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Ab Hengeveld (bijna 80):
een leven lang muziek!

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

'n Leven lang muziek

Aanstaande zaterdag (10 mei) is
hij weer van de partij. Dan is Ab
Hengeveld (dit jaar wordt hij
tachtig) tijdens het voorjaar-
sconcert van zijn "Concordia"
weer op bariton-sax te beluiste-
ren. En muziek maken bij "Con-
cordia" doet hij al ruim 64 jaar!.
Toen ze hem vroegen of er tij-
dens het concert nog een speci-
aal nummer gespeeld moest
worden behoefde Ab niet lang
na te denken. 'Valse Trist" van
Jean Sibelius, als dat zou kun-
nen!

Ab op enthouisiaste toon: "Ik ben
de enige muzikant bij "Concordia"
die dit nummer op een concours
heeft gebracht. "Valse Trist", een
pracht nummer, ik heb het denk
ik al wel 50 keer gespeeld, het ver-
veelt nooit", zo zegt de Vordense
muzikant. Ab Hengeveld kan ge-
zellig vertellen over zijn lange mu-
zikale loopbaan, waarbij hij met
dankbare herinnering terug denkt
aan de jaren dat wijlen Derk Wol-
ters als dirigent de scepter zwaai-
de.

"Een pracht kerel die Derk. Wol-
ters was niet alleen muzikaal goed
onderlegd, hij was tevens een
soort van peadagoog. Als hij tij-
dens een repetitieavond binnen
kwam, had hij direct door of de
muzikanten wel goed in hun vel
zaten. In die jaren "stormde" Con-
cordia onder zijn bezielende lei-
ding van de derde naar de ere-afde-
ling", zo zegt Ab Hengeveld die
meteen van het verleden "over-
schakelt" naar het heden.

Zegt hij: "Onze huidige dirigent
Hugo Klein Severt is ook "top". Een
secure man, hij hoort echt alles,
prettig om met hem samen te wer-
ken". Ab Hengeveld maakte eind
dertiger jaren, vlak voor de oorlog
kennis met de muziek. "Ik was
denk ik 15 jaar toen ik bij "Concor-
dia" terecht kwam. Het was in die
dagen of bij het voetballen of bij

de muziek. Mijn moeder vond het
beter dat ik muzikant werd. "Daar
schoppen ze je tenminste niet te-
gen de benen", zo sprak zij altijd.

Voetbal blijkt trouwens toch bij de
Hengevelds in de genen te zitten.
Bij zijn zonen is het immers voet-
bal wat de klok slaat. Dat pa of opa
Ab, het is maar hoe je hem noe-
men wilt, muziek maakt, weet de
hele familie te waarderen. Bij uit-
voeringen of concoursen zijn er al-
tijd wel "Hengeveldjes" in de zaal
aanwezig en sowieso echtgenote
Frida, Ab's trouwste fan. Heeft ze
immers haar man ook niet via de
muziek leren kennen?

In vroeger jaren speelde Ab altijd
tenor-sax. Ook dat instrument
koestert hij nog steeds. Alvorens
de muziekschool hier in de regio
zijn intrede deed, heeft Ab bij
"Concordia" menig leerling een
saxofoon-opleiding gegeven. Een
vergelijking tussen de repetities
van vroeger en nu, is door Ab snel
gemaakt. "Tegenwoordig is er
meer dicipline. Vroeger werd er tij-
dens het repeteren meer lol ge-
trapt, hoewel met een uitvoering
of een concours in het zicht, er wel
keihard gewerkt werd", zo zegt Ab
Hengeveld, die practisch nooit een
repetitie-avond over slaat. "Een
verjaardag tijdens een repetitiea-
vond prima, maar Ab gaat eerst
wel naar de muziek", zo zegt le-
venspartner Frida.

GLENN MILLER
Naast het spelen in het harmonie-
orkest van "Concordia", is Ab ook
als saxofonist verbonden aan het
amusementsorkest "Happy Days"
uit Zutphen. "We spelen daar van
alles, ritmische muziek, licht klas-
siek, potpourri's van "The Ram-
blers". Big Band muziek vind ik
zelf het allermooste met name de
muziek van Glenn Miller", zo zegt
Ab.

Daarnaast heeft Ab Hengeveld en-

kele decennia lang dansmuziek
gemaakt. Het dansorkest "De
Zwervers" zal bij menig Vordenaar
of Achterhoeker, nostalgische her-
inneringen oproepen. Bijna geen
danszaal in de regio of "De Zwer-
vers" hebben er gespeeld. Zelfs 25
jaar in dezelfde samenstelling: Jo
Böhmer, Stefan Siemes, Dick Har-
kerink en Ab Hengeveld. Daar op
de bühne in Laren, knipoogde Ab
naar een meisje in de zaal, een
knappe griet dat wel, Frida ge-
naamd met wie hij over een paar
jaar zestig jaar getrouwd is!!

Ab Hengeveld: "Dansmuziek ma-
ken was vooral in de beginjaren
erg leuk, de lol in het musiceren.
Dat werd later wel anders toen
speelden we gewoon voor het geld.
We hebben wel eens maanden ge
had dat we vrijwel elke avond
moesten spelen en dan is het ge-
woon keihard werken voor de cen-
ten. Met regen of wind, instru-
ment achter op de fiets van Laren,
Lochem weer terug naar Vorden
en s'morgens gewoon om half
acht weer bij de Gems ( het bedrijf
waar Ab bijna 40 jaar heeft ge-
werkt).

Gelukkig waren de dansavonden
of de bruiloften altijd op tijd afge-
lopen. Tegen half twaalf kwam de
politie meestal om de deur kijken,
maakte een gebaar met zijn hand
om aan te geven dat het tijd werd
om te stoppen. De zaal moest im-
mers om twaalf uur leeg zijn", zo
zegt Ab.Het echtpaar Hengeveld
heeft door de muziek veel kennis-
sen opgedaan. Ab: " Soms kom ik
mensen tegen die zeggen, was jij
vroeger niet bij een dansorkest,
dan heb je waarschijnlijk nog bij
ons op de bruiloft gespeeld. Erg
leuk"! Over de nabije toekomst
zegt de krasse muzikant: " Zolang
ik gezond ben blijf ik doorgaan, zo-
dra ik merk dat ik mijn partij niet
meer kan spelen, stop ik". De tona-
tie in zijn stem verraadt dat het zo-
ver nog lang niet is!

Zie p a g i n a 4 en 5 van deze u i t g a v e

Aktiemarkt
Op vrijdag 9 mei a.s. houdt de
marktvereniging Vorden weer
haar aktiemarkt.

Bij uw aankopen op de markt
krijgt men één of meerdere enve-
loppen (ligt aan het bedrag), waarbij

men een kans heeft op een leuke
prijs. Men kan clan bij de speciale
kraam van de marktvereniging de
prijs uitzoeken. Men heef t weer
vele leuke prijzen in de aanbieding.
Men hoopt op mooi weer en veel
kooplustige mensen.

Feestelijke opening van het
zwembad 'In de Dennen'
Een lekker zonnetje en 25 kin-
deren zorgden voor een feeste-
lijke opening van het zwembad.
Iedereen deed erg z'n best en
dat resulteerde dan ook in een
natte badmeester, naar snoep-
jes duikende kinderen en vele
harde doelschoten!

De 3 eerste prijzen gingen naar

Imke, Bjorn en I.isette. Deze ope-
ning was tevens een start voor de
vele activitei ten die dit jaar op het
zwembad zullen plaatsvinden.

De eerstvolgende activiteit is een
triatlon in en om het zwembad
waarbij niet alleen de snelheid,
maar ook behendigheid getest zal
worden (zwemdiploma B vereist).

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 mei 10.00 uur mevr. ds. A. Hagoort uit Wichmond.

Kapel de Wildenborch
Zondag 11 mei 10.00 uur ds. J. ter Aves t .

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 mei 10.00 uur drs. Koudijs (Doetinchem).

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 mei 10.00 uur ds. R.H. Bolten (Dieren);
19.00 uur ds. J. Enderlé (Elburg).

R.K kerk Vorden
Zondag 11 mei 10.00 uur Pastor Geurts en Pastor Wassink. Heilig
Vormsel m.m.v. Kinderkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 mei 17.00 uur Eucharistieviering, Dameskoor.
Zondag 11 mei 10.00 uur Woord-/Communieviering, l lerenkoor.

Weekendwacht pastores
11 en 12 mei pastor E. Wassink, Zutphen. Tel. (0575) 51 53 77.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
10-11 mei FA. Kuijl, Lochem, telefoon (0573) 25 16 84. Spreekuur voor
spoedgevallen zaterdagen zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20.
Hannie ten Hoopen, Praktijk voor Rouwbegeleiding. Tel.
(0575)461332.

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

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost, tel. (0575)
546057.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor part i -
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schrifteli jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Het mooie weer komt in
zicht. Verbeter uw gezond-
heid, energie en gewicht.
Gratis vetmeting! Bel (0575) 46
32 05 Jerna Bruggink.

• Erve Kots/a.s. zo. 18 mei int.
festival. 15.00 uur/€ 15,-. Info/
res. (0575) 51 75 00 (0544) 37
37 01 (0543) 46 62 94. Zie ar-
tikel in dit blad.

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

• ASR Therapie*, een ener-
getische therapie. Ook ver-
goed door Amicon. A. Baars,
tel. (0575) 55 33 03.

• Gevraagd: oud ijzer en me-
talen. Bel. 06 50433 624.

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

• Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70 of
46 37 43.

• Te koop: metalen garage-
deur met loopdeur. 2.50 m
breed, bel (0575) 52 1061.

• Te koop: groot reclame-
bord en stiften; weegschaal
op stroom, tot 70 kilo; 1 pak
templex platen 100 x 50. Tel.
(0575) 55 59 21 ('s avonds).

• Gevraagd: oude radio's en
t.v.'s. Worden gratis opge-
haald. Bel. 06 50433624.

• Te koop: zitmaaier met op-
vang + Honda maaier (aan-
gedreven), 53 cm met opvang.
Tel. (0573) 45 31 44.

Dr. Haas
huisarts

AFWEZIG
van vrijdag 9 t/m

dinsdag 20 mei a.s.

Voor patiënten van
At/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32

Voor patiënten van
Lt/mZ

neemt waar
dr. Albers/Tanis,

tel. 55 1255

Adverteren in
Contact?

Vraag naar
de vele

mogelijkheden van
doorplaatsing
in meerdere

edities

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575)57 1336.

• Voor de liefste moeder ga je
naar Wereldwinkel Vorden.

• Te koop: een Lz.g.st. licht-
gewicht toercaravan, Lander
Graziella 340 L; bj.79, v.v.
breed semi vast bed (1.80 m),
voortent, luifel en fietsenrek.
Vr.prijs € 1500.-. Tel. (0575) 52
2369.

• Te koop: metalen garage-
deur met loopdeur. 2.50 m
breed, bel (0575) 52 1061.

• Na een oranje bitter lekker
een witte droge. Deze maand
witte wijn in de reclame bij
Wereldwinkel Vorden.

• Werkende vrouw zoekt
zelfst. woonruimte, liefst met
moes- of siertuin. Tel. (0575)
56 48 12 of 06 11095225.

• De Zomerfolder van de
Wereldwinkel is uit. Niet ge-
had? Kom dan snel kijken in
de winkel.

• Gezocht: hulp in de huis-
houding voor 2 halve dagen,
omgeving Vierakker. Tel.
(0575) 51 32 30 of 06
10394237.

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?
Dit kan met

Herbalife-producten

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

COMPUTER?
www.decorsign.nl

computers
componenten

software
en service!

Groenloseweg 48 Ruurlo
Tel.(0573)454109

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkas^n,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

(0575) 53 80 46

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curi-
osa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweq bij
Varsseveld, tel. (0315) 24 1169,
www.tcrenovatie.com

Uw asperges GRATIS geschild in de

ASPERGECAMPAGNE!
Geldig dinsdag 6 mei t/m zaterdag 10 mei.

Onze salades, dan snoept u verstandig!

bevrijdingssalade -«49
200 gram € l •

Door ons zelf versgesneden ...

snijbonen * go
400 gram € l •

Lentemaaltijd ... stamppot

raapstelen
500 gram 225
Even bakken... klaar!

vrijheids bakmix
500 gram ' 219

200 gram

Combineer & Profiteer...
krop ijssla +
bos radijs
samen voor 159
Nieuwe oogst...

breaburn
Uilo

Bij aankoop van 2 pakjes... ,.

Garde d'or Hollandaisesaus gratlS pen

De Echte
Groenteman Vorden

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

internet: www.de-echte-groenteman.nl

HET IS ER WEER:
DE ASPERGESALADE!

' Moederdagtaart

995
• j

Roomboter-
croissants

060
•

r ^

2'/S
•

V J

Aanbiedingen geldig van 8 t/m 15 mei 2003.

Echte Bakker \~M\
VAN ASSELTJ£|y

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

6 mei t/m 9 mei 2003
ophalen € 6.00

of bij ons opeten € 7.25
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf

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

Dinsdag 6 mei
Wiener schnitzel met aardappels en rauwkost / ijs en slagroom.

Woensdag 7 mei
Groentesoep / lamstoofpot met groente en cous cous.

Donderdag 8 mei
Spare-ribs met frietjes en salade / vlaflip met fruit.

Vrijdag 9 mei
Champignonsoep / spies De Rotonde met gebakken aardappels
en groente.

U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer
(0575)551519

Ook a-la-carte geopend.
Diner-cadeau-checques • ijssalon • catering.

Graag tot ziens
Bistro Oe Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden

Thomas, Wendie en medewerkers.



Hoera!
We hebben een zoon

Jelle is geboren op maandag 28 april 2003.

i Henk Hissink en Angelique Breukink

| Slotsteeg 9
;{• 7255 LH Hengelo (Gld.)
| Tel.(0575)461439

- - -.-?-- ..---•

v . .. i

Wij zijn dolblij en gelukkig met de geboorte van onze
zoon en broertje

28 april 2003.

Jan Douwe

Ronald en Ellen
Besselink-Klein Langenhorst
Kieth t en Sam

$ Beukenhorstweg 5
$ 7101 DJ Winterswijk }
| Tel.(0543)522682
•»; ;«;
;, . . v

Op zondag 11 mei a.s. zijn wij

Tonnie Eskes
en
Tiny Eskes-Hanskamp

25 jaar getrouwd.

Wij willen dit graag met onze kinderen Menno
en Bernadet en u vieren op zaterdag 17 mei
a.s.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 14.30 tot 16.30 uur in Hotel-Restaurant
Bakker aan de Dorpsstraat 24 te Vorden.

Molenweg 17
7251 ED Vorden

Ceremoniemeester:
Bernadet Eskes

Tel. (0575) 55 26 00

. .

v ,
•*. ' *:•

Vrijdag 16 mei 2003 is het 40 jaar geleden dat
wij zijn getrouwd.

A lie en Johan Pardij s

U bent van harte welkom op onze receptie
van 15.00 tot 17.30 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

„'t Lange End"
Wildenborchseweg 7
7251 KB Vorden

Dinsdag 13 mei a.s. hopen wij met
Hanny
Harm en Wendy
llse
Hilde

ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Hennie Boersbroek
en
Stientje Boersbroek-Lindenschot

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot 16.00
uur in het Pannenkoeken Restaurant Kranen-
burg, Ruurloseweg 64 te Vorden.

7251 MC Vorden, mei 2003
Brandenborchweg 6

sjgg.;-

Op donderdag 22 mei zijn wij

Johan en Agnes
40 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 14.30 tot 16.30 uur bij Café-Restaurant
„De Keizerskroon", Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

Johan en Agnes Huinink
Vosheuvelweg 7
7261 PD Ruurlo
(Garage Huinink - Ruurlo)

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

Als je ouder wordt,
en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet,
maar ze niet echt meer herkent.
Als je toch blijft strijden,
om bij ons te leven.
Dan hopen wij dat nu,
de eeuwige rust is gegeven.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat na een liefdevol-
le verzorging in verpleeghuis Sutfene afd. Wiersse II te
Zutphen van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa

Derk Bargeman

op de leeftijd van 82 jaar.

Zutphen:

Vorden:

Lopik:

Vorden:

G.H. Bargeman-Ruiterkamp

Gerrit Bargeman
Berty Bargeman-van Ark
André
Hans

Fré Bargeman
Alice Bargeman-Groot Jebbink
Mieke en André
Jeroen

Jan Bargeman
Margreet Bargeman-Groot Jebbink
Simon
Renske
Laura

1 mei 2003

Correspondentieadres:
G. Bargeman
De Horsterkamp 25
7251 AZ Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevon-
den.

Heden overleed mijn broer, zwager en onze oom

Derk Bargeman

op de leeftijd van 82 jaar.

In al die jaren hebben we op een altijd plezierige wijze
met hem samengewerkt aan de opbouw van Bouwbe-
drijf Bargeman B.V.

We wensen Gerritje en de kinderen veel sterkte toe.

Fam. B. Bargeman
neven en nichten

Vorden, 1 mei 2003

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

Na een periode van afnemende conditie, zowel gees-
telijk als lichamelijk, delen wij u mede dat is overleden
onze zwager en oom

Derk Bargeman
echtgenoot van

Gerritje Hendrika Bargeman-Ruiterkamp

op de leeftijd van 82 jaar.

M. Ruiterkamp-Korenblik
H.J. Ruiterkamp

R. Ruiterkamp-Dimmendaal

Joh. Rietman

neven en nichten

Vorden, 1 mei 2003

Heden ontvingen wij het bericht dat ons oud-directie-
lid en werkgever

Derk Bargeman

op de leeftijd van 82 jaar is overleden.

