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Snel verkeersmaatregelen op Zutphenseweg en Horsterkamp:

Onduidelijkheid over rondweg

i " . - _

Juist op het moment dat het in-
teressant werd, dreigde burge-
meester Kamerling vorige week
dinsdag een eind te maken aan
de discussie in de gemeente-
raad over de verkeersproblema-
tiek in het dorp. Fractievoorzit-
ter Ab Boers (CDA) plaatste op
dat moment kritische kantte-
keningen ten aanzien van het
rapport dat er ligt en vroeg zich
af waarom er nauwelijks is ge-
keken naar de gevolgen van een
noordelijke rondweg.

Voorafgaand aan de discussie in de
raad gaf de heer J. Haverman van
het Buro BVA uit Raalte uitleg over
het onderzoek dat is verricht naar
het verkeer in het dorp. De ge-
meenteraad had om een rapport
gevraagd omdat er al lange tijd
klachten zijn over het alsmaar toe
nemende en sneller wordende ver-
keer op de Zutphenseweg. Ook de
bewoners van de Horsterkamp kla-
gen over verkeers- en geluidsover-
last. Omdat eventuele verkeers-
maatregelen op beide wegen niet
los kunnen worden gezien van de
totale verkeerssituatie in het dorp,
werd besloten om een extern ver-
keersbureau in de arm te nemen.
Buro BVA uit Raalte hield onder
andere een kentekenonderzoek
om de dagelijkse verkeersbewegin-
gen in Vorden in kaart te brengen.
Hieruit blijkt dat er per dag 1.400
doorgaande voertuigen op de weg
van Zutphen naar Ruurlo gebruik
maken van de route dwars door
het dorp. Het verkeersbureau ver-
wacht niet dat dit aantal de ko-
mende jaren nog verder zal stij-
gen. Ook is er in opdracht van de
gemeente Vorden gekeken naar de
eventuele verkeersmaatregelen
die kunnen worden genomen. Bu-
ro BVA gaat uit van vijf verschil-
lende varianten. In de eerste drie
varianten worden allerlei verkeers-
maatregelen op de doorgaande
route door het dorp voorgesteld.
De andere twee hebben betrek-
king om het aanleggen van een

eventuele noordelijke rondweg.
Het bureau is van mening dat er
wel maatregelen nodig zijn op de
doorgaande route maar ziet niets
in een noordelijke rondweg. Vol-
gens het bureau heeft de aanleg
daarvan weinig invloed op de hoe
veelheid doorgaand verkeer in het
centrum.

Fractievoorzitter Ab Boers (CDA)
was het daar niet mee eens en con-
fronteerde de heer Haverman van
BVA met cijfers uit zijn eigen rap-
port. "De cijfers spreken elkaar ge
woon tegen", begon de heer Boers
zijn verhaal. "Aan de ene kant zegt
u dat er per dag maar 1.400 door-
gaande voertuigen door het cen-
trum gaan. Maar als ik dan kijk
naar de tabel van de noordelijke
rondweg dan zie ik dat daar per
dag bijna zevenduizend automobi-
listen gebruik van zullen maken.
Hoe verklaart u dat hoge aantal?",
zo vroeg hij zich af.
Volgens Haverman heeft een noor-
delijke rondweg een aanzuigende
werking op het verkeer in de regio.
"Er zullen dus meer mensen van
deze route gebruik gaan maken",
aldus Haverman. Hij wist daarmee
de heer Boers echter niet te over-
tuigen. Het aantal doorgaande
voertuigen ligt volgens de fractie
voorzitter van het CDA veel hoger
dan gedacht wordt. "We moeten
dat verder onderzoeken", aldus
Boers.

Juist op het moment dat het debat
over de noordelijke rondweg in
volle gang was, dreigde burge-
meester Kamerling de discussie te
beëindigen. Hij voelde op dat mo-
ment absoluut de sfeer van de ver-
gadering niet aan. Gelukkig her-
stelde hij zich net op tijd zodat de
discussie toch nog kon worden af-
gemaakt. Verder was er op het
eind bij iedereen onduidelijkheid
over wat er nu precies beslist werd.
Wethouder Dorien Mulderije
(WD) greep op dat moment in
door te vertellen dat zij vooruitlo-

VERKEERSMAATREGELEN
Het college stelt voor om op de
Zutphenseweg vier plateaus
aan te leggen. Ter hoogte van
de Mispelkampdijk, De Steege,
De Boonk en de Schoolstraat.
De plateaus op De Steege en De
Boonk zullen worden gecombi-
neerd met een zebrapad. Daar-
naast is het gemeentebestuur
van plan om de Zutphenseweg
tot aan de kruising met de
Schoolstraat te versmallen tot
vier meter met aan beide kan-
ten rode fietssuggestiestroken.
De weg zal verder worden voor-
zien van geluidsarme klinkers
en het is de bedoeling dat op
het eerste traject vanaf de rond-
weg tot aan de Mispelkampdijk
een inhaalverbod wordt inge-
steld.
Ook op de Horsterkamp stelt
het college enkele maatregelen
voor zoals het overlagen van de
rijbaan met geluidsreducerend
asfalt. Ook wordt de Horster-
kamp visueel versmald door
middel het in banden zetten
van oostzijde van de weg. Ver-
der komt er een inhaalverbod
en worden de kruisingen met
Beatrixlaan, Van Vollenhoven-
laan en Christinalaan aange-
past. Binnenkort start de in-
spraakprocedure.

pend op alle maatregelen zo snel
mogelijk wil starten met de ver-
keersaanpassingen op de Zutphen-
seweg en Horsterkamp. "Die heb-
ben geen invloed om wat we voor
de rest van plan zijn in het dorp",
aldus mevrouw Mulderije.
De gemeenteraad stemde daarmee
in. Er werd besloten zo snel moge
lijk de inspraakprocedure te star-
ten voor de verkeersmaatregelen
op de Zutphensweg en Horster-
kamp. Wethouder Mulderij streeft
er naar om in oktober te kunnen
beginnen de aanbesteding van de
werkzaamheden.

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest
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• zalen tot 1000 personen
• schietkelder

De Nfeuwe Aanleg • bowlingbanen
/frv «^ai.i.-n»"."" . kegelbanen

Scheggertdijk 10, 7218 NA Almen - Tel. 90575) 43 12 96 - Fax 90575) 43 17 33

Collecte epilepsie-
bestrijding start 3 juni
In de week van maandag 3 juni
tot en met zaterdag 8 juni gaan
45.000 vrijwilligers op pad om
huis-aan-huis te collecteren
voor het Nationaal Epilepsie
Fonds. Het thema tijdens de na-
tionale collecteweek is: "Laat
haar niet vallen". De opbrengst
van de collecte is bestemd voor
wetenschappelijk onderzoek,
voorlichtingsactiviteiten, het
organiseren van begeleide va-
kanties voor mensen met epi-
lepsie en individuele hulp.

Epilepsie is een tijdelijke functie-
stoornis in de hersenen. Het the-
ma "Laat haar niet vallen" is een

oproep om mensen met epilepsie
te steunen. Die steun is nodig om-
dat mensen met epilepsie proble-
men kunnen hebben op hun
werk, bij het vinden van een baan,
in het onderwijs of bij sport en
spel. Het is belangrijk dat iedereen
weet wat epilepsie is. Zodat ieder-
een goed kan reageren wanneer
hij of zij te maken krijgt met ie-
mand die epilepsie heeft.
Het Nationaal Epilepsie Fonds
helpt mensen met epilepsie op
vele terreinen. Om dit te kunnen
blijven doen is geld nodig. Daarom
komen de collectanten de eerste
week van juni om een vrijwillige
bijdrage aan de deur.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 9 juni 10.00 uur mevr. R. Visser, Goor.

Kapel Wildenborch
Zondag 9 juni 10.00 uur ds. A. Kooi, Arnhem.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 juni 10.00 uur dhr. J. Koudijs, Doetinchem.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 juni groen 10.00 uur ds. J.C. van Egmond, Hasselt; 19.00 uur
ds. JA. Antonides, Barchem.

R.K. kerk Vorden
Zondag 9 juni 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 juni 17.00 uur eucharistieviering met dameskoor.
Zondag 9 juni 10.00 uur woord-/communieviering met herenkoor.

Weekendwacht pastores
9-10 juni pastor Pastor F. de Heus, tel. (0575) 526965.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te be-
perken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om
medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te
bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsen-
post komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw
van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
8-9 juni D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573) 45 24 00. Spreekuur voor
spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
S treekziekenhuis Het Spit taal, Ooyerhoekseweg 8. tel.
(0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45- 19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsle-
den 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). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/ra vrij. 18.30-19.45 uur; wo.
14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00

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

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lochem, Larenseweg 30. 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

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

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Weh-
me)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie, tel.
(0575) 55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

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

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033) 46 25 678.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
55 69 08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; mevr. Wentink,
tel. 55 24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan
20a. Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.

Eppiiik/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

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.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maan-
dag t/m vrijdag van 9.30-17.30 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)
55 66 68. Landelijk klachtennummer dierenmishandeling
(0900) 20 21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

Klachten en Iniformatieburo Gezondheidszorg Steden-
drie-hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloop-
spreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude
Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen
van 9.00- 11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdyerzorging 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. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-
12.00 uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, bisek-
suele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Bor-
culoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding', coördinator mevr. H. ten Hoop-
en, tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00
uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs €5,- voor vier gezette
regels; elke regel meer €0,50. Vermel-
ding brieven onder nr. of inlichtingen
€2,25 extra. Tarieven gelden bij con-
tante betaling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hiervoor
€2,25 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme of dubieuze opga-
ven worden niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden bij even-
tuele fouten niet gratis herplaatst, de
geplaatste advertentie dient wel verre-
kend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Met de zomer in zicht wilt u
natuurlijk uw ideale gewicht. U
wordt dan gegarandeerd
TOP-FIT. Vraag Jerna Brug-
gink hoe dat zit. Tel. (0575) 46
3205.

• Openingsaanbieding vissen.
Te koop: jonge koi's van 10 tot
16 cm. Baron v.d. Heidenlaan
10, Wichmond, tel. (0575) 44 12
85.

• Te koop: marmer camee
vensterbanken, diverse breed-
tes en diktes. Kunnen op maat
geleverd worden. Tel. (0315) 65
15 22 of 06 50502680.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt
a contant. Tel. (0543) 45 13
11.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor 2 morgens per
week. Fam. Besseling, tel.
(0575) 55 34 36 (na 18.00 uur).

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
553283, b.g.g. 0651106955.

• Zaterdag 8 juni a.s. in zaal
Koster te Etten swingnight!
Aanvang 21.30 uur. Entree € 5,-
www.swingnight.nl

• Te huur: 2-kamerapparte-
ment in Hengelo. Tel. (0575)
46 33 25.

• Voor lichamelijke en geeste-
lijke/emotionele klachten Tarot-
kaarten - Reiki - Steenopieg-
ging - Bachbloesem maak een
afspraak met: energetisch
therapeute Joke Kempers,
(0575) 44 19 39.

• Gezocht in Vorden: zelf-
standige woonruimte (huur)
voor werkende vrouw. Tel. 06
10620770. Indien niet bereik-
baar gaarne voicemail inspre-
ken!

• Te koop: aardappelen. Vers
van het land: bloemkool, spits-
kool, sla, andijvie, peulen en
rode bieten. Rode-, witte-,
spruit-, spits- en bloemkool-
planten. Sla-, andijvie-, rode-,
biet-, peterselie-, selderij- en
komkommerplanten. André
Snellink, Bekmansdijk 4, Vor-
den, tel. (0575) 55 68 76.

• St. CCK, Kranenburgs Be-
lang en Kranenburgs Carnaval
organiseren „Zomerspekta-
kel Kranenburg" op het feest-
terrein in het Jonkersbos te
Kranenburg. Vr. 28 juni vogel-
schieten en gavelgooien,
aanvang 19.00 uur; za. 29 juni
kinderspelen aanvang 13.30
uur, Pats Boem show Open
Podium (onder voorbehoud!)
info en opgave (0575) 55 68
08, aanvang 15.30 uur, bos-
feest m.m.v. de Ruurlose for-
matie „Get Loaded" aanvang
20.30 uur.

• Wie wil mijn tuin doen? ±
31/2 x 5 m, tegen redelijke ver-
goeding. Ook schooljeugd. Tel.
(0575) 55 33 21.

• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens sta-
len steiger. Vorden, 06 553 224
13.

Op de pedalen in

Frankrijk?

Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

Vorden, Zutphenseweg 26
Telefoon: (0575) 55 82 37

In- en verkoop van
radio, televisie,

wit- en bruingoed.

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 74 37

Fax (0575) 46 76 52

50 jaar? Huur 'n Sara
of Abraham 4,5 meter

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

Geboortef les 4 meter
€ 25.- per dag
min. 3 dagen.

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58
0620438118

Te koop:

vers geplukte
aardbeien.

Fam. Van Amerongen
Schuttestraat 14 te Vorden

tel. (0575) 55 64 08

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

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) 24 11 69,
www.tcrenovatie.com

Lekker eten mag

V E R W E N W E K E N
Geldig maandag 3 juni t/m zaterdag 8 juni

Een delicatesse op zich:
aspergerita
500 gram € 249
Hagelwitte
champignons
doosje €

Culinair genieten
groene asperges
500 gram €

Versgesneden

279

Puur genieten...
ijsbergsalade
200 gram €

149
Nieuwe oogst: New Zealand
zespri kiwi's
gold, 500 gram €

149
Veldverse
bospeen
per bos

149

400 gram

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17

NOG STEEDS UW ASPERGES GRATIS GESCHILD!

Abrikoos-
passievlaai

075 T50
• Wem €

Maisbrood
_j70

± 800 gram, nu €

Rozijnenbroodjes
6 halen 5 betalen

Aanbiedingen geldig van 3 juni t/m 8 juni 2002.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575).57 15 28

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI o
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

Op vakantie? En uw verzekering?
Nu 1 seizoen gratis dekking bij een

doorlopende reisverzekering!
Bij ons kan dit!

Uw adviseur voor verzekeringen, pensioenen, financieringen en hypotheken.

HJ. MEPPELINK; accountmanager GUNTHER & VINK FINANCIEEL ADVIES B.V.
Anna de Waallaan 17,7207 GV ZUTPHEN
Tel. (0575) 57 28 10, Fax (0575) 57 28 11; E-mail: gunther.vinkadvies@planet.nl



Ronald
&

Wllma

wij gaan trouwen
... en wel op donderdag 13 juni 2002 om 11.00 uur $
in het gemeentehuis „Kasteel" Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie van 15.00 t
tot 16.30 uur in zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Ronald Roenhorst &Wilma Zweverink

Bessenweg 19
7006 SK Doetinchem
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Op vrijdag 14 juni gaan wij trouwen

i
i
n
'». '

Jos Peters
&
Elke Oldenhave

om 11.00 uur in het gemeentehuis in Vorden.

Het bruiloftsfeest wordt gehouden bij Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 15.00 tot 17.00 uur.

Spiekerweg 6
7251 RA Vorden
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Op 14 juni zijn wij 40 jaar getrouwd.

Ben en Hennie Hiddinh
Dankbaar hopen we dit met onze kinderen en
kleinkinderen te vieren op 15 juni a.s.

Wilt u ons komen feliciteren, dan bent u van
harte welkom van 19.00 tot 21.00 uur bij
„Den Bremer", te Toldijk.

Walterslagweg 4
7223 KB Baak

.... ...........................

Na een periode van afnemende gezondheid is, toch
nog onverwacht, van ons heengegaan onze lieve moe-
der en oma

Gerritdina Antonia
Nijenhuis-Dommerholt

weduwe van H.J. Nijenhuis

op de leeftijd van 75 jaar.

Warnsveld: Gerrit en Esselien Nijenhuis
Coen
Lian

Vorden, 30 mei 2002

Correspondentieadres:
Fam. G. Nijenhuis
Vordenseweg 27
7231 PC Warnsveld

De crematieplechtigheid heeft op dinsdag 4 juni te
Dieren plaatsgevonden.

Afscheid nemen
is met dankbare handen meedragen

al wat herinnering waard /s.. .

Op 30 mei is overleden

'Buurvrouw' Nijenhuis

Wij wensen Gerrit, Esselien, Coen en Lian veel sterkte
toe.

Frans, Carla en Robert Zieverink
Wendy en Johny Addink

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waar-
mee zij niet alleen mij en vader heeft omringd, maar
ook voor haar nimmer aflatende belangstelling voor
het welzijn van een ieder om haar heen, deel ik u me-
de dat na een korte, maar liefdevolle verzorging, rustig
is ingeslapen mijn lieve moeder

Pie Kater-van de Hoef
weduwe van F. Kater

op de leeftijd van 75 jaar.

Robert Kater

Zutphen, 28 mei 2002

Molenweg 13
7251 ED Vorden

De crematie heeft op maandag 3 juni plaatsgevonden.

Bij het overlijden van onze zo geliefde vrouw en
moeder

Willemien
van Dam van Isselt-Servatius

ontvingen wij zoveel blijken van warme en innige deel-
neming uit Vorden - waar zij 39 jaren intens tussen de
beminnelijke naburen en prachtige natuur genoot -
dat wij alle vrienden van harte dankzeggen hiervoor.

Het geeft ons steun om verder te gaan.

E.W.P. van Dam van Isselt
Nelleke, Lous, Anne Marie

Vorden, 29 mei 2002

De grote belangstelling en het medeleven welke u ons
heeft betoond na het overlijden van mijn lieve man, on-
ze vader en opa

Toon Loman
hebben ons zeer ontroerd en gesterkt.

Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te be-
danken, betuigen wij hiermede onze oprechte dank.

J.W. Loman-Ruesink
Kinderen en kleinkinderen

Vierakker, juni 2002
„'t Wissink"

De huisartsenpraktijk van
dokter W.J.C. Haas

verhuist naar Weppel 1
van 3 t/m 11 juni.
Voor patiënten van A t/m K neemt waar

dr. Dagevos,
Het Vaarwerk 1, telefoon 55 24 32

Voor patiënten van L t/m Z neemt waar
Huisartsenpraktijk Albers/Tanis,

Schoolstraat 11 b, telefoon 551255

Eet vis,
omdat het 20 gezond is!
Dinsdags van 9.30 tot 17*15 uur

op de marktin Vorden.

Ruime keus kwaliteitsvis.

VISHANDEL
TJVL & F. VAN DE GROEP

Spakenburg
Tel./fax (033) 29 86 610

mobiel 06 22158903

We houden u
lekker aan het lijntje

Boterhamworst A75
100 gram € \tm

4 hamburgers +
4 varkenssaucijzen

Lof-slof
WO gram

Grillworstsalade
700 gram

Roerbakreepjes
500 gram
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Vlogman
Keurslager
/.utphenseweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint 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) 55 29 28

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ¥
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

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 wee 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Hijerkanip)

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



Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

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
Gemeentebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
EJ.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

Wethouder W. Chr. Wichers:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur.

