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Gouden jubileum
Plattelandsvrouwen

NIEUWLEUSEN

teqeltoko tipt

Meeleweg 18
Tel. (0529) 48 46 61

WANDTEGEL
FOGGIA 15X20 CM
grijs gewolkt

HENGELO*
Geerdinksweg 297
Tel. (074) 291 60 23

MUNTENDAM*
Middenweg 55
Tel. (0598) 63 14 55

1* kwaliteit

DRACHTEN*

perm2

M.L. Kingsingel 14
Tel.(0512)544725

f9,95

VORDEN*
Smidsstraat 2
Tel. (0575) 55 58 59

DRONTEN*

TEGELTOKO
WAND- & VLOERTEGELS BADKAMERMEUBELEN

De Noord 45
Tel. (0321) 33 8118
* Maandag gesloten
www.tegeltoko.nl

Geen Floralia
tentoonstelling meer
Na rijp beraad heeft het
bestuur van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen, departement Vorden, besloten
om de organisatie van de jaarlijkse bloemententoonstelling
Floralia te beëindigen.

Het oudste lid, de 89-jarige mevrouw Pardijs
Begin dertiger jaren waren er
in Nederland al boerinnen en
boerendochters die het tijd
vonden dat er verenigingen spe
ciaal voor "plattelandsvrouwen" werden opgericht. In Vorden duurde het tot 1951 alvorens er een afdeling werd opgericht. Het leuke daarbij was dat
de aanzet werd gegeven door de
mannen van het platteland t.w.
de Gelderse Maatschappij van
Landbouw.
Tijdens een vergadering vond het
bestuur van de afdeling Vorden
van de Gmvl, onder voorzitterschap van de heer Gotink, dat het
hoog tijd werd dat ook de "plattelandsvrouwen" een eigen plaats in
de gemeenschap zouden krijgen.
Zo gezegd zo gedaan. In april 1951
belegde het bestuur van de Gmvl
een bijeenkomst waarbij ook de
vrouwen werden uitgenodigd.
De dames raakten geboeid door
ene mevrouw Esselink- Kok uit
Zwiep die een betoog hield over
het doel en het streven van de Ne
derlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Het resultaat was dat die
middag de afdeling Vorden werd
opgericht. Er werd gestart met 39
leden. Het bestuur van het "eerste
uur" bestond uit mevrouw Klein
Brinke- Gotink; mevrouw Klein
Bleumink- Kuipers; mevrouw
Tjoonk- Norde; mevrouw RietmanHarmsen; mevrouw Steenman;
mevrouw Wesselink- Lindeboom
en mevrouw van Arkel- de Vries.
De Gmvl verschafte de dames een
startkapitaal van maar liefst 25
gulden! Het lidmaatschap werd be
paald op f 5,25 per lid.
De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, telt in Nederland
65.000 leden en is daarmee de
grootste vrouwenvereniging in
ons land. De afdeling Vorden heeft
204 leden, een respectabel aantal.
Dat de plattelandsvrouwen met
hun tijd meegaan werd enkele jaren geleden bewezen toen de
naam N.B.vP. werd uitgebreid met

"Vrouwen van NU". Het zijn thans,
wat Vorden betreft, niet alleen
vrouwelijke leden met agrarische
achtergronden. In totaal is 22 procent uit de agrarische sector afkomstig.
"Met andere woorden, onze leden
zijn afkomstig uit alle geledingen
van de Vordense bevolking. Je
merkt het ook aan de nieuwe inwoners van Vorden. Men wil graag
contacten leggen en dan komen
de dames al snel bij de plattelandsvrouwen terecht", zo zegt de
presidente mevrouw G.W. Radstake-Bloemendaal. "Het is een vereniging voor alle vrouwen, van alle leeftijden (de jongste is 37 en de
oudste 89 jaar) vanuit elke culturele of religieuze achtergrond, alleenstaanden of vrouwen met één
partner, met of zonder kinderen,
met een baan, een eigen bedrijf of
zonder betaald werk Uit de "missie" van de bond blijkt ook overduidelijk dat de hedendaagse
vrouw zich snel bij de "plattelandsvrouwen" thuis voelt.
"De NBvP is een organisatie van
vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke
gebieden, die elkaar willen ontmoeten, die hun creativiteit willen ontplooien, die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die met krachtige stem willen participeren in hedendaagse
maatschappelijke ontwikkelingen", zo luidt de "missie".
Het bestuur in Vorden doet er alles
aan om de dames, vrijwel het ge
hele jaar door, om precies te zijn
van september tot en met mei, een
grote variatie van activiteiten aan
te bieden. Om er enkele te noemen: reisverslagen, binnenhuisarchitekte, kraamgebeuren door de
eeuwen heen, dialezingen over
biologische dynamische boerderijen, vluchtelingenwerk, columnisten, orgaandonaties, borstkanker,
wereldconferentiedagen van de
VN. Allemaal onderwerpen die de
"Vrouwen van NU" raken.

Daarnaast zijn er nog een aantal
zgn. "interessegroepen" zoals een
kegelclub, leeskring, tuinclub,
volksdansen. Tweemaal per jaar is
er een koffiemiddag. Tijdens de
jaarvergadering worden er altijd
gemaakte handwerken verloot, die
door de handwerkgroep t.b.v. het
potje "lief en leed" gemaakt worden. In de maand april organiseert
de tuinclub een stekjesruilmarkt.
"We geven ook diverse cursussen,
op creatief gebied, maar ook actuele zaken komen aan de orde zoals
bijvoorbeeld koken in de magne
tron, computer-en internetcursus,
terwijl we ook excursies, fietstochten e.d. organiseren" aldus mevr.
RadstakeBloemendaal.
De afdeling Vorden telt 6 dames
die vanaf de oprichting of het oprichtingsjaar lid zijn. Dat zijn me
vrouw N.E. Albers- Bloemendaal;
mevrouw A.G. Groot Bramel-Ruiterkamp, mevrouw M.G. Klein
Brinke-Gotink, mevrouw M.G. Koning-Knoef, mevrouw MA. PardijsPardijs en mevrouw R. PelgrumRietman. Het bestuur bestaat momenteel uit: mevrouw G.W. RadstakeBloemendaal, voorzitter; me
vrouw T.H. Wagenvoort-Neerlaar,
2e presidente; mevrouw H. Laarkamp-van Werven, secretaresse;
mevrouw R.D. Zweverink-ten Elshof, penningmeesteresse; me
vrouw J.G. Korenblek-Decanije
(reiscommissie) en mevrouw H.D.
NordeEekman (cursussen).
Het ligt in de bedoeling dat er ter
gelegenheid van het 50 jarig bestaan op vrijdagmiddag 20 april in
zaal "De Herberg" een receptie zal
worden gehouden.
Aansluitend is er s'avonds voor de
leden in het Dorpscentrum een
feestavond gepland. Bij het ter
perse gaan van dit blad is nog niet
bekend of de geplande receptie en
feestavond in verband met MKZ
doorgang zal vinden. Dat hangt af
van de ontwikkelingen in de
komende dagen.

Ondanks herhaalde pogingen zijn
de organisatoren er niet in geslaagd

voldoende vrijwilligers aan te
trekken om het evenement voort
te zetten.
Het bestuur bedankt de instanties
en in het bijzonder de vrijwilligers,
die in het verleden medewerking
hebben verleend om de tentoonstelling mogelijk te maken.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
Hervormde kerk Vorden
Zondag 8 april Palmzondag; Belijdenisdienst. 10.00 uur ds. H. Westerink
en ds. D. Westerneng.
Hervormde kerk Wichmond
ZondagS april Palmzondag; 10.00 uur ds. J.E. Akihari, Deventer.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 april Palmzondag; Belijdenisdienst. 10.00 uur ds. H. Westerink
en ds. D. Westerneng. Belijdenis in de Herv. Kerk; 19.00 uur ds. D. Westerneng.
RJC kerk Vorden
Zondag 8 april Palmpasen m.m.v. Kinderkoor. 10.00 uur Eucharistie
viering.
RJC. kerk Vierakker
Zaterdag 7 april 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 8 april 10.00 uur Woord/Communiedienst.
Weekendwacht pastores
8-9 april]. Nijrolder. Baak/Rheden, tel. (026) 49 53 118.
Weekenddienst huisartsen
7-8 april dhr. 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.
Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.30 uur en van
13.30 -18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 09.30 -11.00 uur
en 17.00 -18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 6 april t/m 12 april Apotheek de Brink, de Brink 112,
Zutphen, tel. (0575) 52 62 80.
Tandartsen
7-8 april].], de Kruif, Vorden, telefoon (0575) 55 33 72. Spreekuur voor
spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het SpittaaL. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking" en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 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
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575442772.
Dierenarts tel. 551277 (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 gemeld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon 0314626140. Voor Overige zaken: 0314-626126. Internet: www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl
ZorgGroep Oost-Celderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswij k lel 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 pp afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. 0575-541222.
Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke, telefoon 0575-551256.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Hetjebbink 4a, tel. 0575-552749 of
0800-0230550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.
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.
VW-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, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.
Klachten en liiformatieburo 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 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maal ti j d verzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Oudereh 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. 557300 of bij de SWOV. tel. 553405.
Hpbbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32. tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa. Overweg 16. behandeling Op afspraak, tel. 0575-555763.
Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. 0575-461332 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: 0900-8844

• Te koop wegens ander werk:
Opel Astra 2.0 Di 16V (diesel)
5 deurs kmst. 78000 bj. 091998 nieuw model, metallic
groen. Scherpe prijs. Tel. 0575464042 / 06-12705401

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 11,- voor vier
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- kosten 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.

• De Nederlandse Hartstichting is in de gemeente Vorden
op zoek naar gemotiveerde
en enthousiaste bewoners
voor de collecte. Van 22 tot
en met 28 april is het de Nationale Hartweek die dit keer in
het teken staat van erfelijkheid
bij hart- en vaatziekten. Inl.:
mevr. W. de Boer, Nieuwstad
27, Vorden, tel. 551050

• Viswedstrijd van De
Snoekbaars op 7 april gaat
niet door i.v.m. MKZ

• Deze week wordt weer een
voorjaarsfolder van de Wereldwinkel verspreid. Wees er
snel bij!

• Helaas is i.v.m. mond- en
klauwzeeruitbraak in Gelderland het Paasvuur Kranenburg afgelast Stichting CCK

• Te huur: Paashaaspakken
knalgeel en grijs. Tel. 0573451385

• De Nederlandse Hartstichting is in de gemeente Vorden
op zoek naar gemotiveerde
en enthousiaste bewoners
voor de collecte. Van 22 tot
en met 28 april is het de Nationale Hartweek die dit keer in
het teken staat van erfelijkheid
bij hart- en vaatziekten. Inl.:
mevr. W. de Boer, Nieuwstad
27, Vorden, tel. 551050
• Afslankplannen? Laat het
hier niet bij! Wij kunnen u helpen. Bel vrijblijvend voor info
mevr. A. Eijsink, tel. 572127
• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt è contant. Tel. 0543451311
• Te koop: aardappelen,
Bildtstar. Diverse soorten
groenten en fruit. Sla-, andijvie-, spits- en bloemkoolplanten. Elke dag verkoop
aan huis en LET OP! vanaf 7
april a.s. elke zaterdagmorgen verkoop van aardappelen,
groenten en fruit van 9.45 tot
12.00 uur op de parkeerplaats
van Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg. Hierdoor vervalt
na donderdag 29 maart a.s. de
verkoop op donderdagmorgen.
André Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. 0575-556876
• Dringend gezocht: appartement, kleine woning of deel
van woning/boerderij te huur
in de streek Vorden-Ruurlo
wegens beroepsactiviteit. Tel.
0032-496400059 of contacteer De Graafschap Dierenartsen: 0575-551277
• Pure aloe vera-producten.
Jannie Nijkamp, Warnsveld
0575-521316 of 553632

• ben je scholier en hou je van
dieren? Voor het verzorgen
van de stallen van onze ezels,
geiten en paarden zoeken wij
een enthousiaste jongen of
meisje op zaterdag va. 15 jaar.
Bel met Suzanne 06-21883574

VOORJAARSWEEK

398 Tomaat-ei-

Salade 200 gram

Chantaloup
meloen per stuk

498

Aanbiedingen week 14

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

Vordense vlaai
met meloenbavarois en vruchten
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Alvast voor Pasen

• Rabo Dash bedankt alle
sponsors voor hun medewerking aan het recreantentoernooi: Rabobank Vorden,
Pelgrum makelaars, Visser
mode, Super de Boer, Bakker
Joop, De Herberg, Slotboom,
Roeliens sportcafé

Kampioentjes
lekkere meergranenbroodjes

0 •55 per stuk
Kersenflappen
mef gele room
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Echte Bakker
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Er kan er maar één de echite zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. Oï >75-551384
)575-571528
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. C
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL 0573-451161 • FAX 0573-454180

Kijk voor

meer
nieuws

HAAGCONIFEREN
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Kukelvlaai

• Gevraagd: weidegelegenheid voor jonge paarden. Stal
Nieuwmoed/Jurrius Vorden,
tel. 0575-556766
• Te koop: Honda maaier 53
cm aangedr. met opvang,
i.z.g.st. tel. 0573-453144

398

Roomkwark met aardbeien

Speciale aanbieding

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF

Panklare raapstelen 500 gram

per bakje

• Paashaaskostuums te
huur. DS Design, Molenkolkweg 33, Steenderen, tel. 0575452001

• Te koop: Rapido Pista.
Kleur rood. In originele staat.
Bouwjaar 1996. Tel. 0575441811

QQQ

Os/ O

Handappels Jonagold
of Elstar, per zak

• In verband met het gevaar
voor het overbrengen van
mond- en klauwzeer gaat de
papierinzameling van Buurtvereniging Delden in de 1e
week van april niet door

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

OQQ Voorjaarswok0%/O SChotel 400 gram

Hollandse
tomaten per kilo

Het

korting

vraagt met spoed

BEZORGER/STER
voor

G.J. HALFMAN

Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon 0575-461424
OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.

fEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

VORDEN
U ontvangt van ons:
• Een startpremie van f 50,• Een goede beloning
• Een gratis regenpak
• Een gratis Gelders Dagblad
• Om de 2 maand een keus uit 5 cd's tegen
gereduceerde prijs
• Om de 3 maand een uitbetaling van je vakantievergoeding
Inlichtingen: 0575-551969 / 0570-686429
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Zin in lekker
gepeperd voordeel?

