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In verband met het 200-jarig bestaan

Fa. Barensen schenkt
"Kerstldok"
Op de ledenvergadering van de
VOV (Vordense Ondernemers
Vereniging) werden de aanwezi-
gen verrast met de mededeling
dat de benodigde nieuwe kerst-
klok waar de voorzitter over
sprak zal worden geschonken
door Barendsen Vorden BV, Ba-
rendsen DHZ en Barendsen
Etos!

Vertegenwoordigd door Henk Ba-
rendsen, werd door de firma het
ontwerp aan het bestuur aangebo-
den. Nadat het ontwerp werd toe
gelicht kregen de aanwezige leden
de gelegenheid vragen te stellen
en mee te denken over diverse
vooral praktische zaken. Er ont-
stond een levendige discussie
waarbij unaniem het respect naar
het ontwerp en het gebaar van
schenking werd gekeken. Niet al-
tijd gebruikelijk, zo deelde de
voorzitter mee, dat men bij een ca-
deau ook nog inspraak heeft.

Hiermee geeft Barandsen aan een
cadeau aan te bieden in het belang
van de gehele Vordense bevolking.
Op deze wijze kan een ieder het
200-jarig bestaan dan dit bedrijf
mee beleven op een respectabele
wijze en dankbaar zijn met derge
lijke leden in een vereniging.

Het bestuur heeft inmiddels sa-
men met Barandsen de plaats en
omvang van de klok bepaald, voor
de Nederlands Hervormde Kerk,
op het gazon, waar de meeste
ruimte aanwezig is.

Op verzoek van de voorzitter van
de VOV, Harrie Kettelerij, is het
ontwerp uitgewerkt en hierboven
geplaatst in het Contact. Zo kan
een ieder vast wennen aan het toe
komstige "december-beeld" in Vor-
den.

Met de complimenten aan de on-
derneming Barendsen.
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Komst Van der Valk en De Groot stap dichterbij:

Het college van B en W verleent
vrijstelling aan Van der Valk en
De Groot dat zich graag wil ves-
tigen op industrieterrein Het
Werkveld. Dit betekent dat de
onderneming niet afwijkt van
de soort bedrijven die op deze
locatie worden toegestaan. Di-
verse buurtbewoners en bedrij-
ven zijn tegen de komst van het
bedrijf.

De bezwaren tegen de komst van
Van der Valk en De Groot zijn be
kend. Bijna vier jaar geleden te-
kende een groep buurtbewoners
en ondernemers op het industrie
terrein bezwaar aan tegen de ver-
leende milieuvergunning. Zij vre
zen met name voor stank- en stof-
overlast. Ook werd er geprotes-
teerd tegen de verleende bouwver-
gunning. De Raad van State moet
in beide gevallen nog een uit-
spraak doen.
Van der Valk en De Groot houdt
zich bezig met het vegen van stra-
ten en het legen van putten. De
slib die hierbij vrijkomt wordt ge
stort in bakken met het vooropge
zette doel om het water eruit te la-
ten lopen. Het water wordt vervol-
gens op het riool gestort en het
zand wordt afgevoerd naar een re
cyclingbedrijf.

Volgens het college van burge-
meester en wethouders verschilt
het bedrijf van een straatveegbe-
drijf of van een gemeentewerf
door de omvangrijkere zandop-
slag en de bewerking hiervan.
"Maar deze activiteiten zullen niet
leiden tot een verhoging van het
aspect gevaar", aldus het college.
Vooruitlopend op de uitspraak van
de Raad van State ten aanzien van
de bouwvergunning werd het col-
lege van B en W door de rechter ge
dwongen een standpunt in te ne
men als het gaat om een eventuele
vrijstelling van het bestemmings-
plan. Het college vindt dat deze
niet kan worden geweigerd. Be-

langrijk is daarbij de overweging
dat de argumenten van groep
buurtbewoners en bedrijven op
Het Werkveld van milieutechni-
sche aard zijn. Deze moeten vol-
gens burgemeester en wethouders
worden afgedwongen in de mi-
lieuvergunningsprocedure en vor-
men geen toetsingsgrond voor het
verzoek om bouwvergunning.
Burgemeester en wethouders zijn
overigens van mening dat de
buurtbewoners niet bang hoeven
te zijn voor geurhinder. "Indien
wordt voldaan aan de milieuver-
gunning behoeft geen onaan-
vaardbare overschrijding van nor-
men worden gevreesd", aldus de
zienswijze van het college. Verder
verwijst B en W naar een advies
van de regionale inspecteur van de
VROM-inspectie. Deze heeft infor-
matie ingewonnen bij de gemeen-
te Vlissingen - waar ook een vesti-
ging van Van der Valk en De Groot

is - en bij de gemeente Haarlem-
merliede & Spaarnwoude waar
een vergelijkbaar zandontwate-
ringsbedrijf aanwezig is. Beide ge
meenten geven volgens de regio-
nale inspecteur aan geen proble
men te ondervinden.
Mr. S.M. van der Zwan uit Dieren is
de advocaat van de groep buurtbe
woners en bedrijven op Het Werk-
veld. Hij zegt nog niet op de vrij-
stelling te kunnen reageren omdat
hij nog geen officieel bericht heeft
gehad van de gemeente Vorden.

Deze week in Contact
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Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest

r-r (afé-.u-Ma„r«n« • zalen tot 1000 personen
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De MtellWe Aanleg • bowlingbanen
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Scheggertdijk 10, 7218 NA Almen - Tel. (0575) 43 12 96 - Fax (0575) 43 17 33

•TEGELTOKO
/ WAND- & VLOERTEGELS SANITAIR

MIEUWLEUSEM
Meeleweg 18
(0529) 48 46 61

Geerdinksweg 297
(074) 291 60 23

MUNTENDAM"
Middenweg 55
(0598) 63 14 55

Ml. Kingsingel 14
(0512)514725

Smidsstraat 2
(0575) 55 58 59

DRONTEN*
De Noord 45
(0321)3381 18

* Maandag gesloten

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 7juli 10.00 uur ds. R.H. Matzkcn, Brummen;.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7juli 10.00 uur dhr. A. Hagoort - Fr. B. Broekman openlucht-
dienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7juli 10.00 uur ds. D. Westerneng (kinderdienst);
19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K kerk Vorden
Zondag 7 juli 10.00 uur woord- en communieviering m.m.v. Cante
mus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6juli 17.00 uur eucharistieviering, pastor Zweers, volkszang.
Zondag 7 juli 10.00 uur oecumenische dienst in de tuin van Huize
"Suideras". Voorgangers: Fr. Broekman en ds. Hagoort, m.m.v. de ko-
ren van de RK- en NH Kerk. Bij slecht weer wordt uitgeweken mui r de RK
Kerk.

Weekendwacht pastores
7-8 juli pastor B. Broekman, Vierakker, tel. (0575) 75 31 15.

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
6-7juli P.J. Waart, Barch;em, telefoon (0573) 44 17 44. Spreekuur voor
spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo.
14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00

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 Locheni, 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.

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

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg IA
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; ma Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs
(0575)441942.

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 Hetjebbink4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.

Eppink/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.

WV-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

Dierentehuis 'De Brombergen' 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 Infbnmatieburo 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.

info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en
voor chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34
05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel.553405.
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.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
55 32 83, b.g.g. 06 5110 6955.

• Te koop: allerlei soorten
balkhout (sloop). Tel. (0575)
46 73 36.

• 7 juli klootschietmara-
thon Delden, 10 km, voor da-
mes, heren, gemengd en vrije
klasse. Start 10.00 uur bij fam.
Schetter. Opgave tot 6-7 bij
Dick Regelink, tel. (0575) 55
1328.

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

• Te koop: jonge graspar-
kietjes en jonge zebravink-
jes, in diverse kleuren. Zeer
geschikt om tam te maken,
€5,- per stuk. Tel. overdag
(0575) 52 32 69, verder: 06
44120390.

• 60+ echtpaar zoekt woon-
ruimte te huur nabij bosrijke
omgeving in de Achterhoek.
Een deel van een boerderij lijkt
ons ideaal. Brieven onder nr.
R5-2 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden.

• Te koop: nieuwe aardappe-
len (Frieslanders). Fam. Schet-
ter, Nieuwenhuisweg 1, Vorden
(woensdags gesloten).

• Gevraagd: schoonmaak-
hulp voor kantoorruimte, za-
terdags of 's avonds ± 21/2 uur
per week. Inlichtingen: tel.
(0573) 46 14 42.

• Te koop: z.g.o.h. Nissan
Micra 1.2 LX, aut. bj. 1992,
km-stand 93.000, kleur wit,
APK juni 2003. Prijs € 2000,-.
Tel. (0575) 46 37 92.

• Te huur (voor langere ter-
mijn) of te koop gevraagd: een
garage voor stalling van een
kleine auto (afm. garage min.
41/2 x 21/2 m). Rond het cen-
trum van Vorden. Tel. 55 44 69
(na 18.00 uur).

• Gevraagd: ervaren hulp in
de huishouding voor 41/2 uur
per week. Variabele tijden mo-
gelijk. Tel. (0575) 55 43 79.

• Gevraagd: zelfstandige
hulp in de huishouding in
gezin van 5 personen in Vor-
den voor 2 ochtenden per
week vanaf september. Tel. 55
36 70 (16-18 uur).

• Te koop: 5-spaaks sport-
velgen met banden, merk
Axxium, 195/50M5 6 maanden
gebruikt €350,-; draagbare
MD-speler merk Sharpe type
701 €110,-; 2 luidspreker-
boxen Raveland type 1038,
120 watt rms - 300 watt max.
totaal € 80,-. Tel. (0575) 55 65
16-06 53150503.

• Vakantiekriebels? Waan je in
Hawaii met ananas. Mmm. De-
ze maand extra voordelig. We-
reldwinkel Vorden.

• Verhalen en muziek,
Theater Onder de Molen, elke
woensdag in juli en augustus,
20.00 uur. Entree: €8,-. Reser-
veren via (0575) 55 69 87.

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meu-
belverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.

• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens sta-
len steiger. Vorden, 06 5532
2413.

• Kasteeltuinconcert Huize
Ruurlo, donderdagavond 1
augustus: vijf ensembles op
twee podia en in de herbouw-
de Orangerie. Voortreffelijk zi-
geunerorkest Lailo voert u met
virtuoos gespeelde flamenco
rumberos naar de Zuid-Franse
Camargue en Spanje. Reser-
veer nu voordelig uw toe-
gangskaart door € 15,- over te
maken op Postbankrekening
52100 van de KunstKring
Ruurlo te Ruurlo. Informatie:
website www.geocities.com/
kunstkringruulo of tel. (0573)
45 20 75.

• Kaarten Theater Onder de
Molen. Nu ook verkrijgbaar bij
de WV.

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

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

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

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

Veel gezondheid van de echte groenteman in

DE VITAMINEWEKEN
Geldig maandag 1 juli t/m zaterdag 6 juli

Kanoën in

Zweden?

Dan eerst naar:

Reisbureau $

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

Zomerweken bij
Bruggink BV!

Zonnige
KORTINGEN
op diverse

SHOWROOM-
KEUKENS

tot wel

65%!
Tot ziens

Bruggink bv
Molenweg 11

7055 AW Heelweg
Tel. 0315-242929

Internet:
www.bruggink-bv.nl

E-mail:
info@bruggink-bv.nl

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

Hollandse vitaminen

bloemkool -j on
per stuk € 1 •

Lekker met wortels . . .

peulen ACQ
100 gram € Wi

Vol vitamines

salade a la Zespri 4 qn
200 gram € 1 r V

Echte

groentemansalade -4 40
200 gram € 1 m

Rijp geplukt 't lekkerste Heerlijke zoete
trostomaten AQQ kersen 4 qq
500 gram € U? 500 gram .. € 1 r^

Versgeschrapte WO 116 1 IJ GS 500 gram € U •

^jf^\ &e Echte
f4 f+j Groenteman Vorden
i J Freddie Letink
V. f- Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 1 6 1 7

Internet: www.de-echte-groenteman.nl

^ A

Bosvruchten-
bavaroisevlaai

a 75 K5O
m klein € 0*

*v J

ƒ • . ^

Bitterkoekjes-
cake

a65
•

v J

ƒ "N

Suikerbrood
f00
•

v J

Aanbiedingen geldig van 1 juli t/m 6 juli 2002.

f \

Echte Bakker ZMAfcwiiw fcrunnwi T^o^iPffl

VAN ASSELTUSB
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

Kijk voor meer nieuws op:

www.contact.nl

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) - Tel. (05750 46 12 20
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is geboren op 18 juni 2002
weegt 3300 gram en is 49 cm lang.

Elbert & Sylvia Groot Tjooitink

Lindeselaak 16
7234 TB Wichmond
Tel. (0575) 56 06 42
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Blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje

Kasper Lucas

Hij is geboren op 27 juni 2002.

Gerard, Klara, Jesse en Rosa Weenk

Hoetinkhof 265
7251 WN Vorden
Tel. (0575) 55 42 78 l
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l Zoveel geluk, zo klein verpakt!

Op zondag 30 juni 2002 om 15.30 uur zijn wij verblijd
met de geboorte van onze zoon

Hidde

Sandra en Mark Droppers

Het Gulik 1
7251 CS Vorden
Tel. (0575) 55 30 56
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!Emile Laarveld
&
Dominique Wïnkeler

gaan trouwen op 12 juli 2002 in het Kasteel
Vorden om 11.00 uur.

De kerkelijke inzegening vindt plaats in de
kerk van Christus Koning om 12.00 uur te
Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 15.30 tot 17.00 uur in Zalencentrum
Meijer te Groenlo.

Ons adres:
Den Emau 13
7141 NS Groenlo

........ ..«ViS»
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Hartelijk dank

| voor alle felicitaties, bloemen en cadeaus welke wij
;| na „het startschot" van ons huwelijk op 31 mei jl.
;*; mochten ontvangen.
jjj |
i Arnold en Enith Temmink-Overbeek »
(»; ;»
* •*;,

i Ruurlo, juli 2002
| ,-.! » ' ••
v, ...... . ....vi.̂ ..̂ ;.̂ .̂ ... ...... . . .... .V

Bij voldoende deelname (minimaal 10 cursisten)
start in de Vordense E.H.B.O. half september

de cursus

E.H.B.O.
eenheidsdiploma.

Inlichtingen en/of opgave bij:
B. Helmink, tel. (0575) 55 18 57

b.g.g. M. Berendsen, tel. (0575) 55 11 17.

---- ... ----- . . ----- . . . ---- .. — ........... ,.:.

Hartelijk dank aan allen die, op welke wijze dan ook,
ons 60-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

H.J. Heuvelink
F.J. Heuvelink-Steenblik

Abersonpleirf 9, K18
7231 CR Warnsveld

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

Na vele moeilijke jaren overleed toch nog onverwacht
onze lieve zuster, schoonzuster en tante

Willemina Rouwenhorst
Willie

weduwe van A.L Nijland

op de leeftijd van ruim 80 jaar.

Lunteren: G. Vliem-Rouwenhorst
J.K. Vliem

Vorden: L Rouwenhorst

Hengelo (Gld.): D.J. Rouwenhorst

Australië: G. Lammers-Rouwenhorst
E.L Lammers

Silvolde: G.J. Rouwenhorst

Neven en nichten

Doetinchem, 27 juni 2002

Beste mensen,

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
enorme belangstelling en het warme medeleven na
het overlijden van onze lieve mama en oma

Annie Wissink

Mede hierdoor vinden wij de kracht en de moed om de
draad weer op te pakken en uiteindelijk alleen de
mooie herinneringen met ons mee te nemen.

Renate, Herbert en Indy Heuvelink
Katja en Rein van Ee

Rectificatie
Vanwege het feit dat abusievelijk enkele sponsors in het
Contact d.d. 26 juni niet genoemd zijn, volgt nu de volle-
dige lijst. Wij bedanken:

Bakkerij Joop Bruggink,
De echte groenteman Freddie Letink,
DA drogist Ten Kate, Bakkerij van AsseK,
Bakkerij de Mölle, Bloemendaal &
Wiegerinck, Elbrink bloemsierkunst,
Kluvers dierenspeciaalzaak, Weigraven,
Edah Hengelo (Gld.), Fam. Bulten en
Fam. Bloemendaal-Wiltink,
Ter Huerne IJsbuffet, Fashion Corner,
Schildersbedrijf Peters, de EHBO,
controleurs en de vele vrijwilligers

voor hun bijdrage aan de geslaagde avondvierdaagse 2002.

Bestuur Sparta

CHR. MUZIEKVERENIGING

VORDEN

Geeft op dinsdag 9 juli 2002
op het plantsoen voor de
N.H. kerk in Vorden haar

Aanvang 19.30 uur.

Weer een leuk programma om
naar te kijken en te luisteren.

U komt toch ook!?!

Stralende gezichten
aan tafel!

4 Cordon bleu's € 5.

^^Zomergevoel 415
WO gram € l •

Runderschnitzel 434
100 gram € l •

Ei-bieslooksalade A79
100gram € VB

Leverkaas A64
100 gram € \J m

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds I ( ) ( )S

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

7.011 Is:

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

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

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

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

• 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 H^̂



GEMEENTE B ULLETIN VORDEN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
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 i u 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 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERKEERSBESLUIT BEEKLAAN EN
BARON VAN DER HEIJDENLAAN

Burgemeester en wethouders hebben besloten om:

- de voorrang van de kruisingen van de Beeklaan ten opzichte van de zij-
wegen op te heffen;

- voor de Beeklaan een maximumsnelheid van 30 km per uur in te stel-
len door het (ver)plaatsen van de zoneborden naar de komgrens ter
hoogte van de rotonde in de Baakseweg en naar de komgrens ter hoog-
te van de Baakse beek;

- de Baron Van der Heijdenlaan af te sluiten van de Beeklaan, voor zover
dit de doorsteek betreft langs het perceel Beeklaan l en Baron Van der
Heijdenlaan 18.

Het verkeersbesluit ligt bij de afdeling gemeentewerken ter inzage. Tegen
betaling van de kosten zijn afschriften verkrijgbaar.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, daartegen een
bezwaarschrift in te dienen.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Het gedeelte van de Kerkstraat voor de NH kerk is op dinsdag 9 juli van
19.00 tot omstreeks 22.00 uur afgesloten voor alle verkeer, voor het hou-
den van een zomeravondconcert door Sursum Corda.

De Nieuwenhuisweg is op 5 juli 2002 van 18.00 tot 24.00 uur afgesloten
in verband met het Deldens buurtfeest.

Inhoud van het besluit:
De beleidsregel biedt de mogelijkheid voor vrijstelling voor kleinschalige
horeca activiteiten, bij de voor detailhandel bedoelde bestemmingen.

'B OUWAANVRAGEN

Plaats

Hoge Slagdij k 2

Vierakkersestraat-
weg 15, Vierakker

Kruisdij k l

Voormalig Nedac-
Sorbo terrein
Hackforterweg 20,
Wichmond
Ruurloseweg 72

Lankhorster-
straat 16,
Wichmond
Oude Zutphense
weg 7

Aanvrager

A.F. Meijerink

dhr. en mw.
H J.W. Stapelbroek

Maatschap
Wagenvoort
Re u kers Vastgoed
Ontwikkeling B.V.
J.J.B.M. Wolbrink

dhr. en m w.
JA Boehmer
mw. A.GJ.
Arends-Taken

Recreatieschap
Achterhoek-
Üemers

datum
ontvangst
19-06-2002

Inhoud

verkleinen twee
bijgebouwen

verkleinen bijgebouw 20-06-2002
en vergroten woning
vergroten 2CR)6-2002
veldschuur
bouwen 56 woningen 24-06-2002

bouwen erker 25-06-2002

vergroten woning 26-06-2002

vervangend bouwen 26-06-2002
woning

Plaatsen van
Toeristisch Overstap
punt

27-06-2002

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

OERISTISCH OVERSTAP PUNT OUDE ZUTPHENSEWEG 7
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling
te verlenen van het bestemmingsplan
"Buitengebied 1982" voor het inrichten van een toeristisch overstappunt
(TOP) nabij de ingang van het zwembad "In de Dennen" aan de Oude
Zutphenseweg 7 te Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 4 juli tot en met woensdag 31 juli 2002, ter inzage ter ge
meentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan ons
kenbaar maken.

