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Overname advertenties berichten verboden

Doe 'ns anders, rij veilig

Politie positief over verkeerscontroles
Het nieuwe verkeershandhavingsteam van de politie Noorden Oost-Gelderland sluit bijna
het eerste controlejaar af. Het
project verkeershandhaving is
2 november gestart met controles op de Twenteroute (N18). De
politie let op het naleven van de
verkeerregels op het gebied van
snelheid, rood licht, alcohol,
gordel en valhelm.
Het resultaat is positief te noemen; het merendeel van de weggebruikers houdt zich aan de snelheid. Bovendien zijn er tot dusver
geen rijders onder invloed geverbaliseerd op de controleplaatsen
op de N18.
In totaal kwamen er in de periode
vanaf de start op 2 november tot
en met 18 december ruim 40.000
passanten langs de controleplaatsen. Daarvan kregen er via radarcontrole 1683 een proces verbaal
voor het overtreden van de snelheid. Controles met de lasergun
verhoogden dit aantal met 59 processen verbaal. De hoogst gemeten
snelheid bedroeg 138 km per uur
op een weg waar 80 km per uur is

toegestaan. Er werden 49 blaasproeven gedaan, maar geen overtredingen geconstateerd. Wel kregen er 90 automobilisten een boe
te van 90 gulden omdat zij geen
autogordel droegen. Daarnaast
kregen 7 weggebruikers een proces verbaal voor het rijden door
rood licht. Het gemiddeld percentage overtreders bedroeg gemiddeld 4,2%.
Projectleider J.W. Brummelkamp
is tevreden met dit cijfer: "Het is
een positief resultaat. Het blijkt
dat de snelheid op de controle
plaatsen behoorlijk wordt nage
leefd. Alleen het gebruik van autogordels laat nog te wensen over".
Vijf speerpunten
Het Verkeershandhavingproject
van de politie in de regio Noorden Oost-Gelderland heeft een looptijd van vier jaar. Het verkeershandhavingsteam richt zich op
vijf speerpunten, te weten snelheid, rood licht, alcohol, gordel en
valhelm. Deze speerpunten zijn
gekozen omdat uit onderzoek
blijkt dat in geval van een onge
luk, de gevolgen ernstiger zijn als

deze verkeersregels niet worden
nageleefd dan wanneer dat wel ge
beurt. De verkeerscontroles hebben als doel het terugdringen van
het aantal verkeersdoden en ge
wonden. Behalve via verkeershandhaving zal via voorlichting
getracht worden weggebruikers te
stimuleren tot veilig rijgedrag. De
ze campagne heeft als slogan Doe
'ns anders, rij veilig.
Het verkeershandhavingteam houdt
opvallende en onopvallende controles met radarauto's, laserguns
en ook tijdens surveillances. Voor
de handhaving op de N18 worden
met ingang van begin februari
2001 ook flitspalen ingezet.
De provincie Gelderland heeft een
top 12 gemaakt van provinciale
wegen waarop de meeste ongevallen gebeuren. Al deze wegen zullen in de loop van vier jaar intensief worden gecontroleerd. De
N789 (Loenen-Klarenbeek) en de
N345 (Apeldoorn-Zutphen) zijn de
volgende wegen die op het programma van het verkeershandhavingteam staan.

Vanaf l januari 2001 voor afval betalen naar gewicht en betalen voor alle
soorten afval bij de Afval Breng Punten in Bathmen, Lochem en Zutphen

Afval Breng Punten
Per l januari kan in Bathmen
en Zutphen het gebrachte afval
ook gewogen worden en dus
ook op basis van gewichten
worden afgerekend. In Lochem
bij stortplaats 'Armhoede' is al
jaren een weegbrug voor het
wegen van afval en wordt al jaren afgerekend op basis van gewichten. In Zutphen en Bathmen gebeurde dat tot nu toe op
basis van geschatte hoeveelheden.
Er is echter wel een verschil in tarief voor inwoners uit de 'Berkel
Milieu' gemeenten Bathmen,
Brummen, Gorssel, Lochem, Olst,
Vorden, Warnsveld en Zutphen en
inwoners uit de overige gemeen-

ANBO begint 2001
feestelijk
Vrijdagmiddag 5 januari luidt de
ANBO, de bond voor vijftig-plussers, het nieuwe jaar in met een
feestelijke bijeenkomst voor leden
en introducés in het Dorpscentrum. In zaal 't Stampertje ontrolt
zich in het dan nog prille jaar een
gevarieerd programma, waaraan
medewerking wordt verleend door
het Lochemse accordeontrio 'de
Gerjo'. Zij brengen bekende melodieën ten gehore, afgewisseld door
voordrachten over spreekwoorden
en gezegden en een verhaal over
werken en leven op het platteland
rond de jaren vijftig. Tussen de be
drijven door trakteren de dames
van de Sociaal Culturele Commissie op diverse hapjes. De leden van
het accordeontrio zijn zeer geoe

ten. Hiervoor is gekozen omdat
het tarief voor de 'Berkel Milieu'
gemeenten niet kostendekkend is.
Een deel van de kosten wordt be
taald uit de afvalstoffenheffing die
in de 'Berkel Milieu' gemeenten
geheven wordt.
Voor inwoners van andere gemeenten wordt logischerwijs wel
een kostendekkend tarief berekend. Berkel Milieugemeenten be
talen daarom fl. 2,00 per 20 kg terwijl inwoners uit andere gemeenten fl. 6,00 per 20 kg moeten betalen. Een paspoort of rijbewijs kan
nodig zijn om aan te kunnen tonen dat men in een 'Berkel Milieu'
gemeente woont. In Zutphen en
Bathmen begint het poorttarief bij

fende muzikanten. Alle drie maken ze deel uit van de Larense accordeonvereniging en één van hen
musiceert bovendien wekelijks in
het Zutphens seniorenorkest 'Happy Days'. Alle voorwaarden voor
een ontspannen ANBO-bijeenkomst zijn volop aanwezig. Belangstellenden, die in verband
met een functiebeperking graag
gehaald en gebracht willen worden, worden verzocht het secretariaat, tel. 552003, daarvan tijdig in
kennis te stellen.

