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Antoine Peters:

'Mijn ultieme droom, onder eigen
label een kledinglijn brengen'!

Antoine Peters voor etalage bij Modehuis Visser.

"Met talent alleen kom je er
niet. Wil je modeontwerper wor-
den, dan moet je over zelf- dici-
pline beschikken, creatief zijn
en veel passie voor het vak aan
de dag leggen. Ik denk dat ik die
eigenschappen wel bezit. Boven-
dien heb ik een rijke fantasie en
ben ik zeer gedreven". Woorden
gesproken door de 23 jarige An-
toine Peters, student aan de mo-
devakschool in Arnhem. Eind
juni moet hij eindexamen doen.
Hij is er rotsvast van overtuigd,
dat hij slaagt, zodat hij zich dan
officieel modeontwerper mag
noemen, of zoals het zo mooi
wordt omschreven "Fashion
Designer".

We spraken de jeugdige Vordenaar
in een piepklein kantoor in zijn ou-
derlijk huis aan de Ruurloseweg.
Een kantoor vol met tijdschriften,
modebladen, mappen vol met
krantenknipsels, mappen met te-
keningen etc. etc. "Alles wat ik lees
of zie, dat knip ik uit", zo legt
Antoine uit. Aan de wand hangt
een spreuk met de tekst "Sommige
problemen los je op, door er geen
probleem van te maken". Antoine:
"Dit spreekt me heel erg aan. Als je
je daar aan houdt, is het leven een
stuk gemakkelijker.

Eigenlijk loop ik in mijn studie
steeds tegen problemen aan. Pro-
blemen op het gebied van de mode
vormgeving. Dat begint al met het
maken van een concept, je hebt
een bepaald beeld voor ogen. Met
dat beeld alleen kom je er niet. Je
komt steeds op een punt datje keu-
zes moet maken, steeds je eigen
ideeën toetsen, dus steeds proble-
men oplossen", zo formuleert hij.
De ouders van Antoine runnen een
schildersbedrijf. Vader schildert en
ook moeder helpt mee in de zaak
Vier kinderen: drie "meiden", de 21
jarige tweeling Mariëlle en Rowe-
na, de 16 jarige Kelly en één zoon
Antoine, met zijn 23 jaar de oudste
van het kwartet "Een fijn en hecht

gezin", zo zegt Antoine die als het
ware met de kwast en de verfis op-
gegroeid. Eerst school "De Kraanvo-
gel" bezocht, vervolgens op 17 jari-
ge leeftijd afgestudeerd aan het
atheneum (VWO opleiding).
In de vakanties pa helpen met on-
der meer "ruiten zetten", schilde-
ren e.d, Lekker creatief bezig zijn.
In die tijd nog een poos met de op-
tie gespeeld om later de zaak van
vader over te nemen. Antoine: "
Mijn vader liet me daar trouwens
volkomen vrij in. ( " bekijk maar
wat je later wilt gaan doen", zo
sprak pa Peters) Eigenlijk wist ik
zelf niet wat ik wilde. Toen ik pa en
ma dag en nacht in het bedrijf zag
werken, nam ik de beslissing "toch
maar niet doen". Achteraf moet An-
toine daarom lachen, want tijdens
zijn huidige studie zit hij ook vaak
tot diep in de nacht te "blokken"!

CREATIEF BEZIG
Antoine besloot toen om economie
te gaan studeren. Van korte duur,
dat wel. "Op mijn achttiende wist
ik het, iets gaan doen waar ik voor
'honderd procent achter sta. Crea-
tief met je handen bezig zijn. Kle-
ding had altijd al mijn interesse. Ik
wilde er altijd netjes uitzien, soms
was ik er wel tot in het extreme
mee bezig. Ik maakte de keuze,
"modevormgeving" gaan studeren.
Toelatingsexamen gedaan aan de
AKI ( kunstacademie) in Enschede,
maar uiteindelijk gekozen voor de
Modeacademie in Arnhem. Wel-
licht de beste academie in Europa.
Studenten afkomstig uit alle delen
van de wereld, Duitsers, Engelsen,
Japanners, noem maar op.

Daar heb ik de afgelopen leerzame
jaren, voor mijzelf een enorme ont-
wikkeling doorgemaakt Daar heb-
ben de eigenschappen, waarover ik
zojuist sprak "vorm" gekregen", al-
dus Antoine die vol enthousiasme
de studiejaren de revue liet passe-
ren. In het eerste jaar, kostuumge-
schiedenis, model tekenen, beeld-
grammatica. Kort gezegd, algeme-

ne basis. De eerste ontwerp op-
drachten kregen de studenten een
jaar later voor de kiezen. Het derde
jaar werd in twee delen opgesplitst.

Eén gedeelte met de gehele klas (22
leerlingen) collecties ontwerpen,
kleding showen op de catwalk met
als doelgroep jongeren van 15-25
jaar. In dit studiejaar kregen de stu-
denten ook een individuele op-
dracht

Antoine: "Eerst ben ik naar Parijs
gegaan om te kijken bij "Dior" en
Margiëla". Ik zag het daar echter
niet zitten. Via mijn begeleider heb
ik toen stage gelopen bij "Viktor &
Rolf' een bekend designers duo in
Amsterdam. Daar heb ik echt in de
keuken van de modevormgeving
kunnen kijken. Het meeste interes-
sante aspect, doordat het bedrijf zo
klein was, heb ik bij alles mogen as-
sisteren en kreeg ik een goed beeld
van wat zich op modegebied alle-
maal achter de schermen afspeelt",
zo zegt hij.

GROTE STUDIEWERK
Eerst toen pas begon het "grote stu-
diewerk". Om met succes het laat-
ste studiejaar in te kunnen gaan,
dienden de studenten in een week
tijd een collectie van 50 kle-
dingstukken te ontwerpen. Een
zgn. "overgangs collectie". Echt een
proeve van bekwaamheid afleggen
in het ontwerpen van zowel jon-
gens als meisjeskleding. Iedereen
was na die ene week echt kapot",
zo kijkt Antoine terug. Daarna be-
gonnen de reguliere lessen en een
opdracht tot het maken van een
nieuwe collectie "Toile de Luxe".
Antoine Peters heeft, wanneer het
om kleuren gaat, niet echt een fa-
voriete kleur. Zegt hij:" Mijn collec-
ties gaan vrijwel allemaal van don-
ker naar licht, als het ware van
droef naar vrolijk". Momenteel is
hij volop met zijn gedachten bij de
collectie die hij tijdens het examen
wil presenteren. Eigenlijk wil ik tij-
dens het examen tussen mijn 21
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mede studenten opvallen. Met het
oog op de toekomst van groot be-
lang, want tijdens de shows komt
er veel pers. Bovendien komen veel
mensen uit de modewereld kij-
ken", zo zegt Antoine Peters.

De zomervakantie wil hij het liefst
aan zich voorbij laten gaan. Hij
hoopt namelijk dat hij geselecteerd
wordt voor ontwerpwedstrijden in
Italië. Daarvoor moet hij nog deze
maand een presentatie opsturen.
Voorts heeft Antoine voor de rest
van het jaar twee opties op het oog,
oftewel een "Master- opleiding" te
gaan volgen of ervaring opdoen bij
één of meerdere bedrijven op het
gebied van modevormgeving.

"Mijn ultieme droom is om later
onder eigen label een kledinglijn te
brengen"! In Vorden heeft men
overigens al gedurende een half
jaar kennis kunnen nemen van de
creatieve geest van Antoine Peters.
Henco Elbrink van "Visser Mode"
aan de Burgemeester Galleestraat
heeft hem namelijk een deel van
de etalage beschikbaar gesteld.
Daar kan Antoine eigen ontworpen
kledingstukken showen.

Bijvoorbeeld de afgelopen weken
parapluis als "styling- effect" met
daar tussen in poppen met kleding.
"Ik haalde iedere keer een paraplui
weg en kreeg het publiek meer
"aangeklede" poppen te zien. Erg
leuke reacties gehad", zo zegt An-
toine die gelukkig is met de onder-
steuning van "thuis", terwijl hij
uren lang met zijn vriendin Karen
over het modevak kan praten.
"Zij heeft gestudeerd voor grafi-
sche vormgeving en is thans bezig

met de "Master's opleiding". Kijk
dit visitekaartje heeft zij ook ge-
maakt", zo zegt Antoine trots.

Inmiddels heeft hij ook een eigen
site www.antoinepeters.com

Autoruit
stuk?

Wijreparen of vervangen
uw voorruit...
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Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 900

Hervormde kerk Vorden
Zondag 14 maart 10.00 uur ds. J. Kool.
19.00 uur Raad van Kerken dienst, pastor E. Wassink (Zutphen).

Kapel Wildenborch
Zondag 14 maart 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 maart 10.00 uur ds. B. Seelemeijer (Steenderen)

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 maart (4e lijdenszondag) 10.00 uur ds. D. Westerneng.
19.00 uur Raad van Kerken dienst in Hervormde Kerk, pastor E. Wassink
(Zutphen).

R.K. kerk Vorden
Zondag 14 maart 10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v.
Cantemus Domino.
19.00 uur Raad van Kerken dienst in Ned. Hervormde Kerk.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 maart 17.00 uur Eucharistieviering, dameskoor.
Zondag 14 maart 10.00 uur uur Woord/Communiedienst, herenkoor.

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

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg pagina 2



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

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

Tandarts
13-14 maart D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573) 45 24 00.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 1130-12.00

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

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

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

. seweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44, fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

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

Sensire
Thuiszorg, diëtetiek, maaltijdserviee, personenalarmering en
Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar. Internet:
www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
ThuiszorgwinkelOoyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-1730 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk tel. 0900-6228724 (lokaal tarief).

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 13.30-20.00 uur, woensdag
1330-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 10.00-12.00
uur en 1330-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur; vrijdag
van 930-1730 uur; zaterdag van 1030-1330 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 1330-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0544) 48 23 23.
Perepnenalajntnejring info/aanvraag bij de SWOV.
MaaltijdvtT/.orging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 5534 05."
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale- Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en 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 achterhoek@dekringen.nl

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

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

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

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

Contactjes
zi jn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling: als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

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

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

• Te koop: bed, hoogslaper
(kan ook laag), als nieuw.
€200,-; donker eiken kast, 3-
delig €150,-. Tel. (0575) 44 18
09 Baak.

• Jongeman, 35 jaar, zoekt
woonruimte in omgeving Vor-
den, Zutphen, Ruurlo (buiten-
gebied geen probleem). Vaste
baan aanwezig. Tel. 06 42869
921.

• Hobbybeurs zondag 14
maart van 11.00 tot 17.00 uur
in Woonzorgcentrum Anto-
niushove, Rapenburgsestraat
33, Lichtenvoorde. Entree € 1 ,-
(kinderen tot 12 jaar gratis). Inl.
(0544) 37 57 72 www.betsvlur-
vink.nl

• Computerles aan huis. Voor
agrariërs en senioren. Op uw ei-
gen computer. Uitleg (ook) in
dialect. Tel. 0610241517.

• Te koop: erf beplanting,
blauwspar €1,-; hoge groene
coniferen. (0573) 45 11 58.

• Gringend gezocht: weiland
om onze Garrano pony's uit te
weiden. Graag in de omgeving
Varssel. Tel. 06 25450126 of
(0575) 46 75 17 of 46 75 83.

TE HUUR:
opblaasbare

ABRAHAM - SARAH
OOIEVAAR

SPRING KUSSEN
voor de kleintjes

BALLENBAD
CLOWNS

Spiekker-Zemann
0544-376014

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

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

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

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

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

Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wïjbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

• Mensen in nood. Kleding-
actie. Uw kleding, meer dan
goed! Kledinginzameling zater-
dag 13 maart van 10.00 tot
12.00 uur Christus Koningkerk
te Vorden en H. Antonius van
Paduakerk te Kranenburg.

• Muziekvereniging Concordia
houdt jeugd play-in a.s. zater-
dag 13 maart Dorpscentrum
grote zaal. Aanvang concert
15.30 uur.

• Wij - 2 meiden van 18 en 21
jaar - zoeken woonruimte.
Liefst in omgeving Zutphen, Al-
men of Vorden. We zoeken
een huurwoning met minimaal
2 slaapkamers. Graag reactie
op de volgende nummers: 06
52555943 of 06 14266003.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen. Tel. (0575)
55 2916 b.g.g. 0651601516.

• Te huur: opslagruimte te
Wichmond. Per direct of in over-
leg. Ca. 500 m2. Gedeelte nog
zeer goede bereikbaarheid en
laad- en losgelegenheid. Tel.
(0575)441243.

• Te koop: ponywagentje +
tuig voor Shetlander. Tel. (0575)
441243.

• Gezocht: huishoudelijke
hulp voor 6 uur per week. Werk-
tijden in overleg. Tel. (0575) 55
2219.

• Wilt u het makkelijk heb-
ben met de verzorging van
uw haar? Bel Hanny! Voor af-
spraak bellen 06 15102403 of
's avonds na 19.00 uur (0575)
52 72 69. Nu ook bij mij thuis
knippen.

• Teken je leven is een nieu-
we teken/schildercursus waar-
in je met verschillende materia-
len leert werken en je je eigen
leven in beeld brengt. Informa-
tie Rian Drok (0575) 54 29 37.

• Te koop: eiken keuken d.b.
met enkele toebehoren o.a. af-
zuigkap r.v.s. en korfladen.
Tel. (0575) 52 09 57

• Win een blik met uw eigen
ontwerp op het deksel! Kleur-
rijke cadeauideeën bij We-
reldwinkel Vorden.

• Wegens verhuizing: zolder-
opruiming. Tel. (0575) 55 39
39.

• Muziekvereniging Concordia
houdt jeugd play-in a.s. zater-
dag 13 maart Dorpscentrum
grote zaal. Aanvang concert
15.30 uur.

• Te koop: antiek grenen bed,
twijfelaar (100-200) incl. latten-
bodem en nachtkastje €250,-.
Tel. (0575) 52 27 24.

Topkwaliteit voor een eerlijke prijs!

Bij de Echte Groenteman Vorden
Geldig t/m zaterdag 13 maart.

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

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

Panklaar dus makkelijk...

gesneden ^ QQ
Snijbonen 500 gram l • *

Altijd lekker...

groentesalade
200 gram

Heerlijke frisse appel...

«f*

JONAGOLD k,„,0?9

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 551617

internet: www.de-echte-groenteman.nl

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

Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

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

WinterWinst .

Het voorjaar komt eraan,
wij zetten de bloemetjes buiten.

Tel. (0573)471653

Vlaai van de week:

Hazelnootvlaai
met hazelnootslagroom, 6-8 personen €

Donderdag = brooddag:

3 tijger bruin € 4.00
Weekend-knallers:

Slagroomsoesjes
10 stuks € l .50

Zonnestraal € 1 .50
donker meergranenbrood met veel zaden en pitten.

Dagmenu's
8 t/m 16 maart 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

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

Woensdag 10 maart gesloten.

Donderdag 11 maart
varkenshaas saté met gebakken aardappels, groente / ijs met
slagroom.

Vrijdag 12 maart
champignonsoep / spare ribs, barbequesaus met frieten en salade.

Maandag 15 maart gesloten.

Dinsdag 16 maart
wiener schnitzel met gebakken aardappels en salade / ijs met
slagroom.

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



• Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze l
zoon en mijn broertje

Kris
Hij is geboren op 3 maart 2004,
weegt 3915 gram en is 53 cm lang.

Arjan, Rita en Bas Groot Roessink

Zutphenseweg 115
7241 SC Lochem

Op 19 maart 2004 is de heer

Willie Bergevoet,
Accountmanager Private Banking

25 jaar in dienst van de Rabobankorganisatie.

Ter gelegenheid hiervan zal op vrijdag 19
maart a.s. van 16.00 uur tot 18.00 uur een re-
ceptie worden gehouden in Hotel Restaurant
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.
Graag stellen wij u in de gelegenheid de heer
Bergevoet met dit heuglijke feit te feliciteren.

