een \J P E N DAG

Onze open dag biedt elke bezoeker

een mooie gelegenheid om een kijk-
je achter de schermen te nemen. Er

is voor iedereen volop gelegenheid

om zich vakkundig door onze mede-
werkers te laten informeren over de

verschillende mogelijkheden in onze
dienstverlening; de vormgeving; de

nagedachtenismogelijkheden en de

kosten van een uitvaart. Hierdoor

krijgt elke bezoeker een goed beeld
van de vele mogelijkheden om een

uitvaart een persoonlijk karakter te
geven.

Diverse organisaties zijn met een
eigen informatiestand aanwezig
zoals:

• Het Humanistisch Verbond
• Vereniging

"Ouders van een overleden kind"

Notaris met informatie
over erfrecht

Yarden Vereniging met informatie

rondom het levenseinde

Daarnaast biedt onze open dag

een grote sortering kisten;

bloemenarrangementen;

rouwvervoer, waaronder een

oude "lijkkoets"; een uitge-

breide collectie sierurnen en

andere nagedachtenisobjecten,

uitgevoerd in diverse materialen

etc. Onze open dag wordt

muzikaal omlijst met live muziek.

een onderdeel van

YARDE

Nutselaer 4
7004 HJ Doetinchem

t 0314-345774

WAL
VERBOUW - RESTAURATIE ONDERHOUD - SCHILDERWERK

Bran der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

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



Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

dèsbs

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Weekblad Contact
heeft al vele kopers

de weg gewezen!

Bij

DARTEL
TRAMPOLINES
breed assortiment!

Welkom:
di. en wo. 10.00-17.30 uur
vr. en za. 10.00-16.00 uur

Broekstraat 22, Zelhem
(okt-april op afspr. 0314 39 16 87

Wie draagt een steentje bij in ons AfhaalCenter?

BouwCenter HCI is een dynamische onderneming met vestigingen in Hengelo

(Gld), Ulft en Zevenaar. We houden ons bezig met de levering van een uiteenlopend , • . -r*
W* / •

assortiment producten aan de bouwsector. Bovendien hebben wij een breed aanbod

keukens, badkamers, tegels, natuursteen, sierbestrating voor zowel de professionele,

zakelijke als de particuliere markt.

Voor onze vestiging Hengelo (Gld) zijn wij momenteel op zoek naar een ambitieuze:

Baliemedewerker AfhaalCenter m/v
Fulltime

Uw werkzaamheden bestaan uit:

- het helpen van klanten in ons afhaalcenter

- het verrichten van bestellingen

- het zorgdragen voor een nette presentatie

van ons afhaalcenter

Wij vragen van u:

- MBO werk- en denkniveau

- affiniteit met de bouw

- een commerciële instelling

- een flexibele houding t.a.v. werktijd

Wij bieden u een afwisselende baan in een prettige werksfeer. Salaris en overige arbeid

waarden zijn conform de CAO voor de Handel in Bouwmaterialen en afhankelijk van leeftijd en

ervaring.

Indien u meer wilt weten over deze vacature kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de

heer R van Mourik, telefoon 0575 46 81 81. Uw schriftelijke sollicitatie met bijbehorende CV kunt

u binnen 10 dagen na verschijnen van deze advertentie sturen naar: BouwCenter HCI, T.a.v. de

heer P. van Mourik, Postbus 27, 7255 ZG Hengelo (Gld). E-mail: p.vanmourik@bouwcenterhci.nl

uOüwCenter.HCI
HCI. Helemaal mijn idee

www.bouwcenterhci.nl

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

NATUURSTEEN..?!

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.

Jong talent in de Orangerie
Vordenseweg 2 te Ruurlo op
zondagmiddag 16 mei v.a. 3 tot 5 uur.

Wiesje Nuiver en Luigi-kwartet
spelen o.a. Boccherini.

Kaarten a € 15,50 incl. 1 consumptie bij
N. de Leeuw (0573) 45 38 30.
Leden KunstKring € 1,- korting.
Tweede kaartje voor half geld.

Zie ook de website van de KKR:
www.kunstkringruurlo.nl

Periodiek onderhoud
computernetwerken

Weevers Net

Nieuwstad 30, 72%} AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575) 557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

WEEKBLAD

JUBILEUM-
ACTIE

50%
KORTING

op uw geboorte- of huwelijksadvertentie als u de kaarten
laat drukken bij Drukkerij Weevers, Vorden.