N.B.V.P.
Vrouwen van Nu
In het nieuwe jaar start men met
een nieuwjaarsbijeenkomst en wel
op dinsdagmiddag 9 januari in de

fl. 10,00. Dat wil zeggen dat onge
acht de hoeveelheid afval minimaal fl. 10,00 betaald moet worden. Voor inwoners van Berkel Milieugemeenten is hiermee tot 100
kg betaalt. Komt men met meer
dan geldt het tarief van fl. 2,00 per
20 kg. Voor niet-Berkel Milieu ge
meenten is men met 33,3 kg aan
het poorttarief van fl. 10,00. Komt
men met meer dan geldt het tarief
van fl. 6,00 per 20 kg.

Glad weekend voor
de R.T.V.crossers
Zondag voor de kerst zouden de
R.T.V.ers starten in Boxtel, dit ging
niet door de wegen waren zeer
slecht begaanbaar de heren en
dame bleven dan ook thuis.
2e Kerstdag stonden ze in Reusel
(Belgischegrens) aan het vertrek
Martin Weijers uit het Gelderse
Hengelo moest als eerste starten in
zijn sportklasse na een heel slechte
start werd hij uiteindelijk nog net
15e.
Dit glibberige parcour was ook in
z'n geheel niet geschikt voor hem.
Veteraan Rudi Peters uit Wichmond deed het dit keer beter hij
behaalde een nette 7e plaats.
Ook voor hem was dit parcour met
zeer gladde passages moeilijk te
berijden.
De jonge Vordenaar Thijs van
Amerongen deed het goed, hij
reed na het startschot gelijk bij de
eerste tien door een val en nadien
materiaalpech viel hij naar achter
een 21e plaats was voor hem uiteindelijk het maximale.
Zaterdag 23 december reed de
R.T.V. de jaarlijkse GOW. Deze
cross werd goed bezocht, winnaar
werd John Slot uit Almelo. Dit

De drumband laat de bezoekers
genieten van moderne muziekstijlen, zoals rock en disco. Men
zal verbaasd zijn over de verscheidenheid aan ritmes en
sounds in hun optreden.
Voor het tweede deel van het concert heeft het orkest een greep ge
daan uit prachtige filmmuziek,
zoals uit de films 'Dances with

alles gebeurde op Kamphuizen te
Vorden.
De R.T.V.ers starten veelal niet, ze
hebben deze week een overvol
programma donderdag Surhuisterveen en zaterdag Woerden.

Maak een schilderij
bij Welkoop
Aan het einde van de Kerstvakantie, op vrijdag 5 januari organiseert Welkoop Vorden een activiteit voor kinderen. Reden hiervoor
is dat tijdens het Pleinfestijn van 9
december jl. het kaarsen maken
niet doorging. Vele kinderen werden toen teleurgesteld. Met deze
activiteit denken Wim en Gonny
Weenk van de Welkoop een erg
leuk alternatief te hebben georganiseerd. Zij nodigen dan ook iedereen tussen 3 en 12 jaar uit om 's
middags naar de winkel te komen
voor het maken van een echt schilderij. Er wordt gewerkt met vetkrijt, ecoline en diervoer, bijvoorbeeld vogelvoer. Het resultaat, ook
dat van een kind van 3 of 4 jaar,
zal een ieder verbazen. Opgave en
deelname is gewenst maar niet
verplicht (dit i.v.m. de aanschaf
van materialen).

Wolves' en 'Out of Africa'. De jeugdige luisteraars zal Tou'll be in my
Heart' uit de Walt Disney-film 'Tarzan' bekend in de oren klinken.
Muziekvereniging Concordia wil
met dit concert 2001 muzikaal inluiden en hoopt de luisteraars te
kunnen trakteren op een schitte
rend concert.
(Zie ook de advertentie elders in
dit blad.)

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Wat ook verandert is dat voor alle
afval uitgezonderd het Wit- en
Bruingoed betaald moet worden.
Dus alleen koelkasten, wasmachines, audio-apparatuur en andere
elektrische apparaten kunnen gratis afgegeven worden.

'Deldenzaal' van het Dorpscentrum.
De heer v. Zinnicq Bergmann uit
Vorden laat iedereen een kijkje
nemen in 'Het leven van een
hofdignitarisü De heer v. Zinnicq
Bergmann heeft 4 functies bekleed aan het Hof, en vertelt hier
graag over.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 7 januari 10.00 uur ds. J. ter Avest. Nieuwjaarsbegroeting in
'de Voorde'.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7januari 10.00 uur ds. A. Hagoort. Nieuwjaarsbegroeting.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7januari 10.00 uur ds. D. Westerneng. (voorbereiding HA);
19.00 uur ds. D. Westerneng.
R.K. kerk Vorden
Zondag 7januari 10.00 uur Eucharistieviering.
R.K kerk Vierakker
Zaterdag 6januari 17.00 uur Woord-/Communieviering.
Zondag 7januari 10.00 uur Eucharistie.
Weékendwacht pastores
6-7januari past. F. de Heus, Zutphen, tel. (0575) 52 69 65.