Rabobank Graafschap-West,
Peter H.W.H. Dohmen
Algemeen Directeur.

kaarten

idag 21 maart hoop ik

Willem Hilhorst
mijn 85e verjaardag te vieren.

Iedereen die mij hiermee wil komen felicite-
ren, is van harte welkom in zaal „De Keizers-
kroon" te Ruurlo van 15.00 tot 18.00 uur.

„De Wortel"
Batsdijk 17
7261 SN Ruurlo

Graag willen wij familie, buren, vrienden en kennis-
sen bedanken voor de attenties en felicitaties die wij
mochten ontvangen en die onze 50e trouwdag tot
een feestelijke dag hebben gemaakt.

Bennie en Anneke Vlogman

v Tv:

® ®
! Wij willen u hartelijk danken voor de bijdrage ten }

bate van het reclamebord, de grote belangstelling
en de vele cadeaus tijdens de opening en de open
dagen van ons nieuwe pand.

Het was geweldig. H. Arends

Fa. H. Arends
Hengelo (Gld.)

Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat we
van haar mochten ontvangen, geven wij kennis dat,
na een liefdevolle verzorging in de Wehme te Vorden,
van ons is heengegaan onze tante

Maria Alberta van Linden-Hoebink

op de leeftijd van 93 jaar.

Uit aller naam: Ad Hoebink
Marietje Smeenk-Besselink

29 februari 2004

Correspondentieadres:
A. Hoebink
Braambesweg 47
5632 SB Eindhoven

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden te Vor-
den-Kranenburg.

ORANJEVERENIGING 'VORDEN'
Opgericht juni 1898

Hierbij nodigt de Oranjevereniging alle leden uit voor
het bijwonen van de
Algemene leden-/commissievergadering
op maandag 22 maart a.s. bij De Herberg te Vorden.
De aanvang is vastgesteld op 20.00 uur.

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering, 9 april 2003
3. Ingekomen stukken/mededelingen
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Jaarverslag secretaris
7. Bestuursmutaties

Aftredend en niet herkiesbaar: Erik Knoef en Joanne
Hendriksen.
Kandidaat bestuursleden: 2 vacatures.
(Nieuwe kandidaat bestuursleden kunnen zich tot een
half uur voor aanvang van de vergadering aanmelden
bij een van de huidige bestuursleden)

8. Overleg met leden en commissieleden omtrent
programma 30 april 2004

9. Rondvraag
10. Sluiting.

'\ is Oranje, '\ blijft Oranje

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

GNA 3" NORDE
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen
Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl

Tel. (0573) 40 84 40 - Fax (0573) 40 84 45.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

POSTERS
full

colour
ze knallen er uit en

de prijs zal u meevallen.

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

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

/oais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.
Vraag kosteloos offerte

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

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

Te koopt 't lekkerst £//

Je koopt 't lekkerst b//' de groentewón!



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

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 14.00-20.30 uur
• Woensdag: 14.00-17.30 uur
• Donderdag: 14.00-20.30 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Zwerfvuildag
gemeente Vorden
Aanmelden kan nog!!

Zaterdagmorgen 20 maart a.s. or-
ganiseert de werkgroep Zwerf-
vuildag Vorden traditiegetrouw
weer de inzamelactie van zwerf-
vuil. De hele ochtend trekken
meer dan 100 vrijwilligers ver-
deeld over een aantal groepen de
gemeente in om het Vordense
buitengebied op te ruimen. Alleen
de bermen, sloten en direct aan-
sluitende stroken langs openbare
wegen worden opgeruimd. Na af-
loop krijgen alle deelnemers op
de gemeentewerf aan de Enkweg
een welverdiende boerenkool-
maaltijd aangeboden door de
gemeente. De dag wordt om onge-
veer 12.30 uur afgesloten door
wethouder Wichers. Hoewel het
aantal kilo zwerfvuil dat jaarlijks
werd opgeruimd afnam, is afge-
lopen jaar het opgehaalde aantal
kilo weer toegenomen. De werk-
groep Zwerfvuildag Vorden kan
dan ook dit jaar nog meer
vrijwilligers gebruiken. Houdt
Vorden schoon! Help op 20 maart
ook mee met het opruimen van
de rommel langs de wegen in het
buitengebied. U kunt zich aan-
melden bij: Vorden en Kranen-
burg: 55 33 57, Wichmond en
Vierakker: 44 19 99.

Rommel rondom
milieustraten onacceptabel
De milieustraten voor de
inzameling van oud papier, glas,
textiel en drankpakken worden
veelvuldig gebruikt. Een goede
zaak voor het milieu. Het gebruik
van de milieustraten kan echter
leiden tot overlast voor omwonen-
den. Die overlast kan bestaan uit
dichtslaande deuren, afval buiten
de bakken plaatsen, waardoor
zwerfvuil ontstaat en kerende
auto's op andermans terrein.
Ondanks dat de milieustraten tot
goede inzamelresultaten leiden, is
het onwenselijk dat er overlast
voor omwonenden ontstaat. Het is
niet toegestaan afval rondom de
bakken te plaatsen en afval tussen
22.00 en 08.00 uur te storten.
Overtreding van deze regels heeft
reeds geleid tot het opleggen van
enkele processen-verbaal. Ook in
de toekomst zal extra controle
plaatsvinden. Wij hopen dat het
gebruik dusdanig plaatsvindt dat
ook voor de direct omwonenden
geen overlast ontstaat. De milieustraat op de kruising Hoetinkhof/ Dr. C. Lulofsweg.

1 1 m a a r t 2 0 0 4

De gemeenteraad vergadert
opiniërend op donderdag 9
oktober aanstaande om 19.30
uur in het gemeentehuis. U
bent van hajte welkom deze
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:

• Introductie regio Achterhoek
over Meerjarenbeleidsprogram-
ma 2005-2009

• Recreatiebeleid en het bestem-

mingsplan Buitengebied
• Gemeentelijke herindeling

Spreek- en inspreekrecht

U kunt over de onderwerpen
die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De
raadsstukken liggen ter inzage
in het gemeentehuis en in de
bibliotheek in Vorden. De
mogelijkheid om in te spreken
wordt geboden voordat de
behandeling van het

betreffende agendapunt begint.
U kunt aan het begin van deze
vergadering ook spreken over
een onderwerp dat voor u of
het gemeentebestuur van be-
lang kan zijn, maar niet op de
agenda staat. Als u wilt spreken
of inspreken, moet u dat de dag
voor de vergadering aan de
griffier, de heer G. Limpers,
tel (0575) 557493 mededelen,
onder opgave van het onder-
werp waarover u het wilt
hebben.

Afvalbrengpunt op 13 maart geopend, aanrijroute gewijzigd
Op zaterdag 13 maart a.s. is het
afvalbrengpunt op het Hoge 65a in
Vorden weer geopend van 13.30 tot
16.30 uur. Door wegwerkzaam-
heden aan het Hoge kunt u het
brengpunt alleen bereiken door via
de rotonde op de rondweg Het
Hoge op te rijden. Bij het afval-
brengpunt kunt u grof huis- en

tuinafval zoals hout, metaal, puin
en klein wit- en bruingoed gratis
kwijt. Daarnaast kunt u bij het
Vordense brengpunt nu ook her-
bruikbare producten (bijvoorbeeld
een oud, maar werkend koffiezet-
apparaat, oude meubels en kleding
etc.) zonder kosten inleveren. Van
kringloopbedrijf De Omloop staat

hiervoor een speciale inzamel-
wagen op het terrein. De aanwezige
medewerker van De Omloop be-
paalt of de goederen voor hen
herbruikbaar zijn. Voor grotere
hoeveelheden afval van verbouwin-
gen van het huis of de herinrich-
ting van tuinen (o.a. spoorbielzen)
blijven de regionale afvalbrengpun-

ten de aangewezen instanties. Bij
binnenkomst op het terrein aan
Het Hoge is legitimatie verplicht. U
mag maximaal 0,25 m? afval per
dag aanbieden. Voor tuinafval geldt
daarnaast een maximum van 2
m? per dag. Afval van bedrijven
wordt niet geaccepteerd. Materia-
len mogen géén asbest bevatten.

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Nieuwstad 55, voor het vernieuwen van een raamkozijn,

ontvangen op 26-02-2004
• Brandenborchweg 10, voor het veranderen van een woning,

ontvangen op 02-03 2004

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

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
• Nijlandweg 6, voor het verbouwen van een woning
• Dorpsstraat 6c in Wichmond, voor het bouwen van een

woning met bergruimte, vrijstelling/ontheffing voor nieuw
hoofdgebouw

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Almenseweg 26 en 28, voor het bouwen van een erker



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

• Het Schapenmeer 14, voor het vergroten van een recreatiewoning, vrijstelling
voor geldend bestemmingsplan

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Dorpsstraat la in Wichmond, voor het geheel slopen van een voormalig

coöperatiegebouw

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

Bestemmingsplannen
V r i j s t e l l i n g e n
• Vergroten woning de Laegte 12

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
8, lid 7 sub d van het bestemmingsplan "Vorden West en Zuid 1992" vrijstelling
te verlenen voor het vergroten van een woning op het perceel de Laegte 12. Deze
vrijstelling maakt uitbreiding van de woning aan de straatzijde mogelijk.

• Bouwen woning met garage bergruimte Raadhuisstraat 24a
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
7, lid 8 sub a van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost 1994"
vrijstelling te verlenen voor het bouwen van een woning met garage/bergruimte
op het perceel Raadhuisstraat 24a. Deze vrijstelling maakt de bouw van een
woning mogelijk, tussen de percelen Raaduisstraat 24 en 26 in (op plaats waar nu
garageboxen staan).

• Vergroten woning Galgengoorweg 4
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van
artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen
van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor het vergroten van een
woning op het perceel Galgengoorweg 4.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 11 maart t/m 7 april
2004 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun
zienswijze aan het college kenbaar maken.

N i e u w l a n d g o e d n a b i j V i e ra k k e r s est ra a twe g 1 5 V i e r a k k e r
Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend van het
verzoek van Groenland Beheer BV om vrijstelling ex artikel 19, lid l van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan "Buitengebied 1994" voor de
realisatie van een nieuw landgoed (landhuis in openbaar toegankelijke, parkachtige
omgeving) nabij het perceel Vierakkersestraatweg 15 te Vierakker. Het landgoed ligt
op zowel Vordens als Zutphens grondgebied; de bebouwing staat op het Vordense
gedeelte.

Ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vorden verlenen
burgemeester en wethouders inspraak en leggen het verzoek met ingang van
11 maart t/m 7 april 2004 ter inzage in het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis) en in de bibliotheek, gedurende de
openingstijden. Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kan een ieder zijn
zienswijze (schriftelijk) aan hun college kenbaar maken. (N.B. Het verzoek ligt in
dezelfde periode eveneens ter inzage in het stadhuis van Zutphen. Zie hiervoor
aparte publicatie van de gemeente Zutphen)

Na afloop van de inspraaktermijn en na overleg met de gemeente Zutphen beslissen
burgemeester en wethouders over eventuele medewerking aan deze
vrijstellingsprocedure. Bij een positieve beslissing zullen zij hun voornemen dan
met een ruimtelijke onderbouwing publiceren, waarbij een ieder opnieuw in de
gelegenheid wordt gesteld zijn/haar zienswijze kenbaar te maken.

M o n u m e n t e n
Restaureren molen en realiseren woning in de molen Zutphenseweg 39
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat met ingang van
11 maart t/m 24 maart 2004 op het gemeentehuis, sector grondgebied (koetshuis),
voor een ieder ter inzage ligt het verzoek om vergunning ex artikel 11 van de
Monumentenwet 1988 van de heer J.F. van Ark, voor het restaureren van de molen
en hierin realiseren van een woning op het perceel Zutphenseweg 39 te Vorden.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen bij
het college van burgemeester en wethouders.

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op 16 maart 2004 vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 26 februari t/m
11 maart 2004, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke
bouwplannen en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op
18 maart behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door de
rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf 12 maart 10.00 uur ter inzage
bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en wordt vanaf
12.00 uur tevens bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de lijst op de
website van de gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk 11 maart 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.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n h e t b e s l u i t o p d e a a n v r a a g o m
v e r g u n n i n g ( a r t . 3 : A 4 A w b )

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied / bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang van
12 maart t/m 23 april 2004, ter inzage het besluit op de aanvraag van:

• Maatschap Kornegoor, Hoekendaalseweg 4, 7251 RM Vorden, om een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning voor een rundvee- en varkenshouderij,
datum aanvraag: 29 december 2003, adres van de inrichting: Hoekendaalseweg 4,
kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie L, nr. 481

De strekking van het besluit/verlening luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. Het besluit is niet
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten

opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest

tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 24 april 2004.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schor-
sing van de beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Dit verzoek moet u binnen boven-genoemde termijn richten aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen
6 weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht
verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

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 12 maart tot en met 9 april 2004 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:

• firma Wolsing, Postbus 69, 7250 AB Vorden voor het oprichten van een inrichting
voor de opslag van evenementmaterialen, volgens het Besluit opslag- en
transportbedrijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Schimmeldijk
l te Vorden.

Verkiezingen Europees Parlement
R e g i s t r a t i e k i e z e r s d i e o n d e r d a a n z i j n v a n e e n a n d e r e
l i d s t a a t v a n d e e u r o p e s e u n i e

Niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie
en als ingezetene zijn ingeschreven bij deze gemeente, zich kunnen laten
registreren als kiezer voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

U moet dan:
• op 28 april 2004, de dag van de kandidaatstelling, uw werkelijke woonplaats in

Nederland te hebben;
• op 10 juni 2004, de dag van de stemming, 18 jaar of ouder te zijn en:
• niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat

van de Europese Unie.

Het verzoekschrift (model Y32) wordt, op uw verzoek, toegezonden.

De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij als
ingezetene is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Het verzoekschrift bevat
tevens een verklaring dat hij/zij niet is uitgesloten van het kiesrecht en dat hij/zij
uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik zal maken. Het verzoekschrift
dient uiterlijk op 28 april 2004, de dag van de kandidaatstelling te zijn ontvangen.
Verzoeken die na deze datum worden ontvangen gelden pas de volgende
verkiezing. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling burgerzaken,
tel. 55 74 62 / 55 74 61.

Wijziging Algemene plaatselijke verordening 2000
De gemeenteraad van Vorden heeft in zijn vergadering van 26 februari 2004
de "2e Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2000"
vastgesteld. Deze verordening ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage in het
gemeentehuis en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

De Verordening treedt in werking op de dag volgende op die van bekendmaking.
Aangezien het gaat om een wijziging van ondergeschikte betekenis, hebben
burgemeester en wethouders bepaald dat deze wijzigingsverordening niet
referendabel is.



Zaterdag 20 maart wordt in het Dorpscentrum derde lustrum gevierd met
blijspel "Eigen aard is goud waard"

Het recept van 'Toneelgroep
Linde": Gezelligheid!

We schrijven september 1988.
De zon zorgt voor een heerlijk
"nazomer- temperatuurt] e". In
het buurtschap Linde is het
feest. De traditionele volksfees-
ten doet jong en oud samens-
tromen, richting Lindese Mo-
len. Daar worden eikaars "
krachten " gemeten met aller-
hand spelletjes: vogelschieten,
dogcarrijden, sjoelen, ballero-
spel etc. etc. Het vaandel wordt
gezwaaid en de muziekvereni-
ging "Sursum Corda" zorgt voor
vrolijke klanken.

Lekker dansen in de feesttent en
tussen het dansen door, een
drankje binnen handbereik. Ja de
Lindenaren weten wel hoe je een
feestje moet bouwen. Op de don-
derdagavond steevast met zijn al-
len naar de toneelavond, eveneens
een vaste traditie. Ook op die don-
derdag in 1988, een toneeluitvoe-
ring. Een leuk stuk'Adus veel la-
chen. Na afloop in de feesttent ge
zellig nakletsen. Zo kwamen Tiny
Koning, Frits van Amerongen, Net-
tie Arfman, Wim Lebbink, Annie
Ruiterkamp en Henk Sleumer tot
de conclusie dat het eigenlijk wel
jammer was dat het buurtschap
geen "eigen" toneelvereniging
heeft.