'B
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat vanaf don-
derdag 4 juli 2002 voor een ieder bij de sector grondgebied (koetshuis)
kosteloos ter inzage ligt de beleidsregel "kleinschalige horeca".

De beleidsregels zijn vastgesteld bij besluit van burgemeester en wet-
houders van 4 juni 2002. De beleidsregel treedt in werking met ingang
van 4 juli 2002.
Eenieder kan op verzoek tegen betaling een afschrift krijgen van het be
sluit.

ERKLEINEN BIJGEBOUWEN HOGESLAGDIJK 2

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te
willen verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor het
verkleinen van een tweetal bijgebouwen op het perceel Hogeslagdijk 2,
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie O, no. 187.

Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 4 juli tot en met woensdag
31 juli 2002 op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid in die
periode schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken.

J? U E KLIMBOOM, HET WIEMELINK 40:
~ AANLEGGEN SPEELPLAATS EN PARKEERPLAATSEN EN

KAPPEN VAN BOMEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan, met toepassing
van artikel 14, lid 8 van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost
1994" (herinrichting 'openbaar gebied'), vrijstelling te verlenen voor het
aanleggen van
- een speelplaats op het terrein gelegen naast het perceel Wiemelink 40

en
- van parkeerplaatsen voor het perceel Wiemelink 40.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
4 juli tot en met woensdag 31 juli 2002 ter inzage ter gemeentesecreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).

Woningcorporatie "de Stiepel" verzoekt burgemeester en wethouders
een kapvergunning voor het vellen van 105 m2 bosplantsoen en 7 soli-
taire bomen op het perceel van, Het Wiemelink 40. Gezien de locatie, de
aard en de omvang van de vellingen passen burgemeester en wethouders
op de behandeling van dit verzoek de openbare voorbereidingsprocedu-
re van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toe.

Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het voornemen
- kapvergunning te verlenen voor het vellen van 150 m2 bosplantsoen en

7 solitaire bomen;
- het weigeren van het vellen van l es;
- het opleggen van een herplantplicht voor het planten van 150 m2 ge

mengd loofhout bosplantsoen en verschillende bomen, overeenkom-
stig de bij de aanvraag behorende tekening.

De op de de aanvraag en de ontwerp-beschikking betrekking hebbende
stukken liggen van donderdag 4 juli tot en met woensdag 31 juli 2002 ter
inzage ter gemeentesecretarie, afdeling gemeentewerken (boerderij).

Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze op
de vrijstelling en de vellingen aan hun college kenbaar maken.

plaats Aanvrager
Reeoordweg 2 Beheerstichting

Urtica
Koekoekstraat 8, J.M. van Til
Vierakker

Inhoud vrijstelling
bouwen woning
met werkplaats
gedeeltelijk verplaatsen
en vernieuwen
bergruimte

meldingen bouwen

Plaats
het Leemgoor 6

slopen

Aanvrager
F.J. Burger

Plaats Aanvrager
Koekoekstraat 8, J.M. van Til
Vierakker

gebruiken (brandveiligheid)

Inhoud
vergroten woning

Inhoud
gedeeltelijk slopen
schuur

vrijstelling

Plaats
Ruurloseweg 110

Onsteinseweg 2
Medlertol

Aanvrager Inhoud
T.T.V. Vorden gebruiken tent als

feestruimte op 30 juni 2002
Oranjecommissie gebruiken loods als

feestruimte op 5 tot
en met 7 juli 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.



ACHTIGINGSREGELING NATURALISATIE EN
NATURALISATIEGELDEN

Burgemeester E.J.C. Kamerling verleent van de hem in de artikelen l en
2 van de Machtigingsregeling Naturalisatie en Naturalisatiegelden 1998
gemandateerde bevoegdheden, ondermandaat aan
- mevrouw W. Brandwacht -Rietman en
- mevrouw M. Stoltenborg,
medewerkers van de sector Samenleving.

Het mandaatbesluit kunt u inzien bij de sector Samenleving en is tegen
betaling van de kosten verkrijgbaar.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid
om binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, daartegen een
bezwaarschrift in te dienen.

MOOI MEEGENOMEN

OBOIMTI-, F6UIT
IM TUINAFVAL

APABT

Zomerspektakel Kranenburg
heeft een koningin: Suzanne!
Het komend jaar wordt het
buurtschap Kranenburg gere-
geerd door een Koningin. Dit
weekend slaagde Suzanne Nij-
enhuis er namelijk in om tij-
dens het "Zomerspektakel Kra-
nenburg" de vogel van de paal
te knallen en op die manier het
onderdeel "vogelschieten" op
haar naam te schrijven. Martij n
Dimmendaal bood haar na-
mens de organisatie een ge-
schenk onder couvert aan.

"Zomerspektakel Kranenburg" dat
zich de afgelopen drie dagen in
het Jonkersbos op de Kranenburg
afspeelde, werd georganiseerd
door de Stichting Cultureel Kra-
nenburg (CCK); Stichting Kranen-
burgs Carnaval en Kranenburgs
Belang. De festiviteiten begonnen
vrijdagavond onder niet al te roos-
kleurige weersomstandigheden.
Dat had gelijk invloed op het aan-
tal deelnemers tijdens het vogel-
schieten. Circa 45 schutters, een-
derde minder dan vorig jaar. Deel-
name was mogelijk vanaf 14 jaar.
De uitslag was als volgt: l Suzanne
Nijenhuis (schutterskoningin); 2
Willem Schmitz (l.vleugel); 3 Ro-
ald Nijenhuis (r.vleugel); 4 Benny
Nijenhuis ( kop); 5 Benny Nijen-
huis (staart). Het gavelgooien werd
gewonnen door Razil Rouwhorst.
Het "Zomerspektakel" werd zater-
dagmiddag voortgezet met een
feest voor de kinderen. De kinde-
ren konden ponyrij den, grabbe-
len, zaklopen, busgooien. Er was
een luchtkussen etc.etc. Om het

een geschijt van jewelste. Wie er
rijk van werd was winnaar Wilf-
riecl Lichtenberg, 2 Roakl Nijen-
huis, 3 Karin van Ginkel.
Verder was er de/e middag een
soort "Pats Boem Show" waarbij
plaatselijk muzikaal talent kon la-
ten zien wat zij zoal op het gebied
van muziek, clans e.d. in huis heb-
ben. In totaal traden er zeven
bands op. Uiteindelijk werd de
band "Masters of Spain" winnaar.
Bij de kinderspelen werd het vo-
gelschieten gewonnen door Ivo
Roelvink (schutterskoning); 2 Jes-
per Schmitz (l.vleugel); 3 Tess
Scholtz (r.vleugel); 4 Sander
Roosendaal (kop); 5 Bj'rn Nijen-
huis (staart).

Zaterdagavond werd het spektakel
in de Kranenburg afgesloten met
het Bosfeest. Dit feest vond even-
eens plaats in het Jonkersbos. In de
leest tent was een optreden van de
formatie "Get Loaded". Enkele
honderden feestgangers, waarbij
op verzoek van de organisatie een
flink aantal op klompen, maakten
er een dolle boel van!

thema "boerderij" nog meer luis-
ter bij te zetten was er een kippen-
ren ingericht met vakjes waarop
men kon inzetten voor de wed-
strijd "Kip, schijt me rijk". De kip-
pen bleken uitstekend geÓnstru-
eerd, want binnen vijf minuten

DE PRIJSWINNAARS BIJ DE SPELLETJES WAREN:

Kinderen t/m 3 jaar: l Roosmarijn Kuyt, 2 Linde Groot Jebbink, 3 Niels
Kappert.

4 t/m 6 jaar: l Linde van Sintmaartensdijk, 2 Karin Tulier, 3 Jeroen
Roosendaal.

7 t/m 9 jaar: l Ivet Rutgers, 2 Anne Gudde, 3 Noortje Kleinherenbrink.

W jaar en ouder: l Daniel van Sintmaartensdijk, 2 Koen Kleinheren-
brink, 3 Ariït Kieskamp.



Regio Noord- en Oost Gelderland

L I T I E
Vrijdag 21 juni
ET is een snelheidscontrole gehou-
den middels de laserpatrol. Er is
gecontroleerd op de Zutphen-Em-
merikseweg. In totaal zijn er 80
voertuigen gecontroleerd, hiervan
reden er 3 te hard. De hoogst ge
meten snelheid was 75 km/h.
Ook is er gecontroleerd op de
Ruurloseweg. In totaal zijn er 175
voertuigen gecontroleerd, hiervan
reden er 6 te hard. De hoogst ge
meten snelheid was 72 km/h.

Zondag 23 juni
Bij een bedrijfin Vierakker, aan de
Vierakkersestraatweg, is ingebro-
ken. Bij de inbraak is een vracht-
wagen gestolen. Ook zijn er papie
ren weggenomen. Men is binnen-
gekomen door het slot van de
loopdeur aan de voorzijde te force
ren.
Op de Kruisdijk heeft zich een een-
zijdig ongeval voorgeaan. Een be
stuurder van een bromfiets reed
naar huis over de Kruisdijk. Op een
gegeven moment is hij hierbij half
in de berm terechtgekomen en
botste daarna tegen een boom. De
bestuurder droeg zijn helm. Hij
had overgegeven en klaagde over
een pijnlijke buik. Hij is met de
ambulance overgebracht naar het
Spittaal.
Op de kruising Horsterkamp/Wil-
lem Alexanderlaan heeft zich een
aanrijding voorgedaan tussen
twee personenauto's. De bestuur-
der van de eerste auto keerde op
de weg, omdat de weg was afgezet.
Bij deze manoeuvre verleende hij
geen voorrang aan een van rechts
naderende auto. Hierdoor ont-
stond een aanrijding met alleen
materiële schade.
Op diverse wegen in Vorden is ge
controleerd opsnelheid met de la-
serpatrol. In totaal zijn er zo'n 140
voertuigen gecontroleerd op o.a.
de Zutphenseweg, de Baakseweg,
Rondweg en Horsterkamp.

Maandag 24 juni
Ter hoogte van de afrit Apeldoorn-
Zuid, op de carpoolplaats is de
zondag gesloten vrachtwagen aan-
getroffen. De vrachtwagen is dins-
dag 25 juni weer teruggegeven aan
de eigenaar.

Dinsdag 25 juni
Op diverse wegen in Vorden en
Kranenburg is gecontroleerd op
snelheid. Op de Ruurloseweg is
een maximum snelheid van 97
km/h (!!!) gemeten.

Woensdag 26 juni
Op de Wildenborchseweg heeft
zich een aanrijding voorgedaan
tussen een personenauto en een
ree. De ree stak plotseling de weg
over en kwam daarbij voor de na-
derende auto. De bestuurder van
de auto kon het dier niet meer ont-
wijken. De ree overleefde de aan-
rijding niet.
Ook op de Ruurloseweg heeft een
aanrijding met een ree plaatsge
had. De ree stak plotseling de weg
over en kwam tegen een perso-
nenauto aan. Door de klap werd
de ree gelanceerd en raakte vervol-
gens een tweede personenauto,
die op dat moment voorbij kwam
rijden. Ook deze ree overleefde de
aanrijding niet.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
met ingang van 20 juni

Gevonden: Kipling portemonnee
Verloren: bruine herenportemon-
nee, wandelstok, blauw regenpak
kleine maat, zwart telefoonhoesje,
dameshorloge met zwart bandje,
sleugelbos met 4 sleutels o.a. Fiat-
sleutel.

Het politiebureau van Vorden
is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 9.00-13.00 uur.
Het algemene telefoonnummer
is0900«844.

Het regiokorps Noord en Oost Gelderland wil burgers in het kader van gebiedsgerichte veiligheids-
zorg graag betrekken bij het werk van de politie. Om onze burgers meer en beter inzicht te geven in
het politiewerk heeft het team Vorden ƒ Warnsveld / Steenderen een speciale "cursus" ontwikkelt. In
deze "cursus" kijkt u achter de schermen van de politieorganisatie.

Gedurende de cursus "Politie voor Burgers" zult u veel horen, zien en meemaken over het werk van de politie
in uw eigen woonomgeving, maar ook over het werk van specialisten die werkzaam zijn binnen de gehele po-
litieorganisatie.

"Politie voor Burgers" is, een voor ons logische, volgende stap in het traject van gebiedsgerichte politiezorg. Wil-
len we veiligheid en leefbaarheid een leidend motief in ons werk laten zijn en integrale gebiedsgerichte poli-
tiezorg met een probleemgerichte aanpak bieden, dan kan dat niet anders dan samen met diverse bondgeno-
ten.

"Politie voor Burgers" stelt u in de gelegenheid om te zien hoe de politie werkt en hoe we nog beter kunnen sa-
menwerken. De leerervaringen in de "cursus" zullen wederzijds zijn. Niet alleen zult u van de cursusleiders Ie
ren, zij zullen ook veel van u en uw ervaringen leren. Bij voldoende deelname start de cursus eind september
2002. Telkens op donderdagavond zal de "cursus" worden gegeven in de brandweerkazerne van Vorden. Er wor-
den 11 avonden verzorgd gedurende maanden september, oktober en november. Het maximale aantal deelne
mers is 20 personen. De inschrijving is voor alle burgers woonachtig in de gemeente Vorden met een minima-
le leeftijd van 18 jaar.

Mocht u belangstelling hebben voor deze "cursus" dan kunt u zich middels onderstaand formulier opgeven.
Deze kunt u toesturen, voor 15 augustus, aan:

Politie team Vorden / Warnsveld / Steenderen
Tav Jack Witmarsum / Rob te Boome
Raadhuisstraat 5
7251 AA Vorden

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met wijkagent Jack
Witmarsum of Rob te Boome. (telefoonnummer 0900-8844)

Ik geef mij op voor de cursus "Politie voor Burgers"

Mijn naam is :

Adres :

Postcode : ^___

Woonplaats : _^^_

Geboortedatum :

Beroep :

Handig broodbeleg op basis van kokosbrood

Fruit op brood: jam in plakjes

Voor liefhebbers van vers fruit
en jam op brood is er goed
nieuws: Fruit op brood. Fruit
op brood zijn voorgesneden
plakjes broodbeleg met ge-
droogd fruit. Ze geven dezelfde
lekkere en frisse smaak aan
brood als vers fruit of confitu-
re, maar voorkomen geklieder
aan tafel en kleverige en door-
weekte boterhammen uit het
lunchtrommeltje. Fruit op
brood is verkrijgbaar in twee
heerlijke smaken: Appel/rozijn
en Bosvruchtenmix.

Vers fruit of vruchtenconfiture is
bij velen het favoriete broodbeleg.
Maar het heeft ook nadelen. Ge
klieder aan tafel met vers fruit of
jam en kleverige, doorweekte bo-
terhammen in het vaak al de
avond vooraf klaargemaakte lun-
chpakketje. Kokosbroodfabrikant
Theha ontwikkelde daarom Fruit
op brood: voorgesneden plakjes
broodbeleg met stukjes gedroogd
fruit. Deze plakjes 'droge jam' ge
ven de boterham dezelfde lekkere
en frisse smaak als vers fruit of
goede confiture, maar zijn veel
handiger in het gebruik. Makke

lijk voor gezinnen met kleine kin-
deren. Want ze hoeven aan tafel
niet meer te kliederen met jam of
vers fruit. En ook de boterham-
men uit uw lunchpakket zien er, 's
avonds klaargemaakt, met Fruit
op brood de volgende middag nog
even vers en smakelijk uit.
Maar Fruit op brood is niet alleen
een lekker praktisch broodbeleg,
ook over ijs, vla en pudding is het
een feestelijke smaakmaker. En
dankzij de voorgesneden plakjes
verpakt in een handig meeneem-
zakje is Fruit op brood ook een
handig meenemertje in picknick-

mand en auto of als tussendoortje
in school- of sporttas.
Fruit op brood is verkrijgbaar in
twee heerlijke smaken: rozijnen
met stukjes appel en bosvruchten-
mix. Naast gedroogd fruit bevat-
ten ze natuurlijke ingrediënten als
druivensuiker, kokos, glucoses-
troop, voedingsvezels en vitami-
nen BI, B2, B3, B6 en C.
Fruit op brood is een nieuw pro-
duct van Theha (Theunisse Har-
derwijk). Al sinds 1954 heeft The
ha de reputatie van grootste ko-
kosbroodfabrikant van Nederland.
In ons land worden naar schatting
jaarlijks 36 miljoen boterhammen
belegd met kokosbrood. Fruit op
Brood is in de supermarkt ver-
krijgbaar.

Anbo Vorden
De Anbo organiseert dinsdagmid-
dag 9 juli een fietstocht. Het ver-
trek is vanaf het kerkplein in het
centrum van het dorp. Tijdens de
ze fietstocht wordt in Hengelo af-
gestapt om een bezoek te brengen
aan de museumboerderij van de
familie Wagenvoort. Het museum
schetst een beeld van de wijze van
werken in het verleden en de
werktuigen en gebruiksvoorwer-
pen die toen in zwang waren.

Paardensport

PC De Graafschap
Zaterdag 29 juni was er een pony-
concours in Eerbeek. Daar behaal-
den de volgende leden een prijs in
de dressuur. Cemke Bartels met
Little Lady een Ie prijs klasse B cat.
C met 173 punten. Paulien Kou-
wenhoven met Navaro een Ie prijs
klasse B cat. E met 174 punten. Cin-
dy Elizen met Nobles een 2e prijs
klasse B cat. E met 164 punten. Li-
sanne Schippers met Pica een 3e

prijs klasse LI cat. E met 161 pun-
ten. Lisette Bijenhof met Survivor
een Ie prijs klasse L2 cat. D met
156 punten. Frederike Gotink met
Amber een Ie prijs klasse M2 cat. C
met 157 punten. Sharon Wesse
link met Zella een 3e prijs klasse
Ml cat. E met 161 punten. Bart
Hartman met Jemen een 2e prijs
klasse Ml cat. D met 154 punten.
Elodie Stokman met Aifhia een Ie
prijs klasse Zl cat. D met 185 pun-
ten. Lieke Beunk met Sima behaal-
de een Ie prijs in het springen
klasse B cat. C. Het 4-tal in de klas-
se L behaalde een Ie prijs en tevens
kringkampioen.

De volgende deelnemers mogen
naar de Gelderse Kampioenschap-
pen op 17 augustus in Lichten-
voorde: Dressuur: Cembe Bartels
klasse B cat. B, Tessa Roelofs klasse
B cat. C, Anique Carnas klasse B
cat. C, Paulien Kouwenhoven klas-
se B cat. E, Lisanne Schippers klas-
se LI cat. E, Lisette Bijenhof klasse
L2 cat. D. Bart Hartman klasse Ml
cat. D, Sharon Wesselink klasse Ml
cat. E, Frederike Gotink klasse M2
cat. C en Carlijn Slijkhuis klasse
M2 cat. E. Springen: Lieke Beunk
klasse B cat. C, Tessa Roelofs klasse
B cat. C, Rebanna Stempher klasse
B cat. C (reserve), Bart Hartman
klasse M cat. D en Frederike Go-
tink klasse M cat. C.

