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Sint Willibrorduskerk eind 2001 in de steigers:

Start restauratie kerk Vierakker

De restauratiecommissie van
de Sint Willibrorduskerk heeft
het licht op groen gezet. Eind
van het jaar wordt begonnen
met de restauratie van de kerk
in Vierakker. Als eerste wordt
het priesterkoor onder handen
genomen. De kosten hiervan
worden beraamd op ruim één
miljoen gulden.

Volgens secretaris Charlotte Bonga
heeft het leven de restauratiecom-
missie tot nu toe alleen maar toe-
gelachen. Zij doelt daarmee onder
andere op de gift van 350.000 gul-
den die de provincie Gelderland
eind vorig jaar toezegde. De pro-
vincie stelde daarbij twee belang-
rijke voorwaarden. Het bedrag
moet zo spoedig mogelijk worden
uitgegeven en het geld mag alleen
maar worden besteed aan de bin-
nenkant van de kerk.

De commissie heeft daarom voor
de eerste fase van de restauratie
gekozen voor de ramen en het
schilderwerk van het priesterkoor.
Het mag duidelijk zijn dat de kos-
ten hiervan veel hoger liggen dan
de 350.000 gulden die de provincie
in het vooruitzicht stelt: ruim ÈÈn
miljoen gulden. Toch durft de res-
tauratiecommissie de eerste fase
wel aan. Want naast de 350.000
gulden heeft de provincie Gelder-
land voor 2005 en 2006 reeds een
totaalbedrag van 700.000 gulden
gereserveerd voor de restauratie
van de kerk in Vierakker. Daar
komt nog eens bij dat de inzame-
lingsactie onder de plaatselijke be-
volking tot nu toe al 200.000 gul-
den heeft opgeleverd.

De architect, de gemeente Vorden
en de Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg zijn op het ogenblik
druk bezig met de uitwerking van
de plannen. Het streven is om voor
het eind van dit jaar te beginnen.
De restauratie zal aan de kerkgan-
gers uiteraard niet onopgemerkt
voorbijgaan, maar er is afgespro-
ken om er alles aan te doen dat de
verstoring van het totaalbeeld van
de kerk en de vieringen tot een mi-
nimum beperkt zal blijven.

ACTIES
In de afgelopen maanden zijn er
tal van acties geweest om geld in
te zamelen voor de restauratie van
de kerk. Zo werd de Sint Willibror-
duswijn op de markt gebracht
waar tot nu toe al ruim 800 flessen
van verkocht zijn. De Willibror-
duswijn is onder andere te koop
bij de Garantmarkt in Wichmond,
Jansen in Viarakker, de 4Akker van
de familie Eskes in Vierakker en de
campings in Vierakker en Wich-
mond.
Verder heeft de restauratiecom-
missie speciale ansichtkaarten la-
ten maken met daarop afbeeldin-
gen van beelden en glas-in-lood af-
beeldingen uit de kerk. Muzikaal
hoogtepunt van het afgelopen jaar
was het restauratieconcert van

vrijdag 15 december. Maar liefst
drie koren verleenden hun mede-
werking aan dit concert en de
avond leverde een bomvolle kerk
op.

PLEINMARKT
De restauratiecommissie en het
team van vrijwilligers dat inmid-
dels gevormd is heeft de afgelopen
maanden niet stilgezeten. Zondag
9 september staat er een 'grote
pleinmarkt' op het programma.
Tijdens deze dag zullen er naast
goederen ook allerlei diensten ge
veild worden. Wat dacht u van een
speciaal avondje uit of een lekkere
lunch? Wie boven op zolder nog
leuke spullen heeft voor de veiling
kan hierover bellen met Ria Tijs-
sen, telefoon (0575) 44 14 73.

HERDENKING VRIJDAG 4 MEI 2001
Op vrijdag 4 mei 2001 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van hen
die sinds de Tweede Wereldoorlog in het belang van het Koninkrijk
zijn gevallen.

Het comité 4 mei Vorden heeft in samenwerking met de Raad van
Kerken het programma voor deze herdenking als volgt samengesteld.

19.00 -19.40 uur

19.50 uur

20.00 uur

20.02 uur

Herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk
te Vorden met medewerking van het
Vordens Mannenkoor.

Vertrek van de poort van de algemene
begraafplaats te Vorden naar de graven
van de geallieerden en het symbolisch
graf van hen die vielen uit Vorden.

Twee minuten stilte, aangegeven door
een hoornsignaal.

Last Post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Vorden
- het comité 4 en 5 mei Vorden.

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het lied: 'Boven de sterren',
waarna iedereen een persoonlijke bloemenhulde kan brengen.

Vanaf 19.45 uur tot 19.58 uur luiden de klokken van de kerken in
Vorden.-Het comité verzoekt iedereen om vanaf 18.00 uur de vlag
halfstok te hangen. Burgemeester en wethouders hebben de horeca-
ondernemers verzocht om buitenreclame te doven en om vanaf
19.00 uur tot na de herdenking uitsluitend de officiële Nederlandse
radiozenders aan te hebben.

Herdenking 4 mei 2001
in Wichmond

De oecumenische werk-
groep in Vierakker-Wich-
mond organiseert op 4 mei
een stille tocht en een
bezinningsbij eenkomst in
het kader van de Nationale
Dodenherdenking.

In Wichmond denken we in
het bijzonder aan de dertien
militairen die in de Tweede
Wereldoorlog hier in de buurt
zijn omgekomen. Zij liggen be-
graven op de Algemene Begraaf-
plaats in Wichmond. Evenals
voorgaande jaren zullen 13
verschillende verenigingen bloe-
men leggen bij deze graven.

De tijd van de Tweede Wereld-
oorlog komt steeds verder ach-
ter ons te liggen. Toch hebben
we ons leven en onze vrijheid
te danken aan mensen die,
misschien tegen wil en dank,
maar uit plicht, zich hebben
ingezet voor een vrede die zij
zelf niet meer hebben mee
gemaakt. Hun inzet geldt als
inspiratiebron voor het bewaren
en bewaken van onze vrijheid.

Het landelijk thema van dit
jaar is: 'Vrijheid is leven zonder
angst'. In de Hervormde Kerk te
Wichmond wordt aan de hand
van dit thema een korte bezin-
ningsbijeenkomst gehouden.

Om 19.30 uur verzamelen we
ons op het kerkplein van de
Hervormde Kerk. Vandaar ver-
trekken we in een stille tocht
naar de Algemene Begraaf-
plaats. De burgemeester zal
namens de gemeente Vorden
deel nemen aan de stille tocht.

Aansluitend op deze stille tocht
volgt de bezinningsbij eenkomst.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Vrijdag 4 mei (Dodenherdenking) 19.00 uur ds. D. Westerneng in
N.H. Kerk.
Zondag 6 mei 10.00 uur ds. M. Beitier.

Hervormde kerk Wichmond
Vrijdag 4 mei 19.30 uur Stille tocht vanaf Hervormde Kerk
Zondag 6 mei 10.00 uur ds. J. Schipper, Winterswijk.

Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 4 mei (Dodenherdenking) 19.00 uur ds. D. Westerneng in
N.H. Kerk.
Zondag 6 mei 10.00 en!9.00 uur ds. D. Westerneng

R.K kerk Vorden
Zondag 6 mei 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 6 mei 10.00 uur Woord/Communiedienst.

Weekendwacht pastores
6-7 mei Frater Broekman, Vierakker. Tel. (0575) 75 31 15.

Weekenddienst huisartsen
5-6 mei dhr. Haas, Christinalaan 18, tel. 55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30 - 10.00 uur en van 17.00 - 17.30 uur. U kunt dan bellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.30 uur en van
13.30 -18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 09.30 -11.00 -urn-
en 17.00 -18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 4 t/m 11 mei Apotheek de Brink, de Brink 112, Zutphen,
tel. (0575) 52 61 11.

Tandartsen
5-6 mei FA Kuijl, Lochem, telefoon (0573) 25 16 84. Spreekuur voor
spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Qoyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16-30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling. 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30Tl9.45 uur en pp woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15,45 uur.

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

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

Ambulance 112. b,g.g. 0570H533222

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

Dierenarts tel. 551277 (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. Keparatieverzoeken kunnen telefonisch ge-
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon 0314-
626140. Vobr overige zaken: 0314-626126. Internet: www.des-
tiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 2.4 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 090O-8806 (22 ct/min).

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

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9,00-10.00
uur. tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlp, teL 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.Q.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 0900-8844

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

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

• Rommelmarkt 5 mei a.s. bij
de Hackfortse Molen, Het Ho-
ge 66 van 10-14 uur. Heeft u
nog spullen (geen grote) inle-
veren 3 mei van 17-18 uur bij
de molen. Afhalen kan ook Tel.
553060 of 552871

• Gevraagd: hulp In de tuin
en eventueel voor klussen
rond het huis, 4 tot 6 uur per
week. Tel. 's avonds na 18.00
uur tel. 0575-556218

• Nog voor uw vakantie op ge-
wicht? Dat kan met Herbalife.
Bel voor info: Annie Haaring,
0575-467381

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden vraagt: goede-
ren voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
551486 / 551961 / 553081 en
551673

• Gevraagd. Welke huishou-
delijke hulp wil ons komen
helpen? Twee dagdelen per
week. Werkdagen/tijden in
overleg. Warnsveld, tel. 0575-
564747

• Te koop: piano 30-40 jaar
oud. Na 18.00 uur 0575-
441886

• Te koop: helft van dubbel
woonhuis, prijs f 365.000,-
Spalstraat 49a, Hengelo (Gld.),
tel. 0575-462235 / 06 22 15 63
48

• Gevraagd: een hulp in de
tuin voor de zaterdagochtend
in buitengebied Warnsveld. Tel.
's avonds na 19.00 uur 0575-
551919

• Ik zoek werk In de huis-
houding voor enkele dagen in
de week. Bellen na 17.00 uur
0575-552986

ORANJEWEEK

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

0575-538046

50 jaar?
Huur een opblaasbare

Sara of Abraham
4,5 m hoog f 250,- per dag.
Champagnefles 5 m f 350,-

perdag
Geboorte tuutfles 4,5 m

f 50,- per dag.

Tel. 0575-553296 of
06-20438118

De woonwinkel
van Warnsveld

•BB 1HR JMMR 5̂805̂ ^ f̂lp^VIB nMv VRMr ^W*^^

voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens • hand werk-
stoften • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook uw stoomgoed

interieuradviseur
f
§

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon 0575-526132

Ochtendblad De Telegraaf
zoekt zo spoedig mogelijk enkele

bezorgers(sters)
voor VORDEN.

Wij hebben mensen nodig die bijv.
3 ochtenden in de week willen bezorgen
en dan leuk geld verdienen.

Zelf denken we aan donderdag t/m zater-
dag. Andere mogelijkheden zijn er ook
zoals om de week e.d.
U zit er dus NIET altijd aan vast.

Naast de prima verdiensten hebben we ook diverse bo-
nussen die er niet om liegen. Natuurlijk zorgen wij voor
regenkleding e.d. en ... voor de snelle beslissers een
STARTPREMIE VAN 100 GULDEN. Min. leeftijd 15 jaar en
OUDEREN zijn van harte welkom.

Inlichtingen: let op!
Na 17.00 uur 0575-551316

Galia meloen
per stuk 398
Paksoy
per struik 149
Handappelen
Jonagold 398

Oranjesalade
200 gram 298
Panklare vrijheids-
bakmix 400 gram

Geschrapte j QQ
Worteltjes 500 gram l «70

Semengde sla 200 gram 298
Aanbiedingen week 18

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

Frambozenvlaai
-f O 95 4150
f OM klein i iagroot

Appelkruimelvlaai
115°

nu voor 5.50
Op ss op

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

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

^ZONNEBRILLEN OP
STERKTE! l F 98,°°

Kiest u voor Extreem zonneglazen met
een goudkleurige ontspiegeling? Dan kiest u
voor perfectie met 100% UV bescherming,

een optimaal contrast én reflexvermindering.
Veiligheid, comfort en stijl in één!

NATUURLIJK BIJ UW VAKMAN-OPTICIEN!