"Het was een prachtige toneel-
avond maar wat de toneelgroep
uit Delden ( die verzorgde de
avond) kan, kunnen wij ook", zo
werd gesteld. Bij praten alleen
bleef het niet en terwijl de glaasjes
nog eens werden gevuld, werd het
besluit genomen, we richten de
"Toneelgroep linde" op. De Linde
se bevolking "leverde" al snel een
aantal mannen en vrouwen (allen
in het buurtschap geboren en ge
togen). Wel met één vreemde eend
in de bijt in de persoon van Rinus
Pelgrum. Hij had al de nodige erva-
ring opgedaan als regisseur in
"Delden" en werd gevraagd ook de
regie van de nieuwbakken toneel-
groep in linde op zich te nemen.
Wel, dat leek Rinus wel, een beetje
bekendheid buiten de "landsgren-
zen van het buurtschap Delden",
kon natuurlijk nooit kwaad. Voor-

al wanneer je plaatselijk politieke
ambities hebt zijn bij gemeente-
raadsverkiezingen de "stemmen"
uit Linde natuurlijk ook mooi
meegenomen! Maar goed, alle gek-
heid op een stokje, linde kreeg
zijn toneelgroep en heeft inmid-
dels al het derde lustrum achter de
rug. Toen Rinus Pelgrum, een aan-
tal jaren later besloot met zijn
werkzaamheden als regisseur te
stoppen, werd hij opgevolgd door
Marie Schuppers. Sinds 2000 voert
Janny Haaring de regie.

SPELEN VOOR DE LOL
Zij doet het vol overgave. "Soms
vraag ik mij wel eens af, of ik wel
streng genoeg ben, och denk ik
dan, wij zijn allemaal amateurs en
spelen gewoon voor de lol. Ik hou
de spelers wel altijd voor ogen, dat
het publiek bij de uitvoering
"waar" voor hun geld moet krij-
gen. Ze kopen immers een entree
kaartje en dan mag je best wat ver-
wachten. Maar als ik zo de reacties
beluister, zijn de mensen best wel
tevreden over ons", zo zegt Janny
Haaring die zelf vanaf 1989 deel
uitmaakt van de toneelgroep lin-
de. "Ik heb vroeger wel eens toneel
gespeeld bij de meisjesvereniging
en was eigenlijk na die periode
steeds "zoekende". Toen hier een
toneelgroep werd opgericht ben ik
in het diepe gesprongen. Het eer-
ste stuk waarin ik meespeelde
heette "Amor richt zijn pijlen
zelf', zo zegt Janny. In die jaren die
volgden, bleef ze spelen. En ook za-
terdag 20 maart is zij van de partij.
In het blijspel "Eigen aard is goud
waard", speelt zij de rol van oma
Zuidema. " Een oma met stijl", zo
omschrijft ze haar roL

Opmerkelijk bij de toneelgroep
linde, de groep heeft geen officieel
bestuur. "lijkt voor een buiten-
staander misschien wat vreemd,
bij ons is het gewoon. Annie Rui-
terkamp, Nettie Arfman en ik vor-
men zo'n beetje het bestuur", zo
zegt Janny lachend. Het drietal is
ook verantwoordelijk voor de stuk-
ken die gespeeld worden. Luiste-
ren en kijken bij anderen of
(meestal) boekjes met toneelstuk-

ken kopen. Veel lezen en dan ko-
men we er altijd wel uit", zo zegt
Janny Haaring.

Vervolgens gaat zij zelf de spelers
uitzoeken. Welke rol past het bes-
te bij wie. Dat lukt aardig, nooit
problemen over de rolverdeling, ik
ken mijn pappenheimers wel. In
feite is elke rol, groot of klein, be
langrijk. Doe je het goed dan is ook
uit een kleine rol veel te halen", zo
zegt ze vol overtuiging.. Hoewel
een aantal spelers van de toneel-
groep linde ook wel voorstander is
om een "ernstig" stuk te spelen,
wordt het toch vrijwel altijd een
blijspel.

Janny Haaring: " Hier in linde wil
het publiek een plattelandskome
die, het is feest en ze willen lachen.
Dus wordt het straks in september
ook weer een blijspel". Behalve het
jaarlijkse optreden tijdens de
volksfeesten in linde, wordt veelal
"om het andere jaar" ook elders
opgetreden, zoals bijvoorbeeld za-
terdag 20 maart in het Dorpscen-
trum in Vorden. Janny Haaring: "
In het algemeen wordt er voor ie
der toneelstuk zo'n 15 keer gerepe
teerd. Met een uitvoering in zicht,
de laatste tijd twee keer in de
week We hebben zo'n 20 leden die
of meespelen of andere werkzaam-
heden doen zoals geluid, licht, gri-
me, decorbouw, souffleren e.d."

Tegenwoordig hebben mensen
veel om handen. Is het niet moei-
lijk om een toneelgroep in stand te
houden?

Janny Haaring: " Hoe het elders is,
weet ik niet. Hier in linde is het
niet moeilijk al zouden we nog
wel een paar nieuwe leden kun-
nen gebruiken. Ons recept is, denk
ik de gezelligheid. En vooral in lin-
de zelf spelen is leuk. Tenslotte
"ons kent ons". Dat zie je ook aan
de spelers. Ze wonen veelal dicht
bij elkaar in de buurt, zien elkaar
bovendien ook vaak op de "nieuw-
jaarsvisites". Dat alles schept een
band", zo zegt de regisseur van het
blijspel "Eigen aard is goud
waard".

Dagboottocht
"Zonnebloem"
De afdelingen Steenderen, Henge
lo, Keyenborg, Wichmond en Vor-
den van "De Zonnebloem" organi-
seren gezamenlijk voor hun gasten
een dagboottocht De boot met de
naam " Eureka V" vertrekt woens-
dagmorgen 7 april aanstaande van-

af de steiger "De Worp" in Deven-
ter en vaart richting Kampen. On-
derweg worden de "passagiers"
voorzien van een hapje en een
drankje. Er wordt hun een warme
maaltijd aangeboden. Ook is er live
muziek aan boord
Inlichtingen zijn verkrijgbaar en
de mogelijkheid tot aanmelding
bij de eigen vrijwüliger( ster) of

voor: Steenderen/ Baak, mverouw
Doortje Alofs telf. 0575- 441308;
Hengelo: mevrouw Pommy Kooy-
mans telf 0573- 461495; Keyen-
borg: mevrouw Doortje Lohschel-
der telf. 0575- 462791; Wichmond
mevrouw Oda Nijenhuis telf. 0575-
441863; Vorden mevrouw Trijntje
Klein Kranenbarg telf. 0575-
551347 (b.g.g. 0575- 552104).

Het ledental van de Anbo- afde-
ling Vorden blijft de laatste ja-
ren behoorlijk op peil. De afde-
ling telde op 31 december
jongstleden 278 leden, onder-
verdeeld in 114 mannen en 164
vrouwen. De meeste leden in de
leeftijdsgroep 65- 74 jaar (130);
95 leden in de leeftijdsgroep 75-
84 jaar. 24 leden zijn 85 jaar en
ouder! Inmiddels staat de "le-
denteller" op 292! Tineke van
der Laag, voorzitter ad- interim
toonde zich dit weekend tijdens
een bijeenkomst van de afde-
ling verheugd t.a.v. van een rij-
bewijs voor ouderen.

" Een kenmerkend voorbeeld van
directe belangenbehartiging vormt
de introductie van een goedkope
medische keuring van 70 plussers
voor vernieuwing van het rijbewijs.
Met de start van dit project vervult
de Anbo- afdeling Vorden een voor-
trekkersrol in het oostelijk deel van
Nederland. Van de mogelijkheid,
om zich tegen het financieel aan-
trekkelijke tarief van Euro 25,- te la-
ten keuren in het Woon- en zorg-
centrum "De Wehme" is en wordt
intensief gebruik gemaakt", aldus
Tineke van der Laag.
In 2004 gaat de Anbo- Vorden "lite
rair". De dames G. Kriek en LC. Las-
sche hebben in navolging van ont-
wikkelingen elders in het land, het
initiatief genomen om ook in Vor-
den een Anbo leesgroep op te rich-
ten. Voor het plan bestaat voldoen-
de interesse, zodat de leesgroep in
2004 verder gestalte zal krijgen.
Momenteel wordt bij de afdeling
Vorden onderzocht of de ingezette
activiteit ( om eenzame mensen te
bezoeken) een vast onderdeel zal
worden van het plaatselijk Anbo-

beleid. Tijdens de jaarvergadering
j.l. vrijdag werd mevrouw T. van
der Laag- Hemelman herbenoemd.
Mevrouw E. Meurs werd tot nieuw
bestuurslid gekozen.
De afdeling Vorden is nog steeds
zoekende naar een nieuwe voorzit-
ter. "Wij hebben al diverse pogin-
gen ondernomen. Voorzitters blij-
ken dun gezaaid, maar wij blijven
zoeken", aldus J. Brandenburg, se
cretaris van de afdeling Vorden.
Tijdens deze jaarvergadering
kwam eveneens het uitgebreide
jaarverslag aan de orde, waarbij de
heer Brandenburg de vele activitei-
ten de revue liet passeren.
Ook hij ging uitgebreid in op de
rijbewijskeuring voor 70 plussers,
waarbij hij erop wees dat vanaf het
begin ook de plaatselijke PCOB bij
het initiatief betrokken is geweest.
De fitnesscursus voor 50 plussers
werd aangestipt. Een aantal leden
heeft deze "Senioren Fitness" bij
"Strada Sports" gevolgd. Aan het
klootschieten werd wekelijks door
circa 27 personen deelgenomen.
Er werden vijf fietstochten georga-
niseerd met in totaal 124 deelne-
mers. Het klaverjassen en het Ame
rikaans jokeren voorziet ook in
een behoefte.
De Sociaal Culturele Commissie is
volgens secretaris Brandenburg
niet meer weg te denken bij de af-
deling Vorden van de Anbo. Al
sinds de oprichting van de afde-
ling in 1986 vervullen de leden (al-
lemaal dames) een zeer voorname
rol in de sociaal/ maatschappelijke
contacten met de leden en het or-
ganiseren van diverse activiteiten.
Na afloop van de jaarvergadering
vertelde J. Bloemendaal uit Brede
voort over zijn avontuurlijke we-
reldreizen op de fiets.

Boek over Vordense
bedrijven in de vorige eeuw
De oudheidkundige vereniging
"Oud- Vorden" wil ter ere van haar
25 jarig bestaan, in het jubileum-
jaar 2006 een boek uitbrengen
over het bedrijfsleven van Vorden
in de vorige eeuw. Dit boek met als
titel: "Bedrijvigheid in Vorden in
de twintigste eeuw" moet tot
stand komen met medewerking
van Vordenaren die zelf een be-
drijf runden, daarin werkzaam
waren of in sommige gevallen
zelfs de nazaten van deze mensen.
Het boek moet een blijvende her-
innering worden aan de economi-
sche geschiedenis van Vorden. Een
commissie bestaande uit oud Vor-
denaren, heeft namen en adressen

proberen te achterhalen en met
succes. Ruim 60 ( ex) ondernemin-
gen zijn reeds middels een brief
benaderd.
Inmiddels zijn er al veel"p^itieve
reacties bij "Oud Vorden" binnen!
Door de veelheid van (ex) bedrij-
ven zou het mogelijk kunnen zijn
dat de commissie een bedrijf over
het hoofd heeft gezien. Mensen die
niet zijn benaderd maar toch een
bijdrage willen leveren, of die in
het bezit zijn van materiaal dat ge
schikt is voor het jubileumboek
worden verzocht contact op te ne
men met de hoofdredacteur, de
heer H.W. Rossel telf. 0575-
552828.

Erik Braamhaar naar "Vorden"
Erik Braamhaar uit Enter, voetbal-
scheidsrechter in het betaald voet-
bal en tevens internationaal arbi-
ter komt donderdag 18 maart naar
Vorden om in de kantine van de
voetbalvereniging "Vorden" wat te
vertellen over het vak van scheids-
rechter. Tevens zal hij uitleg geven
over spelsituaties, spelregels e.d.
Braamhaar kwam onlangs nog uit-
gebreid in het nieuws toen hij de
eredivisie kraker PSV- Ajax kom-
pleet uit de hand liet lopen. Zater-

dag 20 maart wordt er onder lei-
ding van scheidsrechter Rob Op-
laat voor de jeugd van Vorden ook
een middag georganiseerd waarbij
de scheidsrechter centraal staat.
Tevens worden dan wedstrijdsitu-
aties e.d. aan de hand van beelden
nader toegelicht

Voorts wordt er voor de E en F pu-
pillen van "Vorden"op Tweede
Paasdag een eier- zoekwedstrijd ge
organiseerd.

Oranjevereniging
plant geboorteboom
Prinses Amalia
Op woensdag 24 maart '04, de na-
tionale boomplantdag, zal de Oran-
jevereniging een boom planten
tg.v. de geboorte van Prinses Ama-
lia. Deze boom wordt aangeboden
door de Gemeente Vorden.
Deze boom, een koningslinde, zal

's morgens in de nabijheid van het
gemeentehuis worden geplant De
schoolgaande kinderen zullen in
het kader van de Nationale boom-
plantdag bij dit gebeuren aanwezig
zijn. Na het officiële planten van de
boom zullen de kinderen (Oranje)
ballonnen oplaten. De Oranjever-
eniging wil graag iedereen die hier-
voor belangstelling heeft uitnodi-
gen het planten van deze herden-
kingsboom bij te wonen.
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NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Sensire
Huishoudelijke dienstverlening, verpleging en

verzorging (thuiszorg), woonzorgcentrum De Wehme,
maaltijdservice, voedings- en dieetadvies,

personenalarmering en hulpmiddelen (thuiszorgwinkel)

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

Nog één week

MACHINE
INRUILAKTIE

Zie onze folder!

R HARMSEN
•JSSSTK IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
'N"r™ J Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20

VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

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

VLAAI VAN DE WEEK:

Appel/kaneelvlaai €5.75

Harde broodjes s voor € 1.00

Victoriakoeken
pak 6 stuks €4.00

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Bananenslof €5.00

r*^S(J€l/&/ëese^y2

£ï̂ ^y^
Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

m Jansen & gal m
mi autoschadebedriif mMË

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAC

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

Aalten - Apeldoorn - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg
Eibergen - Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo

PERSIVAL
bodywarmer

mt. 104-164
v.a.

8
pok verkrijgbaar
in damesmaten

9
D-ZINE T-shirts
mt. 104-164
v.a.

D-ZINE broek
kwaliteit paper-touch
mt. 116-176
v.a. ien

meisjes overgooier
kwaliteit linnen
in heel veel
kleuren
norm. 10,99

cicmtt
FASHION ]

hegen- en ntaderjassen
:5% korting

mode voor het héle

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Raalte
Rheden - Terborg - Tubbergen - Ulft - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities

Enzerink Advies
Het Molenblick 6
7251 BR Vorden
Tel. (0575) 55 20 61

0646194635

Accountancy
Belastingzaken

Financial planning
Consultancy en

management

Wenst u
belastingadvies
of hulp bij de
aangifte 2003?

Voor een afspraak (ook bij u thuis)
tel. (0575) 55 20 61.

Zondag 14 maart

Indisch buffet
traditioneel bereid door Danny
± 20 gerechten
inclusief 1 consumptie

<197.5
Reserveren gewenst.

RESTAURANT

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



Philip Freriks komt in
kasteel Hackfort
In het kader van de Boeken-
week 2004 komt Philip Freriks
op zondagmiddag 28 maart in
Kasteel Hackfort in het vertel-
programma Gare du Nord over
zijn fascinatie voor Frankrijk
vertellen.