U kunt ook bestellen bij onze filialen.

CONTACT WEEKBLAD CONTACT

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Ruime keus uit onze
monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

n A N r i N c, / / n i s c. o T H t-: v. K

Bobbus opstapplaatsen !
* Eefde, De Uitrusting 21:55 M/men, Kazerne 22:00 * Borculo,

Busstation 21:45 * Geestenen, Baan 21:55 * Ge/se/aar, Floryn 22:00 *
Lochem, Wotters 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,

Buite/ifusf 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek,
Bonte Paard 22:35 * Safnmen, Brink 22:45.

Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM



U HEEFT NET EEN HUIS GEKOCHT.

e spannend /deze tijd?

Ja. D

end ƒ

m
Dus u maakt zich geen zorgen over de maandelijks terugkerende
lasten? /

Ja. D Nee. ffif

Ja. D

gevolge/van ontslag of ziekte?>lgeon

Nee. D

Die je nu^egen een extra lage rente kunt afsluiten?

Ja. m Nee. D

Hebben we het hier misschien over de Rabo Beschermings-
hypothöfek?

Ja. 00 Nee. D

.iik.nl voo

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank

Peugeot 106 l. l Accent 3 drs
66.000km.blauw5-l998€ 6.950,-

Peugeot306XS 1.6 3-drs.
142.000 km. zwart 7-1996

Peugeot 306 XN 1.4 Brk.
92.000 km. grijs met. 2-1999

Peugeot 306 XR 1.4 3-drs.
15.000 km.groen met. 5-2000

Peugeot 306 XT 2.0 HDi Brk.
l 16.000 km.bl.met. 6-1999

Peugeot 306 XR 1.4 Brk
144.000 km. bl.met. 7-1997

€ 5.950,

€ 7.950,

€ 10.750,

€ 8.950,

€ 6.950,

Mitsubishi Space Star l .61 Family

56.000 km. blauw 2-2002 € 14.750,-

Peugeot 106 1.4 XS 3-drs.
l l .000 km. zwart 5-2002

Peugeot 206 2.0 GTi 3-drs.
33.000 km. blauw 3-2000

Peugeot 206 2.0 GTi 3-drs.
96.000 km. grijs 1-2001

Peugeot 206 XS l .6 3-drs.
83.000 km grijs 10-1999

Peugeot 206 CC 2.0 I6V 3-drs
30.000 grijs met. l -2002

€ 10.950.-

€ 13.950,-

€ 12.950,-

€ 9.250,-

€ 21.950,-

Peugeot 306 XT l .6 Brkaut
75.000km.groenmet.3-200l € 13.250,-

Peugeot 307 CC 2.0 I6V SPORT
15.00 km. rood 3-2004 € 37.950,-

Peugeot 406 l .8 ST 16V
112.000 km. blauw 1-1996 € 4.950,-

Peugeot 406 ST 2.0 HDi 90 pk
125.000 km. bl.met 1-2000 € 13.950,-

Peugeot 607 ST 2.2 I6V
58.000 km. blauw 3-2001 €23.950,-

Peugeot 806 ST 2.0
200.000 km. groen 8-1994 € 6.950,-

Voorjaarsshow
met veel voordeel en

introductie Peugeot 407

Op 14, 15 en 16 mei a.s,
Minimaal 6 maanden garantie • Controle volgens het Peugeot
KeurmerK • APK gekeurd • Gegarandeerde kilometerstand •
Voldoet aan de Peugeot Kwaliteitsnorm • 14 dagen of 1000 km
omruilgarantie • 24-uurs mobiliteitsgarantie • Landelijk
servicenetwerk • Gebruik van originele onderdelen •
Uitstekende mogelijkheden voor gespreide betaling •

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

Automobielbedrijf A. Ridderhof B.V.
Molenenk 2,7255 AX Hengelo (Gld.).Tel.: (0575) 46 19 47

Geopend: ma.-do. 08.00-18.OOu. vrij. 08.00-20.OOu. za. 09.00-1 6.OOu.

ki jk ook op: w w w . r i d d e r h o f . p e u g e o t . n l

Schoonmaakbedrijf

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

? y

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities

donderdag 13 mei
vrijdag 14 mei

zaterdag 15 mei

Showtijden:
10.00 uur, 13.30 uur
15.30 uur, 19.00 uur

(zaterdagavond geen show)