Kerstcollecte
De medio december gehouden
kerstcollecte ten behoeve van de
jaarlijkse kerstattentieactie heeft
het prachtige bedrag van ƒ 12.132,80
opgebracht. Alle gevers uiteraard
maar ook alle collectanten die
hieraan hebben meegewerkt, van
harte bedankt.
Allen een voorspoedig Nieuwjaar,
Raad van Kerken Vorden.

Weekenddienst huisartsen
6-7januari G.H. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.
Tandartsen
6-7 januari G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Weekenddiensten Contactjes
S treekziekenhuis Het Spittaat Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592, Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-1930
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-1130, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15,00-15.45 uur.
Brandweer 112. b.g.g. tel. 0570-634340.
Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.
Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222
Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uuren van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
Spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.',
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 8,7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 830 tot
16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld
worden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30
uur op 0314-626140. Overige zaken: 0314-626126,
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/mïn).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel 0543-531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y. Roelofs 0575-441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a,
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Anonieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

WELKOM 2001!
Navelsinaasappelen 10 forse
WitloT

CQQ Happy newyear
DJ/O Salade 200 gram
Voorspoedige
krieltjes soo gram

198
Jonagold appelen
398 Hutspot

500 gram
2 kilo

198
249

500 gram

Oud-Hollands perentoetje
per bakje

llerbeste wensen van uw Echte Groenteman
Aanbiedingen week 1

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

Bespaar
betaal*
nu Contact
* Betalen voor 13 januari

Kijk voor
meer nieuws
op:
www.contact.nl

• Afslankplannen? Laat het
hier niet bij! Wij kunnen u helpen. Bel vrijblijvend voor info
mevr. A. Eijsink, tel. 0575572127
• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt
ó contant. Tel. 0543-451311
• Jong gezin zoekt: woonruimte (huur of koop) in het
buitengebied Vorden, Ruurlo,
Zelhem of Hengelo (Gld.).
Graag met mogelijkheid voor
het houden van een paard. Bereid tot verlenen van hand- en
spandiensten. Telefoon 0575552201
• Gezocht! Jong werkend stel
zoekt per medio januari voor
door de weeks een lieve,
zorgzame, niet rokende kinderoppas voor hun tweeling
van ± 10 mnd oud. Invulling
hiervan bespreekbaar. Voor reacties bel 0575-572560 na

2 bossen BLOEMEN 11,
naar Keuze

II Valeweide

2 bossen NARCISSEN 7,95 bloemen en planten
3 PRIMULA'S
6 voor

5,95
10,00

Diverse soorten
voorjaarsbolletjes

3,

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

18.00 uur

Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. 0575-541222.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinkc. telefoon 0575-551256.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. 0575552749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur;
vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdagen zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.00"11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32.
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dekje mfojaanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur, tel.
553405. "
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
Chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV.
tel. 553405. "
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV. tel. 553405.
Hobbycnop maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen v por Ouderen (MJB.V.Q.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).

Weekblad Contact
tot 13 januari 2001
Bij Weevers kunt u alle kanten op.
Er zijn drie mogelijkheden om te betalen:
l
4L-

Q

O

Betalen per bank of giro vóór 13 januari 2001 (u ontvangt geen acceptgirokaart)
Betaalt u né 13 januari, dan komen er in beide genoemde mogelijkheden
' f 6,- administratie- en incassokosten bij.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: 0900-8844

f 40',-

Machtigen. Wilt u Drukkerij Weevers machtigen, dan kunt u overgaan tot het
uitschrijven van bijgaande machtiging om het abonnementsgeld
af te schrijven van uw bank- of girorekening.

Machtigingen welke voorgaande jaren zijn verleend, behoeven niet opnieuw verstrekt te worden.

Het abonnementsgeld over 2001 voor Weekblad Contact bedraagt f 40,- inclusief 6% BTW
wanneer u vóór 13 januari betaalt.
Betaalt u na 13 januari dan brengen wij u f 6,- administratiekosten in rekening.

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. 0575-555763.

f

Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers vóór 13 januari 2001

U verdient dus f 6,als u vóór 13 januari betaalt!
Banken:

Rabobank
ABN-AMRO
SA/S bank
Postbank
ten name van Drukkerij Weevers

nr.
nr.
nr.
nr.
BV,

36.64.02.374
48.63.19.245
92.31.24.004
12.05.867
Vorden

Onze kantooruren zijn:
van maandag t/m vrijdag
08.00-12.30 en 13.00-17.00 uur
zaterdags gesloten.

DRUKKI RIJ

wi :vi RS

VORDEN - TEL (0575) 651010 - FAX (0675) BB 1086
NIEUWSTAD 30, 7261 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
E-MAIL: INFO6WEEVERS.NL - ISDN (0676) 666678

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meubelstoffering of vloerbedekking kunt
reinigen

Mister Steam is te huur bij:

CHRISTIAAN PIET STAPPENBELT
t 23 november 2000 te Vorden
Het medeleven tijdens zijn ziekte en bij zijn overlijden
waren hartverwarmend. Ook de belangstelling bij zijn
afscheid in Dieren heeft mij heel goed gedaan en gesterkt.
Ik wil u hiervoor heel hartelijk danken.