Na vele nachtjes slapen, vol met mooie dromen
over wanneer ons broertje zou komen.
Hoera, nu is het dan zover, ons broertje is er.
Onze zoon en broertje heet

Sander
Hij is geboren op 27 maart 2001 om 04.05 uur,
is 55 cm groot en weegt 4580 gram bloot.
De trotse ouders, broertje en zusje zijn:
Wim, LJnda, Jasper en Wendy Rietman
Baakseweg 12
7251 RH Vorden

Ook voor kunstmest
VEEVOEDERHANDEL
-

y,......
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H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125
Vorden

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter en ons zusje

Bel vrijblijvend
0575-552959

Nlki
28 maart 2001.
Nikos, Jacqueline, Zoë, Anna en Xanthi
Emmanouil-ter Huerne
De Stroet 12, 7251 CR Vorden
Telefoon 0575-551141
Bezoek is na een telefoontje van harte welkom.
>

50 jaar?
Huur een opblaasbare
Sara of Abraham
4,5 m hoog f 250,- per dag.
Champagnefles 5 m f 350,per dag

Geboorte tuutlies 4,5 m

kipfilet, gemarineerd 4 69 lasagne,
OT naturel, 100 gr.
100 gr.
Parmaham,
Mortadella,
Ardenner boterhamworst, 100 gr.

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
André Boschker

Vlogman

Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

Bedroefd, maar gesterkt door de onuitwisbare herinnering, delen wij mede,
dat na een kortstondig ziekbed temidden van hen die haar lief waren op de
leeftijd van 88 jaar vredig is ingeslapen,
onze lieve en belangstellende moeder,
groot- en overgrootmoeder

in de leeftijd van 92 jaar.

Reindina Maria Grotenhuijs-Boers

Vorden: Monique en Wim

29 maart 2001
Mispelkampdijk 20
7251 DC Vorden .
De crematieplechtigheid heeft op 2 april plaatsgevonden.

weduwe van Arnoldus Lambertus Grotenhuijs
* Vorden
26 juni 1912

t Zutphen
30 maart 2001

Terborg: Annie Wanrooij-Grotenhuijs
Joop Wanrooij
John en Astrid
Silke, Jesse
Angelie en Eric
Janet en Paul
Vorden: Ab Grotenhuijs
Hennie Grotenhuijs-Snellenborg
Vorden, Stationsweg 5
Correspondentieadres:
Stationsweg 3
7251 EL Vorden

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken
deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

De ontroerend vele blijken van medeleven met het
heengaan van mijn innig geliefde man

dr ir Herman Muller
verrasten en steunden mij.
Moge ik u allen hiervoor mijn grote dankbaarheid
betuigen.
A. Muller-van Wijngaarden
April 2001
Vorden

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de vele blijken van belangstelling, in welke vorm
dan ook, die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve zus en schoonzus

De afscheidsdienst zal worden gehouden woensdag
4 april om 11.00 uur in de Ned. Herv. kerk te Vorden.
Aansluitend zal om 12.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

In het bijzonder een woord van dank aan hen die
haar tijdens haar ziekte regelmatig bezocht hebben.

Voor de afscheidsdienst is er van 10.40 tot 10.55 uur
gelegenheid tot afscheid nemen in genoemde kerk.

Vorden, april 2001
Deldenseweg 7

Familie Eskes

Na de begrafenis kunt u de familie condoleren in het
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

THEO TERWEL

Vraag kosteloos offerte

AUTOSCHADESPECIALIST

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

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

Dankbetuiging

Janny Eskes

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten
zoals:

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

59 Italiaanse
cordon bleu, 100 gr.

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

echtgenote van R.A. Engberts

Vorden: Johan Engberts
Marga Hulshof
Zutphen: Roy en Ester

Griglia,
100 gr.

Ruurlo

Margaretha Bernardina
Engberts-Roordink

Zutphen: R.A. Engberts

100 gr.

Keurslager

è contant + RDW-vrijwaring

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee zij ons gedurende haar leven heeft omringd, delen wij u mede dat, na een liefdevolle verzorging in verzorgingshuis De Wehme te Vorden en
verpleeghuis Zuytvenne afd. Leeuwerikweide te
Zutphen, rustig is ingeslapen mijn lieve, zorgzame
vrouw en moeder en onze lieve oma

79

100 gr.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

4
1
1

98 Italiaanse salade,

100 gr.

f 50,- per dag.

Tel. 0575-553296 of
06-20438118
Wat was jij sterk en arbeidzaam.
Wat heb je voor ons allen klaargestaan.
Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het eind gebleven.

€ 4 99

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

• 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,
Telefoon (0575) 552928

j GEMEENTE

BULLETIN
Gebruikersomstandigheden

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefax: 0575-557444
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli. van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)
Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
Openingstijden politie
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

NZAMEIING HUISHOUDELIJK AFVAL BUITENGEBIED
BATHMEN, BRUMMEN, GORSSEL, LOCHEM, OLST, VORDEN,
WARNSVELD EN ZUTPHEN OPNIEUW STILGELEGD

1. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouding ?
Dl D2 D3 D4 D5 D6
meer dan 6

De gevarenzone van MKZ is uitgebreid tot in het buitengebied van Brummen, Zutphen, Gorssel en Bathmen. Een verdere uitbreiding is te verwachten. Daarom is de afvalinzameling in het gehele buitengebied van
genoemde gemeenten opnieuw door Berkel Milieu n.v. stilgelegd met ingang van vrijdag 30 maart. Het betreft de gebieden buiten de 50 km
snelheidszone. Berkel Milieu n.v. beraadt zich op de afvalinzameling voor
de tijd dat de MKZcrisis nog zal duren. In overleg met de betrokken ge
meenten zal naar oplossingen gezocht worden. Hierover zal nader be
richt volgen.

2. Kunt u globaal de oppervlakte van uw tuin aangeven ?
D geen
D kleiner dan 20 m2
D 20-50m2
D 50-100 m 2
D 100-200 m2
D 200400 m2
D groter dan 400 m2
3. Waar woont u?

woensdag
van 1330 tot 17.30 urndonderdag
van 1330 tot 17.30 uur
vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

kern Vorden
kern Kranenburg
kernWichmond
buitengebied

Grof afval

ASPOORT GOEDKOPER
Met ingang van l april 2001 is een paspoort f 27,50 (€ 12,48) goedkoper.
U betaalt geen f 103,50 (€ 46,97) meer maar f 75,50 (€ 34,26).

j? t IETSSTROKENEN

SUGGESTIESTROKEN

Je ziet ze steeds vaker, die stroken langs de rijbaan, waarvan vooral de
fietsers gebruikmaken. Je hebt ze in allerlei soorten en maten. Breed,
smal, rood, grijs, geasfalteerd, bestraat, met doorgetrokken of onderbroken streep... kortom: je komt op straat heel wat tegen. De meeste wegge
bruikers spreken -vaak onterecht - van fietsstroken. Dit is lang niet altijd
het geval. Er is alleen sprake van een fietsstrook wanneer op de strook het
fietssymbool is geschilderd. Stroken zonder dat symbool nebben, ook al
zijn ze rood of pimpelpaars geschilderd, geen enkele status. Autoverkeer
mag erop rijden, stilstaan en parkeren. De strook biedt niet meer dan de
'suggestie' van een fietsstrook. Waarschijnlijk komt daar de benaming
suggestiestrook vandaan.
Wanneer het symbool wel is aangebracht verandert de status van de
strook drastisch. Auto's mogen niet op de strook parkeren of stilstaan.
Wanneer de scheidingsstreep tussen de rijbaan en de strook doorgetrokken is, mogen auto's ook niet op de strook rijden. Is de scheidingsstreep
onderbroken dan mag dat alleen wanneer ze de fietsers niet hinderen.
De vroegere medegebruiker van de fietsstrook, de bromfietser, mag na
de invoering van de maatregel 'bromfiets op de rijbaan' niet langer meer
van de fietsstrook gebruik maken. De snorfietser mag (of eigenlijk moet)
dat wel.
Veel wegbeheerders geven de fietsstrook een kleurtje, meestal rood.
Daarmee attenderen ze de weggebruikers extra op de aanwezigheid van
de strook. Maar zoals eerder vermeld, de status wordt niet door de kleur
bepaald, het gaat om het symbool: een fietsstrook is alleen een fietsstrook als er een fiets op staat!

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur

D
D
D
D

Voor meer informatie zie regionale dagbladen, kabelkranten op tv, website www.berkelmilieu.nl of luister naar radio Oost en radio Gelderland.
Ook is op werkdagen informatie te krijgen via de afval informatieLijn
van Berkel Milieu n.v. tel. 0575 - 545 646 van 9.00 -12.30 en 13.00 -16.00
uur.

FVALENQUÊTE: GELD VERDIENEN MET MILIEU !
De hoeveelheid afval in de grijze container neemt de laatste jaren fors
toe. Ondanks het feit dat we afval steeds beter scheiden. De rijksoverheid
wil dat meer afval gescheiden wordt ingezameld: zo'n 60 a 65% van al het
aangeboden afval. Nu halen we in Vorden ongeveer 54% De gemeente onderzoekt daarom hoe het scheiden van afval gestimuleerd kan worden.
Uw mening is daarbij belangrijk.
Wij verzoeken u vriendelijk de enquête in te vullen en uiterlijk 20 april
2001 aan ons te sturen (gemeente Vorden, t.a.v. afdeling milieu, Antwoordnummer 2013, 7250 ZX, Vorden) of in te leveren bij:
• de afdeling milieu in het koetshuis van het gemeentehuis;
• kadoshop Sueters, Dorpsstraat 15;
• fa. Barendsen, Zutphenseweg 15;
• Welkoop, Stationsweg 16;
• Super de Boer, Dorpsstraat 18;
• A&P supermarkt, Nieuwstad 5.
Bij het inleveren van deze afvalenquête maakt u kans op een waardebon van f 250,- (€ 113,45) f 100,- (€ 4538) (5 prijzen) of f 50,- (€ 22,69)
(5 prijzen). De waardebon kunt u besteden bij genoemde winkeliers en
de tuincentra in Vorden.

Naam
Adres
Postcode en woonplaats

De enquête kunt u ook via de computer invullen. Als u een email stuurt
naar c.vandijk@vorden.nl krijgt u de enquête gemaild.