Philip Freriks (geb.1944 in Utrecht)
begon als 16-jarige scholier in de
journalistiek en droomde toen al
van Parijs. Hij was er slaapwagen-
conducteur, reclameman, student
politieke wetenschappen en voor-
al correspondent. Eerst voor het
Parool, later de Volkskrant en
daarna voor het NOS-journaal. Se-
dert 1996 is hij presentator voor
het NOS-journaal.

Toen bij dertien was, kwam hij
voor het eerst in Parijs. Enkele ja-
ren later stond hij er in het uni-

form van de Wagons-Lits bij de
nachttreinen naar Londen en Ko-
penhagen: het begin van een le-
venslange liefde voor de republiek
met haar schaduwkanten en heer-
lijke hebbelijkheden. Daarover zal
hij verhalen in een programma
dat gelardeerd is met anekdoten
en geluidsfragmenten.

Na deze vertelling zal Philip Fre-
riks bereid zijn boeken te signe-
ren.
Hierna kan het publiek vragen
stellen. Deze voorstelling is het ini-
tiatief van de Stichting Vrienden
van de Openbare bibliotheek Vor-
den, samen met boekhandel Bru-
na Vorden.
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Bru-
na en aan de balie van de .bilio-
theek. Het is raadzaam zeer tijdig
een kaartje te bestellen.

Voor vrijdag 26 maart nog enkele kaarten verkrijgbaar

Cabaret Hoe? Zo! geeft extra
voorstelling op zaterdag 3 april
Zoals men onlangs in "Contact"
heeft kunnen lezen bestaat de ca-
baretgroep Hoe? Zo! dit voorjaar
twaalf en een half jaar. Ter gele-
genheid hiervan komt de groep
met een heel nieuw programma.
Hiervoor zijn optredens gepland
op zaterdag 20, vrijdag 26 en zater-
dag 27 maait Tevens zal Hoe? Zo!
een CD presenteren met daarop
nummers uit dit programma, aan-
gevuld met "toppers" uit het verle-
den. De titel van deze CD is "Ut
wodt allemaol wel weer better".
"Alhoewel we nog ruim voor de

eerste voorstelling zitten blijkt de
belangstelling goed", zo laat Erik
Knoef weten. De zaterdagen zijn
uitverkocht en voor de vrijdag (26
maart) zijn nog enkele kaarten te
verkrijgen. Daarom heeft Hoe? Zo!
besloten nog een extra voorstel-
ling te geven en wel op zaterdag 3
april. Deze voorstelling vindt,
evenals de andere drie, plaats bij
"De Herberg".
Kaarten voor deze avond zijn in de
voorkoopverkoop te verkrijgen bij
"De Herberg" of telefonisch: 0575-
552793.

Landelijke collecte Simavi 21-27 maart

Geef schoon water
In de vierde week van maart
gaan in heel Nederland duizen-
den vrijwilligers op pad om te
collecteren voor Simavi. Met de
opbrengst financiert Simavi
projecten in Afrika en Azië ter
verbetering van de gezondheid.
Het thema van dit jaar is 'Geef
schoon water*.

Schoon drinkwater is de grootste
zorg van het overgrote deel van de
bevolking in Afrika en Azië. Elke
dag draait om het halen van water
in vergelegen meren en rivieren.
Dit water is vaak vervuild en ver-
oorzaakt samen met de slechte sa-
nitaire voorzieningen 80% van de

ziekten. Met als gevolg dat elk jaar
drie miljoen mensen sterven aan
onder meer diarree, cholera,
wormziekten en tyfus.

Samen met de lokale bevolking
streeft Simavi daarom naar duur-
zame oplossingen voor een nieu-
we en gezonde toekomst. Dat kun-
nen wij niet zonder uw hulp! Tij-
dens de collecteweek van 21 t/m 27
maart komt de Simavi-collectant
bij u aan de deur voor een bijdra-
ge.

U kunt ook een donatie overma-
ken op giro 300100 ten name van
Simavi in Haarlem. Hartelijk dank!

Bridgen

BRIDGECLUB B.Z.R.
UITSLAGEN 5E PERIODE
Groep A: l Mw. A Simonis - Mw. R.
Webbink 68,23%; 2 Dhr. P.R.J. den
Elzen - Dhr. G. Hissink 67,71%; 3
Mw. R. den Ambtman - Mw. R. Tha-
len 62,92%.
Groep B: l Mw. H. Stertefeld - Dhr.
F. Stertefeld 65,63%; 2 Mw. A.W.
Terlouw - Mw. M. Abeln 63,96%; 3
Mw. E.M. Collenteur - Dhr. HAP.
Collenteur 63,02%.

Kijk voor

nieuws

ook op;

www.contact.nl

Jezelf
optutten
is vaak een heel
gedoe als je
reuma hebt

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

Geef tegen

Uitslagen verloting
Kranenburgs Carnaval 2004

Ie prijs Reischeque tw.v. € 250,-: fam. Kieskamp.

2e prijs Dewalt klopboor machine: fam. Ebbers.

3e en 4e prijs een radio cd speler gewonnen door fam. Lebbink en P. Hummelink.



Philip Freriks komt in
kasteel Hackfort
In het kader van de Boeken-
week 2004 komt Philip Freriks
op zondagmiddag 28 maart in
Kasteel Hackfort in het vertel-
programma Gare du Nord over
zijn fascinatie voor Frankrijk
vertellen.

Philip Freriks (geb.1944 in Utrecht)
begon als 16-jarige scholier in de
journalistiek en droomde toen al
van Parijs. Hij was er slaapwagen-
conducteur, reclameman, student
politieke wetenschappen en voor-
al correspondent. Eerst voor het
Parool, later de Volkskrant en
daarna voor het NOS-journaal. Se-
dert 1996 is hij presentator voor
het NOS-journaal.

Toen bij dertien was, kwam hij
voor het eerst in Parijs. Enkele ja-
ren later stond hij er in het uni-

form van de Wagons-Lits bij de
nachttreinen naar Londen en Ko-
penhagen: het begin van een le-
venslange liefde voor de republiek
met haar schaduwkanten en heer-
lijke hebbelijkheden. Daarover zal
hij verhalen in een programma
dat gelardeerd is met anekdoten
en geluidsfragmenten.

Na deze vertelling zal Philip Fre-
riks bereid zijn boeken te signe-
ren.
Hierna kan het publiek vragen
stellen. Deze voorstelling is het ini-
tiatief van de Stichting Vrienden
van de Openbare bibliotheek Vor-
den, samen met boekhandel Bru-
na Vorden.
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Bru-
na en aan de balie van de .bilio-
theek. Het is raadzaam zeer tijdig
een kaartje te bestellen.

Voor vrijdag 26 maart nog enkele kaarten verkrijgbaar

Cabaret Hoe? Zo! geeft extra
voorstelling op zaterdag 3 april
Zoals men onlangs in "Contact"
heeft kunnen lezen bestaat de ca-
baretgroep Hoe? Zo! dit voorjaar
twaalf en een half jaar. Ter gele-
genheid hiervan komt de groep
met een heel nieuw programma.
Hiervoor zijn optredens gepland
op zaterdag 20, vrijdag 26 en zater-
dag 27 maait Tevens zal Hoe? Zo!
een CD presenteren met daarop
nummers uit dit programma, aan-
gevuld met "toppers" uit het verle-
den. De titel van deze CD is "Ut
wodt allemaol wel weer better".
"Alhoewel we nog ruim voor de

eerste voorstelling zitten blijkt de
belangstelling goed", zo laat Erik
Knoef weten. De zaterdagen zijn
uitverkocht en voor de vrijdag (26
maart) zijn nog enkele kaarten te
verkrijgen. Daarom heeft Hoe? Zo!
besloten nog een extra voorstel-
ling te geven en wel op zaterdag 3
april. Deze voorstelling vindt,
evenals de andere drie, plaats bij
"De Herberg".
Kaarten voor deze avond zijn in de
voorkoopverkoop te verkrijgen bij
"De Herberg" of telefonisch: 0575-
552793.

Landelijke collecte Simavi 21-27 maart

Geef schoon water
In de vierde week van maart
gaan in heel Nederland duizen-
den vrijwilligers op pad om te
collecteren voor Simavi. Met de
opbrengst financiert Simavi
projecten in Afrika en Azië ter
verbetering van de gezondheid.
Het thema van dit jaar is 'Geef
schoon water*.

Schoon drinkwater is de grootste
zorg van het overgrote deel van de
bevolking in Afrika en Azië. Elke
dag draait om het halen van water
in vergelegen meren en rivieren.
Dit water is vaak vervuild en ver-
oorzaakt samen met de slechte sa-
nitaire voorzieningen 80% van de

ziekten. Met als gevolg dat elk jaar
drie miljoen mensen sterven aan
onder meer diarree, cholera,
wormziekten en tyfus.

Samen met de lokale bevolking
streeft Simavi daarom naar duur-
zame oplossingen voor een nieu-
we en gezonde toekomst. Dat kun-
nen wij niet zonder uw hulp! Tij-
dens de collecteweek van 21 t/m 27
maart komt de Simavi-collectant
bij u aan de deur voor een bijdra-
ge.

U kunt ook een donatie overma-
ken op giro 300100 ten name van
Simavi in Haarlem. Hartelijk dank!

Bridgen

BRIDGECLUB B.Z.R.
UITSLAGEN 5E PERIODE
Groep A: l Mw. A Simonis - Mw. R.
Webbink 68,23%; 2 Dhr. P.R.J. den
Elzen - Dhr. G. Hissink 67,71%; 3
Mw. R. den Ambtman - Mw. R. Tha-
len 62,92%.
Groep B: l Mw. H. Stertefeld - Dhr.
F. Stertefeld 65,63%; 2 Mw. A.W.
Terlouw - Mw. M. Abeln 63,96%; 3
Mw. E.M. Collenteur - Dhr. HAP.
Collenteur 63,02%.

Kijk voor

nieuws

ook op;

www.contact.nl

Jezelf
optutten
is vaak een heel
gedoe als je
reuma hebt

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

Geef tegen

Uitslagen verloting
Kranenburgs Carnaval 2004

Ie prijs Reischeque tw.v. € 250,-: fam. Kieskamp.

2e prijs Dewalt klopboor machine: fam. Ebbers.

3e en 4e prijs een radio cd speler gewonnen door fam. Lebbink en P. Hummelink.



VORDENSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

ZONDAG 14 MAART 12.00 - 17.00 UUR

r M O D

Modeflitsen
u eens extra verwennen.

Op koopzondag 14 maart presen- Reserveren is niet nodig voor deze
teren wij u de bekende Visser gezellige presentaties, waarbij we
Mode Flitsen. Zes mannequins
showen u op informele wijze de

nieuwe mode van onder andere
EDC, Esprit, Mexx, Sandwich,

Street One, Bandolero, Summum

Showtijden:
13.00 /14.00 /15.00 /16.00 uur.

en nog veel meer.

Visser Mode
Burg.Galleestraat 9 ^

7251 EA Vorden «4^
Tel. (0575) 551 381 —

Koopzondag 14 maart

De nieuwe voorjaarscollectie hangt.
Jeep

EXIT
Vrolijk, kleurrijk, stoer,

romantisch, lang 3/4, 7/8, kort,
alles mag, zolang je je er maar

goed in voelt.

Mode wordt bepaald door
diegene die het draagt.

CAKEWALK

Koopzondag 14 maart dan zijn wij ook geopend
van 12.00 tot 17.00 uur.

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

Er is een drukte van jewelste bij alle
ondernemers in Vorden.
Iedereen haalt zijn bezem door het
bedrijf, laat er een frisse wind door
heen waaien en begint opgeruimd
en gepoetst aan het voorjaar.
Zondag 14 maart as. hebben
verschillende ondernemers in
Vorden dan ook hun deuren
wagenwijd open staan voor
winkelend publiek.
Een mooie dag om eens te komen
kijken, wat het nieuwe seizoen ons
gaat bieden.
De meeste winkels hebben al een
ruim aanbod van hun nieuwe
collectie in huis.
U bent van harte welkom vanaf
12.00 uur tot 17.00 uur bij alle
deelnemers aan de koopzondag.
Graag tot ziens in Vorden.

Koopzondag 14 maart

SPECTACULAIRE
AANBIEDINGEN*
* alleen geldig op 14 maart.

Dealer van o.a.
• Toro • Husqvarna
• Wolf • Sabo

Ook voor service en onderhoud
bent u bij ons aan het juiste adres.

Wordt gehaald en gebracht.

BARGNDSGN
ZUTPHENSEWEG 15 • VORDEN

TELEFOON (0575) 55 21 59

Voorjaar
bij de

Vordense
onder-
nemers



GGD vaccineert kinderen
tegen hepatitis A
De GGD start binnenkort met de
jaarlijkse vaccinatiecampagne
tegen Hepatitis A. De campagne
is vooral gericht op allochtone
kinderen die in de zomervakan-
tie naar hun thuisland op vakan-
tie gaan.

Het komt regelmatig voor dat al-
lochtone kinderen, bijvoorbeeld
Turkse, Marokkaanse of Somalisch
kinderen, tijdens de zomervakantie
in hun thuisland besmet worden
met Hepatitis A (besmettelijke geel-
zucht). Na de vakantie kunnen be-
smette kinderen de ziekte overdra-
gen aan andere kinderen (bijvoor-
beeld op school). Soms ontstaan er
dan epidemietjes van Hepatitis A
Om dit te voorkomen organiseert de
GGD Regio Stedendriehoek elk jaar
een vacdnatiecampagne tegen He
patitis A De GGD Regio Stedendrie-
hoek gaat allochtone kinderen van
2 tot en met 12 jaar, vaccineren te-
gen Hepatitis A

In Zutphen wordt gevaccineerd op:
Woensdagmiddag 17 maart in Mul-
ticultureel Centrum de Waaijer, Dr.
de Visserstraat 4. De kinderen wor-

den via basisscholen en kindereen-
tra uit de gemeenten Zutphen,
Warnsveld, Vorden en Brummen
uitgenodigd in Zutphen. De kinde-
ren van scholen en kindercentra uit
de gemeenten Apeldoorn, Epe en
Voorst worden uitgenodigd in Apel-
doorn. In de maanden mei en juni
worden de kinderen van 2 t/m 12
jaar uit de overige gemeenten van
de regio Stedendriehoek uitgeno-
digd voor een Hepatits A-vaccinatie
in Deventer.
Een vaccinatie tegen Hepatitis A be-
staat uit een prik in de bovenarm.
Dit geeft één jaar bescherming.
Wanneer de vaccinatie na één jaar
herhaald wordt, biedt dat 15 jaar be-
scherming tegen Hepatitis A
De vaccinatie voor kinderen van 2
tot en met 12 jaar wordt vergoed bij
een aanvullende verzekering van
Agis Zorgverzekering, Amicon en
Salland Verzekeringen. Mensen die
op een andere manier verzekerd
zijn moeten € 25,- contant betalen.
Zij kunnen dit wellicht achteraf bij
hun eigen verzekering declareren.
Het is belangrijk om de ziekenfonds-
papieren en het gele vaccinatieboek-
je mee te nemen!!!

Ook oudere kinderen en volwasse-
nen lopen risico op besmetting met
het Hepatitis A virus. Zij kunnen
zich laten vaccineren bij de GGD tij-
dens het reizigersspreekuur. Hier-
voor geldt het reguliere tarief van
€35,- voor kinderen tot 15 jaar en
€45 voor kinderen en volwassenen
ouder dan 15 jaar, exclusief de con-
sultkosten. Een afspraak voor het
reizigersspreekuur kan gemaakt
worden via telefoonnummer (0900)
20 20 401, op maandag t/m vrijdag
's morgens.
Hepatitis A komt voor in Turkije,
Marokko, Tunesië, Afrika, Azië, het
Midden-Oosten, Midden-Amerika
en Zuid-Amerika. De ziekte wordt
overgebracht door besmet water en
voedsel Besmetting met Hepatitis A
is te voorkomen door vaccinatie (in-
enting), door de handen goed te
wassen na het toilet en vóór het
eten, door alleen gekookt of gebak-
ken voedsel te eten en door drink-
water uit flessen of gekookt water te
drinken.
Voor meer informatie over de Hepa-
titis A campagne, kan contact opge-
nomen met de GGD Regio Steden-
driehoek, telefoon: (0570) 66 46 64.