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 1330 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.

AARLIJKSE TEST SIRENES OP 5 JUNI

Dit jaar vindt de jaarlijkse test van de sirenes plaats op 5 juni om 12.00
uur. De test is nodig om te controleren of de apparatuur goed werkt. Gaat
de sirene op een ander moment, dan is er iets ernstigs aan de hand. Ga
dan naar binnen, sluit ramen en deuren en stem uw radio of tv af op Om-
roep Gelderland en wacht verdere instructies af.

De sirene is een hulpmiddel om u te waarschuwen. Het kan ook zijn dat
er een radiowagen door de straat komt. Of de politie bij u aan de deur. Be
langrijk voor uw eigen veiligheid is dat u de instructies van de autoritei-
ten opvolgt.

NKRUIDBESTRIJDING

Gemeentewerken gaat binnenkort weer onkruidbestrijden met chemi-
sche middelen. Gekozen is voor de middelen die het minste schade toe
brengen aan het milieu, maar enige schade is niet te voorkomen.

Als u niet wilt dat gemeentewerken het onkruid op het trottoir bij u voor
de deur met chemische middelen bestrijdt, dan kunt u het zelfverwij-
deren. De medewerkers slaan schone gedeelten over.

OUWAANVRAGEN

aanvrager inhoud datum
ontvangst

Raadhuisstraat l Leijh Kappelhoff inpandig verbouwen 28-05-2002
Seckel van den Dob- bankgebouw en
belsteen Architecten wijzigen gevel

Nieuwstad 21 K. Ubink vergroten woning 28-05-2002

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

ERGUNNINGEN

Bouwen
Plaats
Nieuwstad 51

Vierakkerse
straatweg 20,
Vierakker

aanvrager
H. Moor

inhoud Vrijstelling
bouwen bergruimte Hoogte
met carport

L.P.Th, van Turnhout bouwen vierroedige ander bouw
hooiberg werk, nodig

voor feitelij-
ke functie
van de grond

Zomervreugd- J.M. van den Wall
weg l Bake

vergroten woning
en veranderen
bergruimte

vergroten
woning

Hengelose
weg 3

Meldingen
plaats
ten noorden
van drukkerij
Weevers, op
voormalige
Sorbo-terrein

Slopen
Plaats
Zomervreugd-
weg l

Gebruiken
plaats
Nieuwstad 13

G.J.W. Zweverink inpandig verbouwen woning

aanvrager inhoud
Nuon Infra Anneem bouwen trafo-
bed rij f B .V. Regio gebouw
Gelderland Zuid-Oost

Vrijstelling
geldend be
stemmings-
plan "Vorden
West en Zuid
1992"

aanvrager
J.M. van den Wall Bake

aanvrager
Café Uenk

Gazoorweg l P. van Zeeburg

Inhoud
slopen gedeelte schuur en
achtergevel woning

Inhoud
gebruik café, biljart

gebruik tent als feestruimte
op 7 en 8 juni 2002

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

ERGROTEN WONING STARINGSTRAAT 25 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 8, lid 7 sub a van het bestemmingsplan "Vorden West en Zuid
1992" vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een woning op het
perceel Docter W.C.H. Staringstraat 25.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
6 tot en met woensdag 19 juni 2002 ter inzage ter gemeentesecretarie, af-
deling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belangheb-
benden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burge
meester en wethouders kenbaar maken.

E VERKEERSVEILIGHEID IN GELDERLAND:
AAN DE BETERENDE HAND?

Het lijkt wat beter te gaan met de verkeersveiligheid in Gelderland. Dat
blijkt uit de ongevallencijfers over 2001, die kort geleden beschikbaar
zijn gekomen. Ten opzichte van 2000 is het aantal verkeersslachtoffers
met zo'n 7% afgenomen. Omdat in 2000 het aantal verkeersslachtoffers
(ten opzichte van 1999) ook al was afgenomen, toen met zo'ri 6%, kan van
een positieve ontwikkeling worden gesproken. Het lijkt erop dat ver-
keersveiligheidsmaatregelen van de afgelopen jaren, zoals de invoering
"bromfiets op de rijbaan" en de intensivering van de verkeershandha-
ving, hun vruchten hebben afgeworpen.
Niettemin eist het verkeer in Gelderland nog steeds een zware tol. In
2001 waren er 113 doden te betreuren, terwijl 1519 mensen zwaar ge
wond in een ziekenhuis werden opgenomen. En dat is nog maar het top-
je van de ijsberg. Want niet elk ongeval wordt door de politie geregis-
treerd. Vooral bij het aantal zwaar gewonden is sprake van een flinke on-
derregistratie. Het werkelijke aantal wordt op ongeveer 2500 geschat. En
dan hebben we het nog niet eens over de duizenden verkeersdeelnemers
die jaarlijks licht gewond raken.
Ruim 80% van de verkeersslachtoffers valt op de 50 km wegen binnen de
bebouwde kom of 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 verkeersslachtoffers vallen onder autoin-
zittenden (51%), fietsers (19%) en bromfietsers (17%). Het blijkt dat vooral
'onervaren' weggebruikers, zoals 16-17 jarige bromfietsers en 18-24 jarige
automobilisten, vaak betrokken zijn bij ongevallen. Ook oudere wegge
bruikers blijken, vooral in de auto en op de fiets, een kwetsbare groep.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de opening-
stijden, liggen met ingang van 7 juni 2002 tot en met 5 juli 2002 ter in-
zage meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer van:

- de heer F. Letink, het Kerspel 5, 7251 CT Vorden voor het veranderen
van de inrichting voor de verkoop van groenten en fruit, volgens het
Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer, op het per-
ceel plaatselijk bekend als Burg. Galleestraat 3 te Vorden.

- de heer LH. Lensink, Barchemseweg 88, 7241 JG Lochem voor het op-
richten van een inrichting als showroom voor kunststof kozijnen, hor-
ren en zonwering, volgens het Besluit detailhandel en ambachtsbe
drijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend als Ruurlose
weg 118 te Vorden.

- Vereniging Natuurmonumenten, Riethuisweg 8, 7251 RE Vorden voor
het oprichten van een werkschuur voor de opslag van materiaal, ma-
terieel en brandstof en voor eenvoudige werkzaamheden als schilde
ren en hekken maken, volgens het Besluit opslag- en transportbedrij-
ven milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend als Kruisdijk 2A te
Vorden.

- de heer W. Houtman, Addinkhof l, 7251VE Vorden voor het in gebruik
hebben van een tandartspraktijk, volgens het Besluit tandartspraktij-
ken milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend als Addinkhof l te
Vorden.

- Vereniging Natuurmonumenten, Riethuisweg 8, 7251 RE Vorden voor
het oprichten van een beheerkantoor voor administratieve doeleinden,
volgens het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, op het
perceel plaatselijk bekend als Riethuisweg 8 te Vorden.

- Super de Boer Vorden B.V., Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden voor het ver-
anderen van de supermarkt en het oprichten van ondergrondse con-
tainers en retourette volgens het Besluit detailhandel en ambachtsbe
drijven milieubeheer op het perceel plaatselijk bekend als Dorpsstraat
18 te Vorden.

ATERDAG 8 JUNI 2O02 WEER MAANDELIJKS
BRENGPUNT GROF HUIS- EN TUINAFVAL

Komende zaterdag kunt u weer naar het brengpunt voor grof huis-
en tuinafval aan Het Hoge in Vorden (voormalige zuivering). U
kunt dicht bij huis grof afval gratis wegbrengen. Met uw mede-
werking wordt dan nog minder restafval duur verbrand.

Vanaf 13.30 tot 16.30 uur kunt u terecht met:

metaal
hout
schoon puin
niet schoon puin
tuinhout

- klein chemisch afval
- tuinafval (géén grond)
- klein wit- en bruingoed
- vlakglas
- tapijt

EEN BETER
MILIEU BEGINT
BIJ JEZELF



Resultaten tot nu toe

AfvalbrengpuntVorden
3500 -,

Vloerbedekking

Afvalbrengpunt Vorden

Spelregels
* Deze regeling is alleen voor inwoners van de gemeente Vorden. Bij

binnenkomst op het terrein moet u zich kunnen legitimeren;
* U mag maximaal 0,25 m2 afval per dag aanbieden, met uitzondering

van tuinafval. Voor tuinafval geldt een maximum van 2 m2 per
dag;

* Andere categorieën afval en afval van bedrijven worden niet geaccep-
teerd (bijvoorbeeld geen ongescheiden bouw- en sloopafval);

* Herbruikbare producten kunt u het beste verkopen of aanbieden aan
het kringloopbedrij f;

* Materialen mogen géén asbest bevatten;
* Het grof afval mag per eenheid niet meer dan 25 kilo wegen;
* De goederen mogen niet langer zijn dan 1,5 meter en moeten spijker-

vrij zijn;
* Bij het afgeven van het afval moet u zich houden aan de scheidingsre-

gels van de aanwezige toezichthouders.

Herbruikbare producten
Voor het afgeven van nog bruikbare producten, zoals kleding, meubels,
serviesgoed en speelgoed, kunt u contact opnemen met het kringloop-
bedrijf'de Omloop' (0573-251390, van 8.00 tot 13.00 uur). Deze producten
worden zo veel mogelijk in de kringloopwinkels in Zutphen en Lochem
verkocht.

Voor meer informatie leunt u contact opnemen met de afval-infor-
matie-lijn 0575-545646.
Op werkdagen bereikbaar van 9.00 - 1230 en 13.00 - 16.00 uur.

P*.ERINRICHTING DE HORSTERKAMP EN
RECONSTRUCTIE ZUTPHENSEWEG

Burgemeester en wethouders zijn voornemens de Horsterkamp in te richten als ontsluitingsweg in combi-
natie met groot onderhoud door:

* het overlagen van de rijbaan met geluidsreducerend asfalt;
* het visueel versmallen van de rijbaan door het plaatsen van betonbanden aan de oostzijde van de weg;
* het instellen van een inhaalverbod door het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken asstreep, versterkt

met het aanbrengen van een moeilijk overrijdbare rijbaanscheiding;
* het aanleggen van inritconstructies op de aansluitingen met de Beatrixlaan, de P. van Vbllenhovenlaan en de

Christinalaan.

Tevens willen burgemeester en wethouders de Zutphenseweg tussen de Rondweg en de Schoolstraat recon-
strueren door:

" tussen de Rondweg en de Mispelkampdijk een inhaalverbod in te stellen door het aanbrengen van een dub-
bele doorgetrokken asstreep, versterkt met het aanbrengen van een moeilijk overrijdbare rijbaanscheiding;

* plateaus aan te leggen op de kruisingen van de Zutphenseweg met de Schoolstraat, de Boonk (in combinatie
met een zebrapad en het laten vervallen van de verkeerslichten), de Steege (in combinatie met een zebrapad)
en de Mispelkampdijk;

* de rijbaan en de fietsstroken uit te voeren in geluidsarme klinkers;
* de bushaltes nabij de Boonk en de Steege te vervangen door langsparkeerhavens (in combinatie met het ver-

wijderen van de abri's).

Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op deze voornemens U kunt de ontwerpplannen inzien op de
afdeling gemeentewerken in de Boerderij. Tot en met 3 jul i aanstaande kunt u uw reactie kenbaar maken aan
burgemeester en wethouders, schriftelijk (zie postadres) of mondeling aan de medewerkers van de afdeling ge-
meentewerken.

NZICHT IN UW WOONWENSEN

Het ministerie van VROM houdt een landelijk onderzoek naar de manier waarop mensen wonen, hoe zij de wo-
ning en de woonomgeving beleven en waarderen en wat hun woonwensen zijn. Het ministerie, maar ook ge-
meenten en woningcorporaties hebben dit inzicht nodig om hun activiteiten gericht in te zetten voor een aan-
trekkelijk woningaanbod, voor een prettige leefomgeving en goede voorzieningen.

Het onderzoek bestaat uit interviews onder inwoners van alle gemeenten in Nederland. Ook in Vorden worden
interviews afgenomen. Het interview bevat vragen over de kenmerken van uw woning en woonomgeving., uw
waardering voor deze kenmerken, de wensen die u heeft ten aanzien van woning en woonomgeving, een aan-
tal vragen over werk, vrije tijdsbesteding en de behoefte aan zorg en hulp bij het wonen.

Het onderzoek staat of valt met de bereidheid van inwoners om mee te werken aan een interview. Via een wil-
lekeurige selectie uit het bevolkingsregister worden in totaal ruim 100.000 mensen benaderd. Ook u kunt in de
loop van 2002 worden benaderd voor een interview. U krijgt allereerst een brief met uitgebreidere informatie
over het onderzoek. Om te kunnen voorzien in de behoeften die onder de bevolking leven, is het belangrijk dat
u uw mening geeft over uw wensen en verwachtingen op woon- en leefgebied, l Iet onderzoek gaat dus over hoe
u woont en hoe u eventueel zou willen wonen.

14 JUNI GEMEENTEHUIS GESLOTEN
In verband met het personeelsreisje op vrijdag 14 juni, is het gemeentehuis gesloten.
Maandag 17 juni bent u weer van harte welkom.

Kennismaken met de cliëntenraad

De cliëntenraad in het rayon Vorden,
iets voor U?

We nemen soms water uit
Deventer mee!

Sinds l juni 1996 is de Wet Me
dezeggenschap Cliënten Zorg-
instellingen in werking getre-
den. Verzorgingshuizen moe-
ten vanaf l december 1996 een
cliëntenraad hebben ingesteld.
Zo'n raad vertegenwoordigt
niet alleen de bewoners van het
verzorgingshuis maar ook ou-
deren in aanleunwoningen en
'in de wijk" die gebruik maken
van zorg- en dienstverlening. In
een cliëntenraad krijgen oude-
ren de kans om mee te praten
en mee te beslissen over aange-
legenheden die hen aangaan.

WIE KUNNEN MEEDOEN
IN EEN CLIËNTENRAAD?
Voor de cliëntenraad komt een ver-
scheidenheid van mensen in aan-
merking. Allereerst natuurlijk de
meest betrokkenen zelf: de bewo-
ners van De Wehme, de Voorde
Staete en de aan- en inleunwonin-
gen. Maar iemand die zelfstandig
thuis woont en gebruik maakt van
de diensten van de Wehme kan
ook in de cliëntenraad worden ver-
kozen.

NIET-BEWONERS IN DE
CLIËNTENRAAD?
Door het steeds zwaarder gewor-
den opnamebeleid is het in verzor-
gingshuizen soms moeilijk om vol-
doende bewoners van het verzor-
gingshuis te vinden, die willen
meedoen in de cliëntenraad. Dat is
jammer, maar het is wel mogelijk
dat zij worden vertegenwoordigd
door anderen, bijvoorbeeld door
een vrijwilliger uit het verzor-

gingshuis of door een familielid.
Het is uiteraard belangrijk dat der-
gelijke 'niet-bewoners' in de cliën-
tenraad de leefsituatie in de zorg-
instelling en of van het rayon Vor-
den kennen. Pas dan kunnen ze de
cliënten met recht vertegenwoor-
digen.

WELKE BEVOEGDHEDEN
HEEFT EEN CLIËNTENRAAD?
De cliëntenraad mag gevraagd en
ongevraagd advies geven over al-
lerlei onderwerpen die voor de
cliënten binnen het Rayon Vorden
van belang zijn. Over de recreatie,
de maaltijden, de benoeming van
een het hoger management, de
kwaliteit van de zorg enzovoort.
De Wet Medezeggenschap noemt
alle onderwerpen waarover de
cliëntenraad inspraak heeft. Er is
dus sprake van wettelijke bevoegd-
heden.

WAT HOUDT HET WERK IN?
KOST HET VEEL TIJD?
Over het algemeen vergadert een
cliëntenraad éénmaal per maand.
De rayonmanager woont deze ver-
gaderingen regelmatig bij om
overleg te voeren met de cliënten-
raad. De vergaderingen van de
cliëntenraad moeten worden voor-
bereid, hetgeen u enig leeswerk
kan bezorgen. Daarnaast zullen le-
den van cliëntenraden af en toe
aanwezig zijn bij een algemene be-
wonersbijeenkomst of bij een afde-
lingsbespreking in het verzor-
gingshuis. Het is immers belang-
rijk om te weten wat er onder be
woners/clilnten leeft.

De LOC, de organisatie voor cliën-
tenraden in verzorgingshuizen,
complexen ouderenwoningen en
de thuiszorg, organiseert overal in
het land regionale bijeenkomsten
waar leden van cliëntenraden in-
formatie krijgen, vragen kunnen
stellen en met elkaar contact kun-
nen leggen. Deze bijeenkomsten
vinden doorgaans vier maal per
jaar plaats, ook bij u in de buurt.
Deelname aan dergelijke bijeen-
komsten is ook een onderdeel van
het werk van de cliëntenraad. Het
werk voor de cliëntenraad kost dus
enige tijd. Maar vaak valt te horen
dat mensen het een boeiende tijds-
besteding vinden.

WAAR KAN IK MEER
INFORMATIE VERKRIJGEN?
Wie meer wil weten, raden we aan
Cliënt & Raad - het tijdschrift voor
cliëntenraden - te lezen.
De LOC geeft een Handboek voor
cliëntenraden uit, waarin alle in-
formatie die voor cliëntenraden
van belang is overzichtelijk is sa-
mengebracht.

HOE KUN JE KANDIDATEN
VOORSTELLEN?
Dat kan met een speciaal kandi-
daatstellingsformulier. Deze is ver-
krijgbaar bij de receptie van De Weh-
me. U kunt zichzelf kandidaat stel-
len of iemand anders. Dat laatste
wel met toestemming van de be
trokkene.

Voor nadere inlichtingen Woon-
zorgcentrum De Wehme, dhr. J.
Engberts, tel. (0575) 557300.

Onze oproep voor de aktie 'Be
terwater!' komt goed van de
grond. Al bijna 500 klaagbrie-
ven zijn ingeleverd en het ziet
er dus naar uit dat de 800 reac-
ties, waar we tenminste op ho-
pen, inderdaad zullen worden
gehaald. Dat zou toch wel een
overtuigend bewijs zijn van de
grote verontwaardiging van de
inwoners van Vorden over het
beleid van de mensen van de
Provinciale Waterleiding.

Niet alleen het aantal maar ook de
aard van de klachten maakt dat
duidelijk. Als je de brieven leest
dan dringt pas goed tot je door
wat ons wordt aangedaan.