Oud meubilair en groot wit- en bruingoed worden op afroep ingezameld
door het kringloopbedrij f 'de Omloop'. Dat willen we zo laten, maar u
heeft regelmatig ook ander (herbruikbaar) grof huishoudelijk afval. De
volgende vragen hebben daar betrekking op.
4. Welke manieren om het inzamelresultaat van grof afval te verbeteren
spreken u aan?
D brengpunt voor afval in kern
van Vorden, waar u naast klein
wit- en bruingoed ook groen en
grof afval kan brengen
D maandelijkse inzamelronde
voor grof afval
D openingstijden brengpunt in
Zutphen en Lochem uitbreiden
D anders nl.
Toelichting: Een vast brengpunt voor (grof) afval is duur. Een mobiel afValbrengpunt (een vrachtwagen met meerdere afvalbakken)
is goedkoper. Zaterdag lijkt ons voor de meeste inwoners een ge
schikte dag om grof afval bij het brengpunt aan te bieden.
5. Hoe vaak moet volgens u een mobiel afvalbrengpunt voor onder andere grof afval aanwezig zijn ?
D één keer per week op zaterdag
D om de twee weken op zaterdag
D een keer per maand op zaterdag
6. Heeft u voorkeur voor een andere dag (in plaats van zaterdag) ?
D nee D ja, namelijk
7. Welk afval zou u daar meestal inleveren ?
D hout
D bouw- en sloopafval
D klein chemisch afval
D (grof) groenafval
D tapijten
D metalen
D vlakglas (bv glas uit een raam)
D klein wit- en bruingoed
D anders nl.
8. Hoe heeft u de inzamelactie van kleine apparaten, zoals koffiezet- en
scheerapparaten, eind vorig jaar gewaardeerd ?
(5 is de hoogste en l is de laagste score)
Dl

D2 D3 D4 D5

9. Op welke wijze zou u het liefst klein wit- en bruingoed willen afgeven?
(maximaal 2 antwoorden mogelijk)
D bij een vast brengpunt in Vorden (bv. bij een supermarkt)
D via een inzamelactie tweemaal
per jaar
D bij een brengpunt voor afval in
kern van Vorden, waar u naast
klein wit- en bruingoed ook
groen en grof afval kan brengen
D via de grijze containers
D anders nl.
(Grof) groenafval
10. Welke manieren om het inzamelresultaat van groenafval te verbete
ren spreken u aan? (maximaal 2 antwoorden mogelijk)
D blad op een bepaalde dag aan
zijkant van de weg deponeren,
de gemeente haalt dit die dag
op
D gedurende de 'bladperiode'
bladmanden (= ijzeren opvangbak) plaatsen op verschillende
plekken in de gemeente
D een centraal brengpunt waar u
ook ander afval, zoals snoeiafval kwijt kun t
D een of grotere groene container^)

D via extra inzamelrondes voor
snoei-afval in het voor- en najaar
D wekelijks ledigen van de groene
container in de zomermaanden
D gebruik van een composthoop
of compostvat
D anders nl.
11. Zou bij u - als in de winterperiode (november - februari) het GFT om
de vier weken wordt ingezameld - GFT in de grijze container verdwijnen ?
D ja, D omdat nee
12. Wanneer bent u bereid een composthoop of-vat te gebruiken?
D als u een compostvat tegen een
lager tarief kunt krijgen
D als er goede voorlichting via
'Contact' wordt gegeven
D bij een cursus 'composteren'
D nooit
D anders, nl.
13. Komt het voor dat u niet al uw afval
ner?
D
D
D
D
D

afval die wordt aangeboden. Een mogelijkheid is een tarief dat afhankelijk is van de grootte van de grijze en
groene containers en het aantal keer dat u de containers aan de straat zet. Een andere mogelijkheid is het we
gen van de containers; een ieder betaalt .precies voor de hoeveelheid aangeboden afval. Bij tariefdifferentiatie
wordt u beloond als u minder afval aan de straat zet.
23. Wat vindt u de beste manier van tariefdifferentiatie?
D één of meerpersoonshuishouden
D naar volume van de container en het aantal keer dat u de container
aan de straat zet
D naar gewicht van de container
D geen onderscheid maken
24. Wat gaat u bij voorkeur doen bij invoering van tariefdifferentiatie (meerdere antwoorden mogelijk):
D een composthoop of -vat gebruiken
D meer spullen brengen naar een brengpunt in de kern van Vorden (kleinere stukken hout, metalen, groen afval of tapijt)
D meer aanbieden bij huis - aan - huis inzamelen van grof afval
D meer aanbieden bij een brengpunt voor bij een centraal gelegen supermarkt
D meer aanbieden bij inzamelcontainers voor textiel, papier, glas,
drankkartonnen en blik in de wijken
D meer aanbieden bij extra inzamelrondes voor grof snoei-afval (takken)
D anders, nl.

kwijt kunt in de groene contai-

Overige vragen

nee, nooit
zelden
regelmatig
vaak
altijd

25. Heeft u nog suggesties voor meer gescheiden inzamelen van afval ?
D ja D nee
26. Indien u de vorige vraag met ja heeft beantwoord, welke ?

14. Zo ja waar bestaat dit afval uit?
D
D
D
D
D

snoeiafval
gras
keukenafval
bladafval
anders nl.

Papier
15. Biedt u oud papier gescheiden aan ?

D ja D nee D niet altijd

16. Op welke wijze kan volgens u het inzamelresultaat voor oud papier
verbeterd worden? (maximaal 2 antwoorden mogelijk)
D brengpunt voor afval in kern
van Vorden
D mini-container voor oud papier,
die maandelijks huis-aan-huis
wordt opgehaald
D betere bekendmaking inzameldata en aanwezigheid papierbakken in 'Contact'
D meer papierbakken (in de wijk)
D anders nl.

27. Op welke wijze zou u informatie over de afvalinzameling willen ontvangen?
D internet
D gemeentegids
D 'Contact'
D afvalkalender
D anders nl.

Klein chemisch afval (KCA)
17. Biedt u klein chemisch afval gescheiden aan?
D ja D nee D niet altijd
18. Wat is voor u de makkelijkste manier om het KCA in te leveren?
D inzameldepot te Zutphen of
Lochem
D tijdens de weekmarkt
D huis aan huis bij een chemokar
D brengpunt voor afval in kern
van Vorden
D anders nl.

28. Hoe functioneert naar uw mening de inzamelaar van het huishoudelijk afval?
D goed
D matig
CD slecht
Indien u de bovenstaande vraag met matig of slecht heeft beantwoord, kunt u aangeven wat de reden(en) zijn

Glas
19. Brengt u glas naar de glasbak ?
D ja D nee D niet altijd
20. Op welke wijze kan volgens u het inzamelresultaat voor glas verbeterd worden ? (maximaal 2 antwoorden mogelijk)
D meer glasbakken (in de wijk)
D locaties glasbakken in 'Contact'
beter bekend maken
D uitbreiden huis- aan-huis inzameling (zoals bij de actie van
Voetbalvereniging Vorden)
D anders nl.
Grijs afval

DISCUSSIE-AVOND OP 18 APRIL 2001 IN HET DORPSCENTRUM

21. Komt het voor dat u niet al uw afval kwijt kunt in de grijze container?
D nee, nooit
D zelden
D regelmatig
D vaak
D altijd
22. Zo ja wat is daarvan de reden?
D ik vind gescheiden aanbieden
van afval zinloos
D ik heb afval dat niet is her te ge
bruiken, zoals
D papier
D glas
D bouw-en sloopafval
D luiers
D GFT
D anders nl.
Tariefdifferentiatie
Eenpersoonshuishoudens betalen in Vorden op dit moment een lagere
afvalstoffenheffing dan meerpersoonshuishoudens. De gemeente Vorden onderzoekt mogelijkheden om te laten betalen naar de hoeveelheid

Op woensdag 18 april vanaf 1930 uur organiseren burgemeester en wethouders een discussieavond over afval. Dit gebeurt in het Dorspcentrum. Iedereen is van harte welkom. Nader bericht
over deze avond volgt.

CHEP UW COMPOST GRATIS OP1
Dit voorjaar houdt de gemeente weer een compostactie. Particulieren kunnen op zaterdag 7 april aanstaande
van 9.30 -12.30 uur gratis compost afhalen aan de gemeentewerf.
De Firma Bruins & Kwast uit Goor stort op 7 april aan de gemeentewerf, Enkweg 11 te Vorden, 20 m3 compost.
Deze compost kunt u tussen 9.30 uur en 12.30 uur gratis afhalen.
De compost is 'groencompost'. Deze compost is gemaakt van snoeihout, blad en gras dat door de gemeente
wordt ingezameld en dat de Firma Bruins & Kwast verwerkt tot compost.
Aan het ophalen van de compost zijn enkele 'spelregels' verbonden:
• U kunt de compost aan de gemeentewerf (Enkweg 11) ophalen tussen 9.30 uur en 12.30 uur.
• De compost wordt los aangeboden.
U moet zelf bijvoorbeeld zakken meenemen om de compost in te doen.
• U mag maximaal 0.5 m3 meenemen.
• Let op; voor deze compostactie geldt: op=op.
• De gemeentewerf is alléén open voor het afhalen van compost.

ILIEUBELEIDSPLAN 2001 -2004

EN HET MILIEU

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het milieubeleidsplan vast te stellen. Vaststellen betekent onder andere intensiveren van de samenwerking op milieugebied met de gemeenten Hengelo en
Steenderen. Het milieubeleidsplan is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met inwoners, ondernemers en
instellingen. Uit het milieubeleidsplan vloeien een aantal projecten voort, die in het Milieuprogramma staan.
De kosten bedragen f 15.300- (€ 6942,84) éénmalig en structureel f30.500- (€ 13.840,30).

>
s

ROEKWEG EN WESTELIJK DEEL BAAKSEWEG DUURZAAM VEILIG

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de Broekweg en het westelijk deel van de Baakseweg duurzaam veilig in te richten en om de grens van de bebouwde kom Wichmond te verleggen van de zuidzijde van de Baakseweg naar de noordzijde.
In de Baakseweg komen twee plateaus, één bij de Broekweg en één bij de Dorpsstraat. Ook komen er rode fietsstroken op de Baakseweg. In de Broekweg komen twee verkeersdrempels om sluipverkeer op die weg te weren.
Burgemeester en wethouders willen ook de grens van de bebouwde kom verschuiven van de zuidzijde van de
Baakseweg naar de noordzijde. Het deel van deze weg ten westen van de rotonde komt dan geheel binnen de
60 km/uur zone.
Zo heel erg vaak zet Ab Luichies van Het Hoge 46 de groene container
niet aan de weg. Het merendeel van het groenafval belandt bij hem in de
compostbak achterin de tuin. Deze compost gebruikt Luichies weer voor
de bemesting van zijn tuin. Het mag duidelijk zijn dat de kans klein is
dat we Ab Luichies zaterdag 7 april tegenkomen bij de compostactie op
de gemeentewerf aan de Enkweg.

Deze duurzaam veilige maatregelen stemmen overeen met de maatregelen die Steenderen treft op de Vordenseweg. Burgemeester en wethouders streven naar gelijktijdige uitvoering van de maatregelen.
De kosten bedragen f 340.000,- (€ 154.285,27). De provincie Gelderland betaalt de helft.

RENS BEBOUWDE KOM BOSWET
VONDOPENSTELLING

BURGERZAKEN

Op dinsdag 24 april is burgerzaken van 18.30 tot 19.30 geopend voor alle
lokethandelingen.

Burgemeester en wethouders willen dat de gemeenteraad de grens van de bebouwde kom voor de Boswet aanpast. Onlangs is dit ook gebeurd. De provincie Gelderland attendeerde de gemeente erop dat enkele delen van
landgoederen binnen de grens vallen. Dit kan financieel nadelig zijn voor de eigenaren.

J1 J\ ATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE
ERGADERINGEN

RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun
advies nog bij of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester
en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies
zijn ook raadslid.
U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar
maken. De raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda
begint, aan de voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling
van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vragen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.
De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag
10 april 2001 om 1930 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op de
agenda staat:
- de voorjaarsrapportage.
De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag 10 april 2001 om 1930 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op
de agenda staat:
- milieubeleidsplan 2001 - 2004
- natuur- en milieu-educatie
- waarderingssubsidie basisschool De Kraanvogel
- computer uitwijk
- voorjaarsrapportage
De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 11 april 2001 om 1930 uur in het gemeentehuis te
Vorden. Op de agenda staat:
- archiefverordening Vorden 2001
- duurzaam veilige inrichting westelijk deel Baakseweg en de Broekweg
- bebouwde kom Boswet
- voorjaarsrapportage.

Natuur- en milieu-educatie (NME) is een intrument om het milieubewustzijn te vergroten. Scholen kunnen ge
bruik maken van een NME-centrum in Doetinchem. Vier van de vijf basisscholen in Vorden hebben te kennen
gegeven gebruik te willen maken van de diensten van het NME centrum. Burgemeester en wethouders stellend
de gemeenteraad voor om dit mogelijk te maken door voor dit jaar een bijdrage van f 7.500— (€ 4303,35) beschikbaar te stellen. Voor volgende jaren is een hogere bijdrage nodig.