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

7 7251 DG Vorden Tel. 0575-551505



Blij zijn wij met de geboorte
van onze dochter

welkom
in deze wereld

zoveel maanden
verwacht
gewacht

op dit moment

Herbert en Renate
Heuvelink

ik streel in gedachten
je kleine handjes

masseer je voetjes
kus je warme huid

mijn wens
voor dit kleine
unieke mens De Koppel 2

7251 VN Vorden
een wereld vol liefde Telefoon 0575-554212

Elbert Groot Ijooitink
&

Sylvia Ankersmit

geven elkaar het ja-woord op 11 mei 2001
om 11.00 uur in het gemeentehuis te Vor-
den.

U bent van harte uitgenodigd op onze re-
ceptie van 16.00 tot 17.30 uur bij café-res-
taurant Den Bremer, Z-E weg 37 te Toldijk.

Ons adres:
Lindeselaak 16
7234 TB Wichmond

Wij gaan trouwen!

Jan nsschers & Willy Harkmk

op vrijdag 11 mei 2001 om 10.30 uur m het
gemeentehuis van Lochem.

Wij nodigen u uit op onze receptie van
16.30 tot 18.00 uur in café-restaurant Ker-
kemeijer, Ruurloseweg 51 te Borculo.

Ons adres:
Eekvenne 49
7244 AM Barchem

4 stuks

25
gulden

2 stuks

25
gulden

Nog enkele weken
grandioze aanbiedingen

4 klimplanten naar keuze in
onderstaande soorten:
• Clematis in kleuren
• Kamperfoelie
• Wingerd • Polygonum
• Duizendknop • Blauwe regen
• Klimop in groen en bonte soorten
• Klim rozen in soorten.

De laatste
• Rhododendrons
•Treurkatjes
• Bolconiferen op stam

Tevens nog diverse andere artikelen en
exportrestanten tegen opruimprijzen.

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

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

Radio • Televisie
Satelietsystemen

Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie

Verkoop

voor service,
kwaliteit en

vakmanschap
Rowi Hengelo (Cld.)

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

Fax 0575-467652

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

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06-53405682

Voor uw

Verre vakantie

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren Ie.
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340
Steenderen, Buig. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Kooktips van
de Keurslager

De lekkere gemaksweken
Tijdens de lekkere gemaksweken in

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

Ook makkelijk zijn de tips en smake-
lijke recepten die u vindt in het blad
'Koken met de Keurslagcr' en op
www.keurslager.nl

Of kom deze week eens bij ons langs.
Lekker . . . op uw gemak.

gebraden fricandeau,^ 98 sandwichsalade, d
WO gr. & 100 gr.

gekruid gehakt,
1 kilo 9

AA gebr. rosbief,
— 100 gr.€408

69

258

filet capre,
100 gr. 245

€1"

karbonade, alle soorten

T1 halen 3 betalen

Vlogman Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op mijn 80e
verjaardag en voor de vele kaarten die ik heb
mogen ontvangen.

Dit alles maakte het voor mij dat het een onver-
getelijke dag is geworden.

'Roons'
Beumersteeg 5
7261 LB Ruurlo

Zij lag daar terneergeslagen.
De liefde van jou was ook mijn liefde.
Je hart was een deel van mij.
Zo waren we met elkaar verweven.
Een groot verdriet bracht ons steeds in
tranen.
Zo waren we het klimmen de r jaren
een eenheid meer en meer.

Vol verdriet hebben we afscheid moeten nemen van
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, groot- en
overgrootmoeder

Annie Bosch-Straatman

* 9 augustus 1925 t 26 april 2001

J. Bosch
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkind

Pastorieweg 13
7251 AK Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen
onze zuster, schoonzuster en tante

Annie Bosch-Straatman
echtgenote van J. Bosch

op de leeftijd van 75 jaar.

J. Straatman
A. Straatman-van Til
H. Straatman
D. Straatman-Heuvelink
G. Bogchelman
H. Brouwer-Bosch
E. Wolters
B.J. Hoetink-Bosch
B.A. Hoetink
M. Rossel-Bosch
B. Rossel

neven en nichten

Vorden, 26 april 2001

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk be-
danken voor de vele blijken van medeleven na het
overlijden van onze lieve vader en opa

H.W.L. Groot Roessink

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Hengelo (Gld.), mei 2001

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweq 19. 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefax: 0575-557444

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

• Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

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

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

• dinsdag
van 13.30 tot 2030 uur

• woensdag „
van 13.30 tot 1730 uur

• donderdag
van 1330 tot 1730 uur

• vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

NSPRAAK FUSIE VHS (PLUS) HOORZITTING OP 22 MEI
IN HET PANTOFFELTJE

Deze of volgende week krijgt iedereen een informatiefolder over de fusie
tussen de gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen (plus) in de bus.
De plus staat voor de gemeenten Hummelo en Keppel en Zelhem, die
kunnen besluiten om samen met Vorden, Hengelo en Steenderen te
fuseren. Van l tot en'met 29 mei 2001 kan iedereen, gedurende de ope
ningstijden van het gemeentehuis, de rapporten over de fusie en het
raadsvoorstel met ontwerpbesluit inzien in het gemeentehuis. Het voor-
lopig standpunt van de gemeenten Vorden Hengelo en Steenderen is om
met vijf gemeenten te fuseren, dus inclusief Hummelo en Keppel en Zel-
hem. Uit een door Cap Gemini Ernst&Young opgesteld raport blijkt dat
dit de meeste voordelen oplevert. In de informatiefolder staat dit duide
lijk beschreven.

Op 22 mei 2001 is er een hoorzitting in het Pantoffeltje, Dorpsstraat 34
in Vorden. Iedereen is daar van harte welkom om zijn of haar zienswijze
kenbaar te maken. De zaal is open vanaf'19.30 uur. De hoorzitting begint
om 20.00 uur.

De loco-burgemeester, mevrouw DJ. MulderijeMeulenbroek zal u welkom
heten, wethouder H. Boogaard zal de fusieplannen toelichten. Vervolgens
krijgt iedereen de gelegenheid om zijn of haar zienswijze op de voor-
genomen fusie kenbaar te maken. U kunt uw zienswijze/uw vragen
gedurende de termijn van ter inzagelegging ook schriftelijk kenbaar
maken aan burgemeester en wethouders, Postbus 9001, 7250 HA Vorden,
of per email: gemeente.vorden@vorden.nl. Schriftelijk of per email
ingediende zienswijzen en de gestelde vragen betrekken burgemeester
en wethouders zo mogelijk bij de hoorzitting op 22 mei en bij het
opstellen van een definitief raadsvoorstel.

HEMOCAR WEER OP DE MARKT

Op vrijdag 4 mei staat de chemokar
weer op de markt in Vorden om uw
chemisch afval in te nemen.

Vanaf april 2001 kunt u uw huis-
houdelijk chemisch afval niet meer
inleveren bij het gemeentedepot. U
kunt dan elke eerste vrijdag van de
maand uw chemisch afval inleve
ren bij de chemocar op de Vordense
markt. Deze is tussen 10.00 en 12.00
uur aanwezig voor het innnemen
van al uw KCA (klein chemisch afval).
In de linker kolom van de onderstaande tabel zijn de afvalstoffen opge
nomen die onder KCA vallen, in de rechter kolom zijn de afvalstoffen
opgenomen die niet onder KCA vallen.

KCA
* Aceton
* Accu's (incl. accuzuur)
* Accuzuur
* Afgewerkte olie
•* Batterijen
* Benzine
* Bestrijdingsmiddelen
* Boor- en snij olie
* Correctievloeistof
* Energiezuinige lampen (PL/SLfTL)
* Etsvloeistof
* (foto)fixeer
* (foto)ontwikkelaar
* Halonbrandblusser
* Houtverduurzamingsmiddelen
* Inkten
" Insekticiden
* Kitten
* Koelvloeistof
* Kwastreiniger
* Kwastontharder
* Kwikschakelaar
* Kwikthermometer
* Lampolie
* Lijm
* Loodwikkel (wijnflessen)
* Medicijnen [1]
* Meubelolie
* Nagellak
* Oliefilters
* Petroleum
* Plamuur
* Remolie
* Remover (nagellak)
* Smeervet
* Spaarlampen
* Spuitbussen met productresten
* Terpentine
" Terpentijn
* Thinner
"Verfafbijtmiddel
* Verf (niet op waterbasis)
* Vloeibare toner
* Vlooienband
* Wasbenzine
* Zoutzuur

GEEN KCA
* Armaturen
* Bakolie
* Bakpennen
* Boenwas
* Cassettebanden
* Filmafval
* Frituurvet
* Glansmiddel
* Gootsteenontstopper
* Halogeenlampen
* Koperpoets
* Kosmetica (behalve remover

en nagellak)
" Ontsmettingsmiddelen
" Ontvettingsmiddelen op

waterbasis
* Poetsdoeken
* Toetsmiddelen
* Schoensmeer
* Schoonmaakmiddelen
* Schrijfmachinelinten
* Snelontkalker
* Spiritus
* Spuitbussen (leeg)
* Stopbaden
* Toner (poeder)
* Vlekkenwater op waterbasis
* Vlekkenverwijderingsmiddelen
* Videobanden
'Viltstiften
* Zilverpoets

Groen is de kleur van het milieu, maar ook van het CDA. Op 24 april
heeft de gemeenteraad het Milieubeleidsplan vastgesteld. Wim Wichers
zit namens het CDA in de raadscommissie, die de afgelopen periode
actief betrokken was bij de totstandkoming van het Milieubeleidsplan.
Wim Wichers zegt hierover: "Het aardige van het Milieubeleidsplan is
dat het een project is van drie gemeenten.

Oftewel Vorden, Hengelo en Steenderen. Wij hebben het milieubeleid
van deze gemeenten op elkaar afgestemd. En dat lijkt mij een goede
zaak, want het milieu houdt natuurlijk niet op bij de huidige gemeente
grens van Vorden.

En zeker met het oog op de samenwerking en naderende fusie met
Hengelo en Steenderen is dit gezamenlijke Milieubeleidsplan een goed
initiatief."

OUWAANVRAGEN

Plaats:
Handelsweg 11

aanvrager:
J.H A Woertman

Hamminkweg 9 G.W. Vruggink

inhoud:
wijzigen gevels
bedrijfshal
inpandig
verbouwen
boerderij

datum ontv.:
23-O4-2001

24-04-2001

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

'B OUWVERGUNNING

Plaats:
het Eelmerink 7

Pieter van
Vollenhovenlaan 3

Beatrixlaan 22

aanvrager:
B.H. Biesemaat

Th. Sueters

B J. Vlogman

inhoud:
bouwen dakkapel

inpandig verbouwen
woning en plaatsen
dakkapel

vergroten woning

vrijst:

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.

[1] Kunnen ook bij de apotheker
ingeleverd worden.

HONDENPOEP

RUIM
OP

DIE TROEP»



FT MILIEUBEHEER/Mgemene wet bestuursrecht

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergun-
ning (art. 3:44 Awb)

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de
openingstijden met ingang van 4 mei tot en met 14 juni 2001, ter inzage
het besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
om revisie-vergunning voor:
datum aanvraag:
adres van de inrichting:
kadastraal bekend gemeente:

maatschap J.W. en AP. Jurrius
Ruurloseweg 96-98
7251 LW Vorden
een paardenfokkerij
l februari 2001
Ruurloseweg 96-98
Vorden, sectie: D, nummer:
2282/2283/1889/1881

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

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

BEROEP
tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben gead-

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

ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

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

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzage
legging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 15
juni 2001.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen boven-genoemde
termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de ter-
inzagelegging van kracht worden.

Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

PENSARE KENNISGEVING BESLUIT INZAKE GEDEELTELIJKE INTREKKING VERGUNNING

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de openbare bibliotheek van
Vorden, ligt gedurende de openingstijden, met ingang van 4 mei tot en met 15 juni 2001 ter inzage het besluit
tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer HJ. Pardijs, Wildenborchseweg 7, 7251 KB Vorden op 28
november 1995 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (inclusief melding artikel 8.19 Wet
milieubeheer van 17 juli 1998) voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie B, nummer 2033, adres inrichting: Wildenborchseweg 7 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghouder, gedeeltelijk in voor de verkoop van
(bruto) 1503,5 kilogram NH3 productieruimte aan het agrarisch bedrijf van de heer BJ. Mateman, Landweerdijk
5, 7152 CE Eibergen.. Na afronding van de procedure houdt vergunninghouder een productieruimte van 79,2
kilogram NH3. De depositie neemt met 94% af van 7296,2 naar 365,1 mol.