Drie dogen lang 4 mode-impressies per dag,
waar u in een half uur de leukste zomermode
aan u voorbij ziet gaan.

utfi/er
•murray mode

zutphen bij besteding vanaf €15,
aan (barbecue)vlees

Handia als... boodschaooe

-»-«:.„.„-.„,.-V..*™....-,..,.,-...«-«•«-—

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



Spring is in the (h)air & beauty: 15 mei a.s. bij:

Martine Hair & Beauty

Dedi en Martine samen op de foto met Mari

Onlangs ging het team van Mar-
tine Hair & Beauty naar een
voorjaarsworkshop van Mari
van de Ven, de bekende visagist
en hairstylist van o.a. Wendy
van Dijk. De nieuwste voorjaar-
strends op het gebied van haar
en make-up stonden centraal.
Martine was razend enthousi-

ast over de metamorfoses die
Mari van de Ven creëerde bij de
verschillende modellen.

"Door goed en deskundig advies is
het voor iedereen mogelijk om er
mooi en verzorgd uit te zien. Niet
alleen op het gebied van haar en

makeup maar bovenal door het
gebruik van goede producten".

"Het komt regelmatig voor dat
mensen die zojuist een nieuw kap-
sel hebben laten aanmeten de op-
merking plaatsen: jammer dat ik
mijn haar na een keer wassen zelf
niet meer zo in model krijg".

NIET KIJKEN, MAAR DOEN!
Tijdens deze workshop ontstond
het idee om zelf in de salon een
workshop te gaan organiseren. Op
15 mei a.s. is het dan zover!
's Middags staat Martine Hair & Be-
auty in het teken van het voorjaar
en de zomer. Workshops op het ge-
bied van haar, verzorging, make up
en veilig zonnen. Iedereen is van
harte welkom om aan deze work-
shops deel te nemen. Gratis en des-
kundig advies om het voorjaar stra-
lend tegemoet te zien. In de kapsa-
lon wordt uw haar gewassen, en
gaat u vervolgens onder deskundig
advies van Martine en haar team
zelf aan de slag, niet kijken maar
doen. Handige tips zorgen ervoor
dat u thuis ook makkelijk uw haar
in model houdt. U krijgt tips over
het juiste gebruik van producten
en verzorging voor uw haar.

VOORJAARS EN ZOMER KLEUREN
In onze schoonheidssalon krijgt u
de gelegenheid om u zelf op te ma-
ken, onze schoonheidsspecialisten
geven u deze middag tips en ad-
vies volgens de laatste make-up
trends van Mari van de Ven.

Men maakt dan kennis met de
nieuwste voorjaars en zomerkleu-
ren. Op deze manier ziet u wat het
beste bij u past en weet u precies
wat u koopt!! Tevens introduceren
wij de nieuwste crème van Sans
Soucis: essential luxury. Deze crè-
me vermindert rimpels en lijntjes
zichtbaar.

STOELMASSAGE
In massagesalon Personal Touch
kunt u naast ontspanningsmassa-
ge, kennis maken met de stoelmas-
sage. Dit is een drukpunt massage
van het bovenlichaam die de circu-
latie van bloed en energie in het li-
chaam stimuleert en ervoor zorgt
dat u zich fit en ontspannen voelt.

BRUIN
In onze zonnestudio demonstre-
ren wij u de allernieuwste sensatie
op het gebied van bruining, SPRA-
YSUN. Zo wordt men sensationeel
bruin, snel, veilig en natuurlijk
mooi. Spraysun is de absolute top-
per op bruiningsgebied.

Het team van Martine Hair en Be
auty is razend enthousiast. Laat u
inspireren door het team maar bo-
venal door het voorjaar en kom
langs.

ZATERDAGMIDDAG 15 MEI
De gehele middag worden er in de
kapsalon, schoonheidssalon, mas-
sagesalon en zonnestudio doorlo-
pend workshops en demonstraties
gegeven.

Er zijn deze middag diverse aan-
biedingen en kortingen op produc-
ten. Alle bezoekers maken kans op
een Beautypakket t.w.v. € 75,-, een
dinerbon of een kledingcheque.