HELMINK

meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Radio • Televisie
Satelietsystemen
Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie
Verkoop

voor service,
kwaliteit en
vakmanschap

En van wie
hebben ze die lekkere
appelwangen?

Een Voorspoedig Nieuwjaar gewenst,
Hans van Oosten
Vorden, januari 2001

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

appelvink ^50
*tf£flfë3f_____
f

^t\f\ nv

y

gebraden kaasgehakt^lS 4 varkensbesters, ^ ^ 00
700 gr.

€098 Jt

€499

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)

gegrilde achterham, T 95

Telefoon 0575-467437
Fax 0575-467652
Rowi Dinxperlo

700 gr.

Berliner,

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

700 gr.

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

Kom en ga mee
naar het feest
der feesten!
Iedere zaterdag vertrek om
21.50 uur Vorden ABN
22.00 uur Hengelo Rabo
22.10 uur Keijenborg
Winkelcentrum
22.15 uur Velswijk
Suselbeek

Strooizout

Specialisten op het gebied van:

• Autoschadeherstel
• Autoruiten
• Prijs & kwaliteit
Industrieweg 5, Vorden
Industrieterrein Werkveld
Tel.

^bon^es

r/b//iaas, 700 gr.

ei-baconsalade,
(e/; bacon in romige bieslooksaus), WO gr.

Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

Geboortekaarten
Kom gerust eens
bij ons aan.

O575-SSSS35

Contactjes?

HARMSEN

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

NORDEKv.

»
* Betalen voor 13 januari

k

Keurslager

Het cement tussen vraag en aanbod.'

Contact
betalen*
bespaar

X

autoschadespecialisten

re t

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

^K i ./? i 1 "3
^^^^
*•

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

U kunt dan
uitzoeken uit de
enorme collectie
kaartjes.
Als presentje
mag u
een leuk
cadeautje uitzoeken.

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering eh verzorging via de

Monuta

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

• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen
tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,
barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

DRUKKERIJ

WEEVERS

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

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.
CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf
P

Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208

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

1

PredBosvel

voorspoedig, gezond en
vooral smakelijk 2001
Ook in 2001 kunt u genieten van onze
traditionele en ambachtelijke kwaliteit.
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

Ga de weddenschap aan

Verrassende bruidsshow
15 januari in de Hanzehof
Pierre Cardin en Gravenstad
operette zijn enkele verrassingen tijdens de grote bruidsshow op maandag 15 januari in
de Hanzehof te Zutphen.

Vaak hoor ik om heen: "Ja,
maar het lukt me toch niet om
af te vallen en wat nog erger is,
daarna zitten de kilo's er zo
weer bij na zo'n afslankkuur".
Dit zegt de leidster van SlankKlup.
Vrouwen en mannen willen zich
energieker voelen, iets aan hun uiterlijk doen. Waarom dan niet een
weddenschap aangaan? Via SlankKlup enige kilo's of zelfs 25 kilo afvallen? Het kan. Op een gegeven
moment ben je het zat, het buikje
zit in de weg, de broek knelt, bewegen gaat niet zo gemakkelijk als
je wilt, traplopen kost veel energie.
Dan wordt het tijd de weddenschap aan te gaan. Ik wil er beter
uitzien, ik wil de kilo's er nu af,
maar vooral wil ik me beter voe
len. Vrouwen, maar ook mannen,
heb ik gesproken die, nadat ze de
weddenschap zijn aangegaan, zich
energieker voelden.

Bruidsmode Covers te Zutphen
showt dan in samenwerking met
12 speciaalzaken de nieuwste
bruidsmode voor 2001. Exclusief
voor de Stedendriehoek wordt de
nieuwe collectie van Bruidsmode
Selectief No. l (dit is een samenwerkingsverband van gerenommeerde bruisspeciaalzaken) geshowd.
Speciaal het vermelden waard zijn
de exclusieve haute couture
bruidsjaponnen van Pierre Cardin
uit Parijs. Sinds 1959 een begrip in
de modewereld. Ook de medewerking van de Gravenstad operette
zal zeker tot een feestelijke sfeer
bijdragen.

Slank-Klup gaat uit van normale
dingen eten, zoals aardappelen,
rijst, pasta's, groenten, fruit,
brood, vlees, vis, kip en dergelijke
volgens een afwisselend en lekker
dagmenu, samengesteld door een
diëtist. Je krijgt al je voedingsstoffen binnen, moet zelfs een tussendoortje eten en valt toch af.
Er is wekelijks een bijeenkomst,
menu's worden uitgereikt en onder het genot van een kopje koffie
of thee wordt het thema besproken. Kom na de feestdagen eens
aan in de groep met vriend of
vriendin en ga die weddenschap
met jezelf aan in een leuke, stimulerende sfeer. Mannen zijn ook
hartelijk welkom in Vorden,
Warnsveld, Zelhem, Hengelo en
Ruurlo.
Voor meer informatie kunt u terecht bij gewichtsconsulent me
vrouw J. Kragt, telefoon 0547292065. Zie ook de advertentie
voor adressen en tijden.

WC L
De

Graafschap

Werken aan het landschap...