Duivensport

P.V. Vorden
De vlucht vanaf St. Quentin over
een afstand van circa 330 kilome
ter is gewonnen door het jeugdlid
Ashley Eykelkamp. De overige uit-
slagen waren: C. Bruinsma 2, 15;
H. Eykelkamp 3, 4, 5, 8, 18, 19; J.
Meyer 6,11,12,16,17; A en A Win-
kels 7, 9; H. Stokkink 10; M. Tie
messen 13,20; H. Pasman 14.



the place tor party people
Kerkstraat 6 Groenlo

0544-461308
www.citylido.nl info@citylido.nl

THE DJ'S: LAMMERZ * OLIVER * DIGER * DANIëL * ARNO

ZA6

ZO 7
ZA13
ZOU
VRIJ 19
ZA20
ZO 21

NEVERMIND
FRIENDS
FLI6HTCASE
DEADLINE
DAnCE PLAHET
CRYSTAL DREAM
COOLDOWN CAFÉ

DO 25
ZA27
ZO 28

SOUND DIVISION
FLIPPEN

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

Maar liefst 500 m2 combinatiegemak in verf, behang,
gordijnstof, vloerbedekking en raamdecoratie.

Op zondag tussen 21.00 en 21.30 uur gratis entree
en ov-weekkaarthouders tot 23.00 uur gratis entree uitgezonderd *avonden

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 G V ZUTPHEN
Tel. (0575) 57 28 10, Fax (0575) 57 28 11, E-mail: gunther.vink.advies@planet.nl

VLAAI VAN DE WEEK:

Honing/mueslivlaai
€5,00

Caramello's
pak 5 stuks € 3,00

Croissants per stuk €0,50

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Kijk voor meer nieuws op*
www.contact.nl

GEMEENTE
VORDEN
MONUMENTENWET

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, dat met ingang van donderdag 4 juli tot en met
woensdag 17 juli 2002, ter gemeentesecretarie, sector
grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt
het verzoek om vergunning ex. artikel 11 van de Monu-
mentenwet 1988 van de N.H. Kerk te Vorden, voor het
verwijderen van een kerkbank uit de N.H. Kerk, Kerk-
straat 2 te Vorden.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn ziens-
wijze naar voren brengen bij het college van burge-
meester en wethouders.

Vorden, 3 julii 2002,

burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

ALMEN - HARFSEN
Coöp. Werktuigenvereniging Almen-Harfsen

zoekt wegens uitbreiding van de werkzaamheden
voor het agrarisch loonwerk en bietenladen een

gemotiveerde
medewerker.

Voor personen met de juiste instelling, die binnen
ons team passen, betreft het een volledige baan

met een vaste aanstelling.
In 2003 komt er waarschijnlijk een woning

beschikbaar.

Voor inlichtingen en sollicitaties kun u contact
opnemen met de heer Heuvelink,

telefoon (0575) 43 15 66 b.g.g. 43 28 81.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering
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Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

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

OPENINGSTIJDEN KANTOOR
Vanaf l juli tot 24 augustus is het
kantoor van de SWOV van maan-
dag t/m vrijdag geopend van 9.00
uur tot 10.30 uur. Buiten deze tij-
den kunt u een boodschap inspre-
ken op het antwoordapparaat. Als
u naam en telefoonnummer ver-
meldt, wordt u de volgende dag te-
ruggebeld.

'TROEP VAN DE STOEP"
Onder dit motto vraagt de federa-
tie slechtzienden en blindenbe
lang aandacht voor de inrichting
van de openbare ruimte. Te vaak
vinden blinden en slechtzienden
obstakels op hun weg, die het hun
onmogelijk maken om net als ie
dereen gewoon gebruik te maken
van de openbare weg. En wat geldt
voor mensen die gezichtsproble
men hebben, is ook van toepassing
op degenen, die gebruik maken
van een rolstoel of rollator.
Terrasjes en uitstallingen op de
stoep voor winkels geven de win-
kelstraten een gezellig aanzien,
maar het mag niet zo zijn dat een
grote groep mensen juist daardoor
wordt uitgesloten. En dan gaat het
niet alleen om de uitbater van het
terras of om de winkelier, alle bur-
gers spelen hierin een rol. Als de
stoep al versmald is door de uit-
stalling voor de winkel en we par-
keren daarvoor ook nog eens een
paar fietsen dan wordt de door-
gang nog meer beperkt. Als ieder-
een rekening houdt met anderen
en zeker met diegenen die zich
wat moeilijker verplaatsen, dan
blijft het gezellig voor iedereen.!
Ook in de gewone woonstraten
zijn er soms obstakels o.a. in de

vorm van huisvuilcontainers die
slordig neergezet worden en soms
onnodig lang blijven staan.
Ook overhangend groen Van parti-
culiere tuinen kan hinderlijk zijn,
m.n. voor mensen die niet goed
zien; zij schrikken als zij plotse
ling tegen zo'n tak aanlopen. Ook
laaghangende luifels of zonne-
schermen kunnen risico met zich
meebrengen.
Laten we er met elkaar voor zor-
gen dat in ieder geval de stoep een
plek is waar iedereen veilig kan lo-
pen.

KOOKCURSUS VOOR
MANNEN
Bij voldoende belangstelling orga-
niseert de SWOV in de maanden
oktober en november een kook-
cursus, speciaal voor mannen. Het
gaat erom om mannen de begin-
selen van de kookkunst bij te bren-
gen, zodat zij thuis ook de pollepel
kunnen hanteren en in tijd van
nood niet op anderen zijn aange-
wezen.
Wanneer: okt/november, de avond
is nog niet vastgesteld, 4 tot 6
avonden,dit wordt in onderling
overleg geregeld.
Waar: School "Het Beeckland"
Aantal deelnemers: minimaal 10,
maximaal 20
Kosten: € 50 per avond, d.w.z. bij 10
deelnemers € 5 per persoon en bij
20 deelnemers € 2,50, excl. de be
nodigde ingrediënten.
U kunt zich nu reeds opgeven on-
der vermelding van: naam, adres
en telefoonnummer.
Vermeldt u ook op welke avond u
beslist niet kunt en naar welke
avond uw voorkeur uitgaat.

Opgave is mogelijk per tel. 553405,
per fax nr. 555282 of per email:
swovorden@hetnet.nl

COMPUTERCURSUSSEN
Vanaf dinsdag l oktober zullen bij
voldoende deelname weer compu-
tercursussen voor 55-plussers van
start gaan. In tegenstelling tot eer-
dere cursussen is het nu ook mo-
gelijk om met één computer per
persoon te werken.
Waar worden de cursussen gege
ven: Dorpscentrum
Wanneer, dinsdagmiddag, van
13.30 uur tot 15.00 uur of van
15.15 uur tot 16.45 uur.
Wat zijn de mogelijkheden: een cur-
sus voor beginners; een cursus
Word en Windows en een cursus
Internet.
Ook is het mogelijk een cursus te
volgen die "Op Herhaling" ge-
noemd wordt en waarbij de cur-
sisten in de eerste les zelf kunnen
aangeven welke onderwerpen zij
graag behandeld zouden zien.
Voor de gevorderde computeraars
is het zelfs mogelijk een cursus
"Digitale Fotobewerking" te vol-
gen.
Voor alle cursussen geldt echter
dat er 10 deelnemers moeten zijn.
Heeft u belangstelling en wilt u
precies weten wat het programma
van een cursus inhoudt, dan kunt
bij de SWOV, Nieuwstad 32 deze
programma's inzien en evt. een
kopie meenemen.
Opgave bij voorkeur zo spoedig
mogelijk en tot uiterlijk 6 septem-
ber bij de SWOV onder vermelding
van naam, adres, tel. nummer.
Geeft u ook duidelijk aan voor wel-
ke cursus u belangstelling heeft.

Voor meer informatie: tel. 553405.
Opgave is ook mogelijk per fax: nr
555282 of per email
swovorden@hetnet.nl

TIPS OM GEZOND EN FIT TE
BLIJVEN
Juist voor senioren is het belang-
rijk om er zelf zo veel mogelijk aan
te doen om fit en gezond te blij-
ven. En dan gaat het niet om bij-
zondere dingen, juist in het gewo-
ne leven van elke dag zijn er een
groot aantal zaken die u kunt
doen om uw gezondheid te bevor-
deren.

* Blijf op gewicht. Overgewicht is
niet alleen een te zware belas-
ting voor uw gewrichten, het
kan ook aanleiding geven tot ge
zondheidsklachten zoals hart-
en vaatziekten of diabetes.

* Eet gevarieerd, matig en regel-
matig. Sla geen maaltijden over.

* Gebruik niet te veel suiker.
* Drink minimaal twee liter per

dag, gewoon water of bronwa-
ter, light frisdranken, thee en
koffie (met mate) zonder suiker.
Voldoende vocht voorkomt uit-
droging, een probleem dat bij
ouderen gemakkelijk kan ont-
staan. Ook kan een tekort aan
vocht leiden tot hoofdpijn of
misselijkheid.

* Wees zuinig met zout. Veel kant-
en-klare produkten zoals soep in
pakjes bevatten al zout en dan is
zout toevoegen dus overbodig.
Veel groenten smaken net zo
goed, of misschien zelfs beter als
ze zonder zout gekookt worden.
Kruiden zijn een goed alterna-
tief.

* Gebruik niet te veel zgn. func-
tional foods. Dat zijn alle vruch-
ten- en yoghurtdrankjes waar-
aan vitaminen en mineralen
zijn toegevoegd. Te veel van deze
drankjes kunnen gemakkelijk
een overdosis aan vitaminen ge
ven en dat is niet goed. Het bes-
te blijft voldoende groenten en
fruit, 200 gram groente en twee
stuks fruit per persoon per dag

* Zorg voor voldoende beweging,
wandelen of één of andere vorm
van sport. Er zijn verschillende
mogelijkheden die aangepast
zijn aan senioren, variërend van
fitness tot Meer bewegen voor
Ouderen.

VOORLEZEN
Als enthousiast boekenliefhebster
wil ik graag mijn hobby delen met
mensen voor wie lezen helaas niet
meer zo eenvoudig is. Ik bied aan
om u voor te lezen, dit kan zowel
in het Nederlands als in het En-
gels.
U kunt contact met mij opnemen
via de SWOV, tel. 553405

PC-ONDERSTEUNING
Heeft u vragen over het werken
met een PC, bijvoorbeeld het op-
halen en versturen van e -mail- be
richten of het werken met de tekst-
verwerker? Wilt u meer weten
over aanvullende functies in diver-
se programma's of heeft u inte
resse in de basiswerking van de
PC?
Ik heb bijna 20 jaar ervaring in het
werken met de computer, zowel
Windows als Apple Macintosh,
met Word en WordPerfect (tekst-
verwerken). Outlook Expres( e-
mail) en diverse grafische, teken-,
een fotobewerkingsprogramma's.
Het werken met de PC is voor mij
al jaren een uitdaging en een
groot plezier.
Voor meer informatie: Stichting Wel-
zijn Ouderen tel.553405

Voor informatie over alle on-
derwerpen in deze rubriek
kunt u contact opnemen met
de SWOV. Nieuwstad 32, tel
553405.Voor openingstijden zie
het eerste artikel in deze ru-
briek

Herenteam van Badminton-
vereniging Flash-Vorden haalt
7e plaats in landelijk tournooi

Het team bestaande uit vlnr: Chjehrando Gasper, Wieger Norde, Rody Bos, Niels Lijftogt en invallerJohannes
Muijokarno.

Het herenteam van Badminton-
vereniging Flash-Vorden is, na het
behalen van de eerste plaats bij de
Districts Team Kampioenschap-
pen in Hengelo (Ov), bij de lande
lijke kampioenschappen in Alme
re op een verdienstelijke 7e plaats

geëindigd. De heren hadden met
behoorlijk wat aanpassingsproble
men te kampen, aangezien er met
een ander telsysteem gespeeld
wordt ( 5 sets van 7 punten ) en
met veren shuttles. De tegenstan-
ders waren hier al aan gewend en

hadden al vaker op dit tournooi
mee mogen doen.

.Voor dit tournooi werd het team
gesponsord door Huntink kunst-
stoffen met teamkleding en ABN-
Amro met sporttassen.

Herman Brood in Theater
Onder de Molen
De Vordense journalist en cabare
tier Peter Besselink voert woens-
dagavond 3 juli een telefoonge
sprek met de vorig jaar overleden
Herman Brood. Bij zijn cabaret
maakt hij gebruik van zijn zoge
noemde wondertelefoon. Volgen-
de week is het precies een jaar ge
leden dat Herman Brood van het
dak van het Hilton Hotel afsprong.
Peter Besselink is één van de artie
sten die woensdagavond optreedt
in Theater Onder de Molen in Vor-
den in het kader van de zomer-
serie 'Verhalen en muziek'. Ook de
Achterhoekse verhalenvertelster
Dinie Hiddink is van de partij. Zij
staat bekend om haar hilarische
verhalen die zij voor het grootste
gedeelte allemaal zelf schrijft.

Dinie Hiddink wordt ook wel de
Annie M.G. Schmidt van de Ach-
terhoek genoemd.
Verder zal de schrijver Peter Hoef-
nagels voorlezen uit eigen werk.
Hij doet dit in combinatie met het
zingen van enkele jazznummers.
Hij wordt daarbij bijgestaan door
theaterorkest The Mills Fathers.
Dit gelegenheidsorkest bestaat
woensdagavond uit Pieter Sanders
(piano), Gerrit Emsbroek (banjo),
Karel Heidenis (bas), Tony Toots'
Traas (accordeon) en Florian Hoef-
nagels (drums).
Theater Onder de Molen is geves-
tigd aan de Lindeseweg 29. Kaar-
ten kunnen telefonisch gereser-
veerd worden of bij de plaatselijke
VW. Zie ook advertentie.

Internationale toerrit
"De Graafschaprijders'
Auto- en motorclub "De Graaf-
schaprijders" organiseerde
zondag een internationale toer-
rit. Ondanks de concurrentie
van allerhand sportevenemen-
ten gingen in de loop van de
zondagmorgen toch nog 158
deelnemers vanaf het clubhuis
aan de Eikenlaan te Vorden van
start. De lengte van de rit be-
droeg 190 kilometer door de
omgeving Twente, Achterhoek
en een stukje Duitsland.

De rit telde mee voor het kam-
pioenschap van de KNMV en de

WMB uit België. De motorclub
"Zedelchem" uit België kreeg de
prijs voor de buitenlandse club
met het grootst aantal deelne-
mers. De motorclub Hamove uit
Hengelo (G) kreeg de prijs voor de
grootste binnenlandse club. L. van
der Bij uit Warnswerd (Fr) kreeg de
prijs voor de verst komende deel-
nemer.
De toercommissie van "De Graaf-
schaprijders" heeft voor het week-
end van zaterdag 10 en zondag 11
augusturs een toertocht naar het
Teutoburgerwald op het program-
ma staan.



IVNinjuü
Symfonie in blauw
Kunt u zo tien namen van
blauwbloeiende planten noe-
men die in de vrije natuur in
Nederland voorkomen? Het is
niet belangrijk of u dat wel of
niet kunt. Waar het wel om kan
gaan is de vraag of er bij de
planten soorten zitten die de
moeite van het bekijken of zelfs
het houden ervan in de tuin
waard zijn. Het antwoord is na-
tuurlijk: ja!

De trend bij tuinplanten is nog wel
eens het bijzondere naar voren te
brengen. Soms zelfs duur te verko-
pen, terwijl er alternatieven zijn
voor veel minder geld en met gro-
tere slagingskans. Laten we maar
eens met een gevaarlijke familie
beginnen: die van de klokjes. In
deze familie zijn zoveel soorten
die rnet de ondergang worden be-
dreigd, dat gemakshalve alle soor-
ten tot beschermde planten ver-
klaard zijn. Niet plukken dus, al-
leen maar naar kijken. Gekweekte
soorten zijn natuurlijk uitgezon-
derd.

Hetzelfde geldt voor de gentianen
en diverse saliesoorten. Koop daar-
van de gekweekte planten, maar

laat de wilde soorten staan. Heel
goed en gemakkelijk te kweken
zijn: slangekruid, akelei, vlas en
korenbloem. Als onkruid komen
in onze tuinen nog wel eens
hondsdraf, ereprijs en vergeet-mij-
nietjes voor. Leuk om naar te kij-
ken, maar soms lastig. Een pracht-
plant is de cichorei. In volle bloei
op de klei langs de IJssel en in de
bermen van Zutphen naar Voorst.
Wilt u hem zelf ook? Laat dan eens
een andijvieplant in de tuin door-
schieten. U zult dezelfde bloemen
zien. Zaai volgend jaar eens een
blauwe tuin. Of ga er met een ver-
grootglas in de komende maan-
den op uit om uw eigen blauwe
symfonie te bekijken.

IVN-AGENDA
Zondag 14 juli open dag fratertuin
Borculo. Startpunt rondwandeling
aan de Alexandrinalaan (Klein Bor-
culo). Inlichtingen: frater Willi-
brord, telefoon (0545) 27 18 55.
Woensdagavond 17 juli radio-uit-
zending op Achterhoek FM, fre-
quentie 105.4 en op de kabel via
87.7 Mhz. Onderwerp is het Wind-
molenveld in Ruurlo. Inlichtin-
gen: Hinke de Klerck, telefoon
(0575) 46 73 04.

Eerste vaccinatieweek
regio Stedendriehoek
goed verlopen
Tussen 17 en 21 juni zijn in de
gemeenten Deventer, Bathmen.
Olst-Wijhe, Voorst, Brummen,
Vorden, Gorssel en Lochem,
18.712 van de 21.251 opgeroe-
pen kinderen en jongeren ge-
vaccineerd tegen meningokok-
ken C. Over de gemiddelde op-
komst van 88% in deze eerste,
vaccinatieweek is de GGD regio
Stedendriehoek tevreden. De
gemeente Lochem scoorde met
een opkomst van 91,1% het
hoogste in de regio tot nu toe.

Jonge kinderen lieten soms luid-
keels hun verdriet merken, maar
dat was steeds weer snel over als ze
de clown zagen lopen. Toen ze
merkten dat er ook nog grote bal-
lonnen en kleurplaten werden uit-
gedeeld, liepen de meeste kinde-
ren weer vrolijk met hun ouders
naar buiten. Voor de oudere kin-
deren (15 tot en met 18 jaar) lag
een prijsvraag klaar, waarmee blit-
se skates te winnen zijn. De eerste
prijsvragen en kleurplaten zijn al-
weer bij de GGD ingeleverd.

De GGD regio Stedendriehoek is
tot nu toe heel tevreden over het
verloop van de vaccinatiecampag-
ne. Opvallend was hoe soepel het
proces verliep. Op iedere locatie
waren meerdere priklijnen inge-
richt, afhankelijk van het aantal
opgeroepen kinderen en jongeren.
Op momenten dat er een wachtrij
dreigde te ontstaan, werd het aan-
tal priklijnen uitgebreid.
Hierdoor hoefden de mensen ner-
gens langer dan enkele minuten te
wachten. Dat niet alleen de kinde-
ren, maar ook de ouders daar blij
mee waren bleek uit de reacties:
"ik had niet verwacht dat we zo
snel al weer klaar zouden zijn",
was tussendoor veelvuldig te ho-
ren.