Een kleine greep: 'Koffie-apparaat
in drie jaar stuk... waterboiler ka-
pot, er kwam een emmertje vol
kalk uit... we gebruiken veel te veel
waspoeder door het hoge kalkge
halte... dichtslibbende douchekop-
pen... kapotte verwarmingsele-
menten van de wasmachine...
duur mineraalwater om drinkba-
re thee te kunnen zetten... lelijke
aanslag in de kopjes... we nemen
voor lekkere thee soms water uit
Deventer mee!' Enzovoort.

Eén klacht die genoemd wordt, is
waarschijnlijk niet terecht. Het ho-
ge kalkgehalte van het water zou
ook slecht zijn voor de gezond-
heid, schrijven enkele klagers. Dat
is echter niet bewezen. Wel is ze
ker dat een aantal gezinnen meldt
dat de warmwaterleidingen min-
der goed doorlopen door afzetting
van kalk aan de binnenkant. De

waag is of wij als gebruikers daar
straks ook nog verantwoordelijk
voor worden gesteld.

Het is - kortom - een schande dat
deze toestand nog minstens vijf
jaar zal voortduren. En het is ook
een schande dat de heren van de
waterleiding in Velp, die druk zijn
met fuseren, nog op geen enkele
wijze hebben gereageerd op onze
aktie. Terwijl we ze wel begin mei
al via een uitvoerige brief hebben
geinformeerd over wat we van
plan zijn. Kennelijk wordt gedacht
dat ook deze aktie wel weer zal
doodbloeden en dat dan weer kan
worden overgegaan tot de orde
van de dag. Dat is: water van infe
rieure kwaliteit leveren aan een
deel van de afnemers en goed wa-
ter leveren aan een ander deel. In
beide gevallen voor dezelfde prijs.
Als dat zou gebeuren bij een su-
permarkt ga je direct naar een an-
dere winkel. Voor water gaat dat
niet want er is maar één winkel.
Die in Velp.

Vandaar ons verzoek aan u: help
onze werkgroep om blijvend en op
ruimere schaal aandacht te vragen
voor deze nog tenminste vijfjaar
durende achterstelling. We willen
Gelderland massaal laten proteste
ren, ook Gelderse media inschake
len en daarvoor is geld nodig.
Help onze werkgroep door stor-
ting van een bescheiden bedrag op
de rekening van 'Beterwater!',
dat is RABO-rekeningnummer
32.74.818.03. Alle gestorte bedra-
gen worden uitsluitend besteed
aan deze aktie. Bedankt bij voor-
baat.



De Klimboom zoekt tijdelijk onderdak:

Groen licht voor uitbreiding

Directeur Margriet Dane van De Klimboom: "Wij zoeken nog een tijdelijk adres om de nieuwbouwperiode te
overbruggen."

Goed nieuws voor directeur
Margriet Dane van De Klim-
boom. De bouwvergunning
voor de uitbreiding van het kin-
derdagverblijf aan Het Wieme-
link is eindelijk binnen. Pro-
bleem is alleen dat er eerst nog
een tijdelijk adres moet worden
gevonden om de nieuwbouwpe-
riode te overbruggen.

Kinderdagverblijf De Klimboom is
al jaren bezig om te komen tot uit-
breiding van het pand. Dit laatste
is hard nodig omdat er nu op ver-
schillende locaties wordt gewerkt
en er nog steeds een wachtlijst is.
"De huidige situatie is verre van
ideaal", zegt directeur Margriet
Dane. "Zo hebben wij bijvoorbeeld
aan de zijkant van dit pand een
noodunit staan en huren wij van
woningcorporatie De Stiepel voor
een gedeelte van de buitenschool-
se opvang een woonhuis aan het
Hoetinkhof. In de praktijk is zoiets
natuurlijk niet erg handig. We zijn

dan ook blij dat we straks alles op
één locatie krijgen."

De Klimboom heeft op dit mo-
ment een maximale capaciteit van
49 kindplaatsen. Door de uitbrei-
ding van het pand groeit dit aan-
tal naar 66. Margriet Dane: "Het
pand wordt drie keer zo groot. Een
klein gedeelte van het gebouw zal
worden gesloopt en maakt plaats
voor nieuwbouw. Verder komt er
een tweede verdieping bovenop.
We gaan er dus flink op vooruit."
Ze verwacht dat hiermee ook de
wachtlijst die er op dit moment is
kan worden weggewerkt. "Daar
gaan we tenminste wel vanuit",
zegt ze.

PROBLEEM
Woningcorporatie De Stiepel
wordt de nieuwe eigenaar van het
pand. Zij neemt het gebouw over
van de gemeente Vorden die op dit
moment zoveel mogelijk panden
probeert af te stoten. "Wij huren

het pand dus weer van de woning-
corporatie", legt Margriet Dane
uit. Afgelopen week gaf de ge-
meente groen licht voor de uit-
breidingsplannen. Het probleem
is alleen dat er nog niet kan wor-
den begonnen met de bouwwerk-
zaamheden omdat De Klimboom
nog steeds op zoek is naar een tij-
delijk onderdak om de nieuw-
bouwperiode te overbruggen.

"Ik heb al heel veel gesprekken ge-
voerd. Diverse panden zijn al in
beeld geweest zoals Het Pantoffel-
tje en de voormalige A&P. Het pro-
bleem van dat soort gebouwen is
dat het heel erg duur is om die tij-
delijk aan te passen. Ik zit dan ook
nog steeds te wachten op de gou-
den tip." Directeur Magriet Dane
spoort ook de gemeente aan om
daarin mee te denken, "het is ook
hun verantwoordelijkheid dat we
in het dorp een goede kinderop-
vang hebben. Ze mogen er dan ook
best wat voor doen."

De VAR en Operation
Friendship voor het
Pinetum "de Belten"
Vijftig ton compost in vier contai-
ners is door de VAR in Twello ge
schonken aan de Stichting Pine-
tum "de Belten" te Vorden.
Tot dit genereuze gebaar is de VAR
overgegaan na zich ervan verge-
wist te hebben dat het pinetum,
dat voor het publiek openstaat,
een grote behoefte had aan orga-
nisch materiaal om de bodemkwa-
liteit ten behoeve van de huidige
collectie van 930 verschillende co-
niferen te verbeteren.
De toevoeging van organisch ma-
teriaal is onderdeel van een groot-
schalig bemestingsplan, dat in
2002 in het pinetum ten uitvoer
wordt gebracht. Op haar beurt
maakt dit plan deel uit van een
grondige aanpak van het pinetum,
waarbij ook gewerkt wordt aan het
weer op peil brengen van de col-
lectie, dat in de zeventiger jaren

zo'n 1450 verschillende soorten
omvatte.
De schenking van de VAR was van
zo'n omvang dat de staf van het pi-
netum een beroep heeft moeten
doen op hulp van buiten om de gi-
gantische hoop compost over het
oppervlak van het pinetum te ver-
spreiden.

De helpende hand is hierbij aan-
gereikt door de afdeling Vorden
van Operation Friendship.
Met veertien man en ÈEn vrouw
heeft deze organisatie van vrijwil-
ligers met ondersteuning van de
nodige machines in anderhalve
dag het werk geklaard.
De daarvoor verkregen vergoeding
wordt in een pot gestopt ter finan-
ciering van de jaarlijkse uitwisse-
ling van Vordense en Amerikaanse
jongeren.

tolitie varia
Zondag 26 mei
Tijdens de nachtdienst zijn ruim
50 bestuurders gecontroleerd op
het gebruik van alcohol. Geen van
de bestuurders had teveel gedron-
ken. Wel verklaarden 12 bestuur-
dres dat ze wat hadden gedron-
ken.

Maandag 27 mei
Er is ingebroken in een auto die ge-
stald stond aan de Dorpsstraat te
Vorden. Uit de auto zijn een leren
jas en een paspoort weggenomen.
De dader is in de auto gekomen
door het slot met een scherp voor-
werp uit het portier te wrikken.

Op de Zelledijk heeft zich een aan-
rijding voorgedaan tussen een be-
drijfsauto en een ree. De ree kwam
plotseling uit het bos en stak de
weg over. De bestuurder kon een
aanrijding met de ree niet meer
voorkomen. De schade aan de auto
is aanzienlijk. De rechter koplamp
is gebarsten, het rechter voorspat-
bord is flink gedeukt en het voor-
rechter portier is zwaar bescha-

digd geraakt.

Dinsdag 28 mei
Er is een fiets gestolen die gestald
stond bij sportschool 'Strada'. De
fiets stond wel op slot.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
met ingang van 20 mei
Gevonden: 2 Volvo-sleutels aan
ring; losse sleutel met driehoekig
wit label; rugtas met babyspulle
tjes.
Verloren: mobiele telefoon, Nokia,
kleur zilvergrijs in zwart hoesje;
mobiele telefoon, Nokia, kleur
antracietgrijs; zonnebril op sterk-
te, kleur montuur: blauw; zonne-
bril merk Tommy Hilfinger, met
hoornen montuur; zonnebril,
merk Rayban, zwart montuur;
zwarte portemonnee, klapmodel.

Het politiebureau van Vorden
is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 9.00-13.00 uur.
Het algemene telefoonnummer
is 0900 - 8844.

L.R. de Graafschap
Zondag 26 mei was er een wed-
strijd voor paarden in Winters-
wijk, hier werden de volgende prij-
zen behaald. Grada Hietbrink met
Lightsome een eerste prijs met 173
punten in de M II. Anita Rerenpas
met Laika een vijfde prijs met 159
punten in de M II. Rinie Heuvelink
met Delvira een vijfde prijs met
163 punten in de B.

Tennis

COMPETITIE TENNIS
VERENIGING VORDEN

Uitslagen
Zondag
Dames hoofdklasse Veenendaal l -
Vorden l 3-3; Heren 7e klasse Vor-
den l - Rozendaal 4 4-2; Gemengd
35+ 3e klasse Ruurlo l - Vorden l
3-2; Gemengd junioren 2e klasse
Vorden l - Ojuick-O 6-2; Jongens 2e
klasse Vorden l - Westerhaar l 6-0;
Jongens 2e klasse Vorden 2 -
Zutphen 3 4-2.

Dinsdag
Dames 2e klasse Vorden l - Eer-
beek 3 6-0; Dames 2e klasse Neede
2 - Vorden 2 2-4; Dames 3e klasse
Duiven 2 - Vorden 3 6-0.

Woensdag
Mix t/m 10 jaar Vorden l -Welgele-
gen l 4-1; Mix t/m 10 jaar Vorden 2
-Winterswijk l 0-5; Mix t/m 12jaar
Winterswijk 3 -Vorden l 3-2.

Donderdag
Dames 2e klasse Lochem l - Vor-
den l 3-1.

Zomeravond
Gemengd 7+ Braamveld l -Vorden
l 2-6; Gemengd 8/9 Vorden l - Al-
men l 5-3; Heren 8/9 Vorden l -
Welgelegen l 8-0.

Swingnight met
dance-classics
inEtten
Zaterdag 8 juni a.s. is er in zaal
Koster te Etten de Swingnight met
dance-classics uit de 70'2,80's, 90's
en top 100. Voor verdere infor-
matie zie bij de contactjes.

P.C. de Graafschap
Zaterdag 25 mei was er een wed-
strijd voor groene pony's in Di-
dam. Daar behaalde Wendy Beef-
tink met Happy een Ie prijs in de
klasse B dressuur.

Voor

échte

plaatselijke

nieuws:

WWW.

V O R D E N

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op woensdag- en don-
derdagmorgen in het Dorps-
centrum. Voor meer informa-
tie bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

JUNI
5 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
5 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijd.
10 Bridgeclub Vorden.
12 Handwerkmiddag Welfare +

kraamverkoop de Wehme.
12 Bloementuinarrangement via

deVW.
12 ANBO klootschieten bij de klei-

ne Steege.

13 HSV de Schoekbaars, jeugd-
wedstrijd.

15 St. vriendenkring Klein Axen,
Nieuwstad 10. Lezing Robert
Boerman over graancirkels.

17 Bridgeclub Vorden.
17 t/m 20 Avondvierdaagse.
18 HSV de Snoekbaars, kanaalwed-

strijd.
19 ANBO klootschieten bij de klei-

ne Steege
21/22 Oranjefeest Wildenborch.
22 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijd.
24 Bridgeclub Vorden.
24 t/m 28 Zwemvierdaagse in de

Dennen.
26 Handwerkmiddag Welfare in

de Wehme.
26 Bloementuinarrangement.
26 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
28-29 Zomerspektakel Kranenburg

Jonkerbos.
30 KSV de Snoekbaars, vierhoek-

wedstrijd.



zofne
Wij hebben voor u een aantal aanbiedingen:

20%(dames en heren) nu

Rokken vanaf € 25.-

Broeken vanaf € 35.-

T-shirts en sweaters vanaf € 20.-

Zie onze voordeelcorner in de winkel met nog meer
speciale voordelige zomermode.

dames- en herenmode

Kerkstraat 11 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 35

oft
van

*-*
HARMSEN

IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) Tel. (05750 46 12 20

Rieker
Anita Anita

ySCHOENMODEi
Beatrixpiein 6, 7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4. 7251 BB Vorden

RUNDERBRAADLAPPEN 799
t t g g g j t t & & $$$$%& ' • "•' . • • • • • - - :̂ *MMMttMM| ___^^_^^_^_^______ S^^ ï̂̂ ï̂SS^^^I^S^^ ^m

per kilo van € 11.39voor€ m •

VERS VAN HET MES per 150 gr van €

AMBI PUR FLUSH TOILETREINIGERS
149

•

Bij aankoop van 2 stuks 50 Rocks CJTCltlS

PERZIKEN BAK
1 kg van € 2.29 voor €149

•

FLORIJN CITROEN BRANDEWIJN
7.fles l l t r .van€8.99voor€

99

maandag 10/6 de gehele dag gesloten,
zaterdag 15/6 na 14.00 uur gesloten,

maandag 17/6, dinsdag 18/6, woensdag 19/6 gesloten.
Donderdag 20/6 9.00 uur feestelijke heropening.

SUPER DE BOER YYONNI [N Wil .BERT GROT INHUYS
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSÊRIEBEDRIJF

Zalenverhuur
met vele

mogelijkheden!
Huurprijzen per dagdeel inclusief pianogebruik.

Sociaal Commer-
cultureel cieel -
tarief tarief

Toneel-/congreszaal
(tot 150 pers., ringleiding aanwezig) € 25,- € 44,-

Vergaderzaal
(tot 44 pers.)

Kleine zaal
(tot 20 pers.)

€ 16,- € 27,-

€ 13,- € 21,-

•j. •^-^i_<

St. Cultureel Centrum 't NUT - Warnsveld
Breegraven 1 - Telefoon (0575) 52 95 76

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Boggelaar'
Vordenseweg 32, 7231 PC Warnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26

• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen

• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

Trek in /a/nsv/ees?

Nu te koop:
halve of hele lammeren
van eigen schapenhouderij
diepvriesklaar, ± 10/20 kilo.
Ook geschikt voor straks
op de barbecue.

/n/. Jan en Gerrie Gosselink
Tel. (0575) 44 14 11



Gedrag en gehoorzaamheidsschool Voorjaarsconcert
„de Banninldlof' stopt na 20 jaar "Concordia" in het teken

van verzoeknummers

Voor Hans en Ineke Lichten-
berg zijn het opleiden van hon-
den een belangrijk deel van
hun leven. In 1982 werd gestart
met een gedrag en gehoor-
zaamheidsschool "de Bannink-
hof'. Nu, precies twintig jaar la-
ter, stoppen Hans en Ineke met
de hondenschool. Ze hadden
nog graag door willen gaan
maar door gezondheidsrede-
nen van Ineke is er een punt
achter gezet.

"Ineke was de drijvende kracht
achter de hondenschool", vertelt
Hans. "Zij zorgde voor de adminis-
tratie en de koffie. Het is wel jam-
mer dat we ermee moeten stoppen
maar de gezondheid gaat vóór al-
les", relativeert Hans. De honden-
school werkte met zes instruc-
teurs. Hans Lichtenberg was er
daar een van. Hij heeft altijd les ge-
geven. Op zaterdagmiddag en
dinsdagavond kwamen de baasjes
met hun honden naar de Ban-
ninkhof. De dinsdagavond was
voor diegene die zaterdags niet
konden. Er werd les gegeven op ni-
veau A, B, C en overige.
In het twintigjarig bestaan van de
hondenschool werden zo'n 40 cur-
sussen gegeven. Gemiddeld twee
cursussen per jaar. Een cursus be-
staat uit dertien lessen met na af-
loop een examen met het daarbij
behorende diploma. "Het aantal
percentage geslaagden was altijd
heel hoog. Ook de opkomst bij de
cursus was uitstekend. Per cursus
hadden we zo'n 100 deelnemers",
zegt Hans. Verschillende honden-
rassen hebben in de loop der jaren
deelgenomen. "Van straathond tot
jachthond en van herdershond tot
Jack Russels", vat Lichtenberg de
rassen samen.
Op de cursus werd ondermeer aan-
dacht besteed aan onaangelijnd
volgen van een 8 figuur, blijven zit-
ten, twee minuten liggen met de
geleider uit zicht, op 40 meter ko-
men op bevel, het algemeen appèl
en de omgang met de hond. "Waar

het vooral omgaat", verduidelijkt
Hans, "dat op het eind van de cur-
sus de baas en hond één eenheid
moet zijn".
Ineke had altijd een luisterend oor.
Tijdens de koffie hoorde ze veel
verhalen en over de problemen.
"Ik was voor de mensen vaak een
klankbord. Voor oplossingen over
het gedrag van honden vroegen ze
mij vaak om raad. Zij vroegen mij
dan van hoe moet dit en hoe moet
dat". Met veel mensen had Ineke
een goede band. "Ze bleven dan
lang nazitten en dat was erg gezel-
lig. Ook de jaren na de cursus bleef
het contact bestaan. De omgang
met mensen en elke keer andere
mensen vond ik heel leuk".
De spanning van een nieuwe cur-
sus was voor Hans elke keer weer
opnieuw een grote uitdaging.
"Hoe is de opkomst, wat voor type
mensen zijn het en vooral wat
voor soort honden brengen ze
mee. Dat vond ik altijd spannend.
Dat is mij ook het meeste bijgeble-
ven in die 20 jaar. Mensen komen
met een bepaalde verwachting
naar de cursus. Het leuke ervan is
als je dan na dertien lessen en het
examen ziet hoe de honden vorde-
ringen hebben gemaakt en het
plezier wat ze er aan beleefd heb-
ben. Vooral de motivatie van de
cursisten was altijd heel sterk. Dat
vond ik ook heel leuk. Dat ze een
eenheid vormen met de hond.
Daar gaat het natuurlijk ook om".
Hans vertelt dat hij in al die jaren
veel heeft meegemaakt. "Ik zal
eens een leuke anekdote vertellen.
Tijdens het examen moest een cur-
sist met de hond onaangelijnd fi-
guur 8 volgen. De cursist was zo
zenuwachtig dat de cursist de
hond bij de keurmeester neerzette
en dat de baas zelf figuur 8 liep.
Wat heb ik gelachen".
Volgens Hans is de grootste fout
die hondenbezitters maken dat ze
te lief omgaan met een hond. "Te
veel betutteling", zegt hij. "Een
hond is een dier. Laat een hond
een hond zijn. Veel mensen ken-

nen niet het hondengedrag en dan
krijg je de gekste problemen. Een
hond werkt op klank en lichaams-
taai en dat moeten de mensen
goed weten", is zijn advies.
Zondag 2 juni werd voor het laatst
examen afgenomen bij honden-
school "de Banninkhof'. "We zul-
len het best missen. Het was een
deel van ons leven", zeggen Hans
en Ineke die zelf vijftig jachthon-
den hebben. Deze honden hebben
aandacht en verzorging nodig.
Daarom blijft de hond in huize
Lichtenberg centraal staan.
Hans en Ineke willen graag ieder-
een bedanken voor het vertrou-
wen dat de mensen hebben ge-
steld in hondenschool "de Ban-
ninkhof'. De instructeurs, cursis-
ten, buren, ponyclub, Henk Jan Or-
mel van Dierenartsenpraktijk Ach-
terhoek en de gemeente.
Hans en Ineke zijn blij dat één van
de instructeurs, Theo Cornelissen,
met een nieuwe hondenschool is
gestart. De locatie van de nieuwe
hondenschool "Alpha" is bij S.V.R.-
camping "de Bult" van de familie
Hiddink, gelegen aan Hoogstraat
46 op de hoek met de Beekstraat in
Toldijk. Er zijn verschillende facili-
teiten zoals een kantine voor kof-
fie, thee en andere drankjes, toi-
letten en een zogenaamde 'verza-
melloods'.
Na de zomervakantie start hon-
denschool "Alpha" met een nieu-
we puppycursus en nieuwe sessies
voor gedrag en gehoorzaamheid A
en B niveau. Het C niveau bestaat
onder andere uit behendigheid.
De puppycursus is doorlopend te
volgen en voor de overige niveaus
geldt een gezamenlijke sessie van
13 weken.