Aannemersbedrijf Bargeman Vorden BV
en medewerkers

Vorden, 1 mei 2003
Ruurloseweg 53

Vandaag is gestorven onze moeder en oma

Annie Diekerhof-Cappon

20 september 1916 29 april 2003

Ze was een fantastische vrouw

Johannes

Catholien en Karel
Pieter en Karen
Jan Kees en Cleo

Berend en Jos
Jorre
Jidske en Frank

Het Elshof 13
7251 CB Vorden

De crematie heeft zaterdag 3 mei jl. plaatsgevonden.

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden van
onze tante

W.H. Bloemkolk

betuigen wij u onze oprechte dank.

Namens de neven en nichten
Fam. Kamphuis
Pastorieweg 2a
7251 AK Vorden

Vorden, mei 2003

Tuinplanten
in soorten en kleuren

Elke week actieartikelen.
Exportrestanten
tegen groothandelsprijzen.

BOOMKWEKERIJ

MENKHORST
Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 45 25 31.
Mobiel 06 53290966



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

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

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

Avondopenstelling
burgerzaken:
De laatste donderdag van elke
maand (behalve in jul i)
van 18.30-19.30 uur

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

Openingstijden
politiebureau Vorden-.
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Raadhuisstraat 5
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

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

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

Routewijziging buurtbus
Wichmond/Vierakker-
Vorden/Zutpen

In verband met de reconstructie
van de Zutphenseweg rijdt de
buurtbus Wichmond/Vierakker-
Vorden/Zutphen (lijn 91) vanaf
5 mei de volgende route in
Vorden: Strodijk, Mispelkampdijk,
hetjebbink, Decanijeweg,
Zutphenseweg, Burg. Galleestraat
naar het station en vice versa.

Zierren gezien worden
op de motor
Het is lente en ook aan het weer
is dat al geregeld goed te merken.
Hoe beter het weer, hoe meer
motorrijders er op pad zijn.
Daarom hierbij enkele tips voor
veilig motor rijden. Een groot
gedeelte van de verkeersongeval-
len met motorrijders gebeurt
doordat een automobilist een
motorrijder niet op tijd heeft
gezien. Het smalle silhouet van
de motorrijder maakt dat een
automobilist vaak laat de aan-
wezigheid van een motorrijder
opmerkt. Een onverwachtse
(schrik)reactie, met alle gevaar-
lijke gevolgen van dien, is dan
het gevolg.

Reflecterende kleding
Als motorrijder kun je wel iets
doen aan deze slechte zichtbaar-
heid. Bijvoorbeeld door opvallen-
de (eventueel) reflecterende kle-
ding te dragen en met licht aan
te rijden. Ook de plaats op de weg
is belangrijk om te zien en gezien
te worden. Wanneer je alleen rijdt,
is over het algemeen het midden
van de rijstrook de beste positie.
In de praktijk moetje echter
regelmatig van deze positie
afwijken. Doe dit dan zo vloeiend
en tijdig mogelijk. Bij het tege-
moet komen van vrachtauto's
bijvoorbeeld ga je meer rechts
rijden om jezelf eerder zichtbaar
te maken voor het verkeer dat
achter de vrachtauto rijdt. Bij
onoverzichtelijke wegen maak je
jezelf beter zichtbaar door juist
meer links te gaan rijden. Belang-
rijk daarbij is dat je je snelheid
aanpast. Niet alloen de motor-
rijder zelf, maar ook de automo-
bilist kan bijdragen aan een
betere verkeersveiligheid van de
kwetsbare motorrijder. Simpel-
weg door rekening te houden met
de aanwezigheid van motorrijders.

Wie komt volgens u
in aanmerking voor de
Achterhoek Promotieprijs 2003?

Op 10 oktober 2003 vindt de 7e editie van het Achterhoek Gala plaats,
waarbij zoals gebruikelijk de Achterhoek Promotieprijs wordt
uitgereikt. De winnaar van de laatste editie van het gala was Bennie
Jolink van de popgroep Normaal. De prijs wordt toegekend aan een
persoon, bedrijf of instelling, die in de periode mei 2001 tot en met
mei 2003, een bijzondere en aansprekende prestatie heeft geleverd,
waardoor de Achterhoek op de kaart is gezet. De aandacht die de
activiteit in de regionale en bij voorkeur landelijke media heeft
gehad, speelt een belangrijke rol. Kent u mensen, bedrijven,
verenigingen of instellingen die volgens in aanmerking komen voor
de Achterhoek Promotieprijs? Meldt uw kandidaat dan aan! Het kan
tot de 2e week van juni 2003. Aanmeldingsformulieren kunt u afhalen
bij de sector samenleving in de units op het gemeentehuis. Voor meer
informatie kunt u terecht bij Stichting Achterhoek Promotieprijs, tel.
(0314) 32 12 00.

Gemeente Vorden reikt GJ. Rietman uit Vierakker
koninklijke onderscheiding uit
Op dinsdag 29 april om 10.30 uur
kreeg de 57-jarige heer GJ. Rietman
(Hank) in bijzijn van onder meer
zijn vrouw en (klein)kinderen tot
zijn grote verrassing een
koninklijke onderscheiding
(lid in de Orde van Oranje Nassau)
uitgereikt in de raadszaal van het
gemeentehuis Vorden door
burgemeester E.J.C Kamerling.

De heer GJ. Rietman kreeg zijn
onderscheiding voor:
• voorzitter (1983-1986) van het

jeugdbestuur en bestuurslid
van S.V. Socii

1985-2002 lid en vice-voorzitter
van het bestuur en vereffenaar
van de Onderlinge Waarborg-
maatschappij w.a. (600 leden,
voornamelijk agrariërs) een
brand- en stormverzekerings-
maatschappij o.a. voor woningen,
bedrijfsgebouwen, tractoren en
auto's voor de regio Vorden,
Warnsveld en Hengelo
1989-heden lid en voorzitter
van het bestuur van de
Stichting Oranjecomité
Vierakker-Wichmond
1990-2002 raadslid voor de WD
in de gemeente Vorden.

De burgemeester feliciteert het echt-
paar Rietman met de onderscheiding.

AAN DE BALIE
Wat te doen bij verhuizing?
Verhuist u binnen de gemeente
dan moet u bij de afdeling
burgerzaken aangifte doen.
De aangifte kan ook per post
aan de gemeente gestuurd
worden. Op het postkantoor
kunt u een speciaal verhuis-
pakket halen, waarin ook een
formulier zit dat speciaal
bestemd is voor de gemeente.

Wanneer u bij iemand in gaat
wonen, dient de hoofdbewoner
van het nieuwe adres een
schriftelijke verklaring te
ondertekenen en een kopie van
een legitimatiebewijs te
overleggen. De aangifte moet
binnen vijf dagen na de
verhuizing worden gedaan.
U dient zich op verzoek te
kunnen legitimeren.

Doet u al mee aan de voordelige 'Actie
Beter Wonen!' waarmee u energie kunt
besparen in uw huis?
Comfortabel wonen, uw
energieverbruik verminderen en
daardoor maandelijks een lagere
energienota ontvangen? Het kan
nog! Vul het aanvraagformulier
voor een EnergiePrestatieAdvies,
dat u als eigenaar van een woning
van vóór 1998 enige tijd geleden

bij de persoonlijke brief van de
gemeente over deze actie heeft
ontvangen, nu in! Voor meer
informatie over de Actie Beter
Wonen! zie www.vorden.nl of
neem contact op met de heer H.
Brussen van de afdeling milieu
van de gemeente, tel. 55 75 32.

Op de foto burgemeester Kamerling met in zijn handen een stuk dubbel glas
waarmee energie wordt bespaard.



O P E N B A R E
B E K E N D M A K l N G E N
Verleende vergunningen

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Deldensebroekweg 8, Gebroeders Schouten, voor het vernieuwen en veranderen

van een bergruimte

A a n l e g v e r g u n n i n g e n
• Ruurloseweg 30, E.J A. Jansen, voor het aanleggen van een poel

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 bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE.
Wanneer de vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de
sector grondgebied.

Bestemmingsplannen
V e r z o e k e n o m v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend van de
verzoeken van:
• de heer A.F. Meijerink om vrijstelling ex artikel 19.1 van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor
omzetten van een agrarisch bouwperceel in een perceel voor woonbebouwing en
de bouw van een tweede woning op het perceel Hoge Slagdijk 2 te Vorden.

• 't Onderholt, namens GJ. Rietman, Boshuisweg 8 te Vorden om vrijstelling ex
artikel 19 lid l van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan
Vorden Buitengebied 1994' voor het aanleggen van twee amfibiepoelen en
natuurlijk grasland op een gedeelte van het perceel bekend als Vorden, sectie S4,
nummer 99. Dit perceel is gelegen ten noordoosten van Boshuisweg 8 en grenst
aan de Koekoekstraat.

Ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vorden verlenen
burgemeester en wethouders inspraak en leggen de verzoeken met ingang van 8
mei tot en met 4 juni 2003 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en in de bibliotheek,
gedurende de openingstijden. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen
belanghebbenden hun zienswijze (schriftelijk) aan het college kenbaar maken.

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met
vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en woensdagmidddag van 14.00 uur tot
17.00 uur) over de verzoeken van gedachten wisselen met ambtenaren van de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Wij adviseren u hiervoor een
afspraak te maken.

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

V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
• Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing van artikel 17 WRO)

de termijn met twee jaar te verlengen (vrijstelling van het bestemmingsplan
Vorden Centrum & Oost') voor het continueren van de plaatsing van een tijdelijk
kantoor en magazijn op het perceel Ambachtsweg 11 in Vorden (tot maximum
termijn van 5 jaar is bereikt).

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van
artikel 19 lid 3 WRO) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Vorden
Centrum en Oost 1994' voor het bouwen van twee bergruimten en een tuinmuur
op de percelen Raadhuisstraat 8 en 12.

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
3, lid 3.5.4 van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Werkveld-Oost' vrijstelling
te verlenen voor het bouwen van een bedrijfshal met kantoor aan de
Bedrijvenweg. Toegestaan zijn gebouwen met een goothoogte van 4 meter en een
bebouwingshoogte van 9 meter. Het gebouw wordt 6 meter hoog, waarbij de
goothoogte tevens de bebouwingshoogte is. Deze vrijstelling maakt het bouwen
met de hogere goothoogte mogelijk.

De op de vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
donderdag 8 mei tot en met woensdag 4 juni 2003 ter inzage op het gemeentehuis,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze
termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan ons kenbaar maken.

I n s p r a a k v o o r o n t w e r p - b e s t e m m i n g s p l a n
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van
donderdag 8 mei tot en met woensdag 4 juni 2003, voor een ieder in de bibliotheek
en op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-wijzigingsplan ex artikel 11 WRO voor het
perceel Lieferinkweg 1/3.

Het plan omvat de wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" en
voorziet ter plaatse in het aanpassen van het agrarisch bouwperceel en het van
toepassing verklaren van de voorschriften van de overgangsbepaling. Gedurende
bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden zienswijzen bij het college
indienen.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t we r p - b e s l u i t ( a r t . 1 3 . A W m b en
a r t . 3 : 1 9 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 9 mei tot en met 6 juni 2003 ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
• de heer S. van der Meulen, Kapelweg 12, 7233 SC Vierakker, voor: een

revisievergunning voor een fokvarkensbedrijf met schapenhouderij, datum
aanvraag: 23 september 2002, adres van de inrichting: Kapelweg 12 te Vierakker,
kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie S, nr. 529

• Deldensebroekweg 8, Gebroeders Schouten, voor het vernieuwen en veranderen
van een bergruimte

• de heer J. Schröer, Wildenborchseweg 23, 7251 KE Vorden, voor: een
revisievergunning voor een agrarisch bedrijf met melkrundvee en vleesvarkens,
datum aanvraag: 15 januari 2003, adres van de inrichting: Wildenborchseweg 23,
kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie C, nr. 1395

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door
een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 7 juni 2003.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke
bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de
bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op
verzoek inbrengen tot 7 juni 2003.

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op dinsdag 13 mei vanaf 09.15 uur behandelt de rayonarchitect van de
welstandscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 22 april tot en met 8
mei 2003, voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen
en plannen die hij niet direct positief beoordeelt, worden op donderdag 22 mei
2003 behandeld in de voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door de
rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf vrijdag 9 mei 10.00 uur ter
inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en
wordt vanaf 12.00 uur tevens bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de
lijst op de website van de gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk donderdag 8 mei 2003 om 12.00
uur bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend.
Alleen plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de
welstandscommissie voorgelegd. De adviezen en bijeenkomsten van de
welstandscommissie/rayonarchitect zijn, met uitzondering van vooroverleg,
openbaar en kunnen door de indieners van de bouwplannen en andere
belangstellenden worden ingezien/bezocht. Alleen de indieners van bouwplannen
en hun adviseurs hebben spreekrecht. Tijdens zittingen van de voltallige
welstandscommissie (meestal in Gorssel) komen bouwplannen uit het gehele rayon
van de commissie aan de orde. Over de definitieve locatie en het verwachte
behandelingstijdstip van de Vordense plannen kunt u op de dag vóór de
zitting informatie inwinnen bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening, tel. 55 75 13.

Kent men de bibliobus
in de buurt al??
De bibliobus staat vaak bij de
school, maar hij is er zeker niet
alleen voor kinderen. Bijna de
helft van de collectie is voor
volwassenen bedoeld: thrillers,
streek-/familieromans, (literaier)
romans, grootletterboeken, tijd-
schriften, boeken over o.a. ge-
zondheid en tuinieren, hobby-
boeken en reisgidsen, cd-rom's
en nog veel meer.

De bibliobus is, als volwaardige bi-
bliotheekvoorziening, onderdeel
van Biblioservice Gelderland te
Arnhem. Dat heeft als voordeel dat
men niet aanwezige titels uit het
achtergrondmagazijn kan opvra-
gen.

In de bibliobus kan men rekenen
op een persoonlijke, klantvriende-
lijke en doelgerichte benadering

door deskundig personeel. De col-
lectie is overzichtelijk opgesteld.
Iedere week maakt men een keuze
uit de nieuwste boeken, waarbij
zoveel mogelijk rekening gehou-
den wordt met de vraag en de inte-
resses van onze klanten. We hou-
den u regelmatig op de hoogte van
deze nieuwe aanwinsten.

Voor mensen die slecht ter been
zijn en niet in de bibliobus kun-
nen komen, kan in overleg een
boek huis-aan-huis regeling wor-
den getroffen. De bus komt iedere
week op dezelfde tijd en dezelfde
plaats. De openingstijden kan men
vinden op het haltebord in de
buurt of op de website:
www.bibliobusgelderland.nl

Heeft u geen interesse, dan kan
men ook de Klantenservice van Bi-

blioservice Gelderland bellen, tel.
(026) 386 04 44.
In veel kleine kernen zijn de
meeste voorzieningen al verdwe-
nen. Men kan ervoor zorgen dat de
bibliobus zijn bestaansrecht be-
houdt. Kom kennis maken met de
bibliobus, misschien samen met
de buurvrouw(man) of vriend(in).

IN HET VERZORGINGSGEBIED
VAN CONTACT STAAT DE BUS:
Woensdag:
Baak, Past. Teubnerstraat; Toldijk,
Parkeerstraat/ Russerweg; Bronk-
horst, Parkeerterrein; Olburgen,
Roggeland; Steenderen, Kon. Wil-
helminastraat.

Vrijdag:
Wichmond, Basisschool; Steende-
ren, Kon. Wilhelminastraat.

www.astmafonds.nl



Koninginnedag
"Koninginnedag" vieren in Vor-
den, blijkt op velen een magi-
sche aantrekkingskracht uit te
oefenen. Dat blijkt ieder jaar
weer, zo ook vorige week woens-
dag. Ondanks de minder gun-
stige weersomstandigheden,
toch een gezellig feest. Neem
bijvoorbeeld dat Vordense echt-
paar. Hij afkomstig uit Wij hè,
zij uit Olst. "Moeten jullie niet
naar je geboortedorp. Koningin
Beatrix en haar gevolg komen
daar vandaag toch op bezoek.
Geen interesse om Maxima in
levende lijve te zien?, zo vroe-
gen wij.

"Nee hoor, wij vinden het Oranje-
feest hier in Vorden veel te leuk,
daar kan geen Koningin wat aan
veranderen", zo klonk het reso-
luut. Nog zo'n prachtig voorbeeld:
Kwart voor tien s'morgens op het
terrein aan de Horsterkamp, waar
het vogelschieten zal worden ge-
houden, nog vrijwel niemand te
zien. Alleen de schietcommissie
bereidt zich voor op de dingen die
komen gaan.

En dan plotsklaps komen tien mi-
nuten later uit "alle hoeken en ga-
ten" ruim 200 schutters, Vordena-
ren en oud-Vordenaren. Een inwo-
ner uit het buurtschap Wilden-
borch moest de eerste ronde aan
zich voorbij laten gaan. Toen zijn
nummer (129) in de tweede ronde
door speaker Henk Barendsen
werd omgeroepen, kwam hij hij-
gend aangerend. Precies op tijd
om wel de houten vogel te raken,
maar niet voldoende om het edele
dier naar beneden te laten tuime-
len.

"Ik moest me haartstikke haasten,
de koe moest kalveren en het kalf-
je is een cadeautje voor mijn klein-
kinderen. De bevalling is goed ver-
lopen, de kleinkindjes blij en ik
blij dat ik nog naar het Oranjefeest
kon gaan", zo sprak de "verloskun-
dige". Behalve het samenzijn, fa-
milie en vrienden ontmoeten, is
het Oranjefeest ook bij uitstek de
plek om nieuwtjes en "roddels"
met elkaar uit te wisselen!