Zie ook de advertentie in Contact

WAO Viert tiende lustrum Zelhems Mannenkoor
Dit jaar bestaat de afdeling Zut-
phen / de Achterhoek van de
WAO (Vereniging van Vrouwen
met een Hogere Opleiding) 50
jaar. Op 15 mei a.s. wordt dit bij-
zondere feit met een feestelijk
theaterprogramma gevierd, dat

^ in het teken staat van de ver-
beelding. Maar in die verbeel-
ding zit brisante actualiteit ver-
borgen.

De invulling van de dag én de loca-
tie, Almen, moesten voor de doel-
groep - geëmancipeerde, hoger op-
geleide vrouwen - aantrekkelijk
zijn.
Hoogtepunt van de dag vormt 's
middags het toneelstuk 'Prinses
Marianne, de Romantische Oran-
je' van Ton Vorstenbosch, gespeeld
door Nel Kars. Het stuk heeft nog
niets aan actualiteit ingeboet.
Want was die opwinding rond
Margarita- en Mabelgate wel zo bij-
zonder? Prinses Marianne (1810-
1883), jongste kind van koning
Willem I was een ongekend geë-
mancipeerde vrouw, die de con-
venties van haar tijd aan haar laars
lapte en de liefde als leidraad van
haar leven koos. Ze werd jaren via
de 'roddelpers' door laster achter-
volgd, maar vanwege haar liefda-
digheid door het volk op handen
gedragen. Nel Kars is het toneelfe-

nomeen, dat deze bijzondere voor-
stellingvan het begin tot het einde
in haar eentje draagt. Rijden, bou-
wen, belichten, kleden, schmin-
ken, Kars doet het allemaal alleen
en geeft het begrip solotoneel op
die manier een bredere inhoud.
Er zijn nog enkele kaarten voor de-
ze voorstelling beschikbaar. Voor
informatie een reservering kan
men contact opnemen met mw.
Drs. Heleen J. Posthumus, tel.
(0573) 452070, of per e-mail
h.j .posthumus@freeler.nl

Voor velen zal de WAO geen be-
grip zijn. Wat is de WAO en wat
doet deze vereniging? De WAO is
een landelijke vereniging, die in
1918 is opgericht als Vereniging
voor Vrouwen met een Academi-
sche Opleiding. Tegenwoordig
worden ook vrouwen met een
HBO-opleiding toegelaten. Het is
daarmee een veelzijdig netwerk
van hogeropgeleide vrouwen. De
WAO biedt u de gelegenheid om
vrouwen te ontmoeten in uw di-
recte woon- en/of werkomgeving
en om zowel nationaal als interna-
tionaal deel te nemen aan de, al
dan niet beroepsgebonden netwer-
ken. De WAO participeert in de
Stichting Vrouwen Alliantie en de
Nederlandse Vrouwenraad. Op
landelijk niveau organiseert de

WAO trainingen en workshops ter
professionalisering van haar le-
den, studiedagen en netwerkbij-
eenkomsten. Wie meer over de
WAO te weten wil komen kan de
sitewww.wao.nl bezoeken.
Veel van het verenigingsleven
speelt zich afin de afdelingen. De-
ze organiseren regelmatig bijeen-
komsten. Er is een bloeiend kring-
leven rond allerlei thema's (litera-
tuur-, tuin-, bridge, leeskring enz.).
Ook bestaan er kringen die zich
specifiek richten op een leeftijds-
groep: jongerenkring, 40+-kring of
seniorenkring.

Er zijn 32 afdelingen, o.a. in Apel-
doorn, Arnhem, Nijmegen, Wage-
ningen, Hengelo en Enschede. De
afdeling Zutphen / de Achterhoek,
waarin ook vrouwen uit Borculo,
Lochem, Doesburg, Vorden, Doet-
inchem, Eefde, Ruurlo, Zeddam,
Winterswijk, Hengelo (Gld) en an-
dere plaatsen actief zijn, telt zo'n
120 leden. Deze afdeling viert op
15 mei 2004 haar tiende lustrum.
Wie belangstelling heeft voor het
lidmaatschap, eens een bijeen-
komst wil bijwonen of meer wil
weten van de afdeling, kan contact
opnemen met mw. Drs. Heleen J.
Posthumus, tel. 0573 - 452070, of
per e-mail h.j.posthumus@free
ler.nl.