De cursussen starten 31 augustus.
Alle honden verzamelen zich die
middag en worden in groepen in-
gedeeld.
Aanmelden kan telefonisch bij
Theo Cornelissen, telefoon (0575)
46 26 98 of op bovenstaande zater-
dagmiddag.

Avondvierdaagse "Sparta"
De gymvereniging "Sparta" orga-
niseert dit jaar voor de 35e keer
een avondwandelvierdaagse. Een
evenement dat jaarlijks honder-
den deelnemers trekt. Vorig jaar
zelfs 750. Dit keer is de start op
maandag 17 juni en lopen de wan-
delaars, die kunnen kiezen uit een
route van 5 of 10 kilometer, door
het buurtschap Delden. Dinsdag
18 juni staat de omgeving Vorden-
sebos, Kranenburg op het pro-
gramma. Woensdag 19 juni het
buurtschap Hackfort.
Voor de slotavond (donderdag 20
juni) is een parcours in de directe

omgeving van het dorp uitgezet.
Die avond is het verzamelen bij de
school het Hoge. Terwijl de deel-
nemers daar de medailles krijgen
uitgereikt ( men moet dan wel mi-
nimaal drie avonden wandelen
om voor een dergelijk kleinood in
aanmerking te komen) zorgt een
dweilorkest voor wat vrolijke mu-
ziek. Daarna gaan de wandelaars,
vergezeld door de muziekvereni-
gingen "Concordia" en "Sursum
Corda" voor de intocht richting
het schoolplein van de openbare
basisschool. Hier wordt de stoet
ontbonden.

De start van de avondvierdaagse is
elke avond vanaf deze school. Op-
gave voor de wandelvierdaagse is
vanaf heden tot en met 12 juni bij
Karin Zweers ( telf. 552900) of bij
Tiny Barink j telf. 553376). De
plaatselijke EHBO is weer paraat
om te helpen bij het oversteken en
biedt tevens de helpende hand bij
het behandelen van eventuele bla-
ren. Onderweg worden de deelne
mers van een hapje en een drank-
je voorzien door "De echte groen-
teman Vorden", bakkerij Brug-
gink, bakkerij van Asselt en DA.
Drogisterij.

De muziekvereniging "Concor-
dia" ging zaterdagavond tij-
dens het voorjaarsconcert on-
der leiding van dirigent Hugo
Klein Severt allereerst nog even
terug naar zaterdag 16 maart
jongstleden toen in Musis Sa-
crum te Arnhem werd deelge-
nomen aan een concours met
als inzet het kampioenschap
van Nederland in de basisklasse
sectie harmonie. "Concordia"
opende het voorjaarsconcert
met het nummer "Friends for
life" dat destijds in Arnhem als
inspeelnummer diende.

Daarna werd gespeeld "Seagate
Overture" dat in Arnhem met 82,
17 punten werd beloond. Wel goed
voor een eerste prijs, maar geen
nationale titel. Die ging toen naar
"St. Agatha" uit Harreveld. Tussen
de beide nummers door werd za-
terdagavond vanwege het overlij-
den van de moeder van een der
muzikanten een minuut stilte in
acht genomen.
De muziekstukken die "Concor-
dia" verder zaterdagavond in een
niet geheel gevulde zaal van het
Dorpscentrum ten gehore bracht,
waren door de muzikanten als ver-
zoeknummers aangevraagd. "De
muziekcommissie heeft een keuze
moeten maken. Er waren zoveel
aanvragen dat er meerdere con-
certen mee kon worden gevuld",
zo vertelde ladyspeaker Sandra
Oonk.
Opmerkelijk de "liefde" van de
Vordense muziekverenigingen
voor het Dorpsfeest in Lunteren.
Het nummer "Festa Paesana" in
een bewerking door Jacob de
Haan, die door dit feest werd
geïnspireerd (op de wijze van
"Wier Neerlands bloed") werd
door "Concordia" vootreffelijk ge
speeld. Het nummer compleet
met klokgelui en herautengeschal

werd onlangs ook tijdens het con-
certvan "Sursum Corda" gespeeld.
Mark Heuvelink, die in het harmo-
nieorkest van "Conrcordia" speelt,
studeert momenteel voor assistent
dirigent. Op zijn eigen verzoek di-
rigeerde hij het orkest in "Contra-
sto Grosso. Een driedelig stuk. Het
applaus na afloop.van dirigent
Hugo Klein Severt moet Mark als
muziek in de oren hebben geklon-
ken. "Mocht Hugo wegvallen, dan
is het makkelijk dat we al een op-
volger in huis hebben", zo grapte
voorzitter Peter Kraayeveld. "Con-
cordia" speelde deze avond verder
nog met veel verve een selectie uit
de musical "Grease" van Willy
Hautvast.
Op zaterdag 30 maart traden Hans
Romeijnders en Ethel Lauckhart
in het huwelijksbootje. Bij die ge
legenheid boden zij "Concordia"
het muziekstuk "Harmonique"
aan. Als tegenprestatie werd deze
mars zaterdag door "Concordia" (
orkest en drumband) ten gehore
gebracht. Overigens lijkt deze
Hans Romeijnders zijn beroep te
zijn misgelopen. In het nummer
"A day at the circus" kweet hij zich
perfect in zijn functie als "opper-
spreekstalmeester".
Voor het Zuid- Amerikaanse tem-
perament zorgde de drumband
onder leiding van Bert Lamers. In
nummers als bijvoorbeeld "Brazi-
lian Carnaval", "Heart of Brasil"
e.d. veel tempo en ritme. Alleen
jammer dat er bij deze gelegen-
heid geen warmbloedige Brazili-
aanse schonen over het podium
dartelden. Die moest de zaal er
maar bij "fantaseren". De band be
sloot met het nummer "Antillia-
na". Na afloop van het concert
overhandigde voorzitter Kraaye-
veld bloemen aan Hugo Klein
Severt, Bert Lamers en Sandra
Oonk en gastspeler Jan Jansen uit
Oosterhout.

Scholieren school
Beecklarid vertrekken
woensdag voor uitwis-
seling naar Spanje
Woensdag 5 juni vertrekken een
15 tal leerlingen en drie leerkrach-
ten van school "Beeckland" voor
een trip naar Spanje. Om precies
te zijn naar het Baleareneiland
Menorca. "Voor alle duidelijkheid,
niet te verwarren met Mallorca",
zo zegt initiatiefnmer RenÈ v.d.
Heuvel uit Nijmegen. Hij is als Ie
raar aardrijkskunde aan school 't
Beeckland verbonden.
Mede uit hoofde van zijn beroep is
v.d. Heuvel altijd al geïnteresseerd
geweest in het bezoeken van inter-
nationale objecten. " Wij hebben
al eens getracht een uitwisseling
te regelen met scholen uit Honga-
rije en Schotland. Vanwege be-
perkte financiële middelen was
het niet haalbaar dat leerlingen
van scholen uit deze landen naar
Nederland konden komen. Via, via
zijn we toen in contact gekomen
met een school in Menorca", zo
zegt René v.d. Heuvel.
Begin van het jaar zijn in eerste in-
stantie een aantal Menorcaanse
leerlingen in Vorden geweest,
waar ze bij gastgezinnen werden
ondergebracht. V.d. Heuvel: " Een
bijzonder geslaagd evenement.
Hoewel niet elke Spaanse scholier
de Engelse taal machtig bleek, ver-
liep de communicatie, soms met
"handen en voeten" goed. Boven
verwachting zelfs. We hebben de

Spaanse jongelui een stukje van
de Achterhoekse cultuur kunnen
laten proeven. We hebben ze ook
steden als Amsterdam en Rotter-
dam laten zien, alsmede het ten-
toonstellingscentrum "Neeltje
Jans".
Het gezelschap moet aanstaande
woensdag voor het tegenbezoek al
vroeg uit de veren. Het vliegtuig
vertrekt nl. al om 6.00 uur vanaf
Schiphol. In Menorca willen ze kij-
ken en " proeven" hoe ze daar om-
gaan met de internationalisering
van de wereld. Wat doen ze met de
Engelse taal? Hebben ze veel al-
lochtone leerlingen? Noord Afrika
ligt immers vlak bij. Bovendien
willen veel West en Noord Europe
anen graag wonen op de heerlijk
warme en afgelegen Spaanse ei-
landen.
René v.d. Heuvel: "Ook heel inte
ressant om op Menorca de archeo-
logische grotten te bekijken. Ook
de beoogde school is interessant.
Deze school heeft zijn eigen
stroomvoorziening ( via zonnecel-
len). Het eiland dat 42 kilometer
lang is en 15 kilometer breed, is
een beschermd natuurgebied.
Paard rijden langs het strand en
een bootreis naar Mallorca zijn
ook evenementen die de Spanjaar-
den ook voor ons op de agenda
hebben gezet", zo zegt hij.



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

Heeft u geen tijd of zin om te koken?
Laat dan de Bistro de Rotonde-kok voor u koken!

ledere dinsdag t/m vrijdag een dagmenu voor € 6,00

Dinsdag 4 juni

Woensdag 5 juni

Donderdag 6 juni

Vrijdag 7 juni

Dagmenu van 4 juni t/m 7 juni 2002
varkensfilet met kaas/ham en tomaat overbakken, groente,
gebakken aardappels/ijs met slagroom
groentesoep/wokki wokki van kip met roerbakgroente
en rijst
spareribs met spaanse aardappels en groente/pudding met
vruchtensaus
tomatensoep/V2 gegrilde haan met patat en sla

Dagmenu van 11 juni t/m 14 juni 2002
Dinsdag 11 juni Hollandse biefstuk met aardappels en groente/pudding met

slagroom
Woensdag 12 juni uiensoep/gevulde aubergine de rotonde
Donderdag 13 juni wiener schnitzel met aardappelsalade/ijs met slagroom
Vrijdag 14 juni preisoep/gebakken mosselen, saus tartaar met friet en sla

Bent U geïnteresseerd dan kunt u dit iedere dag doorbellen.
Telefoonnummer 55 15 19

Ophalen is vanaf 17.00 uur maar U mag het ook hij ons opeten!

Adverteren in Contact?]

JUNI. MAAND VAN HET SPANNENDE BOEK

Nog geen
Nicci French-fan?

Lees Verlies en u
bent voorgoed verloren.

... 'n doorsnee gezin,

een afschuwelijk ongeval...

bruna
wvvw.bruna.nl • altijd actueel

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

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl
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EEKMARK3L
Wees en Vleeswaren

Magere Runderlappen 1 kg c4.9S

Rundermuis ug c 4."
Slavinken 5 stuks c2.75

Schouderkarbonade ug c3.95

Deze week een kanskaart voor een
Karcher hogedrukreiniger

bij aankoop van het
weekpakket vleeswaren!

Weekpakket vleeswaren:

100 gr KATENSPEK € l -1'

100 gr BOERENSNUWORST € 1 -4|

100 gr SCHOUDERHAM € l-12

NU VOOR

c3.64

995

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

«20 ROZEN

«PIOENROZEN
PER BOS

« BEGONIA'S
2 VOOR

« KALANCHOË
2 VOOR

Bloemen en planten

Al deze aanbiedingen zijn geldig
op de markt en bij Kluvers.
Donderdagmorgen verkoop bij
DeWenme-

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Hé verplegende
Zin in een werkvakantie?

Wil jij de Zonnebloem in 2002 helpen om

ruim 6400 langdurig zieken en (zwaar)

lichamelijk gehandicapten een onverge-

telijke vakantie te bezorgen?

Sluit je dan aan bij ons enthousiaste en

supergemotiveerde team van meer dan

6700 vrijwilligers, waaronder een groot

aantal verpleegkundigen en zieken-

verzorgenden. Het kost je een weekje

van je vrije tijd, maar je krijgt er dan ook

heel wat voor terug.

Meer informatie?
Bel (076) 564 63 62 of kijk
op www.zonnebloem.nl

N A T I O N A L E V E R E N I G I N G

de Zonnebloem
Postbus 2100 4800 CC Breda Postbank 10985l0
E-mail info@zonnebloem.nl Internet www.zonnebloem.nl



EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTODEALERS AAN DE N316

*|PEUGEOT
RIDDERHOF

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

Molenenk 2 - Hengelo (Gld.) (0575) 46 19 47

Peugeot 306
1.9 XRD Break
groen bj. 2000

€ 12.500,-

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink
Rondweg 2

DAEWOO Vorden (0575) 55 22 22

Daewoo
Matiz S blauw

bj. 11-2000

€ 7.750,-

NISSAN HERWERS
Kruisbergseweg 8 - Hengelo (Gld.) (0575) 46 22 44

Peugeot 205
1.4 Generation

rood bj. 1997

€ 6.350,-

Peugeot106
1.0 Accent

blauw bj. 1995
€ 4.950,-

Peugeot 306
1.9 XRD

goudgeel bj 1998

€ 8.500,-

Peugeot 106 1.1 XN 3-d rood 09-92 € 3.550
Peugeot 106 1.6 16V GTI geel met. 04-97 € 9.750
Peugeot 106 1.1 Accent Select rood 04-97 € 7.750
Peugeot 206 1.4 XS Tangerine 02-99 € 10.950
Peugeot 206 2.0 HDI XS 3-d grijs 03-01 € 15.950
Peugeot 306 1.4 XN Comfort rood 06-95 € 6.500
Peugeot 306 1.4 XN E2 wit 04-93 € 4.520
Peugeot 306 1.6 XR E2 groen 04-94 € 4.750
Peugeot 307 2.0 HDI 3dr grijs 02-02 € 27.500
Peugeot 406 3.0 V6 24V Coupe grijs 03-00 € 34.950
Peugeot 605 2.0 SRI Aut. Groen 01 -91 € 2.750
Peugeot J5 Div. typen wit 09-93 € 15.995
Jeep Grand Cherokee 4.0 LTD Aut. 4WD 06-96€ 18.900

www.rldderhof.peugeot.nl

Daewoo
Nexia 1.5 GTX

bj. 05-1995
€ 5.500,-

Daewoo
Tacuma 1.8 SE

LPG bj. 05-2001

€ 16.950,-

Suzuki swift
1.3 G L grijs
bj. 04-1993

€ 3.950,-

Renault Clio
1.8 Rsi 110 PK

bj. 01-1994

€ 4.350,-

Ford Focus
1.6 Giha airco

bj. 05-1999
€ 13.950,-

7.200
7.700
6.800
4.300
5.900
7.700

€ 14.950
€ 6.500
€ 12.250
€ 3.600
€ 7.250
€ 17.200
€ 10.900
€ 16.800
€ 13.600

www.groot.jebbink.nl

Nissan Micra 1.3 GX 3-Drs 1996

Nissan Micra 1.0 Airco 3-Drs 1997
Nissan Micra Automaat 1.0 GL 3-Drs 1995
Nissan Sunny 1.4 Clair 4-Drs 1994

Nissan Sunny 1.4 Clair 3-Drs 1995

Nissan Almera 1.4 S Airco 3-Drs 1996
Nissan Almera 1.5 Comfort AC 3-drs 2000
Nissan Almera 1.4 GX+ Airco 4-Drs 1995
Nissan Almera 1.4 Sport Airco 5-Drs 1999

Nissan Primera 1.6 LX 4-Drs 1992

Nissan Primera 1.6 GX Airco 5-Drs 1996

Nissan Primera 2.0 Luxury Autom 5-Drs 2000
Nissan Primera 2.0 LX Airco Station 1997

Nissan Primera 1.6 Comfort AC Estate 2000
Nissan Maxima 2.0 SE Autom. 4-drs 1997
Nissan Vanette 2.3D Cargo dubb. cab.1995 ex.€ 5.900

Nissan Vanette 2.3D Cargo 2000 ex.€ 10.250
Nissan Terrano II 2.7 TDi grijs kenteken 1996 verwacht
Nissan Terrano II 2.7 TDi grijs kenteken 1999 verwacht

Nissan Terrano II 2.7 TDi SR 3-drs 1997 € 14.500
Nissan Patrol 2.8 TD grijs kent. 3-drs 1998 ex.€ 17.950
Audi A6 2.4 121 KW Ambiente 4-Drs 2000 € 27.000

Chrysler PT Cruiser 2.0 16V 5-drs 2001 verwacht

Daewoo Matiz 0.8 style 5-drs 2001 € 8.900
Ford Focus 1.8 TD Combi 1999 € 13.500

Opel Astra 2.0 Caravan 5-Drs 1999 € 14.500
Daihatsu Sirion 1.0 Rti 5-Drs 1999 € 8.600

Honda Civic 1.5 Lsi 4-Drs 1995 € 6.800

Honda Accord 2.0 LS 4-drs 1995 € 6.750
Mitsubishi Carisma 1.6 GL 5-Drs 1997 € 9.000

Renault Scenic 1.6 RN 5-drs 1998 € 13.500
Renault Scenic 1.6 RXE 5-drs 2000 verwacht
Toyota Corolla 1.6 GLi Aut. 3-Drs 1999 € 11.300

Volvo S40 1.8i 16v 4-Drs 1997 € 11.300

VW Golf 1.8 Cabrio 3-d 1994 € 10.750
VW Polo 1.6 3-d 1999 verwacht

www.herwers.nl

Van alle merken thuis
Of je je nu verplaatst als vreemde

eend of grijze muis, bij Vakgarage

Sloot zijn ze van alle merken thuis. Het

ruim 9 jaar bestaande bedrijf dat net

als de meeste niet merkgebonden au-

tobedrijven onderhoud en reparaties

verricht aan allerlei merken heeft als

Vakgarage een kwaliteitsbeleid dat is

gebaseerd op de relevante eisen van

de NEN en ISO 9001 normen. Deze

zijn vastgelegd in het VAK-plan, waar-

bij het leveren van bei

veilige producten en een hoogwaardi-

ge dienstverlening voorop staan.