Het goede verloop van de vaccina-
tiecampagne was mede mogelijk
door de spontane en goede samen-
werking met Gemeenten, Thuis-
zorg, ziekenhuizen, ambulance-
diensten en rode kruis. Van deze
organisaties hadden veel verpleeg-
kundigen, artsen, doktersassisten-

ten en administratief personeel
zich spontaan aangemeld om mee
te helpen. Op de priklocaties ont-
stond een ware 'verbroedering'
tussen alle gezondheidswerkers
die naast elkaar in gelijke campag-
ne-T-shirts gehuld aan het werk
waren. De samenwerking zal vol-
gende week worden voortgezet in
het volgende deel van de regio.
Hopelijk kan ook in het najaar
weer een beroep op hen worden
gedaan voor de vaccinatie van kin-
deren van 6 tot en met 14 jaar.

Op donderdag 4 juli worden 4.883
kinderen en jongeren uit de ge
meenten Warnsveld en Zutphen
opgeroepen in de Hanzehal.

Gedurende de vaccinatiecampag-
ne blijft het informatienummer
0800 - 023 16 67 open voor alle vra-
gen van het publiek over de me
ningokokkenvaccinaties. Op de
website van de GGD: www.ggdste
dendriehoek.nl, is de laatste infor-
matie over de vaccinatiecampagne
te lezen.

Advertentie in kleur?
Vraag naar de vele mogelijkheden in Contact. Telefoon (O575) 55 1O 1O

KUNSTSTOF KOZIJNEN

LENSINK

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden

Telefoon: (0575) 55 92 32
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.

ORANJEFEEST
MEDLERTOL

5 en 6 juli 2002
Vrijdag 5 juli: toneelavond

Toneelvereniging „Steeds Beter" uit buurtschap Bruil speelt het
kluchtige blijspel „De Gebroeders Baks".

Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 6 juli:
volks- en kinderspelen

Vogelschieten, dogkarrijden, flesgooien, doeltrappen, enz.
Voor de kinderen is er een ballonnenwedstrijd,

schminken, kinderspelen, een draaimolen
en een prachtig springkussen!

Aanvang 13.30 uur.

's Avonds groot feest
in de feesthal m.m.v.

'de Flamingo's'
(locatie CWV MEDO, Onsteinseweg 2)

GE:MI H
VORDEiN

Voor de sector Grondgebied, afdeling gemeentewerken buitendienst zijn wij op zoek naar

A. Twee hoveniers/medewerkers
algemene dienst
Taakomschrijving

In groepsverband, maar ook zelfstandig onderhouden en aanleggen van openbaar
groen, gebruikmakend van passende (gemotoriseerde) gereedschappen, inclusief
eenvoudig onderhoud van dat gereedschap.

B. Stratenmaker/medewerker
algemene dienst
Taakomschrijving

Het zelfstandig uitvoeren van straatwerk, zowel nieuw als herstraten en het verrich-
ten van reparaties. In de winterperiode het onderhouden van bomen met behulp
van hoogwerker en kettingzaag.

Wij zoeken mensen:

• met een relevante opleiding op Vbo-niveau, met aanvullend:
voor functie A: een hoveniersopleiding of diploma (beginnend/zelfstandig) beroeps-

beoefenaar groot groen, met enige kennis of interesse in ecologisch beheer;
voor functie B: stratenmakersdiploma;

bekendheid met plaatsingsvoorschriften voor wegbebakening;
bezit van chauffeursdiploma strekt tot aanbeveling;

• die bereid zijn alle bij de buitendienst voorkomende werkzaamheden te verrichten,
ook buiten de normale werktijden;

• die in staat zijn tot het bedienen en op vakkundige wijze inzetten van diverse tractie en
aanbouwwerktuigen;

• die in het bezit zijn van het rijbewijs BE;
• die mee willen draaien in de piketdienst gladheid;
• die een flexibele instelling hebben;
• die in Vorden of directe omgeving wonen, dan wel bereid zijn tot verhuizing.

Wat bieden wij:

• afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris tussen de 1.281,- en 1.988,- bruto
per maand;

• spaarloonregeling;
• fietsprojectplan;
• kinderopvangregeling;
• studiefaciliteiten.

Belangstelling?

Dan kunt u inlichtingen inwinnen bij de heer DJ. Flierman, opzichter buitendienst.telefoon
tijdens kantooruren (0575) 55 75 55.
Uw sollicitatie, vóór 15 juli 2002, sturen aan burgemeester en wethouders van Vorden,
postbus 9001, 7250 AA Vorden. E-mailen kan ook: gemeente.vorden@vorden.nl
De sollicitatiegesprekken zijn in week 34 (19 t/m 23 augustus 2002).

Aquisitie stellen wij niet op prijs.



Biej ons in
d'n Achterhook
"Za-k 't kofflezetapperaat maor vaste anzetn, ze zölt ok zo wel kom-
men". Henny en Leny Rosink zoln dizzen zondagmeddag bezuuk
kriegen van een tante en ome van Henny, een breur van zien vader.
Die woln 't huns, waor zee now een paar maond in woonn, wel 's be-
kiekn. Neet dat Henny en Leny daor op zatn te wachten maor tante
Dientjen had zich zelf an-emeld. Zee had opebeld en evraogd of 't
goed was dat ze zondag kwammen. Rn zeg clan maor 's nee. Goed, ze
hadn wel twaalf ooms en tantes maor die moggen van eur wel blie-
ven waor ze waarn.

Maor met tante Dientjen en ome Willem hadn ze een wat nauwere
band, meschien ok wel umdat die gin kinder hadn. Die kwammen
eur ok altied opzuukn too ze nog op Henny's oldershuus wonen, daor
was ome Willem ok nog geboren. Maor met 't wegvallen van Henny's
moeder mos de boel vekoch wodn. Henny's breur en twee zusters, die
nogal op de penning waarn, woln geld zien. Nog meer as een half mil-
lioen euro had dat kleine boerderi-jken daor buutenaf opebrach. Dat
was veur eur völs te duur ewes umme de boel oaver te nemmen.

Gelukkig hadn ze dit huus können kopen zonder al te volle geld-
zörge. Maor 't duurn nogal veur de vesite d'r was. "Zo tegen half drie",
hadn ze ezeg. Maor 't wodn drie uur, kwat oaver drie, pas tegen half
viere kwam de regiotaxi veurriejen en können ome Willem en tante
Dientjen binnen elaotn wodn. "Now, iejluu bunt ok neet vrog". Och
jao, daor was wat mis-eloopn met de veurrige rit van de chauffeur".
Gao d'r maor gauw zitn, de koffie steet al 'n heeln hotte tewachten.
Hoe late komp ze ow weer ophaaln?". "Tussen vief uur en half zesse,
maor 't zal dan ok wel later wodn".

Zo wodn d'r nogal 't een en ander verhandeld den meddag. Oaver 't
nieje huus en 't oldershuus dat ze jammer genog hadn motten ver-
koopn. Henny wol net de jonge jenever uut de koelkaste haaln too d'r
an de veurdeure ebeld wier. 't Was de chauffeur van de regiotaxi, neet
'n zelfden van vanmeddag. "Jao hee was nog wel wat an de vrogge
kante, zo tegen kwat veur vief, maor hee had vanaovend nog wat an-
ders biej 't ende. Of't preblemen gaf dat ze now al metgingen". Tan-
te Dientjen, de goedheid zelve, had gin bezwaor. Maor Willem dach
t'r anders oaver. "Nog gin tied ehad umme een borrel te drinken".

"Now hier, maor gauw deursloekn", zei Henny onderwiel e een joekel
van een glas kreeg en dat vol jenever got. Willem, wel wat gewend ,
gooien um achteroaver in 't halsgat. Allo dan maor", zei e,"lao-w dan
maor gaon".
Zo was de vesite vlot weer vol. Zo'n regiotaxi is ok neet altied alles,
biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Drukkerij Weevers Vorden sponsor Seniorenorkest De Achterhoek

"Daar zit muziek in!"

Kijk voor meer nieuws op:
www.contact.nl

Diploma-uitreiking
op 't Beecldand
Vrijdagavond was het voor de
92 geslaagde leerlingen van 't
Beeckland de laatste keer dat ze
als leerling van de school bijeen
waren. Dit jaar kon de vlag niet
uit want l leerling haalde het
niet.

Het werd een gezellige en vooral
feestelijke bijeenkomst waarin de
noodzakelijke serieuze woorden
door dhr. I. Stans-locatiedirecteur-
gesproken werden. Verder stond
het ondertekenen en uitreiken
van de diploma's centraal waarbij
de schoolband (met 2 geslaagde
leerlingen als zangeressen) voor de
nodige variatie zorgden. De leer-
lingen kregen naast een persoon-
lijk woordje van hun mentor ook
nog een cadeau van de onderraad
mee. De vertoning van de video
van hun eerste schooldag in klas l
zorgde voor grote hilariteit. Toen
de laatste leerlingen hun diploma
onder daverend applaus in ont-
vangst genomen hadden was het
na afloop nog heel lang gezellig
en kon men terugzien op een fijne
avond.

De lijst van geslaagde leerlingen
aan het Beeckland ziet er alsvolgt
uit:
Bert de Gier, Mariëlle Harmsen,
Ilona v/d HorstHorst, Ilse Jolink,
Mariska Kammerman, Samantha
Makkinga, Sahra Mohammed,
Mare ten Pas, Manon Veldkamp,
Patrick Versteeg, Jeffrey v/d Water,
Rutger Wendrich, Corine Weste
rink, Annet Weverink, Riek Lense

link. Dieuwer Borninkhof, Angeli-
que Bosvelt, Carien Demmink,
Ruth Gerrits, Kim de Gier, Mallika
Harmsen, Miranda Hiddingh,
Pemke Huntink, Werner Jansen,
Maarten Janson, Cheryl Teunissen,
Jessica Makkinga, Karin Masse-
link, Nicole Mulder, Maaike Vaar-
tjes, Ilse Wassink, Saskia Wijers,
Luke van Asselt, Jolanda Barelds,
Caroline Bergsma, Klaske Boekelo,
Judith Brink, Teddy Riderman, Li-
sette Hartelman, Selma Hartel-
man, Alice Jolink, Fiona Kongma-
nee, Jacqueline Kuipers, Roos Lun-
ding, Maaike Schotman, Frederike
Taken, Martine Woltjer, Rob Rnse
rink, Wiebe Franssen, Milou Hart-
man, Rlisabeth Hekkelman, Ma-
lijn Jimmink, Floor Kemperman,
Rsther Leegstra, Melanie Leferink,
Arlinda Neziraj, Sanne Poorter-
man, Huub Scheffer, Dana van
Spanje, Dennis Spijkers, Marion
Tempelmans Plat, Herm Vinke,
Sandr Vroom, Anneke Wasseveld,
Roy Wuestenenk, Arjen Willem-
sen, Maaike Balvert, Hanna v/d
Beid, Bjorn Bruggeman, Sander
Derksen, Inge Disbergen, Agnetha
Rnzerink, Rsther Goor, Melissa
Goorman, Bonny Groot Obbink,
Jessica ten Have, Kim Hoogen-
doorn, Rllen Huntink, Sjors Jans-
sen, Annemarie de Jong, René Lub-
bers, Sanne Mullink, Harriëtte
Oldenhave, Annemarie Rabelink,
Relco Roelofs, Riek Scholten, Ma-
thijs Schot, Rsther Stapelbroek,
Kim Straatman, Marianne Voo-
rink, Patrick Wiegerinck en Jan
van Wingerden.

Het Seniorenorkest De Achter-
hoek is erg blij met de nieuwe
sponsor Drukkerij Weevers uit
Vorden. "Wij willen als orkest
hier iets tegenoverstellen door
een concert aan te bieden", zei
voorzitter de heer Hondorp van
het Seniorenorkest vorige week
donderdag in de recreatiezaal
van Verzorgingstehuis De Ble-
ijke in Hengelo.

Het concert is aangeboden aan
Drukkerij Weevers en Drukkerij
Weevers heeft het concert aange-
boden aan De Bleijke, de bewoners
kregen daardoor een afwisselend
en muzikaal programma voorge-
schoteld.
De heer L.G. Weevers j r. overhan-
digde twee borden aan de voorzit-
ter. De borden zijn uitgevoerd in
een licht gele tint met het logo
van Drukkerij Weevers en de
naam Het Seniorenorkest De Ach-
terhoek erop. De heer Weevers die
vergezeld was met zijn vader wens-
te het orkest een goede en muzi-
kale toekomst toe. Voorzitter Hon-
dorp vond het fijn dat Drukkerij
Weevers sponsor wilde worden
van dit 'prachtig' orkest. "Wij ken-
nen elkaar al jaren vanuit de tijd
in Aalten en van de voetbalvereni-
ging AZSV", richtte Hondorp tot
De heer Weevers sr. "Dit is een re-
gionaal orkest en jullie hebben

een regionaal bedrijf. Wat dat be
treft heeft het ook overeenkom-
sten. Wij zijn bijzonder blij met de
ze sponsoring", aldus Hondorp tot
vader en zoon Weevers.
Het Seniorenorkest De Achterhoek
werd 9 januari 1992 opgericht
door de heer Gerrit Hondorp. Rr
werd begonnen met twaalf muzi-
kanten. Inmiddels is het uitge-
groeid naar vijftig leden. De leef-
tijd van het orkest is heel verschil-
lend. De heer Herman Menkhorst
uit Ribergen is 90 jaar en daarmee
de oudste muzikant. De leden ko-
men uit de hele regio Achterhoek.
Het Seniorenorkest repeteert de
eerste drie donderdagen van de
maand. Gemiddeld wordt zo'n
drie keer in de maand opgetreden
voor onder meer ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen. Maar er
wordt ook meegewerkt aan kerk-
diensten. Voorzitter Hondorp:
"Het Seniorenorkest is voor oude
ren, door ouderen".
De directie van Drukkerij Weevers
en de bewoners van De Bleijke kon-
den genieten van een muzikaal
concert. De ruimte in de recreatie
zaal was tot de laatste stoel bezet.
Ren groot gedeelte daarvan werd
ingenomen door het orkest. Met
een beetje 'inschikken' lukte het
alsnog voor de bewoners om alles
goed te zien. "Ik vind het heel leuk
dat mevrouw Ferrari als gast mee

speelt. Zij heeft veel jaren bij ons
in het orkest gespeeld. Voor u is
het de dominee", zei dirigent Mar-
tin Wissink uit Beltrum tot de aan-
wezigen. De dirigent had nog een
goede tip voor de sponsor. Veran-
der de slogan in: "Drukkerij Wee
vers, daar zit muziek in".
Het Seniorenorkest speelde voor
de pauze ondermeer een Duits
volkslied vertaald naar 'gezellige
muziek in de tuin'. De valeta ging
erin als koek. Herkenbaar voor de
aanwezigen was de goed in het ge
hoor liggende Amerikaanse mars-
muziek. Na de pauze werd door
het Seniorenorkest het muzikale
programma voortgezet met een
bewerking van het nummer Yes-
terday van de Beatles. De sfeer in
de recreatiezaal van De Bleijke
werd verhoogd met de sneeuw-
wals en 'muziek voor op het
strand'. Als afsluiting werd ge-
speeld 'de vrolijke muzikanten',
het clublied van het Seniorenor-
kest. Hierbij lieten de muzikanten
ook hun zangtalent horen. Het op-
treden werd door de bewoners van
De Bleijke met applaus beloond.
Activiteitenbegeleider van De Ble
ijke, De heer Nahuis, bedankte na
afloop het Seniorenorkest De Ach-
terhoek en sponsor Drukkerij Wee
vers voor de muzikale middag. Het
optreden werd bijzonder op prijs
gesteld.



vaste keus of verrassend alternatief
MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

MAGERE
RUNDERLAPPEN

per kilo

25

PRINGELS
CHIPS
koker a 1.81

nu 3 kokers halen

2 kokers betalen

GROENTE

GALIA
MELOEN

per stuk

Ch PERLA
IVO nPI E SNELFILTER

4 x 250 gram van 5.96

50
voor

GEBAKKEN
KIBBELING OF
LEKKERBEK

kilo van 13.99

voor

PAMPERS
LUIERS

pak a 17.92

nu 2e pak voor de

'halve prijs'

• 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.

PAGE PLUS
TOILETPAPIER

24 rol van 9.32

voor

GALLIS 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 HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 4612

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

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

PL VEEVOEDERHANDEL
'H. VLOGMAN

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

Elbrink Groen Groep
is meer dan

bloemen en planten
alléén!!

Horren en
hordeuren

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAG

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

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. (0575)46 1220

staan op hun kop,
want

Bloemsierkunst Elbrink
ruimt op!!!

Op 4,5 en 6'juli 2002
(M.u.v. snijbloemen, meubilair en bloemenbonnen)

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Bowelaar'
Vordenseweg 32, 7231 PCWarnsveld • 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

Vorden,
Burg. Galleestraat 5

Warnsveld,
Dreiiunine 49

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

Tel. O575 - 5514 36 Fax. O575 - 55 1O 75

Privé
piano/orgelles

bij de gediplomeerde vakman

Wim Riefel
Telefoon (0575) 52 93 6O



A

EEN OCC AS l O N AAN BOD VAN AUTODEALERS AAN DE N 316

«PEUGEOT
RIDDERHOF

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

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

Peugeot 106
1.6GTM6V

« Jgoudgeel bj. 1997
€ 9.950,-

Peugeot 306
1.4 XN Break

rood bj 1998
€ 11.450,-

Peugeot 106 1.0 Accent blauw 05-95 € 4.950
Peugeot 106 1.1 Accent Select rood 04-97 € 7.750
Peugeot 205 14 Generation rood 03-97 € 6.350
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 1.9 XRD goudgeel 03-98 € 8.500
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
Volvo 940 2.0 G L wit 06-91 € 2.950
Peugeot J5 Camper wit 09-93 €15.995
Jeep Grand Cherokee 4.0 LTD Aut. 4WD 06-96C 18.900
Peugeot Boxer 350L 2.5 TD Dl PU wit 09-99 € 13.950

www.ridderhof.peugeot.nl

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink
Rondweg 2

DAEWOO Vorden (0575) 55 22 22

Daewoo
Matiz SE goud

bj. 06-1999
€7.250,-

Daewoo
nos SX groen

bj. 05-1998
€ 8.850,-

Daewoo
Leganza SX

bj. 12-1998
€ 13.950,-

Fiat Punto
1.2 H LX groen

bj. 10-2000
€ 11.950,-

Opel Astra
1.6 G L groen

bj. 07-2000
€ 13.750,-

www.groot.jebbink.nl

De interessantste occasions tussen Zutphen en Emmerik

de geboden gara
dat (

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

Nissan Micra 1.3 GX 3-drs 1996
Nissan Micra 1.0 Airco 3-drs 1997
Nissan Sunny 1.4 Clair 3-drs 1995
Nissan Almera 1.5 Comfort AC 3-drs 2000
Nissan Almera 1.4 GX+ Airco 4-drs 1995
Nissan Almera 1.4 S 3-drs 1996
Nissan Almera 1.4 GX Airco 5-drs 1996
Nissan Almera 1.4 Sport Airco 5-drs 1999
Nissan Primera 1.6 LX 4-drs 1992
Nissan Primera 2.0 GX Airco 5-drs 1997
Nissan Primera 1.6 GX Airco 5-drs 1996
Nissan Primera 1.8 Sport + AC 5-drs 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
Nissan Vanette 2.3D Cargo 2000
Nissan Terrano II 2.7 TDi SR 3-drs 1997
Nissan Patrol 2.8 TD grijs kent. 3-drs 1998
Audi A6 2.4 121 KW Ambiente 4-drs 2000
Opel Astra 2.0 Elegance Autom. 4-drs 2001
Opel Frontera 3.2 V6 5-drs 1999
Daihatsu Sirion 1.0 Rti 5-drs 1999
Honda Civic 1.5 Lsi 4-drs 1995
Mitsubishi Space Star 1.8 5-drs 2000
Mitsubishi Carisma 1.6 GL 5-drs 1997
Renault Scenic 1.6 RXE 5-drs 2000
Toyota Corolla 1.6 GLi Aut. 3-drs 1999
Volvo S401.8J 16v 4-drs 1997
VW Golf 1.8 Cabrio 3-drs 1994
VW Polo 1.9 TDi 5-d5-drs1999

€ 7.000
€ 7.700
€ 5.900
€ 14.950
€ 6.500
€ 6.800
€ 7.250
€ 12.250
€ 3.600
€ 10.900
€ 7.250
€ 20.400
€ 16.800
€ 13.600

ex.€ 5.900
ex.€ 10.250

€ 14.500
ex.€ 17.950

€ 27.000
verwacht
verwacht
€ 8.600
€ 6.800
verwacht
€ 9.000
€ 18.500
€ 11.300
€ 11.300
€ 10.750
€ 14.250

www.herwers.nl



EEN OCCASION AAN BOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTOBEDRIJF

(0575) 44 20 89
www.autobedrijfniesink.nl

NIESIIMK
Dambroek 9 - Baak

Renault
Megane 1.4i

berline bj 1999
64.000 km

Nissan Primera 1.6 GX 5-d 114000 km bj 1998
Opel Vectra 1.6 16V 4-d 64000 km bj 1997
Nissan Almera 1.4 5-d 36000 km bj 1999
Opel Corsa 1.2 16V 3-d 26500 km bj 2000
Alfa 155 1.6 16V TwinSpark 4-d 52300 km bj 1997

Zutphen-Emmerikseweg 75a
Baak
(0575) 44 29 76
www.vangeldereautos.nl

Mitsubishi
Pajero 2.5 TD

grijs kent. 1990
€ 5.500,-

Audi A8 2.8 V6 Quattro Autom. Full opt. '95 € 17.950
Ford Mondeo 1.8 CLX Wagon LPG/95 € 4.100
Mazda 323p 1.5 LX Airco'97 € 7.500
Mazda MX-3'1.8 16Vi.z.g.st.'92 € 6.250
Mercedes Sprinter 313 CDi Hoog/Extra lang'OO € 21.000

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

Dorpsstraat 28 - Wichmond (0575) 44 10 30

VWGolf
Cabrio 1.8i

org. ned auto
bj 5-1993

Alfa Romeo 146 1.6 LPG 1996 rood metallic
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1999 blauw metallic, airco
Alfa Romeo 156 2.0 16V Selespeed aut.48000 km 2000
Ford Escort Station Clipper 1.8 TD112-97 airco € 6.900
Opel Corsa 1.7 Diesel swing blauw met. 1999 € 6.700

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

VW Passat
Variant TDi
blauw met.

