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Feestelijke koffietafel
50-jarige Plattelandsvrouwen

Vanwege de MKZ crisis heeft de
afdeling Vorden van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen
("Vrouwen van Nu") vorige
maand alle festiviteiten rond-
om het SQ-jarig jubileum moe-
ten aflas sen. Toch was er van-
daag nog een feestelijk tintje in
de vorm van een koffietafel in
de grote zaal van "De Herberg".
Hiervoor bestond een grote be-
langstelling.

De presidente mevrouw W. Radsta-
ke- Bloemendaal begon haar toe
spraak met de woorden van het
nieuwe bondslied, waardoor dui-
delijk werd dat de afdeling Vorden
het verleden niet vergeet, maar
dat haar visie toch toekomstge-

richt is. De missie van de Bond;
hart voor de leefomgeving, ont-
wikkeling en participatie in de
maatschappij, wordt bij alle gezel-
ligheid steeds in het oog gehou-
den.

Er werden 6 dames gehuldigd, om-
dat zij 50 jaar lid waren, waarvan
sommigen al vanaf de oprichting.
De jubilarissen mevrouw N.E. Al-
bers- Bloemendaal, mevrouw AG.
Groot Bramel- Ruiterkamp, me-
vrouw M.G. Klein Brinke- Gotink,
mevrouw M.G. Koning- Knoef, me-
vrouw MA Pardij s- Pardijs en me
vrouw R. Pelgrum- Rietman kre-
gen als blijk van waardering een
gouden korenaar van de Bond op-
gespeld.

Ook waren er 36 dames 25 jaar lid.
Zij ontvingen het logo van de Bond
in plexiglas. Tevens werd er af-
scheid genomen van de presidente
mevrouw G.W. Radstake Bloemen-
daal en mevrouw J.G. Korenblek-
Decanije als bestuurslid. Mevrouw
T.H. Wagenvoort- Neerlaar is de
nieuwe presidente van de afdeling
Vorden.

Namens alle leden bood mevrouw
Klein Brinke het bestuur een foto-
toestel aan.
De koffietafel werd opgeluisterd
met Barbershopzang door het
kwartet CLOSE4EVER uit Ulft. Aan
het slot van de avond ontvingen al-
le dames een handdoek met het lo-
go van de Bond.

Een keur van evenementen
in toeristisch Vorden
De plaatselijke VW heeft, even-
als voorgaande jaren, met na-
me voor de toerist voor de ko-
mende maanden weer een aan-
trekkelijk programma in el-
kaar gesleuteld. Helaas zijn
niet alle evenementen vermeld.
Dat heeft alles te maken met
het feit dat een aantal vereni-
gingen c.q. organisaties niet de
moeite hebben genomen om
hun activiteiten tijdig kenbaar
te maken. Vandaar een oproep
van de VW om dat vooral tijdig
te doen. Uiteraard is dat in ie-
ders belang!

Een van de belangrijkste attracties
is nog immer de wekelijkse fiets-
tochten langs de kastelen. Vanaf 4
juli tot en met 29 augustus wordt
deze fietstocht elke woensdagmid-
dag onder deskundige leiding ge
houden. Het museum voor Heili-
genbeelden in de Antoniuskerk is
in de periode tot en met oktober
op dinsdag- donderdag- en zon-

dagmiddag geopend.

In de Dwaaltuin kunnen de bezoe
kers vanaf 29 mei tot en met 16
september van dinsdag t/m zater-
dag terecht. Liefhebbers van kunst
kunnen terecht bij Galerie Agnes
Raben, Art Garden, Galerie "De
Bronzen Hond", Galerie "Het Gele
Stoeltje", de Galeriek en in de Bi-
bliotheek. De lijsten met opening-
stijden van de exposities zijn bij de
VW verkrijgbaar.
Tot en met 31 augustus is er elke
donderdag een rondleiding door
de tuinenen van "De Wiersse". Het
kasteel Vorden kan ook dit jaar
weer bezichtigd worden. Vanaf 11
juni t/m 24 september elke maan-
dagavond: In de maand juli boven-
dien ook op de donderdagavond.
In de maanden juni, juli en augus-
tus wordt de Nederlands Hervorm-
de Kerk s'middags voor het pu-
bliek open gesteld.
Heel belangrijk voor de toerist en
uiteraard de plaatselijke bevol-

king, is de opening van het fraaie
zwembad "In de Dennen". Het bad
dat in een geweldige behoefte
voorziet en jaarlijks gemiddeld zo
rond de 50.000 bezoekers trekt. En
dat voor een buitenbad!! "In de
Dennen" blijft dagelijks geopend
tot en met 9 september.
Daarnaast zijn er de zgn. "Bloe-
mentuin-arrangementen", be-
staande uit onder meer een huif-
karrit, bezichtiging bloementuin,
een picknick en een fietstocht. De
ze "arrangementen" worden ge
houden op 30 mei, 6 juni, 27 juni,
l juli en 25 juli. Op 4 juni is er een
kastelentocht op skates/skeelers.
Op 23 juni is er bij kasteel Hack-
fort de themadag "Landbouw en
natuur".
Vanaf 26 juni t/m 28 augustus
staat er elke dinsdag de Kerken
fietstocht op het programma. De
avondwandelvierdaagse wordt ge
houden van 18 juni tot en met 21
juni. De zwemvierdaagse is van 25
t/m 29.juni, Op 30 juni vindt in het

Inleveren kopy rond Pinksteren
In verband met het Pinksterweekend dient de kopy voor adverten-
ties en nieuws voor de editie die na Pinksteren verschijnt, uiterlijk
op vrijdag l juni om 09.00 uur bij ons binnen te zijn.

Redactie

Jonkersbos het "Zomerspektakel"
plaats.
De Vordense zomerfeesten worden
gehouden van 19 juli t/m 21 juli.
De befaamde Kastelentocht voor
aanspanningen met historische
rijtuigen wordt gehouden op zon-
dag 12 augustus.
Zaterdag 18 augustus en zondag
19 augustus vindt het Internatio-
nale D- jeugd voetbaltoernooi in
Vorden plaats.
De tuinen van kasteel De Wiersse
zijn op de volgende data te bezich-
tigen: 2 en 3 juni en 15 en 22 juli.
Op 2 juni is de start van de schil-
derwedstrijd "Kleurenpalet van de
Achterhoek". Deze manifestatie
vindt in de periode 2 juni t/m 26
augustus op acht zaterdagen
plaats. Voor Vorden is zaterdag 28
juli ingepland. Dan wordt er in de
Kapel Wildenborch geschilderd.

De Staringavond wordt gehouden
op 2 augustus. De Kunstmarkt op
zaterdag 11 auguastus.
In samenwerking met "Free-
Wheel" worden er op 8 augustus,
15 augustus en 29 september di-
verse evenementen georganiseerd.

ZONDAG
27 MEI

JVoop-
ZONDAG
VORDEN

(zie hart van Contact)

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 24 mei Hemelvaartsdag 9.00 uur ds. Bei tier in Gerefor-
meerde Kerk.
Zondag 27 mei 10.00 uur ds. M. Beitier. Na de dienst koffiedrinken in
"de Voorde".

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 24 mei Hemelvaartsdag 9.00 uur ds. I. de Zwart, Dieren.
Zondag 27 mei 10.00 uur ds. L.W. Nijendijk, Midlum. Dienst in het
dialect.

Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 24 mei Hemelvaartsdag 9.00 uur ds. Beitier.
Zondag 27 mei 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Donderdag 24 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur Eucharistieviering.
Volkszang.
Zondag 27 mei 10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Cante
mus Domino.

R.K kerk Vierakker
Woensdag 23 mei 17.00 uur Eucharistie.
Donderdag 24 mei 10.00 uur Woord/Communiedienst.
Zaterdag 26 mei 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 27 mei 10.00 uur Woord/Communiedienst.

Weekendwacht pastores
27 mei F. de Heus, Zutphen, tel. (0575) 52 69 65.
28 mei H. Agterhoek, Doetinchem, tel. (0314) 39 00 76.

Weekenddienst huisartsen
24-25-26-27 mei dhr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -10.00 uur en van 17.00 -17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 - 12.30 uur en van
13.30 -18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30 -11.00 uur en
17.00 -18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende apo-
theek van 25 mei t/m l juni Apotheek Warnsveld, Runneboom 16,
Warnsveld, tel. (0575) 57 24 95.

Tandartsen
24-25 mei tot 12.00 uur WF. Haccou, Vorden, telefoon (0575) 55 19 08.
26-27 mei J.H. Hagedoorn, Lochem, telefoon (0573) 25 14 83. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streek/.iekenlmis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. 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
intensive 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
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. 0570-634340.

Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bu-
reau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lo-
chem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.

Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De StiepeL. Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CLZelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch ge
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon 0314-
626140. Voor overige zaken: 0314-626126. Internet: www.des-
tiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum
mer 0900-8806 (22 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag. tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink. tel. 552492;
Y. Roelofs 0575-441942.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575-
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaart centrum Het Jebbink 4a, tel. 0575-552749 of
0800-0230550.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur. vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennumrner 0900-2021210.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405,
Personcnalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltjjd^eraojrging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur. tel. 553405.
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. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
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. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel, 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne),

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behande-
ling op afspiSkk, tel. 0575-555763.

Humanitas 'steun bij verliesverwerking1

Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. 0575-461332 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 0900-8844

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 11,- voor vier
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herplaatst.

• Wij zijn verhuisd van de
Mosselseweg 2 naar De Weh-
me, Nieuwstad 32, 7251 AJ
Vorden, kamer 26. Fam. G.
Kreunen

• Afslankplannen? Laat het
hier niet bij! Wij kunnen u hel-
pen. Bel vrijblijvend voor info
mevr. A. Eijsink, tel. 0575-
572127

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. 0575-
553283, b.g.g. 06-51106955

• Er zijn nog enkele kramen
te huur voor de braderie in
Wichmond op 4 en 5 augustus
a.s. Tel. 0575-441285

• Te koop: paardentrailer 1,5
P '83 (opknapper); betonmo-
len Atika 140 L; tafelzaagma-
chine Scheppach; Samix Al-
lesfresser junior; Koltec 7,5
V voor elektr. raster. Diverse
goederen voor ruitersport,
paardenstal en verzorging. Tel.
0575-441417

• Aloe vera-producten reini-
gen uw lichaam. Jannie Nij-
kamp, Warnsveld 0575-521316
of 553632

• Wist u dat CDA Vorden pleit
voor een sterke plattelandsge-
meente met behoud van de
voorzieningen voor de burger
en op maatwerk aangepakte
kleine kernenbeleid?

• Zondag 10 juni klootschiet-
toernooi Linde. Aanvang
13.00 uur. Opgave 0575-
556421

• Gevraagd: hulp bij het ver-
zorgen van de paarden te
Vorden, 3 x per week. Tel.
0545-482334 na 18.00 uur

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 2 x 3 uur per
week. Tel. 0575-551757

• Ik ben op zoek naar een rui-
me kamer, etage of woning
in Vorden. Wie kan mij hel-
pen? Tel. 555388 (na 18 uur)

• Unieke verkoop van
prachtige buitenpotterie,
ook veel grote maten. Tot 70%
korting. Op 26 en 27 mei van-
af 10.00 uur Lindeseweg 9,
Vorden tegenover kasteel
Kiefskamp

• Te koop: aardbeien, dage-
lijks vers geplukt. F. van Ame-
rongen, Schuttestraat 12, Vor-
den, tel. 0575-556408

• Te koop: Gazelle meisjes-
fiets 26 inch, 3 jaar oud Lz.g.st.
Tel. 0575-528265

• Te huur: partytent Holiday,
blauw-wit gestreept, 70 perso-
nen. Ook voor tafels, stoelen,
praattafels, biertafels, verlich-
ting. Tel. 0573-452641, fax
0573-454541

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

0575-538046

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

BARBECUEWEKEN

Bij voldoende deelname
(minimaal 10 cursisten)

start de Vordense
EHBO in september

de cursus
EHBO

eenheidsdiploma.

Inlichtingen en/of
opgave bij: B. Helmink,
tel. 0575-551857 of bij

H. Teunissen,
tel. 0575-552653

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Kijk voor

meer

nieuws

Vitaminetoppers
Heerlijk zoet
Galia meloenen OQQ
groot, per stuk O\7O

Van Hollandse bodem
Paprika
3 kleuren, per stuk 198
Nieuwe oogst... appelen
Granny Smith
11/2kik> 498

Vers uit eigen keuken
Nieuw van de echte groenteman
Steaksalade
200 gram

Bij de barbecue of als tussendoor-

tje
Fruitsalade
200 gram

Vers gewassen
Spinazie
40°9ram

298

Fam. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

Kijk voor meer nieuws op:
www.contact.nl

Hawaïvlaai

f8195
groot l W* kleinir.50

Zwitserse roomvlaai
klein nu

Zo uit de winkeloven

appelbeignets
nu 4 voor 6.95

Vrijdag en zaterdag

rozijnen broodjes
6 c

halen %J betalen

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384

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

HOME

Van onze
adviezen krijgt u
vaak een kleur.,

Het oog van de meester, daarvoor

moet u bij Deco Home zijn. Onze

kleurspecialisten staan voor u klaar

met advies over spelen met tinten

en verrassende combinaties.

HARMSEN
Zelhemseweg 21 • 7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

Wij zijn geopend van:
maandag t/m donderdag
vrijdag
zaterdag

U bent welkom.

8.30-17.30 uur
8.30-21.00 uur
8.30-16.00 uur

AMBACHTELIJKE

SLAGERI
DREIUMME

Dreiumme 23-25, Warnsveld, tel. 0575-522117 • Wij zijn de gehele week geope

Riblap .
Speklap kiio
Barbecueworst 10 stuks
Rundergehakt WK»
Spare-ribs naturel KÜO
Kipfilet kilo
Kippenpoten 1 kiio
Kippenpoten 2 RIIO

9j98 €4,53

9,98 € 4,53

1O,00 € 4,54

8,98 € 4,07

11,98 €5,44

12,98 €5,89

5,98 €2,71

10,00 € 4,54

Vleeswaren vers van t mes
Beenham 100 gram
BoerenSIlij WOrSt 100 gram

n
oo

fci-

Woensdag gehaktdag
H.o.h. gehakt m
Rundergehakt kiio

Vrijdag en zaterdag

Varkenshaas 500 gram

€1,82

6,98 €3,17
7,98 €3,62

so



Dankbaar en blij geven wij kennis van de geboor- j»
te van onze zoon

Siebrand
Henricus Wilhelmus

Wilfried en Hettie Lichtenberg

14 mei 2001
Ruurloseweg 75
7251 LB Vorden

Op vrijdag 1 juni 2001 zullen wij

Jurgen Sips & Ilse Nijenhuis

elkaar het ja-woord geven en wel om 11.00
uur in het gemeentehuis van Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
13.30 uur in de St. Willibrorduskerk te Vler-
akker.

Van 15.30 tot 17.00 uur bent u van harte
welkom op onze receptie in Hotel Bon'
Aparte, Lochemseweg 37 te Barchem.

Elisabeth Baxstraat 24
7207 H D Zutphen

•'- :••••>- 4'

as .. .,--.-. .. . .

Op donderdag 31 mei geven wij

Andrè en Wilma Mooij-ten Barge

een receptie ter gelegenheid van ons 25-
jarig huwelijk.

U bent van harte welkom om met ons en
de kinderen het glas te heffen vanaf 17.30
tot 19.00 uur bij café-restaurant De Her-
berg in Vorden.

M.A. Mooij
Dorpsstraat 8a
7251 BB Vorden

. ;......:. . ....... . ....... . ................ . ... ............ . . .

1951 2001
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Op donderdag 31 mei 2001 hopen wij

Derk & Anne Pardijs

met onze kinderen en kleinkinderen ons
50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Wij zouden het leuk vinden om u deze dag
te zien op onze receptie die wordt gehou-
den van 19.00 tot 21.00 uur in bar-bodega
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Stationsweg 2
7251 EM Vorden
Telefoon 0575-551509

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

MORDE b.?.
BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Radio • Televisie
Satelietsystemen

Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie

Verkoop

voor service,
kwaliteit en

vakmanschap
Rowi Hengelo (Cld.)

Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437

Fax 0575-467652

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

Contactjes?

Het cement
tussen vraag en

aanbod!

Voor uw

Weekendje weg

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Kooktips van
de Keurslager

De lekkere gemaksweken
Tijdens de lekkere gemaksweken in

mei biedt de Keurslager u tal van
overheerlijke, snel te bereiden gerech-
ten. Pure smaak en kwaliteit . Zodat u
meer tijd overhoudt voor de goede
dingen in het leven. F.n laat de lekke-
re dingen maar aan ons over.

Natuurlijk maken we het u ook in de
rest van het jaar graag makkelijk.
Let maar eens op de tips en smakelij-
ke recepten in het blad 'Koken met
de Keurslager'. Of kijk eens rond op
www.keurslager.nl
Lekker . . . op uw gemak.

Deze week speciaal aanbevolen:

filet americain,
WO gr.

rundergehakt,
1 kilo

225 pizzaschnitzel,
100 gr.

lunchsalade,
100 gr.

2S
549

6
Vlogman Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

189

gegrilde kip,
per stuk

portie kip sukiyaki
met witte rijst

98

Heden overleed na vele maanden van afnemende
gezondheid mijn zo opgeruimde, vrolijke man en
onze lieve, zorgzame vader en opa

Klaas Jan Meurs

in de leeftijd van bijna 70 jaar.

Onze fijne jaren blijven nog als herinnering over.

Elly Meurs-de Keijzer

Willem Meurs
Andrea Meurs-Gatzki

Petra Zorino-Meurs
Fred Zorino

Xavier
Celine
Didier

15 mei 2001
De Voornekamp 47
7251 VK Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsge-
vonden.

Rododen-
drons
in rood, lila, wit, etc.

Tuin'
azalea's

BOOMKWEKERIJEN

R. MENKHORST
Beekstraat 3a,
Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-452531

Dinsdag 15 mei jl. is toch nog onverwacht overle-
den onze buurman

Klaas Meurs

De buren: Wim
Paul en Birgit
Rob en Manuela
Gerjan en Esther
Jo

Robert en Renate
Sander en Marjolein

Wij wensen Elly en verdere familie veel sterkte toe.

Het kantoor van

notaris mr R. Das te Vorden
is op vrijdag 25 mei a.s.

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden.
Telefoon (0575) 552928



. GEMEENTE B ULLETIN VORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefax: 0575-557444

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.

Openingstijden politie
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ROEFALARM OP 6 JUNI OM 12.00 UUR

Op 6 juni om 12.00 uur vindt het luide proefalarm van het sirenestelsel
plaats.
Nu hoeft dat natuurlijk niet, maar als op een ander tijdstip de sirene
gaat:

* ga direct naar binnen
* sluit ramen en deuren
* zet radio (Omroep Gelderland) of T.V. aan.
* Bent u onderweg ga dan het dichtstbijzijnde gebouw binnen (kantoor,

winkel e.d.) of vraag of bel bij een woning aan en vraag of u naar bin-
nen mag.

ERGROTEN WONING BOSHUISWEG 5 VIERAKKER

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling
te verlenen van het bestemmingsplan
"Buitengebied 1994" voor het vergroten van een woning op het perceel
Boshuisweg 5 te Vierakker.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van maandag 28 mei tot en met 24 juni 2001, ter inzage ter gemeente
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.