De Stiepel wil snel starten met bouw
appartementen-complex aan Pastorieweg
Vier jaar geleden presenteerde
Woningcorporatie De Stiepel
plannen voor een appartemen-
tencomplex voor senioren in-
clusief verpleeg-huisplaatsen
aan de Pastorieweg. Doordat di-
verse bezwaarschriften zijn in-
gediend door bewoners en be-
langen-groeperingen, is de start
van de bouw ernstig vertraagd.
Op 4 maart jl heeft de Recht-
bank zich in een kort geding
uitgesproken of De Stiepel en-
kele waardevolle bomen in het
plangebied al dan niet mag ver-
plaatsen. De Stiepel hoopt op
een positieve uitspraak zodat
zij eindelijk kan starten met de
bouw en de verpleeghuisplaat-
sen waaraan zo dringend be-
hoefte bestaat in Vorden.

Alle bezwaarschriften, met uitzon-
dering van een bezwaar van "Bo-
menbelang", zijn inmiddels inge-

trokken. Dit is mogelijk geworden
doordat De Stiepel zich telkenma-
le tot het uiterste heeft ingespan-
nen aan de bezwaren van omwo-
nenden en belangengroeperingen
tegemoet te komen.

Het bezwaarschrift van "Bomenbe-
lang" handelt over het kappen van
enkele bomen in het plangebied.

De Stiepel heeft ook hier meege-
dacht in oplossingen en aangege-
ven enkele waardevolle bomen te
willen verplaatsen, nazorg te ple-
gen en zelfs extra bomen te plan-
ten.

De Stiepel betreurt het dan ook
dat "Bomenbelang" het bezwaar-
schrift niet heeft ingetrokken en
evenmin bereid is de dialoog aan
te gaan. Op 4 maart jl.heeft de
Rechtbank in Zutphen hierover
zitting gehouden. De Stiepel hoopt

dat de uitspraak voor haar gunstig
zal uitvallen.
Het grootste probleem van de ver-
traging is van sociaal-maatschap-
pelijke aard. De Wehme en Stich-
ting Sutfene hebben namelijk
dringend behoefte aan verpleeg-
huisplaatsen.

In een groot aantal gevallen is op
korte termijn opname noodzake-
lijk, maar moeten hulpbehoeven-
den zich, wegens gebrek aan ver-
pleeghuisplaatsen, met behulp
van thuiszorg in de huidige wo-
ning zien te redden.

Dit is een onhoudbare situatie. Als
deze situatie nog lang duurt, is het
onzeker of in de toekomst opname
in Vorden nog wel mogelijk is.

Dat zou De Stiepel ernstig betreu-
ren en zij gaat er dan ook vanuit
dat het niet zover hoeft te komen.

Wie reuma heeft, moet veel missen

Nieuwe campagne Reumafonds
Even een sms-je sturen, een
blokje om met de hond, een
maaltijd bereiden, je optutten
voor een avondje uit. Normaal-
ste zaak van de wereld, zou je
zeggen. Maar niet voor mensen
met reuma. Dagelijkse bezighe-
den zijn voor hen vaak niet van-
zelfsprekend door de beperkin-
gen die reuma met zich mee-
brengt. En hier gaat de nieuwe
campagne van het Reumafonds
dit jaar dan ook over.

Met verschillende afbeeldingen,
gegrepen uit het dagelijks leven,
vraagt het Reumafonds aandacht
voor reuma en de vergaande gevol-
gen van de ziekte op het leven van
de patiënt.

Want veel mensen realiseren zich
niet hoe reuma iemands leven kan
veranderen. De campagne is ge-
koppeld aan de landelijke collecte-
week, 14 t/m 20 maart.
Ruim anderhalf miljoen Nederlan-
ders heeft reuma. Dat is één op de
tien inwoners! Met andere woor-
den: iedereen krijg er vroeg of laat
in zijn omgeving mee te maken.

U wilde toch meer
gaan bewegen?
Wist u dat collecteren een heel gezonde bezig-
heid is? Het is goed voor de been- en arm-
spieren, vooral als de collectebus gaandeweg
voller raakt. Komt u in de week van 14 t/m 20
maart graag in beweging als collectant voor
het Reumafonds. meldt u zich dan aan bij
mevrouw Geertje van den Berg. T 020 • 589 64 71.

word collectant iReumofonds
^^ Stfffc in brwfqinq

Toch weten maar weinig mensen
wat de ziekte precies inhoudt.
Daarom brengt het Reumafonds
reuma en de gevolgen van reuma
zo breed mogelijk onder de aan-
dacht.
Duizenden vrijwilligers gaan in de
week van 14 t/m 20 maart op pad
om te collecteren voor het Reuma-
fonds.
Want het Reumafonds heeft geld
nodig, veel geld. De collecte vormt
een belangrijke bron van inkom-
sten voor het fonds.

De opbrengst gebruikt het Reuma-
fonds enerzijds voor de bestrijding
van reuma en wel door de finan-
ciering van wetenschappelijk on-
derzoek om oorzaken te vinden en
tot betere behandeling te komen.

Anderzijds wil het Reumafonds
mensen met reuma helpen de
ziekte beter draagbaar te maken
door voorlichting, individuele fi-
nanciële hulp, aangepaste vakan-
ties en het ondersteunen van pa-
tiëntenorganisaties.

Voorjaarswandeling met boswachters van
Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen op:

Landgoed Vorden
Op zondagmiddag 21 maart a.s.
organiseren Geldersen Land-
schap en Geldersche Kasteelen
een wandeling met boswach-
ters op landgoed Vorden.De
start is vanaf de parkeerplaats
bij kasteel Vorden, en duurt on-
geveer 2 uur. Deze wandeling
staat onder leiding van bos-
wachters Toon Jaaltiiik en
Frans Duermeijer.

Voor donateurs van Geldersch
Landschap en Geldersche Kastee-
len is deelname gratis.

GEVARIEERD LANDSCHAP
Landgoed Vorden vormt samen
met het aangrenzende landgoed
Kieftskamp een zeer aantrekkelijk
typisch Achterhoeks landschap
met loof- en naaldbossen, beken,
vijvers, essen, houtwallen en enke-
le fraaie boerderijen.

Bekend is ook de oude Lodewijks-
linde, die door natuurgeweld, be-
hoorlijk schade heeft opgelopen.
Hij ontleent zijn naam aan het feit
dat Lodewijk XIV van Frankrijk in
1672 hier zijn moede leden zou
hebben gestrekt.

Ook bekend is de dikke eik van
Vorden, met een stamomtrek van
685 centimeter. Deze staat iets oos-
telijker, in een niet toegankelijk
weiland.

Landgoed Vorden is rijk aan diver-
se vogelsoorten. In het bijzonder
de zogenaamde holenbroeders
komen vrij veel voor zoals bosuil,
holenduif, zwarte, groene en grote
bonte specht, boomklever, glans-
kop en boomkruiper. Ook de roof-
vogelstand is goed vertegenwoor-
digd. Reeën, hazen en konijnen
worden regelmatig gesignaleerd.

Seniorensoos
\̂ erakker/Wichmond
Woensdagmiddag 31 maart in
het St. Ludgerusgebouw in Vier-
akker.

Deze keer zal dr. Gerben Sten-inga
uit Vorden beelden laten zien en
verhalen vertellen over de reis die
hij met zijn vrouw Margreet heeft
gemaakt naar Brazilië.

Het zal een zeer boeiende middag
worden komt dus allemaal naar
deze middag. De datum van het
jaarlijkse uitje, een halve dag, is
ook bekend: Men vertrekt op vrij-

dagmiddag 25 juni vanaf Restau-
rant Den Bremer in Toldijk. Via
een toeristische route gaat de rit
naarTerschuur, daar zal men het
zeer populaire Oude Ambachten-
en Speelgoedmuseum gaan be-
zoeken en natuurlijk zal ook de
'koffie met gebak' niet vergeten
worden.

Om ongeveer 17.00 uur zal men
terug zijn voor de borrel en een
heerlijk diner. De prijs zal zo snel
mogelijk bekend gemaakt wor-
den.

Rabo-Dash Volleybal-
toernooi voor families,
buurten, bedrijven etc.
Van 7 mei tot 11 juni aanstaande
wordt in sporthal "Het Jebbink" te
Vorden het jaarlijkse Rabo-Dash
volleybaltoernooi gehouden. Alle
wedstrijden worden op vrijdag-
avond gespeeld. 21 Juni (vrijdag
na Hemelvaart) wordt er niet ge-
speeld. Het volleybaltoernooi is
een mooie manier om kennis te
maken met de volleybalsport, of
gewoon om met vrienden, familie,
buurt of collega's gezellig en spor-
tief bezig te zijn. Er kan worden in-
geschreven in twee categorieën:
Recreatief en Prestatief. In de re-
creatieve poule mag één competi-
tie spelende volleyballer worden

opgesteld en is alleen een onder-
handse opslag toegestaan. In de
poule prestatief mogen maximaal
drie competitie spelende volleybal-
lers gelijkertijd opgesteld staan en
is ook de bovenhandse opslag toe-
gestaan.

De inschrijving staat open tot 10
april aanstaande. Inschrijfformu-
lieren zijn verkrijgbaar bij Reinier
Klein Brinke, telefoon (0575) 55 65
12 en in de kantine van de sport-
hal. Teams die in de afgelopen ja-
ren hebben deelgenomen ontvan-
gen binnenkort een inschrijffor-
mulier per post.

Raad van kerken - dienst
Op zondagavond 14 maart
wordt er in de Dorpskerk een
dienst gehouden uitgaande van
de Raad van Kerken Vorden /
Kranenburg.

Deze oecumenische dienst zal in
het teken staan van de 40-dagen-
tijd vóór Pasen of ook wel de "Lij-
denstijd" genoemd, de tijd waarin
we ons voorbereiden op het verlos-
send lijden en sterven van onze
Heer en Heiland Jezus Christus
(Goede Vrijdag) uitlopend in de
Opstanding, de overwinning van
het leven op de dood (Pasen).

Voorganger is pastor E. W. Wassihk
en er is muzikale medewerking

van de Chr. Gemengde Zangver-
eniging "Excelsior" o.l.v. dhr. P.
Rouwen. Het orgel zal worden be-
speeld door mevr. M. Berendsen-
v.d. Meulen. Het thema zal zijn:
"Laat je redden".

Verder is er medewerking van de
leden van de liturgische commis-
sie van de Raad van Kerken die sa-
men met pastor Wassink deze
dienst hebben voorbereid.

De collecte zal bestemd zijn voor
de slachtoffers van de aardbeving
in Marokko.

De Raad van Kerken heet iedereen
van harte welkom.



'Ik laat mij inspireren!'

keukens
tegels & sanitair

natuursteen
hout & bouwmaterialen,

bouwmarkt
sierbestrating

HCI. Helemaal mijn idee.

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

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

pre sale:
Bjthmen, The Read Shop / Postkantoor
Borculo. Mllo Spitnoff
Cotnuchate. Foto ten Velde
Deventer. Walk-fn
Eefde. Sneflenberg
Gtxsiel. Bechtle

Honen. Bestaria 't klavertje
Uren. Disco Dancing Witkamp
Lochem. Clnerent Lochem. Haarsalon Figaro.
Muncitore Lochem
Marketo. Foto ten Veldet

. A/V Stegeman BV
twcilo. Ster Videotheek
Vorden. Videotheek Vorden
Warnsveld. FUmstatlon Hamel. The Read Shop,
Zutphen. Mulle All in

v.o.f.

s c h o o r s t e e n v e e g bed r i j f_

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Beleggersstudieclub Rubel
breidt uit.

Doel van de vereniging is kennisoverdracht.

Heeft u belangstelling, neem dan contact op met
infoOweversfp.nl of tel. (0573) 43 08 01.

over ADSL?
Vraag eens naar de mogelijkheden,

(Alleen voor de zakelijke markt)
Telefoon (O575) 55 73 10

Wie gaat er
mee naar de

Huishoud-
beurs

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

We vertrekken vanuit Ruurlo,
Vorden, Zutphen, Brummen,

Eerbeek en Loenen.

Inlichtingen:

HAVI Reizen
J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334.

Bij voldoende deelname.

Het voorjaar begint
bij Schoenmode Hermans.

70ty vienea fee&t, u 006?

Nog 3 weken actie
• Elke week verloten wij voor de jeugd
een fantastisch skateboard

• Elke week voor de volwassenen
een schoenenbon t.w.v. € 50.-

• Tevens voor elke kinderklant
een prachtige rugzak cadeau

bij aankoop van minimaal € 50.-

Voor elke klant een leuke attentie.

Graag
tot ziens
bij

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

Hengelo (Gld.)
;,* i-^1 Tel.(0575)462547

^Kivit^ Maandags gesloten.

D A N C ' I N C , ü I ) I S ( ' ( ) l H l l k

\JanstaandeZaterdag /

DJ: JCRONIMO

OancekelderfDance, Trance en R&B
AKEA S IOO% FUN

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

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

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

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

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

Gl GIBO Groep
Accountants en Adviseurs

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

Uw adres voor
een totaalpakket
administratieve en fiscale
dienstverlening.

Voor het verzorgen van uw

Belastingaangifte
2003
kunt u buiten kantooruren bij ons terecht
op

woensdag 10-17-24-31 maart
van 17.30 tot 19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.



Er verrijst al iets moois bij ons in d
nieuwe winkel.
Maar hoe en wat verklappen wij nog niet.
Wel hebben wij deze week het volgende voor u:
(geldig in week 11: 8 t/m 13 maart)

M cl l S brOOCI licht van kleur met zonnepitte

f 50
m

Parijse tompoucen
d S00

lekker krokant en fris fruitig, nu 'T voor € %^»

Ontbijt kOek (ongevuld) nu voor € i m

Zwitserse roomvlaai
klein €5 90 0£

• groot € Om
90

K N I P U I T E N L E V E R I N

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

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

Adres:

Plaats:

Tel.:

Echte Bakker
VAN ASSELT Zutphenseweg 18 - Vorden

Tel. (0575)551384

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

Onze noodwinkel
bevindt zich om de hoek

U mag best even
naar binnen gluren!

Ja, het schiet nu aardig op. De nieuwe entree is klaar en de wanden, vloeren en het plafond
zijn vernieuwd. De toonbanken worden op een andere manier geplaatst, waardoor u niet

alleen meer ruimte heeft, maar wij ook meer mogelijkheden nebben ons uitgebreide
assortiment lekkernijen te presenteren. Naast het vertrouwde assortiment hebben we

alle ruimte om bijvoorbeeld ook maaltijden te presenteren.
Allemaal even lekker en gemaakt van de beste kwaliteit! Nog even geduld!

Dick en Hetty Vlogman en medewerkers.

Woensdag gehaktdag Duo-broodbeleg

rundergehakt 25ogram grillworst
Hh 150 gram

7 98 filet americain
500 gram € ÉBH • «^ **••

iï 95
half om half

d G ha kt Weekaanbieding

4 sateschnitzels

«4.°°500 gram

Weekaanbieding

hamlappen

750 gram €

Keurkoopje

hacheevlees

500 gram €

100 GRAM LEVERKAAS

3?"

O
o.

Combinatieaanbieding: bij aankoop van soo gram

riblappen + ̂ ^100 gram leverkaas
Vul uw naam in en lever deze bon in.

Wekelijks verloten we een gourmetschotel voor 4 personen.

U

Naam:

Adres:

Plaats:

Tel.: Geldig in week 11: 8 t/m 13 maart.

^iVlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21

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

GRATIS GOURMETSCHAAL!

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Hoe
comfor-

tabel
is een

aanleun-
woning?

Ontdek het tijdens

de landelijke open

dag van de zorg.

Voor deelnemende

instellingen bij u in

de buurt, kijk op de

website. U bent van

harte welkom!

Zaterdag 20 maart,

www.opendagzorg.nl

Schoonmaakbedrijf

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

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

ein Brinke Zutphenseweg 85
Vorden-Tel. (0575)551256

Verkoop, reparatie en
onderhoud van alle merken auto's en fietsen

MAARTACTIES:
1 Tegen inlevering van deze bon 25% korting op het

gehele assortiment fietscomputers.
(Maximaal 1 bon per fietscomputer)

2 Breng uw fiets voor het komende fietsseizoen weer in
topconditie met een algehele service- en 0*5 Cfi*
controlebeurt voor € O4L.3U

* Mocht blijken dat er onderdelen vervangen moeten worden, wordt dit uiteraard
eerst met u overlegd, prijs geldig voor fietsen met gesloten kettingkast.

De nieuwe collectie Gazelle-fietsen is binnen,
kom eens kijken en verras uzelf met een nieuwe Gazelle.

eshows bij DuUiler Zutpnen
Het laatste modenieuws • Nieuwe lente/zomercollecties • Genieten van een gezellig uurtje

Zaterdag 13 maart om 10.00 uur en 14.30 uur

Zondag 14 maart, 14.30 uur special
Dinsdag 16 maart om 10.00 uur en 14.30 uur

Woensdag 17 maart om 10.00 uur en 14.30 uur

Donderdag 18 maart om 10.00 uur en 14.30 uur

(Maandag 15 maart géén show).

*Reserveren is mogelijk. Bij reservering houden wij uw stoel
vrij tot 10 minuten voor aanvang.

Troelstralaan 39-43, Zutphen

Telefoon (0575) 526 080
Maandagmorgen gesloten /
Vrijdag koopavond tot 20.30 uur
Ziekenhuis ri. de Stoven /
rotonde rechts/ 2e str. links utfi/er

murmy mode
zutphen



E
EEKMARKIL

Rundersucadelappen

Speklappen
Gehaktschnitzels
diverse soorten

1 kilo c4."

1 kilo f3?9

4 stuks € f 99

Verse, droge of rookworst
per stuk 1.75 3 voor € 3 •

Wees waren voordeel

150 gram varkens
rollade

voor€

100
!•

Elke week op de
marktin Vordert

uw vakslager DIJKGRAAF
Telefoon (0578) 66 20 74

«10 violen
«Bos tulpen
«20 rozen, lang
«20 rozen, kort
« Azalea

3."
•|99
499

bloemen en planten
DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

ROUWEN is GEEN Z IEKTE
Y A R D E M

Voordracht rouw- en verliesverwerking
Door Metrieke de Bruijn

Rouwen om een verlies wordt

tegenwoordig steeds serieuzer

genomen. Een goede ontwikkeling.

Immers, niet eens zo heel lang

geleden leek "even flink zijn"

nog de enige remedie tegen

verliesverwerking. Gelukkig worden

meer en meer mensen zich er van

bewust dat rouwen gewoon bij het

leven hoort. Maar het tonen van

gevoelens blijft in onze maatschappij

onveranderd moeilijk.

Teveel mensen lopen vast in hun

verdriet, niet alleen door overlijden

van een dierbare maar ook door

ander verlies zoals bijvoorbeeld van

gezondheid of een baan. Meer kennis

over en aandacht voor emoties die

bij verliesverwerking vrijkomen kun-

nen er voor zorgen dat 'het rouwen'

hanteerbaar en begrijpelijk wordt,

zowel voor de rouwende zelf als voor

de directe omgeving.

Daarom heeft Yarden de docente

verlieskunde en psychodrama-thera-

peute Marieke de Bruijn uitgenodigd

om een voordracht over dit thema te

verzorgen.

Yarden uitvaartcentrum Berkeloord

Rijksstraatweg 75, Warnsveld

Wij NODIGEN U HIERBIJ UIT, DEZE

VOORDRACHT BIJ

TE WONEN OP DINSDAG

16 MAART A.S. IN DE AULA VAN

YARDEN UITVAARTCENTRUM

BERKELOORD,

RIJKSSTRAATWEG 75, WARNSVELD

De aula is open om 19.00 uur
en de aanvang van de voordracht

is om 19.30 uur.

De toegang is gratis.

Informatie: 0575-521300 of www.yarden.nl

Bureau Thuiszorg Oost-Nederland is een particulier bureau voor verpleging,

verzorging en kraamzorg met oog voor zorg en verzorgenden.

Ter versterking van ons team zoeken wij op korte termijn

Kraamverzorgenden
Wij zoeken:

Gediplomeerde medewerkers met ervaring en een klantgerichte instelling.

Zelfstandigheid en flexibiliteit zijn in deze functie onmisbare kwaliteiten.

Wij bieden:

Een uitdagende functie waarbij veel aandacht is voor bijscholing en contact

met collega's. Een goed salaris, passende secundaire arbeidsvoorwaarden en

een uitstekende begeleiding spreken voor zich.

Informatie:

Kijk voor een kennismaking met Bureau Thuiszorg op www.bureauthuiszorg.nl

of bel mevrouw l. ten Brink voor meer informatie over deze

vacature, telefoon (0314) 34 04 07.

Direct solliciteren?

Ons adres is:

Bureau Thuiszorg Oost-Nederland

Frielinkstraat 1

Postbus 32

7000 AA Doetinchem
Bureau Thuiszorg

BOEKENWEEK 2004 - 10-20 MAART

Nu af te halen bij de boekwinkel!

ADRIAAN
VAN DIS
ONDER HET

ZINK
ABC
DAIRE DE
PARIS

Boekenweekessay:
Een persoonlijk verhaal over het leven

in een metropool.
Minuscuul Boekenweekprijsje:

€ 2,50**.
** Zo lang de voorraad strekt.

www.boekenweek.nl

Zondag 14 maart
Koopzondag Vorden

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

Telefoon postkantoor (0575) 5 5 1 3 1 1

Boekenweekgeschenk:
Gratis bij aankoop van ten minste

€ 11,50 aan boeken*.
Met Spitzen plus een Railrunnerkaartje

van 2 euro kunt u zondag 21 maart
de hele dag met de trein.

* Zo lang de voorraad strekt
en alleen bij Nederlandstalige boeken.

bruna
www.bruna.nl • altijd actueel



Voetbal

SVRATTI
Halle l - Ratti l
Ratti moest vandaag tegen Halle 1.
De trainer kon over een fitte selec-
tie beschikken. Dit was ook wel no-
dig tegen het fysiek sterke Halle.
Ratti begon fel aan de wedstrijd en
kreeg al snel enkele goede kansen.
Het duurde tot de 30e minuut
voordat de 0-1 werd gescoord.
Goed doorgaan van Mark Sueters
bij de achterlijn leverde een voor-
zet op die door Jeroen Fleming uit
de draai werd ingeschoten. Halle
probeerde met veel kracht de ge-
lijkmaker te scoren, maar de rust-
stand bleef 0-1. Na rust werd met
goed veldspel steeds meer druk op
de defensie van Halle gezet, maar
kon de 0-2 nog niet gescoord wor-
den. Bertjan Kolkman moest zelfs
nog een paar keer de aanval van
Halle onschadelijk maken. Een
kwartier voor het einde had de
trainer van Halle drie verse spelers
ingezet en werd de lange bal ge-
hanteerd. Eén van die ballen werd
door Stefan Fleming onderschept
op de middenlijn, speelde een
paar tegenstanders uit, en gaf met
een prachtschot vanaf 35 meter de
keeper van Halle het nakijken 0-2.
Vijf minuten later speelde Michiel
Gudde op links zich mooi vrij,
waarnaar een prima voorzet bij Je-
roen Fleming belande die beheerst
intikte 0-3. De strijd was gestreden
en de 3 punten gingen mee naar
Kranenburg.

Programma 13 maart
Brummen F6 - Ratti Fl; Ratti El -
Haarlo E2; Zelos E5 - Ratti E2; Ratti
Dl - Diepenheim Dl; Ratti Cl -
Eerbeekse Boys C3; Ratti BI -
Schalkhaar B3; DZSV 5 - Ratti 5;
Ratti l - SHE 1; Ratti 2 - Trias 8;
KSH 4 - Ratti 3; RKZVC 6 - Ratti 4;
Ratti l - Steenderen l (dames).

WVORDEN
SUvolde - Vorden 3-0
Vorden heeft zondag een bijster
slechte wedstrijd gespeeld. Door
dit verlies is het in de onderste re-
gionen van de 4e klasse C beland.
Vorden had een uitstekende sei-
zoenstart en heeft een periode de
ranglijst aangevoerd, maar het
heeft slechts twee punten in de
laatste 6 wedstrijden vergaard. In
voetballend opzicht heeft de ploeg
nogal ingeboet, hetgeen mede het
gevolg is van het grote aantal bles-
sures. Ook in Süvolde klopte het
van geen kant en werd er veel bal-
verlies geleden en was onzeker-
heid troef. Binnen de minuut ke-
ken de geelzwarten al tegen een
achterstand aan. De spits van Sü-
volde ontving de bal in buitenspel-
positie en tot zijn eigen verbazing
mocht hij de 1-0 aantekenen. Een
geweldige mentale opdoffer voor
de Vordense ploeg, dat met twee
debutanten, Bas Brunsvelt en Rene
Bochelman, in basis was gestart.
Met iets meer geluk had het de
vroege achterstand om kunnen
buigen in voorsprong, maar paal
en lat stonden het scoren in de
weg. Gaandeweg de wedstrijd zak-
te het spelpeil naar een bedenke-
lijk niveau. Ook subtopper Süvolde
deelde in die malaise. In de 25e mi-
nuut kwam Süvolde op 2-0 door
een onberispelijk binnengescho-
ten vrije trap. Op slag van rust
werd het zelfs 3-0 door een foutie-
ve terugspeelbal. In de tweede
helft probeerde Vorden met hard
werken de bakens te verzetten,
maar het bleek onmachtig in het
scoren. Ook Süvolde kon zich geen
kansen creeeren, zodat de eind-
stand reeds met de rust was be-
reikt

UITSLAGEN 6 MAART
WHCZ B4 - Vorden B2 9-3; Pax C4 -
Vorden C2 1-0; WHCZ D2 - Vorden
Dl 1-3; Vorden D2 - Groessen D2 7-
2; Vorden D3 - DVC '26 D6 40; Vor-
den El - DZC '68 E3 0-2; Vorden E2
- Keijenburgse Boys El 5-3; DZC '68
E12 - Vorden E4 IA; WHCZ E4 - Vor-
den E3 7-3; Vorden Fl - Warnsveld-
se Boys Fl 1-0; Vorden F4 - Sint Jo-

ris Fl 8-1; WHCZ F5 - Vorden F5 7-
0; Vorden F6 - Ratti Fl 1-5.

UITSLAGEN 7 MAART
Süvolde l -Vorden l 3-0; Vorden 2
- Longa'30 3 2-0; Vorden 3 - Wit-
kampers 3 1-2; Vorden 5 - Ruurlo 5
2-1; Keijenburgse Boys 5 - Vorden 6
4-3.

PROGRAMMA 13 MAART
Vorden BI - Klein Dochteren BI;
Vorden B2 - Eerbeekse Boys B2; Vor-
den Cl - Klein Dochteren Cl; Vor-
den C2 - Doesburg SC C2; Vorden
Dl - HC '03 Dl; Pax D3 - Vorden D2;
SDZZ D2 - Vorden D3; DW E3 - Vor-
den El; VIOD E5 - Vorden E2; Vor-
den E3 - Doesburg SC E2; Vorden
E4 - WL E2; DZC '68 F2 - Vorden Fl;
Vorden F2 - AZC F2; Vorden F3 - So-
cii Fl; HC '03 F4 - Vorden F4; Vor-
den F5 - Be Quick Z. F3; Warnsveld-
se Boy F7 - Vorden F6.

PROGRAMMA 14 MAART
Vorden l - VIOS Beltrum 1; WVC 3 -
Vorden 2; Doetinchem 4 - Vorden 3;
Vorden 4 - Grol 4; Lochem SP 5 - Vor-
den 5; Vorden 6 - Witkampers 6.

Squash

VORDEN 2 BLIJFT AAN KOP
Squash Vorden 2 heeft dit week-
end in Hengelo Gld. tegen Sport-
centrum Aerofitt l en Ysselweide l
gespeeld. Beide teams dingen niet
mee naar het kampioenschap,
echter kunnen deze beslissend
beïnvloeden. Zowel Inntel l uit
Zutphen als Vorden 2 staan nek
aan nek aan kop op de ranglijst
dus ieder punt telt. Doordat Yssel-
weide slechts 3 i.p.v. 4 spelers
kon opstellen, won Gerjan Wa-
genvoort van Vorden 2 automa-
tisch de eerste partij met 3-0. De
overige 3 partijen werden door de
Vordenaren Bart Goodin, Henkjan
Hoekerswever en Hajo Stok alle
ook met 3-0 gewonnen, waardoor
Vorden met 5-Q het pleit tegen Ys-
selweide had beslecht.

Vooraf verwachtte Vorden 2 al dat
het m.n. tegen Aerofitt een moei-
lijke wedstrijd zou gaan worden
en dit bleek een juiste inschatting
daar er 2 partijen werden verlo-
ren. Eind van de middag bleek dat
ook Intell 8 punten had behaald,
waardoor de stand aan kop nog
niet is veranderd. De beslissing
om het kampioenschap in Heren
divisie 2 zal nu op de laatste com-
petitiedag op zondagmiddag 28
maart a.s. vallen. Vorden 2 speelt
dan thuis tegen Hellendoorn 2 en
Zevenaar 1. Men is van harte wel-
kom aan de Overweg 18.

Paardensport

PC DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 6 en zondag 7 maart
waren er dressuurwedstrijden
voor pony's in Empe, daar behaal-
de Anke Woerts met Sydney een 4e
prijs in de klasse B met 163 pun-
ten. Linda Berenpas met Jasmine
2maal een Ie prijs in de klasse L2
met 173 en 169 punten.

Volleybal

ZATERDAG 6 MAART
Dames
Dijkman/WSV D4 - Pelgrum Dash
D5 niet ontv.; DVO D3 - Pelgrum
Dash D3 4-0; DVO D4 - Pelgrum
Dash D4 4-0; Pelgrum Dash D2 - Fa-
vorita Dl 2-3; Pelgrum Dash Dl -
Longa '59 D3 3-1.
Heren
Dijkman/WSV Hl Pelgrum Dash
Hl niet ontv.; Tornado Laren Hl -
Pelgrum Dash H2 2-3.
Jongens
Pelgrum Dash JB1 - Longa '59 JB1
40.
Meisjes
Huevo/Orion MB1 - Pelgrum Dash
MB1 3-1; Pelgrum Dash MC3 - Re
voc MCI 0-4; Pelgrum Dash MC2 -

Tornado Laren MCI 0-4; Pelgrum
Dash MCI - Longa '59 MC l 3-1.

PELGRUM DASH THUIS
TEGEN LONGA 3!
De laatste competitiewedstrijd uit
tegen Favorita is was alweer twee
weken geleden en door het 4-0 ver-
lies waren de dames extra gebrand
punten te pakken bij de thuiswed-
strijd op 6 maart tegen de dames
van Longa 3. Tijdens de uitwed-
strijd tegen Longa 3 werden er 5
punten gepakt en daar ging Dash
afgelopen zaterdag dan ook voor.

De eerste set leek Dash wat onze
ker en hadden de dames moeite
om te laten zien wat ze in huis
hadden. Ze bleven de hele set op
voorsprong maar lieten Longa 3
tot boven de twintig punten ko-
men. Gelukkig was de winst van
de set aan de kant van Dash, maar
ze zouden zich de rest van de wed-
strijd wel wat meer moeten laten
zien om de winst te pakken.