Dit alles wordt gecompleteerd met
kleding voor de bruidegom van
Walle Tempelman, bruidsmoederkleding van Pijnappel, bruidsboe
ketten van Hietbrink, bruidssieraden van Slotboom, bruidskapsels van Flairhaarmode, bruidsbanket van Jolink, bruidsfotografie van Feith, drukwerk van Wevodruk, trouwvervoer van The Garage, reisbureau Globe en Resort Hotel Inntel.

Binnenkort gaan de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en AOC-Oost een cursus geven rondom

aanplanten en onderhouden
van hoogstamfruit
Ook het herstellen van oudere verwaarloosde bomen komt aan de orde.
De cursus wordt voor een deel gesubsidieerd in het kader van het WCL-beleid De Graafschap.
De cursus wordt gegeven in Vorden. De cursusavond begint om 19.30 uur, de praktijkdag om
09.00 uur 's ochtends.

Aanleg en onderhoud van een hoogstamboomgaard:

De entreekaarten zijn uitsluitend
verkrijgbaar bij Covers Zutphen
onder telefoon 0575-514418. Voorkom teleurstelling en bestel tijdig
de kaarten (zie advertentie).

theorieavond:
donderdag 25 januari 2001
praktijkdag:
zaterdag 3 februari 2001
cursistenbijdrage: f 75,- inclusief cursusboek
Als u belangstelling heeft kunt u zich telefonisch aanmelden, liefst voor 12.00 uur, bij de cursusadministratie van AOC-Oost telefoon 0573-222060, vanaf 3 januari bereikbaar.
Verdere inlichtingen bij Wied Hendrix AOC-Oost telefoon 0-314-345511.

Gezichtsbepalend
in grafisch design: Manu Forti
Vorm geven aan grafische concepten die de ontwikkeling van
organisaties steunen. Dat is de
missie van Manu Forti Lochem
bv. "Onze kracht komt tot uitdrukking in huisstijlen, bedrij fsdocumentatie, jaarverslagen, brochures, leaflets, verpakkingen, indoor en outdoor signing, fleet marking, internetsites, interactieve presentaties.
Kortom in alles wat de corporate identity van een organisatie
herkenbaar maakt", aldus projectmanager Annelies Ribbink.
Manu Forti is op het moment van
schrijven drie maanden oud. Maar
alles wijst er op dat we te maken
hebben met een zeer volwassen
designbureau. De gedreven en ervaren medewerkers. De nu al im-

ponerende klantenlijst. En zeker
ook de behuizing. Aan de Graaf Ottoweg 20 in een van de karakteristieke villa's van het bekende Bella
Vista-complex wordt met drie
mensen enthousiast gewerkt aan
een consistente uitstraling van organisaties in beweging'.
Annelies Ribbink legt uit: "Bedrijven en instellingen zien de noodzaak van een verzorgde presentatie meer dan ooit in. De concurrentiestrijd wordt allang niet
meer alleen met het fysieke product of de concrete dienstverlening gewonnen. Het onderscheid
zit 'm steeds vaker in andere waarden. Eigen-aardig-heden die samen de persoonlijkheid van een
organisatie vormen. En die persoonlijkheid geven wij op een onderscheidende wijze vorm".

Manu Forti heeft alle faciliteiten
die van een modern bureau voorgrafisch ontwerp mogen worden
verwacht.
Dankzij de intensieve samenwerking met zusterbedrijf Mackaay
Creatieve Communicatie (communicatieadviesbureau) heeft Manu
Forti de beschikking over de disciplines copywriting, art direction
en productiebegeleiding en over
een goed geoutilleerde opmaakstudio. Annelies Ribbink lachend:
"Dat maakt ons niet alleen slagvaardig maar ook ontzettend flexibel. Beschouw ons maar als een
sterke combinatie in communicatie".
Voor meer informatie of een pre
sentatie kan contact worden opgenomen met Manu Forti Lochem
bv, telefoon 0573-250539.

Gespreksgroep
voor weduwen en weduwnaars
De gespreksgroep is bedoeld voor hen die langer dan l jaar hun partner
hebben verloren en daar met lotgenoten over willen praten, van elkaar
willen leren en ervaringen willen delen.
Centraal thema in de groep is de vraag: "Wat betekent het om zonder
partner verder te moeten leven?" Er wordt aandacht besteed aan: • ge
voelens van verdriet, angst, boosheid, schuld • eenzaamheid, het alleen
wonen • reacties van familie, vrienden en kennissen • hoe kun je de
steun krijgen die je nodig hebt • hoe richt je je leven opnieuw in? (dage
lijkse bezigheden, vrije tijd, hobby's en relaties).
De groep start 28 februari 2001 en komt tien woensdagen bijeen in het
kantoor van ZorgGroep Oost-Gelderland, Zutphenseweg Ie te Vorden onder begeleiding van Thea Rovers en Janny Jansma.
Wanneer er interesse bestaat kan contact worden opgenomen met Thea
Rovers, telefoon 0314-622151 of Janny Jansma, telefoon 0575^151659.
Nadere informatie kan verkregen worden na een afspraak voor een gesprek met de begeleiders. Dit gesprek is bedoeld als nadere kennismaking maar ook om duidelijkheid te krijgen of de groep aansluit bij hetgeen er van wordt verwacht.