67.000 km, 1999

Peugeot 306 1.4 XR bord. rood. 107000 km bj 1997
Opel Astra 1.8 16V Caravan, groen met. 63000 km bj 1999
VW Golf IV TDi 66kw groen met. 103000 km bj 1998
Suzuki Vitara Villager JLX 1.6 blauw 57000 km bj 1997
Volvo V40 1.8 zwart met. airco 70000 km bj 1998

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

, —Jl BMW
316i

• lm. velgen 1991
Alarm CV kleur: wit

VW Golf 1.3 bj. 1986 kleur: groen + trekhaak
Fiat Uno bj 1990 kleurwit + trekhaak
Renault 1.9 GTR 4-d bj 1989 kleur: blauw
VW Jetta GTi LPG bj. 1988 kleur: blauw + trekhaak
Opel Calibra bj 1990 kleur: rood stuurbekr. + trekhaak

AUTO schade
AUTO belettering

Reklame
VOOR AL UW BILiTTfRIN&SNÜ!

Joost v. Leus se n

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
+ Full Colour Stickers
+ Bewegwijzering

L Autobedrijf Robert Wisseiink

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

VWPolo
1.4

63000 km 1995
€ 6.350f-

Daewoo Matiz airco 6600 km 2001 € 8.750
Opel Astra Sport 1999 € 12.900
Volvo 850 station 2.5 10V 163000 km 1996 € 14.000
Opel Vectra 1600 16V 44000 km 1999 € 12.750
Opel Corsa 1.2 16V airco 30000 km 2000 € 9.500

———«Ml̂ ^ l̂̂ l̂ ^B^HBB^^^BMBBHBBI^BHHl

.M Autobedrijf
M Meleers
Hoge Wesselink 2 - Steenderen <-* (0575) 45 19 74

Daihatsu
Grand Move
groen 07-01

€ 15.975,-

Volkswagen Golf IV 1.4 16V rood 09-98 € 11.950
Toyota Corolla 1.3 XLi 3-drs zwart 07-96 € 8.250
Opel Astra 1.6 Sport blauw 04-99 € 13.750
Nissan Sunny 1.4 5-drs blauw 04-94 € 4.500
Nissan Primera 2.0 16V INV. rood 06-96 € 7.975

AUTOBEDRIJF

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

www.auto-niienhuis.nl

Ford Escort 1.6 16V station antradet. 1996 € 6.950,-
Suzuki Swift 1.0 3drs wit 62000 km 1997 € 3.250,-
Ford Ka 1.3 paars met. 18000 km 2000 € 6.950,-
Audi 80 2.0 zwart.met. 140000 km1994 € 6.950,-
Subaru Vivo GLi 3-d 9800 km. 1999 € 6.300,-

Autobedrijf Verheij
Ambachtsweg 2b - Vorden

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

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

Ford Escort
Clipper 1.8D

met hagelschade
€ 2.000,-

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

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

VAKGARAGE ®
HANS SLOOT
Ruurloseweg 50 • Hengelo • Telefoon (0575) 46 18 71

www.hanssloot.nl

Renault Megane diesel kleur: wit bj. 1997 € 7.000
Fiat Bravo 1.4 bj. 1996 kleur: groen 70000 km € 7.300
Fiat Brava 1.6 kleur: groen bj. 1996 74500 km € 7.500
Hyundai H200 kleur: blauw bj 1999 83000 km € 14.000
Alfa Romeo 155 2.0 Twinspark bj 1996 € 6.500

in Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 306 XR 1.6 5-d 1997 rood met. 50000 km trekh.
Peugeot 106 1.4 rood met. schuif kanteldak 1998
Peugeot 405 Break1.9 GLD 1992 grijs met. 350000 km
Ford Escort Van 1995 grijs kent. kleur: wit 65000 km
Renault 19 16V CABRIO 1992 zw. met. lm. velgen



Gesprek met leden Werkgroep 'Beterwater!'

Harde strijd om zacht water
De werkgroep 'Beterwater!'
kreeg via een omweg een drie-
tal brieven over het probleem
van het veel te harde water dat
in de Achterhoek uit vele
honderdduizenden kranen
stroomt. De eerste was de inge-
zonden brief in 'Contact' van
vorige week van de heer Louis
Bosman. De twee andere brie-
ven werden ontvangen door
een tweetal inwoners van Vor-
den die antwoord kregen op
hun brief die ze hebben ge-
schreven aan Vitens', het be-
drijf dat na een fusie de water-
levering verzorgt in Gelderland
en Overijssel. Deze drie brieven
vormden de aanleiding voor
een gesprek met Bep Keuter,
Jan van Hurk en Harry van Rijn,
de leden van de werkgroep 'Be-
terwater!'.

Waarschijnlijk was uw werkgroep blij
met de reactie van de heer Bosman, die
nogal stevig uitpakte tegen de Vorden-
se gemeenteraad die, zo schreef hij, on-
voldoende aandacht besteedt aan dit
onderwerp.
Ja en nee. We waren inderdaad blij
met deze ingezonden brief want
elke reactie is welkom. En uit die
brief bleek ook hoe het probleem
van het veel te harde water de ver-
ontwaardiging van velen opwekt.
Zodat men er ook zelf iets aan wil
doen.
Nee, omdat de boosheid van de
heer Bosman zich richt op de ver-
keerde 'schuldigen'. Hij hekelt de
plaatselijke politici die deze zaak
niet ter hand hebben genomen en
het initiatief hebben overgelaten
aan enkele burgers.
Dit verwijt lijkt terecht maar gaat
voorbij aan het feit dat de levering
van beter water een kwestie is die
ver uitgaat boven de invloed van
een gemeenteraad in een beschei-
den dorp als Vorden. De levering
van water is een zaak die - zo blijkt
ons na onderzoek - wordt geregeld
op landelijk en provinciaal niveau.
Er schijnt een wet te zijn die de
kwaliteit van water regelt (we zijn
op zoek naar de tekst van deze
wet) en het beleid en het investe-
ringsprogramma van de provincia-
le waterleiding wordt voorname-
lijk geregeld op provinciaal ni-
veau.

Maar de gemeente Vorden is toch ook
aandeelhouder van het waterleidingbe-
drtjj?
Inderdaad. De gemeente Vorden
bezit, zoals bijna alle Gelderse ge
meenten, aandelen in het Gelder-
se Waterleidingbedrijf. Vorden be-

zit vier aandelen. Die aandeelhou-
ders hebben indertijd schijnbaar
ingestemd met het Investerings-
en het Lange Termijn Plan. Dat
zijn plannen die door deskundi-
gen zijn voorgekookt en ze vragen
zoveel detailkennis en inzicht in
deze ingewikkelde materie dat
een lid van het gemeentebestuur,
dat namens een gemeente zo'n
vergadering bijwoont, niet in staat
is als enkeling zich tegen de door
de directie en de Raad van Bestuur
en de provincie vastgestelde plan-
nen te verzetten.

Er is - begrijpen we - ook sprake van
nog twee brieven die de werkgroep
heeft ontvangen.
De macht van de dagelijkse lei-
ding van zo'n bedrijf en van de of-
ficiële instanties is dus voor bui-
tenstaanders moeilijk te doorbre-
ken. Dat blijkt ook uit de twee an-
dere brieven waarover in de aan-
hef wordt geschreven. Behalve de
rond zeshonderd schrijvers van
klaagbrieven die we ontvingen
zijn er namelijk ook mensen die
rechtstreeks hebben gereageerd
op de opgewekte brief van de voor-
zitter van de Raad van Bestuur van
'Vitens' die huis aan huis is be-
zorgd. Een brief waarin wordt ge-
meld dat de fusie tussen Gelder-
land en Overijssel 'de beste garan-
tie is dat de kwaliteit en de leve
ringszekerheid gewaarborgd is'.

Is er op die twee brieven door Vitens'
gereageerd?
Gelukkig wel. De 'senior klanten-
voorlichter' A. van der Heiden van
'Vitens' schreef twee lange brieven
als antwoord. Die brieven zijn ons
door de ontvangers overhandigd
waarvoor onze dank. In de eerste
brief schrijft de heer van der Hei-
den: 'Op veel plaatsen is de kwali-
teit van het grondwater sterk ach-
teruitgegaan. De problemen die
klanten ondervinden van hard wa-
ter zijn ons bekend.' Wat hij niet
schrijft is dat die achteruitgang
niet iets is van de laatste jaren
maar dat dit probleem eigenlijk al
tientallen jaren bekend en te voor-
zien is geweest. In zijn brief meldt
hij dat in het pompstation 't Kloos-
ter in Hengelo (G) het opgepompte
grondwater wordt onthard door
middel van een centrale onthar-
dingsinstallatie en dat er een
transportleiding is aangelegd voor
'zacht' water van Hengelo naar
Zutphen. Enkele bewoners van
Vorden die aan dit tracé wonen
zullen daar op worden aangeslo-
ten.
En hoelang moeten de overige duizen-

den bewoners van Vorden nog op beter
water wachten?
Dat staat in de tweede brief van
'Vitens'. Daarin schrijft de heer
van der Heiden over studies en
haalbaarheidsonderzoeken, over
import van water uit Duitsland of,
als dat niet zou lukken, misschien
uit een nieuw te bouwen pompsta-
tion in de gemeente Overbetuwe.
Hij schrijft over procedures, ver-
gunningen, bezwaarschriften en-
zovoort die kunnen volgen op een
nog te kiezen richting en dat zou
dan afgerond kunnen zijn in het
jaar 2004. Tussen 2005 en 2007
zou daarna de infrastructuur, dus
de aanleg van stations en leidin-
gen, plaats kunnen vinden.
Waarbij we ons als werkgroep af-
vragen of dit vage plan vol obsta-
kels inderdaad gerealiseerd zal
worden, want in het Jaarverslag
2001 van de Waterleiding staat als
prognose dat er pas vanaf het jaar
2007 hoge bedragen nodig zijn
voor investeringen. Kennelijk voor
die tijd dus niet. Bovendien staat al
in het Jaarverslag 2000 van het Wa-
terleidingbedrijf dat men het plan
heeft water uit Duitsland te be
trekken, dus is men in twee jaar
nog steeds niet veel verder dan het
voorbereiden van een plan dat
misschien niet doorgaat.

Tot het jaar 2007 blijft dus Vorden en
een groot deel van de Achterhoek in elk
geval verstoken van water van behoor-
lijke kwaliteit. Wat is de conclusie van
de werkgroep na het lezen van deze
drie brieven?
Er staat - vóór we die conclusie ge
ven - nog een opvallende opmer-
king in de laatste brief. De inwo-
ner van Vorden informeert in zijn
brief naar de mogelijkheid om de
klanten financiële compensatie te
geven voor water van mindere
kwaliteit. Het antwoord van 'Vi-
tens' is: 'Het verlenen van finan-
ciële compensatie voor klanten die
harder water geleverd krijgen is in
strijd met ons bedrijfsbelang'.
Hier komt naar onze mening de
aap uit de mouw. Een commer-
cieel bedrijf dat het bedrijfsbelang
laat prevaleren boven dat van zijn
afnemers heeft in deze tijd geen
bestaansrecht, prijst zichzelf uit
de markt en gaat failliet. Maar een
openbaar nutsbedrijf dat als mo-
nopolist zijn afnemers dwingt tot
afname van een product van slech-
te kwaliteit dat veel extra kosten
en ergernis veroorzaakt bij de ge
bruikers, gaat wél uit van het
machtsprincipe en denkt zich de
ze houding wél te kunnen veroor-
loven.

De drie leden van de werkgroep 'Beterwater!' (van links naar rechts Jan
van Burk, Bep Keuter en Harry van Rijn) die zich inzetten voor de leve-
ring van 'zacht' water ook in Vorden. Op de achtergrond: het Vordense
waterwinstation aan de Wientjesvoortseweg.

Wat gaat de werkgroep die pleit voor
'Beterwater!' in Vorden nu doen?
Twee dingen. Proberen door mid-
del van de media de ontevreden
bewoners in de hele regio te mobi-
liseren door in andere plaatsen
ook werkgroepen te activeren die,
net als wij in Vorden, 'klaagbrie-
ven' gaan schrijven. En verder een
afdruk van dit interview met een
brief ter toelichting zenden per-
soonlijk aan alle leden van de Pro-
vinciale Staten waarvoor, zoals be
kend, over precies negen maanden
verkiezingen zullen worden ge-
houden. Met de vraag aan de deel-
nemende partijen om als belang-
rijk punt in hun programma op te
nemen een snelle herziening van
het Lange Termijn en het Investe
ringsplan van 'Vitens' voor de leve
ring van 'Beterwater!' voor de hele
regio en niet voor een paar plaat-
sen die nu met voorrang worden
behandeld. En daarmee hoeft echt
niet tot de verkiezingen te worden
gewacht.

'Het is duidelijk', zo stellen de Ie
den van de werkgroep die zich
zeer gemotiveerd inzetten voor
een goed resultaat in deze moeilij-
ke kwestie 'er moet nog een harde
strijd worden gevoerd vóór we ook
in Vorden zacht water krijgen. En
daarom zijn we blij met elke
'klaagbrief die nog zal worden ge
schreven (kijk voor modelbrieven
in de hal van Super de Boer en van
de Openbare Bibliotheek en in
Wichmond/Vierakker bij Bakkerij
Besseling in de Dorpsstraat). En
zijn we dankbaar voor elke bijdra-
ge die binnenkomt op rekening nr
32.74.818.03 bij de RABO met ver-
melding 'Aktie Beterwater!' om on-
ze actie voort te kunnen zetten
(tussen twee haakjes: we ontvin-
gen aan vrijwillige bijdragen voor
deze actie in hartelijke dank al een
bedrag van Euro 291.-, oftewel f
642.-. Een goede start en een over-
tuigend bewijs dat de inwoners
van Vorden achter onze actie
staan).'

Voorlichtingsavond alcohol
en drugs goed bezocht
De voorlichtingsavond over al-
cohol en drugsgebruik onder
jongeren, die de gemeente Vor-
den vorige week dinsdagavond
voor ouders en verzorgers heeft
georganiseerd in het Dorpscen-
trum, is goed bezocht. Onder de
aanwezigen waren ook burge-
meester Kamerling en wethou-
der Wichers.

Het initiatief voor deze avond lag
bij de politie. De bijeenkomst werd
namelijk belegd op initiatief van
wijkagent Jack Witmarsum, na-
dat eerder bij de politie signalen
waren binnen gekomen dat ou-
ders en verzorgers in de gemeente
Vorden behoefte blijken te hebben
aan goede informatie rond het ge
bruik van alcohol en drugs onder
jongeren.

Burgemeester Kamerling opende
de avond. Hij stelde het op prijs dat
relatief veel ouders op de avond
waren afgekomen. Daarna gaf hij
het woord aan mevrouw Riet Ven-

neman van de instelling voor ver-
slavingszorg Tactus.
Zij gaf een heldere uiteenzetting
van de effecten van de verschillen-
de geestverruimende middelen en
de nadelen daarvan. Naast alcohol
passeerden minder maatschappe-
lijk geaccepteerde middelen de re
vue, zoals verschillende soorten
soft- en harddrugs. In de pauze
konden de ouders zelfs ook eens
kennis maken met deze middelen,
zoals wiet, hash, XTC en speed.

Mevrouw Venneman legde de toe
hoorders uit dat sporadisch ge-
bruik van alcohol en drugs niet
per definitie als problematisch
moet worden ervaren. Vragen wa-
ren er van ouders hoe zij het beste
te kunnen handelen, als blijkt dat
hun kinderen geestverruimende
middelen gebruikt. "Verbieden en
bangmakerij hebben geen zin. Jon-
geren hebben de behoefte te expe
rimenteren. Als dat niet mag, dan
gaan ze het stiekem doen en dan
ben je verder van huis. Probeer

met je kinderen in gesprek te ko-
men over het gebruik van geest-
verruimende middelen", aldus
mevrouw Venneman. Zij voegde
daaraan toe dat het van groot be
lang is dat ook ouders zich goed la-
ten informeren over de effecten
van deze middelen en de gevolgen
op korte en langere termijn.

Ook werd het belang onderstreept
van goede voorlichting op de scho-
len: "Voorlichting moet gebeuren
in het voortgezet onderwijs, maar
ook al in de groepen 7 en 8 van de
basisschool. Helaas constateren
wij dat scholen over het algemeen
nog weinig gebruik maken van on-
ze diensten. Dat komt omdat men
soms de problematiek niet onder-
kend ("bij ons op school komt dat
niet voor") en het geen prioriteit
heeft, of omdat men denkt dat
daaraan grote kosten zijn verbon-
den".