Als je momenteel door het dorp
wandelt of fietst zie je diverse hui-
zen te koop staan of er staat een
bordje in de tuin met de tekst "ver-
kocht". Nu worden de afgelopen
weken nogal wat geintjes met de
ze borden uitgehaald. Een bord
weghalen en bij een ander in de
tuin zetten is in Vorden het top-
punt van amusement. Op het
Oranjefeest van vorige week het
gesprek van de dag. Een bordje
"huis verkocht" bij een echtpaar
dat werkelijk van niets wist. Dus
moesten er nogal wat vragen be-
antwoord worden.

Zelfs één van de markantste Vorde-
naren, Wim Polman kwam per-
soonlijk om uitleg vragen. Zegt hij
tegen het bewuste echtpaar: "Jul-
lie willen mij toch niet vertellen,
dat je Vorden gaat verlaten"? ter-
wijl Wim onderwijl een toost op
de Koningin uitbracht. "Nee hoor,
we weten van niets, het is een gein-
tje", zo kreeg hij te horen. Wim
was gerustgesteld en hapte vervol-
gens weer in het goudblonde
vocht.

BLOSJES OP DE WANGEN
Meedoen aan de orientatierit bete-
kent, althans bij drie "goed uit-
ziende" dames van middelbare
leeftijd, niet alleen fietsen maar
bovenal veel lol. "We werden on-
derweg zelfs nagefloten door een
paar jongens van 17/18 jaar", zo
kirden de dames met blosjes op de
wangen. "Het deed ons echt goed
die belangstelling, het streelt je als
vrouw toch wel. Maar zo voegden
de dames er snel aan toe, de jon-
gens zullen ons wel niet helemaal
goed bekeken hebben. En nu zeg-
gen we niets meer, anders komt
het ook nog in "Contact" te staan,
zo giebelden de bakvissen van wel-
eer. De mannen (die waren tijdens
het fietsen bezig met vogelschie-
ten) zouden immers nog jaloers
kunnen worden!!

Overigens toch ook een tegenval-
lende gebeurtenis op het Oranje-
feest. In tegenstelling tot andere
jaren, was de belangstelling voor
de aubade teleurstellend. Heeft
waarschijnlijk alles te maken met
de schoolvacanties. De "kleintjes"
onder ons genoten in het Dorps-
centrum met volle teugen van het
kindertheater "Applaus". Het door
"In de Reep'n" georganiseerde
ringsteken per dogkar blijkt nog
altijd "een knaller" van jewelste.
Veel deelnemers en veel belang-
stelling voor dit folkloristisch eve-
nement waarbij de "barrages"
voor de nodige spanning zorgden!
Bij Indoor Sport Vorden geen fol-
klore, maar gave demonstraties.

In de grote feesttent op het par-
keerterrin van Hotel Bakker een
komen en gaan van jeugd die kon
genieten van een drietal bands te
weten " The Vacuüm Cleaners",
"Verdwaald" en "Time". Niet al-
leen de jeugd, ook de artiesten ge-
noten met volle teugen. "Je kunt
gerust stellen, allemaal tof, wij ver-
maken ons op de bühne net zo als
de jongens en meiden in de tent",
zo zei Frank Leferink één van de
bandleden, terwijl hij zich het
zweet van het hoofd wiste, onder-
wijl snakkend naar een pilsje. Een
lampionnenoptocht, een demon-
stratie steltlopen en veel vertier in
de horeca, dat alles vormde het
slot van het Oranjeest 2003.

L



Uitslagen
VOGELSCHIETEN
schutterskoning Remco Peters; 1. vleugel Henco El-
brink; r.vleugel Henk Schouten; kop Joris Besselink; Vleuten.

RINGSTEKEN
l Frank Bloemendaal; 2 Ellen Rabelink; 3 Marjan van

staart Michel Geitenbeek.

BUKSSCHIETEN
l Derk Besselink; 2 Wim Vruggink; 3 Peter Balvert.

HANDBOOGSCHIETEN
l Jan Mullink; 2 Reindjan Westerveld; 3 Rudi Lam-
mers.

ORIËNTATIERITTEN
Kinderen: l Ellen Kirsten; 2 Eddy en Machiel; 3 Ton
en Arend.
Volwassenen: l fam. Boode; 2 Olde Hoge I; 3 Olde Ho-
ge IL

G E N D A VORDEN

Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in

_ het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

MEI
7 Bridgeclub BZR slotdrive.
7 HVG Linde afsluiting van het

seizoen.
7 HVG Wichmond informatie-

avond Islam.
7 NBvP.Vrouwen van Nu bezoek

dierenpension 'de Poetert'.
7 Klootschieten bij de Kleine

Steege, ANBO.
8 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
8 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd.
12 Bridgen in het Dorpscentrum.
12 Workshop puntmand maken,

NBvP.Vrouwen van Nu.
14 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
14 Handwerkmiddag + kraamver-

koop Welfare Rode Kruis Weh-
me.

14 Humor in de Ned. Literatuur
NBvP.Vrouwen van Nu.

15 Bejaardenkring Dorpscentrum.
15 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
15 Fietstocht naar TV Toys museum

Dieren, NBvP.Vrouwen van Nu.
17 Klein Axen st. Vriendenkring

Carien Rietberg 'Astrologie'.
17 Skeelermarathon industrieter-

rein.
18 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijd.
19 Fietstocht NBvP.Vrouwen van Nu.
19 Bridgen in het Dorpscentrum.
20 Chr. Vrouwenbeweging Passage,

reisje.
21 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
21 HVG Wichmond, slotavond.
22 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijden.
22 HVG dorp Vorden, eigen avond.
22 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
22 PCOB, bezoek aan Urtica de

Vijfsprong
26 Bridgen in Dorpscentrum.
28 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis, Wehme.
28 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.



AN' HONY

- Tel. (0575)

Moeder
verwennen?

5 een probleew
wet deze

HioederdagaaHbiedlugeH,

S? S? 's? S? S?
Rieten serveerplateau met vliegenkap

groot van €16.95 voor

klein van € 13.50

00

Mand met frisse ruitjesstof
van€ 11.95

Barometer . . . het donderglas . .
van € 13.95

Decoratieve wespenvanger
van € 13.95

Cadeaubox Crabtree & Evelyn
met bodylotion, bath gel en soap
in de geuren: rozen, lavendel en lelietjes

van € 29.95

voor

voor

voor

voor f2.5°

voor
00

Poloshirts - Basis Pique voor ciÉ/«

Fleece truien, jasjes en omslagdoeken

deze week -f 0%

Tot ziens bij Anthony's
Burg. Galleestraat 22

Moederdagcadeau:

aspergepakket
Aspergeboerderij
„De Boskamp"
Fam. Halfman

Hengeloseweg 15
7251 PB Vorden

Tel. (0575) 55 24 80

www.compusystem.nl
Internet/Office PC
AMD Duron 1300 MHz., 256 MB, 64 MB VGA, 5
AMD XP 2000+, 256 MB, 64 MB VGA, 56k6 modem;
AMD XP 2400+, 2S6 MB, 64 MB VGA. 56k6 modem, 60 GBijHÖD 7200

TopPC
AMD XP 2000+, 256 MB. DDR, GF4 64 M8 OOR TV-Out, 40 GB 7200 HDD
AMD XP 2000+, 512 MB DDR, GF4 64 MB DDRTV-Out, 6Q;;GB 7200 HOO
AMD XP 2600+, 512 MB DDR, GF4 64 MB DOB TV-Out, 60 GB 7200 HDD

v.a 619,-
€ 619,-
€ 669,-
€ 759,-

Luxe Miditower ATX, Sound, 52 x CDRom, 100 Mbit Ifthernet, geluidsarme koeler,
2x USB, 2.0, 1,44 MB diskdrive, Trust internet keyboard, Logitech scrollwheelmuis.

Actïe: supersnelle AMD Athlon 2400+ met o.a.
256 M B, 60 G B harde schijf, modem, netwerkkaart

en Norton antivirus 2003 voor slechts € 639,-
Meerprijzen:

• Windows XP Home € 99,- • 16/48 ÖVD-speter:€ 28r • 52x24x52 CDRW € 42,-
• HP LaserJet 1000W € 249,- • 15 Inch TFT € 279,- • Flatbed Scanner I'ï!55^

• 17 inch monitor €119, -» Stand Alone DVD-speler € 79,-
• Andere onderdelen op aanvraag.

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

Aanstaande zaterdag 10 mei
spetterende

PERKGOED-
VERKOOP

bij Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Volop:

GERANIUMS
HANGGERANIUMS

FUCHSIA'S
PERKGOED

GROTE HANGPLANTEN

tegen
SUPERscherpe

prijzen! "*
P.S. MOOIE MOEDERDAGTIP!

Graag tot ziens bij:

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

YVONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18 • Vorden «Telefoon (0575) 55 27 13

RECLAME-DRUKWERK /
AFFICHES - FOLDERS - BROCHURES - FLYERS - PROGRAMMABOEKJES - CD-BOEKJES - LEAFLETS m d rukker i j Weevers

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

info@weevers.nl

www.weevers.nl



Te Koopt 't lekkerst Jtf de

V lekkerst bij de groeHtetttan/

VOORJAARSCONCERT

MUZIEKVERENIGING

CONCORDIA
zaterdag l O mei

orkest o.Lv. Hugo Klein Severt
drumband o.Lv. Bert Lamers

Dorpscentrum Vorden - aanvang 20.00 uur
toegang gratis

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 Y
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

DRUKWERK
VRAAG VRIJBLIJVEND NAAR
DE VELE MOGELIJKHEDEN

drukker i j We e ver s

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden
van doorplaatsing

in meerdere edities

Zomerbloemen- en
kuipplantenverkoop

Rechtstreeks van de kwekerij!
De allernieuwste soorten

en kleuren in 2.000 m2 kassen.
250 soorten in alle vormen!
Tevens te koop groente- en

kruidenplanten.
Leuke ideeën voor moederdag.

«*• «**«*#»*•

Potgrond
(kwekerskwaliteit) zak è 25 liter

nu 4 zakken € 5,-
en nog veel meer bij:

Kwekerij-Tuincentrum

H U B ERS
BAAK (bij de kerk) - Tel. (0575) 44 14 06
Open dagelijks van 08.00-12.00 en 13.00-18.00 uur
zaterdag tot 16.00 uur.
Hemelvaartsdag zijn wij gesloten.

Laat de bammetjes
eens lekker thuis

€ •

Beetje sleur op 't werk of school? Dan zorgen wij in ieder geval
voor wat broodnodige variatie. Met de lunchrol:
varkensgehakt, groentemix en gekookte ham

in luchtig bladerdeeg. Kun je er weer even tegen.

Lunchrol
per stuk

Gebraden gehakt
100 gram

3 saucijzen +
3 roomschijven
Bouillonsalade
100 gram

Riblappen
750 gram met gratis stoofpeertje

Gegrillde drumsticks
hele zak vol met gratis saus

0 °

C
Jm

95

Let ook op onze strippenkaart.

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

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



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

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

VOLKSDANSEN
Onlangs is een volksdansgroep op-
geheven. Voor de deelnemers van
die groep die graag door zouden
gaan met volksdansen laten wij
weten dat er in Vorden nog twee
groepen zijn die zich ook met
volksdansen bezig houden. Dit
zijn groepen voor 55-plussers,
maar juist voor volksdansen speelt
de leeftijd niet zo'n belangrijke
rol. Een beetje gevoel voor muziek
en wat ervaring zijn veel belangrij-
ker. Door de gevarieerde bewegin-
gen is volksdansen ook heel ge-
schikt om de conditie op peil te
houden. Er is een groep op woens-
dagmorgen van 9.30uur tot 11.00
uur in het Dorpscentrum, de ande-
re groep vindt u in Vierakker, in
het Ludgerusgebouw, op dinsdag

.van 18.00 uur tot 19.30 uur. Beide
groepen staan onder deskundige
leiding en nieuwe leden zijn zeer
welkom. U kunt een keer gaan kij-
ken, doe dat dan wel binnenkort,
want na mei begint de "zomer-
stop". In september wordt dan
weer met nieuwe energie gestart.
Wilt u meer informatie dan kunt
u contact opnemen met de Swov,
tel. 553405

ADMINISTRATIE
Iedereen moet of hij /zij het nu
leuk vindt of niet zijn administra-
tie bij houden. Er zijn waardepa-
pieren zoals polissen die bewaard
moeten worden. Betalingen moet
op tijd verricht worden.
Wie gaat dit doen als u plotseling
ernstig ziek wordt en is er iemand
die de weg weet in uw paparassen
als u er niet meer bent. Want ook
dan moet er heel veel geregeld
worden. Als u uw nabestaanden
een heleboel ongemak wilt bespa-
ren, is het nuttig om van te voren
al eens na te denken hoe u een en

ander het beste kunt regelen. Mis-
schien is het een goed idee om een
vertrouwenspersoon aan te stellen
,die uw testament afhandelt en al-
le zaken regelt die daarmee samen
hangen. De naam van deze per-
soon komt dan in uw testament,
hij/zij is de executeur-testamen-
tair.
Maar ook als u geen testament
heeft is het goed om iemand te
hebben aan wie uw zaakjes kunt
toevertrouwen, bijv. als u in het
ziekenhuis wordt opgenomen. U
kunt hiervoor één van uw kinde-
ren vragen, -vertel dat dan wel ook
aan de andere kinderen-, maar ook
een goede vriend kan ook een uit-
stekende vertrouwenspersoon
zijn. Stel samen met die persoon
een lijst op van belangrijke zaken
en telefoonnummers, zoals de
nummers van bankrekeningen en
namen en adressen van mensen
die bericht moeten hebben wan-
neer u iets overkomt. Wat u niet te
snel moet doen is de tekeningsbe
voegdheid voor bank- en giroreke-
ningen uit handen geven. Heel
veel papieren kunt u ook thuis te
kenen en vaste betalingen kunnen
vaak met een machtiging betaald
worden.
Heel belangrijk is dat u ervoor
zorgt dat uw paperassen overzich-
telijk zijn opgeborgen ,dat is ge
makkelijk voor uzelf, maar zeker
voor iemand die de weg moet vin-
den op een vreemde plaats.
Op tijd opruiming houden en ou-
de papieren die niet meer geldig
zijn .weggooien helpt ook om het
overzicht te houden.

OSTEOPOROSE
Eén op de vier vrouwen en één op
de twaalf mannen boven de 55
jaar lijdt aan osteoporose .Dit be
tekent dat er in ons land 800.000

mensen zijn die met deze kwaal te
maken hebben en met dele gevol-
gen ervan. Jaarlijks breken 16.000
mensen een heup en nog eens
16.000 een pols, breuken die wor-
den toegeschreven aan osteoporo-
se. Osteoporose betekent: broze
botten. Door ontkalking is er spra-
ke van botverlies en van structuur-
verlies van de botten. Daardoor
kunnen die gemakkelijk breken
en kunnen bijvoorbeeld rugwer-
vels inzakken.
Bot dat verloren is gegaan kan
moeilijk worden hersteld .Wel is
het mogelijk verder verlies van bot
te voorkomen en het overgebleven
bot te verstevigen met medicijnen.
Ook kunnen een aantal leefregels
helpen om het verlies aan botmas-
sa tegen te gaan.
Wat kunt u zelf doen?
De botten worden gevormd tot de
leeftijd van ongeveer 30 jaar en
het is daarom belangrijk dat kin-
deren en jongeren voldoende calci-
umrijk voedsel eten (zuivelpro-
dukten) ,niet roken en weinig alco-
hol gebruiken. Daarnaast is bewe
ging belangrijk.
Deze leefregels zijn ook van toe-
passing op mensen boven de der-
tig die daardoor hun botten stevig
kunnen houden, maar ook voor
ouderen bij wie zich misschien de
eerste tekenen van osteoporose al
hebben aangediend.
Voor de opbouw van gezonde bot-
ten zijn calcium en vitamine D
heel belangrijk. Calcium zit vooral
in zuivelprodukten (ook in de ma-
gere soorten) en in groene blad-
groenten ,in broccoli en in noten.
Vitamine D maakt het lichaam
zelf onder invloed van zonlicht en
daarom is het goed om elke dag
minstens een kwartier buiten te
zijn.
Te veel alcohol, koffie, zout en ro-
ken belemmeren de opname van

calcium uit de voeding en zijn
daarom minder gewenst.
Ook voldoende beweging is goed
voor de botten en dan gaat het niet
om bijzondere sportieve presta-
ties, maar juist om die bewegin-
gen die met een beetje aandacht
door iedereen elke dag uitgevoerd
kunnen worden. Dus: de trap ne-
men i.p.v. de lift of de roltrap,
boodschappen doen op de fiets of
lopend i.p.v. met de auto. Wie
moeite heeft met bewegen en een
halfuur achter elkaar te veel vindt
, kan dit ook opsplitsen in drie
keer tien minuten. Het belangrijk-
ste is dat u dagelijks zo veel moge
lijk beweegt. Wandelen en ook tui-
nieren zijn uitstekend om vol-
doende beweging te krijgen en
daardoor op een eenvoudige ma-
nier te werken aan gezonde botten.
Wie meer wil weten over osteopo-
rose kan terecht bij de Osteoporos-
estichting, tel. 073-5219445,van
maandag tot en met donderdag
van 9.00uur tot 11.30 uur.U kunt
ook terecht op internet:www.oste
oporosestichting.nl