ERKEER IN GELDERLAND EIST IEDER JAAR ZWARE TOL

Volgens registratiecijfers van de politie verloren in het jaar 2000 in het
Gelderse verkeer 154 mensen het leven en werden er 1608 zwaar gewond
in het ziekenhuis opgenomen. En dat is nog maar het topje van de ijs-
berg. Want niet elk ongeval wordt door de politie geregistreerd. Vooral bij
het aantal zwaar gewonden is sprake van een flinke onderregistratie. Het
werkelijke aantal wordt op meer dan 2500 geschat. En dan hebben we
het nog niet eens over de duizenden verkeersdeelnemers die jaarlijks
licht gewond raken.
Bijna 85% van de slachtoffers valt op de 50 km wegen binnen de be-
bouwde kom en op de 80 km wegen buiten de bebouwde kom. De ver-
blij fsgebieden (30 km zones en woonerven) en autosnelwegen blijken re
latief veilig te zijn. De meeste slachtoffers vallen onder autoinzittenden
(49%), fietsers (20%), bromfietsers (15%) en motorrijders (8%). Het blijkt
dat vooral 'onervaren' weggebruikers, zoals 16-17 jarige bromfietsers en
18-24 jarige automobilisten, vaak betrokken zijn bij ongevallen. Ook ou-
dere weggebruikers blijken, vooral in de auto en op de fiets, een kwets-
bare groep.
Gelukkig is er een positieve ontwikkeling te zien. Ten opzichte van 1999
is het aantal slachtoffers met zo'n 6% afgenomen. Het aantal slachtoffers
onder bromfietsers nam zelfs met zo'n 20% af. Het ziet ernaar uit dat de
eind 1999 ingevoerde maatregel 'bromfiets op de rijbaan' vruchten heeft
afgeworpen.

ANDBOUWFOLIE GRATIS KWIJT

Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. biedt u de mogelijkheid om uw land-
bouwfolie gratis in te leveren.

Waar: Dusseldorp Zutphen
Estlandsestraat 4 in Zutphen

Wanneer: In de maanden juni en juli 2001 op werkdagen
van 08.00 tot 16.30 uur

Wat: Zwarte landbouwfolie, stretchfolie en grondstofzakken
(tuin- en voederzakken)

Hoe: bezemschoon, gebundeld en maximaal 15 kg per bundel
Informatie: Dusseldorp Lichtenvoorde b.v, tel. (0544)395555.

ERGROTEN WONINGEN NIEUWSTAD 65 EN 67 VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 8, lid 7 sub b van het bestemmingsplan "Vorden west en zuid
1992" vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een twee-onder-één-
kap-woning op de percelen Nieuwstad 65 en 67.
Deze vrijstelling maakt een grotere hoogte van het bijgebouw mogelijk.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van maandag
28 mei tot en met vrijdag 8 juni 2001 ter inzage ter gemeentesecretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belang-
hebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.

ENHETMIUEU
Steeds meer mensen uit Vorden en omgeving maken gebruik

van het openbaar vervoer. Met name de treinverbinding tussen Zutphen
en Vorden zit de laatste jaren behoorlijk in de lift. Vervoersmaatschappij
Syntus doet er alles aan om het de klanten zoveel mogelijk naar de zin te
maken. Niet alleen sluiten bus en trein in het oosten van Gelderland
naadloos op elkaar aan, ook komt er vanaf zondag 10 juni een halfuurs-
dienst op het treintraject Zutphen-Winterswijk. Een uitbreiding van het
dienstenpakket dus!

Vanaf de nieuwe dienstregeling zal Syntus op de trajecten Zutphen-Win-
terswijk en Winterswijk-Arnhem ook een nieuwe dieseltrein inzetten die
luistert naar de naam 'de lint'. De afgelopen maanden is er uitgebreid ge
test met de nieuwe lint. Deze treinen zijn voorzien van airconditioning
en de vloer ligt op dezelfde hoogte als het perron. Dat maakt de trein
goed toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn. Verder zijn de
nieuwe Syntustreinen minder belastend voor het milieu door het lagere
brandstofverbruik en de moderne geluidsarmere dieselmotoren.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:33 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving besluiten inzake intrekking vergunning

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, liggen met ingang van 25 mei tot
en met 6 juli 2001, gedurende de openingstijden, ter inzage de besluiten
tot intrekking van de aan de heerJM. Pelgrum, Hamminkweg 4,7251RB
Vorden op 6 februari 1990 verleende vergunning ingevolge de Wet mi-
lieubeheer (inclusief melding artikel 8.19 Wet milieubeheer van 7 maart
1996) voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend ge
meente Vorden, sectie H, nummer 1226, adres inrichting: Hamminkweg
4 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Burgemeester en wethouders trekken de milieuvergunning op verzoek
van vergunninghouder in voor de verkoop van (bruto) 562,5 kilogram
NH3 productieruimte aan het agrarisch bedrijf van de heer J. Gussinklo,
Hiddinkdijk 13A, 7051 ZXVarsseveld (gemeente Wisch).
De depositie neemt met 100 % af van 3265,3 naar O mol.

Tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer de heer DJ. Kapper, Wil-
merinkweg 7. 7251 HJ Vorden op 20 maart 1998 verleende vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, nummer 551, adres inrich-
ting: Wilmerinkweg 7 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder in
voor een productieruimte van (bruto) 601,8 kilogram NH3 waarvan 589,3
kilogram NH3 over te dragen aan het agrarisch bedrijf van de heer J. Gus-
sinklo, Hiddinkdijk 13A, 7051 ZXVarsseveld (gemeente Wisch).
De depositie neemt met 87,3 % af van 3176 naar 402 mol.

Beroep
tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadvi-

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
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 terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 7 juli 2001.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met herstraten en hertegelen van trottoirs is het Wiemelink,
vanaf de Boonk tot aan huisnummer 26, tot omstreeks eind juni afge
sloten.
Op 24 mei, 2 en 3 juni zijn de tuinen van de Wiersse geopend. De Wiers-
serallee is dan gesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.



EMEENTEHUIS OP VRIJDAG 25 MEI GESLOTEN

De dag na Hemelvaart, vrijdag 25 mei 2001, is het gemeentehuis
gesloten.

IEUWE DIENSTREGELING SYNTUS

Vanaf 10 juni 2001 rijdt Syntus volgens een nieuwe dienstregeling. De be-
langrijkste wijzigingen:
Trein Zutphen - Winterswijk v.v.: frequentieverhoging op het gehele tra-
ject tot een halfuur-dienst.

Buslijn 51: geen wijzigingen
Buslijn 70S:Groenlo Ruurlo Station Kranenburg Vorden Station v.v.: door
de frequentieverhoging op de spoorlijn Zutphen-Winterswijk vervalt de-
ze lijn.
Buslijn 193: Buurtbus Vorden - Zutphen v.v.: deze bus rijdt op maandag
tot en met vrijdag in beide richtingen één rit meer.
Buslijn 280: deze belbus vervalt omdat door de Regiotaxi IJsselstreek een
grote mate van parallelliteit is ontstaan tussen de vraagafhankelijke lijn
280 en de mogelijkheden van de Regiotaxi IJsselstreek.

EGEN MINICONTAINERS

Pinkstermaandag 4 juni: de containers worden op zaterdag 2 juni ge-
leegd.
Om 07.00 uur begint Berkel Milieu met legen. Zet uw container dus op
tijd aan de weg.

Meer informatie? Zie de Afvalkalender of bel de afvalinformatielijn: tel
(0575)545646.

afval apart fu
MOOIMEEGENOMENVT

EEN BEI ER

BEGINT BIJ

plaats

Het Hoge 42

de Horsterkamp 35

Vierakkersestraatweg
20, Vierakker

Hamelandweg 15

Oude Zutphenseweg 3

Ambachtsweg 18

Biesterveld 74

kappen

plaats

aanvrager

RA.]. Nijhuis en
mw. RU. Biekart

J.W. van der Veen

L.P.T. van Turnhout

J. Gotink

E.J. Dorhout Mees

inhoud

vergroten woning

vergroten garage annex
bergruimte

vergroten woning

vrijstelling

overschrijden voor-gevel
rooilijn

inhoud woning

vergroten recreatiewoning
en garage

vergroten bijgebouw - oppervlakte
- bodemonderzoek

(gedeeltelijk)

Nuon Duurzame Energie plaatsen mast met zonne hoogte ander bouwwerk
panelen

A.J. van Zeijst

aanvrager

Dorpsstraat 7, Wichmond E. Corporaal

herplantplicht

l haagbeuk
(maat 8-10)

overige

plaats

Vorden

aanvrager

A. Schröer

vergroten woning

inhoud

vellen l kastanje

inhoud

Beachparty op 11 augustus van 16.00 - 02.00 uur
en 12 augustus van 13.00 - 19.00 uur
op het perceel Ruurloseweg 71.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na bekendma-
king van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze ver-
gunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling be-
stuur.

FVALBAROMETER

Hoe scheidt Vorden haar huishoudelijk afval?
' 1.477.956 kg

Doelstelling
213,350 kg 721,990 kg 1.SS4.402

193.810 kg

GLAS

662.689 leg

PAPIER

1.432.680 kg

GROENE
CONTAINER

42.470 kg

in 2000
Totaal

opgehaald
in 20PO

Tussen de 'muurtjes' de hoeveelheden opgehaald afvai in 2000. Oe getallen erboven wat het zou kunnen worden.

: i 49.000 kg j
r*,

U kimt in vorden alteilei soorten afval «heiden
In de/e 'afvalbarometer' kunt u /ien hoeveel van elke soort afval er
gescheiden is in 2000. Bijvoorbeeld in het afgelopen ja<« is 193.810

kg gtos gescheiden ingezameld, landelijke cijfers zeggen dat dat in
Vorden 212.350 kg /ou kunnen ;ijn. we komen cim nog iB.fUO kg

tekort. In Vorden gaat het redelijk goed met het «he«J*?n.

Alk-en hot ti><.i.ifv<i! i$ duidelijk u-vCH'i. w<» vinden in dv <juj/i> conuu-

ner ongeveer 30% groente-, fruit- en tinrwfv.il, dat n veel teveel) Hef

cherniuh a(v<iS i* te weinig. U kunt chemisch afval elke eerste vrijdag
van de maand op de marktdag afgeven bij de (hemocar, Over olie
•tofcOOftM Vindt u informatie in de .ifv^ikalender. Binnenkort krijgt u
te zien hoeveel afval er in het eerste kwartaal 2001 is opgehaald

Nieuwjeugboek van Martine Letterie:

Verplichte literatuur voor jeugd over de schaduw van de oorlog
De Vordense kinderboeken-
schrijver Martine Letterie weet
in haar nieuwe jeugdboek 'De
schaduw van het verleden' de le-
zer vanaf het begin te boeien. Al
gelijk in het eerste hoofdstuk
wordt Peter - de hoofdpersoon -
in een boekhandel geconfron-
teerd met de kreet 'Mijn zoon
leeft niet meer, dankzij jouw
grootvader en jouw vader*. Wat
de vrouw daar precies mee be-
doeld wordt pas in de loop van
het boek duidelijk.

Het boek 'De schaduw van het ver-
leden' speelt zich af in het najaar
van 1970. De 13-jarige Peter ver-

huist in dat jaar met zijn familie
naar Drenthe en begint na de zo-
mervakantie op het Drents Ly-
ceum. Ze komen zo terug in het
dorp waar Peters vader opgegroeid
is. Peter kan er niet makkelijk zijn
draai vinden.

Niet alleen wordt hij op een van de
eerste dagen uitgescholden door
de vrouw in de boekhandel, ook
de jongens van het dorp mijden
hem alsof hij een enge ziekte
heeft. Wat is er aan de hand? Als
Peter de dagboeken van zijn vader
vindt en leest dat zijn vader fout is
geweest in de oorlog wordt alles
duidelijk.

Martine Letterie past in haar boek
dezelfde techniek toe als Karel
Glastra van Loon in zijn veelbe-
sproken debuutroman 'De passie
vrucht'. Ook de hoofdpersoon van
'De passievrucht' wordt gelijk in
het begin geconfronteerd met een
opmerking die als het ware de ro-
de draad van het boek is. In 'De
passievrucht' gaat het om een
man die van de dokter hoort dat
hij geen kinderen kan krijgen ter-
wijl hij wel een zoontje heeft.
Evenals Karel Glastra van Loon
weet Martine Letterie de spanning
er tot het eind in te houden en
wordt dan pas duidelijk wat de ou-
de vrouw in de winkel bedoelde

met de opmerking 'Mijn zoon
leeft niet meer, dankzij jouw
grootvader en jouw vader'.

OORLOG

Het boek 'De schaduw van het ver-
leden' is bedoeld voor kinderen
vanaf groep acht. Eigenlijk zou
zo'n boek verplichte jeugdlitera-
tuur moeten zijn. Zo geven de frag-
menten uit het dagboek van de va-
der van Peter heel veel basisinfor-
matie over de Tweede Wereldoor-
log. Zeker in de periode waarin de
jeugd steeds minder weet over de
oorlog is zo'n boek misschien een

'speelse manier' om basisinforma-
tie zoals de zes miljoen joden die
zijn omgekomen niet te laten ver-
geten. Ook kinderboekenschrijver
Martine Letterie is geschrokken
van het recente onderzoek onder
vierhonderd scholieren waaruit
blijkt dat de kennis van jongeren
over de Tweede Wereldoorlog be
labberd is. "Het geeft maar weer
eens aan dat we erover moeten
blijven praten en schrijven", zegt
ze. En lezen natuurlijk.

Een boek als 'De schaduw van het
verleden' zal dan ook eigenlijk ver-
plichte jeugdliteratuur moeten
zijn in groep acht.



Tweede stamtafelgesprek over gemeentelijke herindeling:

'Gevoelsmatig een hele verandering'
"Waarom ik?", vroeg Mare van
der Linden toen hij uitgeno-
digd werd om deel te nemen
aan het tweede stamtafelge-
sprek over de gemeentelijke
herindeling. "Ik heb helemaal
geen maatschappelijke functie
in het dorp".

Toch was het uitgerekend de
oud-voetballer van Vorden l en
de oud-prins carnaval Mare van
der Linden die zorgde voor een
levendige discussie.

In verband met het mooie weer
hadden we 'de stamtafeF van
Hotel Bakker voor deze keer
verhuisd naar het terras aan de
achterzijde van het pand.

De andere gasten van Weekblad
Contact waren Erik Knoef van
cabaretgroep Hoe?Zo!, fractie-
voorzitter Ab Boers van het CDA
in Vorden en directeur Jopie
Wullink van de plaatselijke
VVV.

Het stamtafelgesprek vond
plaats in de week dat net de ge-
meentelijke huis-aan-huis fol-
der was uitgekomen over de
herindeling. "Ik was best wel
blij met die folder, want ik wist
eerlijk gezegd niet dat we al zo-
ver waren", aldus Mare van der
Linden.

Jopie Wullink: "Ik heb niet het ge-
voel dat de gemeentelijke herinde
ling erg leeft in Vorden. Het is ten-
minste niet het onderwerp van ge-
sprek bij de tennisvereniging. En
ook niet op het kantoor van de
VVV..."

Mare van der Linden: "Maar ik was
wel blij dat we deze week die fol-
der over de gemeentelijke herinde
ling in de brievenbus kregen.
Want om heel eerlijk te zijn, wist
ik niet dat we nu al zover waren
dat de gemeenteraad in juni gaat
kiezen tussen een fusie met Hen-
gelo en Steenderen of de VHS+ va-
riant met Zelhem en Hummelo &
Keppel erbij. Persoonlijk vind ik
het een goede zaak dat we niet kie
zen voor een herindeling met bij-
voorbeeld Zutphen. Dat is toch een
heel andere soort gemeente, daar
passen wij niet bij. Hengelo en
Steenderen daarentegen zijn plat-
telandsgemeenten die met dezelf-
de problemen kampen als Vorden.
Je hebt dus gemeenschappelijke
belangen. En dat geldt ook voor
Zelhem en Hummelo & Keppel."

Wullink: "Maar een fusie met vijf
gemeenten overviel me eerlijk ge
zegd wel een beetje. Drie is nog
wel te doen, maar vijf vind ik wel
erg groot worden. Ik ben met na-
me bang dat die afstand tussen de
burger en het gemeentehuis te
groot wordt."

Van der Linden: "Zeker als zo'n ge
meentehuis bijvoorbeeld in Hum-
melo komt te staan.."."

AFSTANDEN

Ab Boers: "Ik denk dat dat wel
meevalt. Waar zit bijvoorbeeld
jouw autodealer?

Van der Linden: "In Barneveld."

Boers: "Nee, ik bedoel waar ga jij
met je auto naar de garage toe?

Van der Linden: "Ja, naar Barne-
veld. Ik heb een auto van de zaak.
Nee, maar ik begrijp wat je be-
doelt. Die afstand tussen een

Van links naar rechts: Erik Knoef van cabaretgroep Hoe?Zo!, CDA-fractievoorzitter Ab Boers, directeur Jopie
Wullink van de VWen Mare van der Linden.

plaats als Vorden en Hummelo
valt best wel mee. Maar gevoels-
matig is het wel een hele verande
ring als er straks geen gemeente
huis meer is in Vorden en dat je
voor je paspoort bijvoorbeeld naar
Hengelo moet. Aan de andere kant
heb ik ook zoiets van: als we nu
maar tien keer tegen elkaar zeg-
gen dat fuseren een goede zaak is,
dan geloven we het met z'n allen
de elfde keer ook. Ik vind het alle
maal veel teveel bedacht. Het
wordt ons als het ware van boven-
af opgelegd. Nee, voor de burger
vind ik een grotere gemeente ge-
woon een slechte zaak. Hoewel ik
er natuurlijk ook wel de voordelen
van inzie."

Boers: "Mare heeft gelijk als hij
zegt dat het ons van bovenaf wordt
opgelegd. Want we kunnen nu wel
met z'n allen gaan roepen dat Vor-
den zelfstandig moet blijven,
maar daar redden we het dus niet
mee. We zullen een keuze moeten
maken, anders doet de provincie
dat wel voor ons. Aan de andere
kant is het zo dat de taken van de
gemeenten alsmaar toenemen en
ingewikkelder worden. Je moet op
een gegeven moment dus wel fu-
seren, omdat je het als kleine ge
meente gewoonweg niet meer
redt. Neem bijvoorbeeld de land-
bouw, de agrarische sector zit op
dit moment behoorlijk in de knel
en we moeten er dus met z'n allen
voor gaan zorgen dat het platte-
land niet verpauperd. Dat is niet
een probleem waar Vorden alleen
mee te kampen heeft, maar ook
gemeenten als Hengelo, Steende
ren, Zelhem en Hummelo & Kep-
pel zitten daarmee in hun maag.
Zoiets moetje dus gezamenlijk op-
pakken.