"Geef uw medemens de kans om op
bedevaart naar Lourdes te gaan"
De dienst geestelijke verzor-
ging van de St. Sutfene bereid
momenteel op verzoek van be-
woners en medewerkers van
voornoemde stichting een reis
naar Lourdes voor, in samen-
werking met Diaken Ed Was-
sink (diaken Parochie Verband
Oost) en met medewerking van
de Stichting Lourdes Bedevaar-
ten in Den Bosch en VNB natio-
nale bedevaarten in Den Bosch.

Het betreft hier een groep van 40,
veelal oudere mensen, die vanwe-
ge een somatische of psychogeria-
trische aandoening langdurig ver-
blijven in een van de huizen in

Zutphen - Borculo - Lochem - Vor-
den - Eefde - Gorssel.
De kwaliteit van hun leven heeft
behoorlijk te lijden onder hun
aandoening. Bij velen van hun
leeft de wens om eens op bede
vaart naar Lourdes te mogen. Eer-
dere ervaringen met een derge-
lijke reis zijn bijzonder succesvol
geweest. Echter: een Lourdes eis
voor verpleegbewoners vraagt om
specifieke condities. Allereerst is
er speciale begeleiding noodzake-
lijk, in de vorm van medische en
verplegende maar ook geestelijke
begeleiding.
Daarnaast zijn de bewoners van
het verpleegtehuis niet in staat om

de kosten van deze reis zelf te dra-
gen. Men gaat uit van een eigen
bijdrage die men redelijkerwijs
van hen kan vragen, voor het ove-
rig is men afhankelijk van externe
financiële ondersteuningen.
De dienst doet een oproep om dit
initiatief te ondersteunen in de
vorm van een financiële bijdrage.
De reis staat onder begeleiding
van: Diaken Ed Wassink - Parochie
Verband Oost; Riekje Rijk - Geeste-
lijk verzorger stichting Sutfene;
Annie Reekers - zorgmanager
Leeuwerikweide.
Contactpersoon: Th.J.L. Engelen,
te;/ (0575) 51 82 20, fax (0575) 51 87
10, E-mail: engelensr@hetnet.nl

Het Zelhems Mannenkoor geeft
een aantal open repetities in
enkele omliggende plaatsen, te
weten donderdagavond 13 mei
in de RK Kerk te Ruurlo, don-
derdagavond 27 mei in de RK
Kerk te Hengelo (G) en op don-
derdagavond 10 juni in het
Ulenhof College te Doetinchem.

Het koor wil graag in contact ko-
men met mannen in de leeftijd
van 16 tot 80 jaar en die nog niet
ontdekt hebben hoe fijn het is om
in een koor te zingen. Het Zelhems
Mannenkoor bestaat dit jaar 55

jaar en vervult met ca. 75 koorle-
den een regiofunktie. Vanuit Zel-
hem lopen de muzikale lijnen
naar Doetinchem en Doesburg,
Hengelo en Sinderen, Hummelo
en Ruurlo, Toldijk en Ulft, Varsse-
veld en Vorden, Wehl en Westen-
dorp. Het koor staat onder muzika-
le leiding van Henk Peppelman en
Tiny Siebers. Men repeteert elke
donderdagavond in het Cultureel
Centrum "De Brink" in Zelhem.
Men is van harte welkom op de re-
petitie-avond om eens te komen
luisteren en/of mee te zingen: stap
de drempel over en kom!

Ruim 6750 langdurig zieken en

gehandicapten gaan met de

Zonnebloem op vakantie. U

kunt de Zonnebloem helpen om

haar vakanties voor zieken en

gehandicapten betaalbaar te

houden.

Giro
Breda

de Zonnebloem®
Postbus 2100 4800 CC Breda
Tel.(076)5646362
info@zonnebloem.nl
www.zonnebloem.nl



zaterdagmiddag 15 mei a.s. organiseert Martine Hair & Beauty: Spring is in the (H) Air & Beauty.

Deze middag veel leuke aanbiedingen en kortingen i i i i i i i i i i i i

In onze kapsalon:

Workshop Föhnen & Stylen.

Niet kijken maar doen.
Vaak horen wij: "Dat lukt me zelf nu nooit"
U gaat deze middag zelf aan de slag,
wij geven u tips en advies op het gebied
föhnen en stylen.
(U bent natuurlijk ook alleen voor advies
van harte welkom)

Tips en uitleg over het gebruik
van de juiste producten.