WOONTOETS
Het is algemeen bekend dat heel
veel ouderen bij voorkeur zo lang
mogelijk in hun huidige woning
willen blijven wonen .Om dat mo-
gelijk te maken en omdat de huidi-
ge woningvoorraad in Gelderland
niet volledig op de toename van
het aantal ouderen is afgestemd,
heeft de provincie Gelderland sa-
men met de "Stichting Lekker Wo-
nen" en de "Vereniging Eigen
Huis" een woontoets ontwikkeld.
Deze toets is bestemd voor koop-
woningen en wordt voorlopig al-
leen in Gelderland uitgevoerd.
Wat houdt de toets in?
Uw woning en woonomgeving
worden op meer dan 250 punten

getest. In een rapport wordt vast-
gelegd wat er zou moeten gebeu-
ren om de woning zodanig aan te
passen dat deze ook geschikt is om
er te wonen wanneer men niet
meer zo goed ter been is. Ook
wordt er een berekening gemaakt
van de kosten die voor die aanpas-
sing nodig zijn. .
Het is aan te raden voor eigenaren
van woningen om al vroegtijdig
.bijv.vanaf ca 50 jaar deze woon-
toets te laten uitvoeren en bij een
eventuele verbouwing de aanwij-
zingen uit het rapport mee te la-
ten spelen. U werkt dan aan uw ei-
gen huis van de toekomst op een
moment dat u daar nog de energie
voor heeft en een en ander ook fi-
nancieel misschien gemakkelijker
te realiseren is.
De woontoets wordt uitgevoerd
door inspecteurs van de Vereni-
ging Eigen Huis, d.w.z. dat het gaat
om een professionele inspectie. Als
u meer wilt weten over de Woon-
toets kunt u contact opnemen met
de Stichting Lekker Wonen,tel 026
3840249„fax 026 3618759

Heeft u vragen over de onderwer-
pen in deze rubriek dan kunt con-
tact opnemen met de Stichting
Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32,
tel. 553405

SPREEKUUR MANTELZORG
Als u voor een langdurig zieke, een
gehandicapte of hulpbehoevende
uit uw directe omgeving zorgt,
bent u mantelzorger.
Het Steunpunt Mantelzorg VTT
Oost-Gelderland kan u ondersteu-
nen.
Waarvoor kunt u er terecht?
Een luisterend oor, lotgenotencon-
tacten, voorlichting, cursussen, be
langbehartiging en hulp bij het
vinden van de juiste hulpverle-
ning.
Met ingang van 14 januari 2003
houdt Ekie Voorburg, consulente
Steunpunt MantelZorg, iedere
dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur
spreekuur in woon/zorgcentrum
Sensire de Wehme in Vorden.
Voor het maken van een afspraak
kun u bellen naar VIT Oost-Gelder-
land Steunpunt MantelZorg, tel.
0544482821 of naar de Swov, tel.
0575-553405.

Paaseieren zoeken met
buurtvereniging Op 't Hoge

Zaterdag middag 19 april ver-
trok rond kwart voor twee een
20 tal kinderen samen met ou-
ders en begeleiders op de fiets
vanaf Het Hoge naar het bos om
eieren te gaan zoeken.

Eerst moesten de paashazen ge-
vonden worden, die konden hun
vertellen waar de eieren verstopt
waren. De paashazen werden 'ge
sponsord' door B&T Expo Consul-
tance uit Vorden. Nadat de eieren
gevonden waren, deden de kinde

ren samen met de paashazen nog
wat spelletjes, en ook werd er nog
geknutseld.
Nadat alle kinderen van een hapje
en een drankje waren voorzien,
keerde iedereen om vier uur vol-
daan en tevreden weer naar huis.

Inspirerende cadeaus
in de Wereldwinkel
Hippe tassen van jute en can-
vas, glaskralen kettingen en
sfeervolle accessoires voor in
huis. Voor deze zomer zijn er
weer allerlei nieuwe producten
van over de hele wereld binnen-
gekomen bij Wereldwinkel
Vorden aan de Nieuwstad

Van aardewerken trommels tot
grappige sleutelhangers voor de
kleintjes. Ze staan in de nieuwe
folder die deze week verspreid
wordt. In het kader van de Fair Tra-
de campagne 'Zij maakt 't!' be-
steedt de folder speciale aandacht
aan de maaksters van al dit moois.

In de folder stelt weefster Margari-
ta Calabay van Crearte uit Guate
mala zich voor. Zij geeft de tradi-
tionele weefkunst van de Maya's
door aan haar dochters.

Margarita vertelt hoe trots ze is als
ze haar dochters aan het werk ziet.
"Door aan de eeuwenoude tech-
nieken vast te houden en tegelij-
kertijd in te spelen op de wensen
van de huidige markt, dragen we

bij aan het behoud van de belang-
rijkste textiel traditie van het land
en creëren we inkomen voor ons-
zelf en onze familie."

AANTREKKELIJKE WERKGEVER
Vannee Korphanichkul heeft van
haar vader de keramierfabriek
Sang Arun in Thailand overgeno-
men. Zij is er stellig van overtuigd
dat goede producten samengaan
met goede arbeidsomstandighe-
den.
Voor vrouwen is Sang Arun een
aantrekkelijke werkgever. "Bij de
leidsters van de crèche kunnen on-
ze medewerksters hun kinderen
met een gerust hart achterlaten."
zegt Vannee.

De handgeweven sjaals uit Guate
mala en de keramieken vazen en
potten uit Thailand staan vanaf de
ze week in de winkel. Samen met
vele andere artikelen zoals heer-
lijke exotische levensmiddelen.

Wie de nieuwe folder niet heeft
ontvangen, kan deze in de winkel
ophalen.

Bridgen

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 28 april

A groep:
1. De dames van Burk en Hendriks
met 66,7%; 2. Het echtpaar Hoft-

ijzer met 63,9%; 3. De dames
Wientjens en Lohschelder met
59,4%.

B groep:
1. De dames de Leeuw en Meijers
met 67,1%; 2. Het echtpaar Speul-
man met 64,8%; 3. De dames Beek
enLasschemet 63,3%.



W.Waenink
Reparatie en verkoop van alle merken tuin- en
parkmachines en zagen. Ook voor winterbeurten.
Tevens slijpen van veescheermessen.

Geopend: woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot
18.00 uur. Zaterdags van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax (0575) 46 22 21 - Mobiel: 06-50 67 60 24
Olde Kaste 6a - Keijenborg

500 gr. Kibbeling

(met gratis saus naar keuze)

Atlantische
Tong file

100 gr. € l,60

elke dinsdag op het marktplein in Vorden

van 9-3O t/m 17.15 uur.

Vishandel

Van de Groep
Spakenburg
tel. 06 221 58 9O3

Zondag n mei

Moederdag
('m de gemeente Vorden)

De dag om te laten weten datje haar
de allerliefste vindt.

Bloemen
Woondecoraties
Cadeaus

De Vbrdense Tuin
Raadhuisstraat 11, 7251 M Vorden • Tel, (0575) 55 52 22

Van tegels tot
ebaBcen stenen

Apart in "Baak
In alle soorten en maten: • Oude gebakken stenen
• Getrommelde stenen • Betonklinkers "Tegels te kust
en te keur • Siergrind in zakjes en bigbags • Sier-
elementen • Tuinhuisjes en tuinpriëlen, etc. etc.
Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wij ook.

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

email: bijenhof@tref.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag

10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag's van 8.00-16.00 uur

part
SIERBESTRATINCEN
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Volgens de bijgehouden aantallen ingeleverde
Eco-tray schaaltjes, wordt in week 19 of 20

het 10.000.000ste herbruikbare
vleesschaaltje ingeleverd.

Om hier een feestelijk tintje aan te geven,
wint degene die het 10 miljoenste schaaltje

inlevert:

l MINUUT
GRATIS WINKELEN

Misschien bent u wel degene die wij
gelukkig kunnen maken

met dit cadeau.

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

YVONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18 • Vorden

Telefoon (0575) 55 27 13
mmmmmmm mm mmmmmmmmmm
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JE AfCLLC

ONTWERP

LEVEREN

VERBOUWEN

PLAATSEN

AANSLUITEN

EIGEN SHOWROOM

• RUIME
TEGELCOLLECTIE

SERVICE

ALLES IN ÉÉN HAND

Molenweg 11 • 7055 AW Heelweg/Varsseveld
Tel.: 0315-242929 • Internet: www.bruggink-bv.nl

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

Heerlijke verse aardbeienvlaai
€10,75

Hartjes krentenbrood
€l,95

Kaiserbroodjes
5 halen 4 betalen

Voor moeder
een luxe doos

Leonidas bonbons v.a. €5,00

Maak het moeder gemakkelijk
Huzarensalade € 3,00 p.p.

Russische eieren € 3> 05 p.p.
Zalmsalade € 4,30 p.p.

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek.

Heren,
Op zoek naar

een leuk idee

voor een

origineel geschenk?

Tijdelijk

10% KORTING

op de

gehele collectie*.

WoMen

K i t t y H a l m a

Raadhuisstraat 6
HENGELO GLD

Tel. (0575)46 21 33



Ook bij Oh Hengelo (Gld.) een
vollere tas voor minder geld!!!

VLEES:

MAGERE
VARKENSLAPPEN

kilo nu

BROCCOLI
500 gram

O.79

SPA & FRUIT
KOOLZUURVRIJE LIMONADES

pak 1,5 liter a 1.29

nu 3 pak halen

2 pak betalen

Albert Hei]n Hengelo
nu ook uw
verkooppunt voor
Staatsloten

% KORTING
OP ALLE
VERSE

GEBAK!!

ROZEN
10 STUKS

BABY
ROZEN

20 STUKS

2:99

3.'49

PAMPERS
LUIERS

pak a 18.99

nu
voor

GAl L^GAL

SUREN JAN
LIKEUR

ROBIJN
diverse varianten a 4.99 per stuk

nu 3 artikelen halen

2 artikelen

• Altijd dagvers

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur

zaterdag 8.00 - 17.00 uur
Ophalen Hartman tuinmeubelen

zaterdag 10 mei 10.00-16.00 uur

GALLSGALL

MO NHO K
D E W l r M K E L H O E K V A N H E N G E L O

Oh HENGELO (G) (0575) 4612 05 FAX (0575) 46 4612

Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

werkt!
Gratis advies en pers.

begeleiding.
30 dgn.-geld-terug-

garantie,
Ria Wildemors

onafh. Herbalife distr.
Tel.(0573)256242

Op zaterdag 17 mei
willen wij,

Sensire de Wehme,
een

voorjaarsmarkt/
rommelmarkt

organiseren.

Wij zoeken nog 'oude'
spullen voor onze

rommelmarkt.
Heeft u nog 'oude'

spullen, dan kunt u deze
inleveren

vóór 12 mei a.s.
aan de receptie van

verzorgingshuis
de Wehme.

Alvast bedankt voor
uw medewerking.

HflMOVE
AUTO EN
MOTOR

VERENIGING
HENGELO

KAARTEN-
VOORVERKOOP

De internationale
Hamove

wegraces 2003
worden gehouden op

10 en 11 mei

VVV Hengelo (Gld.) heeft
toegangsbewijzen voor zondag 11 mei.

Prijs volwassenen: €15.-

VVV-prijs €12.50
Prijs kinderen 12-16 jaar: €5.-

VVV-prijs €2.50

. i GERANIUMMARKT
2003

ZATERDAG 10 MEI
VORDEN

ZATERDAG 17 MEI
WARNSVELD

DE JAARLIJKSE GERANIUMMARKT VINDT PLAATS BIJ
ONZE WINKEL VANAF 8.00 UUR TOT 17.00 UUR

VORDEN: BURG. GALLEESTRAAT 5
WARNSVELD: WINKELCENTRUM DE DREIUMME

NEEM GERUST UW EIGEN BLOEMBAKKEN OF POTTEN MEE,
WANT WIJ ZULLEN UW GEKOCHTE PRODUCTEN ONDER HET
GENOT VAN EEN KOPJE KOFFIE GRATIS VOOR U OPPLANTEN

0575 - 55 14 36

G

f
€7

Kijk voor nieuws
ook op:

ivivirv.confacf.nl

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.
Ooievaar 4,5 meter € 35.-

per dag min. 3 dagen.

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

Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

0620438118

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

M/R\B

LENSINK
Reparatie Bouw

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl

Flnstral partner & exclusief dealer
zonweringen.
Bezoek onze showroom om de produkten te
zien en voor informatie.
Openingstijden dinsdags en donderdags van
10.00 tot 15.30 uur, zaterdags van 11.00 tot
16.00 uur. Koffie staat klaar.
Mobiel 06 53487085.



DE MARKT. MAN ALLE MARKTEN THUIS.

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
GROTE

APPEl-
TAART

J roombotercroissants
5 Super krentenbollen
» sesorteerde broodjes

ROOMBOTER
APPEL-

FUVPPEN
NU SAMEN

* i ante

9 VOOR

00
f

9ratis

Bloem

HANGPLANT IN POT verschillende soorten 6.99

planten
DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

2 BEGONIA'S
HORTENSIA
4 GERANIUMS

5.1
6.9
5.1

O
9
O

VOLOP PERKPLANTEN

MOEDERDAG-
BOEKET

6.99
Aanbiedingen deze week:

RUNDERSUCADELAPPEN ug 4,99
VARKENSROLLADE

heerlijk gekruid 1 kg 4,99

SCHOUDERKARBONADE ug 3,99

BOERENMETWORSTEN 3 stuks 3,99

Weekpakket vleeswaren:

100 gram AMB. ACHTERHAM 1.95
100 gram VARKENSROLLADE l.12

100 gram GEKRUID SPEK

NU VOOR

HAGELWITTE
BLOEMKOOL

TUINVERSE ANDIJVIE
1 kilo

O.98

O.60

HAND- EN PERS-
SINAASAPPELEN

ZOETE
DIKKE DRUIVEN

50C
•

t sc
•



Peuterpret in Wichmond viert feest L9..,. T~2_ ___ olitievaria
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GROEP VORDEN

Op vrijdag 28 maart j.l. heeft
wethouder Wichers het speel-
plein van de peuterspeelzaal
'peuterpret' officieel geopend.

De kinderen hebben sindsdien
enorm genoten van het plein (het

was ook zulk mooi weer). Het was
echter een grote wens om voor de
kinderen nog een echte peuter-
picknicktafel aan te schaffen.

Donderdag 24 april was het dan
zover: met als het gekregen geld

heeft men voor de peuters zo'n
prachtige picknicktafel aange-
schaft.

Men wil een ieder die hieraan een
bijdrage heeft geleverd dan ook
hartelijk bedanken.

Voetbal

VORDEN - ERIX 2-2
Vorden heeft zich wederom in
blessuretijd de volle winst laten
ontfutselen. Nadat het een riante
voorsprong had genomen van 2-0,
kreeg Erix de aansluitingstreffer
uit een strafschop. In de 95e mi-

^ nuut kopte Erix alsnog de gelijk-
maker binnen, waardoor Vorden
nog steeds tegen degradatie moet
voetballen. Het heeft uit twee wed-
strijden nog één punt nodig, tenzij
de andere clubs punten laten lig-
gen.
Overigens deed de ploeg uit Lievel-
de niets onder voor Vorden en was
het zelfs doelgevaarlijker. Met de
hoge ballen in het strafschopge-
bied had Vorden moeite en het is
aan do'elman Mark Borgonjen te
danken, dat Vorden uiteindelijk

v, nog een punt overhield aan de
wedstrijd.
De wedstrijd was hetzelfde als het
weer. Bij tijd en wijle was het bar
en boos, terwijl even later de zon
weer scheen.
Voor de openingsscore had Vorden
de hulp nodig van een Erix-verde
diger. Ronald de Beus zorgde voor
paniek in de verdediging en zijn
opponent schoot pardoes de bal in
eigen doel.1-0
Vorden was in voetballend opzicht
wat sterker, maar de boomlange
spitsen maakten het de verdedi-
ging van Vorden bijzonder lastig.
Keeper Mark Borgonjen moest dan
ook een aantal keren handelend
optreden.
De tweede helft gaf eenzelfde spel-
beeld als de eerste 45 minuten.
Een sterker Vorden, maar Erix dat
voor het doel gevaarlijk was.
Toen Frank van Zeeburg in de 60e
minuut fraai de 2-0 binnenkopte
dacht een ieder, dat de wedstrijd
en het behoud van de 4e klasse in
de knip zat. Erix pompte voortdu-
rend de bal hoog in de doelmond
in de hoop op een gelukkig mo-

ment. Die kwam ook, toen er een
overtreding werd gemaakt en de
bal op de stip ging. 2-1
In een alles of niets situatie kopte
zowaar in de 95e minuut de spits
van Erix de gelijkmaker binnen.
Erix pakte daarmee de strohalm
voor behoud van het 4e klas-
seschap. Het moet dan wel de res-
terende wedstrijden winnen. Vor-
den heeft nog een punt nodig en
speelt zondag uit tegen degrada-
tiekandidaat Vios Beltrum en
moet de laatste wedstrijd tegen
WL, dat al is gedegradeerd.