Gelukkig onderkennen ze in Arn-
hem, Den Haag en Brussel dat pro-
bleem en komen er de komende
tijd potten met subsidie los. En die
kansen moetje plukken. Maar dan
moet er dus wel sprake zijn van
een krachtige sterke gemeente
met gespecialiseerde ambtenaren
die alles afweten van bijvoorbeeld
plattelandsontwikkeling. Op dit
moment is het echter zo dat een
ambtenaar op het gemeentehuis
als het ware van alle markten
thuis moet zijn en veel te veel ver-
schillende onderwerpen in zijn
portefeuille heeft zitten. Hij kan
zich op die manier dus nooit spe

cialiseren. En datzelfde geldt voor
de wethouders. In de toekomst ho-
pen we dus dat de ambtenaar die
plattelandsontwikkeling in zijn
portefeuille krijgt zich daarin ook
echt kan specialiseren en met de
desbetreffende wethouder actief
de boer op kan. Nu zijn het vijf
ambtenaren en vijf wethouders
van vijf verschillende gemeenten.
Denk je dat ze die in Arnhem zien
staan. Nee, als plattelandsgemeen-
te in de Achterhoek moet je ro-
buust en sterk zijn en weten watje
wilt. Alleen dan kun je zaken als
de verpaupering van het platte
land tegengaan, maar dat geldt
ook op allerlei andere terreinen."

VOORZIENINGEN

Erik Knoef: "Ik heb wel het gevoel
dat die drie - maar ook die vijf ge
meenten - veel op elkaar lijken en
veel gemeenschappelijke proble
men hebben. En die.problemen
moet je dus ook gemeenschappe
lijk aanpakken. En om dan alleen
voor de vorm nog in elk dorp een
burgemeester te houden die de
volksfeesten afklept - nee - dat
hoeft voor mij dan ook niet meer.
Aan de andere kant vind ik zo'n
herindeling ook wel weer een be
dreiging voor met name een dorp
als Vorden. Met name als ik kijk
naar voorzieningen als een zwem-
bad, een sporthal en de biblio-
theek. Onze jongens kunnen nu
lopend naar de bibliotheek, maar
moeten de kinderen straks naar
Hengelo als ze een boek willen Ie
nen? Natuurlijk verdwijnt zo'n bi-
bliotheek niet van de ene op de an-
dere dag, maar op termijn ben ik
er wel bang voor dat we daar naar
toe gaan. Zeker als zo'n nieuwe ge
meente er financieel niet zo goed
voorstaat. Dan wordt er natuurlijk
het eerste gesneden in dat soort
voorzieningen."

Boers: "Dat valt reuze mee. Ik denk
dat we er dan nog eerder voor kie
zen om de gemeentelijke belastin-
gen te verhogen. Zeker als een
zwembad of bibliotheek goed
loopt, kun je het volgens mij niet
maken om zo'n voorziening maar
te sluiten omdat het financieel
even wat minder gaat met de ge
meente. Een politieke partij die
dat in zijn hoofd haalt die kan
zich volgens mij wel opheffen. Als
politicus moetje namelijk niet uit

het oog verliezen dat dergelijke
voorzieningen er voor zorgen voor
een levendige gemeenschap."

Van der Linden: "Zou het daarom
ook geen goed idee zijn om in Vor-
den straks gewoon een soort van
bijkantoortje te houden waar de
mensen uit het dorp terecht kun-
nen voor hun paspoorten en rijbe
wijzen?"

Knoef: "Ja, elke donderdagmiddag
een zitting in het kader van de ge
meente komt naar u toe!"

Wullink: "Misschien moet je eer-
der denken aan een soort van ser-
vicecentrum waar je allerlei zaken
combineert zoals gemeente, VW,
postkantoor en politie."

Boers: "Ik ben het er mee eens dat
je er voor moet uitkijken dat de
burger steeds verder van de ge-
meente komt af te staan. Als poli-
tieke partij vragen wij ons dan ook
dikwijls af hoe je dat zoveel moge
lijk kunt voorkomen. Zo is er in
het noorden van het land een ge
meente die met een soort van bus
langs de verschillende kernen rijdt
waar de mensen dan terecht kun-
nen voor hun paspoorten en rijbe
wijzen. Maar aan de andere kant
heeft een gemeente als Wester-
bork juist heel bewust gekozen
voor centralisatie. Dus gewoon één
gemeentehuis. Maar dan wel een
gemeentehuis waar je van 's mor-
gens acht tot 's avonds zes terecht
kunt."

Knoef: "Daar zie ik in principe ook
meer in dan een gedeeltelijke
openstelling op dinsdagmorgen
van negen tot elf ergens in een bij-
kantoortje in Vorden. Want dan ik
kan niet. De meeste mensen wer-
ken dan. Daarentegen is het voor
mij geen enkel probleem om 's
middags na vijf uur even langs het
gemeentehuis te wippen. En dan
maakt het ook niet uit of het ge
meentehuis nu in Hengelo of
Hummelo staat. Daar ben je ook
met tien minuten."

ECONOMISCHE MOTOR

Boers: "De nieuwe motor van deze
regio moet het toerisme en de re
creatie worden. Daar liggen onze
kansen. Denk met name aan al die
babyboomers die straks met zak-

ken vol met geld de wereld rond-
gaan. Wat dat betreft liggen er on-
gekende recreatiemogelijkheden
voor vijftig plussers in en rondom
Vorden. De ene dag lekker fietsen
of kanoën op de Berkel om weer
een paar kilootjes kwijt te raken
en de andere dag lekker met een
biertje achterop het terras bij Bak-
ker zodat kilootjes er bij wijze van
spreken meteen weer aanzitten."

Van der Linden: "Maar we moeten
daarbij wel uitkijken dat het hier
geen tweede Valkenburg wordt.
Want daar zit in Vorden volgens
mij niemand op te wachten. Ver-
der vind ik dat we niet teveel op
één paard moeten wedden. Bin-
nen zo'n nieuwe gemeente moet
er natuurlijk ook wel plaats zijn
voor uitbreiding van industrie."

Boers: "Maar dat verliezen we heus
niet uit het oog hoor. Samen met
de gemeenten Hengelo en Steen-
deren gaan we dan ook straks een
soort regionaal industrieterrein
ontwikkelen aan de Zutphen-Em-
merikseweg in Baak, waar de oude
coöperatie staat. En dat industrie
terrein komt er. Daar ben ik van
overtuigd. Op zich is dat natuur-
lijk een fantastische locatie want
je hebt daar een mooie ontsluiting
naar Doetinchem een Zutphen, je
zit midden tussen die twee ge
meenten in. Het enige nadeel van
die locatie is dat er geen openbaar
vervoer is, maar verder kun je daar
zeker een goede werkplek van ma-
ken."

TOERISME

Wullink: "Ik wil nog graag even te
rug komen op het toerisme in het
dorp. Ook de VW is van mening
dat Vorden geen tweede Valken-
burg moet worden. Een zekere
groei is prima, maar het moet ook
weer niet te massaal worden. Wat
ik wel jammer vind in Vorden is
dat we het er een beetje op aan la-
ten komen als het gaat om de acti-
viteiten voor de toeristen. We te
ren nu iets teveel op de dingen die
we hebben.

Ik ben wel eens jaloers als ik zie
wat ze in Ruurlo allemaal organi-
seren rondom het kasteel daar. Ik
zou willen dat we ook meer van
dat soort activiteiten in Vorden
zouden krijgen. Natuurlijk is zo'n
braderie in zomer hartstikke leuk
maar je zou in zo'n zomerperiode
eigenlijk elke week of elke twee
weken goede activiteiten moeten
hebben. Want dat trekt mensen. Ik
denk dat je zoiets gezamenlijk
moet doen.

Ik zie dat dus niet alleen als een
taak van de VW, maar ook bijvoor-
beeld van de ondernemersvereni-
ging, de horeca en de gemeente.
Want het is een gezamenlijk be
lang dat er veel toeristen naar het
dorp komen. Aan de andere kant
weet ik ook wel dat het ontzettend
moeilijk is om allerlei zaken te or-
ganiseren, want je bent altijd af-
hankelijk van de inzet van vrijwil-
ligers. En tegenwoordig heeft ie
dereen het al ontzettend druk. We
kunnen ons daarom in eerste in-
stantie ook veel beter toeleggen op
het uitbreiden van bestaande eve
nementen. Wat dacht je bijvoor-
beeld van de jaarlijkse kunstmarkt
in augustus. Breidt zo'n dag maar
een beetje uit. De horeca zou daar
bijvoorbeeld heel leuk op in kun-
nen spelen. En datzelfde geldt
voor een Beach Party bijvoorbeeld.
Zo'n dag trekt duizenden mensen
maar in het dorp zelf wordt daar
niets mee gedaan. En dat vind ik
wel eens jammer."



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van maandag 28 mei tot en met 24
juni 2001, voor een ieder in de bibliotheek en op de ge-
meentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelij-
ke ordening (koetshuis), ter inzage liggen de ontwerp-
bestemmingsplannen 'Buitengebied 2000 nr. 1' en 'Bui-
tengebied 2000 nr. 2'.

Deze bestemmingsplannen hebben betrekking op na-
genoeg het gehele buitengebied van de gemeente Vor-
den. Het plan 'Buitengebied 2000 nr. 1' is een partiële
herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied
1982', inclusief een aantal - naderhand tot stand geko-
men - wijzigings- en herzieningsplannen. Het bestem-
mingsplan 'Buitengebied 2000 nr. 2' is een partiële her-
ziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1994'.

Beide plannen omvatten:
1) de opname van wijzigingsbevoegdheden voor:

a) functieverandering van delen van de agrarische
bebouwing voor de ontplooiing van een niet-agrari-
sche nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf;
b) functieverandering van de voormalige agrarische
bedrijfsbebouwing na beëindiging van het agrarisch
bedrijf;
c) (gedeeltelijke) functieverandering van de landelijke
woonbebouwing (burgerwoningen) voor niet-agrari-
sche bedrijfsactiviteiten;
d) functieverandering van een niet-agrarisch bedrijf
in een ander niet-agrarisch bedrijf of in landelijke
woonbebouwing;

2) de opname van een woonbestemming voor burger-
woningen, die tot nu toe onder het overgangsrecht
vielen;

3) de omzetting van de agrarische bestemming in een
woonbestemming voor die percelen, waarop de ag-
rarische bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over de plannen (schriftelijk) kenbaar maken
aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250
HA VORDEN.

Vorden, 23 mei 2001

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend met toepassing van het bepaalde in artikel 19, eer-
ste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel
50, lid 4 van de Woningwet, medewerking te willen ver-
lenen aan het plan voor:

1. de verbouw/vergroting van de woning Wildenborch-
seweg 13;

2. het vernieuwen van een bijgebouw en het plaatsen
van een hooiberg op het perceel Bergkappeweg 2.

De ruimtelijke onderbouwing voor de vrijstelling alsme-
de de op het bouwplan betrekking hebbende tekenin-
gen liggen, met ingang van maandag 28 mei tot en met
24 juni 2001, voor een ieder ter inzage in de bibliotheek
en op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis), met de mogelijkheid
gedurende die periode schriftelijk zienswijzen aan ons
kenbaar te maken.

Vorden, 23 mei 2001,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - L e en au t o gratis etc.

BOWfi

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon 0575-571660

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrjf
VAN Hf i£|

lMllM U l V
Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039

T PRIKKELENDE AANBIEDING
VOOR BI] DE DEUR! T

VERO
VOETENVEGER

95
€11,32

EN ONS ADVIES KOST U NIETS

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

Geef het door,
rechts gaat voor

DlE M'DLLE

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

Woensdag voor Hemelvaart zijn wij
de gehele dag geopend.

Woensdag

zachte broodjes

6 halen 5 betalen
Vrijdag en zaterdag

aardbeienslof)e

met spijs, verse aardbeien en slagroom

Het loopt als een trein

spoortjes

lekker voor bij de koffie T JL y\J \J per stuk

Leonidas bonbons

lOOgram/ 3)95

Feestje vieren?
Wij verzorgen graag uw gebak, vlaaien, party hapjes,

salades, broodjes, warme en koude buffetten,
bonbons en belegde en hartige broodjes.

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek

EEN BELANGRIJK
ARTROSE-INITIATIEF

De Reumabestrijding in Nederland bestaat 75 jaar. Er is nog veel te doen.

Een van de vijf huisartsencon-
sulten heeft met gewrichts-
klachten te maken. Daarvan
vormt artrose het grootste
aandeel, zo'n 650.000 mensen
lijden hieraan.
Bij ouderen is artrose de meest
voorkomende gewrichtsaan-
doening.

Een groot onderzoek
Het Nationaal Reumafonds
heeft daarom het initiatief
genomen voor een groot on-
derzoek naar de oorzaken en
behandeling van artrose. De-
ze extra impuls tot onder-
zoek, genomen in het kader
van het 75-jarig jubileum,
vergt vijf miljoen gulden.

Helpt u ook? Giro 324!
©

Nationaal Reumafonds

Voor vragen over (leven met)
reuma: De Nationale

Reumalijn 0900 - 2030300
www.reumafonds.nl



Pleinmarkt geslaagd:

Vijf mille voor restauratie
ramen Dorpskerk

De show van het jaar

De "Pleinmarkt" die zaterdag
op het Marktplein werd gehou-
den, heeft f 5.067,- opgebracht,
aldus penningmeester Rinus
Ilbrink. De Veilingcommissie
Vorden, die deze markt organi-
seerde, zal het geld bestemmen
voor de restauratie van de ra-
men van de Nederlands Her-
vormde Dorpskerk.

Het was de gehele dag een komen
en gaan van veel mensen, waarvan
velen zich diverse "koopjes" aan-
schaften. Er was dan ook een grote
variatie van artikelen zoals bed-
den, kasten, stoelen, banken, glas-
werk, boeken, langspeelplaten,

noem maar op. Aan deze dag
werkten in totaal ca. 50 vrijwilli-
gers mee, die s'ochtends om 7.00
uur al in touw waren. Op dat tijd-
stip werden de kramen opge-
bouwd, waarna om half tien met
de verkoop werd begonnen.

Tussen de boedeldag van 25 au-
gustus bij de familie Lenselink aan
de Schuttestraat en de boeken-
markt op 20 oktober in "De Voor-
de", zal er op 15 september een vei-
ling worden gehouden in de grote
zaal van "De Herberg".
Deze veiling moest onlangs van-
wege de MKZ crisis worden uitge-
steld.

GENDA V O R D E N

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer infor-
matie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 553405.

(MBvO): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.

MEI
23 ANBO klootschieten bij camping

de Kleine Steege
29 KBO gewone soosmiddag
30 Welfare handwerkmiddag Weh-

me (kraamverkoop)
30 ANBO klootschieten bij camping

de Kleine Steege
31 Bejaardenkring Dorpscentrum
31 HVG dorp Vorden. Gezellige

avond.

Pinkstervuur in Baak
Op zaterdag 2 juni aanstaande
wordt aan de Bonte Koeweg in
Baak een pinkstervuur ontsto-
ken. Het traditionele paasvuur
van de stichting "Open Jeugd-
en Jongerenwerk Baak" kon dit
jaar wegens het heersende
mond- en klauwzeervirus geen
doorgang vinden. De houtsta-
pel is echter blijven liggen en
deze wordt nu dus op de dag
voor pinksteren ontstoken.

Aangezien de situatie rond MKZ
op dit moment zeer positief te
noemen is en hopelijk nog beter
wordt, heeft de stichting "Open
Jeugd- en Jongerenwerk Baak" in
nauw overleg met de gemeente be-
sloten er alsnog een evenement
van te maken.

De houtstapel wordt ontstoken op
de Paasweide aan de Bonte Koeweg

te Baak. Op het terrein zal muziek
aanwezig zijn en er zal genoten
kunnen worden van een drankje.

Bij het betreden van het terrein zal
naar een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd worden. De stichting ge-
bruikt de opbrengst van het
pinkstervuur om activiteiten te or-
ganiseren voor de Baakse jeugd,
zoals onder andere een kamp en
een playbackshow.

Op dezelfde avond zal, de in Baak
en omgeving inmiddels zeer be-
kende band, Silhouette optreden
in de feesttent tegenover Huize
Baak.
Dezelfde tent wordt op Eerste
Pinksterdag 's middags gebruikt
voor het jaarlijkse Kasteelfestijn,
waar de bands Shit Happens, Ge-
woon Jansen en Kas Bendjen zul-
len optreden.

GAAT U OOK
DUTHLER DE

Bij Duthler in Zutphen maakt u de hele
maand mei kans op één VIP-luchtballon-
vaart, inclusief; een heerlijk buffet;: met
drankje,: een gratis polo met bijpas-
sende cap en uiteraard na afloop het
luchtdoopcertificaat

Bij iedere ipo gulden besteding in
mei krijgt u een kanskaart. Dus u
bepaalt zelf hoeveel kans u maakt

Het Duthler team staat voor u klaar met
mooiste mode voor dames en heren.

uth/er,mode
z u t p h e n •

Troelstralaan 39-43, (0575) 52 6ÓI80
Ziekenhuis ri. De Stoven/ rotonde rechts/ 2e str, links

De leerlingen van de O.L. Basis-
school Dorp voerden vrijdag-
morgen "de show van het jaar"
op.

Dit keer waren de kinderen van l B
en 2B van juf Alie Perdok aan de
beurt om hun toneelkunst aan

ouders, opa's en oma's te tonen in
de school in de grote ruimte.
Het thema was dieren!

Jan en Dina Klein Wassink
vijftig jaar getrouwd

Vrijdag 25 mei is het precies
vijftig jaar geleden dat Jan en
Dina Klein Wassink van De Klei-
ne Wiersse uit Ruurlo in het hu-
welijk traden.

Die dag staat het tweetal nog bij
als de dag van gisteren, mede door
de gigantische onweersbui die op
25 mei 1951 boven Ruurlo los-
barstte. Jan Klein Wassink (75)
werd geboren op boerderij 't Slag
aan de Slagmansdij k in Ruurlo, Di-
na Hendriksen (73) op boerderij
Nooitgedacht in de Vordense
buurtschap 't Medler. Ze leerden
elkaar kennen in 1946 op een brui-
loft in Vorden. "Van brulfte kwam
brulfte", zegt Dina. Het tweetal
verhuisde in 1953 naar boerderij
De Klein Wiersse die onder het
landgoed De Wiersse valt.
Jan Klein Wassink werkte bijna
zijn gehele leven in de bosbouw,

eerst als medewerker van baron
Van Heeckeren ('jonker Bobby') in
de Veldhoek, later in de bossen op
zowel landgoed 't Medler in Vor-
den als 't Zelle in Hengelo (Gld),
beide eigendom van de familie
Van Dorth. Daarnaast bestierde
het echtpaar vele jaren een klein-
schalig boerderijtje met enkele
koeien en vleesvarkens. Dina was
enkele jaren actief als bejaarden-
hulp in Ruurlo. Af en toe is Jan nog
wel eens te vinden in de bossen
van 't Medler. "Maar dat moet je
meer zien als hobby", aldus Klein
Wassink, die samen met zijn
vrouw nog zeer actiefis binnen de
Ruurlose afdeling van de ANBO.
Naast de wekelijkse ouderengym-
nastiek, het volksdansen, de fiets-
tochten en het koersballen, speelt
het jubilerende echtpaar bijna we
kelijks ook nog een partijtje kloot-
schieten met een vriendengroep.

Eenmaal per maand kegelen bei-
den met een aantal leden van
buurtvereniging De Wierssenhook
in dorpscentrum 't Onderschoer
in Barchem. "We zijn inderdaad
bijna dagelijks wel actief buitens-
huis en dat houdt ons jong van
geest en lichaam", aldus Dina. Alle
activiteiten bezoeken ze met de
fiets, die onafscheidelijk met het
tweetal verbonden is. Zo hebben
ze nog niet zolang geleden 'even-
tjes' een fietstocht gemaakt naar
hun dochter die in Biddinghuizen
woont.
Het echtpaar heeft drie kinderen
(waarvan de oudste zoon werkt bij
het Koninklijk Huis in Den Haag)
en zes achterkleinkinderen. Het
gouden paar geeft aanstaande za-
terdag (26 mei) een receptie en een
bruiloftsfeest voor familie, vrien-
den, buren en kennissen bij De
Keizerskroon.