De grootste veroorzaker van
slechtziendheid en blindheid is diabetes
Dit is een van de mogelijke gevolgen van diabetes (suikerziekte). Hart- en vaatziekten
en minder goed werkende nieren zijn andere complicaties. Onderzoek moet een
oplossing brengen voor diabetes en bijkomende complicaties. Geef dit onderzoek dat
extra zetje in de rug.
Diabetes Fonds Nederland Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR DIABETES GIRO 5766

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

Muziekvereniging
Concordia
Vorden

Iedere dinsdag staan wij op de markt voor u klaar
en bakken een lekker visje voor u gaar!
Gezinszak kibbeling a 500 gramJ

basiscomputercursus
Windows 95/98
Word 97

JL\J^~ + gratis saus

Omdat het zo gezond is: zeker éénmaal per week vis!

Hollandse nieuwe:

Wij wensen u een
voorspoedig 2001,
komt u ook op ons

Per medio januari start in
Hengelo (Gld.)
(bij hotel Leemreis)
wederom de

^v\

vers van 't mes, een klasse apart!
Ruime keus: zalm, makreel,
paling, garnalen, zeetong, botervis,
schol, kabeljauw, koolvis.
Tot ziens iedere {/ins(/ag van 09.30 tot 17.00 uur
op het marktplein!

VISHANDEL

Voor inlichtingen:

PAUL BEUNK

Zondag 7 januari
Aanvang 11.30 uur

Dyos - 0575-464930

LM. & F. VAN DE GROEP vxxf.
Spakenburg
-2986610 • niohic

Een

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

Met medewerking van:
Orkest o.l.v.
HUGO KLEIN SEVERT
Drumband o.l.v.
BERT LAMERS

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

Hondenschool
'Klein Weetink'
Velswijk
begint op zaterdag
13 januari met de nieuwe
trainingen.
Inlichtingen en/of opgave
Lucia Mullink 0314-622361
Ap Peters 0314-641436
Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro
zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel
mengvoeders en
Biologische voeders

A. HEITKONIG
,«.
,*.
*
*
*

Zand, grind, tuingrond
Grondwerk
Containers
Bestratingen
Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk
Telefoon (0575) 45 14 11
Telefax (0575) 45 26 20
Autotelefoon 06-55135503

O

Oh '6 van de weeJr'Ch
Oh TOILETPAPIER

91

99

24 rollen, van 13,98 voor

TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

7-UP OF SISI DIVERSE SMAKEN

479

1,5 liter, van 2,49 voor

COCA COLA 2 LITER

99

2 flessen

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer
0575-538046

Kijk voor
meer
nieuws

G LI

Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 49 21 18 of (0575) 55 24 14

Fysio - fitness
Jjj/voor 35 plussers en oudere
dames-, heren- en echtparen.

op:
Erdbrinkplein 1 - 7001 CG Doetinchem (bij busstation)

CROMA
250 gram

halen

1betalen

UNOX MAGERE ROOKWORST
275 gram

2e pak voor de

prijs

UNOX CHICKEN TONIGHT
div. smaken
535 gram

3 halen ~>~ 2 betalen
Q38

tel.: 0314 - 361269 - bgg 0315 - 324931 fax.: 0315 - 324931

Spaar nu voor exclusief

f Jansen & gal
Nu Contact
betalen*
bespaar

autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

f

* Betalen voor 13 januari

Z7

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

Wedgwood aardewerk!
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur
vrijdag van 08.00 - 21.00 uur - zaterdag van 08.00 -17.00 uur

Ook dat is Albert Heijn
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

Volop genieten van een
behaaglijke beslotenheid
Bijna elk tuincentrum heeft wel zo' n speciale hoek voor haagplanten. Eigenlijk wel
gek, want haagplanten zijn gewone heesters of coniferen. Déze struiken zijn echter
bij uitstek geschikt om ze in een rij te planten. Verder laten ze zich goed snoeien; ook
belangrijk bij veel hagen. Maar een goede haag maken deze planten niet allemaal op
dezelfde manier. Zet voor uzelf behalve de planten ook even een paar wensen op een
rijtje, zodat u straks werkelijk kunt genieten van een behaaglijke beslotenheid.
Een van de hamvragen die u zichzelf moet
stellen, gaat over de hoogte van de haag.
Haagplanten zijn er namelijk in alle soorten
en maten. Een klein haagje maak je bijvoorbeeld perfect met buxus, terwijl hulst juist
heel geschikt is voor een manshoge haag.
Wilt u een duidelijke afscheiding met de tuin
van uw buren, maar toch niet opgesloten
zitten, dan komen halfhoge hagen in aanmerking; berberissen bijvoorbeeld. De
meeste berberissen worden niet hoger dan
1 tQt 1,5 meter. Zo is er een haagplant voor
elke gewenste hoogte.

mooi zien. Een groen uitlopende haag kondigt het voorjaar aan, terwijl de vlammende
herfstkleuren van de krent het najaar inleiden. Tel daarbij op dat diverse bladverliezende haagplanten ook bloeien en zelfs
vrucht dragen, en u heeft een tuinafscheiding die met alle seizoenen meegaat. Er is
echter geen plek in de tuin die zo met de
seizoenen verandert als de border. Neem
dan een haag van wintergroene heesters of
van coniferen. Juist omdat er het hele jaar
door al zoveel gebeurt in de border, is een
rustige achtergrond ideaal. Een gladgescho-

erop dat de beuken die u koopt, goede
ingegaasde wortelkluiten hebben. De grond
die de beuken op die manier meekrijgen van
de kwekerij, helpt ze bij het aanslaan. Ook
kan eerst speciale grondverbeteraar in het
plantgat gewerkt worden.