Uitslagen 28 april, l, 3 en 4 mei
Vorden Cl - Vosseveld Cl: 1-7
WHCZ B3 - Vorden/Ratti BI: 4-1
WG '25 Al - Ratti/Vorden Al: 4-1
Vorden l-Erix 1:2-2
Reunie 2 - Vorden 2: 0-2
Warnsveldse Boys 2 - Vorden 3:1-3
Vorden F1-AZCF1: 3-4
AZCF2-Vorden F2: 0-1
Be Quick Z. F3 -Vorden F3: 7-1
Vorden F4 - DZC '68 F9:4-0
Warnsv. Boys F6 -Vorden F5: 8-1
Concordia W. E4 - Vorden El: 3-2
Vorden E2-ViodE6: 5-0
Vorden E3 - Zelos E5: 7-2
Doetinchem Dl -Vorden Dl: 7-0
Vorden D2 - WHCZ D5:6-3
Warnsv. Boys D4 - Vorden D3: 2-1
Vorden D4 - Doetinchem D4: 0-8
Warnsv. Boys Cl - Vorden Cl: 9-0
AZC C2-Vorden C2:18-0
Voorst Bi -Vorden/Ratti BI: 7-0
Ratti/Vorden Al - DZC '68 A2:1-8
Vios B. l-Vorden 1:2-1
Vorden 2-WVC 3: 3-2
Vorden 3 - Loil 2: 0-1
Vorden 4 - Longa '30 6: 2-3
Vorden 5 - Zelhem 7: 4-2

Programma
Vorden E3 - Angerlo Vooruit E2;
VIOD D4 - Vorden D4; Vorden Fl -
Warnsveldse Boys Fl; VIOD F4 -
Vorden F2; Halle F2 - Vorden F3;
Vorden F4 - Brummen F5; Socii F2 -
Vorden F5; Vorden El - Steenderen
E2; WHCZ E5 - Vorden E2; Vorden
Dl - Longa '30 Dl; Vorden D2 - DZC

Voor het
allerlaatste
regionale nieuws:

'68 D6; DEO Dl - Vorden D3; Vor-
den D4 - Zelos D4; Vorden Cl -
Brummen Cl; Vorden C2 - Socii
Cl D; Vorden/Ratti BI - SCS BI;
Gendringen Al - Ratti/Vorden Al;
Vorden l - WL 1; Ajax B. 2 -Vorden
2; Klein Dochteren 2 - Vorden 3;
Vorden 4 - Ruurlo 5; Reunie 7 -
Vorden 5.

VIOS - VORDEN 2-1
De vut is bij de geelzwarten er uit.
Ook in Beltrum kon het vuist geen
maken en kwam het slechts inci-
denteel aan aanvallen toe.
Vorden heeft een moeilijk seizoen
en het zal blij zijn dat komende
zondag de laatste wedstrijd van dit
seizoen wordt gespeeld.
Het heeft geen degradatiezorgen
meer en het moet vooruit kijken
naar het nieuwe seizoen met hope
lijk weer een complete en fitte se
lectie.
Overigens kreeg Vios de winst in
de schoot geworpen. Balverlies
leidde tot de winnende treffer en
met deze winst heeft Vios zich vei-
lig gespeeld.
De opening was voor Vorden. Het
kreeg een aantal goede mogelijk-
heden om de score te openen. Een
kopbal van Ronald de Beus ging
maar rakelings over en ook Edwin
Visser kreeg een goede mogelijk-
heid.
Joris Plateeuw soleerde door de de
fensie en bediende Visser op maat.
Daarna zakte het spel van beide
teams naar een bedenkelijk ni-
veau en werden er geen hoogte-
punten waargenomen in de eerste
helft.
Vios moest winnen om zich veilig
te spelen en gooide in de tweede
helft er een schepje boven op. In
een van de counters werd doel-
man Kees Holtrigter onhoudbaar
gepasseerd. 1-0
In een van de schaarse aanvallen
van Vorden krulde Niels Sieme-
rink de 1-1 in de kruising.
Toch zou Vios uiteindelijk aan het
langste eind trekken, want door
balverlies werd Kees Holtrigter
door de beide spitsen uitgespeeld.
2-1
Vorden drong nog nauwelijks aan,
want het bericht was inmiddels
doorgesijpeld, dat bij deze stand
beide ploegen vrij waren van de
gradatie.
A.s zondag speelt Vorden haar laat-
ste wedstrijd thuis tegen degra-
dant WL.

Vrijdag 25 april
Aan de Ruurloseweg werd een ver-
keerscontrole gehouden. Er wer-
den geen overtredingen geconsta-
teerd.

Zaterdag 26 april
Aan de Lindeseweg vond een een-
zijdig ongeval plaats. Een bestuur-
der van een personenauto met
aanhangwagen wilde voor een
bocht remmen. De wielen blok-
keerden waardoor de auto en
aanhangwagen van de rijbaan af
raakten en in de sloot terecht
kwamen. Auto en aanhangwagen
zijn afgesleept.

Er werd een alcoholcontrole ge-
houden. Een 4-tal bestuurders
hebben geblazen, geen van hen
had teveel gedronken.

Zondag 27 april
Aan de Wildenborschseweg werd
door een bestuurder van een per-
sonenauto een tuin vernield. De
bestuurder heeft vermoedelijk de
bocht gemist en is in een tuin te
recht gekomen. Na de veroorzaker
wordt een onderzoek ingesteld.

Dinsdag 29 april
Aan de Wildenborchseweg vond

een ongeval plaats. Een ree stak
plotselin de rijban over. Een be
stuurder van een vrachtwagen
kon niet op tijd remmen en een
aanrijding was niet te voorkomen.
De ree overleed ter plaatse.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van l april

Gevonden:
- Portemonnee, blauwe stof met

pasfoto's en 5 Euro;
- Heren horloge, merk Fishbone,

metaalkleurig, zwarte band;
- Horloge, Aqua Basia, metaal

kleurig;
- Regencape, blauw;
- OV-jaarkaart;
- Horloge, goudkleurig klokje met

Romeinse cijfers.

Verloren:
- Sleutels, 4 stuks, blauw etui;
- Wieldop, Peugot 206;
- Mobiele telefoon, Nokia, grijs-

blauw;
- Fototoestel met blauw/grijze tas;
- Sleutels, 2 stuks aan een ring.

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

GGD Regio Stedendriehoek

Let op teken!!
Let op een tekenbeet! Dat is de
boodschap die de GGD Regio
Stedendriehoek wil meegeven
aan mensen die deze zomer de
natuur intrekken.

De Veluwe behoort tot een hoog-
risico-gebied wanneer het gaat om
teken. Vooral tussen maart en no-
vember zijn teken aanwezig in
bossen, duinen en hoog gras. Ze Ie
ven in struikgewas en hoog gras
en zien eruit als kleine spinnetjes.

Ieder jaar worden ruim 30.000
mensen gebeten door een teek.
Wordt een teek niet binnen 24 uur
verwijderd, dan loopt men het risi-
co dat de Ziekte van Lyme wordt
overgedragen.

Zonder behandeling kan deze ziek-
te chronische klachten veroorza-
ken aan hart, zenuwstelsel, ge-
wrichten en huid. De kans op de
Ziekte van Lyme is echter mini-
maal, wanneer voorkomen wordt
dat een teek zich vast kan zuigen.
Wanneer mensen wel een teken-
beet oplopen is het van belang dat
de teek snel en op een juiste ma-
nier wordt verwijderd.

Het is daarom verstandig om na
een dag in de natuur altijd de huid

te controleren. Teken nestelen
zich met name op warme vochtige
plekken op de huid, zoals liezen,
oksels en knieholtes. Bij kinderen
zitten ze ook in de hals, op het
hoofd en bij de haargrens achter
de oren.

Om tekenbeten en daarmee de
ziekte van Lyme te voorkomen
wordt geadviseerd om: Op de pa-
den te blijven; Bedekkende kle-
ding en dicht schoeisel te dragen
wanneer u de natuur in gaat; In
een gebied met veel teken uw huid
in te smeren met een insectenwe
rend middel met ongeveer 30%
DEET; Uzelf en elkaar na een dag
in de natuur te controleren op te
kenbeten, met name in de liezen,
knieholten, oksels en de buiks-
treek; Teken zo snel mogelijk te
verwijderen met een (teken)pin-
cet. Gebruik vooraf géén alcohol
om te ontsmetten. Bij verwijde
ring binnen 24 uur is de kans op
besmetting vrijwel uitgesloten.

U kunt meer en uitgebreidere in-
formatie krijgen bij. verschillende
bibliotheken, vw-kantoren, apo-
theken en bij de GGD Regio Ste
dendriehoek, tel. (0570) 66 46 64
en op de website
www.ggdstedendriehoek.nl

Engels voor volwassenen
in de regio
Engels was al een wereldtaal, nu
door de éénwording van Euro-
pa, is voor een Europeaan, enige
beheersing van de Engelse taal
noodzakelijk geworden.

Wie de Engelse taal niet beheerst is
eigenlijk een Europees analfabeet.

Inspelend op deze ontwikkeling is
door mevr. Rots-Beusink een cursus
ontwikkeld.
Deze cursus is in het bijzonder ge
richt op volwassenen die onafhan-
kelijk van hun leeftijd en voorop-
leiding, de Engelse taal in woord/
spraak en geschrift willen kunnen
hanteren. Sinds kort wordt deze
cursus "Engels voor volwassenen"
weer gegeven in de regio Hengelo,
Keijenborg en Vorden.

Voor deze opleiding zijn begrijpe
lijke boeken geschreven door de
docente mevr. Rots-Beusink; daar-
bij kan gebruik worden gemaakt
van moderne audio hulpmiddelen
zoals de audio CD voor thuisge-
bruik. Veel aandacht wordt er ge
schonken aan de uitspraak, daar-
naast ook aan de nodige lees en
schrijfvaardigheid.
Diegene die al een beetje Engels
kunnen, krijgen de kans zich in de
reeds bestaande groepen aan te
sluiten. Deze zijn begonnen in
2001 en 2002. De grote van de
groep is rond de tien.

Voor inlichtingen en aanmelding
voor deze praktische cursus, kan
men contact opnemen met mevr.
Rots-Beusink tel. (0543) 45 14 76.



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

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

www.financial-freedom.nl

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

Telefoon (0575) 51 66 35
Internet www.debos.nl

Zondag 11 mei

VLOOIENMARKT
Sporthal Beumerskamp,

Doesburg, Bredestraat 36
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam € 20,-

REAN EVENEMENTEN
Tel.(010)4328696

Contactjes?

Het cement
tussen

vraag en aanbod!

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
« (0544) 37 70 08

BORCULO
* (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
"H. VLOGMAN

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

Zondag 11 mei koopzondag 11.00 - 17.00

VERWEN MOEDER MET EEN
BEAUTY ARRANGEMENT
Op zoek naar een origineel cadeau voor moeder?

Kom dan op zondag 11 mei naar Morgana Slaapkamers aan de
Woonboulevard in Doetinchem. Naast de vele voor j aars-voordeeltje ontvangt u

bij iedere aankoop vanaf € 800,- een gratis cheque
voor een beauty-arrangement t.w.v. € 100,-

Deze originele moederdag-aanbieding is alleen geldig op zondag 11 mei, zolang de voorraad strekt.

MORGANA'S
IVOORJAARS
V O O R D E E L

LATTENBODEM + MATRAS!

S E N A T O R Een 2-persoons ledikant, incl.
hoekkast en 3-deurs linnenkast, halogeen
verlichting, glasdeuren en spiegel op de
hoekkast, normaal € 2724.- incl. bezorgen en
montage.
NU MET VOORJAARSVOORDEEL € 2499.-

M O R G A N A F L E X S L A A P S Y S T E E M Tbpklasse slaapsysteem,'Made

in Switzerland' met 5 jaar volledige garantie. Dit slaapsysteem, L A T T E N -

B O D E M + M A T R A S (80x200) kost normaal € 735.- (excl. pootjes)

NU MET VOORJAARSVOORDEEL € 599--

B A S E / L I F E Boxspring van Eastborn.
Als set inclusief 2 topklasse pocketveringma-
trassen én pootjes in de kleur van de schapjes.
Normaal (niet verstelbare) uitvoering
v.a.€ 1930.-
NU MET VOORJAARSVOORDEEL € 1699.-
In electrisch uitvoering géén € 3200.-
MAAR € 2799.-

« • -

S O L I D F O R M Een hoofdkussen van het
topmerk S1LVANA. Tijdens uw slaap geeft dit
kussen een perfekte ondersteuning aan hoofd en
nekwervels. Normale verkoopprijs € 80.-

NU MET VOORJAARS VOORDEEL

2e KUSSEN HALVE PRIJS

DEKBEDOVERTREKKEN
Nieuwste dessins, 100% katoen.

l-persoons (140x220), géén € 29.9S
NU MET VOORJAARSVOORDEEL € 24.95

2-persoons (200x220), géén € 49.95
NU MET VOORJAARSVOORDEEL € 39.95

lits-jumeaux (240x220), géén € 59.95
NU MET VOORJAARSVOORDEEL €46.95

organa
— slaapkamers

LUBBERS
Doetinchem,Woonboulevard, (0314) 392058

genieten met je ogen dicht

E L Y S E E Romantisch ledikant in antiek
gepatineerd smeedijzer. In deze serie zijn een
groot aantal leuke meubeltjes leverbaar als
nachttafels, toilettafels, krukjes, (staande)
spiegels, etc. Het ledikant (160x200) kost
normaal € 625.-
NU MET VOORJAARSVOORDEEL € 499.-

B:www.morgana.com

Morgana Lubbers, ook voor comple te woningstof fer ing

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

Weevers Net

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

v.o.f.

s ch oo r s te e n ve e g bed r i jf

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

Er is meer

Open Spirituele avond
met Henny Broer op13 mei a.s.

bij Pillen„'t Zwaantje", Zieuwentse-
weg 1, Lichtenvoorde.

Zaal open: 19.00 u.
Aanvang avond: 20.00 u.

Entree: € 5,00.
Inl.: Nardie Krabbenborg,

tel. 0544-375708.
Zie artikel elders.
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Dames recreanten kampioen

Van links naar rechts boven: Yvonne Nijland, Ineke Blankespoor, Mirana Voskamp, Ria Pasman, Joke Holtrigter.
Beneden: Ria Fokkink, Lidwien Kortstee, Herma Bruggink, Ansje Vrielink en Piet de Vries

De dames recreanten van Make-
-laars Pelgrum Dash zijn onder

leiding van trainer/coach Piet

de Vries kampioen geworden.

Sponsor Joop Bruggink heeft een

heerlijke slagroomtaart aangebo-
den waarmee het kampioenschap
werd gevierd.

Kranenburgs Paasvuur ontstoken

Na weken van droogte heeft
Stichting CCK zaterdagavond
met de werkgroep de negen
Paasvuren kunnen ontsteken.

Dit gaf een schitterend mooie aan-
blik, en Stichting CCK zal dan ook

overwegen om volgend jaar niet l
maar meerdere Paasvuren te gaan
bouwen.

Het eerst volgende evenement dat
Stichting CCK organiseert is op
13 en 14 juni, het zomerspektakel

Kranenburg. Met op vrijdag avond
13 juni het vogelschieten en op 14
juni kinderspelen, Pats Boem Show
en het Bosfeest met medewerking
van Rock en Roll band the Hurri-
canes uit Hengelo.

Opbrengst collecte
Nationaal Fonds Kinderhulp
De jaarlijkse collecte voor het
Nationaal Fonds Kinderhulp,
die gehouden is in de week van
20 t/m 26 april, heeft in Vorden
€ 851,96 opgebracht. Hiervoor
zijn 16 collectanten op pad ge-
gaan.

Het ingezamelde geld is bestemd
voor kinderen in Nederland die,
meestal door problemen thuis, te
maken krijgen met jeugdhulp-
verlening. Kinderhulp financiert

met de opbrengst van de collecte
bijvoorbeeld een schommel bij het
kindertehuis, een fietsje, het lid-
maatschap van een sportclub, of
een weekje kamperen. Met deze
extra's brengt het Nationaal Fonds
Kinderhulp wat kleur in het leven
van kinderen in Nederland die
het in hun leven niet gemakkelijk
hebben.

Collectanten en gevers: hartelijk
dank!

11 mei

onze adverteerders..

Voorjaarsconcert Muziekvereniging Concordia

Genieten van
uitersten in muziek
Onder deze titel wil Muziekver-
eniging Concordia u graag uit-
nodigen voor haar jaarlijkse
voorjaarsconcert op 10 mei in
het Dorpscentrum te Vorden.
Genieten van uitersten in mu-
ziek is de titel van deze avond.
Zowel harmonie als drumband
schotelen u deze avond een di-
versiteit aan muziek voor.

De harmonie handhaaft de tradi-
tie om de avond te openen met
een spetterende fanfare. Deze keer
komt de openingsfanfare echter
verrassend genoeg uit Japan. Valse
Triste van Jean Sibelius is een
muziekstuk dat we als klassiek
kunnen bestempelen. Het stuk is
moeilijk te spelen, niet zozeer van-
wege de techniek, maar vanwege
dynamiek, klankkleur en stem-
ming.

Met Concerto d'Amore laat Con-
cordia horen dat klassieke muziek
ook in een modern jasje gegoten
kan worden. De doedelzak en de
strakke trommelvellen uit de Shot-
se Hooglanden kunnen we belui-
steren in de volkssage Kilkenny
Rhapsody.

Dat je met diverse slaginstrumen-
ten ook zeker diverse muziek kunt
maken zal onze drumband deze
avond wederom laten horen. Hun
optreden is tot op heden omgeven
door geheimzinnigheid. Het heeft

te maken met een spectaculaire
reis naar het land van de rijzende
zon.