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

besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te

brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 16 juni 2001.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking,
danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn
richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet
binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit
wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

WIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Onlangs is de aanslag gemeentelijke belastingen 2001 verzonden. Wanneer u een netto-inkomen heeft op
bij standsniveau, kunt u misschien in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de
belastingaanslag. Dit geldt ook voor personen met een inkomen dat vergelijkbaar is met de bijstand. Bijvoor-
beeld personen met een AOW (zonder of met een klein aanvullend pensioen). Daarnaast mag u maar een
beperkt vermogen hebben.

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?
Een verzoek om kwijtschelding doet u via het invullen van het formulier "Verzoek om kwijtschelding". Dit
formulier is verkrijgbaar bij de sector middelen, afdeling financiïn. Aan de hand hiervan beslissen wij of u wel
of niet in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Welke richtlijnen gelden bij de beoordeUng van een verzoek?
Eerst beoordelen wij of u over vermogen beschikt. Blijkt bij de beoordeling dat u geen vermogen bezit, dan
berekenen wij uw netto besteedbaar inkomen. Daarna stellen wij uw normbedrag vast. Door uw netto besteed-
baar inkomen te vergelijken met uw normbedrag kunnen wij uw betalingsruimte vaststellen. Heeft u wel ver-
mogen dan komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding ook al ligt uw inkomen onder het norminkomen.

Wilt u nadere inlichtingen ?
Voor vragen over kwijtschelding kunt u contact opnemen met de sector middelen, telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren onder nummer 0575 - 557431 (doorkiesnummer).

Belangstelling groot
voor "Het Kistje"

Vijfjaar geleden is bij de scho-
lengemeenschap 't Beeckland
het idee ontstaan om elk jaar
een toneelspektakel op te voeren.
De achterliggende gedachte
hierbij was om de schoolkinde-
ren op een positieve manier bij
het schoolgebeuren te betrek-
ken en ook om zich zelf eens
van "een andere kant" te zien.

De afgelopen dagen (vrijdag 27
april was de laatste uitvoering)
werd in de schouwburg van Spec-
trum Gelderland Oost (Groot Graf-
fel) "Het Kistje" opgevoerd, naar
een verhaal van Freek de Jonge. In
totaal namen er 40 kinderen aan
deel. Dat is 10 procent van het to-
taal aantal scholieren.

Alvorens destijds met de repetities
werd begonnen werd een auditie
gehouden en werden de rollen ver-
deeld. De leerlingen die meededen
komen uit de klassen l t/m 4 en va-
rieren in leeftijd van 12 t/m 16 jaar.
In totaal werd er vier maanden ge
repeteerd. En met succes, want de
jongelui mochten tijdens de voor-
stelling menig open doekje in ont-
vangst nemen. Het verhaal op zich
ging over een jongen, die van een
timmerman een kistje kreeg waar
een geheim in zat.

Hij zal de sleutel krijgen, als hij ge
durende een jaar van de Noord-
pool tot en met de Fiji eilanden, de
wereld omgezworven heeft. Tij-
dens de reis komt de jongen tot de
overtuiging dat hij de sleutel liever
niet heeft. Hij ziet dat de mens ie
der geheim dat hij ontdekt, ver-

keerd gebruikt. Hij neemt de sleu-
tel niet aan. Deze beslissing wordt
echter door zijn omgeving niet in
dank aanvaard. Het hele dorp wil-
de weten wat er in het kistje zat.

Datzelfde gold in de schouwburg
voor de toeschouwers, ook die wil-
den het geheim dolgraag weten.
En dat was nu precies de clou van
het verhaal: het bleef geheim!
Over toeschouwers gesproken:
"Het Kistje" trok, ruim 600 bezoe
kers!
Zij werden niet alleen "getrac-
teerd" op toneelspel, ook wissel-
den livemuziek en dans zich in
een snel tempo af, waarbij sommi-
ge scènes gelardeerd werden met
video- beelden.

Het onderwijzend personeel van 't
Beeckland heeft een poos geleden
een eigen band opgericht dat luis-
tert naar de naam "Beeckland Bou-
levard". Dit bandje was tijdens de
opvoering van "Het Kistje" tevens
de band die de scholieren bege
leidde.

De regie van "Het Kistje" was in
handen van Jolanda van Sommeren
en Hans Geijtenbeek. Lerares teke
nen Jori Immink had de prachtige
decors ontworpen, terwijl Marin-
ke Olma, lerares mode en com-
mercie voor de kleding zorgdroeg.

De coördinatie van het geheel was
in handen van Ron Bastiaan Net.

Het publiek bestond voor het
merendeel uit leerlingen, ouders
en oud- leerlingen.



Spreekuur CDA
CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgende
keer is op woensdag 9 mei a.s. De
inwoners van Vorden worden
daarbij in de gelegenheid gesteld
om op een gemakkelijke wijze
contact te leggen met de leden van
de CDA-fractie voor vragen, op-
merkingen of gewoon eens iets
kwijt te willen over gemeentelijke
zaken. Iedereen die dat wil kan
zich tot de CDA-fractie wenden,
hetzij voor zichzelf danwei na-
mens een vereniging of instantie.
Het is wenselijk, dat men zich van
tevoren telefonisch meldt, zodat
er zonodig nog wat kan worden
voorbereid en ieder geval diegene
van de CDA-fractie aanwezig is,
die het betreffende onderwerp in
zijn portefeuille heeft. Het spreek-
uur is op woensdagavond 9 mei
a.s. op het Gemeentehuis.
Om u vooraf telefonisch te melden
dient u contact op te nemen met
Ab Boers (fractievoorzitter CDA)
tel. 551157.

Bridgen

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 23 april
Groep A:
1) Echtp. Wullink 62,5%. 2) Heren
Thalen/Weijers 59,4%. 3) Dames v.
Burk/Hendriks 58,9%.
Groep B:
1) Dhr. Costermans/Mw. v. Asselt
57,6%. 2) Dames Arnold/Warnaar
56,9%. 3) Echtp. Koekkoek 53,5%.
Groep C:
1) Echtp. Speulman 68,1%. 2) Dames
Vreeman/Beek 54,9%. 3) Dhr. Feij/
Mw. v.d. Ven 52,8%.

BRIDGECLUB B.Z.R. VORDEN
Uitslagen woensdag 25 april
Groep A:
1) Klaasen/Mouwen 73,6%. 2) v.
Burk Hendriks 67,4%. 3) mv/hr
Führi Snethlage 52,8%.
Groep B:
1) Gerichhausen/Hissink 70,1%. 2)
Bouman/v. Manen 63,2%. 3) de Bie/
Harmsen 50,7%.
Groep C:
1) de Vries/Lenderink 56.9%. 2)
Brinkman/Groot Bramel 55,5%. 3)
Machiels Visser 52,8%.

Kampioenschap 2000/2001
1) dames v. Burk/Hendriks 57,2%.
2) dames Klaasen/Mouwen 56,1%.

Voetbal

RATTI
Programma zaterdag 5 mei:
SSSE 3 - Ratti 5; Eerbeekse Boys B2
- Ratti BI; Ratti Cl - Loenerm. C2.

Zondag 6 mei:
De Paasberg l - Ratti 1; Viois B. 4 -
Ratti 4; Ratti 3 - Oeken 4; Ratti 4 -
Eibergen 9; Ratti l - HenK l (dames).

Nieuw pand Installatiebedrijf Wiltink B.V.
'Installatiewereld wordt steeds groter*!

Kijk voor

Installatiebedrijf Wiltink B.V.
heeft de afgelopen week aan de
Netwerkweg 4 een nieuw onder-
komen betrokken. Noodzake-
lijk omdat men aan het Hoge,
waar het bedrijf tot dusver was
gevestigd, met ruimtegebrek
had te kampen. Toch zal het
nieuwe pand qua personele be-
zetting vaak leeg zijn! "Onze
monteurs verichten hun werk-
zaamheden bij de klant dus
"buitenshuis". Wanneer ze veel
"binnen" zouden zijn is dat geen
goed teken", zo grapte direc-
teur dhr. Bernard Bloemendal.

Hij voegde er tegelijkertijd aan toe
dat de werkplaats met name
wordt gebruikt voor het zinkwerk
zoals het maken van goten, dakka-
pellen, leidingdelen e.d. Verder in
het pand: een showroom, maga-
zijn, cantine, kantoren, vergader-
ruimte. Totale oppervlakte ca.
450m2. Vergeleken met "vroeger"
is directeur dhr. Bloemendal ook
voor een groot deel van zijn tijd op
het kantoor aangewezen. Behalve
het aansturen van zijn team me-

dewerkers, veel besprekingen,
bouwvergaderingen, calculaties
e.d.. Hij wordt daarbij geassisteerd
door dhr. Henk Bulten.

Een nieuw pand in een nieuwe
omgeving geeft heel vaak een ex-
tra uitstraling. Zo ook bij Wiltink
B.V. "Daar kan ik je een goed voor-
beeld van geven. Onlangs moest
hier iemand op het industrieter-
rein zijn. Kwam voorbij ons nieu-
we pand en stapte naar binnen.
We hebben er een opdracht aan
overgehouden. Toen ik hem vertel-
de dat wij tot dusver op het Hoge
zaten, was hij waarschijnlijk niet
bij ons terecht gekomen", zo zegt
dhr. Bernard Bloemendal.
Wiltink B.V. heeft dertien man
personeel. De afgelopen jaren is er
ieder jaar een nieuw personeelslid
bijgekomen. Bloemendal ver-
wacht dat deze trend zich zal
voortzetten, waarbij hij wel direct
de opmerking maakt dat het in de
huidige tijd niet altijd meevalt om
nieuw personeel aan te trekken.
Net als in zovele branches in de
maatschappij, hebben ook instal-

latiebedrijven de grootste moeite
om personeel te vinden.

De toekomst ziet dhr. Bloemendal
zeer optimistisch tegemoet. "De
installatiewereld wordt steeds gro-
ter. Vroeger ging het om een gey-
ser en een waterpomp. Tegenwoor-
dig komt er wel iets meer bij kij-
ken. Neem het loodgieterswerk:
riolering, waterleiding, dakbedek-
king etc". Installatiebedrijf Wil-
tink B.V. kent in feite vier "takken"
te weten verwarming, sanitair,
electra en het reeds genoemde
loodgieterswerk.
Volgens dhr. Bernard Bloemendal
ontlopen deze vier elkaar qua om-
zet niet veel. "Ons personeel is dan
ook voor ca. 75 procent 'universeel'
inzetbaar. Uiteraard hebben we
wel enkele specialisten in dienst".

Het aanleggen van centrale ver-
warming in woningen, bedrijven,
stallen, ook een terrein waar het
bedrijf zich dagelijks mee bezig
houdt, waarbij inbegrepen de ver-
koop van onder meer gaskachels.
Was het sanitair landelijk, jaren

geleden, een stelpost op de begro-
ting, tegenwoordig zijn de rollen
wat dat betreft omgekeerd. Dhr.
Bloemendal: "Wij doen dan ook
veel in luxe sanitair voor de parti-
culiere woningbouw. Uiteraard be-
dienen we ook graag de onderkant
van de markt. Ook daar spelen we
op in." De tak "electra" kan vol-
gens hem in het kort als volgt wor-
den samengevat: "We maken ver-
lichting zoals de klant dat wil"!

De klantenkring komt voor 50%
uit Vorden en directe omgeving.
Daarnaast ook veel klanten in
Warnsveld (25 procent). Dat een
klant bij Wiltink terecht komt,
heeft volgens dhr.Tternard Bloemen-
dal alles te maken met de vanouds
goeie naam van het bedrijf. Wat
ook als een "pluspunt" ervaren
wordt is, dat Wiltink B.V. ook op
zaterdag is geopend. 'Tegenwoordig
zijn met name veel jongeren op za-
terdag thuis of elders aan het werk.
Zij weten precies wat ze willen.
Hebben ze wat nodig dan weten ze
dat ze die dag altijd bij Wiltink te
recht kunnen. Een extra service dus".

Vorig jaar bestond het bedrijf 75
jaar. Ooit begon ene Sent Oelen in
1925 aan het Hoge als koperslager/
loodgieter. In 1963 begon dhr. Jan
Wiltink (schoonvader van Bloe-
mendal) bij Oelen. De naam werd
toen "VOF Oelen Wiltink". In 1965
ging dhr. Jan Wiltink alleen verder
met loodgieter/sanitair. In 1970
werd met C.V. begonnen, waarna
er in 1991 "electra" bijkwam.