/w,

AARDERINGSSUBSIDIE DE KRAANVOGEL

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de basisschool de Kraanvogel een waarderingssubsidie te geven van f 25.000,— (€ 11344,51) voor haar activiteiten en investeringen voor de leerplichtige en andere asielzoekers in Kranenburg. Voor deze activiteiten is er een vijfde lokaal nodig. De Kraanvogel heeft uit eigen middelen hierin geïnvesteerd. Ondanks de hulp van veel enthousiaste vrijwilligers is de financiële positie
van de Kraanvogel zodanig aangetast dat het schoolbestuur de gemeente heeft gevraagd om een bijdrage.

OMPUTER UITWIJK
De gemeentelijke dienstverlening en administratie zijn steeds meer afhankelijk van geautomatiseerde syste
men. Bij uitval van het systeem komt de dienstverlening in gevaar en kan zelfs de hele bedrijfsvoering van de
gemeente stil komen te liggen. Om dit te voorkomen kan de gemeente met een gespecialiseerd bedrijf een uitwijkovereenkomst aangaan om de dienstverlening weer zo snel mogelijk te hervatten. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor dit te doen.

OONRIJPMAKEN DE WOGT
Burgemeester en wethouders willen het nieuwbouwplan "de Wogt" in Wichmond in de loop van 2001 definitief inrichten (woonrijpmaken).
U kunt het ontwerp-plan inzien op de afdeling Gemeentewerken in de Boerderij. Tot en met 2 mei aanstaande
kunt u uw reactie kenbaar maken aan burgemeester en wethouders, schriftelijk (zie postadres) of mondeling
aan de medewerkers van de afdeling Gemeentewerken. De gemeenteraad zal naar verwachting in juni 2001 een
besluit nemen over de inrichting. De uitvoering zal begin september 2001 starten.

ERGADERING GEMEENTERAAD
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 24 april 2001 om 19.30
uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:'
- milieubeleidsplan 2001 - 2004
- Archiefverordening Vorden 2001
- Duurzaam veilige inrichting westelijk deel Baakseweg en de
Broekweg
- Bebouwde kom Boswet
- Natuur- en milieu-educatie
- Waarderingssubsidie basisschool de Kraanvogel
- Computer uitwijk
Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de
rondvraag, spreken over een onderwerp dat voor het gemeente
bestuur van belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet
een onderwerp aan de orde stellen dat op de agenda staat. Over
deze onderwerpen heeft u eerder in kunnen spreken tijdens de
commissievergaderingen. U kunt u uiterlijk maandag voor de
raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer
mr. A.H.B, van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover
u wilt spreken.

IIZIGING OPHALEN HUISVUIL IN VERBAND MET TWEEDE PAASDAG EN
Maandag 16 april, 2e Paasdag: het huisvuil wordt op zaterdag 14 april opgehaald.
Maandag 30 april, Koninginnedag: het huisvuil wordt op zaterdag 28 april opgehaald..
Op beide zaterdagen begint de inzamelaar om 07.00 uur. Zet uw container op tijd aan de weg!
Voor meer informatie: zie de afvalkalender. Ook kunt u contact opnemen met de Afval-Informatie Lijn, tel 0575
545646, van 09.00-12.30 en 13.00-16.00 uur.

NZAMELEN GROF SNOEI- EN TUINAFVAL OP DINSDAG 24 APRIL 2O01
huis-aan-huis in de bebouwde kom
In de bebouwde kom van Vorden, Wichmond en Kranenburg wordt het grof snoei- en tuinafval, dat
niet in de groene container past, huis-aan-huis opgehaald.
Buitengebied op afroep.
Inwoners van het buitengebied moeten zich uterlijk vrijdag 20 april melden als zij groef snoei- en tuinafval
willen laten ophalen. Telefoon: 0575 545646, van 09.00 -12.00 en 13.00 -16.00 uur. U woont in het buitengebied
als u buiten de 50 km snelheidszone ligt.

Zelf brengen van grof snoei- en tuinafval bij sporthal 't Jebbink.
Grof snoei en tuinafval kunt u op 14 april, 12 mei en 9 juni ook brengen
bij de sporthal 't Jebbink. Ook kunt u daar zakken met blad- en grasafval
brengen. Deze zakken worden leeggeschud. Bedrijfsafval mag u niet
brengen.
Schoon snoei- en tuinafval kunt u ook -tegen betaling- brengen naar:
- het Afval Breng Punt aan de LeÜandsestraat (industrieterrein de Mars)
in Zutphen
- het Afval Breng Punt in Lochem, Hagendijk 1.
Geopend van 08.00 -12.00 en 12.30 -16.00 uur en op zaterdagen van 09.00
-13.00 uur.
Hoe moet u het groef snoei- en tuinafval aanbieden:
- takken gebundeld met touw
- plaatsen aan de openbare weg
- takken niet dikker dan 15 cm en niet langer dan 1,5 m.
- het groenafval uiterlijk 07.00 uur aan de weg zetten
- bundels niet zwaarder dan 25 kg
- totale volume maximaal 2 m3
- bladafval alleen in speciale papieren gft-zakken
- geen wortels en boomstobben dikker dan 15 cm.

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 1582,7 kilogram productieruimte. De depositie
neemt met 9,6 % af van 8070,7 naar 7296,2 mol.
Beroep
tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het eerdere ontwerpbesluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te
brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 19 mei 2001.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking,
danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6
weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is be
slist.

Houdt u zich niet aan deze regels, dan neemt de inzamelaar het afval
niet mee.
Is het afval niet opgehaald en u heeft wel aan de tegels voldaan, bel dan
uiterlijk woensdag 25 april de Afval-InformatieLijn van Berkel Milieu,
0575 -545646.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving besluiten inzake gedeeltelijke intrekking vergunningen (artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:33 Algemene wet be
stuursrecht)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de openingstijden, met ingang van 6 april tot en met 18 mei 2001 ter inzage:
het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer Th.J. Bloemenkamp, Broekweg 2, 7234 SW Wichmond, op 6 maart 1990 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch be
drijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie R, nummer 658, adres inrichting: Broekweg 2 te Vorden.

ET MILIEUBEHEER
Algemene wet bestuursrecht
openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de openbare bibliotheek van
Vorden, ligt gedurende de openingstijden met ingang van 6 april tot en met 18 mei 2001 ter inzage het besluit
op de aanvraag van:
naam aanvrager:
de heer J.F.T. Schoenaker
adres:
Vierakkersestraatweg 22
woonplaats:
7233 SC Vierakker
om revisie-vergunning voor:
een agrarisch bedrijf met vleesvarkens
datum aanvraag:
2 november 1998
adres van de inrichting:
Vierakkersestraatweg 22
kadastraal bekend gemeente:
Vorden, sectie: R, nummer: 636
De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en
ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder ge
deeltelijk in voor de productieruimte van (bruto) 720 kilogram NH3 in
verband met de sloop van een vleesvarkensstal.
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder productie
ruimte voor 57,6 kilogram NH3. De depositie neemt met 90 % af van 2
naar 0,2 mol.
het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer H.J. Boersbroek, Brandenborchweg 6, 7251 MC Vorden op 14 maart 1995 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch be
drijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, nummer 2526, adres inrichting: Brandenborchweg 6 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder
voor het kippengedeelte gedeeltelijk in voor de productieruimte van
(bruto) 720 kilogram NH3 om deel te kunnen nemen aan de "Regeling
beëindiging veehouderij takken".

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het eerdere ontwerpbesluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te
brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 19 mei 2001.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking,
danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen boven-genoemde termijn
richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is be
slist.
Inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnummer), fax. (0575) 55 74 44.

Na afronding van de transactie neemt de depositie neemt met 98,9 % af
naar 1,1 mol.
het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer DJ. Brummelman, Deldensebroekweg 7,7251 PL Vorden op 19 september 1995
maart 1995 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor
een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie N, nummer 204, adres inrichting: Deldensebroekweg 6 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghouder,
voor het kippengedeelte gedeeltelijk in voor de productieruimte van
(bruto) 398,4 kilogram NH3.
Na afronding van de procedure houdt vergunninghouder een productie
ruimte van 261 kilogram NH3. De depositie neemt met 60,5 % af van 48,8
naar 19,3 mol.

AST MET ZONNEPANELEN AMBACHTSWEG 18 TE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel 10, lid 5 van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost 1994" vrijstelling te verlenen voor het plaatsen van een mast met zonnepanelen op het perceel Ambachtsweg 18.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag 5 april tot en met woensdag 2 mei
2001 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer W.M. Wassink, Almenseweg 56,7251 HS Vorden op 5 oktober 1999 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, nummer 342, adres
inrichting: Almenseweg 58 te Vorden. Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder ge
deeltelijk in voor de verkoop van (bruto) 342,5 kilogram NH3 productie
ruimte aan het agrarisch bedrijf van de heer B. Lageschaar, Schaarweg plaats
2A, 7134 PK Vragender, mogelijk te maken.
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 483 kilogram Vogelzang 34, Wichmond
NH3 productieruimte. De depositie neemt met 77 % af van 545 naar 318 het Stroo 2
mol.
Schuttestraat 9
Broekweg 7
Het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer H.J. Pardijs, Lindeseweg 5 en 7
Wildenborchseweg 7, 7251 KB Vorden, op 28 november 1995 verleen- Rondweg 6
de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (inclusief melding artikel
8.19 Wet milieubeheer van 17 juli 1998) voor een agrarisch bedrijf op het Kappen
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie B, nummer 2033,
adres inrichting: Wildenborchseweg 7 te Vorden.
plaats
Strekking van het besluit:
Wij hebben de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder ge
deeltelijk ingetrokken voor de verkoop van (bruto) 168 kilogram NH3 productieruimte aan het agrarisch bedrijf van de heer G.J. Bekkers, Halseweg
8, 7000 JA Doetinchem, mogelijk te maken.
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De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied.

1JZIGING RECHTENVERORDENING

1) Hoe is de waardebepaling van mijn woning tot stand gekomen?
2) Mijn woning is hoger getaxeerd dan de gemiddelde waarde stijging van 64%, kan dat?
3) Mijn woning is gebouwd of verbouwd na l januari 1999 en toch is de woning getaxeerd, mag dat?

2001

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat vanaf
woensdag 4 april 2001 voor een ieder bij de sector Middelen (kasteel) kostenloos ter inzage ligt de:
- Eerste wijziging van de Rechtenverordening 2001
Deze verordening is vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente
Vorden van 27 maart 2001. De verordening treedt in werking met ingang
van 12 april 2001.
De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van het besluit
op 4 april 2001 in het register "Vastgestelde belastingverordeningen, aanwijzings- en mandaatbesluiten, en regeling gemeentelijke belastingen".
Een ieder kan op verzoek tegen betaling een afschrift krijgen van het be
sluit.
Inhoud van het besluit:
Per l april 2001 is het tarief voor een paspoort met f 27,50 verlaagd.

ET WAARDERING ONROERENDE ZAKEN (WET WOZ)
Eind februari zijn nagenoeg alle waardebeschikkingen Wet WOZ verzonden. Daarna zijn enkele reacties binnengekomen. De meeste reacties zijn
samen te vatten in de volgende drie vragen:

Biej ons in
d'n Achterhook
'k Wet neet of't owluu net zo egaon is as mien too'j de veurigge wekke de veurpagina van "Contact" leazen. 't Begon mien in de mage te
draaien en in de kop te doln. Waorvan zu'j meschien denken?. Now ,
dat kan'k ow gauw uut de duuke doen. Oaver dat MKB Reva rapport
en hoe dat rapport onder de taofel wod eschoffeld.
Hebt ze daor veertigduuzend guldens veur uutegeevn en wat bliekt
now?. Dat ze d'r in 't kot ezeg niks met doet!!. Oh jao, as handvat
gebruukn volgens de heer Limpers, oaverigens een hele beste man.
Maor zo'n handvat wao'j haos gin holvaste an hebt kan ow iederene
wel langen. En veur niks ha'k eur wel iets betters an konnen reikn.
't Parkeerprebleem is volle groter dan in 't rapport van uutegaon wod.
Meschien is 't in de afgeloopn anderhalf jaor inderdaod wat drukker
ewodn. Maor a'j zo'n rapport veur veertigduuzend gulden laot
maakn meu'j d'r van uutgaon dat die luu van zo'n buro ok een betjen veuruut kont kiekn. Zowiet dat ze ok de vekeersdrukte in de toe
koms kont inschatn. Dat t'r allene maor meer auto's komp en de parkeerpreblemen alsmaor groter wod, kan oween klein kind wel veteln.
En 't gedeelte in 't rapport oaver de bibliotheek en de dorpschole umme daor winkels te bouwen, daor is gin ene winkelier of consument
denk ik bli'j met. Of liever ezeg, vierkant tegen. Al met al is dat rapport dus wegegooid geld ewes. Laot de now ingestelde projectgroep
dus astoebleef weer gin extern buro, dat zich goed lot betaaln, inschakeln. Op 't gemeentehuus zit genog luu met een helder vestand.
At ze dat ok nog een keer gebrukt (want daor wod ze veur betaald)
hoef t'r gin vremden biej ehaald te wodn. 't Geld wat ze daor an uut
zoln geevn is better besteed an de ni'jbouw van de scouting. Kriegt die
teminste ok nog een keer een ni'j onderdak. Want wat die now hebt
beheurt vaste neet tot 't beste, bie'j ons in d'n Achterhook.
H. Leestman.