In een kort officieel gedeelte zal
Concordia verschillende jubilaris-
sen in het zonnetje zetten. Bestuur
en leden van Concordia willen
derhalve van deze avond gebruik
maken om afscheid te nemen van
Peter Kraaijeveld. Peter heeft de
voorzittershamer onlangs doorge-
geven aan onze nieuwe voorzitter
Mark Heuvelink.

Vervolgens wordt het programma
voortgezet met muziek uit de mu-
sical Aladin. Zeker de jongste toe-
hoorders zullen de diverse songs
herkennen. Gilbert 'O Sullivan
kende zo'n 25 jaar geleden vele
hits waarvan de bekendste, Matri-
mony, ten gehore wordt gebracht.

Als klapstuk van de avond verwel-
komt Concordia een van de be-
roemdste popsterren van deze tijd:
Robbie Williams!!!!. Met een med-
ley van zijn grootste successen zal
Concordia laten horen dat er zelfs
een heuse BIG-Band in dit orkest
schuilt.

Kortom, de tijdspanne van Valse
Triste naar Robbie Wiliams is er
een van eeuwen. Muziekvereni-
ging Concordia wil het u graag in
één avond laten horen (zie ook ad-
vertentie elders in dit blad).-

ANBO kaartgroep
28 april j J. was de laatste mid-
dag van de ANBO. Na enkele
huishoudelijke mededelingen
werd er afscheid genomen van
Bram Hendrik als leider van het
klaverjassen.

Hij kreeg een attentie aangebo-
den, en er werd een woord van
dank gesproken voor zijn werk
voor de afgelopen 5 seizoenen.
Naar algemene goedkeuring werd
zijn taak overgenomen door Ge-
rard Albrecht. Daarna werden de
behaalde resultaten over het afge-
lopen seizoen en daarbij behoren-

de prijzen bekend gemaakt.
Jokeren: 1. mevr. Bosch; 2. dhr.
Bosch; 3. mevr. van Houte.
Klaverjassen: 1. dhr. Hoevers; 2.
dhr. Albrecht; 3. dhr. Jansen; 4.
dhr. Visschers; 5. mevr. Maalde-
rink; 6. mevr. Plijter.

Na de prijsuitreiking werd er nog
gezellig gekaart onder het genot
van een hapje en een drankje.
Iedereen werd een fijne zomer en
vakantie toegewenst.

29 september begint het nieuwe
seizoen weer.

10 mei, Nationale Fietsdag
en Open Molendag

Zaterdag 10 mei a.s. is een dag
met een bijzonder Nederlands
tintje.

Dat is de dag dat Nederlanders
massaal op de fiets stappen, maar
ook de dag dat veel molens open
zijn en zo mogelijk draaien. Het is
op 10 mei Nationale Fietsdag én
Open Molendag. Bij de V.V.V.'s
staan ze voor u klaar met mooie

fietsroutes en midden in Vorden is
ook de Hackfortsche Molen geo-
pend en vrij te bezichtigen. Een
mooie gelegenheid om eens nader
kennis te maken met die prachtige
ambachtelijke techniek waarmee
de wind werd gebruikt om indruk-
wekkende krachten op te wekken.
Laat u inspireren op 10 mei in en
op de Hackfortsche Molen aan het
Hoge 68.



Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,

De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 * Lochem,

voormalige Technische School 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School
22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gors'sel, Roskam 22:45 * Harfsen,

Buitenlust 22:55. Meer info: www.witkamp.com

Wtfkcwnp op Zondag:
Zondag 11 mei : DI-RECT
Voorverkoop : Witkamp laren,Haarsalon

Figaro lochem of bel 0900-witkamp
zaal open 19:00 uur - 23:00 uur

v.verkoop € 10,00 a/d zaal € 12,50

Zondag 18 mei: INTWINE
Voorverkoop : Witkamp laren,Haarsalon

Figaro lochem of bel 0900-witkamp
zaal open 20:00 uur - 23:15 uur

v.verkoop € 10,00 a/d zaal € 12,50

Meer info ? : WITKAMP.COM

Dema Nederland bv
Telefoon (053) 57 42 713

tussen 10.00 en 16.00 uur.

Werken in
De Lekker Eten Winkel

Voor uitbreiding van ons verkoopteam
zoeken wij

verkoopsters
fulltime en voor het weekend.

Heb je interesse, ben je circa 20 jaar
en lijkt het je leuk om in een jong team
mooie en lekkere producten te maken
en deze enthousiast te kunnen verkopen?
Maak dan een afspraak met Wiljo Kuenen.

keurslagerij
Kuenen
Dorpsstraat 26,7261 AX Ruurlo
tel.(0573)451337

Echtpaar, 60+ zoekt

geschikte
woonruimte

te huur
voor langere tijd.

Liefst rustig gelegen
in Vorden of omgeving.

Aanb.:
tel. (0575) 46 41 01

Laminaat
met V-groef
Berry floor (goed merk)

Gelegd,
32,95 p.m2

Quick-step (goed merk)
41,95 p.m'

Lochem Parket
Barchemseweg 4()a

Ruurlo453501

Kairos organiseert
zesde "Er is meer..
Op 13 mei a.s. organiseert
Kairos bij Pillen 't Zwaan-
tje aan de Zieuwentseweg
l in Lichtenvoorde de laat-
ste spirituele avond van
dit seizoen. Deze avond
zal verzorgd worden door
Henny Broer.

Aan het begin van de avond
en in de pauze zal ze laten
zien, hoe ze wastekeningen
maakt; verschillende kleu-
ren bijenwas brengt ze met
een strijkijzer op papier aan.
ledere kleur en ieder vorm
heeft weer een andere bete-
kenis en zegt iets over de per-
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soon, die de tekening laat
maken of heeft uitgezocht.
Ook zal ze een persoonlijke
uitleg geven aan de hand van
meegebrachte wastekenin-
gen. Tevens is er die avond de
gelegenheid om kennis te
maken met NEI/NLP, NEI/
Integra, Reiki, kristaltherapie,
magnetiseren en intuïtief
schilderen. Wilt u hierover
meer weten, belt u dan met
Nardie Krabbenborg. Na de
zomervakantie is de eerst-
volgende avond gepland op
23 september. Zie voor meer
informatie de advertentie
elders in dit blad.

Kijk voor nieuws ook op:

www.contact.nl

DRUKWERK

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86



Voetbal

SOCII
Socii tegen De Hoven was een duel
waar menig SHE aanhanger voor
kwam kijken i.v.m. het behalen
van een periode voor deelname
aan de nacompetitie. De wedstrijd
ging gelijk op met een paar betere
kansen voor de gasten. Het duurde
tot de 40e minuut dat een vrije
trap ala Van Hooydonk werd inge-
schoten en De Hoven op een ver-
diende 0-1 voorsprong kwam. Na
de thee werd Erik Peters gewisseld
voor Arend Groot Jebbink en was
het snel na de rust 1-1 door een
mooie kopbal van Ronald Wol-
brink. Toch kwam De Hoven weer
op 1-2 door slecht verdedigen van
Socii. Toen Robert Kornegoor grof
werd onderuit gehaald en de
scheidsrechter niets anders kon
doen dan na de stip te wijzen, en
deze ongenadig hard werd inge-
schoten door Jan Willem Krijt 2-2
was de ban gebroken en liepen de
rood/witten over de gasten heen.
Door doelpunten van Ronald Wol-
brink zijn tweede en twee van de
ingevallen Dub Besselink voort
Bert Klein Kranenbarg werd de
eindstand bepaald op 5-2. Met deze
uitslag keerde de SHE aanhang
tevreden terug naar Hall.

Uitslagen
ZeddamFl-Socii Fl: 2-2
Socii F2-WHCZF2: 3-7
Socii El - Concordia Wehl E3:1-3
Socii Dl - Bredevoort D2: 6-6
SociiCl-RattiCl:0-2
Witkampers BI - Baakse Boys BI: 1-6
Wilp 2 - Socii 2:1-2
Socii 3 - SHE 3: 2-3
Warnsveldse Boys 4 - Socii 4: 0-2
SHE 6 - Socii 5: 2-4
Socii 6 - DW 8: 0-7

Programma 8 mei
SCS l - Socii 4

Programma 10/11 mei
Pax F2 - Socii Fl; Socii F2 - Vorden
F5; AZC E2 - Socii El; Socii Dl -
Trias D3; Vorden C2 - Socii Cl;
Baakse Boys BI - Activia BI; Ratti l
- Socii 1; Socii 2 - Rheden 2; Loene-
mark 4 - Socii 3; Socii 4 - Loene-
mark 6; Socii 5 - Zutphen 4;
Drempt Vooruit 5 - Socii 6.

RATTI
Westendorp l - Ratti l
Afgelopen zondag was er toch nog
een belangrijk duel in de zesde
klasse C. Beide teams stonden op
de voorlaatste plaats met evenveel
punten. In dat opzicht ging het
dus nog ergens om. Ratti begon
goed met zeer verzorgd voetbal.
Van achteruit kwam menig aanval
op het doel van de keeper van Wes-
tendorp. De spaarzame tegensto-
ten van Westendorp bleven echter
ook gevaarlijk. Goede combinaties
van Ratti-zijde zowel vanaf links
als rechts die een aantal mensen
in kansrijke positie zette met name
Senad Sabotic was enorm gevaar-
lijk en tot tweemaal toe dichtbij
een doelpunt. Zijn volleys misten
echter precisie. Ook Oscar Bleu-
mink was dichtbij een doelpunt.
Vanuit een corner kwam de bal on-
verwachts voor hem. Echter door
het veld en wellicht de schrik dat
die bal voor hem belandde, wist
hij de bal niet tegen het net te
drukken. Inmiddels was er over
het veld een l tegen l situatie ont-
staan. Balverlies was dan ook zeer
gevaarlijk. Het was uiteindelijk
Westendorp die in de slotminuut
van de Ie helft toesloeg. De bal
werd op het middenveld verroverd
en de counter kon niet meer door
de Ratti-defensie gestopt worden 0-
1. De aftrap voor Ratti was het laat-
ste van de eerste helft.

In de tweede helft was Ratti naar-
stig op zoek naar de gelijkmaker.
De lange bal is hierbij dan een
middel, maar is vaak behoorlijk
goed te verdedigen. Daarmee is de
tweede helft nagenoeg beschre-
ven. Ratti probeerde wel, maar
wist zich nauwelijks goede kansen
te creëren. De defensie van Wes-

tendorp stond goed en Ratti kwam
er niet doorheen, wat men ook
probeerde. Gelet op het goede spel
van de eerste helft en de vechtlust
van de tweede helft was een gelijk-
spel verdiend geweest. Het mocht
echter niet zo zijn. Aanstaande
zondag moet Ratti zijn slotduel
spelen; thuis tegen dorpsgenoot
Socii.

Programma 10/11 mei
Ratti Fl - Pax F4; Baakse Boys El -
Ratti El; DZC '68 D4 - Ratti Dl; Rat-
ti Cl - Sp. Lochem C3; Vorden/Ratti
BI - SCS BI; Gendringen Al - Ratti/
Vorden Al; SKVW 3 - Ratti 5; Ratti
l - Socii 1; Sp. Lochem 5 - Ratti 2;
Ratti 3 - Pax 8; Sp. Lochem - Ratti 4;
Ratti l - Erix l (dames).

Paardensport

PC DE GRAAFSCHAP
Zondag 4 mei was er een ponycon-
cours in Loenen, daar behaalde de
volgende deelnemers een prijs.
Dressuur: Sebastiaan Hamer met
Yvonne een 2e prijs in de klasse B
met 159 punten. Rebanna Stemp-
her met Droopy een Ie prijs in de
klasse B met 157 punten. Frederike
Gotink met Spetter een 2e prijs in
de klasse B met 165 punten. Linda
Berenpas metjasmine een Ie en 2e
prijs in de klasse LI met 168 en 159
punten. Annemieke Mulderije
met Cardman een 4e prijs in de
klasse L2 met 162 punten. Bart
Hartman met Erwin een 2e prijs in
de klasse Ml met 159 punten. Lis-
ette Bijenhof met Survivor een Ie
en 2e prijs in de klasse M2 met 162
en 157 punten.

Springen: Annemieke Mulderije
met Cardman een 3e prijs in de
klasse B Marieke Rouwenhorst met
Kaylie een Ie prijs in de klasse L.

Nieuwe wijkagenten schakel
tussen burger en politie
Een veilige en leefbare samenle-
ving. Het is regelmatig onder-
werp van gesprek. Soms naar
aanleiding van een schokkende
gebeurtenis die landelijk ver-
ontwaardiging oproept. Een an-
dere keer heel dichtbij in de ei-
gen straat, na een woningin-
braak, een verkeersongeval of
een mishandeling.

Korpschef Co Hoogendoorn van de
regiopolitie Noord- en Oost-Gelder-
land heeft daar een uitgesproken
mening over: "Als gemeenschap
zijn we samen verantwoordelijk
voor die veiligheid en leefbaar-
heid. De politie heeft daarin een
belangrijke rol en dat willen wij
ook graag. Dat betekent wel dat we
open moeten staan voor wat er in
de wijk gebeurt, goed moeten lui-
steren naar wat de burger bezig-
houdt."

SERVICE
De politie in de regio Noord- en
Oost-Gelderland is druk bezig die
omslag te maken. Sommige zaken
zijn al gerealiseerd of in gang ge
zet. Zoals de inrichting van het Po-
litie Service Centrum, dat snel en
klantvriendelijk de binnenkomen-
de gesprekken afhandelt (0900-
8844). Of de garantie dat de politie
binnen 15 minuten op de plek van

een noodgeval is. Korpschef
Hoogendoorn noemt ook de verbe-
terde informatieverstrekking naar
slachtoffers als voorbeeld.
"Al deze verbeteringen komen
voort uit de doorontwikkeling van
de wijkgerichte politiezorg. Een
voornemen waarmee we de ko-
mendejaren de service aan de bur-
ger willen verbeteren. Maar ook ef-
ficiënter daders van strafbare fei-
ten willen opsporen en problemen
in de wijk willen aanpakken. En
het liefst willen we door goed over-
leg en professioneel optreden in
de wijk die problemen voorko-
men".

WIJKAGENT
Centraal in deze werkwijze staat
de wijkagent. Tot nu was de wijk-
agent slechts gedeeltelijk in zijn of
haar wijk inzetbaar. Dat gaat ver-
anderen, aldus Hoogendoorn. "In
de nieuwe opzet is de wijkagent
fulltime in de wijk aanwezig. Hij
of zij onderhoudt contacten met
de bewoners van de wijk, maar
ook met de scholen, de gemeente,
de buurtvereniging, een woning-
corporatie of een winkeliersvereni-
ging. Dat noemen wij onze part-
ners."

Volgens Hoogendoorn signaleert
de wijkagent eventuele proble-

men en kan hij terugvallen op het
politiekorps om hem te ondersteu-
nen bij de aanpak daarvan. Bij-
voorbeeld door gericht toezicht tij-
dens de surveillance of het uitvoe
ren van een uitgebreid recherche
onderzoek. "Uiteraard zoekt hij bij
die aanpak afstemming met de be
woners van de wijk, maar ook met
de verschillende partners. Want de
oplossing van een probleem in de
wijk ligt zeker niet altijd bij de po-
litie. Maar van de wijkagent mag je
wel verwachten dat hij problemen
signaleert en onder de aandacht
brengt."

DE WIJK CENTRAAL
Het feit dat de wijkagenten fullti-
me in de wijk aanwezig zijn heeft
wel gevolgen gehad voor het totaal
aantal wijkagenten in de politiere
gio. Maar volgens Hoogendoorn
gaat het niet ten koste van de kwa-
liteit. "De wijkagent kan zich volle
dig richten op zijn of haar wijk. Ik
ben ervan overtuigd dat we hier-
mee een goede stap hebben gezet
naar een herkenbare en beschikba-
re politie, die de wijk centraal stelt
en service hoog in het vaandel
heeft staan".

Binnenkort zullen de nieuwe wijk-
agenten van uw gemeente zich
presenteren.

Koninginnedag 2003?
U vindt het op www.contact.nl!

REGELS VAKANTIEARK EN BIJBANEN BIJ ELKAAR op 5ITE

WAT
EN WAT

Ook vakantiewerk kan ge-
vaarlijk zijn, onderbetaald
worden, of veel te lang duren.
Om dat te voorkomen zijn er
wetten en regels. Voor jon-
gens en meisjes die tomaten
plukken, glazen ophalen, vak-
ken vullen of wat dan ook
doen om in de vakantie bij te
verdienen.

Goed of fout? Tuinder Dirk van
Staalduinen heeft in de zomer
twintig scholieren in diepst. Ze
plukken aardbeien en worden
per mandje betaald. Eén scho-
lier, Mark (3 havo, 15 jaar),
begint om zeven uur 's morgens,
en gaat om zes uur 's avonds
weer naar huis. Hij krijgt 13 euro
bruto mee. Keurig netjes?
Nog eentje. Dewi (brugklas, 12
jaar) is gevraagd om te helpen
in de winkel van haar tante. Ze
hoeft maar halve dagen te
komen, want 's morgens is het
toch nooit druk. Mag dat?

WEL
MA6 Nf/ET?

Heb je klachten over wat
op je werk gebeurt?