De tweede set verliep een stuk soe
peler en werd de set met 25-17 ge
wonnen. Er was meer druk op de
tegenstander en Dash liet een wat
zelfverzekerder team zien. De der-
de set verliep weer wat moeilijk en
trainer Henk Wahl benutte de ti-
me outs om de dames op te pep-
pen en mee te delen dat er wel wat
meer pit in moest om deze set ook
nog mee te pakken. Dash liet Lon-
ga net als in de eerste set tot boven
de twintig punten komen, maar
door een fout van de tegenstander,
die de bal buiten de lijnen speelde,
werd ook deze set gewonnen.

De vierde set was een spannende
set. Dash liet zich erg imponeren
door de service druk van Longa en
stonden met 10-0 achter. Dash
bleef koel en pakte stukje bij beet-
je de puntjes en liep van een ach-
terstand van 15-21 naar 23-23,
door een aantal goede service
beurten aan de kant van Dash. He
laas scoorden de dames van Longa
en werden we hierop verrast door
een mooie netservice van Longa en
verloren we de set met 23-25. De
wedstrijd werd gewonnen met 3-1
en a.s. donderdag zal de volgende
wedstrijd alweer gespeeld worden
uit in Haaksbergen tegen Rabo-
bank/Havoc dames 2 om 20.30 uur.

Voetbal

REKKEN l - RATTI l (DAMES)
De dames van Ratti begonnen deze
wedstrijd zeer matig tegen Rekken
dat in de competitie op de 9e
plaats staat. Vanaf het eerste fluit-
signaal was het Rekken dat combi-
neerde en het betere voetbal liet
zien. Carlien Nijenhuis maakte
een sterke indruk als voorstopster
en de verdediging van Ratti is dan
ook moeilijk te passeren. Naarma-
te de wedstrijd vorderde kwam
Ratti meer op gang en er waren en-
kele kansen over en weer. Rekken
slaagde er echter niet in om het be
tere voetbal om te zetten in een
doelpunt Het was een voorzet van
Genie Brummelman dat ervoor
zorgde dat Wencke Olthuis de O -
l op het scorebord zette. Een be
langrijk doelpunt net voor rust.
Aan het begin van de tweede helft
stond er een heel ander Ratti te
voetballen dan de eerste helft. Rat-
ti toonde meer vechtlust en er
werd weer gecombineerd net zoals
in voorgaande wedstrijden. Dit re-
sulteerde in een 0 -2 voorsprong
nog geen twee minuten na rust; te
vens door Wencke Olthuis. De
voorhoede stond op scherp en dit
zorgde voor een paar mooie kan-
sen. Rianne Meijerink zorgde voor
een paar mooie voorzetten vanaf
de rechterkant, helaas had Rekken
geen onverdienstelijke keepster in
het doel staan. Zij had echter het
nakijken bij het prachtige af-
standsschot van Müdde Steenbre
ker in de 70e minuut De bal krul-
de perfect over de keepster en de O
- 3 was een feit. Ratti speelde de
wedstrijd netjes uit en nam de

drie punten mee naar huis! Vol-
gende week thuis tegen Steende
ren.

SOCII NIEUWS
Het was vrijdagavond druk in en
om het sportpark "De Lankhorst"
de groep Aktie organiseerde voor
de jeugd een smokkeltocht
Mede door het prachtige weer
kwamen meer dan zestig jongens
en meisjes opdagen om aan dit
spannende evenement deel te ne
men.
Met voor een ieder een paspoortje
en enig smokkelwaar werd men in
Delden nabij het cross bos in
groepjes met leiders afgezet
Onder weg springt zo hier en daar
een spook te voorschijn en ook
moet de douane gepasseerd wor-
den zonder te veel spulletjes in te
moeten leveren.
Niet alleen de kinderen maar ook
menig leider komt terug met een
bleek gezicht van de spanning.
Mede door het mooie weer kan de
groep Akcie terug zien op zeer ge
slaagd evenement.

Zondag moesten de heren van So-
cii het opnemen tegen Gaanderen-
seBoys.
Deze club verkeerd onderaan de
ranglijst en houd na afloop van de
ze competitie op te bestaan.
Sotii liet er geen gras over groeien
en binnen het kwartier was het al
0-3 voor de Wichmonders door
doelpunten van Henri Eggink en
Arend Jan Groot Jebbink na schit-
terende voorzet van Dubearn Bes-
seling en een eigen score.
Tot aan de rust speelde de gehele
wedstrijd af op de helft van de
gastheren.
Doelman Dennis Spiegelberg heeft
op een stuk of vijf terug speelbal-
len de gehele wedstrijd niets te
doen gehad
De tweede helft werd het al snel
door Gaston Besseling 0-4 en kort
erop door een penalty door Jan
Wülem Krijt ingeschoten 0-5.
Door Henri Eggink werd het zelfs
nog CK> en 0-7 die hierdoor in deze
wedstrijd drie keer het net wist te
vinden.

VERDERE UITSLAGEN.
Be Quick Z 3 - Sodi 2 5-1; Sodi 3

- Lochem 5 3-2; Sotii 4 - Warnsveld
4 4-0; S.H.E. 5 - Socü 5 1-1; Sotii 6
- W W6 0-1; Sodi Fl - Zutphania Fl
3-3; Socii El - Brummen E3 7-0;
Baakse Boys Cl - Socii Cl 1-7.

PROGRAMMA 13/14 MAART
Vorden Fl - Socii F1; Doetichem E
3 - Socii El; Brummen E4 - Socii E2;
Socii Dl - GSV'38 Dl; Socii Cl -
Warnsveld B. C2; Socii Al - Keyen-
burg B. Al
Socii - Halle; Socii 2 - Rheden 2;
Klein Dochteren 3 - Socii 3; SCSI -
Socü 4; Socii 5 - Loenenmarkt 7;
Witkampers 8 - Socü 6.

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
De uitslagen van maandagavond
l maart:

A groep:
1. De dames van Burk en Hendriks
met 61,7%; 2. Het echtpaar Vrug-
gink met 55,8 %; 3. De dames den
Ambtman en Thalen met 53,3%.

B groep:
1. De dames Groot Bramel en
Tigchelaar met 61,5 %; 2. De dames
Warringa en Rossel met 59,4 %; 3.
De heer Meijerink en mevr. Me-
ijerink v/d Weijde met 55,7%.

Reisverslag
Brazilië
N.B.v.P vrouwen van nu afd. Vor-
den ontvangt voormalig huisarts
de heer Sterringa 17 maart 's
avonds in de Herberg om te luiste
ren en te kijken naar een verslag
van zijn reis samen met zijn
vrouw naar provincie Parana in
Brazilië.
Toen het echtpaar Sterringa ken-
baar maakte om met hun praktijk
te stoppen, heeft de Vordense ge
meenschap geld ingezameld voor
een afscheidscadeau, daardoor
werd hun wens in vervulling ge-
bracht om twee vriendinnen op te
zoeken en vakantie te houden in
Brazilië.

G E N D A V O R D E N

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

- Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
ledere maandagavond: Country-
line dancing les. Slankklup cur-
sus.
ledere dinsdagavond: Volksdan-
sen voor senioren. Toneelclub
Vierakker/Wichmond oefenen.

- ledere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencursus,
ledere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
ledere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor se
nioren.

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

ge-
10 Bibliotheek Vorden, Filmavond:

Être et avoir.
11 Klootschietgroep Vordense Pan.
11 HVG Linde, excursie.
14 Acht kastelen mini marathon.

15 Bridgeclub Vorden't Stampertje.
16 St. Vriendenkring Klein Axen,

workshop Anouk Plantinga.
17 N.B.V. Plattelandsvrouwen in de

Herberg, reisverslag dhr. Ster-
ringa

17 HVG dorp Paasviering.
17 Handwerkmiddag en kraam-

verkoop in de Wehme.
17 ANBO klootschieten, Kleine Stee

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

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

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

Stampertje.
25 Klootschietgroep Vordense Pan.
28 Vrienden van de bibliotheek

Philip Freriks met 'Gare du Nord'
op Hackfort

29 Bridgeclub Vorden't Stampertje.
31 HVG dorp Vorden Ringavond in

de Herberg.
31 HVG Linde Ringavond in de

Herberg.
31 Vooijaarscontactmiddag Welfare

in de Wehme..
31 ANBO klootschieten Kleine Stee

ge-
31 Bridgeclub BZR't Stampertje.



Elke zaterdag overdekte

antiek-, trödel- en
vlooienmarkt

mlsselburg van 9-16 uur
7000 m2

Klanten welkom.
Standhouders gevraagd.

Tot zaterdag!

Industriestr. 1 • Isselburg (3 km van Dinxperlo)
Tel. 0049 2874 902 790 • Mobiel 06 50 21 85 84

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

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

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

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

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

/

Vorden i f zondag open!
14 maart open van 12.00 -17.00 uur

Of u nu houdt van klassiek, modern of landelijk, uw

smaak ontwikkelt zich voortdurend. Helmink Meubelen

heeft altijd de laatste woonideeën in huis. Plus een

indrukwekkend assortiment in slaapcomfort. Kom zon-

dag a.s. maar eens kijken in onze winkel om inspiratie op

te doen voor een sfeervolle inrichting van uw woning.

V O R D E N Zutphenseweg 24 Tel. 0575-557574

w w w . h e l m i n k m e u b e l e n . n t

HELMINK
meubelen

M l N K H U I

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

LENTE
KRIEBELS?

Zondag 21 maart
vanaf l 5:00 uur

HIGH TEA
Op de l e dag van de lente kunt u heerlijk

genieten van deze Lente High Tea.

Prijs € 17,50 p.p.

Voor reserveringen of informatie:

naene
Stapeldijk 1 - Ruurlo

Tel: 0573-421499
www.orangerie-ruurlo.nl

Boschland
Accountants & Adviseurs

Accountancy

Belastingadvies

Administratieverwerking

Minas boekhouding

Financiële rapportage

Salaris- en
loonadministratie

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

en particulieren.
Voor een nadere kennismaking kunt u contact

opnemen met de heer Henk(G.H.) Boenink.

1 Raadhuisstraat 21
7255 BK Hengelo (Gld.)

hengelo@boschland.nl

Telefoon:
0575-461391

Fax:
0575-462734

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave

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

J. BUISMAN

JRK PRODUCTS



"Ja, er is meer tussen
hemel en aarde!"
... volgensAnouk Plantinga

Voor de Stichting Vrienden-
kring Klein Axen Vorden geeft
zij op dinsdagavond 16 maart
a.s. op de Nieuwstad 10 een
Channeling.

Wat is channeling? Een channel
(kanaal) is een instrument voor
energieën, die geen lichaam heb-
ben om zich uit te drukken. Dat
kunnen gidsen zijn, meesters, en-
gelen, maar ook dieren, andere
wezens die zich via de mens kun-
nen laten horen. Anouk is een be-
wust kanaal, d.w.z. dat zij met
haar bewustzijn aanwezig is,
maar dan op de achtergrond. Er
wordt gebruik gemaakt van haar
woordenschat. Haar ervaring is,
dat er tijdens het channelen een
bijzondere sfeer ontstaat en er
een diepere laag bij de aanwezi-
gen wordt aangesproken.

Deze avond zal beginnen met een
korte uitleg over het channelings-
proces. Vervolgens zal, na een af-
stemming, een "doorgeving"

plaatsvinden en wordt de luiste-
raar uitgenodigd hierop vragen te
stellen die voor interessante ant-
woorden kunnen zorgen. Deze
vragen wel wat stevigheid van de
toehoorder, want ze kunnen soms
verrassend zijn.
Verwacht van Anouk geen specta-
culair hocus pocus. Zij is een
nuchtere hollandse vrouw die
haar gave graag in dienst stelt van
de mensen.

Anouk heeft in 1996 leren chan-
nelen en heeft sindsdien al voor
velen informatie doorgegeven.
Heb je al ervaring met channe-
ling? Dan ken je de bijzondere uit-
werking die dit in je persoonlijke
beleving kan hebben. Heb je nog
geen ervaring hiermee dan is dit
een unieke kans om dit te bele-
ven.

Iedereen is van harte uitgenodigd.
Opgave uiterlijk twee dagen voor
de lezing bij Klein Axen: telefoon
0575-554400 of 0573-402450.

Ter gelegenheid van de herope-
ning van de zaak heeft Visser Mo-
de de meiden van het B-team van
DASH allemaal een t-shirt van EDC

aangeboden.EDC is het jongere zal dit merk ook volop te zien zijn
zusje van ESPRIT en wordt vanaf bij de mode flitsen die elk uur ge-
nu bij Visser Mode verkocht. Tij- houden worden,
dens de KOOPZONDAG 14 maart

VAK l MWAL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden

Het Hoge 3 7251 XT Vorden

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

WIJ VALLEN GRAAG MET
VOORDEEL IN HUIS!

SHOWROOMMODELLEN
VOORDEUREN EN

STIJLDEUREN

KOR NG

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

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

www. streekbouwmaterialen.nl

Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00-17.30 uur
Di. t/m vr. van 9.00 -17.30 uur
Zaterdag van 9.00 -13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 - 17.30 uur
Zaterdag van 8.00 -12.00 uur

Advertenties en berichten gaarne vóór 22 maart a.s. inleveren
bij de bekende adressen of bij

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 te Vorden.

De redactie van Weekblad Contact.

Wij zijn op zoek naar twee leuke collega's!
Een 16-jarige

(afwas) hulpkracht
en een

medewerker(ster) cafetaria
vanaf 17 jaar.

A

idagmiddag
17 maart

van 12.00-17.00 uur
lentestart bij Plaza.
Alle kinderen een

GRATIS RAKETIJSJE
(max. 1 per persoon)

Dinsdags gesloten.

for all

Vorden, Dorpsstraat 8
Telefoon (0575) 55 43 55



Openings ONK Zijspannen Harfsen op Grand Prix nivo

Top motocross in gezellig sfeertje olitie varia

WimJanssen/Bait Notten (Halle/Vorden), mengen zich in Harfsen ook in de strijd

Op 14 maart a.s gaat in Harfsen
het O.N.K. Zijspannen en Vier-
takten van start. De Stichting
Motorsport Harfsen meende de-
ze voor deze seizoen opener

* eens en extra tandje te moeten
bijzetten. Dit resulteerde in een
geweldig startveld met klinken-
de namen. Te beginnen natuur-
lijk met de huidige Wereldkam-
pioen Da n ie I Willemsen en zijn
bakkenist Kaspars Stupelis uit
Letland.