Stekels tegen (on)gewenste
gasten

lijke tuin, vooral buiten de bebouwde
kom, is een losse haag bijna niet weg te
denken.

Wie geen ongewenste gasten in zijn tuin wil
hebben, kiest voor een haag met stekels.
Berberis is zo'n bekende prikker. Hoe vaak
zie je ze niet als scheidslijn tussen twee voor-

Haag op poten

tuinen: of met donkerrode bladeren of juist
met dat hele mooie lichtgroene loof. Er zijn
echter veel meer berberissen. De een verliest
zijn bladeren in de winter zoals Berberis
thunbergii, terwijl Berberis julianae zijn blad
behoudt. Maar allemaal hebben ze stekels.
Soms zijn die stekels heel groot. Dat geldt
ook voor de sleedoorn en de meidoorn. Een
haag van die heesters is bijna ondoordringbaar. Beide soorten komen veel voor in
houtwallen. Vogels broeden er graag doordat ze veilig tussen de stekels zitten. Ook zijn
de vogels dol op de vaak aanwezige rijke

U kent ze wel: die fraai geschoren leilindes
voor boerderijen. Zo'n haag op poten, want
anders is het eigenlijk niet, is misschien ook
iets voor uw tuin. In de tuincentra zijn steeds
meer zogenoemde leibomen te vinden;
bomen die van jongs af aan al op de juiste
manier gesnoeid zijn. De kweker bindt met
regelmaat de takken langs een soort rek. Dat
rek krijgt u mee wanneer u zo'n leiboom
koopt. U kunt het bij het planten gewoon
aan de boom laten hangen. Voorèl in de
eerste paar jaar vormen de spijlen van het
rek bijna letterlijk de leidraad voor de verdere verzorging van de boom. Net als de kweker zorgt u ervoor dat de takken langs het
rek groeien. De takken die toch stug in een
andere richting groeien, snoeit u weg.

Een nadeel van hagen kan zijn dat ze in de

Wintergroen of juist kaal
Net zoals bij de 'gewone' heesters zijn er
bladverliezende en wintergroene haagplanten. Kiest u voor een wintergroene haag,
dan hoeft u ook in de winter geen last te
hebben van inkijk. Dat effect kunt u bereiken met bijvoorbeeld hulst (llex) en vele
coniferen. Vraag u echter wel af of die winterse privacy gewenst is. Zo mag u er vanuit
gaan dat u 's winters niet op het terras zit.
Bovendien kan zo'n wintergroene haag zeker als die manshoog is - somber zijn. Dan
is de bladverliezende haag dé oplossing.
Denk daarbij eens aan de krent
(Amelanchier lamarckii), de haagbeuk
(Carpinus betulus) of meidoorn (Crataegus
monogyna). Bladverliezende hagen hebben
nog een voordeel: ze laten de seizoenen zo

ren wintergroene haag heeft bovendien een
statige uitstraling.

Snoeien of weelderig groeien
Haagplanten kunnen doorgaans goed
tegen snoeien. Hoe meer ze worden
gesnoeid, hoe dichter ze groeien. Maar
dat wil niet zeggen dat een haag altijd
onder het mes moet. Met het snoeien
knipt u bovendien vaak de bloemtakken
flink terug. Dat betekent dat een geschoren haag bijna altijd minder bloeit en minder vrucht draagt dan een vrijuit groeiende haag. Een vrijuit groeiende haag mag
dan wel zijn bekoring hebben, er kleeft
ook een nadeel aan. U moet er de ruimte
voor hebben. Hoe hoger de haag groeit,
hoe breder deze wordt. Rond een natuur-

Wintergroene hagen
Laag (tot 0,5 m)
Buxus, Euonymus fortunei
Hebe, llex (hulst)
Halfhoog (0,5 tot 1,5 m)
Berberis verruculosa, Mahonia
Prunus laurocerasus (laurierkers)

Hoog
Berberis julianae, Coniferen
Elaeagnus ebbengei (olijfwilg)
E. pungens (olijfwilg)
Ligustrum ovalifolium (liguster)
Osmanthus (schijnhulst)

De beuk (Fagus sylvatica) is een uitstekende
haagplant. Wintergroen is hij niet. Toch
behoudt de tuin zijn beslotenheid met een
beukenhaag, want de beuk laat zijn verdorde blad 's winters niet vallen.
Een andere bekende haagplant is de haagbeuk (Carpinus betulus). Aan de twee fraaie
wetenschappelijke namen kunt u zien dat
het hier om twee verschillende heesters
gaat. De haagbeuk laat 's winters zijn blad
gewoon vallen. Daarentegen vormt de
haagbeuk vaak een nog dichtere haag dan
de beuk. Verder is de haagbeuk wat betreft
de grondsoort veel minder kieskeurig dan
de beuk. Vooral in nieuwbouwwijken kan
het aanslaan van de beuk nog wel eens voor
problemen zorgen. Veel compost of verteerd blad in het plantgat doorwerken helpt
wel, maar verwacht geen wonderen. Let

nummer 14533 o.v.v. "Hagenbrochure" met vermelding van uw naam
en adres.