Op de website van de
arbeidsinspectie lees je

hoe en watje kunt doen:
www.arbeidsinspectie. nl

Jammer, te jong!
Om met de tweede vraag te
beginnen: nee, dus! Dewi mag
helemaal nog niet werken. Ze is
te jong. Kinderen van 12
mogen alleen in heel uitzonder-
lijke gevallen werken. Pas
vanaf 13 jaar mogen jongeren
na schooltijd en in de vakanties
werken. Maar het aantal uren is
beperkt, en veel soorten werk
zijn verboden. In de Arbeidstij-
denwet staat dat 13- en 14-jari-
gen in de vakantie maximaal
drie weken achter elkaar lichte,
niet-industriële arbeid mogen
doen. Vakken vullen in de
supermarkt bijvoorbeeld.
Tuinder Dirk (die net als de
tante van Dewi niet echt
bestaat) doet het ook al niet
goed. Hij laat Mark veel te lang
doorwerken. Acht uur per dag
is voor 15-jarigen het maxi-
mum. En het is niet het enige

dat Dirk fout doet. Voor jonge-
ren van 15 tot 18 jaar is er een
minimumloon. Volgens de Wet
op het minimumloon zou Dirk
Mark 2,17 euro per uur moeten
betalen.
Er zijn nog meer regels voor
vakantiewerk. Ze staan in de
Arbowet, de arbeidsomstan-
dighedenwet. Deze wet ver-
biedt bijvoorbeeld dat jongeren
zwaar werk doen, en zorgt
ervoor dat hun veiligheid in
orde is. Minderjarigen mogen
niet werken met giftige stoffen,
niet aan de lopende band
staan, niet werken waar veel
lawaai is of in afgesloten ruim-
tes als een silo.

Regels
Vakantiewerk en bijbanen zijn
aan meer regels gebonden
dan gewoon werk. Dat is niet
voor niets. Jongeren moeten

extra beschermd worden, vindt
de overheid. Het gevolg is dat
er veel regels zijn. Zoveel
regels dat je bijna denkt dat er
niks overblijft voor een scholier
die zijn vakantie naar Spanje
wil verdienen, of in de zomer
een scooter bij elkaar wil spa-
ren. Maar dat is ook weer niet
waar. 13-jarigen mogen oppas-
sen, auto's wassen, vakken vul-
len, fruit plukken, bollen pellen,
schoonmaken of. folders rond-
brengen. 15-jarigen mogen
hetzelfde maar dan wat langer.
16- en 17-jarigen mogen veel
meer soorten werk doen.
Alle regels voor vakantie-
werk heeft de overheid bij
elkaar gezet op de website
www.jongerenloket.szw.nl.
Onmisbaar voor jongeren die
(voor het eerst) vakantiewerk
gaan doen, en ook héél handig
voor ouders die willen weten of
hun bijklussende zoon/dochter
netjes behandeld wordt.

Vragen over regels rond
vakantiebanen en bijbanen?

www.jongerenloket. szw. n l
Dan weetje het snel
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OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30 u. di. t/m vrij. 09.00-17.30 u.
vrij. ook 19.00-21.00 u. zat. 09.00-13.00 u. Tussen de middag eten we even.

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

Voor de
jongste jeugd

Tijdens de races van Hamove op zondag 11 mei
zijn in het rennerskwartier voor de jongste jeugd aanwezig:

groot springkussen
draaimolen

en een mini motorcrossbaan
De jeugd tot 12 jaar heeft onder geleide gratis toegang
en kan van de genoemde activiteiten gebruik maken.

Veel plezier!

Bouwbedrijf Geers B. V. is een
bedrijf met ruim 23 jaar ervaring en
voor/ien van een geheel nieuwe
werkplaats.

Onze opdrachten en daarbij
behorende werkzaamheden zijn
afwisselend en veelzijdig, nl:
> renovatiewerkzaamhcden;
r restauratie (monumenten);
'f serres en aanbouwen;
'r interne verbouwingen;
'f nieuwbouw
'r agrarische bouw;
> utiliteitsbouw en
> onderhoudswerkzaamheden.

Heeft u ervaring met de/e
werkzaamheden en kunt u zich
verenigen met onze slogan
"KWALITEIT IS ONS BELEID"
schrijf of bel dan naar:

BOUWBEDRIJF
ƒ ^jfflBhA Tjffi^fe- k > *•

b.v.

COLLEGA GEVRAAGD

Timmerman werkplaats

Bouwbedrijf Geers B.V.
Kapeiweg 22A

7218NJ Almen
Tel: 0575-43 12 95
F:-mail: geers@xs4all.nl

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

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

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

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

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur.

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

verzorging en kraamzorg met oog voor zorg en verzorgenden. Wij zoeken op

korte termijn enkele deskundige, ervaren medewerkers voor de (terminale)

nachtzorg.

Wij zoeken:

Gediplomeerde medewerkers met ervaring, die zelfstandig kunnen werken en

flexibel inzetbaar zijn.

Wij bieden:

Een goed salaris, passende secundaire arbeidsvoorwaarden, deskundigheids-

bevordering en een uitstekende begeleiding. Bovendien bieden wij u werk dat

rekening houdt met uw agenda.

Informatie:

Bel voor meer informatie over Bureau Thuiszorg én deze vacatures met

mevrouw llja ten Brink, telefoon 0314-340407.

Direct solliciteren?

Ons adres is

Bureau Thuiszorg Oost-Nederland,

Frielinkstraat 1, 7001 CW Doetinchem.

Bureau] Thuiszorg
Oost-Nederland

persondi.loiict?
l m o s s o Q e p r o K ! i > JL

Voor lichaamsmassage en stoelmassage

Geef moeder een massagebon
voor een heerlijke rug-, nek-

en schoudermassage !

Info: Leonie Eenink (0575) 46 13 36 of
Martine Hair&Beauty (0575) 4657 15

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
» Bestratingen
* Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 1411

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

Kijk voor
meer nieuws op:
www.contact.nl

Autorijschool
Ruesink

Thijs Eckhardt
Stationsweg 1b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B



Kwekerij De Witte Brink
uitgebreid met nieuwe kas

Zondag 18 mei bij Erve Kots

Hawaii-, Bluegrass- en
Country-muziek Festival
Op bovengenoemde datum or-
ganiseert de stichting Stone
Valley een festival op het com-
plex van Erve Kots, Eimersweg 4
te Lievelde.

Deze locatie is een echt sfeerpara-
dijs voor het luisterende publiek
en dat wordt door de artiest(en) en
bezoekers in hoge mate ge-
waardeerd. In haar 15-jarige be-
staan heeft de stichting naam ge
maakt als 's werelds kleinste club
met de grootste verrassingen. Dat
kleinste moet je overigens niet al
te letterlijk nemen (zie ook de
internetsite op www.stonevalley.nl).

Het komende festival biedt een
mooie gelegenheid om te ontdek-
ken waaraan de stichting haar
faam te danken heeft. Een der ken-
merken van Stone Valley is de al-
tijd aanwezige gezelligheid en dat
zal nu niet anders zijn.
Op het programma staan de vol-
gende groepen: The Honolulu Min-
strels - Skyland en John Reisch-
man & the Jaybirds. Daarnaast

biedt de stichting ook nog ruimte
voor regionale talenten zoals dit
keer 'Country' Leo Schotman uit
Neede.

De liefhebbers van Hawaii muziek
-met dat kenmerkende geluid van
de Hawaiian steel guitar- zullen
volledig aan hun trekken komen
door het spectaculaire spel van de
Honolulu Minstrels. De muziek
van Skyland kan men het beste
omschrijven als een soort new-
grass in vele variaties.

De Amerikaan John Reischman,
een van 's werelds grootste mando-
line virtuozen (sommigen noemen
hem zelfs de beste) is het klapstuk
van dit festival. Met een wisselend
repertoire van bluegrass/country
en latino, in een mix van instru-
mentale virtuositeit en pracht
zang in vele combinaties vormt
John Reischman & the Jaybirds een
absoluut hoogtepunt.

Voor informatie over aanvang/en-
tree, etc. zie contactjes.

Kwekerij De Witte Brink is al
weer zo'n vijftien jaar gevestigd
aan de Keijenborgseweg 2 in
Zelhem. In de afgelopen jaren
heeft De Witte Brink een goede
naam opgebouwd in de regio
en ver daarbuiten.

Het seizoen 2003 begint voor de
Witte Brink heel bijzonder. Sinds
kort is er een nieuwe kas gebouwd
van maar liefst 800 vierkante me-
ter. Ook het buitenterrein is ver-
groot. Daarmee komt het nieuwe
gedeelte totaal op 1.500 vierkante
meter. Door deze uitbreiding kan
De Witte Brink zich nog beter pre
senteren met zomerbloemen, een-
jarige, kuipplanten en een groot
assortiment buitenplanten. Daar-
naast kan de klant ook terecht
voor grote groene planten voor de
kamer.
De nieuwe kas biedt een zee aan
ruimte. De inrichting is nog niet
geheel klaar. "De aangebrachte de
coraties moeten nog verder aange
vuld worden," zeggen Gerrit en

Monique. "In de nieuwe kas wor-
den langs de wanden ook onze ex-
clusieve hanggeraniums opgehan-
gen. Het zijn heel bijzondere gera-
niums. Verder gaan we ook een
grote hoek inrichten voor hydra
thuis en diverse groen meubels
groot en klein", vertellen Gerrit en
Monique enthousiast.

Trots is Gerrit op de introductie
van de nieuwe Hortensia Ripple.
Deze hortensia is sinds drie weken
op de markt. "De Ripple is een wit-
te hortensia met een rode rand",
omschrijft Gerrit deze unieke hor-
tensia. Als kwekerij is De Witte
Brink al jaren dé specialist in Pi-
oenrozen. Gerrit: "De pioenroos is
een seizoensbloem. Mooi en ele
gant. Het is echt een koninklijke
bloem". Naast de kwekerij is Roes-
sink-Hydro ook een begrip in de
hydrocultuur.

Gerrit Groot Roessink heeft voor
de toekomst nog veel meer plan-
nen met zijn bedrijf, die op een

prachtige locatie ligt. "We gaan al-
les in fases doen. Alles tegelijk kan
niet. Ik ben nu al heel blij dat de
kas klaar is. Het is heel mooi ge
worden en daar ben ik best trots
op". Kwekerij De Witte Brink is zes
dagen in de week geopend en er is
voldoende parkeergelegenheid.
Ook voor een deskundig advies
bent u bij Kwekerij De Witte Brink
aan het juiste adres. Kwekerij De
Witte Brink, Keijenborgseweg 2,
Zelhem. Telefoon (0314) 64 16 47.

Vlooienmarkt
Zondag 11 mei is er een gezelli-
ge vlooienmarkt in sporthal
Beumerskamp in Doesburg.

Men kan heerlijk snuffelen langs
de vele kramen met 2e hands spul-
len.

Wellicht vindt men datgene waar
men al zo lang naar op zoek was.

De hal is voor het publiek geo-
pend. De kantine is open voor een
hapje en een drankje.

Men kan de hal vinden aan de Bre
destraat 35 in Doesburg.

Voor inlichtingen kan men de or-
ganisatie bellen.
(Zie ook de advertentie.)

'Ik wilde altijd al stratenmaker worden'

Bremer Straatwerk veelzijdig bedrijf

Heel weekend vet feest in Witkamp

Beethoven en Di-Rect in één
weekend op de planken
Komend weekend alleen maar
topentertainment op het podi-
um van Witkamp Laren (Gld.).
Zaterdag 10 mei staat de mega-
populaire Top-100 band Beetho-
ven met hun nieuwste 'Hitzone'
show op de planken van de ge-
zelligste discotheek/dancing
van de Achterhoek. En als je
denkt dat dit alles is dan kom je
bedrogen uit, want op zondag
11 mei heeft Witkamp de abso-
lute topper Di-rect in de grote
zaal! Kortom, er is weer van al-
les te beleven in Laren.

Beethoven is gewoonweg dé beste
Top-100 band die er momenteel
rondloopt. Naast een perfect mu-
ziekrepertoire besteed deze band
ook steeds meer aandacht aan hun
liveshow. Momenteel is Beethoven
bezig met hun 'Hitzone' tournee
waarbij je ogen en oren te kort
komt. Speciaal voor deze tour
heeft de band een superfutu-
ristisch podium laten bouwen met
veel chroom en staal gecombi-
neerd met een waanzinnige lichts-
how. Niet te missen! Uiteraard op
deze zaterdag weer de beste dance,
trance en r & b in de dancekelde
en erg veel fun in de funbar.

Maar het weekend is na deze
avond nog lang niet over, want op
zondag 11 mei komt de uitermate
populaire band Di-Rect voor een
exclusief optreden naar Witkamp
in Laren. Di-rect is vier jonge
gasten uit Den Haag met een de
buutalbum 'Discover' en - vooral -
heel veel energie en power. De af-
gelopen jaren stonden in het te-
ken van optredens in vele clubs en
op grote festivals (waaronder Pink-
pop, Parkpop en Lowlands) en ook
internationaal werd de eerste stap
gezet met een promotietrip naar
Indonesië waar ze meedere hits
scoorden. Inmiddels heeft Di-rect,
na diverse 'Megahits', 'Alarmschij-
ven' en 'Superclips' meerdere ma-
len hitiijsten bestormd met sing-
les als 'Just the Way I Do', 'Inside
My Head', 'Free' en 'Adrenaline'.
Momenteel is de nieuwste single
'She' uit en het nieuwe album
volgt spoedig. Dit wordt een per-
fecte avond vol hits met zanger
Tim, gitarist Spike, drummer Ja-
mie en bassist Bas. Deze gasten
zijn voorlopig niet te stoppen!
Voorverkoop via Haarsalon Figaro
in Lochem en bij Witkamp.Meer
info via 0900- Witkamp of
www.witkamp.com.

In maart is Hubert Bremer be-
gonnen met zijn bedrijf Bremer
Straatwerk. Bremer Straatwerk
verzorgt alle soorten straat-
werk, grondwerk en de bijbeho-
rende riolering. Daarnaast
geeft Hubert ook adviezen met
betrekking tot bestrating en
aanschaf van stenen.

Tijdens zijn middelbare schoolop-
leiding ging Hubert regelmatig bij
een kennis helpen met straten. Na
de Havo en zijn dienstperiode
stond zijn besluit vast. Hij wilde
stratenmaker worden. Hubert
ging werken bij een stratenma-
kersbedrij f en volgde daarnaast
verschillende vakopleidingen. De
Hengeloër volgde eerst de oplei-

ding stratenmaker, vervolgens de
opleiding Vakman Stratenmaker.
Daarna bekwaamde hij zich in di-
verse specialisaties. Eén van die
specialisaties is het verwerken van
oud gebakken bestratingsmateri-
aal.

"Dit zijn onder andere waaltjes die
al jaren erg populair zijn in bij-
voorbeeld nostalgische tuinen",
verduidelijkt Hubert.

"Ik werk graag met deze materialen
omdat deze nog op een ambachte
lijke manier 'onder de hamer' ver-
werkt moeten worden", vertelt hij
enthousiast. Maar ook andere mo-
derne sierbestrating en grotere
projecten (pleinen en erven) heb-

ben zijn belangstelling. "Juist de
afwisseling maakt het werk inte
ressant", vindt de 32-jarige Hubert.
"Ik ben pas voor mezelf begonnen
en heb er héél veel zin in". Hubert
krijgt achter de schermen onder-
steuning van zijn vrouw Heidi
Straatman die de administratie
verzorgt.

Bremer Straatwerk staat voor tra-
ditioneel vakwerk, kwaliteit en
service. Voor informatie of vrijblij-
vende offerte kunt u bellen met:
Hubert Bremer, tel. (0575) 46 16 76
of mobiel 06-10393520.

Bremer Straatwerk is gevestigd
aan de Lankhorsterstraat 31, 7255
LC Hengelo Gld.



• Administratief

Automatisering • Magazijn en logistiek

• Constructie /lastechniek • Metaalbewerking

• Engineering * Montage /assemblage

• Inkoop/verkoop * Onderhoudstechniek

• Installatietechniek • Produktiepersoneel

p«rsone»lorganisat l«

Spalstraat 31 Hengelo Gl
Telefoon (0575) 46 46 01

HOUCCMMMM

T: 0544-352294
F: 0544-467420
E: gewoiters@zonnet.nl

* Exclusief op de nedertandse markt
* Duurzame, vormvaste constructie
* Tochtdichte afsluiting
* Lagere stookkosten
* Geluidswerend
* Bestand tegen weer en wind
* Onderhoudsarm
* Eenvoudig schoon te houden O
* Inbraakvertragend volgens Veilig wonen'
* Komo gecerWiceerd

Voor uw

tuinplanten,
bomen,
vaste planten
en graszoden

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 28 92 of 06 53362300

In verband met perkplantenverkoop
in de maand mei geopend van maandag t/m
zaterdag van 9.00 -17.00 uur.

We bezorgen gratis in de regio.
Wat we niet op voorraad hebben
zoeken we voor u op.

GOOSSENS
• TUINMEUBELEN
• TUINACCESSOIRES, POMPEN EN SPROEIERS
• WERKKLEDING EN VRIJETIJDSKLEDING
• LAND-, TUIN-, BOUW- EN VIJVERFOLIËN
• RIOOL- EN HOGEDRUKBUIZEN

vanaf 5 t/m 10 mei

Bij aankoop van een LIGBED MET KUSSEN

nu met 15% KORTING
Bij aankoop van een

HOUTEN DECKCHAIR
LIGSTOEL a € 249,- MET GRATIS KUSSEN

TUINSET AQUARIUS (Hartman)
in grijs, marine en groen

4 stoelen + tafel 136 x 84 + 4 kussens

nu samen € 239j~

KUSSENS VANAF
10 TOT 25% KORTING

per 4 stuks

Steenderenseweg 11
7255 KC Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 21 39
Telefax (0575) 46 22 05
e-mail: goosheng@tref.nl

Moederdag 11 mei
Enorme keus in kleine en grote cadeaus o.a.