Aan de hand van overhead-sheets
en informatieve folders die de ou-
ders mee naar huis konden ne
men, werd duidelijk gemaakt wan-
neer sprake is van problematisch
gebruik. Soms zijn de gevolgen zo
verstrekkend dat binnen het gezin

de spanningen hoog oplopen en
het gezinsleven ontregeld wordt.
In die gevallen is het advies vooral
eens te gaan praten met de huis-
arts of contact op te nemen met
Tactus.

Mevrouw Venneman, in het dage
lijks leven werkzaam in een kli-
niek voor mensen met verslavings-
problematiek, deed verder nog
een aantal opmerkelijke uitspra-
ken:
"Dat het gebruik van softdrugs
vergelijkbaar is met het drinken
van een biertje is een fabeltje. Dat
is jarenlang beweerd, maar inmid-
dels weten we beter. De kwaliteit
van de softdrugs van Nederlandse
origine is erg goed en bij regelma-
tig gebruik kan sprake zijn van ver-
slaving, in de vorm van een geeste

lijke afhankelijkheid. Ook is de
stap van softdrugs naar harddrugs
sneller gemaakt dan men vaak
denkt. Dat geldt met name voor
een partydrug als XTC, maar ook
voor speed en cocaine".

Aan het einde van de avond be-
dankte wijkagent Jack Witmar-
sum mevrouw Venneman voor
haar uiteenzetting en deelde de
aanwezige ouders mee dat het in
de bedoeling ligt na de zomerva-
kantie met een vervolg op deze
avond te zullen komen.

Op zijn beurt werd ook de heer
Witmarsum bedankt door me
vrouw Marijke Ebbing van de ge
meen te Vorden, voor zijn aandeel
in de tot stand koming van deze
avond

Voor het
allerlaatste
nieuws



|̂ U Schoonmaakbedrijf

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

Bistro
de Rotonde
Kerkstraat 3
Vorden
lel. (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

Dagmenu van 3 t/m 5 juli 2002
Woensdag 3 juli wicncr schnit/cl met aardappels en groente /

ijs met slagroom.
Donderdag 4 juli groentesoep / kip met paprika, rijst en sla.
Vrijdag 3 jul i spies de rotonde met kruidenboter, aardappels en groente /

pudding.

Dagmenu van 9 t/m 12 juli 2002
wiener schnit/el met gebakken aardappels en groente /
ijs met slagroom.
champignonsoep / saté de rotonde met friet en salade.

Dinsdag 9 jul i

Woensdag 10 juli
Donderdag 11 juli pasteitje met kalfsragout en rijst / aardbeienmousse met

slagroom.
Vrijdag 12 juli tomatensoep / zalmfilet, aardappelpuree en groente.

Bent U geïnteresseerd dan kunt u dit iedere dag doorhellen. Telefoonnummer 55 15 19
Ophalen is vanaf 17.00 uur maar U mag het ook bij ons opeten!

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Fmmbozen-
bessenvlaai

groot €8,75 - klrin €4,75

Nieuw:
Pompoenenmik (brood)
en pompoenenbroodjes

Kaiserbroodjes
6 halen - 5 betalen!

Als enige in Vorden
hebben wij de befaamde

Belgische Leonidas bonbons

Feestje!!!
Wij verzorgen graag uw gebak, vlaaien,
broodjes, partyhapjes, koude- en warme

buffetten, salades, belegde broodjes,
zoutjes en hartige broodjes.

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek

EEKMARK3L
Wees en Vleeswaren

Runderriblappen ug c 4."

Hamlap of fricandeau ug c4.50

Gehaktrollades QQ
boeren- of Zwitserse per stuk € 2.

4 Gehakt cordon bleu's c3.25

Weekpakket vleeswaren:

100 gr. SCHOUDERHAM € 1.'

100 gr BOERENMETWORST € 1 J

100 gr KATENSPEK

NU VOOR

cl.12

e3.36

195

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

2 BOS LELIES

20 ROZEN

3 KAAPSE
VIOLEN

. nn Bloemen en planten
4.99

Al deze aanbiedingen zijn geldig
op de markt.
Donderdagmorgen verkoop bij

QQ9 DeWehme.

«4 GERANIUMS 5PO

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN

Ook voor Vorden geldt:

ADVIES VOOR

PUNTGAAF DRUKWERK

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl



Geslaagde zwemvierdaagse en
255 Euro voor het
Ronald Mc Donald Kinderfonds

De deelnemers aan de 28e
zwemvierdaagse in het Vorden-
se zwembad "In de Dennen"
hebben de afgelopen week niet
over wisselvallige weersomstan-
digheden te klagen gehad! Aan-
gename temperaturen aan het
begin en fikse regenbuien aan
het slot. Overigens de tempera-
tuur van het badwater was
goed. Het badpersoneel dat de-
ze zwemvierdaagse organiseer-
de zorgde dagelijks voor een
temperatuur van 25 graden Cel-
sius, dus heerlijk water om in te
zwemmen.

Opvallend dat het aantal deelne
mers vrijwel gelijk was aan vorig
jaar. Toen 166 deelnemers, vrijdag-
avond kregen na afloop 164 perso-
nen de medaille omgehangen. Me
vrouw Hentje Bosch heeft de kast
inmiddels vol met medailles. Zij
zwom alle 28 edities van deze
zwemvierdaagse mee. Dus, behal-
ve een medaille, ook bloemen voor
haar. Datzelfde gold voor de 71 ja-
rige mevrouw Louise Arkeveld, de
oudste deelnemers aan dit zwem-
evenement. Lisanne Rietman was
met haar 5 jaar de jongste deelne
mer.
Evenals voorgaande jaren was er
ook dit keer sponsorzwemmen,

waarvan de opbrengst ten goede
komt aan het Ronald Mc Donald
Kinderfonds. Er werd in totaal 255
euro voor dit fonds bijeen ge
zwommen, beduidend meer dan
in 2001. Bij voldoende deelname
(minimaal 10 personen) wordt er
op maandagavond 15 juli in het
zwembad "In de Dennen" gestart
met zwemlessen voor volwasse-
nen. Elke maandagavon. Ook is
het badpersoneel voornemens om
bij voldoende deelname te starten
met aquajogging en trimzwem-
men.
De nodige informatie kan men
aan de kassa van het bad verkrij-
gen.

Fietspuzzeltocht
De Oranjecommissie "Medlertol"
organiseerde zondagmiddag een
fïetspuzzeltocht over een afstand
van 20 kilometer in de omgeving
Barchem, Beekvliet. Onderweg
moesten allerhand opdrachten
worden uitgevoerd. Start en finish
waren bij "t Wapen van 't Medler".
Onderweg kregen de deelnemers
een hapje en een drankje aange
boden. De eerste prijs met 35 pun-
ten ging naar de familie Ab en Her-
man Knoef; 2 familie Erik Knoef
34 punten; 3 fam. Rene Eggink 28

punten. De poedelprijs werd ge-
wonnen door de familie Henk Fok-
kink met 9 punten.

Openluchtdienst
Vierakker-
Wichmond
Zondagmorgen 7 juli is er een oe
cumenische Openluchtdienst in
de tuin van het kasteel Suideras in
Vierakker.
Het thema van de dienst is: "Waar
is God?" Deze vraag wordt veel ge
steld. Dat kan zijn als je alle ellen-

de ziet die op de televisie op je af-
komt of de vraag komt boven als
men in het persoonlijk leven door
God geholpen wil worden, maar er
gebeurt ogenschijnlijk niets. In
dat laatste woord zit een waarheid
die in de dienst naar voren komt.
God kun je zien als je Hem wilt
zien. Misschien is dat in de ont-
moeting met een medemens of als
je mooie roos ziet en ruikt.

De kerkkoren van de R.K.Willibror-
duskerk en de N.H. kerk uit Wich-
mond zingen voor deze gelegen-
heid samen. In de dienst is er ook

Iedere 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.

JULI
3 ANBO klootschieten, camping

Kleine Steege
4 HSV de Snoekbaars, Jeugdwed-

strijden
5-6 Oranjefeest Medlertol
7 HSV De Snoekbaars, Senior-

wedstrijd
9 Avondrondleiding Pinetum De

Belten
10 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege
13 HSV De Snoekbaars, Senior-

wedstrijd

14 Openstelling tuinen De Wiers-
se

16 Avondrondleiding Pinetum De
Belten

17 ANBO Klootschieten, camping
Kleine Steege

17 Openstellihg tuinden De
Wiersse

18 HSV de Snoekbaars, Jeugd wed-
strijden

18-19-20 Kermis te Vorden
21 VRTCde Achtkastelenrijders,

Zomertocht
21 Openstelling tuinden De

Wiersse
23 Avondrondleiding Pinetum De

Belten
24 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege
24 Welfare Rode Kruis de Wehme,

Handwerkmiddag, Inlasmid-
dag

27-28 Braderie Wichmond
30 Avondrondleiding Pinetum De

Belten
31 ANBO Klootschieten, camping

Kleine Steege

Boerderijnamen
Tijdens de Jörissen-tentoonstel-
ling, die de Oudheidkundige
Vereniging "Oud Vorden" mo-
menteel heeft ingericht in de
Vordense bibliotheek, worden
ook de verzamelde gegevens ge-
toond van het onderzoek naar
boerderij-namen in de gemeen-
te Vorden.

Belangstellenden worden van har-
te uitgenodigd om daar naar te ko-
men kijken en eventuele aanvul-
lingen en verbeteringen door te ge
ven. Er ligt voor dit doel een

schrift klaar waarin men op- of
aanmerkingen kan schrijven.
Te zien zijn: een grote overzichts-
kaart waarop per boerderij, na-
men zijn aangegeven. Verder een
kaartsysteem, waarin kaartjes met
meerdere schrijfwijzes en soms,
meer dan één naam voor een be
paalde boerderij. Ook zijn er twee
kleine multimappen waarin enige
gegevens zijn te vinden over de be
tekenis van de namen.

De daarin opgenomen gegevens
zijn overigens verre van compleet.

Oranjefeest Medlertol
Het Oranjefeest in "Medlertol" is
in een feite afgelopen zondag
reeds begonnen met een fïetspuz-
zeltocht voor jong en oud. Het
"echte" Oranjefeest staat komend
weekend voor de deur. Om te be
ginnen op vrijdagavond 5 juli. Dan
wordt in de feesthal op het Medler
door de toneelvereniging "Steeds
Beter" uit het buurtschap Bruil
een blijspel opgevoerd met als titel
"De gebroeders Baks".

Zaterdag 6 juli is het tijd voor de
volks- en kinderspelen. Voor de ou-

deren uiteraard vogelschieten,
schijfschieten, dogkarrijden, fles-
sengooien, stoelendans etc. etc.
Voor de kinderen bestaat die mid-
dag de mogelijkheid zich te laten
schminken. Daarnaast een draai-
molen, een springkussen en een
uitgebreid spelletjesprogramma.

Het Oranjefeest wordt zaterdag-
avond, eveneens in de feesthal, af-
gesloten met medewerking van
"De Flamingo's".

Zie ook de advertentie.

Univé Oost: ruim € 300.000,-
terug aan leden
Univé Oost, de bekende regio-
nale verzekeraar, met vestigin-
gen in Markelo, Ruurlo, Lo-
chem, Delden en Goor, heeft
een uitstekend jaar 2001 achter
de rug.

De portefeuille groeide flink en de
financiële resultaten waren gun-
stig. Door deze ontwikkelingen

was het, in de onlangs gehouden
ledenvergadering, dan ook mo-
gelijk om te besluiten ruim
€ 300.000,- premie aan de leden te
rug te betalen.

De leden van deze onderlinge ver-
zekeraar plukken dus letterlijk de
vruchten van deze coöperatieve
vorm van verzekeren.

aandacht voor de kinderen. Voor
kinderoppas wordt gezorgd en als
de kinderen nog heel klein zijn
dan kunnen ze misschien gewoon
in de kinderwagen naast u slapen.
Er zijn een aantal stoelen aan we
zig, maar u mag ook zelf stoeltjes
meenemen. We hopen dat het
mooi weer is. Mocht het toch
slecht weer zijn dan kunnen we in
de R.K. kerk tegenover het Suider-
as terecht. Na de dienst is er koffie,
thee en limonade.
Daarom vragen we of u zelf ook
stoeltjes wilt meenemen. Lukt dat
niet dan niet getreurd want we

hebben er een heleboel, maar niet
genoeg voor iedereen want we re
kenen uiteraard op veel mensen.

Diplomazwemmen
Vrijdagavond 5 juli vindt er voor
de eerste keer in dit seizoen in het
zwembad "In de Dennen" diplo-
mazwemmen plaats. Die avond
kan afgezwommen worden voor
de diploma's A, B en C. Zaterdag-
morgen 6 juli staat het afzwem-
men voor de zwemvaardigheidsdi-
ploma's en het snorkelen op het
programma.



Hemdjes

nu 40%
Schröder Mode

Ruurloseweg l
7255 DE Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 12 32
Fax (0575) 46 12 75

Koude isolerend

Warmte werend

Geluids dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraakvertragend

Toegevoegde waarde

HOLTSLAG
l RUURLO

Wij hebben alles voor de weck.

Speciale aanbieding

6 flessen 1^/2 uter
voor maar % O«" normaal € 8,-.

Dit alleen te verkrijgen bij

Jansen-Smid
Bleekstraat 1, 7255 XZ Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 13 60

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

Kom naar Anny
Cactus kinderfeest
Jongermanssteeg 6 te Ruurlo
m.m.v. de cactusclown Kika

Woensdagmiddag 10,17 juli
14.00-16.00 uur €8.50 p.p. ind

drinken, materiaal aanwezig,
Anny Cactus vertelt jullie alle

cactusgeheimen!
Op tijd opgeven of je komt.
10 juli maken we een cactus-

wondertuin van klei.
17 juli verrassingsmiddag.
28 augustus Anny Cactus

kindertheater.

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

Weevers Net

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

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

tele-
Telewerkcentrum Oost-Nederland is een jonge,
groeiende organisatie, gespecialiseerd in enerzijds
de werving en selectie van medewerkers vóór
administratieve functies en anderzijds als callcen-
ter voor organisaties in de agrarische sector.

Het callcenter is gespecialiseerd in het verzorgen
van een info-desk en verkoop binnendienst.

Telewerkcentrum is een onderdeel van de Agrarische
Bedrijfsverzorging Oost-Nederland.

Op dit moment hebben wij de volgende vacatures

Projectcoördinator Callcenter
Het callcenter van het Telewerkcentrum is een jonge, groeiende afdeling
die projecten uitvoert voor opdrachtgevers op het gebied van
Servicedesk, Verkoop Binnendienst en Telemarketing.
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste
projectcoördinator voor één of meerdere projecten. Het gaat om een
fulltime dienstverband. Het betreft een nieuwe functie die vele ontwik-
kelingsmogelijkheden biedt. De taken bestaan in ieder geval uit het die-
nen als Vraagbaak' voor de projectteamleden, het maken van
weekroosters en het maken van weekrapportages.

WAT WORDT ER VAN U VERWACHT?

Affmititeit met de agrarische sector
Niveau MBO+of HBO
Groot probleemoplossend vermogen
Openstaan voor een breed scala aan opdrachtgevers
Creatief meedenken in callcenterontwikkelingen

Commercieel medewerker
binnendienst
Voor een internationaal bedrijfin Zutphen zoeken we een commercieel
medewerker binnendienst. Het gaat om een fulltime functie met als
taken het onderhouden van contacten met verkooporganisaties en klan-
ten, het invoeren van orders in de administratie, het bewaken van plan-
ningen en leveringen, het invoeren en verwerken van binnenkomende
klachten en het opstellen van rapportages. De kandidaat die we zoeken
beschikt over een MBO werk- en denkniveau en goede communicatieve
vaardigheden. Goede kennis van de Engelse en Duitse taal is een vereis-
te. Kennis van het Frans is een pre.

Administratief medewerker
Voor een relatie in Apeldoorn zoeken we met spoed een administratief
medewerker voor 32-40 uur per week. Na een periode op uitzendbasis
kan dit een vast dienstverband worden. De taken bestaan uit het aanne-
men van de telefoon, verwerken van orders, facturatie en lichte boek-
houdkundige werkzaamheden. Als u boekhoudkundige vaardigheden
en telefoonervaring heeft, komt u in aanmerking voor deze functie.

UW REACTIE

Heeft u interesse in één van de bovenstaande vacatures dan kunt u
contact opnemen met Christel IJsseldijk via telefoonnummer:
0575 - 438000. Ook voor andere vacatures in de administratieve sector
kunt u contact opnemen met het Telewerkcentrum.

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities

V.O.F. Klompenfabriek Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg
Tel. (0575) 46 30 30 / 46 25 48

Fax (0575) 46 25 48 - www.sueters.nl
ledere avond open tot 19.00 uur.Süëters

'De Plattelandswinkel' - Altijd voordeel!
Kwaliteitsklompen, klompschoenen, laarzen, werkschoenen,

werkkleding, vrijetijdskleding, regenkleding, souvenirs.

Actie: Jeans
4 merken, ook stretch.

En de prijs! 't past als bast. op /s bij ons met op/

Speciale banden voor uw
caravan en aanhanger

extra draagvermogen.

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:
D t£TA4 A Èf

Onze prijzen zijn altijd inclusief.
AUTOBANDfH Slotsteeg 18, Hengelo Gld.,

Tel. 0575-462779

Troelstralaan 39-43, Zut£hen,Tel. (0575) 52
Maandagmorgen gesloten / Vrijdag koopavond tot 20.06 uuri
Ziekenhuis ri. De Stoven / rotonde rechts / 2e str.links

Uth/efmode
z u t p h e n



Vorden uitermate goede
gastheer tijdens nationale
touwtrekkampioenschappen

tic,

Hij schreeuwde bijna zijn lon-
gen uit zijn lijf. Maar al zijn in-
spanningen en die van zijn
manschappen mochten afgelo-
pen zondagmorgen op het per-
fect geprepareerde terrein niet
baten. Maar aan coach Jan
Klein Geltink van de touwtrek-
vereniging Vorden, die de ge-
blesseerde trainer Freek Eg-
gink verving, lag dat absoluut
niet. De tegenstanders die de

touwtrekkers van Vorden op
hun thuisbasis ontvingen in de
gewichtsklasse van de 640 kilo-
gram waren net een maatje te
groot voor de Vordense 'trek-
kers'.

Touwtrekvereniging Vorden
mocht zondag de nationale top
van de touwtreksport ontvangen
op haar accommodatie op 't Med-
ler. Zoals de touwtreksport al bijna

vier decennia lang gewend is was
het wedstrijdterrein weer perfect
geprepareerd door de vereniging.
En niet in het minst door lid Dick
Brummelman die de grasmat en-
kele dagen voor aanvang van het
toernooi nog 'strak' had gemaaid.
In tegenstelling tot andere jaren
was de strijd om de nationale
touwtrektitel dit jaar op één wed-
strijddag geconcentreerd. Tot aan
vorig seizoen werd de nationale

strijd namelijk verdeeld over vier
wedstrijddagen. Maar omdat de
belangstelling voor de touwtrek-
sport over het geheel genomen ta-
nende is in ons land, had de Ne-
derlandse Touwtrek Bond (NTB)
besloten om het nationale kam-
pioenschap dit jaar op één dag af
te werken.
"Dat is jammer", zo vond ook voor-
zitter Gerrit Barink van de Vorden-
se touwtrekvereniging. "Maar de
situatie is nu éénmaal zo dat er
minder teams zich inschrijven
voor zowel de oostelijke als de lan-
delijke competitie". Daarvan was
de 640 kilogram klasse waarvoor
zich TTV Vorden had ingeschreven
een zeer duidelijk voorbeeld van.
Welgeteld vijf teams telde deze ge
wichtsklasse die zondag puur uit
oostelijke verenigingen bestond.