Stekelige haagplanten
Berberis (vele soorten) - laag tot halfhoog
Chaenomeles (kweepeer) - halfhoog
Elaeagnus pungens (olijfwilg) - halfhoog
Pyracantha (vuurdoorn) - hoog
Botanische rozen (vele soorten) - laag tot
halfhoog

besdracht. Van indringers hebben ze weinig
te vrezen. Tien tegen een dat ook in uw tuin
vogels gaan broeden, wanneer u een meidoorn- of sleedoornhaag plant. Dat zijn in
ieder geval 'gewenste gasten'.

Leylandii
Op de hitparade voor haagconiferen staat
de Cupressocyparis leylandii hoog. Geen
wonder. Deze conifeer die vooral bij zijn
'achternaam' wordt genoemd, groeit
ongelooflijk snel. Vooral in nieuwbouwwijken zorgt de leylandii ervoor dat de bewoners al binnen een paar jaar een stukje privacy krijgen. Alleen in het begin hebben de
leylandii's het nadeel dat ze nogal open
zijn. Maar op den duur maakt ook deze
conifeer een mooie dichte haag.
Oorspronkelijk waren de leylandii's alleen te
krijgen in 'gewoon groen'. Inmiddels zijn er
ook andere kleurnuances op de markt, zoals
goudgeel en zilverachtig. Het is een overweging waard om eens wat anders te proberen; iets dat ook snel groeit.

Gaten dichten
Als je voor de zekerheid één of enkele planten extra op een andere plek in de tuin zet,
dan kunnen deze eventuele gaten opvullen
die door dode exemplaren zijn ontstaan. Zo
hoef je het volgende jaar niet te zoeken naar
precies dezelfde soort planten met een maat
die gelijk is aan die van de huidige haag. Als
je geen reserveplanten hebt, kun je op één
lege plek beter twee nieuwe exemplaren
planten. Deze nieuwe planten zullen sneller
in de hoogte groeien doordat ze krap staan.
Snoei het komende jaar de nieuwe planten
wel gewoon mee. Door het snoeien groeien
de planten namelijk veel voller. Snoeit u
deze planten niet en de rest wel, dan ontstaat er later alsnog een open plek in de
haag. En vergeet niet: snoeien doet groeien.

Hulst maar dan anders
Hulst is met zijn glanzend groene, gestekelde
blad een bekende verschijning in onze tuinen. Vooral als haag wordt hij vaak toegepast. Er zijn ook hulsten met wit- of geelgerande bladeren. Wie dat té bont vindt maar
toch op zoek is naar iets anders, moet eens
kijken bij de 'blauwe hulsten' (llex meserveae).
Die hebben fraai blauwgroen blad. Een
andere vreemde hulst is de llex crenata.
Deze lijkt sprekend op Buxus, maar hij groeit
een stuk harder. Het is dus vooral een goed
alternatief voor de hogere buxushagen.

Pluk de haag

Bloeiende hagen
Halfhoog tot 1 m
Caryopteris, Chaenomeles (kweepeer)
Hypericum, Potentilla, Spiraea (diverse)

Hoger dan 1 m
Botanische rozen (diverse soorten)
Pyracantha (vuurdoorn)
Spiraea (diverse)

Beukenhaag en haagbeuk

'Een haag voor uw tuin' is de titel van
een brochure waarin u tal van wetenswaardigheden over de haag kunt lezen.
Veel uitgebreider dan hier op deze
pagina worden alle namen van de verschillende haagplanten genoemd. In
dit 16 pagina's tellende boekwerkje
kunt u bovendien talrijke nuttige tips
lezen. Achterin komt de aanplant van
de haag in zeven stappen aan de orde.
De brochure is bij de meeste tuincentra
verkrijgbaar. Treft u hem daar niet aan,
dan kunt u hem bestellen bij Plant
Publicity Holland te Boskoop, door het
overmaken van f 3,50 op postbank-

Gevlochten haag
breedte nogal wat ruimte vragen. Hoe kleiner de tuin, hoe meer dat probleem speelt.
Toch is er een 'groene' oplossing. Zet palen
in de grond. Span gaas tussen die palen en
laat door het gaas klimplanten groeien. Dat
kan heel mooi met klimop. Die blijft 's winters nog groen ook. Echt, binnen een paar
jaar ontstaat zo een groene wand die net zo
dicht is als de breedste coniferenhaag.
Zorg wel voor lange, en vooral sterke palen.
Zet ze minstens voor eenderde in de grond.
Voor een begroend hekwerk van 1.80 m
heeft u dus palen van minimaal 2.70 m
nodig. Gebruik ook stevig, bij voorkeur
groen geplastificeerd gaas. Vergeet nooit
dat normale haagplanten zodanig wortelen
dat ze tegen een stootje kunnen. Die waaien niet zomaar om. Gaas waar klimop of
andere klimmers zijn gevlochten, vangt echter veel wind. Daarom moeten de palen die
de hele constructie overeind houden het
zware werk doen.

Brochure

Langs zo 'n hekwerk van stevige palen en geplastificeerd gaas
kunt u ook bramen of frambozen leiden. Beide maken hele lange
takken. Doet u daar verder niets mee, dan wordt het al gauw een
warboel van de tuin: Vlecht die takken door het gaas heen, dan kunt u daar in de
meest letterlijke zin de vruchten van plukken, Zeker in dit geval zijn de dpornloze bramen en frambozen ideaal. Een hek van 1 tot 1,5 m is al hoog genoeg.

CAMPAGNE GEFINANCIERD MET EEN
BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
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