TUINSTOELEN
TUINBANKEN

Tevens geven wij in de maand mei

25% KORTING OP
ALLE ARTIKELEN

Dus bij Jansen weer veel voordeel.

Graag tot ziens.

MWARENHUISf^ m mJansen-Smid
Centrum Hengelo (Gld.)

Bleekstraat 1- Tel. (0575) 46 13 60

P.S. Zeer veel nieuwe artikelen.

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

modekoopjes
meisjesvesten

week 19 - 03
aanbiedingen
geldig t/m 17 mei

van 18,95
voor:

babyvestjes
met capuchon
van 8,50
voor:

AKMOWORKS
singlets
mt. 92-176
d i v. prints
nu alle maten:

AKMOWORKS
shorts
canvas
mt. 116-164
nu alle maten:

4?s

9?"

mode voor het héle gezin

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



Een huisdier meenemen op vakan-
1 »tie is lang niet altijd een succes.

Kamperen met een kat, een lange
autoreis maken met een knaagdier
of vliegen met een hond, het is
maar zeer de vraag of
het dier daarmee een
plezier gedaan wordt.
Een lange reis en een nieuwe
omgeving kunnen de nodige stress
veroorzaken. Als meenemen geen
optie is, kunt u uw huisdier óf thuis-
laten, óf uit logeren sturen.

* 'Thuisblijven
Als uw dieren thuisblijven, moet u
iemand regelen die bereid is om
voor ze te zorgen. Dat kunnen bij-
voorbeeld de buren of een kennis
zijn, maar er zijn ook speciale oppas-
diensten die uw dieren aan huis
komen verzorgen. Zorg altijd dat er
voldoende voer en andere beno-
digdheden in huis zijn, want een
oppas heeft vaak de neiging om het
dier iets meer te geven dan nodig is.
Laat bovendien goede instructies op
papier achter, evenals adres en tele-
foonnummer van uw dierenarts en

m

Een prettige vakantie voor u en uw huisdier
Op vakantie? Of u er nu voor kiest om uw huisdier thuis te laten of
mee te nemen, een goede voorbereiding is onontbeerlijk. Regel
tijdig oppas of onderdak en maak goede reisplannen. Dan weet u
zeker dat uw huisdier ook een prettige vakantie heeft!

De dierenspeciaalzaak.,
het woord zegt het al.

de telefoonnummers waar u bereik-
baar bent. Zeker als u bijzondere
huisdieren heeft is het handig om
uw oppas voordat u weggaat een
keertje mee te laten lopen tijdens de

dagelijkse verzorgron-
de, zodat hij of zij weet
hoe het voeren en

schoonmaken in zijn werk gaat, en
van alle gewoontes van uw dieren op
de hoogte is.
Realiseer u dat eigenlijk geen enkel
dier zonder dagelijkse verzorging
kan. Een huisdier dat gewend is aan
dagelijkse aandacht en mensen om
zich heen, zal zich doodongelukkig
voelen als het plotseling voor lange-
re tijd vrijwel alleen thuis is. Dat kan
leiden tot afwijkend gedrag, zoals
stoppen met eten of onzindelijkheid.
Natuurlijk kunt u er voor zorgen dat
de kat zijn maaltijden krijgt via een
speciale voerautomaat. Zelfs voor
aquariumvissen zijn dit soort auto-
maten te koop in de beter gesorteer-
de dierenspeciaalzaak - ideaal als u
een weekend van huis gaat. Maar
voor langere tijd is een menselijke
oppas, die dagelijks een oogje in het
zeil houdt, onontbeerlijk....Want wat
als bijvoorbeeld de stroom uitvalt, of
een dier onverhoopt ziek wordt?

Uit logeren
Als thuisblijven geen optie is, kunt u
uw huisdier uit logeren sturen en bij-
voorbeeld onderbrengen in een die-
renpension. Heeft u er moeite mee
om uw dier uit handen te geven?
Laat hem dan voordat u voor langere
tijd weggaat eens een weekend
'proeflogeren'. Als dat goed uitpakt,
weet u dat u met een gerust hart op
vakantie kunt gaan. In sommige die-
renpensions zijn naast honden en
katten ook andere huisdieren zoals
knaagdieren en vogels welkom. Een
zeer beperkt aantal adressen is
gespecialiseerd in de opvang van

Met de hond op pad
Van alle huisdieren lenen honden zich eigenlijk het best om mee
te nemen op vakantie. Veel viervoeters zijn prima reisgenoten. U
moet zich wel realiseren dat u door het meenemen van uw
hond(en) meer gebonden bent en niet overal welkom zult zijn.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bezoeken van winkels, musea,
natuur- en attractieparken.

Net als voor de thuisblijvers geldt
ook voor de 'meenemers': zorg altijd
voor een goede voorbereiding! Gaat
u naar het buitenland? Informeer
dan tijdig bij uw dierenarts welke
inentingen of gezondheidsverklarin-
gen er nodig zijn. De eisen zijn per
land verschillend. In elk geval is een
zogeheten internationale enting
tegen rabiës (hondsdolheid) ver-

plicht. Deze enting mag bij het pas-
seren van de grens niet jonger zijn
dan dertig dagen en niet ouder dan
een jaar. In sommige landen moet u
aan heel wat meer voorwaarden vol-
doen. Als u bijvoorbeeld met uw
hond naar Engeland wilt, moet u
rekening houden met een voorberei-
ding die minimaal zeven maanden in
beslag neemt!

Week Van het Huisdier
'Huisdier en vakantie' is het thema van de Week van het
Huisdier, die dit jaar wordt gehouden van zaterdag 17 tot en
met zaterdag 24 mei. Bij dierenartsen en dierenspeciaalza-
ken ligt in het kader van deze week een kleurige informatie-
krant vol handige tips en adviezen klaar, zodat u de vakantie
van uw huisdier optimaal kunt voorbereiden. Meer weten?
Via de website www.weekvanhethuisr
dier.nl vindt u alles over de Week van
het Huisdier, inclusief handige vakan-
tietips, links en informatie over hoe u
kunt meedoen aan de speciale foto-
wedstrijd waarbij mooie prijzen zijn '
te winnen.

louter bijzondere huisdieren, bij-
voorbeeld fretten of reptielen. Het is
een goed idee hier al vroeg informa-
tie over in te winnen. Hotels zijn tij-
dens de vakantieperiodes snel volge-
boekt, maar dat geldt ook voor die-
renpensions! Het is dus belangrijk
om tijdig opvang te regelen.
Informeer aan welke voorwaarden
uw huisdier moet voldoen om in een
dierenpension ondergebracht te
kunnen worden en vooral ook welke
entingen er precies verplicht zijn. Dat
is belangrijk, want in het geval van
een niet geldige of niet complete
enting kan een dierenpension uw
huisdier weigeren. Niet alleen voor
hond of kat, maar ook voor fret of
konijn kunnen entingen worden ver-
langd! Dibevo, de vakorganisatie
voor de huisdierenbranche, heeft
een speciale dierenpension service-
lijn die u kunt bellen als u op zoek

bent naar een last-minute vakantie-
adres: 0900-1020400 (50 cent per
minuut).

Dierenpensions
met een plus
Stichting Dierbaar is een onafhanke-
lijke stichting, die erkenningen ver-
leent aan dierenpensions die aan
bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Als
u kiest voor zo'n erkend dierenpen-
sion, weet u zeker dat uw huisdier tij-
dens uw vakantie op een betrouwbaar
adres terechtkomt en in goede han-
den is. Uw dier kan er rekenen op een
goede verzorging door vakbekwaam
personeel, een onderdak dat aan alle
eisen voldoet en, mocht dat onver-
hoopt nodig zijn, rekenen op de juiste
medische zorg. U vindt de erkende die-
renpensions in Nederland per provin-
cie gerangschikt op de website van
Stichting Dierbaar: www.dierbaar.nl.

Specifieke regels
Informeer bij de ambassade of bij het
verkeersbureau van het land waar u
naar toe gaat of er specifieke regels
voor honden gelden. Wist u bijvoor-
beeld dat Rottweilers of honden die
op dit ras lijken in Frankrijk alleen op
openbaar terrein mogen komen als ze
een muilkorf dragen en door een
meerderjarige aan de lijn moet wor-
den gehouden? Ook in andere landen
kan een aanlijn- of muilkorfplicht van
toepassing zijn. En natuurlijk is het
belangrijk om te weten of de accom-
modatie waar u verblijft honden toe-
staat. Zorg dat uw hond voor uw ver-
trek helemaal 'vakantieklaar' is. Bij de
dierenspeciaalzaak kunt u terecht voor
middelen die uw viervoeter bescher-
men tegen parasieten. Met name in de
zuidelijke landen liggen teken, hart-
wormen en zandvliegjes op de loer die
de gezondheid van uw hond ernstig

kunnen bedreigen. Heeft u een lang-
harige of ruwharige hond, maak dan
tijdig een afspraak bij de trimsalon. Een
hond die met een goed verzorgde
vacht op reis gaat heeft minder last
van de warmte, is gemakkelijker te
controleren op parasieten en droogt
sneller op na het zwemmen.

Veiligheid
Een chip of tatoeage is niet alleen
vaak verplicht in het buitenland,
maar zorgt er ook voor dat uw dier
altijd te identificeren is. Omdat een
chip niet aan de buitenkant is te zien
en een tatoeage niet altijd goed is te
lezen, is het verstandig om de hals-
band van uw hond te voorzien van
een penning waarin uw gegevens
zijn gegraveerd. U kunt daarvoor
terecht bij de dierenspeciaalzaak.
Daar vindt u ook speciale autogor-
dels en tuigen, die er voor zorgen dat

Een eigen koffertje
In de dierenspeciaalzaak kunt
u terecht voor allerlei leuke en
handige reisaccessoires: van
rugzakken tot (mocht u gaan
varen) zwemvesten. Het is ver-
standig om voor de hond een
eigen koffertje mee te nemen.
Onderstaand een handige
paklijst:

• Reispapieren zoals inentings-
papieren en gezondheidsver-
klaringen. Denk ook aan wat
recente kleurenfoto's voor het
geval uw huisdier onverhoopt
mocht weglopen.

• Halsband en riem. Omdat hon-
den niet overal mogen los-
lopen is het handig om ook een
rol lijn mee te nemen. De hond
heeft op die manier toch bewe-
gingsvrijheid.

• Eet- en drinkbak. Voor onder-
weg zijn er speciale drinkfles-
sen, waterbakken met een
brede rand tegen het morsen
en zelfs opvouwbare drink-
bakken.

• Voldoende voer en snacks (het
kan zijn dat het merk wat uw
dier graag lust niet of moeilijk
verkrijgbaar is).

• Eigen ligplaats, bijvoorbeeld
een inklapbare kamerkennel
(handig in een hotel), kleed,
beachsheltertje (houdt de
hond in de schaduw en uit de
wind) en een pin om de hond
aan vast te leggen.

• Anti-zonnebrandcrème.
Vooral honden met een dun
behaarde of ongepigmenteer-
de huid (denk aan het tere vel-
letje op de neusrug) kunnen
verbranden!

• Speeltjes die geschikt zijn voor
buiten, zoals een bal en licht-
gewicht apporteerspeeltjes
die blijven drijven in het water.

• EHBO-doos met onder andere
wondspray, thermometer, ptn-
cet en tabletten tegen wagen-
ziekte. Denk ook aan het tele-
foonnummer van uw eigen
dierenarts!

• Tekentang en eventueel ande-
re middelen tegen parasieten.

• Borstel en/of kam en extra
handdoek(en) om uw hond af
te drogen of schoon te maken.

• Poepzakjes. Als u de poep van
uw hond netjes opruimt zuilen
honden een welkome gast
blijven!

uw hond veilig meereist. Ze voorko-
men dat het dier tijdens een stop
langs de snelweg onverhoeds uit de
auto kan springen, of bij een ongeval
door de wagen vliegt. Als de hond al
gewend is aan wat langere autorit-
ten, zal het reizen naar de vakantie-
bestemming een stuk soepeler ver-
lopen. Zorg voor regelmatige stops,
zodat niet alleen u maar ook de hond
even zijn benen kan strekken en wat
kan eten of drinken. Het is raadzaam
om altijd een paar flessen mineraal-
water in de auto te hebben liggen,
want niet overal is geschikt drinkwa-
ter voorhanden. Zonneschermpjes
op het autoraam zorgen er voor dat
uw viervoeter tijdens het rijden niet
in de brandende zon komt te liggen.
Het gevaar van oververhitting wordt
maar al te vaak onderschat. U doet er
verstandig aan om uw hond tijdens
de zomermaanden nooit alleen in de
auto achter te laten.

Tekst & fotografie Furrytails.nl



^ kwekerij ̂

DE WITTE BRINK
Keijenborgseweg 2 • 7021 KP Zelhem • Tel. (0314) 64 16 47

Deze week: 5 mei t/m 10 mei 2003.

o
CDl WAARDEBON *

S Grote gemengde hangpotten ~
(hanging baskets) m

normaal € 7.50 nu 2 voor € 1 2.50 Z.
Alleen gelig van 5 mei t/m 10 mei 2003. y*r

CD
O

Van eigen kwekerii:

Buxus voor haar
(per stuk € 0.45) nu 100 voor €

Stekgeraniums
vanaf 5 voor €

Moederdagtip!

Groot assortiment zomerbloeiers, kuipplanten,
stekgoed enz. enz.
En verder een uitgebreid assortiment kamerplanten.

5.00

De Renault karavaan trekt
door het land en doet op

woensdag 14 mei a.s.

ons bedrijf aan.

Hier kunt uzelf het unieke
comfort ervaren van de

Celtis en de Ares.

Woensdag 14 mei zijn er
trekkers aanwezig om te
zien en om mee te rijden
van 10.00 tot 18.00 uur.

U bent natuurlijk
van harte welkom.

Landbouwmechanisatie- en
Konstruktiebedrijf

Fa. Wensink
Haarweg 3, 7261 LE Ruurlo
Telefoon (0573) 45 12 48
internet: www.wensink-ruurlo.nl

Epilepsie:
soms ben je er
even niet bij
$B£ Nationaal Epilepsie Fonds

D€ Macht vin hit Klein»

Word donateur
giro 222111

l op de 150 mensen heeft epilepsie.

Soms zijn zij 'er even.niet bij'. Er vallen

gaten in hun leven. Het Nationaal

Epilepsie Fonds helpt deze mensen.

Helpt u mee? Er is nog zoveel te doen.

Vragen over epilepsie?
0900 - 821 24 11 ,«,.,o „, „*»,,

Postbus 270 • 3990 GB Houte

www.epilepsie.nl

n (CBF|

Kijk voor
nieuws
ook op:

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 1859°

3 slaapkamer?
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795?°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97 / 06 51618006
J. BUISMAN

PRODUCTS

HAMOVE-PARTY
„Varsselring" - Hengelo (Gld.)

Zaterdag 10 mei
aanvang 20.00 uur

optreden van de bands
KABAAL en REAL TIME

Toegang € 8.-

Zondag 11 mei
van 13.00 - 18.00 uur optreden van

In het voorprogramma de meidenband

SHITT HAPPENS uut Twente
Entree wegraces op zondag

tevens bewijs van toegang tot feesttent.

DANCING DISCOTHEEK

0 N

l

ZONDAG 18 MEI
voorverkoop adressen: Witkamp,

Haarsalon Figaro Lochem of bel 0900-9485267



BESTSELLER!

GEGARANDEERD\

NERGENS
VGOEDKOPER

Hollandse asperges
Klasse l
500 gram

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

P

Pepsi Cola
of Sisi
Diverse smaken
Fles 150 el.

Lay's chips
Diverse smaken

Zak 200 gram 0.99

3 zakken naar keuze

29

"Nu weer te versieren
bij uw PLUS:

verse asperges n

Harriët Nijkamp, chef groente en fruit afdeling
PLUS Beuzel in Laren

i GEG»«ANDEEKD\

l NERGENS l
VGOEDKOPER l

Slagers-
achterham

150 gram

49

Merci
. mm M l SEGAssorti, melk of puur l NE

VCO
A«ANDK«D

NERGEN
Pak 250 gram Z&F VCOEDKOPER

Moederdagtip

99

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Varkenshaas lang
500 gram

BESTSELLER!

UjEGARANDEERD\

MERGENS l
30EDKOPER ]

Reverend
Brie 6O+
Vers van het mes.
Aan het stuk
150 gram o99

PLUS Salades
Ei-

of selderie J*W
Bakje 1 50 gram

l9

Muller Froop
l OEGAHANDEIUcTN

Aardbei, framboos NERGENS l
ja VGOEDKOPER!of perzik-maracu

Beker 150 gram 0.59

2e beker
gratis

Uniekaas
Jonge kaas

Vers van het mes. Aan het stuk

4565

LctGARANDIERD^V
NERGENS l
GOEDKOPER |

Goudappeltje
LiterpakJÖrW

59

Jean Rosen
Pinot blanc

Fles 75 cl.
Heerlijk bij Asperges

49

Leesvoordeel

Bij aankoop
van een telegraaf

op zaterdag 10 mei:

gratis Privé!

l GEGARANDEERD^

l NERGENS l
V GOEDKOPER l

Witlof
500 gram

O4.49

Schouderkarbonade
Ook extra dun verkrijgbaar

voor op de barbecue
Kilo

2179

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-17.00

www.plussupermarkt.nl
rs. Geldig van donderdag 8 t/m zaterdag 10 mei 2003. Pri jswijziging

Vlees blijvend in prijs verlaagd!
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