Kleurenpalet van Achterhoek
biedt amateurs unieke kans
'Kleurenpalet van de Achterhoek'. Zo luidt de titel van een
unieke teken- en schilderwedstrijd in etappes, die komende
zomer plaatsheeft in OostGelderland. Een dergelijke
manifestatie is in Nederland
nog niet eerder vertoond. De
organisatoren hebben het idee
afgeleid van een soortgelijke
wedstrijd in Bretagne, getiteld
'Couleurs de Bretagne.
De manifestatie heeft plaats op
zaterdagen in de periode van
medio mei t/m september, telkens
in een andere plaats. De deelnemende kunstenaars zitten steeds
in een andere gemeente en tekenen of schilderen een van de onderwerpen die door de organisatie
zijn uitgezocht.
FINALE
Alle kunstwerken, die in de prijzen zijn gevallen worden door de
organisatoren in bewaring ge-

nomen om in de finale mee te
dingen naar de hoofdprijs. Al
deze kunstwerken worden tijdens
de slotmanifestatie opnieuw door
een deskundige jury beoordeeld.
Naast geldprijzen krijgen alle
winnaars een certificaat.
De organiserende 'Stichting üons
voor behoud van cultureel
erfgoed' wil van het Kleurenpalet
van de Achterhoek een jaarlijks
terugkerend evenement maken.
Het is de bedoeling dat in de
komende jaren het aantal 'schilderdagen' wordt uitgebreid. Bij de
organisatie van de evenementen
wordt naast hulp van de plaatse
lijke Lionsclub steun gezocht van
plaatselijke vrijwilligers.
Kleurenpalet van de Achterhoek is
mogelijk geworden door financiële
steun van een aantal bedrijven en
instellingen. Hoofdsponsor is de
Rabobank, die het evenement
ondersteunt via de plaatselijke
Rabobanken.

Waardebepaling
De waarde van de woning is bepaald op basis van een taxatie. Hierbij is vastgesteld wat de vrije verkoopwaarde
van de woning is, de zogenaamde waarde in het economisch verkeer.
Bij die waardebepaling wordt geen rekening gehouden met bewoning of andere beperkende omstandigheden.
Bij de vaststelling van de waarde is uitgegaan van de marktsituatie op l januari 1999 (de peildatum).
Om het prijspeil van de markt rond l januari 1999 vast te stellen zijn in 1998 en de eerste helft van 1999 alle
verkochte woningen bezocht en getaxeerd. Hiervan is een referentiestelsel (verzameling van vergelijkbare woningen) gemaakt. Via vergelijking met verkochte woningen rond peildatum 1/1/1999 is uw woning vervolgens
gewaardeerd.
Gemiddelde waardestijging
In eerdere publicaties hebben wij gemeld, dat de gemiddelde waardestijging in de gemeente Vorden 64% bedraagt. Let wel: dit is een gemiddelde! Het is dus heel goed mogelijk, dat de waarde van uw woning minder of
meer is gestegen. Dit is onder andere afhankelijk van het woningtype en de ligging van de woning. Vooral in
het buitengebied is de waarde flink gestegen.
Mijn woning is in 2000 gebouwd of verbouwd. Heeft dit gevolgen voor de waarde?
De waarde van de woning wordt vastgesteld naar de toestand van het pand op l januari 2001. Eventuele verbouwingen, grote onderhoudsbeurten e.d. tot die datum, worden in de waarde meegenomen. Bij de waardevaststelling gaan wij uit van de waarde l januari 1999. Dat geldt ook voor een pand dat pas in 1999 of 2000 is
opgeleverd. De waarde is niet gelijk aan de kosten voor de grond plus de bouwsom. Uit de praktijk blijkt dat de
vrije verkoopwaarde in de meeste gevallen hoger ligt dan die optelsom.
Ook als een pand op l januari 2001 nog in aanbouw is wordt ook een waarde vastgesteld. Dit is de waarde van
het gedeelte dat op l januari 2001 reeds is gerealiseerd. De voltooiing van de bouw in 2001 zal er toe leiden dat
u in 2002 opnieuw een WOZ-beschikking zal ontvangen naar de toestand op l januari 2002. In alle gevallen
geldt dat de betreffende waarde wordt teruggerekend naar de waarde zoals die zou zijn geweest op de waardepeildatum, dus op l januari 1999.

Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt. Hieronder drukken wij
de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 551010

O. Heusinkveld, hetjebbink 57, telefoon 55 27 58
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van vbllenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eggink, Brinkerhof 70, telefoon 55 18 75
De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoerinkhof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Me/. C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, telefoon 55 14 70
Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, telefoon 55 31 95
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, telefoon 55 34 08
Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Fam. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, telefoon 55 34 24
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, telefoon 55 30 12
Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
Het Molenblick

Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
Het Wiemelink

Mej. Huntink, Hoetinkhof31, telefoon 55 33 27
De Steege
Het Gufik
Het Vaarwerk
Biesterveld
Holtmaet

De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk
Weppel

De redactie

Dr. Haas

ff

VLAAI VAN DE WEEK:

huisarts

AFWEZIG
16 april
Voor patiënten van
At/m K
neemt waar
dr. Dagevos,
Het Vaarwerk 1,
telefoon 552432

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

Andesbroodjes, mini's
10 stuks f 4,-

Voor patiënten van

Hollandse nieuwe:
vers van 't mes, een klasse apart!
Ruime keus: zalm, makreel,
r
paling, garnalen, zeetong, botervis,
schol, kabeljauw, koolvis.

Vanaf donderdag
voor de Palmpaastak:

L t/m Z

neemt waar
dr. Sterringa,
Schoolstraat 9,
telefoon 551255

Tot ziens iedere dinsdag van 09-30 tot 17.00 uur
op het marktplein!

Broodhaantjes
diverse maten
Broodwiel

VISHANDEL

LM. & F. VAN DE GROEP v.cxf.
Spakenburg
CdVfax 033-2986610 • mobiel 06 221 58-903

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

Vrijdag en zaterdag:

voor al het goede wit de zee

Weekendtaartje f 7,50
Kiwistammetje f 7,50

voor service,

kwaliteit en

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

Telefoon 0575-467437
Fax 0575-467652
Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo
Dorpuuilt 11 Vonten t.lcloon 551373

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

Contactjes?

KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544 461308
WWW.CITYLIDO.NL

info@citylido.nl

Het cement tussen vraag en aanbod!

Full Circle Ban
De Dijk

Hengelo is aan
het verbouwen

B

ö profiteer nu van onze verbouwingsaanbiedingen!

iHollandse biefstuk
kilo

van 35.98 voor

bakje 250 gram
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van 13.95 voor
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NGSlIG IHini So.a.Lion,Nuts>Bros.Zak±250gram ^
j
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g
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proefdoos bonbons

Nieuw

|

de Oh spaarrekening

g

The Zoo

Goto the Max
Never Mind
First ShowBand
Feest in de Skihut

Hooked on Red
Boulevard

pak de folder of kijk op www.ah.nl
Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur / zaterdag van 8.00 - 17.00 uur

Ook dat is Albert Heijn

8
3

Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

^

Gezinszak kibbeling a 500 gram T \\J^~ + gratis saus

Lentevlaaif 10,-

van 6 t/m

Iedere dinsdag staan wij op de markt voor u klaar
en bakken een lekker visje voor u gaar!

|
i

VERWACHT:
ZONDAC 6 MEi: DE SJONNIES
VRIJDAC 18 MEi: VAN DIK HOUT

H.J. Heuvelink en
FJ. Heuvelink-Steenblik
zijn per 1 april

www.compusystem.nl

verhuisd

»i

KeuzePC

naar
Woon- en Zorgcentrum
'Den Bouw'
Kamer 18
Abersonplein 9
7231 CR Warnsveld
Telefoon 0575-522551

Pentium
Pentium
Pentium
Pentium

_^^»

«k,

700(A), 128 Mt) intern geheugen, 10 Gb harddisk
III 700, 120 Mb intern geheugen,: 20 Gb harddisk
III 800 MHz,, 128:Mb intern geheugen, 20 GB harddi.
III 1000 MHz,, 128 Mb intern geheugen, 20 Gb harde

IL E

v.a. f 1.675,••Mfe f 1.675,-

m f 1.895,-

ïlf 1.995,f 2.295,-

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

133 MHz. Moedertod ATX,; 64 Mb{max) VGA, 3D PG! Soun
1,44 MB Diskdrive, Mp fower ATX, Win 95/98, Toetse

r f189,-

Optie: NVIDIA RIVA fNT2 3|MB M64 AGP en extra PCI/lSA-s

Kijk voor
meer
nieuws op:

Palmpasenaanbieding

kersen-, ananas- of appelschuitjes

12,345,-

SpelletjesPC

4 stuks van 9,00 voor J

AMD Thunderbird-r'90Ö MHz, 128 Mb PO: 133 intern geheugen, Geforce Ij MX 32 Mb
AGP VGATV-Out^AC97 SÖund, 56K6 McxJern. 20,:4 Qb Harddisk17.200 rpm, 62 speed
CDROM, 1,44Mb,HMidilbvy^r,:Multimedia Toetsenbord, Scrotl Muis.

^^ÉH
Actie:
Bij aanschaf van een nieuw systeem,
één AOpen 12/40 DVD speler gratis
(ipv de cdrom)
Opties:
15 inch monitor f 389- • 17 inch monitor f 495- • i.p.v. CD-ROM een LG 8 x 4 x 32
CD-Brander f 225,- • Umax USB Scanner f 179,• 240W Computer Speakers f 45,-. Alle andere onderdelen op aanvraag.

Voor uw
LAST-MINUTE

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

gaat u naar:

/j^U

Ruime sortering van broodhaantjes, haasjes,
zwaantje en vlecbtbroodjes.

Aanbieding

Broodje gevuld met ham/prei
van 2,25 voor^y L^J J
U kent ze wel, onze ambachtelijk bereide salades, dagvers:

Huzarensalade f 6,50 p.p.
Russische eieren f 8,50 p.p.
Zalmsalade f 9,50 p.p.
Als enige in Vorden en omgeving verkopen wij de befaamde
Belgische

Rabobank

Leonidas bonbon en paaseitjes

reizen

Contact/es?

Kantoren Ie.
Vorden, Zutphcnseweg 26
tddoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-5583 ÏO
Stecndcrcn, Bur^. Sniit.str.uu 2 l
telefoon: 0575-558105

Hef cement tussen vraag
en aanbod!

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer
0575-538046

Feestje vieren?
Wij verzorgen graag uw gebak, vlaaien, hapjes, diverse
soorten broodjes, koude/warme buffetten en salades.
Lekker makkelijk alles geregeld met één telefoontje.

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek

Bestelformulier Zwemabonnementen Seizoen 2001
'IN

NNEN'

Zwem- en recreatiebad 'In de Dennen'
Zutphenseweg 7 - 7251 - Vorden Tel. 0575 - 55 12 03

(bij bestelling na 21 april 2001 gelden de op de Plonspagina vermelde, niet tussen haakjes geplaatste prijzen. Dit formulier s.v.p. deponeren in de brievenbus van Zwembad 'In
de Dennen' - Oude Zutphenseweg 7 — 7251 JX Vorden, het Vaarwerk 20 - (7251 DE
Vorden), de Laegte 20 - (7251 VM Vorden) of Ruurloseweg 68 (7251 LV VordeïïT Of
opsturen naar een van deze adressen.
Naam: ~
Adres: -

Inschrijfformulier Zwemlessen seizoen 2001
Het komend seizoen zullen weer zwemlessen worden gegeven in het extra verwarmde openluchtbad 'In de Dennen' te Vorden. Er zal worden opgeleid voor
het nieuwe Zwem-ABC en de hogere zwemdiploma's. Gestart wordt op maandag 7 mei 2001. De kosten voor zwemlessen bedragen f 60.00 voor een 12 lessenkaart (exclusief entree). Als u een kind wilt opgeven voor zwemles dan kan
dit door invulling van dit formulier. Voor meer informatie is bij de Openbare
Bibliotheek en het VVV-kantoor een info-programma beschikbaar.