H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

SERVICE

Hemelvaartsdag
GEOPEND

9.00 - 13.00 UUR

GEOPEND
10.00- 17.00 UUR

Fa. Heijink
Leestenseweg 10 • Zutphen Tel, 0575 • 5217 96

PROBLEEMLOOS
GAZONMAAIEN

• Sabo gazonmaaiers
met en zonder aandrijving, opvangbak en
katalysator

• Gastel Garden zitmaaiers
100% opvang, gegarandeerd ook onder de meest
natte omstandigheden

• Stiga en Husqvarna zitmaaiers
met Mulch-systeem

• Diverse toebehoren
w.o. aanhangwagen, kunstmeststrooiers, vertiku-
teerharken, gazonrol

• Robin bosmaaiers, strimmers, heggescharen
en graskantsnijders

• Karcher reinigingsapparatuur

Geheel vrijblijvend komen wij naar u toe
het een en ander demonstreren.

Dringend ter inruil gevraagd: gebruikte
loop- en zitgazonmaaiers.

Te koop: enkele gebruikte zitmaaiers,
Castel Garden en White met opvang.

Tevens onderhoud van alle merken tuinmachines.

BRINKMAN Azinkdijk 8
7218 NG Almen
Telefoon 0575-431297

B.V. (in het buitengebied
•i tussen Almen en Harfsen)
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Al begint de nieuwe supermarkt reeds te wennen .. . onze

EXTRA AANBIEDINGEN
BLIJVEN U VERRASSEN

Braadworst
Lotus keukenpapier

5•
98

pak 2 rollen 2pakken halen >- Bm pakken betalen

PJCkwick HSthee diverse smaken

3 9
pakken halen ->- îwpak 1 liter pakken betalen

uit eigen oven stuk van 7.95 voorAppeltaart

oh Ananas
Groene planten in vaaspot

nu JJb halen ->- m

3•
99

per stuk 12.50 betalen

Openingstijden:
maandag il m woensdag van 8.00 - 20.00 uur - donderdag i.v.m. Hemelvaart gesloten

vrijdag van 8.00 - 21.00 uur l zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

Albert Heijn en Gall en Gall
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205 GALLS GALL

Adverteren in Contact?
Vraag naar de

vele mogelijkheden van doorplaatsing
in meerdere edities

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

zoals:

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

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

7202 BP Zutphen
Tel. 0575-526456 / 546788 / 06 20247581
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Onze befaamde
hazelnootschuimtaartjes

Hazelino
deze week
van f 12,50 voor

f 9 , Specialiteit:

zwanehalzen

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF



VORDENSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

VORDEN

Op zondag 27 mei

is er in Vorden

koopzondag

van 12.00 - 17.00 uur.

De hiernaast

genoemde bedrijven

nemen hieraan deeL

1 KETTELERIJ
2 FREEWHEEL
3 FASHION CORNER
4 HELMINK
5 BLEUMINKTWEEWIELERS
6 SUETERS
7 MD MEUBELEN
8 TUUNTE FASHION
9 GARDEN MASTER

10 VISSER MODE
11 ETOS BARENDSEN
12 WEULEN KRANENBARG
13 DROGISTERIJ TEN KATE
14 SIEMERINK JUWELIER/OPTICIEN
15 KLUVERSE VORDEN
16 GIESSEN SCHOENMODE
17 ANTHONY'S
18 POLMAN WONINGINRICHTING
19 DAVORTA BLOEMEN
20 ROOSENSTEIN QUALITY WEAR
21 BARENDSEN FIXET
22 MEEKS MEUBELEN
23 DUZO FASHION

Ook de
Vordense
horecaondernemers
verwelkomen u
graag:

HOTEL BAKKER

KERKEPAD IJSSALON

GRILL-RESTAURANT DE ROTONDE

PANNENKOEKHUIS KRANENBURG

PANNENKOEKHUIS DE VORDENSE PAN

CAFÉ-REST. T WAPEN VAN T MEDLER

ASYA RESTAURANT

KWALITARIA DE BUURMAN



^ZONNEBRILLEN OP
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Kiest u voor Extreem zonneglazcn met ccn goudkleurige ont-
s{ncgcling? Dan kiest u voor perfectie met W()% UV bescher-
ming, een optimaal contrast en reflexvermindering. Veiligheid,

comfort en stijl in één! Natuurlijk bij uw vakman-opticien!

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphensewes 7 7251 DG Vorden Tel. 0575-551505

27 mei koopzondag:

OW/

o.a. • Husqvarna • Sabo • Toro • Wolf

o.a. • Hartman • Aquarius

BARGNDSGN
VORDGN ZUTPHENSEWEG 15 'TELEFOON 0575-552159

'

<Mfe«H| »27 mei
m- m-

'ê'ê

Benieuwd naai' de nieuwste woontrends?
Kijk dan eens bij Helmink Meubelen!

Helmink
volgt de
nieuwste

woontrends
op de voet.

Met t iental len
woonideeën,

van modern tot
klass iek. En een
enorme keus in

woningtext ie l .
Ook de afdeling
s laapcomfor t b iedt

een r iante keus in
diverse s laapsyste-
men, mat rassen en

bed l i nnen . Kor tom,
de mooiste woon-
trends v indt u elk

seizoen weer bij
Helmink Meube len .

Helmink is ook gerenommeerd
slaapspecialist. Met
een enorme keuze in
ledikanten,

d
boxsprings, waterbed-

en, bedtextiel etc.

Een ruime collectie fauteuils
voor jong en oud met zit-
comfort op maat. Met rug-
verstelling, zitlift, relax-
stand hoog of laag, hand-
bediening, elektrisch,
opstahulp of massage...
Seniorenfauteuils
worden evt. thuis op
maat aangemeten.

V o r d c
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I R

Zondag

profiteer van
de diverse

koopzondag
aanbiedingen'.

www.helminkmeubelen.nl
B I J U T H U I S ,

mei

koop-

zondag

in

Vorden

van

12.00

tot

17.00
uur.

Tot



F400.- KORTING OP DE AURA FAME!

REGEN-
WANTEl
DAMES

BEKEND
VAN RADIO

EN TV

PR HL
DE FIETSSPECIALIST

BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. 0575-551393
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. 0575-519526

GMG VOOROUO

ROOSENSTEIN
QUALITY

WEAR

DAMES en HEREN Casual Wear
Burgemeester Galleestraat 12

7251 EB Vorden • Telefoon 0575-553879

NTHONY'S

~ Tel. (0575) 55

Zondag 27 mei
koopzondag-
aanbiedingen bij
Anthony's

Woodmen houthakkersshirt
in diverse kleuren - van 69,- voor

Country fleece jackets
ruitdessin van 189,- voor

Zomer waxjas
van 159,- voor

49,00

149,00

129,00

6,9:Zomerkaarsen
in verschillende geuren - van 8,25 voor

Pimpernel coasters (onderzetters)
van 26,95 voor

Meerdere aanbiedingen? Kom langs ... of beter nog.. . kom even geheel
vrijblijvend binnen eens kijken!
Deze aanbiedingen zijn uitsluitend op zondag 27 mei geldig.

Tbt ziens bij Anthony's Burg. Galleestraat 22

00•Star Wars
draaibare lolly van 9,95 nu

•Tuinmeubelen

1 o%_
korting

Acties alleen geldig tijdens de koopzondag.

Tot ziens bij

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
MUZIEK
LEKTUUR

S U ETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

Chipknip

Kijk voor
meer

nieuws
op;



VORDENSE
ONDERNEMERS

VORDEN

Hemelvaartsdag
24 mei

geopend van
10.00 tot 17.00 uur

Koopzondag
27 mei

geopend van
10.00 tot 17.00 uur

Vorden
Ruurloseweg 65 A, 7251 LB Vorden

Telefoon 0575 - 55 36 71

Boordevol buitengewone tuinideeën!

El 12.00 - 17.00 UUR

KOOPZONDAG
27 MEI

Bij besteding van f 50,-

GRATIS
parfumset 'Creature'

t.w.v. f 14,95

tOSB ARENDS6N
Zutphenseweg 3 - Vorden - Telefoon 0575-554082

l RAYMOND WEIL
GENEVE

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden "Tel. 0575-551505 J

Watch i
New Col

CORNER

o be

G-Star

Pal l Mail

T.R.P.

ON-L-Y

Levi's

Wrangier

S'Oliver

Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 0575-552426
Markt 21-Zelhem-Tel. 0314-623706



El 12.00 - 17.00 UUR
Ska te/Skeeler Kastelen toch t:

Vierde editie
Alternatieve
Kastelentocht
maandag 4 juni 2001, Tweede Pinksterdag

Na een zorgvuldige afwe-
ging i.v.m. de MKZ-situ-
atie heeft Free-wheel, in
overleg met de gemeente,
besloten de voor Tweede
Pinksterdag geplande
skate/skeelertocht door
te laten gaan.

Alweer voor de vierde ach-
tereenvolgende keer organi-
seert Free-wheel Sport & Re
creatie de skate/skeeler Kas-
telentocht te Vorden. De
tocht is tot op heden de
grootst georganiseerde 1-
daagse skate/skeelertocht
van de regio Oost in de ge
schiedenis van Skatebond
Nederland (SBN).

Deelnemers kunnen kiezen
uit de afstanden 15, 20, 30
en 60 km, zodat zowel de re
creant, als de afstandrijder
naar hartelust kan mee-
doen. De tocht telt boven-
dien mee voor het toerkan-
jerklassement van de SBN
onder wiens auspiciën de
tocht wordt georganiseerd.
Het parcours bestaat voor
het grootste gedeelte uit
goed tot zeer goed asfalt en
slingert door het fraaie Ach-
terhoekse coulissenland-

schap. De tocht valt onder
de categorie 'vrije tochten',
zodat zowel beginners, als
gevorderden de tocht in
hun eigen tempo kunnen
rijden. De tocht is volledig
bewegwijzerd en een ieder
krijgt een routebeschrij-
ving.
Omdat de routes voor een
groot deel in de rustige bui-
tengebieden van Vorden
zijn uitgezet, is de tocht ook
zeer geschikt voor de begin-
nende skater/skeeleraar.
De organisatie verwacht een
groter aantal deelnemers,
gezien het feit dat er al een
aantal georganiseerde toch-
ten zijn afgelast wegens
MKZ.

De start:
's morgens in de Burge-
meester Galleestraat, bij de
VW (is tijdelijk afgesloten 's
morgens).

Organisatie:
Freewheel Sport & Recre
atie, tel. 0575-554228.

Inschrijving:
via www.freewheel.com of
vanaf 9.00 uur op de dag
zelf.

Oiverse
aanbiedingen

Alleen tijdens de koop-
zondag, bij aankoop van

elk paar schoenen (vanaf 50.-),
1/5 staatslot met jackpot kado.

Koop een schoen en ..........
win een miljoen !!

OP=OP (alleen op 27-5-2001 geldig)

KOOPZONDAS 27 MEI

SCHOENMODE
Beatrixpleln 6, 7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4,7251 BB Vorden

www.Giesen.Shoes.nl Giesen@Shoes.nl

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

in 't zonnetje
Voor alle herenmode geldt
t/m koopzondag 27 mei:

Het tweede artikel
voor de helft

van de prijs
(U betaalt de helft van het

artikel met de laagste prijs, aanbie-

dingen uitgezonderd).

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
Kaalte - Terborg - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

De Nierstichting zoekt collectanten
Voor de nationale collecteweek zoekt de Nierstichting
enthousiaste collectanten.

Bel voor meer informatie:
035-697 80 50

Nationale collecte
16 t/m 22sept. 2001

6 Q
VOO*

GOfOt DOREN NIERSTICHTING
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|l|, Wildkamp

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
Borcu/o (GW.)

rel. 0545-272795

Kijk voor
meer

nieuws op:

VLAAI VAN DE WEEK:

Citroenvlaai f 10,-

Deense krakelingen
per stuk f 1,50

Cakino
cake met kersen of tropical

lekker fris

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Bosvruchtensnit f 9,00
Woensdag de gehele dag geopend

' "
• • ' -

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

HENDRIKS
voor al uw audio- en videoreparaties

Wordt gehaald
en gebracht.

Hoge service,
lage prijzen.

Telefoon 0575-523843

MAGERE

RUNDERLAPPEN 1 kg 11,00

MALSE BIEFLAPPEN
1 kg 13,00

VARKENSLAPPEN
1 kg 8,95

BARBECUEPAKKET
karbonade, hamburger, speklap,
worstje, 2 x saté per stuk nu 7,50

BOERENGEHAKTROLLADE
per stuk nu 4,UU

Weekpakket vleeswaren

100 gr VARKENSROLLADE 2,45

lOOgrLEVERKAAS

lOOgrGRILLWORST

NU VOOR

Elke week op de markt in Vorden uw vakslager D IJ KG RAAF

0 PERKPLANTEN 10 voor 3,95

30 voor 10,00

0 BOS ROZEN a 20 stuks 9,95

0 2 BEGONIA'S

Bloemen en planten

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

10,00

Forumdiscussie voor/door VHS++
Thema: Gemeentelijke herindeling

Woensdag 30 mei zaal 't Witte Paard te Zelhem

Discussieleider: Erik Hagelstein (Omroep Gelderland)
Forum wordt gevormd door: WD, PvdA, GB, CDA

CDA Hengelo, Hummelo & Keppel,
Steenderen, Vorden, Zelhem

Zie ook het CDA-informatieblad dat 18/19 mei
huis-aan-huis is verspreid!

Hebt u ook nog niet dat tente gevoed, wij
verlangen al naar de zon en hebben

ZOMEftKRIEBELS
Metoa eenjarige bloemen.
Een stand van de KMTP .
Demonstraties bloemschikken.

Leuke kinderworkshop
Div terras aankledingen met
potten, metaalproducten etc.

^^^^^^ Een imker en div. kuip-, vaste-
én klimplanten

Een gezellige markt met allerlei leuke
neven aktieviteiten. Dit alles 26 mei aan
de Rijksstraatweg voor de winkel van
Kok Bloemenservice te Warnsveld

KOK
S 7231 AH

Tel/: O575-5227O4

Aanvang van 10.00 uur tot 16.30 uur

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI O
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Telefoon 0575-492118 of 0575-552414

UW WARME BAKKER. EEN VERSE ZAAK
Garantmarkt/bakkerij Besselink is een gezellige buurtwinkel in Wichmond.
In onze winkel verkopen wij naast verse groenten, zuivel, vlees en kruidenierswaren,
brood en banket uit onze eigen bakkerij.

Voor de winkel zijn wij met spoed op zoek naar een

enthousiaste en gemotiveerde medewerker
(± 32 uur per week)

Wij zoeken iemand die goed in teamverband kan werken en over goede sociale en
communicatieve vaardigheden beschikt.
Het betreft een afwisselende baan die bestaat uit alle voorkomende werkzaamheden
in en rondom de winkel.

U kunt telefonisch dan wel schriftelijk uw sollicitatie richten aan:
de heer W. Besselink, Dorpsstraat 6, 7234 SN Wichmond. Telefoon 0575-441837

GARANTMARKT/BAKKERIJ
BESSELINK
Dorpsstraat 10
7234 SN Wichmond
Telefoon 0575-441239

UW GARANTMARKT. EEN ZEKERE ZAAK



Biej ons in
d'n Achterhook
A'j uut een groot gezin komp en een vader heb die van een geintjen
hold dan ko'j nog wel 's wat met maakn. Zo ok biej de Biesterbossen.
Zeuven jonges en drie deerns waorvan vier jonges nog in huus
waarn. En dan kump moederdag d'r an. Vader zeg tegen de jon-
ges:"denk iejluu d'r an, zondag is 't moederdag, dat mo'j neet vegetn!.
O jao, dat wissen ze wel, zeien ze, al hadn ze d'r eerlijk ezeg gaar neet
an edach.

Dus mos t'r nog haostig wat eprakkezeert wodn. Een deuze bonbons
was gauw ehaald en een busken bloemen uut 'n hof, dat was zo veur
mekare. Ze mossen van vader nog wel wetn of moeder wel zolange in
bedde bleef tot zee eur kornien verrassen. "Jao, dat zol wel at ze neet
al te late waarn". Dus zondagsmaans an de gange. 't Presenteerblad,
waor was dat eigenlijk. Dat wier jao haos nooit gebruukt.

't Lei in de kaste met van alle prottel d'r op. De soepleppel, de
schuumleppel, de potstamper en nog meer van den rommel. Met vol-
le gerammel wodn d'r alles af emieterd, later zoln ze 't wel weer op
de plaatse leggen, 't Theeblad was nog wel goed an de maote zodat 't
kopken thee, 't beschuutjen, 't zachte gekokte eitjen en de bluumkes
uut 'n hof d'r allemaole op kon. De deuze bonbons was nog wel aad-
ig ruum uutevaln zodat ze die maor ampat mossen geevn. Maor 't
zaog t'r allemaole heel feestelijk uut, wat zol moeder daor van op-
kiekn.

Met z'n drieeen gingen ze de lange gang deur nao va en moe eur
slaopkamer. Daorbiej zongen ze ok nog iets wat ze zelf hadn be
dach:"'t moederdag, 't is moederdag, dan wod de thee op bedde
ebrach". Zo gingen ze de slaopkamer binnen umme moeder te ver-
rassen. Maor wat wil 't geval, moeder was t'r helemaols neet. Gin
moeder te zien in bedde. Too zee van de veraltereerdigheid weerum-
me leepn, kwamn ze moeder tegen. Die was net achter an inekom-
men. Ze had 's aovends teveurn opepast biej de kleinkinder en was
daor blievn slaopn. En zo had vader ze mooi te pakken ehad. En dat
heurt zo biej 't leaven, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Wereldwinkel tevreden

Kerkdienst in het dialect
in Wichmond
Op zondagochtend 27 mei wordt
in de Nederlands Hervormde Kerk
te Wichmond voor de derde maal
een kerkdienst in onze eigen
streektaal, het Achterhoeks dia-
lect, gehouden. Net als in de twee
voorgaande jaren is ook nu weer
ds. L.W. Nijendijk uit Midlum
voorganger in deze dienst. Ds. Nij-
endijk spreekt 'ons dialect'; hij is
in deze streek geboren en opge-
groeid. Er worden diverse liederen
gezongen uit de bundel die in
1998 door het Staringinstituut is
uitgebracht voor de Achterhoek en
de Liemers en er wordt gelezen uit
de bijbelvertaling van de bekende
theoloog professor dr. Anne van
der Meijden.
De afgelopen twee jaren trok deze
dialectdienst veel belangstelling,
ook van buiten de hervormde ge
meente Wichmond. Een kerk-
dienst in het dialect is misschien
even wennen, maar eigenlijk heel
logisch: in de middeleeuwen en
tot ver daarna, waren kerkdien-
sten in het Latijn: gewone mensen

konden dit niet verstaan. De kerk-
hervormer Luther was een groot
pleitbezorger van vieringen in de
eigen taal, voor ons in het Neder-
lands. Zo kan iedereen het ver-
staan en staat de viering dicht bij
de mensen. Toch is het voor velen
van ons het Nederlands niet de
taal die we dagelijks met elkaar
spreken: dat is onze streektaal, het
Achterhoeks. Iemand zei eens: als
ik zondags naar de kerk ga, moet
ik 'm'n ontvangstinstallatie' eerst
op Nederlands afstemmen. Wat is
er dan mooier dan een eredienst
in de taal, die toch het dichtst bij
ons staat?