De huidige directeur dhr. Bernard
Bloemendal trad in 1984 als lood-
gieter bij zijn schoonvader in
dienst. Twee jaar geleden nam hij
het bedrijf over en heeft hij zich
inmiddels de vier "takken van het
bedrijf' eigen gemaakt. Een jaar
geleden (maart 2000) was de fami-
lie Bloemendal ook in het nieuws.
Toen werd hen door de Werkgroep
"Leefbaarheid Vorden" de "Parel
van Vorden" over het jaar 1999 toe
gekend.

Nieuwstad 32,7251AJ Vorden, telefoon 0575-553405

VOP F>T? M Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

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

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
In de seniorenrubriek van april is
uitvoerig beschreven wat de cen-
trale voor vrijwillige hulpverle-
ning allemaal doet. Deze groep is
nu dringend op zoek naar nieuwe
vrijwilligers en daarbij gaat het
om mensen die:
1. Op bezoek willen gaan bij oude

ren die daar behoefte aan heb-
ben.

2. Mensen willen begeleiden bij
een bezoek aan huisarts of spe
cialist.

3.Willen gaan wandelen met
mensen die dat alleen niet kun-
nen of durven of aan een rol-
stoel gebonden zijn.

U bepaalt zelf hoe veel tijd u aan
deze activiteiten wilt besteden en
hoe vaak u in actie wilt komen.
Wilt u meer weten over deze zin-
volle tijdsbesteding, neemt u dan
contact op met de coördinator van
de SWOV, mevr. van Uden,tel
553405.
Ook als u pas over enige tijd be
schikbaar bent, kan het goed het
zijn alvast eens een gesprekje te
hebben om na te gaan of dit werk

iets voor u zou zijn. Bedenkt u wel
dat in het ouderenwerk het aan-
deel van de vrijwilligers van on-
schatbare waarde is.

BELASTINGTERUGGAVE
VOOR AOW-ERS

Ouderen laten vaak belastinggeld
liggen ,omdat zij ervan uitgaan
dat zij niet in aanmerkingvoor te
ruggave. Het gaat dan vooral om
kosten die gemaakt worden in ver-
band met ziekte en of handicap. In
KBO-wegwijzer nr.6 (maart 2001)
stond het volgende belangrijke ar-
tikel:
Veel ouderen denken dat men al-
leen voor aftrek van belasting in
verband met buitengewone lasten
in aanmerking komt bij langduri-
ge ziekte of handicap. Dat is niet
zo, ook de premie van de ziekte
kostenverzekering of het zieken-
fonds telt mee, alsmede een vaste
ouderenaftrek van f 1532,00 per
persoon. Daarbij kun u dan een
vast bedrag voor huisapotheek op-
tellen plus de kosten van het lid-

maatschap van de thuiszorgorga-
nisatie en de premie voor de uit-
vaartverzekering. Reiskosten in
verband met ziekten en alle eigen
bijdragen voor bijvoorbeeld een
bril, een hoorapparaat (ook de bat-
terijen) en een kustgebit tellen ook
mee. Het gaat uitsluitend om uit-
gaven die u zelf gedaan hebt en die
niet door een verzekering vergoed
worden. Het is nuttig om rekenin-
gen en bonnetjes te bewaren.
Mensen met alleen AOW, of AOW
en klein aanvullend pensioen ko-
men op deze manier snel boven de
drempel van 12,2% van het onzui-
ver inkomen. Alles wat daar bo-
venuit komt, komt voor aftrek in
aanmerking. En dat levert al gauw
enkele honderden guldens aan te
ruggave op.
Hoe krijgt u de belasting terug 7
Bij de Belastingdienst, tel 0800-
0543 vraagt u een T-formulier aan.
U heeft dan wel iemand nodig die
u bij het invullen kan helpen. Mis-
schien is er iemand in uw eigen
omgeving. Het ingevulde biljet
kan nog gedurende het hele jaar
worden ingestuurd. U kunt zelfs

dit jaar ook nog belasting terug-
vragen voor de jaren 1998 en 1999.
Is er niemand die u kan helpen bij
het invullen van het biljet, neemt
u dan contact op met de SWOV, tel
553405 en wij zullen proberen of
wij iemand kunnen vinden..

REUMALIJN
Per l januari 2001 is de Nationale
Reumalijn van start gegaan. Deze
lijn is de voorzetting van de aparte
informatienummers van de Reu-
mapatiïntenbond en het Natio-
naal Reumafonds. U kunt er te
recht met al uw vragen over reu-
ma. Zowel wanneer het over prak-
tische zaken gaat zoals hulpmid-
delen en fmanciïle regelingen als
wanneer u behoefte hebt aan een
luisterend oor van een deskundige
lotgenoot.

De Nationale Reumalijn is op
werkdagen bereikbaar van 10.00
tot 16.00 uur, tel 09900 - 2030300
(22 cent per minuut). Schriftelijke
informatie: Postbus 1370, 3800 BJ
Amersfoort.



Van bad tot whirlpool, van douche tot

stoomcabine. BouwCenter biedt indi-

viduele badkamer-oplossingen.

Ideeën krijgen de ruimte. Bezoek

de showroom van BouwCenter

HCI en ontdek de badkamer van uw

dromen. Veel inspiratie gewenst!

BouwCenterSHCI

BouwCenter HCI
ontwerpt vrijblijvend

een badkamer op maat

aar
KEUKENS » SANITAIR & TEGELS • BOUWMATERIALEN • SIERBESTRATINGEN • BOUWMARKT

Een perfecte badkamer begint met een
goed ontwerp waarbij geen centimeter
ruimte verloren gaat. De ontwerpers
van Bouwcenter HCI maken vrijblij-
vend een creatief ontwerp, gericht op
uw situatie en uw woonwensen!

BouwCenter HCI Hengelo Gld,
Kruisbergseweg 1.3, tel: {0575) 46 81 81
hct@hciubi.nl / www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:
maandagi t/rn vrijdag 08.30 -17.30 uur
vrijdag koopavoM 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 1000 -16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt
maandag t/m vrijdag 07.30-17.30 uur
vr i jd ag koopavo nd 19;00 - 21.00 u ur
zaterdag 08,00 -16.ÖQ uur

OPEN HUIS
ZATERDAG 12 MEI 2001 VAN 10.00 TOT 14.00 UUR

Centrumplan Ruurlo
'GYGINK'

6 L U X E A P P A R T E M E N T E N

Ruurlo ligt centraal in een van de mooiste gebieden van Nederland, de Achterhoek.
In dit karakteristieke dorp met een hoog voorzieningenniveau wordt een nieuw
"Centrumplan" gerealiseerd. De combinatie van ruimte, luxe, comfort en de centrale
ligging garanderen optimaal woongemak.

Oppervlakte ca. 100 m2. Prijzen vanaf ƒ 465.000,— v.o.n. (incl. inpandige berging en
parkeerplaats).

NOG 2 APPARTEMENTEN TE KOOP

Realisatie: Klaassen Vastgoedontwikkeling b. v.

JLTHOMA A
M A K E L A A R S

Prins Bernhardweg 7
7241 DH Lochem

T 0573 222 444
E info@thoma.nl

M
NVM

VESTIGINGEN: RIJSSEN - BRUMMEN - EERBEEK - GORSSEL

www.thoma.nl

Financieel advies?

Bel De Regt
Financiële Planning

Lochem 0573-255300
voor persoonlijk en

professioneel maatwerk

www.deregt.nl
Goed advies loont!

mfMjj&tMW&SI ^^-r Tonny Juftiërfs
< AUTOSCHADE

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. 0573-451161 • FAX 0573-454180

WWW.DEREGT.NL

Bezoek onze internet site

voor actuele
financiële informatie

De Regt Financiële
Planning

Lochem 0573-255300

Pannekoekboerderij

"De Heikamp"
NU HET HELE JAAR GEOPEND - MAANDAG RUSTDAG

Openingsrijden:
dinsdag t/m zondag van 11.00-21.00 uur
(keuken geopend van 12.00-19.45 uur)

GEVRAAGD
o ni ons t ca 111 te versterken:

• l part-time pannenkoekbakker (m/v)
• Vakantie- en weekend-medewerkers (m/v)

vanaf 15 jaar voor de keuken en bediening

Bel naar: Martine Nijsten ofEmma Kasteel, Pannekoekboerderij
"De Heikamp"Hengeloseiveg 2, 7261 LV Ruurlo, tel. 0573-452090

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

TEGELHANDEL
mullcr-uordcn bv

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

OLIE
BESTELLEN!

Vlotte levering
en scherpe

prijzen

m
Ruurtoseweg 45^7, Vorden, tel. 0575-551217



Erik Hulzebosch reikt
VGA** certificaat uit aan
Delta Groenbouw te Zutphen

Nieuwe uitgave: *Warnsveld
in grootmoeders tijd'

Uitreiking VCA** certificaat aan Delta Groenbouw door Erik Hulzebosch

Een feestelijke bijeenkomst
met als hoogtepunt de uitrei-
king van het VCA** certificaat
door Erik Hulzebosch wachtte
donderdagmiddag 19 april jl.
de medewerkers van Delta
Groenbouw te Zutphen.

Het VCA** certificaat staat voor
Certificaat Veiligheid, Gezondheid
Milieu Checklist Aannemers. Dit
veiligheidscertificaat is afgegeven
door Bureau Veritas. Meer dan

tweehonderd medewerkers heb-
ben de veiligheidsopleiding met
goed gevolg afgerond.

Deze uitstekende prestatie is mede
te danken aan de door Delta in sa-
menwerking met de Universiteit
Groningen ontwikkelde trainings-
methodiek "Eigen Initiatief Mo-
del". Het gebruik van deze metho-
diek heeft geleid tot een slagings-
percentage van 95%. Het VCA** cer-
tificaat is een bevestiging dat Del-

ta Groenbouw op de goede weg is.
Voor de opdrachtgevers is het een
kwaliteitswaarborg dat Delta
Groenbouw aantoonbaar voldoet
aan veiligheids-, gezondheids- en
milieueisen.

De bekende zingende marathon-
schaatser Erik Hulzebosch heeft
op feestelijke wijze de uitreiking
van het certificaat verricht, daar-
naast zong hij een aantal num-
mers.

GLTO overhandigt petitie aan
Gelders gedeputeerde van Boxem
en aan twee leden van de tweede kamer

Veel stallen van de varkens-
boeren zitten overvol omdat
er vanwege MKZ uitbraak in
Nederland, niet geslacht mag
worden en geen of maar weinig
vervoer mag plaatsvinden. Hier-
voor moet een oplossing voor
komen.

Op donderdag 19 april overhan-
digde een GLTO afvaardiging de
heer Boxem een petitie aan waarin
erop aangedrongen wordt om in

den Haag wat te regelen zodat hier
in de Achterhoek de varkens boe
ren weer normaal verder kunnen.
Bij de vrakens is in heel Nederland
geen Mond en Klauwzeer gecon-
stateerd.

Op donderdag 19 april kreeg de
heer Boxem, die naar Keijenborg
was gekomen, een petitie aange-
boden waarin de GLTO de gedepu-
teerde er op wil wijzen hoe ernstig
de situatie is.

Op vrijdag 20 april kwamen de
tweede kamerleden annie Schrei-
jer CDAJanneke Snijder WD naar
Keijenborg om dezelfde petitie in
ontvangst te nemen.

De tweede kamerleden hebben
toegezegd om in den Haag de
ernst van de situatie door te geven
en er bij minister Brinkhorst op
aan te dringen om een oplossing
te zoeken.

Deze maand verschijnt de twee-
de druk van het boekje 'Warns-
veld in grootmoeders tijd'. In
ongeveer 80 foto's en ansicht-
kaarten wordt een beeld ge-
schetst van 100 jaar Warnsveld,
Leesten, Wichmond, Vierakker
en Bronsbergen.

De eerste druk van het boekje is in-
middels enkele jaren uitverkocht.

Omdat er bij de boekwinkels in de
regio nog zeer regelmatig vraag
was naar streekboekjes, heeft de
uitgever besloten een tweede druk
op de markt te brengen.

Veel foto's zijn genomen in de om-
geving van de Martinuskerk en de
Dorpsstraat in het oude dorp. Op
de foto's is duidelijk te zien dat er
op veel plaatsen veel is veranderd
terwijl op andere plaatsen de tijd
is stil blijven staan. De tramrails
uit de Dorpsstraat zijn samen met

de bomenrij verdwenen terwijl het
'Huize Alpha' en het oude gedeelte
van het gemeentehuis nauwelijks
zijn veranderd.