Uiteraard leveren ze elk merk auto,

maar de automobielhistorie leeft ook

duidelijk getuige de regelmatige aan-

wezigheid van klassiekers als Panhard,

Peugeot, Alfa Romeo, Maserati en Fiat.

Klanttevredenheid is het sleutelwoord

bij Hans Sloot en zoals bekend va'

200 vakgarages in Nee

de b ok mee c uwd

Deze tevredenheid weten de klanten

in het Hengelose en verre omtrek ze-

ker te waarderen.

Voor meer informatie over de Vak-

garage, zoals interessante financiering

en verzekeringsmogelijkheden kunt u

kijken op www.vakgarage.com

Vakgarage Hans Sloot is te vinden aan

de R g 50 in Heng»

Hans en Toos Sloot

megoor



EEN OCCASION AAN BOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE RECIO

AUTOBEDRIJF

(0575) 44 20 89
www.autobedrijfniesink.nl

NIESINK
Dambroek 9 - Baak

Mercedes
C200D

elegance 04-97
114.000 km

Volkswagen Polo 1.9 Diesel 3-d 135000 km 01-1998
Volkswagen Polo 1.9 SDEI 4-d 102000 km 10-1999
Mazda 323 Fastbrake 1.5i 5-d 67500 km 02-1999
Renault Clio Automaat 3-d 95090 km 06-1996
Honda Civic 1.5 Automaat 4-d 47500 km 01-1994

GARAGE
WASSEVELD
Ruurloseweg 35a - Zelhem
(0314) 62 18 64

Peugeot 106 1.1 i grijs melpQOO km bj 1998 tl
Opel Corsa 1.2 Comfort gro^n fnet. 20000 km t|||oi
Opel Astrajl.6 Station blauw met 76000 km bj 1998

Peugeot Partner 1.9D grys (cent vi/ft 100000 km bj 2000
VW Golf 1.91} variant rood met. 12600 km bj 1997

Autobedrijf Robert Wisselink

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

BMW
525 TDS

1997

€ 18.000,-

Opel Astra 1.6 16V Sport 1999 3x vanaf € 11.800
Opel astra 1.6 16V dub station 1999 vanaf € 13.400
Toyota Corolla 5-drs 1996 € 6.800
VW Golf CABRIO TDI 1996 € 12.900
Opel Astra Station GSi 2.0 16V 1996 € 9.000

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

folvoSSOTS
Station

Full opt. 1996
€ 13.950,-

Audi A8 2.8 Quattro Automaat' 95 full opt. € 17.950
Chevrolet Beretta i.z.g.st/94 € 3.850
Ford Mondeo 1.8 CLX Wagon LPG'95 € 4.100
Mazda 323 p 15 GLX Airco'97 € 7.500
Ruime keuze uit ±20 bedrijfswagens div. types.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ •̂••••••••••î ^^^^^^^^^^^M

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

BMW
325 E 4-d

lm. velgen 1988
kleur: zwart

VWGolf 1.3 bj. 1987 kleur: groen
Subaru Legacy 2.0i lm velgen bj 1992 kleunrood
Renault 1.9 GTR 4-d bj 1989 kleur: blauw
Seat Terra 1.5 Diesel Grijs kent bj. 1991 kleur: blauw
Fiat Ducato 2.5 D Grijs Kenteken bj 1990 kleur: blauw

M
l • -f » SyS %. \S &J %* tv« S 8 § S

Meleers
1 - ^toonHoron *—J /fK?^Hoge Wesselink 2 - Steenderen

Volkswagen Golf IV 16V rood 09-98
Hyunday Excel 1.5 GS groen 02-98
Opel Astra 1.6 station groen 04-97
Opel AstraG 1.7 DTL 3-d grijs 03-99
Seat Toledo 1.6 4 drs. blauw 05-96

(0575)451974

Nissan
rimera 1.6 16V

blauw 05-96
€ 7.995,-

€ 11.950
€ 7.450
€ 8.500
€ 11.325
€ 7.250

Auto-Centrum R.A. Kluit
Alfa Romeo specialist www.alfa-specialist-kluit.nl

Dorpsstraat 28 - Wichmond (0575) 44 10 30

Alfa Romeo
156 2.0 16V

Selespeed Autom.

bj 2000

Alfa Romeo 146 1.6 16V Twin Spark 1997 zwart st bekr.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1999 blauw Stuntprijs € 10.750
Alfa Romeo Spider 2.0 TS CABRIO 55000 km 1997
Ford Escort Station Clipper 1.8 TD112-97 airco € 7.500
Opel Corsa 1.7 Diesel swing blauw met. 1999 € 6.700

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden

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

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

Voor afspraak:
(0575) 55 38 02
06-21451588

Citroen ZX
Furore1.4i

1994

€ 3.250f-

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

AUTO schade
AUTO belettering

Reklame
VOO K AL UW *SLgTrtKING*N!t!

Joost v. Leussen

Z.E. weg 103
7223 DB Baak
Tel. (0575) 56 59 59
Fax (0575) 44 20 91
Privé (0575) 45 20 70
E-mail jos.autoschade-reklame@planet.nl

+ Auto Beletteringen
+ Reklameborden
+Spandoeken
-l- Full Colour Stickers
+ Bewegwijzering

VAKGARAGE ®
HAJVo SLOOT www.hanssloot.nl
Ruurloseweg 50 • Hengelo • Telefoon (0675) 46 18 71

Daewoo Nexia bj. 1996 kleur: groen € 4.900
Fiat Bravo 1.4 bj. 1996 kleur: groen € 7.300
Mitsubishi spacewagon bj. 1994 € 9.500
Peugeot 306 SL 1.4 bj 1995 € 4.900
Alfa Romeo 155 2.0 Twinspark bj 1996 € 7.300

AU7'OBEDRI/F

R.NIJENHUIS
Burg. Galleestraat 67e - Vorden (0575) 55 32 00

www.auto-niienhuis.nl

Ford Ka
1.3

paars met. 1998

€ 6.950f-

Opel Astra 2.0 TD 3-d blauw met. 2000 € 12.950,-
Suzuki Baleno 1.6 3drs blauw met. 1997 € 7.250,-
Opel Corsa 1.7 D 3drs blauw met. 2000 € 9.950,-
Suzuki Vitara JLX Cabriotop antr.met. 1993 € 6.950,-
Peugeot 406 1.8 16V rood met. 1998 € 6.500,-

in Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 406 2.0 coupe 5-1998 grijs met. radio Im-velgen
Peugeot 406 1.9 ST Turbo Diesel 4-1996 airco groen met.
Peugeot 306 Break1.9 Turbo Diesel 11-1998 rood met.
Peugeot 205 XE 1.1 01-1986 grijs met. 176000 km
Renault 19 16V CABRIO 1992 zw. met. radio lm. velgen



De Stiepel:
15.000 euro voor het beste plan

Kolonel David G. Alford
overleden

Woningcorporatie De Stiepel
bestaat dit jaar 90 jaar. Aanlei-
ding voor een oriëntatie op de
toekomst. Welke positie is er
voor een woningcorporatie
weggelegd in het sociaal-
maatschappelijk speelveld van
morgen? De Stiepel neemt
alvast een voorschot met een
symposium, een hoofdprijs van
maximaal € 15.0000 voor de
realisatie van een goed plan
en drie stimuleringsprijzen van
elk € 2.500.

'Een prachtige kans voor organi-
saties', zegt Leo Westerbroek,
directeur van Woningcorporatie
De Stiepel, opgetogen. 'Een bedrag
van € 15.000 voor een goed idee
waar de mensen in Hengelo (Gld),
Lichtenvoorde, Vorden of Zelhem
wat aan hebben. In die gemeentes
is De Stiepel dit jaar bij elkaar zo'n
90 j aar actief.

WONEN EN LEVEN
Het jubileum is de directe aanlei-
ding voor de instelling van de
prijs. En tegelijk is de prijs het sym-
bool voor de koers die de woning-

^ corporatie nog krachtiger dan
voorheen wil inzetten. De Stiepel
streeft naar kwaliteit van wonen
Én leven. 'Dat is dus meer dan al-
leen maar woningen verhuren en
onderhouden. We willen naar een
nieuwe en eigentijdse maatschap-
pelijke positie van de woning-
corporatie. Hoe dat moet, weten
we nog niet precies. Daarom orga-

niseren we een symposium rond
de prijsuitreiking op l november
aanstaande. We verwachten een
pittige forumdiscussie die een bij-
drage zal leveren aan een heldere
visie op dit punt'.

Aansluitend op het symposium zal
discussieleider en juryvoorzitter
Jan Terlouw alle prijswinnaars be-
kendmaken. Niet alleen de win-
naar van de hoofdsom. Er worden
ook drie stimuleringsprijzen uit-
gereikt van elk € 2.500.

MOBIELE HANGPLEK
'Er is een reglement', zegt Wester-
broek. 'Maar dat is ook weer niet
zo strikt, dat er maar één type
plan in aanmerking komt. Er zijn
slechts een paar voorschriften
waar niet aan te tornen valt. Het
moet bijvoorbeeld niet zo zijn dat
je voor het idee al geld kunt krij-
gen uit een bestaande subsidiepot.
We willen juist met onze prijs de
gaten opvullen in het bestaande
subsidiestelsel. Verder heb ik al ge-
noemd het gebied waarin het pro-
ject moet worden gerealiseerd en
de sociaal-maatschappelijke con-
text van de prijs'.

Gevraagd naar een voorbeeld zegt
Westerbroek: 'Een mobiele hang-
plek voor ouderen. Dat vind ik nou
een mooi voorbeeld. Een soort
overkapping die je bij bouwputten
zet, zodat ouderen droog kunnen
staan als ze naar de vorderingen
kijken. Stel dat zo'n plan de prijs
wint. Dan moet de indiener wel

zelf voor het onderhoud en ver-
plaatsing zorgen. Wij kennen de
prijs eenmalig toe; voor eventuele
vervolgkosten moet de indiener
een andere oplossing vinden. Ook
het inspreken op cassette van een
roman in het dialect spreekt me
als voorbeeld wel aan. Maar ik kan
niet genoeg benadrukken, dat
men de grootst mogelijke vrijheid
heeft bij het bedenken van plan-
nen'.

VOOR l JULI
De jury moet een globale formule
ring van het idee voor l juli heb-
ben ontvangen. Op basis hiervan
nomineert de jury voor l septem-
ber 4 projecten. Eén prijswinnaar
en drie winnaars van de stimule-
ringsprijzen, dus. Belangstellenden
kunnen een deelnameformulier
bij De Stiepel aanvragen (0314)
62 61 26, of deze invullen op de
website www.destiepel.nl.

DE JURY BESTAAT UIT
Jan Terlouw: Voorzitter, onder
meer oud-minister van Economi-
sche Zaken, oud-commissaris van
de Koningin in Gelderland, Se-
nator der Eerste Kamer en jeugd-
boekenschrijver. Johan de Boer:
Zelhem, oud-huisarts. Martine
Letterie: Vorden, kinderboeken-
schrijfster. Johan de Boer: Lichten-
voorde, voorzitter Kamer van
Koophandel Achterhoek en Be-
stuurder VNO-NCW. Hein Meurs:
Hengelo (Gld.), oud Wethouder.
Leo Westerbroek: Woningcorpo-
ratie De Stiepel, directeur.

Scholiere uit
Vorden (12) in
ThinkQuestfinale
Doreen ter Beest, een 12-jarige
scholiere van groep 8 van basis-
school "Het Hoge" in Vorden is
met haar 4 teamleden doorge-
drongen tot de finale van Think-
Questjunior, een WEBstrijd voor
baisscholieren in Nederland. Om
als team mee te doen aan Think-
Questjunior moet je met maxi-
maal 6 kinderen zelf een website
bouwen die leuk en leerzaam is
voor andere kinderen. Doreen zat
in een heel bijzonder team, be-
staand uit, behalve haarzelf, 2 jon-
gens en een meisje uit Heemstede
en een meisje uit Leidschendam.
De website die zij samen hebben
gemaakt heet Het Effect van Mu-
ziek en beschrijft hoe mensen,
planten en dieren reageren op mu-
ziek. Gezien het grote aantal in-
zendingen is het een zeer knappe
prestatie van dit team om een
plaats te veroveren in de finale,
waarin ze op 10 juni a.s. tijdens

een groots spektakel in NeMo in
Amsterdam mogelijk l van de gro-
te prijzen, zoals de hoofdprijs een
eigen PC, kunnen gaan winnen.
Maar het extra bijzondere aan dit
team is, dat zowel Doreen als één
van de andere teamleden visueel
gehandicapt zijn. De website die
de kinderen hebben gemaakt, heb-
ben ze dan ook met veel inzet en
enthousiasme helemaal toeganke-
lijk gemaakt voor blinde en slecht-
ziende kinderen.
Ze hebben per email alle informa-
tie verzameld en hebben zo zelfs
interviews gehouden met Anky
van Grunsven, reclame-componist
lij a Gort, hordenloper Robin Kor-
ving en topjudoka Elco van der
Geest.

De website is te bekijken via de ho-
mepage van ThinkQuest Neder-
land (www.thinkquest.nl).

RV. Vorden
M. Tiemessen is afgelopen zater-
dag winaar geworden van de

vlucht vanaf Perconne over een af-
stand van ruim 340 kilometer. De
uitslagen waren: M. Tiemessen l,
12,15, 20; H. Stokkink 2,14; H. Ey-
kelkamp 3,6,8,19; A en A Winkels
4, 5, 11, 13; D. Gotink 7, 16; C.
Bruinsma 9; Ashley Eykelkamp 10;
J. Meyer 17; J. Burgers 18.

Sociï nieuws
Door omstandigheden viel de So-
ciï-dag samen met een weekend
uit voor de jeugd. Mede door het
prachtige weer en een leuke groep
begeleiders heeft iedereen zich ge
weldig vermaakt. Op de Sociï-dag
werd een mix toernooi en een bar-
becue in de zon gedaan. Ook wer-
den door de nieuwe voorzitter Ger-
rit Hiddink, opvolger van Dirk ter
Harmsel de nieuwe sponsors voor
het komend seizoen bekend ge-
maakt. Firma Besseling voor de te
nue's en L.M.B. Arends voor de trai-
ningspakken. Hier zal te zijner tijd
meer aandacht aan worden be
steed. Na deze mededelingen werd
de dag gezellig in stijl afgesloten.

Op maandag 20 mei j J. overleed
in het ziekenhuis van het Lucht-
macht Dorp in San Antonio
(Texas) kolonel David G. Alford.

Kolonel Alford diende in de Twee
de Wereld Oorlog bij de 91e Bom-
bardementsgroep van de Ameri-
kaanse luchtmacht als Operations
Officer. Tijdens een "raid" op
Frankfurt in februari 1944, werd
zijn vliegtuig door Duits afweerge
schut geraakt. Er brak brand uit
aan boord van de B-17 . Nadat de
bemanning het vliegtuig per para-
chute had verlaten, bemerkte Da-
vid dat zijn parachute ergens op
de vloer van het vliegtuig lag. Hij
slaagde er in het toestel ergens in
een weiland aan de grond te zet-
ten. Het bleek in de omgeving van
Groenlo te zijn. Dankzij de vrien-
delijkheid van enkele onvergetelij-
ke Achterhoekse families en met
de hulp van leden van de Neder-
landse Ondergrondse die hun le-
ven voor hen op het spel zetten,
kon hij gedurende zeven maanden
verborgen blijven. Met hun hulp
wist "de Amerikaanse vliegenier"
de vijand te misleiden. Als een
doofstomme typemachine repara-
teur reisde hij naar het zuiden.
Ten zuiden van Luik kon hij zich
bij het Amerikaanse leger voegen

die juist het gebied in de slag van
oktober 1944 had veroverd.
Na zijn terugkomst in de USA
heeft hij zich bezig gehouden met
" B-17 training en hij was verbin-
dingsofficier in Fort Sam Houston,
San Antonio Texas. In de Koreaan-
se Oorlog heeft Kolonel D.GAlford
nog 35 vluchten gemaakt in een B-
29. Later werd hij commandant
van een luchtmachtbasis in Grie
kenland. Teruggekeerd in de USA
gaf Kolonel Alfords ten slotte lei-
ding aan het Sheppard AFB, Wi-
chita Falls in Texas, alwaar hij in
1965 met pensioen ging.
Na de oorlog richtte de Vordense
verzetsman Willem Spanhaak een
scoutinggroep - destijds nog pad-
vindersgroep genoemd - op. De
groep werd genoemd naar David
Alford. In 1978 wist Spanhaak het
adres te kolonel Alford te achter-
halen. Hij bezocht de kolonel in
San Antonio. Later, in 1981, brach-
ten de kolonel en zijn vrouw Doro-
thy, een bezoek aan Nederland. Hij
was als gast aanwezig op het gou-
den huwelijksfeest van de familie
Gosselink en hij werd geïnstal-
leerd als ere-lid van de Vordense
scouts.
Kolonel David G. Alford overleed
enkele dagen voor zijn 85e verjaar-
dag.