Naam:

Voorletters :-

Postcode en Woonplaats: ~
bestelt hierbij voor seizoen 2001 de volgende abonnementen:(let op: deze tarieven gelden alleen tot en met 21 april 2001)
Combinatie-abonnement(en)
•

f 83-- Ie ouder, voorletters
f 50.- 2e ouder, voorletters..
f 28.- kind, roepnaam___
f 28.-kind, roepnaam f 28.-kind, roepnaam
f28.-kind,roepnaam__.

-_
.

geboortedatum:
geboortedatum:__
geboortedatum:-geboortedatum: _.__
geboortedatum:
geboortedatum:

M/V
M/V
-M/V
M/V
_ M/V
„M/V

Jeugdabonnement(en) (voor personen geboren op of na l mei 1983)

Roepnaam:

f52.- roepnaam

gebooortedatum:

.M/V

Adres:-—

f52.- roepnaam

gebooortedatum: —

M/V

Postcode en woonplaats:-

f 52.- roepnaam

gebooortedatum:

M/V

Telefoon nr:
Volwassen abonnement(en) (geboren voor l mei 1983)

Geboortedatum:
Opleiding:

OA

OB

G Snorkelen

DC

Zwemvaardigheid O l O 2 O3

f 83.- voorletters:

geboortedatum:

M/V

f 83.- voorletters:

geboortedatum:.

M/V

G Plankspringen
Ouderenabonnement(en) (geboren voor l mei 1936)
f 65.- voorletters:

geboortedatum:.

M/V

Het ingevulde formulier s.v.p. deponeren in de brievenbus van het zwembad of in de

f65.- voorletters:

geboortedatum:.

M/V

brievenbus van de Openbare Bibliotheek in Vorden (Dorpsstraat 3, 7251 BA Vorden) of

D f 10.- contributie Lidmaatschap Vereniging 'In de Dennen'

opzenden aan:
'In de Dennen - Oude Zutphenseweg 7 - 7251 JX Vorden

Het verschuldigde bedrag van f

wordt voldaan door overschrijving op bankrekening

36.64.24.262 of girorekening 72.31.517 beide ten name van Zwembad 'In de Dennen' te Vorden.
Datum:

Handtekening:

3 april 2001
1
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Dagen waarop half Vorden verkoeling kan
vinden in het water... het is goed er nu al
voor te zorgen dat uzelf en/of uw gezinsleden daar de komende zomer weer van kunnen profiteren.

Spetterend
nieuws over
Zwemseizoen
2001

Zo bestelt u (vóór 21 april)
een voordelig abonnement

Straks weer volop gemeten in het waterl
Wat een geluk dat er in uw directe omgeving een gezellig zwembad is...
Straks weer lekker baantjes trekken in kristalhelder water. Gezond
bewegen zovaak u wilt. Er op hete dagen verkoeling vinden. Of in de
vakantie genieten op de speelwei, de unieke speelplek voor onze jeugd.
Een verwarmd bad waar kinderen vlak bij huis zwemmen kunnen
leren waar een ervaren zweminstructeur zich voor inzet. Het is duidelijk: inwoners van Vorden en Warnsveld zijn blij dat er zo dicht bij huis
straks weer een prachtig in de bossen gelegen zwembad op hen wacht.
Het bestuur van 'In de Dennen' verzet veel werk om het verwarmde
zwem- en recreatiebad ook deze zomer weer open te stellen. Hier is veel
spetterend nieuws over alles wat er dit jaar weer te beleven valt. We
hopen u in het steeds aantrekkelijker wordende Vordense bosbad weer
vaak te kunnen begroeten!

Rapport om een beet\e trots op te zi\n
Soms moetje onderzoeken of je wel goed bezig bent. Of er ongemerkt geen
dingen fout gaan, of er nog wensen zijn en of mensen tevreden over je zijn.
Dat hebben we vorig seizoen gedaan in de vorm van een kleine enquête. We
vroegen onze bezoekers hoe ze o.a. dachten over de kleedruimten en het
spelmateriaal, over de waterkwaliteit en de medewerkers, het comfort en
de prijzen en openingstijden. Hier is het 'rapport' dat we kregen van onze
bezoekers. Veel voldoendes en maar enkele onvoldoendes. Best een rapport
om een beetje trots op te zijn.
Eerst die onvoldoendes. Door een Dennen' aan comfort, plezier en sfeer
waarderingsschaal te maken van uitste- biedt. We zullen er alles aan doen het
kend, goed, matig en slecht en de komend seizoen dezelfde goede of nog
gemiddelde score te berekenen kwa- hogere cijfers te halen.
men et-op de veertig vragen slechts
vier onvoldoendes uit de bus. Daarbij
ging het om de volgende vragen:
We gaan open op dinsdag l mei a.s.
* zijn de openingstijden in het weekend
om 13 uur en sluiten het seizoen op
voldoende?
zondag 9 september om 17 uur.
* is er voldoende spelmateriaal voor
Aanvang zwemlessen maandag 7
jeugd van 12 jaar en ouder?
mei - Ie les gratis.
* is een 'hangplek' welkom? en
De Nationale Zwemvierdaagse is
* kunt u waardevolle spullen kwijt?
van 26 tot 29 juni (mogelijkheden:
Meteen maar even reageren op deze
maandag van 18.30 tot 20 uur en
van dinsdag t/m vrijdag van 7 tot 10
punten:
uur
of van 18.30 tot 20 uur).
* ruimere openstelling in het weekend
Kosten:
tot 26 juni f 6.00 per peris een zeer kostbare zaak in een tijd dat
soon
incl.
entree - op 26 en 27 juni
ook in het zwembad de buikriem juist
f 7.00 per persoon incl. entree.
sterk moet worden aangetrokken. Toch
wordt gestreefd naar een maximale
vervroegde openstelling op mooi-weerDrukte bij de waterglijbaan. Onze jeugd
dagen. Deze wordt via het zwembad,
is er blij mee en ook menige volwassene
de VVV en de voicemail doorgegeven
geniet van de opwindende reis naar het
(voor het laatste telefoon 55 12 03 vijf
water. Aan de veiligheid worden hoge
keer over laten gaan),
eisen gesteld door strenge jaarlijkse con* er zijn al een aantal kleine kluisjes
troles van een op dit terrein gespecialivoor waardevolle spullen.
seerd en erkend bedrijf.
Meer 'leuke dingen' voor 12-plussers
en een ontmoetingsplaats voor jongeren zijn wensen die dit seizoen in elk
geval nog niet gerealiseerd kunnen
worden.

Goed om de weten

De positieve punten
Het cijferlijstje van onze bezoekers
geeft eigenlijk voor alle overige punten
een voldoende. Dat betreft o.a. de tot
24 graden verhoogde temperatuur en
de helderheid van het water, de positieve instelling van de medewerk(st)ers,
het comfort rond het bad en de veiligheid, het spelmateriaal, de parkeermogelijkheid en het functioneren van de
kantine. Alles bij elkaar blijkt uit de
enquête dat onze 'klanten' positief oordelen over wat het zwembad 'In de

De tarieven voor 2001
(tussen haakjes de voorverkoop-tarieven geldig bij bestelling uiterlijk 20
april 2001)
- Combinatie-abonnement:
Ie ouder f 93.- (f 83.-), 2e ouder f 55.(f50.-).
per kind t/m 17 jaar f 31.- (f 28.-).
- Seizoenabonnement jeugd: f57.- (f52.-)
volwassenen f 93.- (f 83.-).
65 plus-abonnement f 70.-(f 65.-).
Het combinatie-abonnement geldt alleen
voor ouders/verzorgers en kinderen t/m
17 jaar samen.
Terras/avondkaart na 18.00 uur: f4.-.
Entreekaart voor een eenmalig bezoek:
jeugd f 5.- - volwassenen f 6.-.
Tienbadenkaart jeugd f42.- - volwassenen f52.-.
Groepskaart (min. 25 pers), f4.- p.p.
Zwemlessen en andere opleidingen:
leskaart voor 12 lessen (excl. toegang):
f60.- losse les f6.-.
Kosten diplomazwemmen:
f7.50 incl. embleem en insigne.
Golfbaan jeugd f 3.- - volwassenen f4.-.

1 Vul het formulier in voor het bestellen
van een zwemabonnement 2001 dat u
elders in dit blad kunt vinden,
2 deponeer het voor 21 april 2001 in de
brievenbus bij het zwembad (Oude
Zutphenseweg 7, 7251 JX Vorden), Het
Vaarwerk 20 (7251 DE Vorden), Ruurloseweg 68 - Kranenburg (7251 LV Vorden) of de Laegte 20 (7251 VM Vorden).
Opsturen kan natuurlijk ook.
3 stort het verschuldigde bedrag voor betaling van de abonnementen in de voorverkoop uiterlijk 21 april 2001 op bankrekening nr 3664.24.262 of girorekening
nr 723 1517 ten name van Zwembad 'In
de Dennen' te Vorden.
Bij uw eerste bezoek aan het zwembad
ligt dan het abonnement voor u klaar bij
de kassa van het zwembad.

Zwem-diploma in één seizoen
Vorig zwemseizoen konden we ruim 100
kinderen feliciteren met het in ons
zwembad in één seizoen behaalde diploma. Dat kan ook dit jaar. Belangrijk is
dan wel dat vanaf de eerste lesdag
(maandag 7 mei) wordt begonnen. In de
lessen staat in het begin centraal het spelenderwijs verkennen van het water. Je er
vrij in gaan voelen, leren wanneer je
moet ademen, drijven op je rug en
buik..., ze zijn nodig om daarna sneller
de zwemkunst machtig te worden.
Er wordt viermaal per week gezwommen
gedurende 20 of 30 minuten. Dat gebeurt
na schooltijd (in de schoolvakanties 's
morgens). De mogelijkheden voor inschrijving vindt u op het inschrijfformulier dat elders in deze krant is afgedrukt. Een info-folder is verkrijgbaar bij
de bibliotheek en de VVV.

Dag Roelien en bedankV.
Na negen seizoenen vol zonneschijn
en ook veel regendagen neemt Roelien, de actieve beheerster van het mini-restaurant van het zwembad, op
eigen verzoek afscheid. Ze stopt met
het zorgen voor de duizenden grote en
kleine klanten per seizoen die op het
terras of binnen hartelijk welkom
waren. Dat spijt het bestuur,de collega's en zeker ook veel bezoekers.
Intussen wordt naarstig gezocht naar
een opvolg(st)er die dit projekt over
wil nemen. Het zou jammer zijn als
deze service aan de bezoekers teruggebracht zou moeten worden tot het
minimum van een kiosk want een ijsje,
een koffie kopje of een portie patat is
na een partijtje zwemmen zeer welkom. Iets voor u? Informatie bij dhr. H.
Mombarg, telefoon 55 67 09.

Zwemmen leren in het Vordense zwembad... daar heb je een leven lang plezier
van. Spoedige opgave is gewenst!

\ri\williqers zi\n welkom

Eigenlijk is net een vreemde zaak. Terwijl
er op veel manieren moet worden bezuinigd worden de eisen die aan het beheer
van een zwembad worden gesteld steeds
hoger. Zo worden de voorschriften voor de
veiligheid van de bezoekers steeds strenger, moeten de waterkwaliteit en spelmaterialen aan steeds hogere normen voldoen
en zijn er extra voorzieningen nodig om te
zorgen dat het bad met z'n tijd meegaat
wat betreft hygiëne en comfort. Ziedaar
het probleem dat door bestuur en medewerkers moet worden opgelost.
Daarom willen we graag een beroep doen
op vrijwilligers. Mensen die bijv. hand- en
spandiensten willen verrichten voor het
onderhoud van het bad en de speelweiden,
de verzorging van de perken en op drukke
dagen ook voor het toezicht. Een voorbeeld: het toezicht op het gebruik van de
glijbaan moet op drukke momenten worden verscherpt net als ook extra aandacht
nodig is voor de bassins. En dat is maar
één voorbeeld.
Daarom zou het fijn zijn als er een paar
mensen zouden zijn die bij willen springen
als vrijwilliger als er werk aan de winkel
is. Mensen die er plezier in hebben een bijdrage te leveren aan het goed functioneren
van ons bad en, wat betreft de tijd in overleg, zich zo nu en dan in willen zetten.
Voelt u daar iets voor? U kunt telefonisch
informatie krijgen hoe u ons, rekening
houdend met uw voorkeur, kunt helpen.
Het nummer is 55 1203. Of spreek uw
adres en tel.nr in zodat we contact op kunnen nemen. Bij voorbaat heel erg bedankt
voor uw reactie.