Vorden dichte zich vooraf dan ook
niet zoveel kansen toe. Want in de
oostelijke competitie van de NTB
prijkt men net achter de nationale
top vier die zich had ingeschreven
in de deze klasse. Maar er was
vooraf toch een sprankje hoop uit-
gesproken in het team dat mo-
menteel getraind word door speler
Gert-Jan Vliem. Vliem behoort met
de spelers Guus Hummelink en
Bennie Harmsen tot de meest er-
varen krachten van Vorden. Zon-
dag werd het team aangevuld met
Gerrit Uilenreef, Arno Winkels,
Ard Reinders, Hans Berenpas, Mar-
cel Schennink en reservespeler
Mathijs Berenpas.

Eén overwinning in de voorronde
zou voldoende zijn om zich de
plaatsen voor de finalepoule. Maar
dat mocht niet zo zijn. Alle acht
partijen in het ochtendprogram-
ma tegen de krachtpatsers van
OKIA uit Holten, Vios Bisons uit
Beltrum, Heure uit Borculo en Ei-"
bergen gingen namelijk verloren.
In de wedstrijd tegen Vios Bisons
zag het er naar uit dat men een
winstpartij zou gaan boeken. Maar
op het laatste moment ontbrak er
net voldoende kracht om de te-
genstander over de streep te trek-

ken. "Als we onze trainingsarbeid
zouden opvoeren dan zouden we
verder kunnen rijken. Maar aange-
zien we eigenlijk een te smalle se-
lectie hebben trainen we niet va-
ker dan één maal per week", aldus
stayer Guus Hummelink die al ve-
le jaren aan het touw 'staat' bij
TTV Vorden.

Naast de 640 kilogram klasse werd
er zondag ook gestreden om de na-
tionale strijd in de 720 kilogram-
klasse en in de jeugdklasse. Er wa-
ren dan ook boeiende wedstrijden
te zien die kwalitatief op een hoog
plan stonden. De Vordense selectie
van de waarnemende coach Jan
Klein Geltink aanschouwden
's middags dan ook met argeloze
ogen de finalewedstrijden. Niet
eerst nadat men de verloren wed-
strijden had geanalyseerd en men
de spieren middels een cooling-
down nog wat had ontspannen.
Want in de komende weken wach-
ten er nog diverse wedstrijden in
de oostelijke competitie waarin
men in de tussenstand op een vijf-
de plaats prijkt.

Ondertussen moest de' parkeer-
plaats achter de voormalige Med-
lerschool door de parkeerwachters
vergroot worden. Want de toe
stroom van deelnemers en hun
meegereisde supporters overtrof
de verwachtingen van de organisa-
tie. Voorzitter Barink vond het ech-
ter jammer dat er zo weinig Vor-
denaren de weg naar 't Medler
hadden gevonden. Want de pu-
blieke belangstelling vanuit de
plaatselijke bevolking viel zondag
vies tegen. Ondanks dat er top-
sport te zien was kon Barink wei-
nig Vordenaren verwelkomen.
Maar men krijgt nog een herkan-
sing.

Televisiezender SBS 6 maakte
afgelopen zondag namelijk op-
names op 't Medler die hoogst-
waarschijnlijk komende zon-
dag worden uitgezonden in het
SBS 6 programma Hart in actie.
Kijken dus!

Winnaar komt naar Slagharen
Op donderdag 4, vrijdag 5, za-
terdag 6 en zondag 7 juli stijgen
elke dag 35 heteluchtballonnen
op vanuit de uiterwaarden van
de IJssel.

De reusachtige ballonnen verrij-
ken vier avonden lang het schitte-
rende stadssilhouet van torenstad
Zutphen. Het ballonspektakel is
op het opstijgterrein naast Recrea-
tiepark Vesting De Bronsbergen.

Onder de 35 deelnemende ballon-

nen zijn diverse ballonnen in spe-
ciale vormen. Er doen vijftien van
deze special shapes mee. De meest
opvallende ballonnen zijn onge-
twijfeld de kikker, de haan, een
bier- en een colafles, een hele tros
ballonnen en zelfs een olifant.
Behalve de opstijgende ballonnen
is er veel meer te beleven tijdens
Zutphen Ballooning.
Voor meer informatie:
www.zutphenballooning.nl.
Meevaren in één van de ballonnen
kan ook.

Klootschiet-
marathoii
Zondag 7 juli organiseert de Del-
dense buurtvereniging voor de
veertiende keer de inmiddels be-
faame klootschietmarathon over
een afstand van 10 kilometer. Het
is een gezellig recreantentoernooi
waaraan bijvoorbeeld bedrijven,
straten, families, verenigingen,
e.d. kunnen meedoen. Er is een da-
mesklasse, herenklasse en een ge-
mengde klasse (waaraan maxi-
maal 2 heren mogen meedoen).
Een team bestaat uit tenminste
vier personen. Per team mag één
deelnemer lid zijn van de N.K.B.;
deA.K.FofdeN.K.F.

Dit jaar bestaat voor de eerste keer
de mogelijkheid om ook voor de
"vrije klasse" in te schrijven. Voor
deze klasse geldt slechts één voor-
waarde: het team moet uit mini-
maal vier personen bestaan. Start
en finish zijn bij de familie
Scheffer aan de Nieuwenhuisweg
1. Inschrijvingen dienen uiterlijk
zaterdag 6 juli bij Dick Regelink
binnen te zijn.

EHBOcursus
Bij voldoende deelname hoopt de
EHBO in de tweede helft van sep-
tember te beginnen met een cur-
sus EHBO-eenheidsdiploma.

De cursus omvat 18 avonden van
twee uur en 2 avonden verband-
leer.

De avonden worden gehouden op
maandagavond in het Dorpscen-
trum. Totale kosten inclusief oran-
je kruis boekje, examengeld, etc.
bedraagt 170 Euro.

Aoor aanmeldingsadressen zie
de advertentie in dit blad.

Cornelieke Werkman uit Zut-
phen heeft een bezoek aan
Attractiepark Slagharen ge-
bracht. Zij won eerder dit jaar
de kleurwedstrijd die werd ge-
houden door Contact en Attrac-
tiepark Slagharen.

De wedstrijd leverde talloze inzen-
dingen op.
Uiteindelijk werden tien inge-
kleurde tekeningen beloond met
een toegangskaart voor vier perso-
nen.

De inzending van Cornelieke
Werkman was volgens de jury dui-
delijk de beste. Daarom kwam zij
onlangs naar Slagharen om de
hoofdprijs, een westernkostuum,
in ontvangst te nemen en de
nieuwste attracties te zien.

Dit jaar is het kloppend hart van
Attractiepark Slagharen compleet
veranderd.

De hoofdstraat, met haar winkels
en restaurants, is omgetoverd tot
een winkelpromenade uit het wil-
de westen.

Eetgelegenheden, gezellige shops,
verrassende boetieks en amuse-
mentscentra bieden onder de
naam Mainstreet voor elk wat
wils.

Wilt u een foto in Contact, bijvoorbeeld van uw winkelpand of een product dat u wilt verkopen en extra
onder de aandacht wilt brengen? Neem dan eens contact met ons op.

Wij zijn in het bezit van een digitale camera.

Wij zorgen er dan voor dat de foto wordt geplaatst in uw advertentie of bij een redactioneel stuk.



LUSTEN
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

prolink.nl
the Internat professionals

Zutphen - Doetlnchom - Winterswijk

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor alle 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 de cursussan!
voor particulieren on b*dr<jv*nl

PC voor beginners - Internet voor beginners - HTML
basis - HTML pro - Website onderhoud Webmaster
PUP basis PHP gevorderden PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

V R A A G DE G R A T I S C A T A L O G U S AAN!

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Borcufo (Gld.)

Tol. 0345-272795
• W«hl (Gld.)

T*l. 0314-683319

Grote keus in
TRAMPOLINES

bij
Dartel trampolines Zelhem

Tel. (0314) 39 16 87

Zomerartikelen-
opruiming van

25% - 5O% korting
alleen van 1 juli - 1 augustus bij

Jansen-Smid
Bleekstraat 1, 7255 XZ Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 13 60

Langwerden veevoeders is een actief familiebedrijf die
veevoeders en meststoffen verkoopt en onder het merk
LAVOR, paarden- en hondenvoeder op de markt brengt.

Voor de bezorging van zakgoed en bulkgoed vragen wij
een gemotiveerde zelfstandige

CHAUFFEUR™ v
Wij vragen:
• Affiniteit met de agrarische sector
• Goede contactuele eigenschappen
• Rijbewijs BE-C (E)

Wij bieden een prettige werksfeer en een goed salaris.

Inlichtingen en sollicitaties kunt u richten aan onderstaand
adres t.a.v. de heer H.G. Langwerden.

LANGWERDEN
VEEVOEDER- EN KUNSTMESTHANDEL

Hazenhutweg 2, 7255 MN Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

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

J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Keukenprinsessen
zijn bij ons

de koning te rijk
Een keukenprinses verwen je vorstelijk met een keuken van Holtslag. Want

met een Holtslag keuken ben je de koning te rijk. Wij hebben 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) 45 20 00

wijsHOLTSLAG De beste keus !

De gekleurde labels geven aan
hoeveel korting u krijgt:

10% ,o, 50%
Schröder Mode

Ruurloseweg l
7255 DE Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 12 32
Fax (0575) 46 12 75

OPRUIMING
SCHOENMODE

paren voor
prijzen

OP

OPBeatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden

TIJDENS
DE ZOMERMARKT

Zaterdag
van 10.00-17.00 uur

en

Zondag
van 13.00-17.00 uur

geopend

Openingstijden:
Donderdag:

1O.OO-12.00 uur en
13.30-10.00 uur

Vrijdag:
10.00-12.0O uur en

13.30-21.00 uur

Zaterdag:
10.0O-12.00 uur en
13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

Antiek-Curiosa-Ruitersport e a u ö 2o°o^meufr
Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510

Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten



Dankzij emigratie van Martin en Karin Rietman naar Duitsland:

"Meer ruimte voor 20 boeren in
Vieralcker"

Woningcorporatie
De Stiepel brengt verslag
uit over 2001

Tekenen van de overdrachtsakte.

Woningcorporatie De Stiepel
groeit uit naar een sociaal on-
dernemer en werkt met een
ambitieuze en hechte club hard
aan kwaliteit van wonen en le-
ven. Op welke manier zij dit
doet, beschrijft De Stiepel in
haar jaarverslag over 2001. Een
samenvatting.

Voor de corporatie was het afron-
den van het strategisch voorraad-
beheer in 2001 een belangrijke
stap. Het komt erop neer dat voor
de komende 10 jaar tot in detail is
vastgelegd wat De Stiepel met de
woningen wil doen. Op deze ma-
nier kan de corporatie haar klan-
ten vroegtijdig informeren en zo
min mogelijk belasten door onder-
houdswerkzaamheden als dat mo-
gelijk is te combineren. Ook kan
de corporatie huurders vroegtijdig
informeren over koop- of sloop-
plannen van de woning.

Natuurlijk zijn er in het jaar 2001
een aantal belangrijke stappen
richting de toekomst gezet. Leo
Westerbroek, statutair-directeur,
stelt dat de organisatie zich be-
vindt in een tijd waarin in een
hoog tempo veel verandert. Dat
geldt ook voor de traditionele po-

sitie van de woningcorporatie.
"Van oudsher zijn we verhuurders
van woonruimte en vroeger kon-
den we volstaan met een goed be
heer van de woningen. En natuur-
lijk blijft dat onze taak. Maar daar
komt wat bij. We willen uitgroeien
naar een organisatie waarin wij
vanzelfsprekend een partner zijn
bij vraagstukken op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Samen
met de diverse maatschappelijke
organisaties in de regio willen wij
werken aan leefbare woningen en
woonomgevingen voor iedereen
in de gemeentes Hengelo (Gld),
Lichtenvoorde, Vorden en Zel-
hem."

In het jaarverslag vertellen de di-
rectie en overige management-
teamleden, ieder vanuit het eigen
vakgebied, hoe zij 2001 beleefden
en leggen een link naar de toe-
komst. De voorzitter van de Raad
van Commissarissen beschrijft tot
slot hoe de raad de corporatie in
de gaten houdt.
Yolanda Winkelhorst, die de coör-
dinatie rondom het verslag ver-
zorgde, is tevreden: "Het is een hel-
der en leesbaar verslag geworden
dat duidelijk de positie en richting
van de corporatie weergeeft".

We schrijven augustus 2001.
Het jaarlijkse Oranjefeest in
Wichmond/ Vierakker is in vol-
le hevigheid losgebarsten, want
daar staan de kernen om be-
kend, hartstochtelijk feestvie-
ren. Het bestuur van de Oranje-
vereniging zorgt ervoor dat al-
les in goede banen wordt geleid
en houdt uiteraard zelf ook wel
van een feestje. Ineens roept er
iemand temidden van de festi-
viteiten: "waar is ons bestuurs-
lid Karin Rietman (geboren Re-
gelink) eigenlijk"? Och, zegt
een ander, Karin is naar Duits-
land om een boerderij te ko-
pen". Een grapje? Welnee, zo
bleek later, een waarheid als
een koe.

Vader Wim Regelink moet lachen
als hij aan dit voorval terugdenkt.
Zegt hij: "Klopt inderdaad. Wij,
mijn vrouw Reini en ik, hadden al
samen met Karin en Martin, (man
van Karin) in een maatschap ge-
boerd. Al heel vaak gesproken om
elders te gaan boeren. Ik liep zelf
ook wel eens met plannen rond
om Vierakker te gaan verlaten. Het
wordt er allemaal niet gemakke-
lijk op. Denk aan de regelgeving.
Bovendien moeilijk om er een stuk
grond bij te kopen.

Toen deed zich voor Karin en Mar-
tin de mogelijkheid voor om in
Duitsland een boerderij te kopen,
in de plaats Neuschoo, zo'n 2,5
uur autorijden van Vierakker," zo
zegt Wim Regelink. Tussen plan-
nen maken en plannen ten uitvoer
brengen, ligt natuurlijk een we-
reld van verschil. Om in Duitsland
een boerderij te beginnen is uiter-
aard geld nodig. Voor de verkoop
van de grond werd Makelaars- en
Rentmeesterskantoor Maalderink
& Lutke Willink B.V. uit Terborg in-
geschakeld. Bovendien nam Wim
Regelink op 30 augustus vorig jaar
contact om met Henk Riefel, die
samen met J. Saaltink en B. Ensing
deel uitmaakt van de "Stichting
Kavelruilcommissie Lochem".

Henk Riefel: "Wij werden inge-
schakeld met de vraag om te pro-
beren de gronden van Wim Rege-
link (ongeveer 27 hectare) te "ver-
delen" onder de boeren van Vier-
akker. De bedrijven rondom Rege-
link toonden allemaal belangstel-
ling. Steeds meer en meer grond-

eigenaren raakten erbij betrokken.
Uiteindelijk doen 20 grondeigena-
ren aan de grondruil mee. Riefel:
"Voor deze boeren betekent één en
ander nieuwe mogelijkheden en
vebetering van hun bestaand be-
drijf.

Inmiddels is in "De Bosrand" in
Vierakker het glas geheven. Onder
het toeziend oog van de heer W.
Ruiterkamp van "Tap Tromp Van
Hoff' notarissen, werd de 47 pagi-
na dikke overdrachtsakte onderte-
kend. Met andere woorden Wim
Regelink deed afstand van de ei-
gendomsrechten van zijn grond.
Een historisch moment voor alle
betrokkenen. Wim Regelink kreeg
bij deze gelegenheid door H. Maal-
derink van de GLTO Vorden-
Warnsveld- Zutphen een cheque
van honderd euro aangeboden.
Dit als blijk van waardering dat Re-
gelink deze grondruilverkaveling
heeft mogelijk gemaakt. Hij zal
het geld aanwenden ter verfraai-
ing van zijn erf.

DE GRENS OVER
Wim Regelink, die in Vierakker
dus al een maatschap met Martin
en Karin Rietman vormde, doet dit
inmiddels ook in Duitsland, in
wat de Duitsers noemen een G.B.R.
(ook een soort maatschap). Dat be
tekent voor Wim dikwijls de grens
over om schoonzoon en dochter te
helpen, want hij blijft zelf wel met
zijn vrouw Reini aan de Koekoek-
straat in Vierakker wonen.

Inmiddels zijn Martin en Karin al
een paar maanden in het land van
onze oosterburen werkzaam. Zij
zijn zeer zeker niet over één nacht
ijs gegaan. Over de gedachte om el-
ders een bestaan op te bouwen en
dan met name in Duitsland is ja-
ren nagedacht.

Martin Rietman: "Ik ben altijd
vrachtwagenchauffeur geweest.
Vanwege de maatschap met mijn
schoonvader zijn de werkzaamhe-
den als chauffeur geleidelijk aan
afgebouwd tot een paar dagen in
de week. In december jongstleden
ben ik definitief gestopt. Karin
stopte toen ook met haar werk-
zaamheden bij de K.K.M. (Keten
Kwaliteit Melk), mede omdat zich
inmiddels de mogelijkheid had
voorgedaan om in Duitsland een
boerderij te kopen. Het landbouw-

bedrijf van Wim Regelink was in
feite te klein voor twee gezinnen.

Ongeveer tien jaar geleden was
het buitenland al een beetje in
beeld. Zowel Karin als ik hebben
toen stage gelopen bij Ineke Borg-
man die naar Duitsland was geë-
migreerd. Ria Rossel, ook een
goeie kennis, vestigde zich zes jaar
geleden in Neuschoo. (Neuschoo
ligt nabij Aurich in Ost Friesland,
zo'n 250-300 kilometer van de Ach-
terhoek verwijderd. Vijfjaar gele
den hebben Karin en ik daar al
eens in die omgeving rondgeke-
ken. Wij waren er beiden toen nog
niet aan toe de "overstap" te ma-
ken", zo zegt Martin Rietman.

Een klein jaar geleden hoorden
Martin en Karin tijdens een feestje
dat er in Neuschoo een boerderij
te koop stond. Dus de stoute schoe
nen aangetrokken en er naar toe.
Martin: "Het bleek een boerderij
met een mooi woonhuis en een
stal voor circa 40 melkkoeien en
circa 50 hectare grond. We waren
gelijk enthousiast. Intussen zijn
we druk bezig (met hulp van
schoonvader Wim) met het bou-
wen van een nieuwe ligboxenstal
die in oktober klaar zal zijn.

We beschikken dan over zo'n 80
stuks melkvee en 80 stuks jongvee.
Inmiddels hebben we er nog een
stukje grond bij kunnen kopen,
dus thans 65 hectare. T.z.t willen
we er nog graag een melkquotum
bijkopen", zo zegt Martin Rietman
enthousiast. "En blij natuurlijk
dat schoonvader Wim nog zo goed
kan. Willen we eens een weekend
naar de kameraden dan verzorgen
mijn schoonouders hier het vee".

Echter voorlopig nog geen tijd
voor een weekendje Nederland
maar gewoon 's morgens om zes
uur uit de veren om het vee te ver-
zorgen, 's Avonds tegen achten is
er dan pas tijd om uit te rusten.
Maar dat vinden Martin en Karin
niet erg. Ze hebben het goed naar
de zin in Ost Friesland (bovendien
is het "Ost-Fries" een gemakkelijk
verstaanbare taal). En wie het ook
goed naar de zin hebben?, de 20
boeren in Vierakker die inmiddels
dankzij de emigratie van Karin en
Martin een "stukje groter zijn ge
groeid"!