Thys v Amerongen
rijdt sterk in
Maasvallei klassieker
De Vordense wielrenner Thys v
Amerongen reed zaterdag sterk in
de Maasvalleiklassieker, in een
zware wedstijd met daarin de
Maasberg en ook de Slingerberg
reed Thijs met de eersten mee.

In een wedstrijd over 95 kilometer
reed v Amerongen half cours weg
met nog 11 mede vuchters. In de
eindspurt behaalde ons Vordens-
wielertalent een 6e plaats.

In Olst werd de plaatselijke wieier-

ronde verreden in de sportklasse A
stonden diverse R.T.V.ers aan het
vertrek, ook reden ze van voren
mee.
Peter Makkink werd 9e en Reynold
Harmsen 10e dit alles gebeurde in
een hektische finale.
Ook stond Wim Bosman uit
Warnsveld bij de sportklasse B aan
de start hij reed naar een 4e plaats.

De R.T.V.ers zijn op zondag 23 juni
te zien in de Rabo ronde van Vor-
den.

Tijgerbalsem is nieuwe
hoofdsponsor Wim
Kuij pertoernooi
„Ik heb veel respect voor de zaken
die jullie met de voetbalvereni-
ging Vorden bereiken." Met die
woorden onderstreepte Dick van
Tintelen, als directeur van Novum
Pharma de importeur van Tijger-
balsem voor West-Europa, zijn
keus om hoofdsponsor te worden
van het Wim Kuijpertoernooi in
Vorden. Het internationale jeugd-
toernooi wordt dit jaar op 17 en 18
augustus gehouden. Op dit twaalf-
de Wim Kuijpertoernooi komen
weer D-teams van grote clubs zoals
Ajax, Feijenoord, PSV, Bayer 04 Le
verkusen en Middlesbrough F.C..
Afgelopen zaterdag ontmoetten
Van Tintelen en het bestuur van
het Wim Kuijpertoernooi elkaar in
het clubhuis van de voetbalvereni-
ging. Voorzitter William van der
Veen en Dick van Tintelen onder-
tekenden het sponsorcontract
voor één jaar met een optie voor
meerdere jaren.
„Het toernooi baart ons zorgen in
die zin dat de kosten toenemen",
vertelde William van der Veen. Via
Noordwij k, waar Vorden aan een
toernooi deelnam, ontstonden de

contacten met Tijgerbalsem. Van
Tintelen: „Tot vorig jaar kende ik
het toernooi in Vorden nog hele
maal niet. De meeste mensen we-
ten niet eens waar Vorden ligt. En
toch weet de vereniging een inter-
nationaal jeugdtoernooi te organi-
seren waarvoor ze door de grote
belangstelling zelfs profclubs moe
ten afzeggen."
De keus voor Van Tintelen om zijn
naam juist aan een jeugdtoernooi
te verbinden ligt voor hem voor de
hand. „De jeugd heeft de toekomst
en een voetbalvereniging kan een
belangrijke uitlaatklep zijn voor
de jeugd. En ik heb veel respect
voor wat W Vorden bereikt. Daar-
om heb ik er ook veel vertrouwen
om dit toernooi te sponsoren."
Tijgerbalsem past bovendien per-
fect bij de voetbalvereniging. „Ie
dereen heeft Tijgerbalsem in huis,
net als een aspirientje", weet Van
Tintelen. ,, Tijgerbalsem is geba-
seerd op een eeuwenoud recept en
het bestaat uit plantaardige ele
menten. Het helpt goed tegen
spier- en gewrichtspijn, maar ook
bij muskietenbeten en hoofdpijn."
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Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

Onder bovenstaande titelverschijnt iedere maand in formatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
het ouderenbeleid in het algemeen.

OUDEREN MISSEN DE TREIN
Dit is de conclusie van de oude
renbonden, ANBO, KBO en PCOB,
nadat zij een inventarisatie had-
den gemaakt van de ervaringen
van hun leden. De bewegingsvrij-
heid van ouderen komt in gevaar,
als zij niet langer gebruik kunnen
maken van de trein, omdat de
noodzakelijke voorzieningen op
stations, zoals goedwerkende en
gemakkelijk bereikbare liften en
roltrappen, ontbreken. Sommige
ouderen zien van af van het ge-
bruik van de trein vanwege deze
belemmeringen en kunnen daar-
door, hoewel zij overigens nog vi-
taal zijn, hun familie die aan de
andere kant van het land woont
niet meer bezoeken.
Het ideale station voor ouderen is
goed verlicht en heeft een lift die
goed bereikbaar is, op een veilige
plaats staat en die schoon is. De
lift moet natuurlijk ook werken.
Er bestaan twee lijsten van sta-
tions die verbetering behoeven,
één van de NS en één van het mi-
nisterie van Verkeer en Waterstaat.
Deze twee lijsten verschillen nogal
wat van elkaar. De ouderenbon-
den vinden dat deze lijsten niet
goed stroken met de praktijk en zij
baseren dat op de informatie van
hun leden. Zij dringen er op aan
om te komen tot één lijst met een
overzicht van de niet goed toegan-
kelijke stations. Ook is niet goed
duidelijk waar de prioriteiten lig-
gen. Het ministerie gaat ervan uit
dat er zestig liften nodig zijn. Het
ministerie vinden de kosten die
hiervoor gemaakt moeten worden
te hoog. De ouderenbonden heb-
ben op hun lijstje slechts elf liften.

Het lijkt er dus op dat het hoog tijd
wordt om gezamenlijk prioritei-
ten te stellen van die zaken die op
korte termijn uitgevoerd moeten
en kunnen worden. Zelfstandig-
heid van ouderen betekent ook
dat zij zo lang mogelijk zelfstan-
dig moeten kunnen reizen.

CLIËNTENRAAD
WOONZORGCENTRUM
"DE WEHME"
Sinds 1996 zijn alle verzorgings-
huizen verplicht tot het instellen
van een cliëntenraad. Deze raad
vertegenwoordigt niet alleen de
bewoners van het verzorgingshuis
maar ook de bewoners van aan-
leunwoningen en de ouderen in
het dorp die gebruik maken van
de zorg- en dienstverlening vanuit
het verzorgingshuis. In de cliën-
tenraad krijgen ouderen de kans
om mee te praten en te beslissen
over zaken die hen aangaan.
Wie kunnen meedoen in de cliën-
tenraad?
Allereerst natuurlijk de direct be-
trokkenen, de bewoners van de
Wehme en de Voorde Staete. Maar
doordat de leeftijd van de bewo-
ners steeds hoger wordt, is het
steeds moeilijker om bewoners te
vinden die nog willen meedoen in
de cliëntenraad. Hoewel dit uiter-
aard jammer is, is het ook moge
lijk dat zij worden vertegenwoor-
digd door anderen. Deze vertegen-
woordigers moeten dan natuurlijk
wel goed op de hoogte zijn van het
reilen en zeilen in het verzor-
gingshuis en/of van de verpleging
en verzorging die vanuit de Weh-
me geleverd wordt. Gedacht wordt

aan mensen die als vrijwilliger bij
de Wehme betrokken zijn of aan
familieleden van bewoners.
We doen een oproep aan degenen
die hier op de één of andere ma-
nier voor in aanmerking zouden
kunnen komen om zich aan te
melden om zo de belangen van de
ouderen te vertegenwoordigen.
Voor meer uitgebreide informatie,
zie het artikel elders in "Contact"

SOS TELEFONISCHE
HULPDIENST
Heeft u dat ook wel eens, dat u er-
gens mee zit en dat er niemand is
met wie u erover wilt of kunt pra-
ten? Zeker mensen die alleen wo-
nen kunnen van degelijke proble
men wakker liggen en wat duurt
een nacht dan lang. Vaak lucht het
op als er iemand is die naar je wil
luisteren, ook al kan hij of zij het
probleem niet onmiddellijk oplos-
sen. Voor zulke situaties is de tele
fonische hulpdienst SOS, daar is
altijd tijd voor een gesprek, dag en
nacht. Dus als u kunt slapen om-
dat u maar ligt te piekeren, dan
kunt u bellen. U belt niemand uit
bed, want de vrijwilligers die de
telefoon bemannen zitten ook 's
nachts klaar. De gesprekken zijn
vertrouwelijk en u kunt anoniem
blijven. De vrijwilligers zijn speci-
aal opgeleid om dit werk te doen.
Soms is het voldoende als zij al-
leen maar luisteren, maar zij kun-
nen ook samen met de beller pro-
beren het probleem te verhelderen
en nagaan of er een oplossing te
vinden zou zijn. Zo nodig verwij-
zen zij u door naar andere instan-
ties. Bij de telefonische hulpdienst

werken geen behandelaars.
SOS Telefonische Hulpdienst, be
reikbaar 24 uur per etmaal, telnr.
0900 0767

VAKANTIE EN MEDICIJNEN
Als u op vakantie gaat, neemt u
natuurlijk de medicijnen mee, die
u gebruikt . Zorg ervoor dat u op
tijd nieuwe medicijnen hebt ge
haald, zodat u voldoende mee
kunt meenemen. Vertel uw dokter
dat u op vakantie gaat en als u
gaat vliegen, vooral als dat naar
een verre bestemming is, infor-
meer dan of dat verantwoord is
i.v.m. uw ziekte of aandoening.
Het is handig om de gegevens van
uw medicijnen ook mee te nemen,
om in tijd van nood, ook in het
buitenland nieuwe medicijnen te
kunnen krijgen. Een goede manier
om al uw medische gegevens bij
de hand te hebben is het Europees
Medisch Paspoort .waarin u al uw
medische gegevens, aandoenin-
gen, medicijnen en allergieën
kunt noteren. Een vreemde arts of
apotheker kan dan in één oogop-
slag zien aan welke .kwalen u lijdt
en welke medicijnen u gebruikt.
Men kan u dan beter en sneller
helpen en dat kan van groot be
lang zijn.
Het Europees Medisch Paspoort
wordt uitgegeven door de Sdu, tel.
070-3789880. De kosten bedragen
ca € 3. U kunt ook contact opne
men met de SWOV tel 553405. Als
er veel belangstelling is, kan er in
één keer een grotere bestelling
worden geplaatst waardoor de kos-
ten lager worden.

EXPOSITIE BIJ DE SWOV
In tegenstelling tot eerdere berich-
ten zijn de schilderijen van Me
vrouw Turfboer tot 18 september
te zien in de wachtruimte van de
SWOV. Deze ruimte is ook toegan-
kelijk buiten kantoortijden.
De schilderstukken van Mevrouw
Turfboer zijn gemaakt aan de
hand van natuurfoto's.
Na 18 september gaat de expositie
naar woon-zorg centrum "De
"Wehme

ROLLATOR
Voor veel ouderen is dit een niet
meer weg te denken hulpmiddel.
Ook al gebruikt een aantal oude
ren de rollator als een veredeld
boodschappen wagentje. Het is be
langrijk dat de juiste rollator geko-
zen wordt, wordt hij uitsluitend
binnenshuis gebruikt of gaat men
er vooral mee naar buiten? Zeker
als de rollator intensief buitens-
huis gebruikt wordt is het onder-
houd belangrijk. Van tijd tot tijd
moet gecontroleerd worden of de
remmen nog wel naar behoren
werken en of de zwenkwielen niet
spontaan blokkeren. Ook de ge
bruiker zelf kan er veel aan doen
om te zorgen dat de rollator lan-
ger in goede staat blijft, zoals: niet
de wielen tegen de stoeprand rij-
den en niet bewust rijden met in-
geschakelde rem om daardoor te
voorkomen dat de rollator door-
rolt.
Gebruik maken van een tweede
hands rollator komt regelmatig •*
voor en daar is niets op tegen als
maar onderzocht wordt of de rol-
lator nog in goede staat verkeert
en afgesteld wordt op de lengte
van de nieuwe gebruiker.
Wilt u uw rollator eens laten na-
kijken en heeft u niemand, kinde
ren of buren, die dat voor u kan
doen, dan kunt u contact opne
men met de SWOV om een vrijwil-
liger in te schakelen die dit voor u
kan doen.

Voor informatie over alle on- fc

derwerpen in deze rubriek
kunt u contact opnemen met
de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden, tel 5534O5

Voor buitenlandse stagiaires

Sinterklaas per boot in Vorden!
Ze hadden er veel over gehoord,
het Sinterklaasfeest in Neder-
land. Toch stonden de ruim 50
buitenlandse stagiaires vrijdag-
avond raar te kijken toen in
Vorden een auto kwam aanrij-
den, met daaraan gekoppeld
een boot, waarin de grootste
kindervriend die ons land kent,
vrolijk stond te wuiven. De jon-
gens en meisjes, compleet met
"Zwarte Pieten"- mutsjes ont-
vingen hem met warm applaus.

Het werd in de zaal van het Dorps-
centrum een compleet Sinter-
klaasfeest met alles "d'er op en d'r
an"., waarbij een aantal stagiaires
ook een liedje voor de Sint moch-
ten zingen. Weliswaar geen Sinter-
klaasliedje maar een lied uit hun
eigen land.

Deze Sinterklaasavond was een on-
derdeel uit het programma zoals
Jong Gelre West Achterhoek dat
had samengesteld. ( Jong Gelre
heeft deze jongens en meisjes nl.
voor een aantal dagen uitgeno-
digd om hen kennis te laten ma-
ken met de Achterhoekse cultuur).

De buitenlandse jongeren lopen
momenteel stage op Nederlandse
bedrijven in de agrarische sector (
landbouw, tuinbouw, veeteelt). Ze
zijn afkomstig uit alle delen van
de wereld zoals Canada, Amerika,
Afrika en tal van Europse landen.

Ze zijn hier op uitnodiging van de
"Stichting Uitwisseling Bergen".

Afgevaardigden van deze Stichting
waren de afgelopen dagen ook in
Vorden om evaluatiegesprekken
met de stagiaires te voeren. Gerrit
Borgman van Jong Gelre West Ach-
terhoek: " Zo'n uitstapje naar de
Achterhoek, zo halverwege hun
stageperiode, blijkt voor vele jon-
geren een doorbraak. Sommigen
voelen zich op de diverse bedrij-
ven, vooral in de beginperiode wel
eens eenzaam.

Heeft natuurlijk ook met de taal te
maken. Na zo'n bezoek aan de
Achterhoek, waarbij ze elkaar ook
veel te vertellen hebben, blijken ze
bij terugkomst op het stagebedrij f
wat vrijer te zijn en zich beter te
kunnen aanpassen", zo zegt hij.

De afgelopen dagen zijn de buiten-
landse jongeren ondergebracht bij
gastgezinnen van de Jong Gelreaf-
delingen Vorden/ Warnsveld. La-
ren/Lochem, Almen, Steenderen
en Hummelo en Keppel. De orga-
nisatie bood hen een attractief
programma. Behalve het gememo-
reerde Sinterklaasfeest, stond er
een fietstocht met bezoek aan een
klompenmakerij op het program-
ma. Een partijtje klootschieten,
een stadswandeling in Zutphen,
een feestavond met de band "Fuel"
en tot slot een afscheidslunch in
het Dorpscentrum .



Gerrit Limpers door"volleybal-
meiden" van Dash op handen
gedragen!

Voetbalvereniging Vorden
Afdeling Jeugd

"Wij vinden het tijd worden dat
Gerrit Limpers eens in het zonne-
tje wordt gezet. Gerrit is al vele ja-
ren een succesvolle trainer/ coach
bij de Vordense volleybalvereni-
ging "Pelgrum Makelaars/ Dash".
In de afgelopen jaren heeft hij di-
verse prijzen binnengesleept met
zowel het jeugd team als de senio-
renteams. Een grote opsteker voor
het volleybal in Vorden". Deze
mail, afkomstig van de "volleybal-
meiden" van Dash werd richting
de redactie van "Contact" ge-
stuurd.

Een dergelijke "smeekbede" kan
niet zomaar voor kennisgeving
aangenomen worden. Dus op weg
naar het gemeentehuis, waar Ger-
rit Limpers bij de gemeente Vor-
den onder meer juridische zaken
behandelt. Hij is tevens persvoor-
lichter bij de gemeente en gewend
om "verhalen" te vertellen!. "Hoe
voelt dat wanneer je hoort dat
(vrouwelijke) volleyballers je blijk-
baar op handen dragen", zo vroe-
gen we Gerrit.

"Hartstikke mooi natuurlijk. Dat
we de afgelopen jaren zo succesvol
zijn geweest, ligt niet alleen aan
de trainer. Een eerste vereiste is
dat het moet "klikken" in een
groep. Wel als trainer/coach een
goeie spelersgroep samenstellen
en zorgen voor een goeie wissel-
werking", aldus Gerrit Limpers die
vervolgens aangeeft: "ik probeer
altijd eerlijk te zijn. Ik sta midden
in de groep en toch er boven".

Je kunt het je nauwelijks voorstel-
len, als Gerrit Limpers vertelt dat
hij in de afgelopen zes jaar als trai-
ner bij Dash nooit een conflict
met de dames heeft gehad. Trai-
ning geven aan vrouwelijke volley-
ballers heeft zijn absolute voor-
keur. "Komt met name ook door
het ralleypointsysteem. Ik leg bij
de training het accent op de pas-
sing en het verdedigen (positie-
spel). Mijn voorbeeld als trainer is
Arie Selinger ( voormalig bonds-
coach van het Nederlands heren-
team.red). Hij was goed in het aan-
geven van de posities binnen het
team. Selinger wist bovendien al-
tijd een goed collectief te smeden.

De spelers wisten wat er van hen
werd verlangt", aldus Gerrit.

THUISFRONT
Dat hij het vrouwenvolleybal hoog
in het vaandel heeft staan, heeft
waarschijnlijk ook te maken met
het thuisfront. Echtgenote Ma-
rianne volleybalt, evenals de doch-
ters Annelies (15) en Ilse (13). De
dochters spelen in meisjesgroep B,
een team dat pa Gerrit ook traint
en dat hij ook "hoog" heeft zitten.
Gerrit: " Een bijzonder hecht team
dat uitstekend kan plannen. Stu-
deren, trainen, uitgaan, de meisjes
weten dat zeer goed te combine-
ren. Het afgelopen seizoen werden
ze bovendien kampioen. Ik denk
ook dat deze meisjes met een der-
gelijke instelling later in de maat-
schappij ook succesvol zullen zijn.
In de volleybalsport heerst een be-
paalde sociale structuur. Als mens
leer je daar heel veel van", zo zegt
hij.