Belangrijke gebeurtenissen voor
het dorp passeren ook de revue.
Op 8 september 1924 bezocht ko-
ningin Wilhelmina de gemeente
Warnsveld. In 1920 stroomde de
Baakse Overlaat over en kwam het
dorp deels onder water te staan en
in 1909, tijdens de geboorte van
prinses Juliana, waren er tal van
activiteiten op de Vordense Bin-
nenweg.

Ook van omliggende buurtschap-
pen heeft de samensteller foto's
gevonden. In d^ jaren twintig
kreeg de molen in Warken een
nieuwe as, stonden er nog talloze
boerderijen in de buurtschap Lees-
ten en had het dorp Wichmond
wel elektriciteit maar geen trottoir
en geen asfalt.

Biej ons in
d'n Achterhoek
Wie geregeld langs de weg zit met 'n auto wet t'r van met te praotn.
D'r wod nogal wat doodejach. Vandage een haze, margen een knien
en een enkele keer mot een ree 't oaverstekn met de dood bekoopn.
Afgeloopn wekke oaverkwam 't mien zelf ok nog weer 's. 't Was al
knap late ewodn met de praoteri'je biej een kennis in Linde. Onder de
hoge beukn in de Kiefskamp kreeg 'k opens een haze in 't lech. 'k
Prebeern um nog te ontwiekn, hoewel iej daor met op mot passen.

Anders zit iej zo hoge tegen een boom op, hè'j de auto in de knoffels
en lop de haze ow in 't bos uut te lachen. Maor goed, ik raakn gin
boom maor wel de haze. 'k Hele effen stille umme te kiekn wat t'r van
oaver was.. Maor nargens gin haze te bekennen, 'k Wolle eers 't bospad
nog inloopn maor angezien daor een rood-wit lint veurespannen was
bedach ik mien. Anders he'j zo nog een dubbele bekeuring" arï de bokse,
ene veur streuperi'je en ene veur loopn op verbaojen grond.

Dat woord steuperi'e brech mien trouwens op een ander verhaal. Een
verhaal oaver een veurval dat Hazen Jan oaverkommen is. Hazen Jan
streupn jao biej 't leaven. Op een goeien dag had e weer een haze
eschotn. Maor hee had t'r gin arg in dat t'r een veldwachter (Zo heiten
de politie in die dage) um in de gaatn kreeg. Hee d'r natuurlijk
vandeur, op huus an. Daor schroeven e de buks uut mekare. De loop
stok e zelf in de bokse, de kolf biej zien vrouw onder de rokke en de
haze vestopn e in de kinderwagen.

Effen later kwam de veldwachter biej eur binnen. "Iej bunt t'r
gluujend biej, Hazen Jan, 'k heb ow ezien." "Dan he'j ow wel vegist,
zuuk de boel maor nao" Hoe de veldwachter ok praotn, hee wodn d'r
niks wiezer. Too opens prebeern hee 't biej kleine Willemken die in 'n
hook van de kokken 't geval ankek.
"Hier jong he'k een gulden. Den is veur ow a'j mien veteld waor ow
vader de buks en de haze hef.
"Jao", zei Willemken,"Wat mien vader in de bokse hef, hef moeder
onder de rokke en 't gevolg lig in de kinderwagen"

Wat zukke apen al wies kont wean biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Collecte Kinderhulp blijft hard nodig

Groeiend aantal aanvragen
voor kansarme kinderen
Het Nationaal Fonds Kinder-
hulp heeft van 6 mei tot en met
12 mei 2001 de jaarlijkse natio-
nale collecteweek. Bijna 30.000
vrijwilligers gaan op pad om
geld in te zamelen voor kinde-
ren die te maken krijgen met
jeugdhulpverlening. Dat is
hard nodig, want het aantal
aanvragen voor financiële on-
dersteuning groeit nog elk jaar.

Kinderhulp zet zich al 40 jaar in
voor kinderen in Nederland die
het minder goed getroffen hebben,
vaak als gevolg van een verstoorde
situatie thuis. Via verschillende in-
stellingen voor jeugdhulpverle-
ning probeert Kinderhulp wat
meer kleur in hun bestaan te bren-
gen. Zo maakt Kinderhulp het mo-

gelijk dat deze kinderen 's zomers
een weekje op kampeervakantie
kunnen, lid kunnen worden van
een sportclub, dat er een schom-
mel komt bij het kindertehuis of
dat ze Sinterklaas kunnen vieren.

In Gelderland doen onder meer de
Stichting Jan Pieter Heije in Oos-
terbeek, de Stichting Jeugdbe-
scherming en Jeugdhulpverlening
Gelderland in Arnhem, het Cen-
traal Bureau Jeugdzorg in Nijme-
gen en de Hoenderloo Groep in
Hoenderloo regelmatig een be-
roep op Kinderhulp. Zo kregen zij
in de loop van 2000 respectievelijk
bijdragen voor ATB-fietsen, ver-
schillende bijdragen voor indivi-
duele kinderen, kleding en groeps-
vakanties.



TOPCOLLECTIES
RAAMDECORATIE

Naast Luxaflex
en Bécé hebben wij een
Deco Home collectie
raamdecoratie.
Een collectie van top-
kwaliteit die bovendien
aantrekkelijk geprijsd is.

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

Wij zijn geopend van:
ma t/m do 8.30-17.30 uur
vrij 8.30-21.00 uur
zat 8.30-16.00 uur

U bent welkom.

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

www.compusystem.nl
KeuzePC _^*^^^^^^^ v.a. 11.695,-
AMD Duron 700 Mhz,428 Mb intern götleuöefi, 10 Gb narddtsk .:.:.:. f 1.695,-
AMD Duron 800 Mfit 12' 3 m f 1.845,-
AMD Athlon Thund< ,) MH f 2.095,-
AMD Athlon Thunderbiret 10ÖÖ MH 128 Mb in; jen, 20 Gb harddisk f
2.245,-

SpelletjesP< V.aif 2,245,-
AMD Athlon Thundefbird 900 MHz, t MB: intern geheugen, 20 Gb
NVidia Riva TNT2 3
AMD Athlon Thunck jen,
Geforce II MX 32 Mb AGP VGA TV-Out; 2Q:Gb harddisk

2.245,-

lf 2.345,-

PC-133 MHz., UQMA 66 / 1ÖÖ ATX Moederbord, 64 MB (behalve bij cte SpeiletjesPC)
VGA, PC '97 Óoundi 52 X AO iem, 1.0 / .100 Mbps NetvVerkkaart,
1.44MB Diskdrive, Midi-Towér ATX, Wth95:;/98 Toetsenbord, Scroli Myfe.

^jjiÊL Actie:
Bij aanschaf van een nieuw systi

een LG 8 x 4 x 32 CD-Rewriter voor f 99,-
(i.p.v. de CD-Rom)

Opties:
15 inch monitor f 389- • 17 inch monitor f 495- • i.p.v. CD-ROM een LG 8 x 4 x 32

CD-Brander f 225- en 12/40 DVD-Speler f 99- • Umax USB Scanner f 179-
• 240W Computer Speakers f 45,-. Alle andere onderdelen op aanvraag.

Elke zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur - tel. 0575-555960
Biesterveld 16 - Bezoek op afspraak

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

>A

L

the place tof party peopte
KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544 461308

WWW.CITYLIDO.NL
info@citylido.nl

DE MEGADISCO MET 6 ZALEN

Flightcase
De Sjonnies_

"Torkest
RPJLfiand _

Van Dik Hout
voorverkoopTocus/RadstaRe/CityLido

Kaliber _

V-Malnemelvvaart

DancePlanet
met o.aTDJSteplien & DJTPaïrij

SI

Zondag tussen 21.00 en 21.30 uur gratis entree
Ov-weekkaarthouders op zondag tot 23.OO uur gratis entree

uitgezonderd *avonden

De openbare bibliotheek Vorden
zoekt

Algemeen
O secretaris m/v

Hoewel de dagelijkse gang van zaken in handen van
professionals is, wordt het beleid bepaald door een
bestuur van vrijwilligers. Dat bestuur heeft behoefte
aan aanvulling met een energieke, administratief in-
gestelde man/vrouw.

Heeft u...

• visie op het besturen van een organisatie, waarin
zowel professionals als vrijwilligers werken

• affiniteit met openbaar bibliotheekwerk
• ervaring met het beheren van informatie
9 de vaardigheid om verslagen te maken
• goede contactuele eigenschappen ...

Dan zou u het bestuurslid kunnen zijn die wij zoeken!

Heeft u belangstelling?
Wilt u zich dan schriftelijk melden bij de voorzitter van
het bestuur, de heer D. Wallenburg, p/a openbare
bibliotheek Vorden, Dorpsstraat 3, 7251 BA Vorden.

Wilt u eerst nader worden geïnformeerd?
Neemt u dan contact op met de bibliothecaresse.

De bestuursfunctie is onbezoldigd.

Bibliotheek
Vorden

De openbare bibliotheek is gesloten op

vrijdagavond 4 mei
na 19.3O uur
(i.v.m. dodenherdenking)

zaterdag 5 mei
(herdenking bevrijdingsdag)

Gezocht:

zaterdag-
medewerkers m/v
min. leeftijd 17 jaar.

Inlichtingen/opgave:
Telefoon 0575-551225
(G. Walgemoet)



Collecteweek Astma Fonds 14 t/m 19 mei

Astma fonds werkt aan
een gezonde samenleving

DE KOOPOVEREENKOMST

Door Martijn Nieuwenhuis en Ben-
no Klein Goldewijk

Artikel l van Boek 7 van het Bur-
gerlijk Wetboek (verder: BW) geeft
de definitie van de koopovereen-
komst: "Koop is de overeenkomst
waarbij de een zich verbindt een
zaak te geven en de ander om
daarvoor een prijs in geld te beta-
len". Het gaat bij een koopovereen-
komst altijd om een koopprijs die
in geld wordt uitgedrukt, omdat
er anders sprake is van een ruil-
overeenkomst.

De koopovereenkomst is in 1838
reeds in het BW opgenomen en is
waarschijnlijk de meest gesloten
overeenkomst. Een overeenkomst
die geregeld wordt in het BW
noemt men overigens een zoge-
naamde benoemde overeenkomst.
De koopovereenkomst is vormvrij.
Dat wil zeggen dat een schriftelijk
stuk, ofwel akte, geen bestaans-
voorwaarde is. Hieruit blijkt dat
een mondelinge koopovereen-
komst ook bindend tussen partij-
en is. Als bewijsmiddel is een akte
uiteraard bijzonder zinvol en het
is daarom ook belangrijk na het
aangaan van de koopovereen-
komst een en ander schriftelijk
vast te leggen. De juiste omschrij-
ving van een dergelijke onder-
handse akte is "een ondertekend
en gedagtekend stuk waarvan de
inhoud als bewijs van koop en ver-
koop is opgemaakt". Hierin is een
belangrijke taak voor de NVM-ma-
kelaar of rentmeester gelegen, om-
dat deze immers over de meest re-
cente conceptakten beschikken,
zodat de juridische bepalingen
daarin actueel zijn.

In feite behelst de koopovereen-
komst om uiteindelijk tot de over-
dracht van een zaak te komen.
Men gaat in dit stadium een ver-
bintenis jegens de ander aan: de
een om de zaak te leveren op een
bepaald tijdstip en een bepaalde
plaats, de ander om een bepaald
geldbedrag op een bepaald tijdstip
en een op een bepaalde plaats te

voldoen. Een koopovereenkomst
komt tot stand zodra er "wilsover-
eenstemming" is tussen de betrok-
ken partijen, dat wil zeggen dat de
koop en verkoop tussen partijen
als voltrokken wordt beschouwd
zodra zij het eens zijn over de prijs
en de zaak, zonder dat die prijs is
betaald, dan wel de zaak geleverd
is. Dit is dan ook de "verbintenis-
rechtelijke fase".