In onze schoonheidssalon:

Workshop Make-up

Niet kijken maar doen.
Tips en advies over het
aanbrengen van Make-up.

Maak kennis met de nieuwste
kleuren en trends.

SANS soucis

In onze zonnestudio:

demonstreren wij u Spraysun:

/«i wordt n H-icuilittiivi-

bruin- snel, veilig en

lulutirlijk moot'

/clftmlin^m».

tal Uw

l i itlfm iltJjl r,Aiill4-il

c*?
SPRAYSUN

Het mooiste bruin zonder de zon.

In onze massagesalon:

Demonstratie stoelmassage.

Maak kennis met een
verkwikkende drukpuntmassage,
ervaar de verfrissende werking.

personal
f m o s s c i Q V p r o K t i j k

mmM^
Hair & Beauty

Maak deze middag kennis met onze nieuwe collectie sieraden en accessoires !!!!!!!!!!!!

Dreef 11

7255 WV Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 57 15

Tonny

D
AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

RESTAURANT « ZAAL

ie Herberg"

Adverteren in
WONING

KRANT
Woningaanbod in de Stedendriehoek

Apeldoorn, Deventer, Zutphen.
Wekelijkse verspreiding In een oplage van

17.500 ex. onder woningzoekenden

Vraag naar de

met daarin gegevens oven
- advertentieformaten

- advertentietarieven
- voorbeeldadvertenties

en voorwaarden

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: acquisitie@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

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

/•X/"\X"V^-N^\-

PRESENTEERT
Donderdag 20 mei Hemelvaart

vanaf 16.00 uur

Fuell
entree € 5,-

Zaterdag 29 mei Pinksterrocken

vanaf 21.30 uur

Watts up
rock coverband

.̂ ..

C/root Roessihk
b l o e m e n

Volop
perk- en

plantgoed
Openingstijden: ma. t/m do. 8.00-18.00 uur,

vr. 8.00-21.00 uur, za. 8.00-16.00 uur.

Adres: Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 16 22 • www.groot-roessink.nl j

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

3.3.C. FLOPHOUSE
Wie jarig is trakteert:

wij geven 25% korting
op alle artikelen.

Elke maand vanaf € 10,- één kassabon inleveren bij de kassa
met naam en adres voor drie grote prijzen die elke maand
worden getrokken uit de bus. Voor de maand juni:

1e prijs Brabantia droogtrommel
2e prijs Multi snackijzer
3e prijs Braun haarföhn
Deze actie loopt tot en met eind december 2004.

Fa. Jansen „de Smid"
Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

•

UW ADRES

discotcaui

* vr .4 mêi YORW FM
, is md: LENTEFESTIVAL

met ALVA: CU.; HUUB, HENK EN HARRY
Stcciufocic bands op 2 podia, barbckjoe, terrassen, eocktaiis

Kaarten IJ0KEN IN TOLDIEK, 25 t/iu 27 juni, volop in voorverkoop.
GRATIS KAMPEREN



BESTSELLER! BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

elders 8.69 elders 1.59

Biefstuk
500 gram

Fyffes
Bananen
Kilo

SVOORDEELWEKE
fersaanbiedingen die nergens goedkoper

BESTSELLER !

Magere
varkenslappen
Kilo

Dr. Oetker
Big Americans
Diverse soorten
Doos 435-465 gram

BESTSELLER! BESTSELLER! BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Uniekaas
Jong,
jong belegen,
belegen, extra belegen
en oude kaas
Vers van het mes.
Aan het stuk
Kilo
elders 6.79

BESTSELLER!

Elzasser
cervelaat
150 gram
elders 1.79 O

GEGARANDEER

NERGEN
GOEDKOP

Campina/
Friesche Vlag

QQ Vanille vla
Pak 1 liter

BESTSELLER!

elders 1.09

BESTSELLER/

Iglo
Stoomgroenten
Diverse soorten
Doos 300 gram

elders 1.99

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKO

O99.
Pitloze
witte druiven
Bak 500 gram
elders 2.49

Grof
volkorenbrood
Heel
ca. 800 gram
elders 1.39

79

[ogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

peningstijden: ornelis stijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

7242 EC Lochem
zaterdag 8- -00 Tel. 0573 - 251056

www.piussupermarkt.nl
20/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 13 t/m zaterdag 15 mei 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

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

Opgeteld de beste!
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