Belangstellenden worden van har-
te uitgenodigd om op 27 mei deze
eredienst in het dialect mee te vie-
ren. Juist ook voor diegenen waar-
bij de kerkgang niet meer tot de
activiteiten van vrijwel iedere zon-
dag behoort kan een dienst in het
dialect een stimulans zijn om
weer eens de gang naar de kerk te
maken.

Nieuwe start Interchrist
Al geruime tijd gonst het in Vor-
den en omgeving, over een nieuwe
start van Gospelzanggroep "In-
terchrist ". Wat blijkt nu, het in de
ze omgeving bekende Gospelkoor,
had haar repetitieavond op vrij-
dagavond. Veel aspirant zangers
en zangeressen wilden zich aan-
melden, echter de vrijdagavond
was toch wel een drempel om lid
te worden. Het nieuwe seizoen,
een nieuwe start, een nieuwe diri-
gent en jawel, een nieuwe repeti-
tieavond, n.l." Woensdag"!
En daarover wordt in Vorden en
omgeving veel gesproken. Dat is
nieuws uit de GOSPELWERELD.

Wie vormen Gospelzanggroep "In-
terchrist"? Een groep enthousiaste
zangers en zangeressen in de leef-
tijd van 15 tot 55 jaar. Geïnspi-
reerd door hun nieuwe dirigent
Piet Piersma, brengen zij de Gos-
pel op een eigentijdse wijze, zowel

in Vorden als in de wijde omge-
ving.

Wil je alvast één of meerdere ke
ren de sfeer proeven, dan ben je
voor de zomervakantie nog wel-
kom op ,nu nog vrijdag avond
tussen 20.15 en 22.15 uur in de
Voorde (achter de Dorpskerk) in
Vorden.

O ja, haast nog vergeten te vermel-
den: "muzikanten zijn eveneens
van harte welkom!"

Gezien en gehoord hebbende de
geruchtenstroom over de nieuwe
start van Gospelzanggroep "In-
terchrist", vraag je je natuurlijk af,
bij wie kan ik mij opgeven?
Op zich erg makkelijk. Gewoon de
telefoon pakken en bellen: 0575-
552657 (Henny Smallegoor) of een
email naar willempi@wxs.nl (Ma-
rieke Teunissen).

De dames die zaterdag in het
kader van de Europese Wereld-
winkeldag, de wereldwinkel in
Vorden "bemanden", waren ui-
termate gelukkig met de Plein-
markt die deze dag tegelijker-
tijd gehouden werd.

Zij deelden nl. op deze Pleinmarkt
foldertjes uit met de uitnodiging
om in hun winkel een kopje koffie
c.q thee te komen proeven. Uiter-
aard geheel gratis.
Bij de koffie werden heerlijke cho-
coladetruffels en expresse muf-
fins (door de dames zelf gemaakt)

aangeboden. Wel was het vanzelf-
sprekend de bedoeling om in de
wereldwinkel en in een speciaal
daartoe ingerichte kraam, produc-
ten te kopen.
Daarvan werd goed gebruik ge
maakt. Dus tevreden gezichten in
de Wereldwinkel.

Barendsen installeert Dames 2
Dames 2 van volleybalvereni-
ging Pelgrum Makelaars/DASH
is afgelopen seizoen als le team
in de regio kampioen gewor-
den in de le klasse.
Reden genoeg voor de sponsor
Barendsen Vorden B.V. om het
complete team te voorzien van
nieuwe trainingspakken.

Natuurlijk mocht de sponsorfoto
niet ontbreken.
Het staalconstructiebedrij f van Ba-
rendsen gaat binnenkort verhui-
zen naar het nieuwe industrieter-
rein in Vorden en was dan ook de
unieke locatie om het volledige
team op de foto te zetten.
Volgend seizoen speelt zowel het

le als het 2e team van Pelgrum
Makelaars/DASH in de promotie-
klasse.
De doelstelling is dat in ieder geval
l team gaat voor promotie naar de
3e divisie.

Aan de nieuwe trainingspakken
zal het zeker niet liggen!

Achterste rij staand van links naar rechts: Nout van Houte (assistent coach), Gerrit Limpers (coach), Jan Geels
(trainer), Erik Plomp (assistent coach), Henri Barendsen (sponsor). Middelste rij van links naar rechts: Carla Jan-
sen, Mariel Molendijk, Emmy Jansen, Wilma Woltersjoyce Wentink, Marjan Lijflogt, Bertine Vlogman, Evelyn
Keizer, Miranda Dinkelman. Voorste rij van links naar rechts: Regina Leferink, Ellen Leunk, Wilma Draayer.

Vooraankondiging JeugcM lenst
De jeugddienstcommissies van
Hengelo en de Veldhoek organi-
seren dit jaar voor het eerst een
Openluchtdienst met elkaar.

Andere jaren deed men dat ieder
voor zich met vaak maar een week
tussenruimte. Men hoopt, nu sa-
men te organiseren, dat men de

kennis en ervaringen van beide
groepen kan bundelen, om zo een
dienst te maken voor een grote
groep mensen. De dienst zal op
zondag 24 juni worden gehouden
nabij de kampeerboerderij de Ha-
verkamp in Hengelo.
De voorbereidingen zijn in volle
gang. Men heeft ds. de Vries uit

Emmen en de Local Gospel Sound
uit Doetinchem bereid gevonden
om aan de dienst mee te werken.
Het belooft een hele mooie en bij-
zondere dienst te worden.

Op een later tijdstip kan men ge
detailleerder informeren over hoe
de dienst er uit zal zien.



Lente: lekker bu
Volop voorjaarssfeer: extra genieten in de tuin!

Het lentetuinfeest barst fantastisch los. Sneeuwklokjes, krokussen,
narcissen en sleutelbloemen, Forsythia's en veel andere vroege
bloeiers bepalen de sfeer. Sommige geuren heerlijk. Vroeg in het
jaar overheerst de kleur geel samen met fris groen. Behalve rijk
bloeiende Forsythia's (Chinese klokjes) zorgen ook heesters als de
schijnhazelaar (Corylopsis pauciflora) voor vrolijke sfeer in de tuin.
De laatste met een overdaad aan zachtgele bloemen. Hetzelfde geldt
voor de gele kornoelje (Cornus mas). Iets later (april-mei) bloeit de
ranonkelstruik (Kerria japonica): 'Pleniflora' heeft gevulde, meer
oranje bloemen. En vergeet de lage mahoniestruiken (Mahonia) niet.
De gele bloempluimen daarvan vullen de tuin met een kruidige geur
die alle andere plantengeuren lijkt te versterken. Plant ze nu en u
geniet er direct van.Forsythia

Gevulde bloemen geuren
meestal meer

De etherische oliën die de geur versprei-
den zitten vooral in de kroonblaadjes.
Gevulde bloemen hebben er daar meer
van en dus is hun geur sterker. Leuk om
op te letten.

Dichter bij de grond
Plant eens een groepje lage sleutelbloe-
men (Primula veris) onder een bladver-
liezende struik. De zacht geurende gele
sleutelbloemen bloeien als de struik nog
nauwelijks blad heeft. Daarna neemt de
struik het over. Hetzelfde lukt met de lage
voorjaarsmargriet (Doronicum). Die
bloeit ook al heel vroeg met vrolijke gele
bloemen. Dat soort combinaties zou u
veel vaker moeten maken. Voor alle sei-
zoenen. Zelfs in een kleine tuin is dan
het hele jaar bloei mogelijk.

Maak een vlechtheg!
Nu volop te koop en ideaal als afschei-
ding: een natuurlijke vlechtheg. In plaats
van een hek of schutting plant u zo'n
uitgekiend pakket van verschillende soor-
ten heesters (van bottelrozen vol vita-
mine-C tot beuk). Tijdens het planten
vlecht u de takken door elkaar en u krijgt
een afscheiding om te zoenen: vol ver-
rassend blad, bloemen en vruchten. Elk
pakket is goed voor twee meter vlecht-
heg. Nostalgischer en natuurlijker kan
het niet.

De rozen!
Rozen bloeien beter als ze tussen 1 maart
en 1 april worden gesnoeid. Snoei de
takken van struikrozen gewoon op 10 a
20 cm boven de grond af. Niet bang zijn,
ze vormen vanzelf nieuwe scheuten, bla-
deren en over een paar maanden verruk-
kelijk geurende bloemen. Gebruik wel
een scherpe snoeischaar. Die geeft een
gladde snede en dat voorkomt ziekten.
U kunt rozen nu ook in alle soorten en
maten planten. Rozen die in pot zijn ge-
kweekt, kunt u trouwens het hele jaar
door in de tuin planten. Doordat hun wor-
telkluit met grond en al intact blijft, heb-
ben die nauwelijks last van het verpla'n-
ten.

Verrukkelijke geuren
Geur wordt steeds belangrijker in de tuin.
De kwekers hebben jarenlang vooral op
grote bloemen en sterke, ziektevrije plan-
ten geselecteerd. Nu komt geur weer
helemaal terug. Denk maar aan rozen,
sering of kamperfoelie, lelietjes van da-
len en jasmijn.
Sommige geuren vergeet je nooit meer
als je ze eenmaal hebt opgesnoven. Het
is fantastisch om de tuin in een paradijs
voor oog én neus om te toveren! Maar
pas op: zet niet te veel zwoele'geurders'
bij elkaar en zet zacht geurende planten
dichter bij uw zitje dan soorten die qua
aroma erg overheersen. Een heerlijk spel
om te spelen en eindeloos van te genie-
ten! Keus genoeg!

Romantische sfeerheesters
Wel eens van Exochorda gehoord? Dat
zijn flinke heesters met mooi lepelvor-
mig blad en vrachten bloemen. Een van
de mooiste en rijkst bloeiende is 'The
Bride' (de bruid) die zo'n 1,5 m hoog
wordt. In mei is hij (of zij) van onder tot
boven overdekt met zuiver witte bloe-
men. Ze heten niet zomaar 'parelstrui-
ken', ze zijn het! Er zijn ook echte'bruids-
bloemen', heesters met de naam Deutzia
die ook buitengewoon rijk (de meeste in
juni) bloeien met dikke trossen witte of
roze bloemen. Meer bloemrijke sfeeridee-
ën? Denk dan aan Kolkwitzia's die in roze
tinten bloeien (mei-juni). De bloemen
daarvan zijn groot, klokvormig, en ze ver-
schijnen in sierlijk overhangende plui-
men aan de struiken. Kalmia's bloeien
met rode, roze of lichtpaarse bloemen in
de periode mei-juli. Ze hebben winter-

Exochorda

groen blad. Sommige worden maar één,
andere wel drie meter hoog. Koop ze op
maat voor uw tuin en vraag advies, want
er valt nog veel meer moois te planten!

Lekker doen in de tuin!
In maart:
• Rozen, heide en zomer/herfstbloeiende heesters snoeien.
• Geef het gazon een voorjaarsbeurt.
• Beginnen met maaien.
• Verouderde vaste planten delen en de jonge stukken opnieuw inplanten.
• Nieuwe vaste planten inplanten.
• Organische mest bij de planten uitstrooien (gedroogde koemestkorrels,

beendermeel, bloedmeel, compost).

In april:
Nu nog bomen en heesters planten.
Zomerknollen en -bollen planten (bijv. Dahlia's).
Eenjarige planten zaaien.
Vijver schoonmaken en dode plantenresten verwijderen,
Een mulchlaag tussen de planten aanbrengen.

In mei:
• Zorg voor steun bij hoge vaste planten.
• Voorjaarsbloeiende heesters na de bloei snoeien.
• Nieuwe planten in de vijver zetten.
• Buxus de eerste keer knippen.
• Kuipplanten weer buiten zetten.
• Eventueel al sproeien bij langdurig droog weer.

Als de sierkersen (Prunus) bloeien, viert
heel Japan feest. Geen wonder, iedereen
wordt vrolijk van bloeiende sierkersen,
sierappels, meidoorns, sieramandelen en
krentenboompjes. Sommige soorten heb-
ben zelfs extra sierwaarde in andere sei-
zoenen. Het krentenboompje (Amelan-
chier) bloeit niet alleen prachtig, maar
vormt daarna heerlijk zoete, eetbare bes-
sen (ook de vogels zijn er dol op!) en u
krijgt in het najaar vlammende herfst-
kleuren cadeau. Hetzelfde geldt voor sier-
appels. Die zitten eerst vol roze of witte
bloemen en zijn later beladen met kleu-
rige kleine appels die zelfs blijven han-
gen als het (vaak gele) herfstblad al is
gevallen. /Wa/us'John Downie' bijv. bloeit
wit en zijn vruchten zijn fel oranjerood.
Maar u heeft keuze uit allerlei tinten, ook
qua blad: /Wa/ivs'Liset' bloeit purperroze
en heeft roodpaars blad. Zulke open
groeiende bomen geven alleen lichte

Prunus

schaduw. Daar is altijd wel een plekje
voor te vinden en er kan van alles onder
groeien!

Siersalie vaste plant van
het jaar 2001

Van de siersalie (Salvia nemorosa) be-
staat een hele serie kweekvormen. Alle-
maal vaste planten tussen 40 en 80 cm
hoog, die lang en rijk bloeien in de pe-
riode mei-augustus. Sterke planten met
grijsgroen, aromatisch blad. Als ze zijn
uitgebloeid, kunt u ze terugknippen, dan
bloeien ze nog een keer. De meest be-
kende is de befaamde'Ostfriesland' met
diep paarsblauwe bloemen. Zo zijn er
meer. De soort 'Blauhügel' bloeit zuiver-
blauw, 'Rose Queen' roze, 'Schneehügel'
wit, 'Mainacht' bijna zwartblauw. Stuk
voor stuk schitterend in de vaste-plan-
tenborder, maar het zijn ook uitstekende
snijbloemen. Voor een plekje in de zon.

Planten goed in de
grond zetten

Maak altijd een ruim plantgat (ruimer
dan de maat van de pot waar u de plan-
ten in koopt). Laat de wortels even
'schrikken' door de buitenlaag van de
wortelkluit rondom iets los te maken.
Dan slaan ze sneller aan op hun nieuwe
plek. Meng bemeste compost of pot-
grond door de grond die u weer in het
plantgat doet.
Druk na het inplanten de grond even ste-
vig aan. Strooi beendermeel of gedroog-
de korrels rond de voet van de plant.
Daarna flink water geven.

Mulch werkt fantastisch
Het staat mooi en het is handig: een
mulchlaag van boomschorssnippers tus-
sen de heesters. Het houdt de grond bij
de wortels vochtig (minder sproeien!),
het wordt langzaam in de grond opge-
nomen (plantenvoeding!) en onkruid
krijgt geen kans (minder wieden!). De
beste boomschorsmulch komt van de
bast van Franse eiken. Dat gaat het
langst mee.

In de tuin krijgt u contact met de natuur.
De planten, het leven en het bezig zijn
in de tuin geven rust. Wie tuiniert wordt
zich weer bewust van de natuurlijke rit-
mes. Een ervaring die we niet kunnen
missen. Groei en bloei, de seizoenen, in-
tens voelen en ruiken, zien en horen: de
wind, ruisend blad, zon en regen, vogels,
insecten. Alles in een tuin lijkt gemaakt
voor evenwichtige, natuurlijke ont-
plooiing van onszelf. Net als in de echte
natuur, maar dan op een eigen, be-
schermde plek. Wie dat even wil, kan er
afgesloten van de hectische buitenwe-
reld heerlijk zijn of haar gang gaan, zo-
nodig veilig onttrokken aan de blikken,
de telefoontjes, de opdringerigheid. Een
goede tuin is een plek om te vertrouwen
-waarook kinderen gezond kunnen spe-
len. En tuinieren is geen opgave, maar
pure ontspanning. Je kunt het net zo snel

of langzaam doen als je zelf wilt. Bezig
zijn tussen bloemen en planten. Ontdek
het zelf. Je kunt er je creativiteit uitle-
ven, mooie dingen maken, onverwachte
vormen creëren of er romantische, nos-
talgische, weelderige sferen scheppen. In
de tuin is alles mogelijk.

Waar kiest u voor?
Langzamerhand worden in de tuin twee hoofdstromingen zichtbaar.
Kenmerken van de eerste zijn: rust, eenvoud, echtheid. Met de nadruk op
natuurlijke materialen, vormen en kwaliteit. De natuur en stil genieten staat
centraal. De tweede biedt vooral ruimte aan creativiteit, een gezonde, be-
schermende omgeving, een persoonlijke noot, vrolijke kleuren en ornamen-
ten. Leven in de tuin staat centraal.

Bij trend 1 passen: wilgentenen schermen, houten tuinmeubilair, weel-
derige, losse, gemengde hagen, rustige kleuren, afscheidingen van snoei-
hout, een onderhoudsvriendelijke beplanting, natuurlijk ogende verhardin-
gen, stapelmuurtjes, een begroeid prieel, een natuurlijke vijver, rustige zit-
jes.

Bij trend 2: vrolijk beschilderde schuttingen, verzamelingen originele pot-
ten en bakken en andere ornamenten, een afdak of pergola om buiten be-
schut onder bezig te zijn, uitbundig bloeiende planten, een grote tuintafel
met stoelen, een speelhuisje voor de kinderen.
Voor beide sferen kunt u bij het tuincentrum alles vinden.



Een sprookje over de dood

Crematorium als decor
voor toneelvoorstelling

Van donderdag 31 mei t/m za-
terdag 2 juni 2001 vormt Cre-
matorium Slangenburg aan De
Nutselaer 4 in Doetinchem het
decor voor de theatervoorstel-
ling 'Een sprookje over de
dood', gespeeld door het Noord
Nederlands Toneel. Met de voor-
stelling wil het crematorium de
dood, uitvaart en met name cre-
matie herkenbaar en toeganke-
lijk maken voor het publiek.

Crematorium Slangenburg is de
eerste van vier crematoria (Doetin-

chem, Leeuwarden, Schagen en
Diepenveen) waar de voorstelling
te zien is. De toegang is gratis.
Reservering is echter noodzakelijk.
Begin dit jaar is de eerste reeks van
voorstellingen in crematoria in
Beuningen, Rotterdam, Rijswijk
en Utrecht met enthousiasme ont-
vangen.

VERWERKEN
Onder regie van Fenneke Wekker
beelden twee acteurs, Rogier in 't
Hout en Clinty Thuijls, op licht hu-
moristische wijze verschillende

rouwverwerkende personages uit.
Zoals de echtgenote, de zoon en de
broer. De toneelspelers laten zien
dat de dood onderdeel is van het
leven. 'Het is iets waar geen taboe
op moet rusten, maar waar juist
over gesproken zou moeten wor-
den', aldus Fenneke Wekker. 'Een
sprookje over de dood' gaat over
het verwerken van het verlies van
een dierbare en de wijze waarop
nabestaanden daarmee omgaan.
Reserveringen voorstellingen Cre-
matorium Slangenburg onder te-
lefoonnummer (0314) 34 57 74.