Hierop volgt de levering van de
zaak. Bij vastgoed vindt deze leve-
ring plaats op het kantoor van de
notaris, ook wel bekend als het
"transport". Deze fase behelst de
eigenlijke eigendomsoverdracht
en is de "zakenrechtelijke" uitvoe-
ring van de koopovereenkomst.
Let wel: na deze levering is de juri-
dische eigendom van vastgoed
nog niet overgedragen! Dit ge-
beurt pas op het moment dat de
akte van levering, opgesteld door
de notaris aan de hand van voor-
noemde koopakte en door partijen
ondertekend in het bijzijn van die
notaris, is ingeschreven in de
Openbare Registers van het Kadas-
ter (KADOR). Meestal js dit een
werkdag na de levering?

Verwarrend is voor velen de term
"voorlopige koopakte". Deze term
wekt de suggestie dat men na het
aangaan van de koopovereen-
komst zonder probleem van deze
overeenkomst zou afkunnen, met
andere woorden dat men niet ver-
bonden is. De koop is echter wel
definitief! Het "voorlopig" duidt
op het feit dat de "onderhandse"
koopakte opgesteld door partijen
de voorloper is van de akte van le-
vering die door de notaris wordt
opgesteld. Deze akte moet wel aan
bepaalde vormvereisten voldoen
en wordt daarom een zogenaamde
authentieke akte genoemd.

In Afdeling 2 van Boek 7 van het
BW is geregeld welke verplichtin-
gen de verkopende partij heeft. De
hoofdverplichtingen zijn:
l- Het leveren van de zaak (dit is

zowel een feitelijke, als een ju-
ridische levering. Bij de feitelij-
ke levering valt bijvoorbeeld te
denken aan de overdracht van

de sleutels. De juridische leve
ring behelst de overschrijving
van de akte van levering in de
Openbare Registers).

2- Het vrijwaren van de zaak voor
verborgen gebreken en aan-
spraken door derden. (Bij dit
laatste valt bijvoorbeeld te den-
ken aan een schuldeiser van de
verkopende partij die beslag
kan laten leggen op het vast-
goed, waardoor de kopende
partij wordt opgezadeld met
een probleem en aldus het
"rustige en vreedzame bezit"
zal missen).

In Afdeling 4 van Boek 7 van het
BW is geregeld welke verplichtin-
gen de kopende partij heeft. De
hoofdverplichting is:
l- Het betalen van de koopprijs

op de tijd en plaats zoals die in
de koopakte zijn vermeld.

Met betrekking tot de betaling van
de overeengekomen dient te wor-
den opgemerkt dat dit plaatsvindt
door tussenkomst van de notaris.
Deze houdt de door de koper ge
storte koopprijs onder zich, totdat
de verkoper aan alle verplichtin-
gen heeft voldaan. In de praktijk
krijgt dit gestalte doordat de nota-
ris na de eigendomsoverdracht op
diens kantoor, overgaat tot de zo-
genaamde narecherche. Dit is een
herinzage van de Openbare Regis-
ters om na te gaan of er niet toe
vallig direct na de levering door
derden beslag op het vastgoed is
gelegd. Worden er door de notaris
geen beslagen geconstateerd, dan
gaat hij over tot de doorbetaling
van de kooppenningen aan de ver-
kopende partij.

Uiteraard is bovenstaande geen
volledige uiteenzetting van alle
bijkomende aspecten, maar ge
tracht is een algemeen beeld te
vormen van hetgeen er bij de koop
en verkoop van vastgoed komt kij-
ken. Voor meer vragen kunt u ui-
teraard contact met ons opnemen!

Beide auteurs zijn werkzaam bij:
De Bos Makelaardij o.g. b.v. te
Zutphen.
Bezoek de website: www.debos.nl

Uitvoering Keyboard Club
Op zaterdag 21 april j J werd in
het Dorpscentrum in Vorden de
jaarlijkse uitvoering gehouden
van de Keyboard-Club. De
avond werd gevarieerd inge-
vuld door beginners- en gevor-
derdengroepen.

De sfeer was spontaan, open en
persoonlijk. Vergelijkbaar met hoe
het in de les gaat. De nadruk ligt
op plezier met muziek. Alle kinde
ren straalden dit plezier uit. Een
aantal zelf bedachte stukjes voer-
den zij uit op eigen initiatief.

Gea en Hans Weenk, de muzikale
leiding, willen de kinderen weg-
wijs maken in de muziek en daar-
bij een schoolse sfeer vermijden.
Iedereen noemt hen dan ook ge
woon bij de voornaam, naar 'juf

en 'meester' luisteren zij niet. In
het toneelstukje waarin de kids
een les naspelen kwam dat ook op
grappige wijze naar voren.

De sfeer zat er goed in. Een zelfbe
dacht alternatief op Kortjakje, uit-
gevoerd door twee broertjes, zette
de zaal helemaal op stelten. Ook
de aankleding van het liedje Que
Si Que Non met dans was leuk.

Een groepje van vier leerlingen
van het eerste uur maakte van de
gelegenheid gebruik om Gea en
Hans te bedanken met een bloe
metje omdat zij na 7 jaar afscheid
gaan nemen. Kortom een lust voor
het oor en voor het oog. Een gezel-
lige avond, genieten voor jong en
oud. Dank voor de vrolijke noot en
graag tot volgend jaar!

EK motorcross
Lichtenvoorde
afgelast
Zoals zo veel grootschalige
buitenevenementen is ook de
Internationale motocross mee-
tellend voor het Europees
Kampioenschap 250/500 cc die

op eerste Pinksterdag 2 juni in
Lichtenvoorde verreden zou
worden voorlopig afgelast.

Na Paaspop in Zieuwent, Harre
veld on Wheels en Dynamo Open
Air is dit het vierde evenement in
de gemeente Lichtenvoorde dat
slachtoffer is geworden van het
heersende MKZ-virus.
De Lichtenvoordse motorclub

MACL is zelf na nauw overleg met
omliggende grondeigenaren en de
gemeente tot de conclusie geko-
men dat het op dit moment niet
verantwoord is het evenement
door te laten gaan.

Voorzitter Karel Bonsen: 'We heb-
ben tot nu toe met al onze evene
men ten goed samen kunnen wer-
ken met onze buren, die hoofdza-
kelijk in de agrarische sector actief
zijn.

Die in jaren opgebouwde goede
relatie willen we door het laten
doorgaan van het Europees kam-
pioenschap motocross niet op het
spel zetten.

De gemeente heeft ons geen ver-
bod opgelegd, maar het zou na-
tuurlijk ongeloofwaardig zijn om
een week na Dynamo Open Air,
dat niet door mag gaan, op het-
zelfde terrein wel een ander groot
evenement te organiseren.'

De MACL, de Nederlandse motor-
bond (KNMV) en de Europese bond
zijn op dit moment in overleg met
de motorsportbond van San Ma-
rino.

Daar staat voor 29 juli een EK, op
het programma en de vraag aan
hen is of ze genegen zijn die da-
tum met Lichtenvoorde te ruilen.

Meer dan 6 miljoen gulden
haalden ruim 55.000 collectan-
ten in 2000 op voor het Astma
Fonds. En ook dit jaar zetten zij
zich van 14 tot en met 19 mei
weer in voor mensen met astma
of COPD (chronische bronchitis
en longemfyseem).

Het Astma Fonds houdt voort-
durend de vinger aan de pols en
gaat actief aan de slag met nieuwe
ontwikkelingen in de samen-
leving, zoals het roken op de
werkplek.

Verder stimuleert en subsidieert
het Astma Fonds wetenschappelijk
onderzoek, bijvoorbeeld naar de
toename van het aantal kinderen
met astma en COPD (chronische
bronchitis en longemfyseem) bij

ouderen. Het Astma Fonds collec-
teert om de kwaliteit van leven
van deze mensen te verbeteren.

Maar ook het geven van voorlich-
ting aan een breed publiek en het
behartigen van de belangen van
1,6 miljoen Nederlanders met
luchtwegklachten, iedereen kan
rekenen op de steun van het
Astma Fonds.

Het Astma Fonds financieert al het
werk door giften van particulieren
en het bedrijfsleven. En ook het
komende jaar is de steun van het
Nederlands publiek hard nodig.

Voor informatie over astma en
COPD kunt u dagelijks tussen 9.00-
17.00 uur gratis bellen met de
Caralijn 0800 - 2272596.

o l i tie varia GROEP

Op 20 april vond er een aanrijding
met een ree plaats op de Lindese
weg. De ree is na de aanrijding het
bos weer ingevlucht. Er ontstond
lichte schade aan de betrokken auto.

Op 20 april tussen 8.00 en 18.00
uur werd er een damesfiets ont-
vreemd vanaf het NS-station in
Vorden. Hiervan werd aangifte ge
daan.

Op 21 april vond er een winkel-
diefstal plaats bij een supermarkt
in Vorden. De minderjarige dader
werd aangehouden en kreeg een
wijziging naar buro Halt.

Op 22 april kwam op de Tolweg
een 40-jarige fietser ten val, omdat
er plotseling een hond de straat op
kwam lopen. De betrokken fietser
reed op een racefiets en liep ver-
wondingen op aan zijn hand en
had vermoedelijk een hersen-
schudding. Hij werd voor behan-
deling overgebracht naar het zie
kenhuis.

Op 23 april vond er een aanrijding
plaats aan het Jebbink. Hierbij wa-
ren twee personenauto's betrok-
ken, die hierdoor schade hadden
opgelopen. Er was niemand ge
wond geraakt.

Op 25 april vond er een aanrijding
met letsel plaats in de Dorpsstraat.
Een 38-jarige inwoner uit Kranen-
burg werd bij het oversteken van
de weg, aangereden door een 45-
jarige inwoonster uit Vorden. De
overstekende man kwam op de
motorkap terecht en viel op het
wegdek. Hij is voor behandeling
overgebracht naar een zieken-
huis.

Op 25 april vond er een kop-staart
aanrijding plaats op de Zutphen-
seweg. Een bestuurder van een
personenauto zag te laat dat de au-
to die voor hem reed, de School-
straat in wilde rijden. Hij reed te
gen de achterzijde van deze auto
aan, waardoor materiële schade
ontstond.

Op 24 en 26 april hebben diverse
politieagenten hun medewerking
verleend bij het afleggen van het
theoretisch en praktisch verkeers-
examen. De leerlingen van groep 7
van de basisscholen werden ge
toetst op hun verkeerskennis. Alle
leerlingen zijn voor beiden exa-
mens geslaagd.

Op 4 april 2001 werden in Vorden
een veertigtal certificaten Politie
Keurmerk Veilig Wonen uitgereikt
aan bewoners uit Vorden, Wich-
mond en Kranenburg.

Het ging om woningen aan het He
ijink, Biesterveld, Addinkhof, De
Eendracht, Kerkweide, De Leagte
en Ludger. Door woningcorporatie
'De Stiepel' en het politieteam Vor-
den/Steenderen/ Warnsveld werd
vorig jaar besloten samen te gaan
werken met het doel de woningen
veiliger te maken.

Door een extra investering aan het
hang- en sluitwerk, volgens de nor-
mering van het Politie Keurmerk
Veilig Wonen, voldoen de wonin-
gen nu aan deze eisen. De investe
ring werd gedaan door 'de Stiepel'.

De uitreiking van de certificaten
vond plaats in het Dorpshuis, in
aanwezigheid van Burgemeester
Kamerlingh. Er werd een feestelijk
tintje aan de avond gegeven, door
iedereen te ontvangen met een
kopje koffie en een Vordense zwa-
menhals daarbij.

De avond werd geopend door de
teamchef van de politie, mevr. Hof-
man. Aansluitend sprak de direc-
teur van 'de Stiepel' de heer Wes-
tenbroek.

Door zowel mevr. Hofman, als de
heer Westenbroek werd de samen-
werking als positief ervaren.

De heer Westenbroek sprak de
hoop uit dat de bewoners zich
door deze aanpak prettiger en vei-
liger zouden gaan voelen in hun
woning. Mevrouw Hofman vertel-
de dat door de getroffen maatre
gelen de kans op een inbraak aan-
zienlijk kleiner is geworden.

Zij sprak tevens haar hoop uit om
samen te werken met de burgers.
Want: 'attente buren winnen het
van dubbele sloten'.
Vanuit deze gedachte kan een ie
der op zijn eigen terrein een bij-
drage leveren aan een veilige
woonomgeving.

De eerste gast van deze avond
werd extra in het zonnetje gezet.
Zij ontving naast het certificaat
een bos bloemen aangeboden
door mevr. Hofman.

Tijdens de avond werd er een film
getoond met de titel: 'Bij mij bre
ken ze niet in'. De film laat op een
speelse wijze zien wat het keur-
merk inhoud en geeft daarbij ook
tips aan de bewoners.