Gerrit Limpers begon zelf op veer-
tienjarige leeftijd in zijn geboort-
plaats Rheden met volleybal. Hij
meldde zich aan bij" Uravo". Daar
leerde hij ook zijn echtgenote Ma-
rianne kennen. Tot aan zijn ver-
trek naar Vorden ( 1980) speelde
hij in de promotieklasse als spel-
verdeler in het eerste herenteam.
In Vorden werd het echtpaar Lim-
pers lid van Dash. Voor beiden
werd direct een "plaatsje" in het
eerste (dames) en eerste (heren)
team ingeruimd. Gerrit heeft in
totaal 13 jaar in het eerste van
Dash gespeeld met als hoogtepunt
het winnen van de beker in het
district Ysselstreek.
Tussen de bedrijven door studeer-
de hij voor het trainersdiploma.
Op gegeven moment deed Gerrit
een stapje terug en verkaste hij
naar de heren II. Tegelijkertijd
trainde hij het derde en vierde hè
renteam en de meisjesgroep B. In
1996 stopte hij helemaal als actief
speler en koos hij definitief voor
het trainersvak De combinatie
trainer/speler slokte gewoon teveel
tijd op.

SUCCESVOL
Het betekende voor Gerrit Limpers
het begin van, wat later zou blij-

ken, een zeer succesvolle periode
als trainer van de dames II en de
jeugdgroep. Met deze dames II
werd hij onder meer kampioen in
de promotieklasse en kampioen
van de derde divisie. Het afgelopen
seizoen ( Gerrit trainde ook het
eerste damesteam) werd het twee
de team met routiniers als bijvoor-
beeld Bettine Vlogman en Carla
Janssen, opnieuw kampioen met
promotie naar (wederom) de derde
divisie. Het eerste team eindigde
in de promotieklasse op de vierde
plaats.

Zes jaar trainer en 7 kampioen-
schappen alsmede "enkele" be
kers, voor Gerrit Limpers tijd om
er tenminste een jaartje uit te
stappen. Zegt hij: "Dash heeft met
name bij het damesvolleybal een
goeie toekomst. Goeie jeugd met
veel mogelijkheden. Ik heb het be
stuur bij de aanvang van het sei-
zoen al geadviseerd om een frisse
trainerswind door de vereniging
te laten waaien. Tevens te zorgen
voor een goeie structuur. Een jaar
geleden is de vereniging begonnen
met "circulatievolleybal". Deze
groep telt nu zo'n 20 kinderen in
de leeftijd 6/7 jaar. Zij worden "spe
lenderwijs" het volleybalspel bijge
bracht. Een goeie zaak", zo zegt
Gerrit.

Over de toekomst van de Dash hè
ren is Limpers niet al te optimis-
tisch. "Ze trainen slechts ÈÈn keer
in de week en dat is beslist onvol-
doende om successen te behalen",
zo luidt zijn mening. Het komen-
de jaar gaat Gerrit Limpers het vol-
leybal vanaf de tribune bekijken.
Trainingen bezoeken bij Dynamo,
Orion en Longa. Bijscholing volgen
bij de Nederlandse vereniging vol-
leybaloefenmeesters. Hij weet nog
niet precies wat hij daarna gaat
doen. "Dash blijft in ieder geval
wel mijn club", zo zegt hij.
Tot slot Gerrits favoriete Dash da-
mesteam: middenas Bettine Vlog-
man en Carla Janssen; spelverde
ling: Lian Leunk, Sanne Korevaar,
Wihna Wolters, Marjan üjftogt.
Wisselspelers: Sanne Elbrink (spel-
verdeling); Judith en Mirjam Boe
len en Evelien Keizer ( middenas).
Het is maar dat U het weet!!

3 Weekenden-
toernooi SV Ratti
Zaterdagmorgen l juni. Op een
zonovergoten Rattiveld traden om
9.00 uur 20 E-=teams aan. Er werd
sportief gevoetbald, het was gezel-
lig op en rond de velden. Om 12.15
uur werden de prijzen als volgt
verdeeld: Ie Heino El; 2e Redi-
chem El; 3e ATC '65 E3. De Fair
Play beker werd toegekend aan
WSV Eli.

Het middagprogramma bestond
uit 15 B-elftallen. Uit vier wind-
richtingen, verdeeld over 3 poules.

p 3 velden werd er leuk gevoetbald
van 13.00 uur tot half 6. In de
kruisfinales vielen de beslissingen
d.m.v. strafschoppen. Ook in de fi-
nale om de 2e en Ie plaats was de
wedstrijd van 15 min. doelpunt-
loos. WHCZ B2 was de gelukkige
bij het nemen van strafschoppen
en wonnen dit B-toernooi. 2e prijs:

Emos BI; 3e prijs: SSSE BI. FP-cup:
Emos BI.
Zondag 2 juni. Wederom prachtig
weer. Om 10.00 uur waren alle 6
teams aanwezig om een halve
competitie te spelen. Men speelde
ieder 5 wedstrijden van elk 22!/2
minuut, tussen de wedstrijden in
had men 7!/2 minuut rust. Dit was
gezien de warmte geen overbodige
luxe! Ie prijs Ratti l op doelsaldo.
2e prijs Diepenveen 6. 3e prijs
Ratti 2. Fairplay: BWO 4.

Na een sportief en plezierig verlo-
pen seizoen 2001 - 2002 zit het er
nu op. Tot op de laatste speeldag
was het voor sommige teams zeer
spannend wie er kampioen zou
worden. Door 3 pupillen teams is
het gelukt de bovenste plaats te be
reiken wat geen afbreuk doet aan

de prima sportieve prestatieN s van
de andere teams. De 3 kampioe-
nen zijn de E3, E5 en de F3.
Deze teams zijn gehuldigd Zater-
dag l Juni op het Wikee toernooi
en kregen een mooie medaille en
de traditionele rondrit op de plat-
te wagen door Vorden.

Vordense turnsters doen het goed op rayonkampioenschappen

Feyoena Rabelink voor
3e achtereenvolgende
jaar rayonkampioen
Op zaterdag l juni 2002 vonden
in Lochem de rayonturnkam-
pioenschappen van het rayon
"De Hanzestreek" plaats voor
meisjes. Twaalf verenigingen
hadden zich ingeschreven voor
deze rayonkampioenschappen,
goed voor 270 deelneemsters.

Feyoena Rabelink uit Vorden, se
lectieturnster bij Brinio Lochem,
nam deel aan deze kampioen-
schappen. Evenals in 2000 en 2001

werd zij Ie en rayonkampioen. Bij
de Junioren 4 behaalde zij de vol-
gende punten.
Sprong 7.25 Brug 9.15 Balk 8.80
Mat 8.80 Totaal 34.00.

Jitske Winkels uit Vorden, even-
eens selectieturnster bij Brinio,
kwam uit bij de Jeugd 6 en behaal-
de met 33.95 punten een 7e plaats.
Haar score was:
Sprong 8.30 Brug 9.55 Balk 7.10
Mat 8.90 Totaal 33.95.



A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

f. Zand, grind, tuingrond
*. Grondwerk
* Containers
* Bestratingen

*, Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20
Autotelefoon 06-55135503

Gevraagd:

schoonmaakhulp
voor bedrijfsruimte en
woonhuis
voor 6 tot 8 uur per week.

Eventueel te combineren met werk

op onze kwekerij.

Fa. Lucassen Boomkwekerij
Oude Zutphenseweg 6a, 7251 JX Vorden

Telefoon (0575) 55 67 22

(vraag naar Jacqueline Wolsing)

Püein Brinke
Rijwiel: Verkoop - Reparatie - Verhuur
Zutphenseweg 85, Vorden, tel. (0575) 55 12 56

Uw vertrouwde Gazelle-deater voor:
verkoop - reparatie - onderhoud en verhuur van fietsen.

Kom kijken naar de nieuwe collectie fietsen.
Bekijk tevens het ruime aanbod nieuwe fietsen in onze grote showroom
boven.

Actie:
bij aankoop nieuwe fiets gratis draadloze fietscomputer.

Kijk voor meer nieuws op:
ivwiv.confacf.nl

Kijk voor
meer nieuws op:

Weekaanbieding

Aardbeivlaai
van € 8.30 voor € 7.25 'edBosvel'

Specialiteit

zwanenhalzen

Doe mee aan onze

kraslotenwedstrijd!
Bij elke € 10.-
een rondje van de banketbakker.

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Gallccstraat 6, Vorden, telefoon 55 17 50

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens

bij ons aan.

U kunt dan

uitzoeken uit de

enorme collectie

kaartjes.

Als presentje

mag u een leuk

cadeautje

uitzoeken.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

De doorlopende annuleringsverzekering
van Interpolis.

U gaat graag op reis. Een zonvakantie, een

weekje wintersport en een weekendje

weg... Maar plotseling moet u annuleren.

Door ziekte bijvoorbeeld. U wilt dan snel

uw reissom terugbetaald hebben. Daarom

heeft Interpolis voor u de doorlopende

annuleringsverzekering. Hiermee bent u

voordelig verzekerd tegen de financiële

gevolgen van annuleren. Het hele jaar door.

De doorlopende annuleringsverzekering is

een onderdeel van de Alles.in één Polis*, de

ideale pakketpolis van Interpolis. Meer

weten? Loop even binnen bij Rabobank

Graafschap-West of bel (0575) 55 81 00.

Interpolis verzekeringen. Glashelder



Oranj evereniging
Leesten-Warken

opgericht 25 juli 1945

Oranj efeest in
Leesten-Warken

ORANJEFEEST Leesten-Warken
Op 7 en 8 juni is het weer zo ver

Het 2e weekend van juni is tradi-
tiegetrouw het weekend van het
Oranjefeest in Leesten-Warken.
Vele vrijwilligers zijn al een tijdje
bezig met de voorbereidingen,
en zo her en der luisterend loopt
alles gesmeerd. Als kleine buurt-
vereniging zijn wij er trots op om
een volwaardig programma voor
groot en klein op te zetten van to-
neelavond tot en met feestavond
met daartussen in de kinder- en
volksspelen.

Op vrijdag 7 juni wordt vanaf 19.30
uur het toneelstuk "Familie
Bruinsma", aantrekkelijke heer
zoekt " opgevoerd door eigen le-
den. Het belooft een leuk toneelstuk
te worden. Na afloop is er dansen op
de muziek van "One 2".
Zaterdag 8 juni staat in het teken
van de kinder- en volksspelen. Om
13.00 uur wordt de schutterskoning
van het afgelopen jaar binnenge-
haald. Dit jaar is dat Martin van
Middelkoop,

De kinderen ontvangen de koning
met gezang en de kinderspelen wor-
den geopend met het oplaten van de
ballonnen. Het thema van de kin-
derspelen dit jaar is Jungle. Er zijn
enkele spectaculaire spelletjes aan-
wezig dus mis het niet.

De volksspelen beginnen om 14.00
uur als vanouds met o.a. vogelschie-
ten, jeugdvogelschieten en ringste
ken. We hopen rond een uur of 17.00
de nieuwe koning of koningin in
ons midden te hebben. Deze wordt
's avonds met alle andere winnaars
van de volksspelen gehuldigd. Als
afsluiting hebben we 's avonds
"Sound Selection" gecontracteerd,
die een lekker stukje muziek ten ge-
hore zal brengen en menig voetje
zal laten dansen.

Ik zou zeggen komt allen op de vrij-
dag of zaterdag eens meegenieten.

Namens het bestuur,
René Hissink

Toneelavond
Op de vrijdagavond zal weer
een toneelstuk opgevoerd wor-
den.

Na het grote succes van de toe-
standen die de familie Bruinsma
vorig jaar meemaakte heeft de to-
neelgroep gekozen voor een ver-
volg: 'De Familie Bruinsma in de
bocht; aantrekkelijke heer zoekt
dame'.

De acht spelers oefenen vanaf
maart om de lotgevallen van dit
jaar met verve op de planken te
brengen. Appie Hissink die al ja-
ren regisseert wilde dit keer weer
eens zelf spelen, en buurtgenote
Ans van der Ham is voor de regie
gevraagd.

Korte inhoud:
Vader Sjef Bruinsma heeft genoeg
van de aanwezigheid van zijn
zoon Boris en dringt er bij hem op
aan dat hij op zichzelf gaat wonen.
Deze heeft het echter prima naar
zijn zin thuis en piekert er niet
over om weg te gaan. Hij wordt im-
mers goed verzorgd door moeder
Truus. De zuster van Truus, die
met man en zoon veertien dagen
bij de familie Bruinsma logeert
omdat hun eigen huis gereno-
veerd wordt, weet echter raad.
Samen met Truus stelt ze een con-
tactadvertentie op. Sjef, die in zijn
schuur een oud motorblok heeft
staan en daar van af wil, plaatst
eveneens een advertentie. Wan-
neer er dan reflectanten komen,
wordt de verwarring wel erg groot.

Spelers: Ben Lammers
Rita Groot Roessink
Dirk Pasman
Hermien Riefel
Appie Hissink
Han Wijnbergen
JannyAddink
Dinand Brinkman

SjefBruinsma
Truus Bruinsma
Boris Bruinsma
Mien Bakker
Jan Bakker
Bas Bakker
Babette Oosterkamp
Jemen Brink

Regie:
Soufïïeuse:
Licht en geluid:
Decor:
Grimm:

Ans van der Ham
Jenny Gotink
Bennie Schoemaker
leden van de toneelgroep van de Oranjevereniging
Genie Berenpas, Genie Gotink

WORDT LID OF DONATEUR
VAN ONZE VERENIGING
VOOR € 7,50 PER JAAR

ORANJEVERENIGING LEESTEN-WARKEN
TELEFOON (0575) 43 20 11

Vrijdag 7 juni
Wij brengen op vrijdagavond vanaf 19.30 uur een toneelstuk gespeeld door eigen leden "Familie Bruinsma, aan-
trekkelijke heer zoekt..."
In de pauze wordt er een verloting gehouden. Het slotstuk van de avond wordt verzorgd door One2.

Entree kaarten aan de zaal verkrijgbaar: volwassenen: € 5,-
basisschoolkinderen: € 3,-

De leden kunnen op de volgende adressen kaartjes kopen in de voorverkoop:
Bij de Fam. Wijnbergen, Lochemseweg 4
Bij de Fam. Kapper-Lammers, Dennendijk 2A
Voor gereduceerde prijs nl. € 4,- voor volwassenen en € 2,- voor basisschoolkinderen.

Zaterdag 8 juni
We beginnen dit jaar evenals vorig jaar op tijd.

12.30 uur:

13.00 uur:

Iedereen wordt verwacht op het feestterrein bij de familie Luimes, achter café-restaurant
"de Boggelaar".

Als het koningspaar is gearriveerd en de balonnen met een hiep, hiep, hoera de lucht in zijn
gegaan zal de voorzitter deze middag officieel openen.

U kunt zich nu opgeven voor de volksspelen.

Dit jaar wordt het thema voor het kinderfeest: Jungle!

Aanwezig op het feestterrein: Een draaimolen en een springkussen.
Ook kan een ritje gemaakt worden op een pony.
Op het terrein zijn ijs, patat en drank te verkrijgen.

13.30 uur: Aanvang volksspelen.
Dit zijn: Vogelgooien, vogelschieten voor jeugd en volwassenen, ringsteken, schijfschieten, trekkersleeën,
darten.

15.30 uur: Stoelendans voor de jeugd.

Op de zaterdagavond wordt het een grandioos feest als jong en oud zijn neus laat zien op het sluitstuk van het
oranjefeest.
Voor ons zal spelen "Sound Selection", vanaf 21.00 uur in café-restaurant "De Boggelaar".

Plm. 21.30 uur zal het koningspaar worden gehuldigd en de prijsuitreiking zijn van de volksspelen.

Wij hopen er met u een geslaagd feest van te maken. Het bestuur.



STEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide col-
lectie schilderijlijsten in
goud of één van de vele
andere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Hoofdkantoor: lutten (Ov.) 0523-682099
• Borculo (Old.)

Tel. 0545-272795
• Mfehf (Gfrf.j

Tel. 0314-683319

prolink.nl
Zutphen - Dootlnchom - Wlnterawljk

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor allo Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

Schrijf nu In voor do cursussen!
voor particulieren en bedrijvenl

PC voor beginners Internat voor beginners HTML
basis • HTML pro - Website onderhoud - Webmaster •
PHP basis - PHP gevorderden - PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmertkseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

oor
fijnproevers:
de Ruurlose

keuken
Met een keuken van Holtslag uit Ruurlo wordt koken kokkerellen.

Bij ons vindt u de allermooiste keukens, voor iedere smaak en voor

ieder budget. Neem de proef op de som: breng een bezoek aan onze

showroom. Spoorstraat 28 in Ruurlo. Telefoon (0573) 452 000

Voor u de beste keus !

Te koop
in uitstekende staat
verkerend

vrijstaand
woonhuis
(1975)
Peppelenlaan 9
7001 CM Doetinchem

Vraagprijs € 436.000.-

Telefoon (0314) 33 25 51

Perceelsgrootte 458 m2. Inhoud woonhuis 523 m3. Woonoppervlak 88 m2. Garage en aanslui-
tend 25 m2 hobbyruimte.

Indeling
Begane grond: Overdekte entree, hal en w.c. - woonkamer met schuifpui, open haard, over-
gaand in een tuinkamer 65 m2 - open keuken met inductiekookplaat en combimagnetron - tuin-
kamer, keuken en hal hebben vloerverwarming.

Verdieping: dichte hardhouten trap - overloop - 4 slaapkamers waarvan 2 met vaste wastafel -
badkamer (2000) met bad/douchecombinatie - 2 vaste wastafels en toilet - wasmachineaanslui-
ting.

Bijzonderheden:
• mooie ligging bij Oude IJssel, op loopafstand van zowel stadscentrum als Kruisbergse bossen;
• spouw-, vloer- en dakisolatie;
• beneden meeste ramen dubbel glas, boven gedeeltelijk dubbel glas;
• fraai aangelegde tuin ligt op zonzijde van het huis voorzien van automatische sproei-installatie;
• een overdekte opslagplaats voor haardhout.

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

M ZONWERING

M/ R \B

LENSINK
Monta Reparatie

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden

Telefoon: (0575) 559232
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Finstral partner & exclusief dealer
zonweringen.
Bezoek onze showroom om de produkten te
zien en voor informatie.
Openingstijden dinsdags en donderdags van
10.00 tot 15.30 uur, zaterdags van 11.00 tot
16.00 uur. Koffie staat klaar.
Mobiel 06 53487085.

Advertentie in kleur?
Vraag eens naar de mogelijkheden

We e ver s Net

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

v.o.f.

c h o o r s t e e n v e e g bed r i j fs cn o o r s t e e n ve

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € l 85.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. $2 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:
tel. (0546) 45 86 97/0651618006

J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

VLIEG MEE MET
KAS BENDJEN

2OO2
Inclusief vri-jkaarte BBMB

VM-JDAG1UUGU1S KRANENBURG
0575-554304 alleen bi-j voldoende

deelname

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Quick Step
compleet gelegd

Laminaatactie
(nergens goedkoper)

€36.00

Wij komen geheel vrijblijvend met stalen bij u
aan huis

Lochem
Parket & Tapijt

In Ruurlo
(0573) 45 35 01
Uiteraard
vakkundig gelegd!