BKD Business Achterhoek:

hét regionale business evenement, voor
informeel zakendoen en contacten te leggen!
Voor de derde keer worden de
BKD Business Dagen Achter-
hoek gehouden in de Hout-
kamphal te Doetinchem. Het
evenement vindt plaats op don-
derdag 27 en vrijdag 28 septem-
ber en brengt tijdens beide da-
gen ondernemers uit het mid-
den- en kleinbedrijf uit de regio
bij elkaar. Maar ook bedrijven
die landelijk opereren zijn dit
jaar van de partij zoals: All Are-
as Productions, Aqua Systems
BV, HADO Cosmetics, Legal &
General Nederland en Viess-
man Nederland BV.

De BKD Business Dagen Achter-
hoek bieden ondernemers een uit-
stekende mogelijkheid om nieuwe
contacten te leggen, bestaande
contacten te onderhouden en te

verstevigen, nieuwe producten en
diensten te presenteren aan be-
staande klanten en prospects én
op interessante wijze op de hoogte
te blijven van datgene wat speelt
in de regio.
Industrie is niet weg te denken uit
de Achterhoek. Juist daarom
wordt er extra aandacht besteed
aan deze branche. Tevens is er aan-
dacht voor brancheclusters als
Transport en Mobiliteit, ICT/Auto-
matisering, Financiële Dienstver-
lening e.d. en voor gemeenteclus-
ters, gezamenlijke presentaties
van ondernemersverenigingen en
van bedrijvenparken.
Deelnemen in een gezamenlijke
presentatie met andere bedrijven
uit de branche, of met andere be-
drijven van een ondernemersver-
eniging; in alle gevallen presente-

ren exposanten hun eigen dien-
sten en producten, maar wordt de
beursdeelname extra sfeervol on-
der de noemer van een branche,
gemeente, een ondernemersver-
eniging of van een bedrijvenpark.
Uiteraard kunnen bedrijven zich
als individuele deelnemer blijven
presenteren tijdens de regionale
MKB-beurs.

DEELNEMEN AAN DE
BEURS?
Ondernemers uit de regio Achter-
hoek hebben onlangs informatie
verkregen over de BKD Business
Dagen Achterhoek.
Voor een brochure of meer infor-
matie kan er contact worden op-
genomen met ExpoCare, telefoon-
nummer (030) 285 00 00 of surf
naar www.bedrijvennetwerk.nl.

12 jaar Kruidentuin 't Zunnehöfken
in 1200 jaar Zelhem
Kruidentuin 't Zunnehöfken,
een bloeiend, geurend en ge-
meenschappelijk gebeuren.

De vrijwillige werkgroep van deze
tuin, stelt zich als doel het promo-
ten van het kruidengebruik uit
lang vervlogen tijden.
In de tuin staan zo'n 150 soorten
verschillende kruidachtige en bij-
belse planten. Verder komen er en-
kele bijzondere vruchtbomen, ou-
de landbouwgewassen, bij en vlin-
der vriendelijke planten voor. De
kruidentuin is openbaar en door

de verharde paden rolstoel toegan-
kelijk. De namen van elke plant
staat vermeld in het Nederlands
en in het Latijns.
"Natuurlijk" is er een aangepast
programma in het kader van 1200
jaar Zelhem. Er worden tijdens de
openmorgens hapjes gepresen-
teerd uit groot of overgrootmoe-
ders tijd.

De eerste open morgen is op: 31
mei, en verder op: 14 en 28 juni, 12
en 26 juli, en op 9 en 23 augustus.
Op 16 en 30 juni is er in samen-

werking met Stichting "de Maan-
dag", het I.V.M. en Heem en Sier-
tuin Aldenhaeve een extra activi-
teit. Hierover volgt nadere infor-
matie.
Tijdens de zomerfeesten, 21 juli en
4 augustus 's middags zullen er
eveneens aangepaste activiteiten
zijn.

Kruidentuin 't Zunnehöfken een
deeltje van het Groene Hart van
Zelhem, gelegen aan de: Pierson-
straat naast het NPB gebouw en
nabij de Rabobank.

Borrelbrood, nieuw
eetmoment aan het einde
van de middag
Meestal ontstaan trends uit een
combinatie van reeds bestaan-
de zaken. Borrelbrood is zo'n
nieuw fenomeen. Het is een
smakelijk samenspel van ont-
wikkelingen van de laatste ja-
ren in ons eetgedrag, gecombi-
neerd met gebruiken uit onze
geliefde vakantielanden. De ti-
tel 'borrelbrood' zou kunnen
suggereren dat het alleen om
hartige broodhapjes gaat maar
ook de zoete combinaties ko-
men in beeld. Het Voorlich-
tingsbureau Brood heeft een
kleurrijke en smakelijke recep-
tenfolder ontwikkeld onder de
titel Borrel?Brood! De komen-
de weken is het boekje verkrijg-
baar bij veel bakkers.

Borrelbrood is dus 'ontstaan' van-
uit verschillende ontwikkelingen.
Brood heeft zich van traditioneel
ontbijtproduct een weg gebaand
naar andere tijdstippen van de
dag. Brood vervult een belangrijke
rol tijdens de lunch. Daarnaast
wordt brood in toenemende mate
bij de warme maaltijd gebruikt.
Deze ontwikkeling komt onder
meer vanuit allochtoon broodge-
bruik en vanuit onze mediterrane
vakantie-ervaringen.
Nu brood in de vorm van verfijnde
hapjes belandt op de borreltafel,
heeft het Voorlichtingsbureau
Brood een boekje samengesteld
om dat eetmoment te ondersteu-
nen. Want borrelbrood gaat veel
verder dan de traditionele drie-
eenheid stokbrood, brie en wijn.
Dat was al erg hip in de jaren ze-
ventig van de vorige eeuw (zater-
dagmiddag, op die houten bistro-
borden). In die zin is 'borrelbrood'
dus niet nieuw.

Mensen die aan het eind van de
dag geen zin hebben om te koken
kunnen van borrelbrood gemak-
kelijk een klein, informeel avond-
maal maken. Met de grote ver-
scheidenheid aan luxe en eenvou-
dige broodsoorten zijn vele varia-
ties mogelijk. Zo haastig als we
's morgens de deur uit vliegen, zo-

veel tijd trekken we uit om gezel-
lig, na het winkelen in het week-
einde of na het werk door de week,
te zitten met vrienden, kennissen
en familieleden. Geflankeerd door
een lekker glas en een scala aan
lekkere hapjes met brood. Zodra
het weer het toelaat voltrekt dit ta-
fereel zich in de tuin.

Borrelbrood heeft ook een link
naar de Engelse high tea. Niet al-
leen door de kunstig opgerolde
witte boterhammen met crème-
kaas of kwark met gerookte zalm,
maar ook door de zoetigheden
met brood. Zo vermeldt het nieu-
we borrelbroodboekje verrassende
hapjes van suikerbrood met pista-
chenoten en rozijnenbrood met
appel en aardbeien.

Het nieuwe borrelbrood valt voor-
al op door de enorme mogelijkhe-
den en variaties. Wie creatief is
ziet kans om met kunstig belegde
driehoekjes, vierkantjes, hoorn-
tjes of rolletjes brood in een mum
van tijd een uitgebreid borrel-
buffet samen te stellen. Maar ook
eenvoudige, pure combinaties van
volkorensandwiches bestreken
met een zelfgemaakte spread van
ei, gedroogde tomaten, Parme-
zaanse kaas, basilicum en olijfolie
zijn niet te versmaden. Het borrel-
broodkoekje reikt ook culinaire
hoogstandjes aan, zoals crostini
(in de hete koekenpan in olie kro-
kant gebakken sneden stokbrood)
met rauwe ham en zachtjes gepo-
cheerde peer. Het bevat voorts een
serie makkelijk te bereiden recept-
jes voor de momenteel razend
populaire tapenades zoals toma-
tenboter, paddestoelentapenade,
paprikaspread en walnotenpesto.

Mocht het nieuwe borrelbrood-
koekje niet bij de bakker liggen,
dan kan het ook gratis worden
aangevraagd bij het Voorlichtings-
bureau Brood. Via de internetsi-
te www.brood.net of via e-mail
brood@nbc.nl. Ontbreekt de com-
puter, dan kan er ook worden ge-
beld met (0317) 47 12 22.

ColorExpress® introduceert Smellies voor kinderen

Nieuwe kleurtjes met
geur: leuk en leerzaam
Speciaal voor creatieve kinde-
ren introduceert ColorExpress®
onder de naam Smellies van-
daag een hele nieuwe lijn van
kleurpotloden en viltstiften.. De
naam zegt het al: Smellies zijn
kleurpotloden en viltstiften die
allemaal hun eigen geurtje heb-
ben. Voor ouders die de creati-
viteit van hun kinderen op
speelse wijze willen stimuleren,
zijn Smellies een uitkomst.

En net als bij de andere kleurpro-
ducten van ColorExpress® staan
ook bij Smellies de ontwikkeling
van de fijne motoriek en het ver-
hogen van concentratie centraal.

Smellies viltstiften en kleurpotlo-
den zijn er in verschillende kleu-
ren en geuren; aardbei, citroen, si-
naasappel, cocktail, passievrucht,
meloen, den en candy en heeft el-
ke geurpotlood en geurviltstift
ook nog eens zijn eigen funny be-
drukking. Dat maakt ze speciaal
en biedt een hele nieuwe dimensie
aan kleuren. Want kleuren met
plezier leidt tot meer en vaker
kleuren en daarmee wordt de ere
ativiteit van het kind enorm gesti-
muleerd. Bovendien zijn de kleur-
potloden en viltstiften erg stevig,
zodat kinderen zich echt helemaal

kunnen uitleven.
Smellies zijn per acht viltstiften of
kleurpotloden in een doosje ver-
pakt. Ze zijn echter ook in een
combipack te verkrijgen.
Naast de kleurpotloden en viltstif-
ten zitten in een combipak een ex-
tra leuke kleurplaat en zes gratis
Smellies stickers die ook echt geu-
ren. Smellies liggen vanaf heden
in de winkel.

OVER COLOREXPRESS®
Leren gaat gemakkelijker als het
extra leuk wordt gemaakt. Dat is
het principe achter ColorExpress®,
een lijn kleurproducten waar kin-
deren veel van leren en graag mee
kleuren. ColorExpress® van bruyn-
zeel-sakura is een totaalconcept
dat helemaal is afgestemd op de
diverse ontwikkelingsfases van
kinderen. Daarbij is gelet op de
ontwikkeling van de fijne moto-
riek, het verhogen van de concen-
tratie en het stimuleren van crea-
tiviteit. Bruynzeel-sakura is voort-
durend bezig met onderzoeken
om producten te ontwikkelen die
van perfecte technische kwaliteit
zijn en die voldoen aan alle veilig-
heidsnormen. In Nederland is
bruynzeel-sakura marktleider op
het gebied van kleur- en schrijf-
producten.



TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank •
stralen of logen • verzamelhal
•kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

prolink.nl
the internet professionals

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,
tot in de punten

geregeld.
dom«inr*gi«tratl«:

éénmalig fl. 95.- plus fl. 30.- p»r jaar

Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen

Meer info: www.prolink.nl

Bel voor informatie !
Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak
Tel: 0575-441344

in het oog
springend..

Dat doet drukwerk
alleen indien er alle
aandacht en zorg
aan is besteed.

Waarbij technische
en vakbekwame

kennis
hand in hand gaan
en ingespeeld
wordt op de

. specifieke wensen
van u!

Wij maken in het
oog springend

drukwerk en het is
steeds weer een

uitdaging
om kennis en

vakmanschap om
te zetten in een

uitstekend
resultaat!

Wij zijn daarin uw
partner.

d r u k k e r i j Weevers

Vorden
Nieuwstad 30, 7251 AH

Postbus 22, 7250 AA
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086

ISDN 555678
E-mail:

weevers@weevers.nl
http://www.weevers.nl

Barendsen Staalconstructies BV

te Vorden is een modern geoutil-

leerd familiebedrijf, waarvan de ba*

sis ruim 200 jaar geleden door onze

voorouders werd gelegd.

Binnenkort zullen wij ons nieuw»

bouwpand op het industrieterrein

'het Werkveld' te Vorden betrekken.

Wij zijn dagelijks met veel enthou-

siasme 'sterk in staaiwerk'.

In de werkplaats maken wij kan-

toormeubilair-onderdelen, sierhek-

werken, trappen en trapleuningen»

galerij- en balkonhekken en andere

specialiteiten uit staal.

Daarnaast leveren wij constructies

aan de bouw en aannemerij.

Wij hebben een prettig team en besteden veel aandacht aan de kwaliteit van ons werk en aan

een plezierige werksfeer. De wensen van onze klanten staan centraal in onze flexibele productie

omgeving. Om de groei van onze activiteiten bij te houden en de ontwikkeling in ons nieuwe

succesvol te laten verlopen zoeken wij op korte termijn twee nieuwe collega's.

Wij zoeken

• Een enthousiaste all round teamwerker

• Liefst met enige ervaring

• Die verder intern opgeleid wordt

Wij bieden

• Een leuke prettige werkorngeving

» Een uitdaging op jouw vakgebied

» Goede groeimogelijkheden

Administratieve kracht / Te l ef o n i ste M/V
Wij zoeken
• Een accurate duizendpoot
• Flexibel en representatief
• Die op kantoor van aanpakken weet

Wij bieden
• Een niet alledaagse werkplek
• Met uitdaging en mogelijkheden
• Prima voorwaarden

Wij kijken met belangstelling uit naar kandidaten en stellen het op prijs als je op korte termijn
reageert. Een brief kun je sturen naar ons postadres. Mailen kan ook, henri@barendsen-vorden.nl.
En als je wilt bellen vraag dan naar Henri Barendsen, van 8.00 tot 18.00 uur op telefoonnummer
0575-551 261 en ha 18.00 uur op telefoonnummer 06-20409070.

S t e r k i n s t a a i w e r k
STAALCONSTRUCTIES Zutphenseweg 15

7251 DG Vorden

Postbus 48

7250 AA Vorden

T 0575 551261

F 0575551040

Samen werken aan de zorg voor anderen

Enthousiaste
vakantiekrachten gezocht m/v
ZorgGroepOostGelderland is een thuis
zorginstelling die in haar dienst-
verlening kwaliteit en de klant
centraal stelt. Hiertoe zijn
gemotiveerde medewerkers
essentieel. Onze klanten heb-
ben verschillende leeftijden,
culturele achtergronden en
sociale omstandigheden.
Achter elke deur bevindt
zich dan ook een andere
wereld.

Ook dit jaar is ZorgGroep
Oost-Gelderland op zoek naar
enthousiaste vakantiekrachten
die afhankelijk van hun opleiding en
ervaring zullen worden ingezet binnen
de afdeling Thuisverzorging of de afdeling
Verpleging & Verzorging gedurende de maan-
den juli en augustus.

Het gaat om leuk en afwisselend werk met aardige
collega's waar een goed salaris tegenover staat.

Heb je belangstelling, vraag dan een een
sollicitatieformulier op bij de afdeling

Personeelszaken van Thuiszorgcentrum
Zutphen, telefoon (0575) 53 83 08.

Informatie
Wil je eerst meer informatie over
het werk en de functie dan kun
je hiervoor eveneens contact
opnemen met ons Thuiszorg-
centrum Zutphen.

NB: heb je belangstelling voor
een tijdelijke baan voor een

langere periode of een vaste
baan? Stuur dan een

sollicitatiebrief met CV naar
ZorgGroep Oost-Gelderland,

t.a.v. afdeling Personeelszaken Zutphen,
Postbus 10, 7000 AA Doetinchem

ZorgGroepOostGelderland
www.zorggroep.nl

Want zorgen moet je doen... niet maken!!!

ZO'N VAKANTIE IS ONBETAALBAAR
Dit jaar gaan weer ruim 6200 langdurig zieken en zwaar lichamelijk gehandicapten
met de Zonnebloem op vakantie. Het gaat om mensen die afhankelijk zijn van
intensieve verpleging en verzorging.

N A T I O N A L E V E R E N I G I N G
U kunt de Zonnebloem helpen Doe mee aan de 'Actie Zonnebloemvakanties'.
Giro 145, Breda. „.̂ .̂̂ „̂̂ __ —

de Zonnebloem*
Postbus 2100 4800 CC Breda Tel. (076) 564 63 62

'OOK IK HELP MEE'

Giro 145
E-mail: infoca~-zonnebloem.nl www.zonnebloem.nl



Fietstocht "De
Graafschap"
Zaterdag 26 mei organiseert de
Vereniging Natuurmonumenten
de fietstocht "De Graafschap". De
ze vertrekt vanaf de watermolen
bij kasteel Hackfort. Men dient
zich vooraf te melden onder telf.
035- 6559911.

Bloementuin-
arrangement
Woensdag 30 mei organiseert de
plaatselijke VW het zgn. "Bloe-
mentuinarrangement". Dat be-
staat uit een huifkarrit, bezichti-
ging bloementuin, een picknick
en een fietstocht. Daarbij
koffie/thee met de Vordense spe-
cialiteit een "gevulde zwanen-
hals". De minimale deelname is 12
personen. Voor opgave en informa-
tie kan men bellen met de VW
0575- 553222.

De Snoekbaars
Voor het eerst, na de MKZ crisis,
heeft de hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" een viswedstrijd ge-
houden. Deze vond plaats in de
Berkel. De vangst was niet bijster
groot. Van de 17 deelnemers vin-
gen er negen een vis. De uitslag
was als volgt: l R. Golstein 81 cm, 2
D. Weustenenk 68 cm; 3 J. Groot
Jebbink 63 cm; 4 W. Vreeman 56
cm; 5 A. Vruggink 42 cm..

Fietstocht Anbo
De Anbo organiseert donderdag
24 mei (Hemelvaartsdag) een fiets-
tocht. Om tijdens de picknick een
beetje comfortabel te kunnen zit-
ten, zorgt de organisatie ervoor
dat de stoeltjes, die van te voren
door de deelnemers worden inge-
leverd, per auto op de bestemde
plek worden gebracht. De deelne-
mers aan deze fietstocht vertrek-
ken 's morgens vanaf het plein bij
de N.H. kerk.

P.V.Vorden
Herman Eykelkamp is overtuigend
winnaar geworden van de wed-
vlucht vanaf Moeskroen over een
afstand van ruim 260 kilometer.
De uitslagen waren: H. Eykelkamp
l, 6, 7, 8, 18; J. Meyer 2, 20;
C. Bruinsma 3, 9, 15, 19; A en
A Winkels 4, 10,11,16; Jitske Win-
kels 5; Roy Eykelkamp 12; D. Go-
tink 13; E. Bruinsma 14; Ashley Ey-
kelkamp 17.

E.H.B.O. Cursus
Bij voldoende deelname hoopt de
E.H.B.O., in de tweede helft van
september te beginnen met een
cursus E.H.B.O. een eenheidsdiplo-
ma. De cursus omvat 18 avonden
van twee uur verbandleer.
De avonden worden gehouden op
maandag en woensdagavond.
Totale kosten inclusief oranje
kruis boekje, examengeld, etc. be
draagt Fl.350,00. Voor aanmel-
dingsadressen zie de advertentie
elders in dit blad.