Nadat de certificaten waren uitge
reikt werd de avond afgesloten.
Hoewel er was gehoopt dat er
meerdere bewoners aanwezig zou-
den zijn was het een geslaagde
avond.



GAAT U OOK
MET DUTHLER
DE LUCHT IN?

Bij Duthler f n ZutpHen maakt ||| j||||I
maand mei kans op een
VI P-1 uch tba Uo n va a rt, i n clUsief ;|ii
heerlijk buffet met drankjM
Tevens krijgt u dan een gratis
polo met bijpassende cap en
uiteraard na afloop het lucht-
doopeertificaat. 1: l ||fli "il-i:i:.i

Win \\
een gratis \\

ballon- /^
vaart! /

Bij iedere 100 gulden besteding krijgt
u een kanskaart. Dus u bepaalt zelf
hoeveel kans u maakt»

De winnaars yvqr^en bekend gemaakt
vanaf vrijdag T juni in onze winkel. Op
vrijdag 6 juli gaan de winnaars tijdens
het ballonvaartfestival bij Vesting
Bronsbergen de lucht ir^ Wilt u pok mee?
Korn dan in mei naar de Troelstralaan in
Zutphen. Het Duthler modeteam staat
voor u klaar met de mooiste mode voor
dames en heren.

U t p H 6 ;::rV-:

Troejstralaan 39-43, (0575) 52 60 80
Zieken huis: rl De ;5tö vëri/ ;rötohd e rechts/ 2e: str, l inks

Ons mode-advies goot verder dan wijzen naarde paskamers.

m ^

Solide knikarmschermen met wit
gemoffeld frame en buismotor.
In diverse maten met doek in groen
streepdessin. Tijdelijk met extra korting
en GRATIS MONTAGE!

Breedte Uitval Van

250 cm 200 cm 4338̂
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300 cm

350 cm

400 cm

450 cm

500 cm
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250 cm
.2498r

2598^
^HS Ook leverbaar met oogwindwerk

Nu voor

1498,'

1698,'

l 798 ,~

1 898 ,~

1 998,"

2098 ,'

2198,'

Knikarmschermen nu extra
voordelig en gratis gemonteerd!
V o r d e n
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Eïbercpen
J.W. Hagemanst raa t 3
Tel. 0545-474190

HELMINK
meubelen www.helminkmeubelen.nl

H E L M l N K M A A K T H E T M O O l E R B l J U T H U I S

In onze nieuwe
plattelandswinkel
vindt u de nieuwe collectie:
• Sandalen o.a. Bighorn, Ottima
• Vrijetijdskleding o.a. Fleece, Parka, Oudoor
• Werkkleding o.a. Havep, Vlach, Beaver, etc.
• Werkschoenen o.a. Gerba, Emma, Cofra, etc.
• Regenkleding, jacks etc.
• Bodywarmers, luxe vanaf f 39,95
• Hoeden, petten, waxhoeden, sokken, etc.
• Alle merken klompschoenen
• Kwaliteitsklompen al vanaf f 12,50

Alleen het beste Is goed genoeg,

en altijd voordeel!

Suèters
Klompenfabriek, museum en markthandel Suèters

Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg
Telefoon 0575-463030 • Fax 0575-462548

www.sueters.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
Drukkerij Weevers b.v.
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

BH

23,687505!

il). Wildkamp

Hoofdkantoor. Lutten (Ov.) 0523-682099

Bercwfe (OU.)
M. 0545-272795

Te huur:

ruimte
± 160 m2

Inlichtingen:
N.H.A. van Goethem

0575-553135
Vorden



Vanaf l mei 2001
Haal de brochure bij postkantoor of bibliotheek

infolijn osoo-ao5i



KUNSTSTOF & ALUMINIUM

A RWI b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

0573-253039 - Fax 0573-254919 - MOM 0654220156

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities

Zaterdag 5 Mei te Vorden
Woensdag 9 Mei te Warnsveld

De Jaarlijkse voorjaars &

*-««?' ;'4y •; •Sr; \f*> '
Sloer-isierkunst
Elbrink

Meer dan 100 soorten
Geraniums, Fuchsia.s Stekperkplanten,
Vele soorten Kuipplanten, Hangpotten
En tien talen soorten perkgoed planten.

Plaats:
5 mei '01 Burg Galleestraat 5 / 7 Vonden

van 08.30 tot 17.00
9 mei' '01 De Dreiumme 49 Wamsveld

van 08.30 tot 18.00
Graag tot ziens!!

Georganiseerd door de plaatselijke bloemist "Bloemsierkunst Elbrink" Vorden &
Warnsveld 0575 - 55 14 36 fax 0575 - 55 10 75
Terwijl u wacht is er koffie met lekkers, van de echte banket bakker Fred Bosvelt

En net als ieder jaar,
neem uw eigen bloembakken mee,
wij planten deze, met de bij ons gekochte
perkplanten weer GRATIS op!!

Burg.Galleestraat 6, 7251 EB Vorden
Tel. 0575-551750 Fax. 0575-555516

frédBosvel'
VORDEN / WARNSVELD

Tel. (0575) 55 14 36
Fax (0575) 55 10 75

klantvriendelijke

De winkelslager
die dit lee'
belt nu: (0573) 25 14 21

Helaas gaat Patrick ons na zeven jaar verlaten. Een kans
dus voor een enthousiaste winkelslager, die het verkoop-^
team in onze ambachtelijke keurslagerij wil komen
versterken. Interesse in deze leuke rull-time job, bel dan
naar Jan van der Neer voor een vrijblijvend gesprek.

Keurslager r £
Jan v/d Neer

Walderstraat 34

7241 BJ Lochem

Tel. (0573) 25 14 21

Fruitbomen hoog- en halfstam
Bolbomen Prunus, Catalpa
Dakplatanen en leibomen
Bosplantsoenen 20 soorten
Haagbeplanting beuk, meidoorn, etc.
Magnoliabomen
Struikrozen in soorten
Rhododendrons in diverse klassen
Haagconiferen thya's 140/160 cm nu 10% korting

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht

BOOMKWEKERIJ TUINAANLEG HOVENIERSBEDRIJF

G.J. HALFMAN
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon 0575-461424

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. Gene-
raalsweg 23, Heelweg bij Vars-
seveld, tel. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Contactjes?

Om de kwaliteit te waarborgen, zoeken wij
ter aanvulling van het team

BOUWBEDRIJF B.V.

Van Reedestraat 14,
7131 BE Lichtenvoorde
is een middelgroot bedrijf,
regionaal opererend,
dat haar sporen heeft
verdiend in het veelvuldig
realiseren van vrijstaande
woningen die grotendeels
op een traditionele wijze
worden gebouwd.
Daarentegen nemen
verbouw en renovatie een
steeds grotere plaats in.
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beschikt over een
eigen werkplaats waar de
kozijnen, trappen en de
kappen voor eigen werken
worden vervaardigd.

Steeds meer opdrachtgevers
kiezen voor de kwaliteit van
Imu&d die dagelijks door
een goed gemotiveerde
groep vakbekwame mensen
wordt verwezenlijkt.

voor machinale houtbewerking

en
metselaars
met oog voor detail

die geheel zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren
naar alle tevredenheid van de opdrachtgever.

Wat kunnen wij je bieden:
• een prettige werksfeer met een sterke teamgeest

waarin je mening daadwerkelijk telt
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Diegene die dit aanspreekt en deze uitdaging aandurft, kan contact
opnemen met Edwin Rensing of Wilbert Veerbeek. Zij zullen je uit-
nodigen voor een bezoek, waarna je rondgeleid zult worden door het
bedrijf om je zo in staat te stellen van alle facetten kennis te nemen.

Telefoonnummer

0544 371 300 b.g.g. 0544 377 872 of 0544 377 574



Romantische heesters
voor sfeer in de tuin

Succesvol museumweek-
end voor het Nederlands
Politie Museum

Je hebt romantische rozen met
bloemen waar de nostalgie als
het ware vanaf druipt. Sommi-
ge andere heesters hebben dat
ook. Als je die ziet en ruikt, dan
bekruipt je zo'n gelukzalig ge-

- voel.

Zo moeilijk is het niet om met
deze heesters in uw tuin een ro-
mantische sfeer te scheppen.

Wat zijn eigenlijk romantische
heesters? Dat is een moeilijke
vraag om te beantwoorden. Toch
heeft iedereen bij het begrip 'ro-
mantische heester' wel bepaalde
voorstellingen.

Wie vlinders in zijn buik heeft,
ziet de wereld om zich heen in een
roze waas. Knijp je ogen een beetje
dicht en alles om je heen wordt
een stuk zachter en warmer om te
zien. Men heeft het dan wel eens
over een omfloerste blik. Het is
duidelijk dat bij zo'n blik geen fel
Ie, schreeuwende kleuren passen.

Romantische heesters hebben die
dan ook niet. Hier vieren de pastei-
tinten hoogtij, of zijn de bloemen
zuiver wit.

MAAGDELIJK WIT

Tot de laatste categorie hoort de
Exochorda racemosa. De plant
heeft een bijna onuitspreekbare
naam, maar is oh zo mooi

Hij bloeit in mei met prachtige
trossen van witte bloemen. Een
van de exochorda-soorten heet
'The Bride', de bruid. Die naam
zegt al genoeg.

De verwijzing naar het ongerepte
van de bruid, komen we ook tegen
bij de Deutzia. Deze heester heet
in gewoon Nederlands bruids-
bloem; alsof dat al niet roman-
tisch genoeg is!

Bruidsbloemen zijn er in tal van
soorten en maten. Zo is er een
groep van Deutzia's die niet veel
hoger worden dan l tot uiterlijk
1,5 m. Die laten zich uitstekend
toepassen vooraan in een heester-
border.
Als solitaire heesterrjes zijn ze ook
prachtig. Een andere groep haalt
de 2 m wel. Die zijn dus meer ge
schikt voor de wat grotere tuin.
De meeste bruidsbloemen zijn wit,
maar er zijn er ook met een roze

zweem, of zelfs helemaal roze. Ze
ker bij de Deutzia toont roze min-
stens zo romantisch als wit.

ROZE BEAUTY

Uitgesproken roze bloeit de Kolk-
witzia. In het Engels heet deze
struik Beautybush. Daarmee is
niets te veel gezegd, want Kolkwit-
zia is een beauty. De 2 m hoog wor-
dende heester lijkt een beetje op
de wat meer bekende Weigela,
waaraan hij ook verwant is.

De roze bloemen zijn groot en
klokvormig. De Kalmia doet wat
het blad betreft een beetje denken
aan de rododendron. Net als de be
kende struik is ook de Kalmia win-
tergroen. Dat is plezierig want een
goed ingerichte tuin kan niet zon-
der wintergroene struiken.

De bloemen zijn overigens wel
heel anders dan van de rododend-
ron. De breedbladige Kalmia lati-

folia bloeit met 2,5 cm grote zacht-
roze bloemen en wordt wel 3 m
hoog.

Het smalbladige zusje heet Kalmia
angustifolie. Die is met een maxi-
male hoogte van l m bij uitstek ge
schikt voor de kleinere tuin. De
soort 'Rubra' bloeit heel rijk met
karmijnrode bloemen.

ROMANTISCHE GEUREN

Geur speelt bij de beleving van een
tuin ook een grote rol. Neem de se
ring of de kamperfoelie. De geuren
daarvan dragen bij tot het gevoel
van romantiek in de tuin.

Maar pas op: zet niet te veel zwoe
Ie 'geurders' bij elkaar. Dan wordt
het namelijk al gauw te veel. Net
zo min als de romantische tuin
geen kakofonie van kleuren kan
zijn, moet ook met de geuren
enigszins subtiel worden omge
sprongen.

Het Nederlands Politie Museum
aan de Arnhemseweg heeft een
succesvol museumweekend ach-
ter de rug.