Natuurlijk komt ook de bronzen
medaillewinnaar van het WK 03
Wilfred van Werven/Eli Piccart
naar Harfsen. Maar de organisatie
wilde meer hetgeen resulteerde in

-. een heus Grand Prix startveld
waaronder vijfVoudig Wereldkam-
pioen Klisters Sergis/Sven Verbrug-
ge. Stuart Brown/Alex Peters (GB),
Are Kaïirit/Jurgen Jakk(EST) en Jan
Hendrickx/Tim Smeuninx (B) vor-
men de teams die de TOP 6 uit het
WK 2003 volmaken. Het predikaat
Mini Grand Prix misstaat hier dan
ook zeker niet In totaal komen 42
spannen naar Harfsen waaronder
12 buitenlandse combinaties. Cir-
cuit 't Peppelenbos zal speciaal
voor deze openingsronde onder
handen worden genomen en in sa-
menspraak met Van Werven en
Willemsen zal een spectaculaire
omloop gecreëerd worden. Het zal
er dan ook heet aan toegaan in
Harfsen omdat tijdens de eerste
wedstrijd van het seizoen de basis
kan worden gelegd voor een goed
eindresultaat. De coureurs zullen
er alles aan doen om zichzelf en
het publiek een plezier te doen
door het gevecht met open vizier
aan te gaan. En wat te denken van
de prestigestrijd tussen Willemsen
Sergis. Al jaren zitten deze twee he-
ren in meer en mindere mate el-
kaar in de haren. Ruim acht jaren
geleden overnachtte Sergis wan-
neer hij in ons land vertoefde nog
bij de Lochemse Wereldkampioen.
Toen de tweestrijd om de Wereldti-
tel steeds heftiger werd en er over
en weer protesten volgden was het
over en uit met de vriendschap. De
heren vliegen elkaar niet letterlijk
in de haren, maar maatjes zijn ze
nooit meer geworden. Prestige
staat op het spel. Sergis won tot nu
toe meer wereldtitels (5), dan Wil-

* lemse(2). De Lochemer wordt ech-
ter als de snelste en spectaculairste
rijder gezien. Het titanen gevecht
duurt al acht jaar voort en levert
telkens weer spannende wedstrij-
den op waarbij het publiek de gro-
te winnaar is. In het Nederlandse
zand moeten Willemsen en Sergis
oppassen voor Wilfred van Werven
die zijn zinnen dit jaar heeft gezet
op de Nederlandse titel. De Olde-
broeker kan in het zand zeker wed-

ijveren met genoemde twee en kan
wel eens degene zijn die er met
'het been' vandoor gaat. Het wordt
voor nuchtere Wilfred alweer het
vierde seizoen dat ie samen met de
Belg Eli Piccart voor de titel vecht
en volgens beide heren moet het er
nu maar eens van komen. Kortom
er zijn drie topfavorieten voor de
overwinning in Harfsen maar er
liggen gezien het deelnemersveld
meer combinaties op de loer, waar-
onder ook Marcel Willemsen/Rene
Boon en Marcel/Clemens Grond-
man (Geesteren) hetgeen de strijd
alleen maar ten goede komt. In
Harfsen rekent men op een dijk
van een wedstrijd waarover nog
lang zal worden gesproken. Overi-
ge regionale deelnemers zijn Pe-
ter/Hans Tjoink(Markelo) Johan
Smit/Henk/Roenhorst (Markelo)
Andre Vincent/Gertie Eggink,
Henk Jan Beldman/Mark Vincent
(Holten) Wim Janssen/Bart Notten
(Zelhem), Bennie en Bjom Ribbers
(Ruurlo), Martin Wijers/Arne Not-
ten, Marco Visser/Henk Mennink
(Vorden).

O.N.K. VIERTAKTEN
Het is niet alleen maar zijspan ge-
weld in Harfsen. Ook de topcou-
reurs uit het Open Nederlands
Kampioenschap Viertakten komen
naar Harfsen voor hun eerste wed-
strijd. Onder aanvoering van titel-
houder Erik Davids zullen ook zij
een heftige strijd aangaan. Vorig
seizoen kreeg de Holtenaar de titel
al niet kado en kan nu zeker reke-
nen op een zeer gemotiveerde con-
currentie waaronder vice kam-
pioen Stefan van Asten uit België
en de no.3 van vorig seizoen.Tom
Hemmelder uit Oldenzaal. Speci-
aal voor Harfsen hebben zich de
broers Patrick en Frank Isfordink
uit Deventer aangemeld. Beiden
zijn in staat een wig te drijven rus-
sen genoemde favorieten en met
de overwinning aan de haal gaan.
In deze klasse vinden we meerdere
regionale kandidaten voor een
hoge klassering waaronder Torn
Hemmelder (Oldenzaal), Erik
Looman en Marlon Wieland (Zel-
hem), Jeroen Papen (Beltrum),
Hans Berendsen en Erwin Plekken-
pol (Hengelo Gld), Maichel Visser
(Tolkamer), Willem-Jan van Wer-
ven (Oldebroek), Niek Astbroek (En-
ter) en Stefan Harkink (Lochem)
Deze Viertaktklase vormt samen
met de Zijspannen de hoofdmoot
voor het middagje Peppelenbos op
14 maart aanstaande. In het bijpro-
gramma rijden de coureurs in de
nationale 250/450cc tweetakt en
viertaktklasse. Ook hierin acteren
regionale favorieten waaronder
Jeflrey Zweers (Joppe), Geert Snel-
lenberg (Eefde), Bjorn Schreijer
(Enter), Eddie Looman (Zelhem),

Hans Scholten en Nick Wolsink
(Lochem), Frank Dinkelman (Bar-
chem), Jan Struik (Nijverdal), Rinie
van Laar (Eerbeek) en Bert Potse
(Beekbergen). Alle klassen komen
twee maal aan de start. Aanvang
trainingen op zaterdagmorgen 14
maart, wedstrijden 's middags.

WIE DE JEUGD HEEFT,
HEEFT DE TOEKOMST! JEUGD
TOT 12 JAAR GRATIS TOEGANG!
In Harfsen organiseert men jaar-
lijks niet alleen de Dutch Open. Op
circuit 't Peppelenbos komt de
jeugd jaarlijks meerdere malen
aan bod tijdens de clubwedstrij-
den. Tevens kunnen de jongeren
tweemaal per week op het circuit
terecht voor trainingen. Voor de al-
lerkleinsten is er een speciaal mini
crossbaantje aangelegd. Om de
jeugd op alle manieren te betrek-
ken bij het fenomeen 'Motocross'
hebben jongeren onder de leef-
tijdsgrens van 12 jaar gratis toe-
gang tot de Dutch Open. Tijdens de
Dutch Open op 14 maart worden
echte kleintjes ook niet vergeten.
Een luchtkussen, miniquadbaan
en draaimolen staan voor hen
klaar. Eveneens zullen clowns deze
rakkertjes vermaken.

MOTOCROSS TOTAAL
IN HARFSEN
Met deze kreet schermt de Stich-
ting Motorsport Harfsen al een
aantal jaren. Topmotocross, gelar-
deerd met extra vermakelijkhe-
den. Een dagje voor het hele gezin.
Een gezellige feesttent, waar een
band speelt, een Grolsch tapbiertje
verkrijgbaar is, en de inwendige
mens niets te kort hoeft te komen
behoren al een paar jaar tot de
standaardvoorzieningen. Vanuit
deze tent kan het publiek de wed-
strijden goed volgen, alsook de
meegenomen peuters in het oog
houden. Geen gemotoriseerd ver-
keer op dit plein zodat een optima-
le veiligheid gewaarborgd is. Op
het statterrein kan men vanaf de
zittribune de coureurs langere tijd
volgen.

DE LAAIENLICHTERS
ZORGEN VOOR SFEER
's Middags zullen de Laaienlichters
optreden in de feesttent. Deze
Zutphense band speelt zoals ze zelf
zeggen stemmingsmuziek waar-
door het een gezellige boel wordt
op 't Peppelenbos.

BROUWER MOTORS SHOWT 2004
KTM & HUSABERG MODELLEN
Brouwer Motors uit Zwartebroek
komt naar Harfsen met.verschil-
lende modellen KTM, Husaberg en
Gas Gas Motoren. Andre Petersen
zal op 't Peppelenbos tekst en uitleg
geven over de nieuwste modellen.

Vrijdag 27 februari
Er werd een rijdende alcoholcon-
trole gehouden. Een 12-tal be-
stuurders hebben geblazen, geen
van hen had teveel gedronken.

Maandag l maart
Op de kruising Schuttestraat / Kos-
tedeweg vond een ongeval plaats.
Een bestuurder verleende geen
voorrang aan een van rechtsko-
mende bestuurder. Beide voertui-
gen raakten zwaar beschadigd.
Een bestuurder had last van haar
nek en werd ter observatie meege-
nomen naar het ziekenhuis.
Op de Zutphenseweg viel een
vrouw over een stoeprand. Zij is
met een hoofdwond overgebracht
naar het ziekenhuis.
In de trein reed een passagier zon-
der geldig plaatsbewijs. Tevens be-
ledigde hij de conducteur. De man
werd daarop aangehouden en
overgebracht naar het politiebu-
reau. Tegen de man zal proces-ver-
baal worden opgemaakt.

Woensdag 3 maart
Er zijn op diverse adressen contro-

les gehouden op legaal vuurwa-
penbezit. Op een enkel adres wa-
ren de voorschriften in gevolg de
Wet Wapens en Munitie niet ge-
volgd. Zij krijgen een schriftelijke
waarschuwing.

Aan de Overweg raakte een perso-
nenauto beschadigd. De veroorza-
ker is onbekend gebleven.

Vrijdag 5 maart
Aan de Molenweg werd in een wo-
ning ingebroken. Men verschafte
zich toegang tot de woning door te
"hengelen". Er werd geld weggeno-
men. De dader is vermoedelijk ge-
stoord door de bewoner.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN, MET INGANG
VAN l FEBRUARI
Gevonden: ketting - goud met ster-
renbeeld; hondenriem; portemon-
nee - blauw met een klein sleutel-
tje; autosleutels Fiat met andere
sleutels; sleutel aan zwart labeltje.
Verloren: broche - goud; cadeau-
bonnen - wereldwinkel; horloge -
goud Gucci.

Zakelijk DSL in het hele
land nu ook in gemeente
Hengelo (Gld) en Vorden
Met het oog op de snel groeien-
de markt voor breedband inter-
net gaat KPN na ADSL ook Zake
lijk DSL landelijk aanbieden.
KPN is volop bezig met het ge-
schikt maken van centrales
daarvoor. Voor het einde van
het jaar zal de dienst voor meer
dan 97% van de bedrijven in
Nederland beschikbaar zijn.
Voor de gemeenten Hengelo (Gld)
en Vorden gaat het nu om de
navolgende telefooncentrales:
Hengelo Gld-Centrum/Vorden-
Centrum en Vorden-Medler.

Zakelijk DSL van KPN is een verza-
melnaam voor een portfolio van
breedband internetoplossingen
speciaal ontwikkeld voor de zake-
lijke markt. Met Zakelijk DSL
krijgt een bedrijf of instelling de
beschikking over een beveiligde,
permanente internetverbinding
tegen een vast bedrag per maand.
Ook is het mogelijk om bedrijfs-
vestigingen op basis van Zakelijk
DSL aan elkaar te koppelen.
Geen bedrijf kan tegenwoordig
nog zonder internet voor het com-
municeren via e-mail en het verga-

ren van informatie. Daarnaast ge-
bruiken veel bedrijven hun inter-
netverbinding voor het verzenden
of ontvangen van databestanden,
telebankieren en verkoop via hun
website (e-commerce). Oplossin-
gen die vragen om een grotere
bandbreedte en garanties ten aan-
zien van veiligheid.

Zakelijk DSL maakt gebruik van
een ander netwerk dan ADSL voor
de consument. Hierdoor kan KPN
bandbreedte en kwaliteitsgaran-
ties afgeven. Ook kunnen grotere
afstanden tot de KPN-telefooncen-
trales (tot circa 6 km) worden over-
brugd dan met ADSL voor de con-
sument (tot circa 3 km), waardoor
nog meer bedrijven en instellin-
gen kunnen profiteren van breed-
band internet. Tevens zijn bedrij-
ven via Zakelijk DSL voorbereid op
toekomstige ontwikkelingen, zo-
als bellen over DSL Meer informa-
tie over Zakelijk DSL staat op
www.kpn.com, trefwoord Zakelijk
DSL. Hierop is ook een postcode
check aanwezig om na te gaan of
Zakelijk DSL van KPN op een speci-
fiek adres beschikbaar is.

Entree kaart cross Harfsen
biedt 10% korting bij Praxis
Het entreekaartje van de moto-
cross in Harfsen op 14 maart
biedt de gelegenheid tot eind
juni voordelig te shoppen bij
Praxis Lochem.

Tegen inlevering van deze deze
kaart wordt een korting van 10%
verleent geldend voor alle artike
len die de Lochemse bouwmarkt
in huis heeft Praxis Lochem en de
Stichting Motorsport Harfsen heb-
ben de handen ineen geslagen. De
Lochemse bouwmarkt ontplooide
vorig jaar z'n eerste activiteiten
tijdens de cross in Harfsen. Na een
gezamenlijke evaluatie stelde di-
recteur Wouter Dolphijn enthou-
siast voor het samenwerkingsver-
band te continueren voor dit jaar.
Dolphijn: "Het publiek dat de
jaarlijkse motocross in Harfsen
bezoekt komt voornamelijk uit de
regio. Een belangrijke doelgroep
voor ons dus. Eveneens is bekend

dat onder het publiek zich veel
mensen bevinden die handig en
technisch zijn en dus graag zelf
klussen. Voor ons dus een goede
doelgroep om ons gezicht aan te
laten zien. We bieden de toeschou-
wers via de entreekaart van de mo-
tocross 10 % korting op al onze ar-
tikelen. Deze actie geldt tot eind
juni. Wij denken op deze manier
een weg gevonden te hebben waar-
bij alle drie groepen- publiek, orga-
nisator, en Praxis- hun vruchten
plukken. Natuurlijk ben ik zelf op
14 maart aanwezig op het wed-
strijdterrein.
De spectaculaire starts, de hevige
duels en het laaiend enthousiaste
publiek wil ik niet missen. De deel-
nemers moeten veel investeren in
hun sport evenals wij dat in ons
bedrijf moeten. Er ligt dus wel de
gelijk een link tussen het runnen
van een bedrijf als het onze en de
tak motorsport".



Maart roert zijn staart, wij ook!-
Hengelo (Gld.)

Oh KOP SOEP
pakje a 0.69

v pakjes halen £m

hef grote voordeel van OTI

Chileense Santa Alvara wijn
fles 0,75 liter a 4.99

wnu pakjes halen pakjes beialen nu w flessen halen flessen betalen

ARIEL
compact of color

pak 1,35 kilo a 4.99

nu 2 pakken voor

99

PEPSI,
SISI OF
7-UP

fles 1,5 liter a 0.97

58
nuO

EDET FRIENDLY TOILETPAPIER pak 24 rollen van 8.37 voor5.779

GA M GA
KETEL 1

JONGE JENEVER
fles 1 liter van 14.79 voor 1299

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

(0575)461205 FAX(0575)464612

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

A L L E S O O R T E N

DRUKWERK

drukke r i j Weevers Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86



BESTSELLER1. Ijskoud het lekkerst,
En nu bij PLUS ook
het voordeligst!"

GEGARANDEERD

NERGEN
GOEDKOPER

Dubbel
frisss
Diverse smaken
Pak 1 liter

DEERD

GENS
GOEDKOPER

BESTSELLERS

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPERD

Magere
hamlappen
Kilo

99
BESTSELLER!

Stokbrood
Wit
Per stuk 400 gram

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

PLUS
Kabeljauinrffilet
Pak 250 gram

Lay's
Superchips
Diverse smaken

Zak 200 gram

O?

Uniekaas
Oude kaas

Vers van het mes. Aan het stuk
500 gram

Gegrilde kipfilet
Naturel of tuinkruiden

150 gram

PLUS
Koffie

Roodmerk of cafeïnevrij
Pak 500 gram

Mona
Yoki drink
Diverse smaken

Pak 1 liter

Boeren tijgerbrood
Wit of tarwe

Heel ca. 800 gram

PLUS
Toiletpapier

Comfort 3-laags
Pak 8 Rollen 2.89

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

GfGA«ANUimt>\

NERGENS l
GOEDKOPER j

Fyfffes
Bananen

Varkensschnitzel
Gepaneerd of ongepaneerd

500 gram

i
iEGARANDEERD
NERGENS
jOEDKOPER

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

wordt direct aan u terugbetaald.

Kippenbouten
Gekruid nu 2.19

of naturel
Kilo

Koffieprijzen PLUS huismer
blijvend in prijs verlaagd

Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweq 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
77fi1 RCÏ Ruurln vrijdag 8.00-21.00 7747 FC Loehem vrijdag 8.00-21.00

zaterdag 8.00-18.00 Te l O 57 3 - 251056 zaterdag 8.00-20.00Tel. 0573 - 453552
www.piussupermarkt.nl

s: PLU s
11/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 11 t/m zaterdag 13 maart 2004 Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

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

Opgeteld de beste!
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