Anjeractie van
27 mei t/m 2 juni
2001
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
steunt jaarlijks vele initiatieven.
Deze projecten variëren van opera-
producties tot het uitgeven van
boeken, en van concerten tot het
restaureren van glas-in-lood ra-
men van kerken.
Het benodigde geld voor het verle
nen van subsidies wordt onder
meer door de Anjeractie bijeenge
bracht. Tijdens de Anjeractie gaan
dit jaar ongeveer 5000 mensen van
culturele verenigingen in Gelder-
land met een collectebus langs de

huizen. Eenderde van de op-
brengst mogen de verenigingen
een culturele activiteit binnen de
eigen vereniging bekostigen. Met
de overige inkomsten van de An-
jeractie in Gelderland worden sub-
sidies verstrekt ten behoeve van de
cultuur en het natuurbehoud in
deze provincie.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Gelderland steunde in 2000 onge
veer 550 culturele projecten in
Gelderland. Enkele voorbeelden
van toekenningen: jubileumcon-
certen, instrumenten, compositie
opdrachten, expositiemateriaal,
vitrines voor musea en lesmateri-
aal voor natuurprojecten.
De plaatselijke muziekverenigin-
gen Concordia en Sursum Corda
kregen vorig jaar een bijdrage van
het Cultuurfonds voor de aanschaf
van instrumenten en uniformen.

Opbrengst
Collecte
De jaarlijkse collecte voor het Na-
tionaal Fonds Kinderhulp, die ge
houden is in de week van 6 t/m 12
mei, heeft in Vorden ƒ2508,60 op-
gebracht. 21 Collectanten zijn voor
Kinderhulp op pad gegaan.

Het ingezamelde geld is bestemd
voor kinderen in Nederland die,
meestal door problemen thuis, te
maken krijgen met jeugdhulpver-
lening. Kinderhulp financiert met
de opbrengst van de collecte bij-
voorbeeld een schommel bij het
kindertehuis, een fietsje, het lid-
maatschap van een sportclub, of
een weekje kamperen. Met deze
extra's brengt het Nationaal Fonds
Kinderhulp wat kleur in het leven
van kinderen in Nederland die het
in hun leven niet gemakkelijk heb-
ben.

Voetbal

Worth Rheden -Vorden 1-2

Vorden bereikt de volgende
ronde in de nacompetitie!

Op het eerste kwartier na heeft
Vorden de return wedstrijd ge-
domineerd en de 1-2 eindstand
was nog een zwakke afspiege-
ling van het krachtsverschil. In
de laatste fase van de wedstrijd
geloofde Vorden het wel, want
het sprong slordig met de kan-
sen om.
De Vordense achterhoede on-
der aanvoering van Erik Olden-
have en met uitblinker Rutger
Wullink stonden de lange spit-
sen van Rheden geen centime-
ter ruimte toe. Komend week-
end speelt Vorden thuis de eer-
ste wedstrijd van de volgende
ronde tegen DW uit Duiven
met de return op donderdag 31
mei. De winnaar speellt op 2e
pinksterdag op neutraal ter-
rein de beslissingswedstrijd
voor promotie naar de 3e klasse
van de KNVB.

Het eerste kwartier moest Vorden
alle zeilen bijzetten, want Rheden
begon zeer fel aan de wedstrijd. In
de 10e minuut was het bijna raak.
Uit een corner werd de bal keihard
ingeschoten, maar Hoevers stond
ook ditmaal, zoals het hele sei-
zoen al, op de juiste plaats.
Hoevers heeft absoluut zijn beste
seizoen gekeept. Hij overweegt te
stoppen. Ondanks het overwicht
van Rheden was Vorden toch een
aantal keren dicht bij de openings-
treffer. Eerst was het Hans van
Dijk, die zijn man op het verkeer-
de been zette en keeper van Brenk
met een schuiver probeerde te ver-
rassen. Vervolgens raasde Rutger
Wullink als een tank door de ver-
dediging van Rheden en vuurde
een kogel af, waaraan de doelman
zijn handen kon warmen. In de re
bound ontstond een 100% kans,
maar Wullink raakte de bal ver-
keerd. Hoevers zorgde op slag voor

rust met een mooie redding er
voor, dat met 0-0 op het scorebord
thee kon worden gedronken.

Vorden was de tweede helft veel
sterker dan Rheden. Het spel bij
Rheden wordt gemaakt door keep-
er van Brenk. De achterhoede le
vert alle ballen bij hem in en hij
past bij de tegenstander in de zes-
tien meter. Een spelpatroon waar
de tegenstander zich eenvoudig op
in kan stellen. Vorden had het
middenveld stevig in handen door
het trio de Beus, Enzerink en Wen-
tink en het wachten was dan ook
op de verlossende treffer.
Een pass door het midden op
broer Ronnie van Ronald de Beus
luidde de openingstreffer in. Ron-
nie de Beus kon nog juist de punt
van de schoen tegen de bal zetten
voordat keeper Brenk bij de bal
kon en dat betekende de 0-1.
Even later liep Vorden zelfs uit
naar 0-2 door een mooie actie van
Dennis Wentink. Een voorzet van
Visser kwam via Rob Enzerink in
het bezit van Dennis Wentink die
twee verdedigers omspeelde en
ook keeper van Brenk het nakijken
gaf; 0-2. Vervolgens kreeg Vorden
in tien minuten tijd een handvol
kansen, want Rheden hield open
huis. In blessuretijd scoorde Rhe
den uit een vrije trap nog tegegn,
maar toen had Vorden de buit al
binnen.

Uitslagen 20 mei
Worth Rheden l - Vorden l 1-2

Programma 27 mei
Nacompetitie
Vorden l - DW l Duiven

Uitslagen Sotiï:
Sociï 2-Erica 6 7-2; Be Ojuick 4-Sociï
3 2-7; Gorssel 5-Sociï 4 6-0;
Zutphen 5-Sociï 5 1-6.

Nacompetitie:
Sociï-Warnsveldse Boys 2-1.

Programma:
Zutphen-Sociï.
Van de jeugd zijn: Sociï C en Sociï
F kampioen geworden! Proficiat.

3 Weekenden-
toernooi SV Ratti
Zaterdag 19 mei zijn voor de 26e

keer de toernooien bij SV Ratti van
start gegaan. Al voor 8 uur was
men druk in de weer om de laatste
voorbereidingen te treffen. 15
Teams hadden zich aangemeld
voor het F pupillentoernooi. Om-
dat l team in Kranenburg Duits-
land stond voetbalden er 14 teams,
ledere wedstrijd duurde 12,5 mi-
nuut. Na de kruisfinales en finale
was de prijsuitreiking:
le prijs: De Zweef Fl
2e prijs: SCS Fl
3e prijs: Socci Fl

De fairplaybeker werd gewonnen
door de meisjes van DZSV.

Om 13.00 uur ging men weer van
start met het D-toernooi. Van de 15
teams had zich er donderdag l af-
gemeld en een ander kwam niet
opdagen. In l poule van 5 en 2
poules van 4 werd er een leuk toer-
nooi gespeeld. Men voetbalde 17,5
minuut per wedstrijd. Om 17.15
werden de prijzen als volgt ver-
deeld:
le prijs: Warnsveld Dl
2e prijs: De Zweef Dl
3e prijs: Angeren Dl

De fairplaybeker mocht worden
meegenomen door Klein Dochte
ren Dl

Zondag 20 mei waren de dames
aan de beurt. Er hadden zich
slechts 4 teams ingeschreven dus
het was een rustig dagje. Het blijkt
dat er steeds minder animo is voor
damestoernooien, er worden zelfs
toernooien afgelast ivm. te weinig
deelname. Bij Ratti is dit gelukkig
niet het geval. De 4 teams waren

allen aanwezig en speelden een
hele competitie met wedstrijden
van elk 20 minuten. Om 13.30 wer-
den de prijzen als volgt verdeeld:
le prijs: Ratti l
2e prijs: DOS '19
3e prijs: SDZZ Zevenaar l

Wielrennen

R.T.V.-ers presteren goed
Nu het wegseizoen eindelijk goed
op gang komt zijn hier enkele uit-
slagen. De Vordense nieuweling
Thijs van Amerongen behaalde in
Doetinchem een mooie 15e plaats.
Dit alles gebeurde in een nationa-
le wedstrijd waarin veel deelname
was. Bij de sportklasse A reed Rey-
nold Harmsen naar een nette 5e

plaats. Dit was voor de Warnsveld-
se R.T.V.-er een goed begin in dit
nieuwe wegseizoen. Ook de Wich-
mondse veteraan Rudi Peters reed
sterk, in Oldenzaal behaalde hij
een 3e plaats en afgelopen zondag
in Enschede werd hij 5e. Edwin
Zeevalkink reed in Stokkem nog
naar een 4e plaats bij de amateurs,
deze momenteel sterk rijdende
Zeevalkink reed het afgelopen
weekend weer in België in een in-
ternationale klassieker. De heren
van de R.T.V. gaan eind Juni op
hoogtestage in de Franse Alpen.

Mo torsport

Regiorijders scoren in Assen tij-
dens Dutch Open
De zijspanrijders Wim Verweij me-
ren en Koen Kruip hebben afgelo-
pen weekend een race gereden
voor het Dutch Open Kampioen-
schap. In de training op zaterdag
wisten de heren beslag te leggen
op de 2e plaats achter vader en
zoon van Gils. Deze wisten overi-
gens een 3e plaats te behalen tij-
dens de WK wedstrijd in Italië.
De wedstrijd werd gedomineerd
door het duo van Gils, die bij de
start goed weg kwamen en Wim
en Koen voorbleven. Aanvankelijk
konden Wim en Koen nog wat
dichterbij komen maar tegen het

eind van de wedstrijd wist van Gils
toch nog over wat meer PK's te be
schikken waardoor ze als le finish-
ten, voor Wim en Koen.
De tussenstand bij de zijspannen:
le: Verweij meren/Kruip 45 ptn.
2e/3e: v. Gils en Bevers 25 ptn.

Uitslagen van andere regiorijders:
250 cc: Jarno Boesveld (Drempt) 3e-
Tonnie Wassink (Hengelo) lle

Supersport 500: Torleif Hartelman
(Hengelo) 3e.

Bridge

Uitslagen maandag 14 mei:
Groep A:
l.hr. Bergman/mw. Walter Kilian
67,6%. 2.echtpaar Vruggink 57,4%.
3.hr. Post/mw. Steenbeek 50,0%.
Groep B:
l.dms. den AmbtmanfThalen
60,2%. 2.echtpaar Koekkoek
50,9%. 3.dms. Arnold/v. Gastel
50,0%.
Groep C:
l en 2. hrn. den Ambtman/Kip
dms. de Leeuw/Lassche 56,6%.
3.dms. Vreeman/Beek 54,6%.

Buurtbuscomité
Vierakker/
Wichmond
Per 10 juni a.s. is de dienstregeling
dusdanig gewijzigd dat het mid-
dagbezoek aan het Spittaal voor
de mensen van Vierakker/Wich-
mond alsook voor de Vordenaren
mogelijk is.
Voor Vierakker/Wichmond is het
avondbezoek ook weer in de
dienstregeling opgenomen.
Men hoopt dat hierdoor het aantal
passagiers weer zal toenemen.
Indien men belangstelling heeft
om als vrijwillige chauffeur te
gaan rijden op de buurtbus kan
men hierover contact opnemen
met dhr. Nol Nijenhuis, tel. (0575)
44 18 72.
Dienstregelingen zijn verkrijgbaar
in Wichmond bij Supermarkt Bes-
selink en de Rabobank. In Vorden
bij de VW.

o l i ti e varia
Diefstal uit auto
Vorden, Oude Zutphenseweg
13 mei, tussen 8.15 en 1230 uur
Betrokkene: een 20 jarige inwoner
uit Vorden. Ontvreemd: radio/cd-
speler. Men is binnengekomen
door een ruit in te slaan.

Maandag 14 mei
In de nacht van vrijdag op zater-
dag is er een tuinbeeld vernield in
de achtertuin van een bewoner
van de Hoetinkhof. Het beeld is
door vandalen over de schutting
naar de buren gegooid. De buren
hebben 's nachts wel lawaai ge
hoord, maar hier verder niets op
uit gedaan.

In dezelfde nacht is aan de Hoe
tinkhof nog een vernieling ge
pleegd. Hierbij zijn de ruitenwis-
sers van een auto afgebroken. Ook
hiervan zijn geen getuigen be
kend.

Woensdag 16 mei
Tussen woensdag 21.30 uur en
donderdag 00.30 uur zijn er twee
fietsen ontvreemd die gestald
stonden bij Sporthal "Het Jeb-
bink". Beide fietsen waren afgeslo-
ten. Er zijn geen getuigen bekend.

Er is een bromfietser aangehou-
den voor het rijden zonder helm.
Bij aanhouding bleek bovendien
dat de bromfietsbestuurder geen
bromfietscertificaat kon tonen en
niet verzekerd was. Hem is een
proces verbaal aangezegd.

Donderdag 17 mei
Tussen donderdagmorgen en vrij-
dagmiddag is er schade ontstaan
aan de trapleuning en de gemet-
selde treden van de achteringang
van de bibliotheek. Hoe dit is ont-
staan is niet bekend, er zijn geen
getuigen. De schade wordt geschat
tussen de f 750,- en f 1000,-.

Een automobiliste heeft op de Wil-
denborchseweg een reebok aange
reden. Het dier stak plotseling de
weg over en ze kon een aanrijding
niet meer voorkomen. Hierbij is de
grill van haar auto licht bescha-
digd. De reebok overleefde de aan-
rijding niet.

Diefstal uit auto
Vorden, Oude Zutphenseweg
20 mei, tussen 9.45 en 11.15 uur
Betrokkene: een 34 jarige inwoon-
ster uit Hengelo. Ontvreemd: een
radio/cd-speler. Men is binnen ge
komen door een ruit kapot te
slaan.

Gevonden en verloren voorwer-
pen vanaf 10 mei 2001
Geen gevonden voorwerpen.

Verloren voorwerpen:
• Bruin tasje met electroden.
• Fototoestel, merk Nikon type

F 50 in zwarte tas.
• Kentekenplaat voor handelaren

(aquagroen).
• Garagesleutel aan kettinkje.



Samen

Het Rode Kruis zet zich al jarenlang in voor iedereen die het zonder hulp van

anderen niet redt. Ver weg, maar ook dicht bij huis. Het Internationale Rode

Kruis is een neutrale organisatie. Daarom komt zij in gebieden die voor andere

hulporganisaties ontoegankelijk zijn. Ondanks dat er in het verleden veel belang-

rijke projecten zijn gerealiseerd, rekenen nog steeds miljoenen mensen op onze

steun. Bijvoorbeeld in Namibië, waar straatkinderen een uitzichtloos leven

leiden. Zonder eten, kleding en scholing ziet hun toekomst er somber uit. Een

dagopvangcentrum zou uitkomst bieden.

Ook in de Syrische woestijn heeft men onze steun nodig. Veel nomaden blijven

daar verstoken van medische zorg, doordat de afstanden naar ziekenhuizen,

artsen en medicijnen te groot zijn. Het gevolg is dat veel mensen onnodig ziek

worden en sterven. Met de opzet van mobiele klinieken kunnen ze worden gered.

Maar ook in ons eigen land zijn er mensen, die het zonder onze hulp niet redden.

Bijvoorbeeld in Mappa Mondo, een huis in Wezep waar kinderen met een

levensbedreigende ziekte liefdevol worden verzorgd. Waar ze de aandacht

krijgen die ze zo hard nodig hebben. Maar we willen graag veel meer doen.

U kunt dat mogelijk maken. Voor een klein bedrag kunnen wij al heel veel doen.

Help mee, want uw hulp kan in de wereld veel betekenen.

Giro 6868 Den Haag.

Deze advertentie is
gratis aangeboden door
Drukkerij Weevers B.V.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS



Veel mogelijkheden bij
Boomkwekerij Visschers
in Hengelo

Natuurmonumenten stelt weer
aantal gebieden in Gelderland open

Als je van Hengelo naar Vorden
rijdt, krijg je op een gegeven
moment aan de linkerkant de
afslag naar Wichmond. Op dit
punt ga je echter rechtsaf de
Hesselinkdijk in. Na circa 250
meter gaat de verharde weg
over in een zandweg. Aan het
eind, na ongeveer één kilome-
ter, ligt aan de linkerkant
Boomkwekerij Visschers.

Met deze routebeschrijving begint
Hans Visschers zijn verhaal over
zijn Boomkwekerij. "Je kunt er na-
tuurlijk ook van de andere kant
komen, via de Slotsteeg", voegt hij
er aan toe.

Hans Visschers kreeg zijn oplei-
ding aan de tuinbouwschool. Bij
een hoveniersbedrij f deed hij de
nodige ervaring op waar hij gelijk-
tijdig zijn kweektalenten ontplooi-
de. In maart 1999 is de uit de hand
gelopen hobby van het kweken
omgezet in de oprichting van een
eigen kwekerij in landelijke bui-
tensfeer. Er werd begonnen op een
stuk grond van 0.25 hectare. In
twee jaar tijd is het snel gegaan en
is het bedrijf uitgegroeid naar 1.5
hectare. Het sortiment bestaat uit
Taxus, Laurier, coniferen, sierhees-
ters en vooral Buxus.

Vanaf de start in 1999 was het de
bedoeling van Hans om rustig te
beginnen. Maar door de grote toe-
loop kon Hans het alleen niet
meer af. Hij kreeg steun van zijn
broer Henk en schoonzuster Mar-
jon.

"We zijn begonnen met Buxus.
Veel mensen denken nog steeds
dat we alleen hier mee bezig zijn.
Het eerste jaar was dat wel het ge
val. Maar nu is het een van de vele
onderdelen van het bedrijf", ver-
duidelijk Hans en Marjon. De

Buxus is een van de specialiteiten
van Boomkwekerij Visschers. Het
knippen gebeurd handmatig om
de vorm zo goed mogelijk te krij-
gen. Er staan veel gezonde, stevige
Buxusbollen en haagjes in de volle
grond en containers. Maar er is
veel meer te zien bij de Hengelose
Boomkwekerij. Vooral de meerjari-
ge visueel aantrekkelijke buiten-
planten. Deze worden ingekocht
of op de kwekerij gekweekt tot een
product met een maximale sier-
waarde (bloem, blad, bes, vorm) en
worden ook zo op het verkoop-
punt aangeboden.

De grote Lindeboom trekt onmid-
dellijk de aandacht. De Linde-
boom, zo'n 150 jaar oud, is door
een verre voorouder aangeplant.
Met de waterput ervoor is het een
lust voor het oog en het wekt ie-
ders nieuwsgierigheid. "Het is ook
het centrale punt van de verkoo-
poppervlakte", vertellen Marjon,
Hans en Henk als we over het ter-
rein lopen. Achter de Lindeboom
is een kuilhoek aangelegd als een
soort tuin. Hierbij is rekening ge
houden met specifieke kenmer-
ken van een plant, grillige groei-
vormen, mooie bladsoorten en
bloeiwijzen. De manier hoe deze
kuilhoek is aangelegd geeft de
identiteit en de sfeer van Boom-
kwekerij Visschers goed weer. Een
mooie presentatie waar alles goed
tot haar recht komt.