MKZ preventie bij
peuterspeelzaal "Ot en Sien

Dubbel feest in Bistro
de Rotonde
Op vrijdag 6 april is het eindelijk zover, na een drukke winterperiode wordt het eindelijk
voorjaar en heeft men al met
veel gasten kennis mogen maken!
De beloofde herenkamer is helaas
nog niet klaar. Men is er wel erg
mee bezig geweest, een deel van
de meubels waren al besteld alleen toen men over de 'kleine' verbouwing begonnen te informeren,
voldeed men op veel gebieden niet
aan de HCCP.
Dit alles is wel te realiseren maar
helaas niet voor de zomermaan-

Wereldwinkel Vorden heeft dit
voorjaar een uitgebreide nieuwe serie Fair Trade producten
binnengekregen, gemaakt door
ambachtslieden uit Azil, Afrika
en Latijns-Amerika. Zij ontvangen wat ze verdienen: een eerlijke prijs, meer welvaart en de
mogelijkheid een onafhankelijk bestaan op te bouwen.

Ontsmettingsmat voor de deur.
Ook op de peuterspeelzaal "Ot
en Sien" is men begonnen met
preventieve maatregelen tegen
MKZ. Hoewel er niet zoveel kinderen uit het buitengebied de
peuterspeelzaal bezoeken, hebben bestuur en leidsters toch
gemeend dat alle maatregelen
moeten worden genomen om
de gevreesde ziekte een halt toe
te roepen.
Vanaf afgelopen vrijdag mochten

peuters en ouders alleen naar binnen over een groot stuk tapijt met
ontsmettingsmiddel. Het bestuur
had in eerste instantie niet zo
gauw een stuk vloerbedekking
voorhanden.

hoeven zich nu niet meer bezwaard te voelen dat zij eventueel
bij zouden dragen aan de MKZ
verspreiding. Deze avond staat
overigens in het teken van een
ander belangrijk onderwerp nl.
'Brandwondenpreventie'.

Meubelzaak Helmink schaarde
zich vierkant achter de maatregel
van het bestuur en schonk "Ot en
Sien" een stuk tapijt. De ouders
die op woensdag 4 april de jaarvergadering willen bezoeken,

Hierover houdt een medewerker
van de brandwondenstichting een
lezing en gaat het met name over
brandwonden m.b.t. het jonge
kind.

K.B.S. De Vordering: 25 jaar jong!
Inmiddels ruim 25 jaren geleden ging een lang gekoesterde
wens van de katholieke gemeenschap in de gemeente
Vorden in vervulling; een eigen basisschool in de dorpskern Vorden.
De mensen van het eerste uur, te
weten de bestuursleden van de
Kath. Sint Antoniusschool op de
Kranenburg, verzetten bergen
werk om hun ideaal te verwezenlijken.
Gestart werd in 1974 met een
kleuterklasje, waarna in augustus 1975 de lagere school volgde
in een aantal afgetimmerde
ruimtes van de Christus Koningkerk.
De nieuwbouw van de school
werd voltooid in het begin van
1976 en een dolenthousiaste
groep leerlingen, ouders en leerkrachten betrok het prachtige
pand aan Het Jebbink.
Onder de bezielende leiding van
schoolhoofd Louis Overmars

groeide De Vordering uit tot een
school waar een prima stuk onderwijs in een goede sfeer werd
gerealiseerd.
Natuurlijk kende ook De Vordering net als elke gemeenschap
zijn ups en downs, goede jaren
werden afgewisseld met mindere
periodes, maar terugblikkend
mag geconstateerd worden dat
de school een aanwinst voor Vorden was en nog steeds is.
Reden genoeg om het 25-jarig jubileum uitbundig te gaan vieren.
Om diverse redenen zijn de feestelijkheden verschoven naar het
eind van het huidige schooljaar,
rond half juli, waarbij zowel voor
leerlingen als voor oud-leerlingen en ouders allerlei activiteiten
georganiseerd worden.
Ouderraad en leerkrachten zijn
in commissies al volop bezig met
de voorbereiding van o.a. bosfeest, kampeerdagen, musicalopvoering, feestavond, zwemfestijn,
fotospeurtocht, enz., welke plaats

hebben in een feestweek van 12
t/m 18 juli.
Vanzelfsprekend zal een en ander ook financiële kosten met
zich meebrengen en om die reden organiseert de school aanstaande vrijdagmorgen 6 april
een grote sponsoractie op en
rond het eigen schoolgebouw,
waar een parcours is uitgezet
welke in allerlei leeftijdsrondes
zo vaak mogelijk zal worden afgelegd, om daarmee de feestkas
zo flink mogelijk te spekken.
De afgelopen weken zijn veel
leerlingen al druk geweest met
het ronselen van sponsors onder
familieleden, buren en kennissen.
Mocht u nog niet benaderd zijn,
dan kan inschrijving nog tot a.s.
donderdag bij een van de leerlingen, waarbij u tevens van harte
wordt uitgenodigd een kijkje te
komen nemen.
Bij slecht weer zal uitgeweken
worden naar een nader te bepalen datum.

ANBO sluit amusant
Vrijdag 6 april sluit de ANBOafdeling Vorden de bijeenkomstenreeks over het seizoen
2000/2001 met Twentstalig amusement dat wordt verzorgd door
het duo "De Eigenheimers" uit
Borne.
Gedurende een middagvullend
programma presenteert het duo
in het Dorps-centrum - zaal 't
Stampertje - liedjes met gitaarbe
geiding, conferences, gedichtjes
en humor met een tikje nostal-

gie.Volgens de optredenden - twee
gepensioneerde heren - vormt het
Twents dialect geen probleem
voor Achterhoekers en het zal
door hun wijze van voordragen
eveneens goed te volgen zijn door
niet-dialectsprekenden.
Gedurende hun jonge jaren heeft
het duo de dienstplicht vervult in
voormalig Nederlands-Indie.
Zij zullen in hun programma
niet nalaten herinneringen op te
roepen aan die, voor menig Neder-

lander, indrukwekkende periode.
Er wacht de aanwezigen een aangenaam middagje uit tijdens deze
laatste seizoensbijeenkomst van
de ANBO-afdeling Vorden.
Ook niet-leden zijn van harte
welkom!
Wie wegens een functiebeperking
graag gehaald en gebracht wil
worden neemt tijdig contact op
met het secretariaat (telefoon:
552003).

Een van de opvallendste nieuwe
producten is een vrolijk keramiek
servies uit Ecuador: fel gekleurde
bekers, kop en schotels en kommetjes met een strakke motiefrand. Hun diverse kleuren laten
zich onderling mooi combineren.
Het servies wordt gemaakt door
Artesa.
Deze keramiekproducent is erg
blij met de order, want Ecuador
maakt momenteel een zware economische crisis door. Het werkloosheidspercentage heeft alarme-

den. Daarom op 6 april een nieuwe IJssalon. Iedereen kan op deze
dag gratis een heerlijk Italiaans
schepijs of tapijs komen eten.
Niet alleen worden de deuren van
de IJssalon geopend, ook serveert
men vanaf die dag in het restaurant Grolsch bier.
Het gehele weekend biedt bistro
de Rotonde en Grolsch het eerste
biertje en frisdrank consumptie
gratis aan!
Kortom weer voor ieder wat wils
op 6, 7 en 8 april in Bistro/IJssalon
de Rotonde (zie advertentie).

rende hoogte bereikt. Export via
eerlijke handel is voor Artesa van
levensbelang. Mede door de Wereldwinkels hebben zo'n honderd
medewerkers van Artesa en hun
gezinnen de zekerheid van een
vaste baan.
Ook uit andere werelddelen zijn
weer nieuwe producten gekocht.
Deze worden ingekocht bij organisaties of boeren en ambachtslie
den in de Derde Wereld. Fair Trade
betaalt de producenten een eerlijke prijs en ondersteunt hen ter
plaatse op het gebied van onder
andere productontwikkeling en
bedrijfsvoering. Zo kunnen hun
bedrijven voortbestaan os zelfs
groeien, waardoor ze uitzicht hebben op een beter bestaan.
De producten zijn verkrijgbaar bij
de Wereldwinkel aan de Raadhuisstraat 6 (naast het Stampertje).
De winkel is geopend van maandag
tot en met zaterdag.

Nationale Hartweek 22-28 april in teken van erfelijkheid

Collectanten nodig voor
nationale hartweek
De Nederlandse Hartstichting
is in de gemeente Vorden op
zoek naar gemotiveerde en
enthousiaste bewoners voor de
collecte. Van 22 t/m 28 april is
het de Nationale Hartweek die
dit keer in het teken staat van
erfelijkheid bij hart- en vaatziekten.
Elk jaar organiseren de Vrienden
van de Hartstichting in het hele
land de huis-aan-huis collecte tijdens de Nationale Hartweek.
Daarbij kunnen zij rekenen op
ruim 80.000 collectanten die voor
de Hartstichting willen collecte
ren.
Deze vrijwilligers helpen de Hartstichting het vele onderzoek ter
bestrijding van hart- en vaatziekten mogelijk te maken.
Het kost u slechts een paar uurtjes
terwijl u daarmee veel voor de Ne
derlandse Hartstichting kunt bete
kenen.

HET WERK VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

Het motto 'onderzoek redt levens'
is deze Hartweek verbonden aan
erfelijkheidsonderzoek. Erfelijkheid staat veel in de belangstelling. De Hartstichting financiert
tenminste de helft van al het onderzoek naar hart- en vaatziekten.
De opbrengst van de collecte komt
ook de voorlichting aan de Nederlandse bevolking over erfelijkheid
ten goede. En naast onderzoek zijn
patiëntenzorg en preventie het dagelijks werkterrein van de Hartstichting. Want jaarlijks sterven er
ruim 50.000 mensen aan een hartof vaatziekte en moeten honderdduizenden mensen leven met de
gevolgen van een infarct of beroerte. Alle steun en bijdragen zijn dus
dringend nodig.
COLLECTEREN REDT LEVENS

Onderzoek naar erfelijkheid redt
levens. Wie dit jaar wil collecteren,
kan contact opnemen met Wytske
de Boer, Nieuwstad 27, Vorden,
tel. 551050.

In het spoor van Christoffel
Op 4 april a.s. gaan ruim 80
kinderen van de parochies uit
Olburgen, Steenderen, Baak.
Vierakker, Hengelo en Keijenborg die het sacrament van het
Vormsel zullen gaan ontvangen
op reis met Christoffel.
Sint Christoffel is de heilige met
het kindje Jezus op de schouder
die je wel eens afgebeeld ziet op
medailles in auto's.

In het kader van het vormselproject gaan de kinderen een hele
dag naar huize Loreto, een klooster en ontmoetingscentrum van
de paters Maristen in üevelde.
De kinderen zullen dan spelen,
denken en praten over Christoffel,
over hun levensweg en over de
verschillende levenswegen die je
kunt kiezen. Een dag om over na
te denken.
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ROOSENST IN

Uw rijschool voor de regio.
Tel. 0575-441260 of O6-5323284O

Roosenstein Quality Wear
opent dinsdag 10 april
2001
om 09.00 uur de deuren

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Boggelaar'
Vordenseweg 32, 7231 PC Warnsveld • Telefoon (0575) 55 14 26
• sfeervol a la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen
• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,
barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

PvdA

Wij presenteren u de nieuwste zomermode voor de casual
man en vrouw van de merken Mat de Misaine en RW.

U bent van harte welkom om de collectie te
komen bekijken.
U vindt ons aan de Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden
Sensationele tuinplantenverkoop

Partij van de Arbeid
Vorden
Hengelo
Steenderen

2 rhododendrons

00

diverse kieuren

2 treurkatjes

25?°

op stam

2 bolconiferen

25.°°

op stam

19 april 2001

Den Bremer in Toldijk
aanvang 20.00 uur.
De besturen van de Partij van de
Arbeid afdelingen Vorden, Hengelo
en Steenderen nodigen u uit voor
een bijeenkomst op 19 april 2001
over de voorgenomen

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

• D MC borduur/haakgarens • handwerkstoffen*Kaaslinnen • Aida • Aidaband
• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren
• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook uw stoomgoed

interieuradviseur

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

de woonwinkel van Warnsveld1

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon 0575-526132

van voornoemde gemeenten.

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

De bijeenkomst is openbaar en
voor alle inwoners van de drie
gemeenten.

Monuta

Wij willen uw mening horen over de voorgenomen fusieplannen en verwijzen u derhalve
naar de tekst in deze krant.
De gezamenlijke partijbesturen.