Jubileumdag Dierenspeciaalzaak
Molenkamp

Als zij wat doen, dan doen zij
dat goed en grondig. Of het nu
om een verbouwing gaat of om
een Jubileumdag er zal veel uit
de kast worden gehaald om de
klanten tevreden te stellen.

9 juni kunt u komen kijken of zij
veel voor u hebben geregeld in het
kader van hun 35-jarige jubileum-
feest. U kunt o.a. het volgende bij
hen zien: de 2e editie van de
Elfkluiventocht. Deze interactieve
wandeltocht voor hand en baas zal
u langs elf kluiven met vragen lei-
den door een mooi stukje Zelhem.

Verder kunt u onder muzikale be-
geleiding van een Drive-Inn show
genieten van echte toppers. Zo is

Serge v.d. Zweep wereldkampioen
Schapen en Ganzendrijven aanwe-
zig met zijn honden. Geeft
Politiehondenvereniging De Trou-
we Vriend een pakkende demon-
stratie van het politiehonden
werk. Zelf kunt u deelnemen aan
de behendigheidsbaan van de Ge-
hoorzame hond uit Doetinchem.

Prijzen winnen in de Knock-Out
show een leuke spelshow. Gratis
foto van uw hond of kat dr>or
Nederlands bekendste honden-
fotograaf. Even moe stap dan in de
huifkar en maak een ritje. Wilt u
van alles weten over de toekomst
van uw huisdier ga dan even bij de
waarzegger voor huisdieren langs.
Uw hond kan vast een truckje

doen kom er mee op het podium
en laat hem een pretpakket ver-
dienen. Geen truckje? Maar wel
trek schuif dan aan bij het Luxe
Franse Hondenmaaltijd die de hè
Ie dag geserveerd wordt in DOg
food by candle light stijl.

Nieuwste trend in haren zien kom
dan langs bij onze trimdemonstra-
ties. Voor de kleinsten onder ons
staat er de hele middag een grote
kermisdraaimolen (gratis).

Alles wat hierboven vermeld wordt
is gratis. Kortom kom zondag 9
juni naar dierenspeciaalzaak
Molenkamp te Zelhem, dat is een
dagje uit voor het hele gezin. Zie
de advertentie elders in deze krant.

Kijk voor meer
nieuws op:

IVNinjuni
Lochem is gebouwd op een uitloper
van de Paasberg. Dat is een logische
plek, aan de rand van een rivier en
een berg. Men kon droog wonen, er
was viswater en er waren weiden
voor het vee, lichte zavelgronden
die gemakkelijk te bewerken waren
in die tijd met hun primitieve werk-
tuigen. Hout en leem waren er ge-
noeg voor huizenbouw en potten-
bakken. En er was genoeg te jagen
in de bossen en moerassen. Zo rond
500 vóór Christus kwamen de eer-
ste bewoners zich hier vestigen. Ze
haalden leem uit de berg en er ont-
stonden dus leemkuilen met hun
verhalen. Zand werd afgegraven en
daardoor ontstond het openlucht-
theater, maar eerst tientallen jaren
een speelplaats voor de jeugd, met
name in de vakantietijd. Je hoorde
in die tiid vaak: 'Vemiddag gao'w
noa'n Poas'nbarg' en 'goat ulle ok
met noa'n Poas'nbarg?' Het paas-
vuur werd daar ontstoken en het
muziekkorps speelde en men dans-
te urenlang. Maar in 1938 kwam
het openluchttheater, een mooi
exemplaar, maar het plekje voor de
jeugd was weg. In de oorlog zat er
een 'dakloze'. Het zand afgraven ge-
beurde nu elders en men vond de
Lochemse diamanten, voor die tijd
iets bijzonders.

UTTKIJKTOREN
Omdat de Belvédère op de Lochem-
se berg een succes was als toeristi-
sche attractie, moest er ook een ko-
men op de Paasberg, jawel al in
1894. De 'Citadel' dichtbij hotel
'Alpha'. Veel last van de Lochemse

jeugd, die vernielingen aanrichtte.
De bijnaam was: 'Kiek-uut'. Later
werd dit een watertoren, die ook
diende als uitkijktoren.

IVN-AGENDAJUNI
Woensdag 5 juni avondwandeling
Rekken-Eibergen
Afdeling GEN. Start aan de Vreden-
sebaan, net voorbij de kruising met
de Zuid-Rekkenseweg en de Ram-
melbroeksweg. Een wat langere
wandeling van ongeveer 10 kilome-
ter door de natuurgebieden langs
de grens. Zie IVN-borden vanaf de
weg Eibergen-Rekken. Inlichtingen:
telefoon (0544) 46 41 93 of (0545) 26
1497.
Zondagmiddag 9 juni fietstocht
langs het Twentekanaal
Start bij het NS-station Lochem. Er
zal afwisselend worden gewandeld
en gefietst langs de waterkant en
langs de bermen. Inlichtingen: Fie
Heusinkveld, telefoon (0573) 25 22
02.
Woensdag 19 juni radio-uitzending
LVN
Onderwerp: waterbeheer op land-
goed Hackfort Inlichtingen: Alie
Perdok, telefoon (0575) 55 40 74.
Zondagmiddag 23 juni wandelen in
het Vragenderveen

Met de afdeling GEN wordt een spe-
cifieke veenwandeling met een spe
ciale gids gemaakt. Goede water-
dichte schoenen (laarzen) gewenst.
Start bij de kerk in Vragenden The
ma: speciale planten en hoogveen.
Inlichtingen: telefoon (0544) 46 .41
93 of (0545) 26 14 97.

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden van

doorplaatsing
in meerdere edities

Biej ons in
d'n Achterhook
Hee scheien d'r now maor 's met uut. Bennie van de Smid had t'r
zuutjesan zat van. 'n Heeln hotte was e al met de fietse tegange ewes.
Dit nao zien en dat maakn. 't Mos veur vandage maor goed wean.
Maor waor e now de kilometerteller had elaotn? Joost moch 't wetten.
Daor was e now haos net zolange nao an 't zuukn as dat e met de fiet-
se tegange was ewes. Op en onder de werkbanke, in de la, alles had e
afezoch. Maor jao, hee zol 't wel aans in de sleur neereleg hemmen.
Meschien kwam e dat ding maarnaovend wel weer tegen.

Tegen zien vrouw Jo zei e d'r later op 'n aovend maor niks van. Hee
wol ok neet wetten hoe 'n koe of e wel was. En 't zol ok nooit op-
eschreven wean at Jo 'n volgenden dag neet nao 't gemeentehuus was
egaon. Een buurjonge van eur wol de grote stap toch maor waogen
en zol gaon trouwen. Dat trouwen gebeurn op 't kasteel-gemeente
huus in Vodd'n. Neet zo wied van eur af dus zee op de fietse d'r hen
umme te zien hoo mooi bruud en bruudegom wel uutedost waarn.

Nao 't anzien van 't spektakel fietsen Jo weer op eur gemak op huus
an. Hè, wat rinkeln daor, had ze wat veloom? Ze stappen van de fiet-
se, vuuln de tesse nao, maor ze missen niks. Ze kek de riejweg nog 's
af. 'n Endjen trugge zaog ze wat glinsteren. Kotterbiej zaog ze dat 't
een kilometerteller was. Zol d'r wel ene veloom hemmen. Ze gaarn
um op en nom um met. Ze wol d'r maor metene met langs 't pelitie
buro gaon. Meschien kwam de eigenaar van de teller daor nog wel op-
dagen. Ze had nog geluk ok, 't buro was nog los en de kilometerteller
wodn daor in ontvangst enommen en zürgvuldig geregistreerd zoat
dat tegeswoordig mot.

's Aovends veteln ze eur wederwaardigheden van den dag an Bennie,
ok dat ze een kilometerteller evonnnen hadde en dat ze die nao 't pe
litieburo ebrach had.
"Dan mo'j d'r maarn maor weer hen en haaln um op, den is namelijk
van ow eigen fietse. Den kon'k gisteraovend neet weervinden. Ha'k
natuurlijk op de fietstasse op 'n drager eleg. Stom van mien".
Maor zoiets oaverkump t'r wel meer, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Ineke van Harten in
„Het Gele Stoeltje", Vorden
Gestolde herinneringen, indruk-
ken van organische processen,
in olieverf en diverse materialen,
dat is wat van Harten vastlegt in
haar schilderijen.

Soms pasteus, soms transparant,
groeit het laag over laag. Zo ont-
staat er een wereld met zijn eigen
wetten. Een wereld die poëzie en
schoonheid moet uitstralen.

Het vereeuwigen en uitkristallise-
ren van al wat vloeibaar en veran-
derlijk is. Het gebruik van glas,
lood en gaas, de pasteuze verfla-

gen, het schrapen en bewerken tij-
dens het proces van schepping is
sterk aanwezig in haar recente ab-
straherende schilderijen.

De Zwolse kunstenaar exposeert
van 6 juni tot 14 juli in galerie
"Het Gele Stoeltje", Burgemeester
Galleestraat 36 in Vorden, open
van do. t/m za. en op afspraak tel.
(0575) 55 22 62.

Wie Ineke van Harten zelf wil ont-
moeten is vrijdagmiddag 21 juni
a.s. van harte welkom in de gale-
rie.

Zomerspektakel Kranenburg
Stichting CCK, Stichting Kra-
nenburg Carnaval en Kranen-
burg Belang organiseren op 28-
en 29 juni weer het jaarlijkse
Zomerspektakel in de Kranen-
burg. Dit spektakel, wat inmid-
dels tot een volksfeest is uitge-
groeid, wordt dit jaar volledig
in het Jonkersbos aan de Hams-
veldseweg in Kranenburg ge-
houden. Het thema waaronder
dit spektakel wordt gehouden
zal dit jaar in het teken staan
van het boeren leven en het Jon-
kersbos zal daarom ook op toe-
passelijke wijze worden aange-
kleed.

VOGELSCHIETEN
De vrijdag avond zal ook dit jaar
weer in het teken staan van het vo-
gelschieten. Inschrijven voor het
vogelschieten voor volwassenen is
mogelijk Het startschot zal gege
ven worden door de schuttersko-
ning van vorig jaar, Willem Sch-
mitz. Hier op volgend kan men
zich ook inschrijven voor het ga-
velgooien. Tijdens het vogelschie
ten zal er voor stemmingsmuziek
worden gezorgd en zal er ook vo-
lop gelegenheid zijn voor het nut-
tigen van een hapje en een drank-
je.

KINDERSPELEN
Voor de kinderen zijn er op de za-
terdag middag weer de kinderspe
len op het feestterrein in het Jon-
kersbos in Kranenburg. Nieuw
hierbij is het vogelschieten voor
kinderen, zodat er in de Kranen-
burg dit jaar ook een kinder-
schutterskoning zal komen. Ver-
der kunnen de kinderen tussen de
spelletjes door ponyrijden en grab-
belen. Om het thema boerderij
nog meer luister bij te zetten zal er
op een verhoging een kippenren
ingericht worden met vakjes waar
op men kan inzetten voor de wed-
strijd "Kip schijt me rijk" wat ook
voor de nodige vertier zal zorgen
voor jongen oud.

OPEN PODIUM (onder voorbe-
houd)
Om plaatselijk (on)ontdekt talent
een kans te geven hun kunsten te
laten zien wil de organisatie aan
het eind van de kinderspelen een
open podium opzetten voor jong
en oud. Dit zal een minifestival
worden onder de naam Pats Boem
Show.
Hierbij wordt niet alleen aan mu-
zikaal talent gedacht, maar kan
het ook een act zijn op het gebied

van cabaret, conference, of solo-
zang. Alles is mogelijk op het open
podium, er mag echter niet ge
playbackt worden. Enkele talenten
hebben al te kennen gegeven hier
aan mee te willen doen. Voor dit
open podium kan iedereen zich
vanaf heden inschrijven, en mee
doen is kosteloos. Dit festival kan
echter alleen doorgaan bij vol-
doende deelname, dus schrijf nu
allen in. Voor inlichtingen en op-
gave bel de Kranenburgse Pats
Boem lijn 0575-556808.

BOSFEEST
Als afsluiting van het Zomerspek-
takel wordt op de zaterdag avond
in het sfeervol ingerichte bos het
Bosfeest gehouden. In de feesttent
treedt deze avond de formatie
"Get Loaded" uit Ruurlo op. Dit is
een nog zeer jonge band die met
hun stevige rock muziek het pu-
bliek volop in beweging zal krij-
gen. "Get Loaded" speelt eigentijd-
se muziek en eigen nummers voor
jong en oud, en zal dus voor veel
sfeer zorgen op het Bosfeest. Om er
een echt boerenfeest van te maken
word iedereen dan ook opgeroe
pen zoveel mogelijk om de klom-
pen te verschijnen op het Bosfeest.
(zie ook advertentie contactjes).



Bon voor gratis foto hond/kat

Uitnodiging
9 juni jubileum open zondag

Vanaf 11.00 uur: Vanaf 12.00 uur o.a.:
Elfkluiventocht Schapen/ganzendrijven

Demo politiehonden
Huisdierenwaarzegger
Behendigheidsbaan
Knock-out show
Trimdemonstraties
Gratis foto van uw
hond/kat
Huifkarrondritten
Draaimolen
Terras met
drive-inn show
Luxe hondenmaaltijd
en nog veeeel meer.

U komt toch ook
op ons feestje?

Gratis toegang en deelname.

PROFEUPNELÊ

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

Molenkamp
Hummeloseweg 28, Zelhem
Tel. (0314) 62 17 35
www.dierenspeciaalzaak.com

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

ROLLUIKEN
ÜMHUHUI^H^^HHHiHHHRH

Koude isolerend

Warmte werend

Geluids dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraakvertragend

Toegevoegde waarde

HOLTSLAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

Contactjes?

Het cement
tussen vraag en

aanbod!

LET OP
DIT KEURMERK

ALS U AAN EEN GOED
DOEL WILT GEVEN

VOOR

GOEDE DOELEN

j: tofSHvrtginoytr h»« CBF-Keur:
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Barendsen Staalconstructie BV

Vorden is een modern geoutilleerd

familiebedrijf, waarvan de basis

ruim 200 jaar geleden door onze

voorouders werd gelegd.

Wij zijn dagelijks met veel

enthousiasme 'sterk in staalwerk'.

In de werkplaats leveren en

monteren wij complete staal-

constructies aan de bouw en

aannemerij. Galerij- en balustrade-

hekwerken, stalen trappen en

trapleuningen, RVS kantoor-

meubilair en andere specialiteiten

in staalwerk.

200 j a a r
s te r k in s t a a l w e r k

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 jj|5dductie-

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

succesvol te laten verlopen zoeken wij op korte termijn een nieuwe collega

administratieve kracht/telefonist JM/V

Wij zoeken:

• Een accurate duizendpoot

• Flexibel en representatief

• Die op kantoor van aanpakken weet

• Voor ± 25 uur

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 na 18.00 uur op telefoonnummer 06-20409070.

STAALCONSTRUCTIES Netwerkweg 3 Postbus 48 T 0575 551261

7251 KV Vorden 7250 AA Vorden F 0575 551040

Grote collectie nieuwe.

zonnebrillen
Diesel

Serengeti

Ray ban
Burberry

Escada

Tacchini

Polaroid

Persol

Zomeractie
Zonnebril op sterkte vanaf € 45.

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen Ziitvhensewev 7
mtactlenzen 725^ DG Vorden
barometers Telefyon

sieraden (0575) 551505
uurwerken
reparaties

taxaties

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities

oogstrelend...

Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

d rukke r i j

in het besef dat wii voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wii ziin daarin uw partner.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22; 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nlWeevers

VP
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HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

HOLLANDSE
RIBLAPPEN

399
l

pak a 17.92

nu 2e pak voor de

HALVE PRIJS

oh
PERZIKEN OF
NECTARINES

099
H

oh
ROOMIJS

bak 1 liter a 2.49

nu 2 bak halen

1 bak betalen

DASH
WASMIDDEL

pak 1,35 kilo a 6.80

nu 2 pak halen

1 pak betalen

PEPSI, SISI
OF 7-UP
fles 1,5 liter a 1.16

nu 3 fles halen

2 fles betalen

• Altijd dagvers

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00- 20.00 uur
vrijdag van 8.00 -21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

Bounty White
KEUKENROL

pak 2 stuks a 1.79

nu 2 pak halen

1 pak betalen

EHRMAN

ALMIGHURT
div. soorten vruchtenyoghurt

pot 500 gram a 1.45

nu 3 pot halen

2 pof betalen

GALLE GALL

M O L E N H O E K
D E W I N K E L H O E K V A N H E N G E L O

Ch HENGELJO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

l Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOYAG

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

T E N C A T E

WoMen

Kitty Halma
Raadhuisstraat 6 Hengelo Gld T (0575) 46 21 33 F (0575) 46 30 29

Wij zijn op zoek naar ccn

weekend
hulp
leeftijd vanaf 16 jaar

Tevens bereidheid nu ook
vakantiewerk te doen.

Voor verdere informatie kunt u hellen met
keurslagerij Vlogman
en vragen naar Dick Vlogman

Vlogman keurslager
Zutphcnscwcg 16,
7251 DK Vordcn
Telefoon (0575) 55 13 21

VLAAI VAN DE WEEK:

Abrikoos-passievlaai € 5,00

Nieuw
Cookie caramelcake €3,00

6 witte bollen halen 5 betalen

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Aardbeien weekendtaartje € 3,50

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Wij hebben nog plaats in ons gezellige team van jonge
medewerkers.
Misschien iets voor jou, werken in de horeca?

Wij vragen:

parttime of fulltime

medewerkers
vanaf 17 jaar voor ons petit restaurant en de cafetaria.

Ook hebben wij plaats voor

hulpkrachten
v.a. 15 jaar.

CAFETARIA - PETIT RESTAURANT

DE BUURMAN1

Dorpsstraat 8 • Vorden
Tel. 0575-554355Dinsdags gesloten.

Speciale aanbieding!

Gasolie rood € 38.95

Autodiesel € 54.00
Prijzen excl. 19% BTW.
Aanbiedingen geldig van 6 tot en met 12 juni 2002.
Levering franco omgeving Vorden bij afname vanaf
1000 liter.

M ruim 80 jaar uw kveranderl

Kanters Brandstoffen v.o.f.
Barchemseweg 84/a - 7261 DE Ruurlo (NL)
Tel. (0573) 45 13 06 - Fax (0573) 45 37 50
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