Een oude schuur is verbouwd tot
een winkeltje. In het midden staat
en grote tafel. Het winkeltje is in-
gericht met allerlei decoratieve
dingen voor in en om het huis. Het
is ook een rustpunt voor de bezoe
ker voor een kop koffie of thee. De
liefhebbers kunnen bladeren door
de tuinboeken. Marjon die de ad-
ministratie verzorgd houdt zich
ook bezig met de verkoop en in-

koop en beheer van het winkeltje.
"Deze combinatie, administratie
en het winkeltje, vind ik perfect",
zegt ze zittend aan de tafel. "Het
winkeltje moet ook klein blijven
anders gaat de sfeer weg. Deze op-
zet van het winkeltje is altijd een
droom van mij geweest", vertelt
Marjon terwijl Hans en Henk aan-
dachtig luisteren. Het drietal zijn
liefhebbers. Plezier in het tuinie
ren is hun grote drijfveer. Het kwe
ken en alle daarbij voorkomende
werkzaamheden is tijdrovend.
Maar zeggen ze nadrukkelijk: "Wij
nemen alle tijd voor de klant om
hen van een goed advies te voor-
zien over bijvoorbeeld de juiste
grondsoort, bemesting en het tijd-
stip van snoeien". Ook kan de
klant hier terecht voor Buxuspot-
grond. Deze potgrond houdt de
Buxus langer groen door toevoe
ging van langwerkende meststof-
fen.

Voor de toekomst wil het Hengelo-
se bedrijf de overige grond erbij be
trekken. Er is nog ruimte voor aan-
planting. Daarmee komt de totale
oppervlakte op 2.2 hectare. Hans:
"Daar gaan we dit najaar mee aan
de slag. De bedoeling is om daar
sierheesters in grote maten te kwe
ken".

U bent van harte welkom om de
kwekerij te komen bekijken en
planten te leren kennen. De bezoe
ker vindt op de kwekerij een ge
voel van ruimte, rust en kwaliteit.
"Wij vinden het heel leuk om ad-
vies te geven en we maken daar
tijd voor. Bij ons is het echt 'Groe
nieren' in rustieke stijl".

Boomkwekerij Visschers VOF is ge
vestigd: Hesselinkdijk 2, Hengelo
Gld. Telefoon: 0575-464494. Ver-
koop elke vrijdag en zaterdag of na
telefonische afspraak.

Op advies van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij heeft Natuurmonu-
menten vanaf dinsdag 15 mei
de meeste natuurgebieden in
Gelderland weer opengesteld.
Een aantal gebieden blijft op
advies van LNV nog tot nader
order gesloten.

AFGESLOTEN GEBIEDEN
Alle gebieden van Natuurmonu-
menten in Gelderland zijn open,
met uitzondering van de volgende
gebieden. In het MKZ-toezichtsge
bied Oene (zie www.minlnv.nl
voor begrenzing) blijven alle ter-
reinen dicht. Het betreft: Dorth,
Empese en Tondense Heide, Gors-
selse Heide, Hassinks Bos, Appense
bos, Lampenbroek, Beekberger-
woud en de Reeenberg. Ook (delen
van) gebieden waar schapen, run-
deren of geiten lopen blijven nog
voor onbepaalde tijd afgesloten.

Het betreft: het Hulstorsterzand
en delen van de Leuvenhorst (ten
oosten van de Hierderweg die over-
gaat in de Schapendrift) op de
noord Veluwe. En verder de Dor-
wertse heide en Wolfhezer heide.
Tenslotte zijn delen van Veluwe
zoom en het Deelerwoud op de

zuid Veluwe nog afgesloten. De af-
gesloten gebieden zijn herkenbaar
aan een rood-wit lint.

RICHTLIJNEN. TOEGANKELIJ-
KE NATUURGEBIEDEN
In de voor recreatie toegankelijke
natuurgebieden krijgen bezoekers
het dringende verzoek om de vol-
gende regels in acht te nemen:
zich niet buiten de paden te bege
ven, geen etensresten in het ge
bied achter te laten, de dieren niet
te benaderen en indien men een
bezoek heeft gebracht aan het Ver-
enigd Koninkrijk, na terugkomst
gedurende een periode van vijf da-
gen de gebieden niet te bezoeken.

WEINIG OVERTREDINGEN
Natuurmonumenten is zeer tevre
den over de mate waarin recrean-
ten in de afgelopen periode begrip
hebben getoond voor de afsluiting
van gebieden en de manier waar-
op iedereen zich aan de regels
heeft gehouden.

MEER INFORMATIE
Gedetailleerde informatie over de
natuurgebieden die afgesloten
blijven is te vinden op de site van
natuurmonumenten:
www.natuurmonumenten.nl.

Na N316 nu ook verkeerscontroles
op N315 (Ruurlo-Borculo)
Na de N316 (Doetinchem - Vor-
den) controleert het verkeers-
handhavingsteam van de poli-
tie Noord- en Oost-Gelderland
binnenkort ook intensief op de
N315 (Ruurlo - Borculo). Het
team beoogt door intensieve
controles het aantal verkeers-
doden en -gewonden te vermin-
deren en de verkeersveiligheid
te vergroten.

De controles op de N316, die 15
maart zijn gestart, zijn een onder-
deel van een vierjarig Verkeers-
handhavingproject van de politie
in de regio Noord- en Oost-Gelder-
land. In 1999 werden er 80 men-
sen gedood en raakten 800 men-
sen gewond bij verkeersongevallen
in de Regio Noord- en Oost-Gelder-
land. Het project Verkeershandha-
ving is, in navolging van andere
projecten in het land, opgericht
om dit aantal slachtoffers terug te
brengen.
Op de N316 is de letselgraad van
het aantal letselongevallen vrij
hoog, 31%. Het Gelders gemiddel-
de is 15%. Dit betekent dat de on-
gevallen op de N316 relatief gezien
een zeer ernstige afloop hebben.
De ongevallen vinden in hoofd-
zaak overdag plaats, waarbij de
donderdag en vrijdag zich in nega-
tieve zin onderscheiden. 30% van
de ongevallen is sterk snelheid ge
relateerd. De ongevallen concen-
treren zich met name op kruis-
punten.
Op de N315 heeft 27% van de on-
gevallen letsel als gevolg. De mees-
te ongevallen gebeuren tijdens de
avondspits: tussen 16.00 tot 18.00
uur. Vrijwel alle betrokkenen zijn
automobilisten (84%). Ruim 40%
van de ongevallen is sterk snel-
heidsgerelateerd.

De politie Noord- en Oost-Gelder-
land heeft zich als doel gesteld dat
het aantal doden in het jaar 2010
ten opzichte van 1986 met 50%
moet zijn afgenomen. Het aantal
verkeersgewonden moet over die
zelfde periode met 40% zijn afge
nomen.
Het verkeersteam let met name op
het naleven van de verkeersregels
met betrekking tot snelheid, rood
licht, alcohol en het dragen van
autogordel en valhelm. De prak-
tijk wijst namelijk uit dat de ernst
van het letsel bij een ongeval gro-
ter is wanneer deze regels niet in
acht worden genomen dan wan-
neer dit wel het geval is.

TOP 12
De provincie Gelderland heeft een
top 12 gemaakt van provinciale
wegen waarop de meeste ongeval-
len gebeuren. Al deze wegen zul-
len in de loop van vier jaar inten-
sief worden gecontroleerd. Op 2
november 2000 is het project ge
start op de N18, de Twenteroute
tussen Varsseveld en de grens met
Overijssel.
Het verkeershandhavingteam van
de politie houdt opvallende en on-
opvallende controles. Met radarau-
to's, laserguns en ook tijdens sur-
veillances. Niet alleen op de N316
maar ook in de omliggende plaat-
sen. De komende tijd zal extra ge
let worden op het dragen van au-
togordels, ook bij passagiers die
achterin de auto zitten. Op het
niet dragen van een autogordel
staat een boete van 90 gulden.
Behalve via verkeershandhaving
zal via voorlichting getracht wor-
den weggebruikers te stimuleren
tot veilig rijgedrag. Deze campag-
ne heeft als slogan Doe 'ns anders,
rij veilig.

De natuurgebieden van Natuurmonumenten in de Graafschap zijn, nu de dreiging van MKZ-besmetting afneemt, weer opengesteld voor bezoekers.

Uitwaaien mag weer
Vereniging Natuurmonumen-
ten organiseert op zaterdag 26
mei een fietsexcursie langs ver-
schillende landgoederen in de
Graafschap.
De circa 30 km lange fietstocht be
gint 's morgens bij het voorplein
van kasteel Hackfort; Baakseweg 8
te Vorden. Deelnemers dienen zelf

te zorgen voor een goede (huur)-
fiets, bandenplakset en lunchpak-
ket; de boswachter verzorgt er iets
te drinken bij. Vooraf aanmelden
is niet nodig.
ONTGINNING
De fietstocht voert langs verschil-
lende door Natuurmonumenten
beheerde landgoederen. Hackfort,

't Waliën en de Velhorst hebben ie
der een eigen geschiedenis, die
ook een weerspiegeling is van de
geschiedenis en ontginning van
het landschap. Landgoederen zijn
zeer gevarieerd. Rond kasteel of
landhuis ligt vaak de parktuin,
verder weg omringen weiden en
akkers de soms monumentale

boerderijen. Door die afwisseling
in het landschap vinden veel plan-
ten en dieren er een plekje van
hun gading.
BEHEER EN ONDERHOUD
Tijdens de fietstocht vertelt de bos-
wachter niet alleen over al het
moois dat te zien is, maar ook over
het beheer dat nodig is om dit cul-

tuurhistorische en natuurwaar-
den te behouden. Het oude agrari-
sche landschap vraagt bijvoor-
beeld veel onderhoud aan kleine
landschaps-elementen als hout-
wallen, singels, lanen, bermen en
sloten. Maar ook de parktuin rond
het landhuis wordt goed onder-
houden. Info (026) 352 34 56.



WO) actieve fietsspecialisten uit
bundelen hun inkoop voor een scherpe prijs!

Bijvoorbeeld:

PERFECT

V.A

PLUSPUNTEN VAN DE

PERFECT:

RVS velgen en spaken
Sachs naven met 3 versnellingen

Ook verkrijgbaar met
Shimano terugtraprem
AXA SL7 veiligheidsslot

Extra hoge maat voor dames en
heren mogelijk

Alle Vico fietsen
worden geproduceerd

bij Nederlands grootste
fietsfabrikant.

PR FIL -
DE F IETSSPECIAL ISJ
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vordert • Tel. 0575-551393
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. 0575-519526

HELP HET
GE t UK'N

OIRO DBVENTKR

404040

0
VOOR KINDEREN

MET MINDER KANSEN

'Groenieren' in rustieke stijl

Direct van eigen kwekerij
Haagconiferen 80/100 v.a. f 6,50

Haagbuxus 25/30 f 1,75 - 30/35 f 2,25
Grote bolbuxux in sierpot v.a. f 85,-

Tevens keuze uit diverse sierheesters en siertoniferen
tegen aantrekkelijke prijzen.

Verkoop elke vrijdag en zaterdag of na tel. afspraak.

BOOMKWEKERIJ
VISSCHERS vof
Hesselinkdijk 2 • Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-464494 J

Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEQ 13c 7261 AM RUURLO

BOUW: -Beheer
- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

0573-253101 - Fax 0573-253109 - Mobiel 0650281046

Advertentie in kleur?
Vraag eens

naar de mogelijkheden

Hcrwcrs
maakt autorijden
weer betaalbaar!

Wij hebben voor u een aantal mooie occasions
geselecteerd voor onze 3+2+1-voordeelactie!
Tot en met 31 mei a.s. kunt u profiteren van

dit 3 in l speciale voordeel. Op drie punten

wordt u als koper van een Quality-Line occa-

sion de winnaar. U kunt in de Herwers ves-

tigingen kiezen uit een ruime collectie van

diverse merken occasions. Uw nieuwe auto

staat dus al voor u klaar bij Herwers in

Doetinchem, Hengelo Gld., Zevenaar of

Zutphen. Vraag naar de actie-voorwaarden

in de showroom. Wij zijn u graag van dienst.

FINANCIERINGSVOORBEELD:
Aankoopbedrag 24.950,00
Rijklaar maken 295,00

25.245,00
Inruil of aanbetaling 15.245,00

Te financieren 10.000,00

Max. ƒ 10.000,- in 36 mnd.
Normaal tarief = ƒ 335,65 per maand
Met 4,9% = / 298,75 per maand
Uw voordeel Is:

36 x ƒ 36,90 = ƒ 1328,40

A U T O E D K l J F

cl m HERWERS
DOETINCHEM Plakhorstweg 14 Tel.(0314)333055
HENGELO C. Hummeloseweg l O Tel. (0575) 462 244
ZEVENAAR Ampèrestraat 6 Tel. (0316) 529 320

^̂ ^̂  ZUTPHEN De Stoven 25 Tel.(0575)522522

BMaOi HET TEAM VAN AU TO S P EC l ALI STE N l

Waarom u kiest voor Quallty-LIne Occasions: • 2 jaar/40.000 km garantie • Op 88 punten gecontroleerd

• Gratis mobiliteitspas • 24-uurs alarmservice • Gratis dienstverlening bij pech • Omruilgarantie • APK-gekeurd

L E DU B* drives nonen tin.e; riglxt;

Voorjaarswarmte door kleur, dat is liet leven op z'n best. Een verfrissende actie van Ledüb,

die u tijdelijk laat profiteren: Twee overhemden met korte mouw tijdelijk voor f 155,-.

Uw voordeel: f60,-. De overhemden / i jn verkrijgbaar in verschillende actuele pasteltinten.

Voor deze mei-actie geldt uiteraard: zolang de voorraad strekt!

Uw dealer

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO 9OOtbekleding

rei. 0573-253039 - Fax 0573-254919 - Mob,ei 0654220156



BouwCenter HCI, nu ook in Zevenaar
Feestelijke aanbiedingen met bijzonder aantrekkelijke kortingen

In verband met de opening van ons nieuwe filiaal in Zevenaar kunt u ook in Hengelo de

hele maand mei en juni profiteren van een aantal zeer aantrekkelijke aanbiedingen:

Miele Vaatwasser - 50% KORTING Amerikaanse koelkast
Maand mei en juni. Van 2.657,-nu slechts l .J2b,~ Van 8.995,-voor slechts 4.995,-
Natuursteen aanrechtbladen
Nu de hele maand mei en juni Ou /O

Induktie kookplaat
Van een zeer bekend merk 5 jaar garantie.
Van 4.195,- nu slechts

Eigen keukenmerken
Hele maand mei en juni

Complete keuken
Showroommodel, kompleet volgens opstelling gmm-
Incl. apparatuur. Van 11.951,- nu slechts 6.995,-

Complete hoekkeuken
Showroommodel, kompleet volgens opstelling -M^
Inclusief apparatuur.. Van 15.965,- voor 9.995f

<"

20% kolling Atag vaatwasser
Type VA 320 K. Van 2.695,- voor slechts 1.195,-

_ ^nc
2.695,-

BouwCenteriHCI

V L O E R T E G E L S

geschikt voor garage, bijkeuken en kelder

Type Ardesia
Antraeiëti 30 x 30 cm en 20 x M cm. Nu per nf 29,90

Type Oiaspïo
.Grijs, '3Q'x 30 cm fin 20 x 20 cm, Nu per m2 voor 29,90

33,90

43,90

Type Yustus Crema
30 x 30 cm. ''Nu per ma voor sleclits

Type Fastos, Kosmos en Aeris
30 x 30 cm. Nu per vtf voor slechts

WAND- EN V L O E R T E G E L S

Type B renda en Nicoletta
Beige marmer structuur, 20 x 25 cm. Nu per m2

Type Sally en Nicoletta
Grijs marmer structuur, 20 x 25 cm. Nu per mj 25,90

Type Domus
Grijs en Gcie, 20 x 20 cm. Nu per m* voor 29,90

HENGELO GLD - ULFT - ZEVENAAR

BouwCenter HCI Hengelo Gld. Openingstijden showroom: Openingstijden bouwmarkt: g
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81 maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur maandag t/m vrijdag 07.30 - 17.30 uur
e-mail: hci@hciubi.nl vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur vrijdag Koopavond 19.00 - 21.00 uur
Internet: www.hciubi.nl zaterdag 10.00 -16.00 uur zaterdag 08.00-16.00 uur

• KEUKENS • SANITAIR & TEGELS • BOUWMATERIALEN • S IERBESTRATINGEN • BOUWMARKT 5

Telefoon 0573-451306

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden r BP

KANTERS
BELLEN!

Sc h ildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 0575-553999
Fax 0575-553429

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

Winkel in verf, behang, etc.

Wij zoeken ter aanvulling van ons team een

all round
vakman schilder

Onze werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk
uit klantgerichte opdrachten.

Daarom is een goede instelling en vakkennis
een vereiste.

Zelfstandig kunnen werken en een
grote collegialiteit stellen wij op prijs.

Bedrijfsauto voor woon-werkverkeer
eventueel beschikbaar.

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

v.o.f.

c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Tel. 0314-622267

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

Jouw

beroep,

Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ DE

BEDRIJFS VERZORG ING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging

Oost-Nederland is dé arbeidsbemiddelaar

voor de agrarische sector, bouw, grond-,

weg- en waterbouw, metaalsector, groen-

voorziening en transportsector.

Wij hebben de volgende vacatures in de veehouderij:

Agrarisch medewerker
gemengd bedrijf
De functie
Voor een relatie in de omgeving van Laren zoeken wij een

ervaren medewerker. Het betreft een gemengd veehouderijbe-

drijf met melkvee en fokzeugen. Je bent een zelfstandig persoon

met verantwoordelijkheidsgevoel. Je ziet het werk en durft

initiatieven te nemen.Verder beschik je over een LAS-/MAS-

opleiding en heb je ervaring in de fokzeugen- en melkveehou-

derij. Eigen vervoer is een pre. Herken jij jezelf in bovenstaand

profiel en heb je interesse in een baan bij een gemengd bedrijf?

Neem dan contact op!

Parttime medewerker
fokzeugenhouderij
In de omgeving Lochem zoeken wij voor verschillende bedrij-

ven parttime medewerkers. Het betreft alle voorkomende

werkzaamheden in de fokzeugenhouderij. Het betreffen partti-

me vacatures, maar een combinatie van meerdere bedrijven

behoort tevens tot de mogelijkheid. Zoek jij een parttime of

fulltime baan in de veehouderij, heb je een LAS-/MAS-opleiding

en beschik je over ervaring in de fokzeugenhouderij? Reageer

dan snel.

Voor beide functies geldt:

Wij bieden
Wij bieden een goed salaris conform de CAO-landbouw.

De Bedrijfsverzorging beschikt over goede secundaire arbeids-

voorwaarden als een spaarloonregeling, een premievrij

pensioen, deelname aan een pc-privé project en collectieve

verzekeringen.

Reageren?
Wil je reageren op eeén van deze vacatures? Neem dan con-

tact op met de Agrarische Bedrijfsverzorging 0900-9896
en vraag naar kantoor Vorden. Langskomen kan natuurlijk ook.

Ons adres is Kerkstraat la in Vorden.

Bezoek ook onze internetsite
www.bedrijfsverzorging.nl.

arische
Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

_amesmaten4-8
voordelig !

SCHOENMODE
Boatrtxpleln 6, 7031 AJ Wenl
Dorpsstraat 4,7251 BB Vorden

www.Giesen.Shoe8.nl M Giesen@Shoes.nl

De specialist in:
sierbestrating

tuinhput
tuinhuisjes

bielzen
grind en split

natuursteen
Ruurloseweg 45-47, Vorden, tel. 0575-551217
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