Een kleine 1500 bezoekers (zater-
dag 578, zondag 892) vonden hun
weg, veelal op de fiets, naar het
museum. Tijdens een regulier
weekend ontvangt het museum
ruim 200 bezoekers.
Speciaal voor het museumweek-
end konden de bezoekers een kijk-
je nemen achter de schermen van
het collectiebeheer: collectiemede
werkers toonden objecten uit de
depots en vertelden de bezoekers
hoe collectiestukken voor de toe
komst behouden en beheerd wor-

den en welke handelingen nodig
zijn voordat een object gepresen-
teerd kan worden.
Kinderen konden zich verkleden
als boef of agent of tekenen en
kleuren. Tengevolge van de MKZ-
crisis moest de ballonnenwed-
strijd worden afgelast, maar in al-
lerijl werd een nieuwe activiteit
voor kinderen bedacht: het ont-
werpen van een alternatieve vlag
voor het museum. Het ontwerpen
van een alternatieve vlag voor het
museum. Het resultaat: 150 door
kinderen ontworpen vlaggen.

Ten opzichte van vorige jaren wer-
den dit jaar meer volwassen be
zoekers (18+) geteld.

Brpodsoorten met
tuinkruiden in opkomst
Broodsoorten met kruiden en
zaden maken een gestage op-
mars ui Nederland. Niet alleen
bij bakkers maar ook in de ho-
reca. Daar worden broden met
typische mediterrane kruiderij
als tijm, basilicum en oregano
al langer gesignaleerd, samen
met tapenade. Deze grove pasta
van olijven, kapperrjes, knof-
look en olijfolie vergezelt vaak
het geurige kruidenbrood.

Ook geurige olijfolie en neutrale
spreads als gezouten boter of verse
roomkaas zijn perfecte begeleiders
van deze nieuwe broodsoorten.
Steeds meer Nederlandse bakkers
experimenteren met verse en ge
droogde tuinkruiden, zoals het
weelderig geurende basillicum,
oregano, tijm en rozemarijn. De
kruiden geven de broden een ka-
rakteristieke smaak en geur. Vroe
ger werden tuinkruiden ook wel
'toekruiden' genoemd, hetgeen
precies aangeeft wat hun functie
is: ze voegen iets extra's toe aan
brood. Bij het aansnijden, of beter,
het aanbreken van het verse brood
stijgt meteen een weldadige geur
van tuinkruiden op.
Behalve met kruiden experimente
ren de bakkers tevens met aroma-
tische zaden, zoals anijszaad,
sesamzaad, lijnzaad en karwij-
zaad. Sesamzaad en het blauwe
maanzaad worden meer ter deco-
ratie van brood en broodjes ge
bruikt. De fijne nootachtige
smaak van sesamzaad wordt door
veel consumenten op prijs gesteld.

In Duitsland en Oostenrijk is het
gebruik van de sterk aromatische
kummel (karwijzaad) in donker
brood van oudsher bekend. Kaas
en appel laten zich zeer goed com-
bineren met karwijbrood. In Enge
land is het momenteel mode om
het deeg van sommige broodsoor-
ten te vermengen met fijn gerasp-
te kaas, olijfolie, tijm en knoflook.
Vooral in de trendy eetgelegenhe
den en winebars van Londen ligt
dit brood op de plank.
Kruidenbrood doet het heel goed
als borrelbrood, mits neutraal be
sprenkeld of bestreken met olie,
boter of verse roomkaas. Het heeft
immers al een vrij nadrukkelijke
smaak van zichzelf. De jonge En-
gelse televisiekok Jamie Oliver be-
smeert kruidenbrood met in de
oven gepofte knoflooktenen. Als
de buitenschil helemaal donker-
bruin is, kan het zacht geworden
binnenste er zo worden uitgekne
pen en als crème over het krui-
denbrood worden uitgesmeerd.
Volgens hem hoefje niet bang te
zijn dat de knoflook dan nog te
sterk ruikt of smaakt. Het mediter-
rane karakter van kruidenbrood
leent zich als vanzelfsprekend
voor gebruik bij een mediterrane
buitenmaaltijd of bij de barbecue.
Ook is het geurige brood heel lek-
ker als ondergrond voor bruschet-
te of als grove croutons over sala-
des. Tot slot is het in repen gesne
den en geroosterd in een grillpan
heerlijk bij een maaltijdsoep en
kun je er natuurlijk ook vérrukke
lijke sandwiches van maken.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Reumapatiënten kunnen veel dingen niet meer.

Omdat hun gewrichten niet meer willen.

Reuma kan iedereen treffen, op elke leeftijd.

GEEF TEGEN REUMA
GIRO 324

Nationaal Reumafonds
[CBFS



HfR instrumentalisten-
concours
Een nieuw muzikaal initiatief
voor Zutphen, Deventer, Apel-
doorn en wijde omgeving. In
2001 gaat er een nieuw muzi-
kaal initiatief van start: een in-
strumentalistenconcours voor
jonge, veelbelovende muzikan-
ten van 16 tot en met 22 jaar.

Het initiatief is van de Stichting
Hic Jacet Robur (HJR), een in
Zutphen gevestigd particulier
fonds dat op deze wijze een bijdra-
ge wil leveren aan de ontwikke-
ling van jong muzikaal talent uit
de regio. Behalve het doen organi-
seren van dit concours stelt de
Stichting HJR voor de winnaars
drie geldprijzen beschikbaar van
respectievelijk 6000, 2500 en 1500
gulden.
Het is de bedoeling dat dit con-
cours een aantal jaren achtereen
zal worden gehouden, het eerste
jaar - 2001 - voor houtblazers (van
piccolo tot contrafagot), de daar-
opvolgende jaren voor respectieve
lijk bespelers van strijkinstrumen-
ten, jonge koperblazers, toetsenis-
ten en zangers.

Iedereen die - binnen het deelna-
megebied - meent met enige vaar-
digheid zijn instrument tot klin-

ken te kunnen brengen (goede
amateurs of aanstaande beroeps),
wordt van harte uitgenodigd zich
aan te melden voor dit concours.
Er zijn twee rondes: een eerste se
lectie waaraan ieder meedoet die
zich heeft opgegeven en die aan de
voorwaarden voor deelname vol-
doet. Vervolgens worden uit deze
eerste selectie vijf finalisten geko-
zen die opgaan voor de finalejury.
Uit deze finale worden de drie
winnaars aangewezen die op een
feestelijke prijsuitreiking - op za-
terdag 17 november aanstaande in
de Buitensociëteit in Zutphen - be
kend zullen worden gemaakt.

Behalve de leeftijd is er een ge
ografische beperking: deelnemers
moeten wonen, les hebben of af-
komstig zijn uit het gebied dat een
grote kring omvat rond de steden
Zutphen, Deventer en Apeldoorn.

Aanmelding is mogelijk door mid-
del van het formulier uit de folder,
verkrijgbaar bij de organisatie van
het concours: HJR Instrumentalis-
tenconcours p/a BOG, Berkelsingel
30, 7201 BL Zutphen of telefonisch
033^751325 of via de website die
binnenkort zal worden openge
steld: www.hjrconcours.nl

Jubileumuitgave Het Groot Graffel
toont 100 jaar psychiatrische zorg
in woord en beeld
In 1901 werd op landgoed Het
Groot Graffel in Warnsveld een
Buitengesticht van het Oude en
Nieuwe Gasthuis te Zutphen ge-
opend. Ter gelegenheid van het
eeuwfeest van het huidige Psy-
chiatrisch Spectrum Gelder-
land Oost dook Museum Het
Groot Graffel in haar archief.
Met als resultaat een overzicht
van 100 jaar psychiatrische
zorg in woord en beeld.

Het boek Het Groot Graffel Warns-
veld. 100 jaar psychiatrische zorg
in beeld gebracht verschijnt in ju-
ni 2001 bij Uitgeversmaatschappij
Walburg Pers.

Is er plaats voor een armlastige
krankzinnige?
Wie de archieven van het voorma-
lige Groot Graffel in Warnsveld na-
pluist komt regelmatig telegram-
men tegen met deze tekst.

Het tekent de sfeer hoe er, met na-
me in de eerste helft van de vorige
eeuw, werd omgegaan met psy-
chiatrische patiënten. Dat er veel

veranderd is in de afgelopen eeuw
laat dit fotoboek duidelijk zien.

De psychiatrische inrichting was
lange tijd een besloten dorpsge
meenschap met allerhande voor-
zieningen. De maatschappelijke
veranderingen gingen ook aan Het
Groot Graffel echter niet voorbij.

Vanaf de jaren twintig was de bed-
verpleging steeds meer vervangen
door het laten meewerken van pa-
tiënten op de boerderij en in de
tuinen alsook de werkplaatsen
van de inrichting.

Later kwamen er nieuwe behande
lingsmethoden voor patiënten en
de inrichting kreeg in de loop der
jaren een meer open karakter.

Een kleinschaliger en meer indivi-
dueel gerichte behandeling wer-
den steeds belangrijker.

Patiënten waren nu cliënten ge
worden die al dan niet georgani-
seerd opkwamen voor hun belan-
gen.

Uiteindelijk resulteerde dit in
1996 in het Psychiatrisch Spec-
trum Gelderland Oost in haar hui-
dige vorm, dat zich nu inzet voor
een netwerk van psychiatrische
zorg in heel Oost-Gelderland on-
der de naam GGNet.

Al deze ontwikkelingen zijn terug
te vinden in de beelden van het
boek.

Dit fotoboek bevat een representa-
tieve en boeiende selectie van op
de gevoelige plaat vastgelegde ge
bouwen, voorwerpen, documen-
ten, personen en gebeurtenissen
uit de afgelopen honderd jaar.

Hiermee hoopt Museum Het
Groot Graffel de geschiedenis van
de psychiatrie in de twintigste
eeuw levend te houden.

Samengesteld door Museum Het
Groot Graffel, Het Groot Graffel
Warnsveld. 100 jaar psychiatri-
sche zorg in beeld gebracht, Uitge
versmaatschappij Walburg Pers.
ISBN 90.5730.149.0.

Hcrwcrs
maakt autorijden
weer betaalbaar!

Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

0573-253101 - Fax 0573-253109

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

- Mobiel0650281046

Hypotheek?

Bel De Regt
Financiële Planning

Lochem 0573-255300
10 jaar vast:

5,7%
www.deregt.nl

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

dit 3 in l speciale voordeel. Op drie punten

wordt u als koper van een Quality-Line occa-

sion de winnaar. U kunt in de Herwers ves-

tigingen kiezen uit een ruime collectie van

diverse merken occasions. Uw nieuwe auto

staat dus al voor u klaar bij Herwers in

Doetinchem, Hengelo G ld., Zevenaar of

Zutphen. Vraag naar de actie-voorwaarden

in de showroom. Wij zijn u graag van dienst

FINANCIERINGSVOORBEELD:
Aankoopbedrag 24.950,00
Rijklaar maken 295,00

25.245,00
15.245,00Inruil of aanbetaling

Te financieren 10.000,00

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

36 x ƒ 36,90 = ƒ 1328,40

A U T O E D K l ] F DOETINCHEM PUkhontweg H Tel.(0314)333055
HENGELO C. Hummeloseweg 10 Tel. (OS75) 462 244
ZEVENAAR Ampèrestraat 6 Tel. (0316) 529 320
ZUTPHEN De Stoven 25 Tel.(0575)522522

itm'.mvmmmmmtmmmmKmm HET TEAM V A N A U T O S P E C I A L I S T E N !
d ia HERWERS

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

• Gratis mobiliteitspas • 24-uurs alarmservice • Gratis dienstverlening bij pech • Ommilgarantie • APK-gekeurd
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De hele week hebben we nog 2

e

& En daarbij horen natuurlijk ook onze feestaanbiedingen 8
^ die u maar al te graag mee zult willen nemen.

cd Varkensrollade c QQ
kilo Nu WlWW €2.71

Oh Zaanlander kaas
mild 48+, kilo

kilo 19.90

N oh Krentenbollen

% chYorkham
O CQ
U.W

o oc
v!/, k—U

8.90
Chiquita bananen H QQ
kilo Nu l m\J\J

1.99
1.69
0.99
1.69
14.98

S Welkom bij de nieuwste . . .

| ALBERT HEIJN
î fc^

oh Patates f rites

oh Dubbel vla
diverse smaken, pak 1 liter

GrOlSCh krat a 24 flesjes
liter 1.87, 24 flesjes

€4.04

€0.90

€0.90

€0.77

€0.45
Deze aanbiedingen zijn

geldig t/m zaterdag 5 mei
2001 en alleen bij

€ 0.77 AH Hengelo (Gld.)

€ 6.80 (max. 3 kratten per klant)

Raadhuisstraat 36 Molenhoek • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-461205 Fax 0575-464612

L OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 uur • vrijdag 8.00-21.00 uur

zaterdag 8.00-17.00 uur
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