Piri-Piri saus met
chocolade
Piri-Piri saus, een van de Fair
Trade producten bij de Wereld-
winkel die op de markt is ge-
bracht, maar waarvan veel men-
sen niet weten wat voor heerlij-
ke dingen je daarmee kan
doen. Met deze Afrikaanse saus
kan je bijvoorbeeld een heerlijk
Mexicaans gerecht maken! Lek-
ker met rijst en zwarte bonen
of over wraps met kip.

Voor de saus heeft u nodig:
50 gr amandelen, 30 gr pure cho-
colade, l dl Piri-Piri saus, l rode
paprika, 50 gr rozijnen, l ui, 1/2 tl
anijszaad, 2 el olie, l bouillonblok-
je en div. kruiden.

Bereiding: Hak de amandelen en
rooster ze in een droge koekenpan.
Wel intussen de rozijnen; snipper
de ui en snij de rode paprika in
kleine stukjes. Bak de ui in de olie
en voeg het anijszaad, wat kaneel,
kruidnagel, ketoembar en peper
toe. Doe daar dan l 1/2 dl water bij,
het bouillonblokje, de rozijnen, de
paprika en de Piri-Piri saus.
Laat de saus 8 min. Koken. Daarna
af laten koelen en pureren. Breng
de saus opnieuw aan de kook en
voeg de chocolade toe en laat deze
smelten. Roer er tenslotte de
amandelen door en maak de saus
op smaak met peper en zout.
Namens de Wereldwinkel, eet
smakelijk!

Buurtfeest "Delden"
De bewoners in het buurtschap
Delden maken zich op voor het
jaarlijkse buurtfeest dat vrij-
dagavond 5 juli bij de familie
Scheffer aan de Nieuwenhuis-
weg gehouden zal worden. Een
feesttent is niet nodig, want
voor die gelegenheid wordt de
aardappelloods van Scheffer
tot een "feestzaal" omgebouwd.

Alvorens daar de beentjes van de
vloer gaan, zijn er buiten op het
erfde diverse volksspelen zoals vo-

gelschieten, waarbij de schutters-
koning van vorig jaar Theo Hamer
ongetwijfeld zal proberen het hu-
zarenstukje uit 2001 te evenaren.
Verder staat er op het programma
schieten vrije en vaste baan, sjoe
len, stoelendans, gavelgooien e.d.

Voor de kinderen worden even-
eens spelletjes georganiseerd. Ove
rigens wordt er zondag l septem-
ber voor de kinderen in Delden
nog een aparte kindermiddag ge
organiseerd.

Opbrengst collecte Maag
Lever Darm Stichting
In de Maag Lever Darmweek
van 18 t/m 22 juni 2002 vond de
collecte plaats van de Maag Le-
ver Darm Stichting. De op-
brengst in Vorden bedroeg
€ 680,11.

Zo'n twee miljoen Nederlanders
kampen regelmatig met buik-
klachten. Slechte voeding kan een
oorzaak zijn. Maar niet zelden is er
echt iets mis van binnen. Soms
duurt het jaren eer de doktoren

uitvinden wat er dan precies aan
de hand is. "Voor goede raad kun-
nen alle buikpatiënten bij de Maag
Lever Darm Stichting terecht."

Hebt u de collectant gemist, dan
kunt u uw bijdrage storten op giro
2737 t.n.v. Maag Lever Darm Stich-
ting te Nieuwegein. Voor vragen
over de spijsvertering kunt u onze
infolijn bellen: 0900 - 202 56 25 (10
eurocent per minuut) op werkda-
gen van 14.00-17.00 uur.



v . o . f .

s ch o o r s t e e n vee g bed r i j f

Tel. (0314) 62 22 67

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

Laat kinderen spelen!

Als kinderen samen spelen
leren ze samenleven. Denk
samen met uw kinderen na
over waar en hoe zij
kunnen spelen. Vraag het
gratis SpelenSpel aan bij
Jantje Betond

JantjeyBeton
Postbus 85233, 3508 AE Utrecht,

info@jeugdfonds.nl

drukwerk dat
gezien wordt

Het 'gezicht' van uw bedrijf

wordt mede bepaald door

uw drukwerk.

Het is uw visitekaartje

dat er onberispelijk behoort uit

te zien, zowel in ontwerp.

opmaak, kleur en tekst.

Goed drukwerk valt op. sterker,

het verhoogt de herkenbaarheid

van uw onderneming.

Wij ziin daarin uw partner.

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

Alle damesblazers

p r s
(o. a. Gerry Weber, Samoon, Frankenwalder)

Alle herenkostuums

p r s
(o.a. Peter van Holland, Oxford)

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451438

Welke bouwkundige maakt afspraken keihard waar?

HCI Betonindustrie is een dynamisch productiebedrijf voor prefabbetonelementen voor de

woningbouw, agrarische sector en weg- en waterbouw. Uiteenlopende projecten worden

door ons in het hele land gerealiseerd. Naast een aantal standaard-producten worden er

prefab-elementen op maat gemaakt, exact conform de wensen van onze opdrachtgevers.

Momenteel zijn we op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de functie van:

Werkvoorbereider m/v

Functieomschrijving:
- het begeleiden van projecten in samenwerking met

opdrachtgevers, toeleveranciers en de productieafdeling
- het realiseren van leveringen op de afgesproken data

met behulp van het vaststellen van voorbereidings-
procedures en productieplanningen

- het realiseren van projecten binnen de gestelde budget-

ten en kwaliteitseisen

Functie-eisen:
- een bouwkundige opleiding op MTS of HTS niveau

- voldoende kennis van het bouwproces
- planmatig denken en handelen

- u bent in het bezit van goede contactuele

eigenschappen
- organisatorisch vermogen

- u bent kwaliteits- en kostenbewust

Onze nieuwe medewerker bieden we een prettige en collegiale werksfeer en een
bij de functie passend salaris.

Heeft u interesse en wilt u eerst meer weten over deze vacature, neem dan

Contact op met de heer P, van Mourik, telefoon (0575) 46 81 81. Uw schriftelijke

sollicitatie met bijbehorende CV kunt u binnen 14 dagen na verschijnen van deze

|Hvert|ntie sturen naar:

HCI Betonindustrif, afdeling Personeelszaken, Postbus 98,7255 ZH Hengelo Gld.

HCI Betonindustrie B.V.

Krut3fc8*gseweg 13, Postbus 98, 7255 ZH Hengelo (Gld)

Jelejüon (0575) 46 81 81 Fax (0575) 46 11 74, www.hcibeton.nl



Nooit meer morsen op tafel, beddengoed of kinderstoel Alles bij de hand inclusief heldere instructie

Morsmaatjes: Praktische verzorgingssets
handige slabbetjes op hpInpnHp hand hii hphandplinamaat voor iedereen neipenae nand pij Denandeiing

kleine verwondingen

Lekker eten betekent bij peu-
ters en kleuters ook vaak lekker
morsen. Daarom heeft Konink-
lijke Utermöhlen (bekend van
de producten voor wondverzor-
ging en moeder-en-kind hygië-
ne) het assortiment uitgebreid
met wegwerpslabben onder de
naam Mors maatjes.

Met dit product wordt ingespeeld
op de behoefte van moeders aan
meer gemak en hygiëne. De Mors-
maatjes zijn vochtabsorberende
wegwerpslabben met een handige
kruimelvanger. Ze zijn niet alleen
bedoeld voor kinderen in alle leef-
tijden maar ook voor volwassenen.

Eén van de grote voordelen van de
Morsmaatjes is dat ze door middel
van de bijgeleverde plakstrips op
maat te maken zijn en daardoor in
elke situatie, aan tafel, in de kin-
derstoel, maar ook in het autozitje
of in bed te gebruiken zijn. Na het
eten kan het Morsmaatje nog
dienen om handen en mondje
schoon te vegen. Morsmaatjes zijn
disposables: je gooit ze na gebruik
gewoon in de afvalbak.

Morsmaatjes inclusief plakstrips
worden per 15 stuks aangeboden
in een 'bij de hande(n)' voorraad-
verpakking die verkrijgbaar is bij
drogist en apotheek.

Elk jaar vinden er miljoenen
ongevallen plaats in en om het
huis. Soms zijn de gevolgen zo
ernstig dat medische behande-
ling direct noodzakelijk is. In
de meeste gevallen gaat het ech-
ter om kleine verwondingen
die gemakkelijk zelf kunnen
worden verzorgd. Omdat uit
onderzoek is gebleken dat veel
consumenten niet weten hoe
een kleine verwonding juist te
verzorgen en vaak ook de beno-
digde wondverzorgingsproduc-
ten niet in huis hebben, ont-
wikkelde Koninklijke Utermöh-
len een drietal wondverzor-
gingssets. Ze bevatten elk een
complete set producten voor
het verzorgen van blaren,
schaaf- en snijwonden. Een
overzichtelijke, stap voor stap
verzorgingsinstructie en eerste-
hulptips helpt ook de onerva-
ren gebruiker de wond daar-
mee optimaal te verzorgen.

Iedereen snijdt zich wel eens aan
een mes of een stuk glas. Een mens

loopt gemiddeld zo'n vier tot vijf
keer per jaar een bloedende snij-
wond op. Snijwonden komen veel
voor bij spelende kinderen, klus-
sende vaders, sporters en bij het
bereiden van een maaltijd.
De meeste kleine snijwonden zijn
al binnen twee dagen goeddeels
genezen. Voorwaarde daarbij is
wél dat de snijwond direct goed
wordt ontsmet en gesloten. Dit
voorkomt infecties en versnelt het
genezingsproces. Om te voorko-
men dat de wond tussentijds
openspringt, is het bovendien
noodzakelijk de wond te bescher-
men tegen stoten. Ook dit versnelt
het genezingsproces en verkleint
de kans op blijvende littekens.

Omdat uit onderzoek blijkt dat
veel mensen niet weten hoe een
snijwond juist te verzorgen en het
hen bovendien vaak ontbreekt aan
de noodzakelijke verzorgingspro-
ducten, introduceerde Utermöh-
len onlangs speciale wondverzor-
gingssets voor o.a. snijwonden.
Met een desinfectiedoekje, pleis-

ters, een steriel gaaskompres, elas-
tisch windsel en een vingerbob be-
vat de set alle verzorgingsproduc-
ten die nodig zijn om een snij-
wond optimaal te verzorgen. Een
in samenwerking met het Oranje
Kruis (bekend van de leerstof EH-
BO) ontwikkelde wondverzor-
gingsinstructie legt bovendien op
overzichtelijke wijze en in heldere
taal, stap voor stap uit hoe de snij-
wond te verzorgen. Zo kan nu ie-
dereen een snijwond op de juiste
wijze, effectief behandelen.

Naast de door het Oranje Kruis
aanbevolen Wondverzorgingsset
voor Snijwonden ontwikkelde
Utermöhlen nog een Blarenset en
een Schaafwondenset. Deze sets
worden al mede aanbevolen door
de Skatebond Nederland en de Ne
derlandse Wandel Bond. Alle sets
worden geleverd in een handige,
hersluitbare kunststof verpakking
die past in elke grotere verband-
trommel, reis- of rugtas. Ze zijn
verkrijgbaar bij drogisterij en apo-
theek.

Zaden, vruchten en bladeren vervangen synthetische middelen

Natuurlijke verzorging voor kat en hond

Veel geneesmiddelen zijn syn-
thetische imitaties van genees-
krachtige stoffen die in de vrije
natuur voorkomen in planten,
vruchten en zaden. Steeds meer
consumenten prefereren het
natuurlijke origineel boven het
synthetische alternatief. En

niet alleen voor zichzelf, maar
ook voor hun huisdieren. Beap-
har ontwikkelde daarom voor
huisdieren een complete huis-
apotheek gebaseerd op grond-
stoffen rechtstreeks uit de na-
tuur: de Beaphar Nature Line.

Van veel planten, vruchten en za-
den is bekend dat ze een genees-
krachtige werking hebben of ge-
zondheidsproblemen helpen te
voorkomen.

De indringende geur van citroen is
immers een effectieve vlooienver-

jager en knoflook een uitstekend
middel tegen wormen.

Minder bekend is de neemboom
uit India. De bladeren, vruchten
en zaden van deze mahonieachti-
ge boom blijken funest voor aller-
lei virussen, schimmels, insecten
en bacteriïn. Vlooieneitjes bijvoor-
beeld worden onvruchtbaar, lar-
ven kunnen niet uit het ei komen.

Veel dieren vinden in de vrije na-
tuur moeiteloos hun weg naar de
natuurlijke apotheek. Om deze nu
ook toegankelijk te maken voor
onze huisdieren, verzamelde Beap-
har tal van planten, vruchten en
zaden en verwerkte ze in een
nieuw assortiment verzorgings-
producten. Zo ontstond op basis
van neem een effectieve vlooien-
verdelger en omgevingsspray voor
katten, honden en knaagdieren.
Juist omdat 95% van alle vlooien-
problemen zich in de omgeving
van het dier ontwikkelen heeft
neem de voorkeur omdat het pro-
bleem bij de wortel wordt aange-
pakt. En omdat het hormonaal sys-
teem van insecten volstrekt ver-
schilt van dat van mensen en zoog-

dieren is neem voor mens en dier
onschadelijk.

Propolis van de honingbij, bekend
om zijn infectieremmende en des-
infecterende werking, bleek een
goede grondstof voor shampoo,
mondspray (tegen wondjes in de
mond als veel voorkomende kwaal
bij boxers) en voetenbalsem ter rei-
niging van honden- en kattenpo-
ten tegen invloeden van buitenaf
zoals strooizout, steengruis, ijs,
sneeuw, benzine en olieresten.

De Tea Tree of theeboom uit Aus-
tralië is ook al zoYn bekend ingre-
diïnt. Voor Beaphar is de helende
werking op een beschadigde huid
reden voor toepassing in een na-
tuurlijke spray, shampoo en crËme
voor een gezonde huid en een
mooie vacht van onze viervoeters.

Het nieuwe, complete assortiment
natuurlijke verzorgingsproducten
van Beaphar is vanaf heden onder
de naam Nature Line verkrijgbaar
bij de dierenspeciaalzaak.
Alle gebruikte stoffen zijn voor
mens en milieu geheel onschade-
lijk.
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Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 IQ
Fax (0575)55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

HOOFDVESTIGING VORDEN:

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en tay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer Weevers

TELEFOON (0575) 55 10 10

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK,
ZELHEM: WEEVERS DRUK,
RUURLO: STUDIO CONTACT;
UCHTEIWOORDE: WEEVERS ELNA,
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«l

TEL (0575) 5123 06

TE L (0314) 62 50 53

TEL (0573) 4512 86

TEL (0544) 3713 23



VOORDELIG
MATRASSEN

Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dïh met aan één
zijde wollen afdehlaag. 5 jaar garantie.
80/190 van 127,65 VOOf 99,-
80/200 van 135 ,80 voor 109,-
90/200 van 144,90 voor 119,-
90/210 van 154,00 VOOr 129,-
140/200 van 217 ,60 voor 179,-
160/200 van 253,90 voor 199,-
180/200 van 290,00 voor 229,-
Deze matras is ook leverbaar in alle maten.

Pocketveringmatras
5 zone matras metdubbeldoehs stretchhoes met
wol en rits aan 4 zijden.
Verkrijgbaar in 3 hardheden. 20 cm
80/200 van 385,60 nu 299,-
90/200 van 417 ,40 nu 319,-
90/210 van 458,30 nu 349,-
140/200 van 635,50 nu 489,-
160/200 van 7 1 2 , 7 0 nu 559,-
Deze matras is ook leverbaar in alle maten.

Schuimrubbermatras
Latex met 5 com/ortzones met strechhoes en rits
aan 3 zijden. Te verkrijgen in soft, medium en
firm. 16 cm
80/200 van 362,90 VOOr 299,-
90/200 van 406,50 voor 319,-
90/210 van 452,00 voor 365,-
140/200 van 679,10 voor 499,-
160/200 van 770,00 voor 590,-
Deze matras is ook leverbaar in alle maten.

Koudschuim stretch matras
geheel anti-allergisch, 16 cm dih,
zeer elastisch matras.
80/190 van 226,70 VOOr 179,-
80/200 van 226,70 VOOr 179,-
90/200 van 263,00 voor 209,-
90/210 van 276,00 VOOr 239,-
140/200 van 376,60 voor 290,-
Deze matras is ook leverbaar in alle maten.

Binnenvering matras
luxe uitgevoerde binnenvering voor een
goede druhverdeling
90/200 cm nu 249,-
Deze matras is ook leverbaar in alle maten.

Ons gehele assortiment bestaat uit
50 verschillende matrassen. Leverbaar'm alle maten.

Life-time compact programma, hoogslapers
bedden en stapelbedden en allerlei accessoires.
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt.
Basisbed 90/200 v.a. 209,
Halfhoogslaper 90/200 V.a. 369,'
Hoogslaper 90/200 V.a. 549,

Degelijke verende lattenbodem,
Millieu- en kindvriendelijke lak.
Prijzen excl. montage

OMER

i

Boxspringcombinatie van Nvrma
in camel kleurige stof met hoofd- + voetborden incl. 2 kwalitatief hoogwaardige
Pocketveringmatrassen (5 zones, 500gr/m2 wol, rondom rits, latex afdeklaag, dubbeldoeks
stretchhoes en 3 hardheden)
1 80/200 cm. nu l 799|"

ingcombinatie Donatelh van Anher
in roomwitte stof met ingeweven motief. Hoofdbord met afneembare hoezen, de boxen
voorzien van 3 zones, cuvetten en kersenhouten poten
180/200 cm. van 2920,- nu 1495,"

ing Syntax. van Zevenslaper
ontwerp van Piet Hein Eek.

Twee boxsprings 90/200 t jtt\t*
incl. kersenhouten hoofd en voetbord van 2920,- nu 1495,"

per stuk
Twee boxsprings 90/200 At\f
incl. aluminium hoofd- en voetbord van 3345,- nu l 495,"

per stuk

auping
Auronde 1000 bedombouw 160/200
met 2 dwarsgespannen spiralen en
2 luxe pocketvering matrassen.

nu 1395,
met verstelbare bodems

nu 1579,

SENIOREN LEDIKANT
M DF ledikant 90/200
Afgewerkt in blank of donker eiken of
elzen structuur. Alle onderdelen mooi
afgerond. Incl. lattenbodem, matras
en nachtkastje.
Compleet van 729,- ct\e\voor 599, -

iverse snowwom
slaapkamers Sr kasten met

20% tot 50% korting

BEDSHOP DE DUIF
afe 't om slape-n

RUIMTE
BESPARENDE

BEDDEN
Vouwbed
Met wielen. Incl. matras 90/200
van 172,20 -

nu l

Degelijh houten vouwbed
met massief beuken omrandingen verende
beuken latten, voorzien van 4 zwenkwielen
en automatisch uitklapbare poten, incl
polyether matras 80/200 cm **fw>nu zyy,-
Ondenchuif combinatie
Zwart of wit stalen divanbed met
onderschuifbed en versterkte spiraal.
Compleet met 2 polyether matrassen SC 40,
5 jaar garantie. Af\t\
80/1 90 van 633,70 voor 499,-

90/200 van 701,80 voor 549,

BEDBANK
Zilvergrijs frame met matras in zwarte stof.
120/200. Superhandig.

Nu slechts 349,-

Uitgevoerd in crème met kersen accenten.
Deze ledikanten zijn eenvoudig uit elkaar te
rollen. Afmeting: 160/200.
Ook leverbaar in 180/200. - — Afk

van 1496,80 VOOf l 349,"

Nieuwstad 44-48, Zutphen
Tel. 0575-512816

K i j k ook eens op onze website:
www.bedshop.nl
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