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

autoschadespecialisten
F r i s s e l e n t e k l e u re n

Specialisten op het gebied van:

voor uw woning
Harmsen Vakschilders is een schildersbedrijf met meerwaarde. Bedient zowel
de particuliere markt alsook utiliteits-, nieuwbouw- en

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

voor al uw handwerkartikelen

NORDEKv.

gemeentelijke
herindeling

*
*
»
".
*

De woonwinkel
van Warnsveld

onderhoudsschilderwerk en daarmee samenhangende diensten. In de
uitgebreide Deco Home showroom vindt u daarnaast alles op Interieurgebied.
Van behang tot raamdecoraties en vloerbedekking. Waarmee zowel uw
interieur als exterieur binnen & buitengewoon fraai U,
Zelheimewej 11

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk
Telefoon (0575) 45 14 11

7255 PS Hengelo Gld

HARMSEN
VAKSCHILDERS

1(0575)444000

•Innen ft buitengewoon

Industrieweg 5, Vorden
Industrieterrein Werkveld

F (0575) 46 35 98
W www.hjrmsenvikschilders.nl

Telefax (0575) 45 26 20
Autotelefoon 06-5513 5503

• Autoschadeherstel
• Autoruiten
• Prijs & kwaliteit

E info@harmsenviktchllders.nL

Tel.

0575-55553S

Opening bloembindatelier Groene Genoegens in Warnsveld:

Start workshops en cursussen

o l i t ie varia
Zondag 25 maart
Alcoholcontrole
Vannacht is er een alcoholcontrole
gehouden aan de Ruurloseweg. Er
hebben 7 bestuurders geblazen.
Een bestuurder verklaarde dat hij
had gedronken.
Maandag 26 maart
Aangereden reebok
Op de Lindeseweg is een reebok
aangereden en ter plaatse overleden.

Met de opening van bloembindatelier Groene Genoegens in
Warnsveld is de lente pas echt
begonnen. Eigenaresse Daniëlle Heuvelink start deze week
met de paasworkshops en op 17
april beginnen de lentecursussen. Het atelier van Groene Genoegens is gevestigd aan de
Rijksstraatweg 17.
"Je hebt talent". Dit kreeg Daniëlle
Heuvelink te horen toen ze jaren
geleden zelf een cursus bloemschikken volgde. Eigenlijk is het
balletje daarna vanzelf gaan rollen. Daniëlle Heuvelink (28) ging
naar de Vakopleiding Vakbekwaam Bloemschikken in Velp en
ontdekte dat ze het in de vingers
had. Op dat moment werkte ze
nog parttime in de gezondheidszorg. De afgelopen paar jaar combineerde ze dit met het geven van
bloemschikcursussen en workshops op locatie. Dit deed ze onder
andere in opdracht van IKEA in
Duiven.

Anderhalve week geleden opende
Daniëlle Heuvelink haar eigen atelier aan huis en stort ze zich hele
maal op het bloembinden. "Het is
geen winkel", legt ze uit. "Klanten
kunnen hun bestellingen telefonisch doorgeven en daarna zorg ik
ervoor dat het gewenste boeket
wordt geleverd." Daniëlle Heuvelink is van alle markten thuis. Van
bruidswerk tot grafwerk maar ook
een verjaardagboeket behoort tot
de mogelijkheden. Verder verzorgt
ze boeketten en decoraties voor
het bedrijfsleven. "Een receptioniste wil ook wel eens wat leuks op de
balie hebben staan", zegt ze.
PAASWORKSHOPS
Deze week start Daniëlle Heuvelink met de paasworkshops. Er
zijn nog enkele plaatsen vrij. Geïnteresseerden - zowel beginners als
gevorderden - kunnen zich aanmelden op 57 11 81. Daniëlle Heuvelink heeft de prijzen van de
workshops en cursussen zo laag
mogelijk gehouden zodat het voor

Ochtendblad De Telegraaf
zoekt voor VORDEN een

agent(e)
werkzaamheden zijn 's morgens de
wijken aftellen, insteek op vrijdag,
eventueel nabezorging en bezorging
in zijn geheel regelen.
Verdiensten zijn PRIMA, wat dacht u van
650 tot 700 gulden per 4 weken en een
gratis krant e.d.
Tevens zoeken wij nog bezorgers voor donderdag
t/m zaterdag of om de week e.d.
U zit er dus niet alle dagen aan vast en de verdiensten
zijn PRIMA. Voor de snelle beslissers een startpremie van
100 gulden extra, ook diverse bonussen, regenkleding
e.d. Min. leeftijd 15. jaar. Ouderen zijn zeer welkom.
Interesse? Bel voor inlichtingen
mevrouw A. Winkels 0575-552886

Dorpsstraat 8 • 7251 BB Vorden • Tel. 0575-551921
Gevraagd:

medewerker m/v
voor ons ijsbuffet
Periode april 2001 t/m september 2001,
werktijden afwisselend
morgen/middag/avond.

Ook hebben wij nog een
vakantie/weekendhulp nodig

iedereen mogelijk is om hier aan
mee te doen. "De cursisten krijgen
dus geen superluxe lunches. Het
gaat bij mij om het bloemschikken
zelf." Op het programma staat onder andere het maken van een
paaskrans, maar een wilgenkrans
met tulpenbollen of een sierpot
met paasei behoort ook tot de mogelijkheden.
Wie de komende weken geen tijd
heeft om een workshop te volgen maar wel graag het huis voor de
Paasdagen leuk wil aankleden kan hiervoor terecht bij Atelier
Groene Genoegens. Eén telefoontje is voldoende: Daniëlle Heuvelink zorgt er vervolgens voor dat
uw woonkamer er op z'n paasbest
uit komt te zien. Verder starten na
de paasdagen de lentecursussen
van Groene Genoegens. Dit zijn
bloemschikcursussen voor zowel
beginners als gevorderden. Voor
meer informatie en opgave kan
men contact opnemen met Groene Genoegens, (0575) 57 11 81.

Dinsdag 27 maart
Bromfietscontrole
Tussen 13.15 uur en 16.45 uur is er
een bromfietscontrole gehouden.
Er werden in totaal 13 bromfietsen gecontroleerd. Hiervan heeft
er l een pv gekregen voor het niet
dragen van de helm, l was niet in
het bezit van een bromfietscertificaat, 5 overschreden de max. constructiesnelheid en 2 personen
kregen een waarschuwing voor
het niet bij zich hebben van het
bromfietscertificaat.
Dinsdag 27 maart
Radarcontrole
Op de N 319, Zutphenseweg te Vorden is tussen 16.50 uur en 18.10
uur een radarcontrole gehouden.
De hier geldende maximum snelheid is 80 km/h. Er waren 1440 passanten, hiervan reden er 80 te
hard. De hoogst gemeten snelheid
was 127 km/h.
Woensdag 28 maart
Diefstal fiets
Bij de bushalte aan de Raadhuisstraat is een fiets weggenomen. De
fiets was afgesloten middels een
veiligheidsslot.

Tweede cd voor
Het Kaf

Na een flinke adempauze en enkele personele wijzigingen is de Nijmeegse band Het Kaf weer helemaal terug met een kakelverse cd:
'Zomerwas'. Dertien puntige Nederlandstalige popliedjes met typerende meerstemmige zang en

Weekaanbieding:
Woudvruchtenvlaai

GROEP

Woensdag 28 maart
Insluiping in bejaardenwoning
Op woensdag 28 maart, tussen
11.00 uur en 1230 uur werd in de
woning van een bejaarde vrouw
een giropasje weggenomen. De
man kwam binnen met de mede
deling dat hij de meterstand wilde
opnemen. Na ongeveer 10 minuten verliet hij het pand via de achterdeur. Even later bemerkte de
vrouw dat zij haar pasje met pincode kwijt was.
Donderdag 29 maart
Winkeldiefstal Zutphenseweg
Verdachte: een 55-jarige inwoner
uit Vorden. Verdachte was in de supermarkt. Hij stopte een mobiele
telefoon in zijn tas. Dit werd door
het winkelpersoneel gezien en de
politie kwam ter plaatse. Verdachte werd meegenomen naar het bureau en kreeg een transactie van
f250,-.
Vrijdag 30 maart
Insluiping in woning
Ruurloseweg
Betrokkenen: een 31-jarige en een
50-jarige inwoner uit Vorden. Men
is binnengekomen door een niet
afgesloten deur (beide woningen).
Het is nog niet bekend of er iets
ontvreemd is.
Tussen 30 maart 1530 uur en
31 maart 1.20 uur
Inbraak woning
Komvonderlaan
Betrokkene: een 56-jarige inwoner
uit Vorden. Om binnen te komen
heeft men een raam opengebroken. Het is nog niet bekend of er
iets is ontvreemd.
fraai uitgewerkte melodielijnen.
Op l april was de officiële presentatie van 'Zomerwas' en zondagmiddag 8 april staan ze op de planken van Theater Onder de Molen
in Vorden. Kaarten voor dit concert kunnen worden gereserveerd
via 0575) 55 69 87. Zie ook advertentie.

(groot) van 17,25 voor

Bistro
de Rotonde

Woudvruchtenvlaai

Kerskstraat 3

(klein) van 13,95 voor

Volop verkrijgbaar:

Ambachtelijke
Amsterdamse
Paasbroden met noten
BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

Kijk voor

meer
nieuws op

Vrijdag 6 april
opening ijssalon
Voor iedereen een gratis
Italiaans schepijsje oftapijsje
Tevens het eerste Grolsch biertje en
een frisdrankconsumptie gratis.

Theater
Onder de Molen
Vorden
zondag 8 april 15,00 uur
popband

Het Kaf

LKEUKENS
A

SANITAIR
TEGELS

een keuken
aan

VN>
NATUURSTEEN

HOLTSLAG
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Wie ae keu

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

i

FROL
ROLLUIKEN

Ontwerp
voor uw
tuin
odig?

Bel De Regt

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

Financiële Planning

ARWI

Lochem 0573-255300
10 jaar vast:

Bel voor informatie:

0573-441182
'Groenieren' in rustieke stijl

b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

5,7%
Ook voor
• tuinadvies
• beplanting
• originele ideeën
voor moeilijke
hoekjes

Spoorstraat 28
(0573) 452 000

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

Hypotheek?

RUURLO

www.deregt.ni

iel. 0573-253039 - Fax 0573-254919 - Mobiel 0654220156

In de betonindustrie vind je een
goede basis voor je toekomst
HCI Betonindustrie is een dynamisch productiebedrijf

voor prefab-betonelementen voor de

woningbouw, utiliteitsbouw, agrarische sector en weg- en waterbouw. Dit voor uiteenlopende
projecten in het hele land. Naast een aantal standaardproducten worden er prefab-elementen op
maat gemaakt, exact conform de wensen van de klant. Momenteel zijn wij op zoek naar de volgende
personen:

BOOMKWEKERIJ VISSCHERS vof
Hesselinkdijk 2 • 7255 LK Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-464494
verkoop van Buxus, Taxus, Laurier
coniferen en sierheesters
op vrijdag en zaterdag
of na telefonische afspraak.
AANBIEDING
Buxuspotgrond 50 liter f 13,50
houdt Buxus langer groen door toevoeging van
langwerkende meststoffen (osmocote 12-14 mnd)

restaurant / grandcafe / vergader- partyzalen

3*aaó\
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"Avenarius" paastraiteur biedt u de mogelijkheid
thuis een schitterend paasdiner te serveren. Het
enige dat u nog dient te doen is het verwarmen
en/of het presenteren van de gerechten.

Jltenu
Terrine van gerookte zalm gevuld met een
mousse van tongfilet en met basilicum dressing
* **
Lamsbouillon met prei en Pomodori tomaat
* **
Gebakken parelhoen Forestière vergezeld van
een mosterd- dragonsaus
* **
"Bombe" van bloedsinaasappel bavarois op een
bodem van muffin met sinaasappelsaus

Vaex frzó
g/ mee* informatie
Telefoon : (0573) 45 11 22
Internet: http://www.avenarius.nl
E-mail: ruurlo@avenarius.nl
Dorpsstraat 2 - Ruurlo

Kwaliteitscontroleur
Functie-omschrijving:
- controleren van prefab betonelementen
op kwaliteit en maatvoering;
- assisteren meewerkend voorman.

Functie-eisen:
- flexibele en collegiale werkhouding;
- zelfstandig als in teamverband kunnen
werken;
- u kunt bouwkundige tekeningen lezen;
- een opleiding vbo/mbo-niveau.

Meewerkend voorman
Functie-omschrijving:
- het realiseren van vastgestelde
productieprogramma's;
- planning en kwaliteitsbewaking;
- leiding geven aan productiepersoneel.

Functie-eisen:
- flexibele en collegiale werkhouding met
leidinggevende kwaliteiten;
- kwaliteit- en kostenbewust;
- u kunt bouwkundige tekeningen lezen;
- een opleiding vbo/mbo-niveau
bouw, -weg/waterbouw.

Vlechters
Functie-omschrijving:
- het produceren van wapening voor prefab
betonelementen.

Functie-eisen:
- flexibele en collegiale werkhouding;
- een opleiding lbo-niveau.

Mallenmakers
Functie-omschrijving:
- het produceren van houten of stalen
mallen voor de productie van prefab
betonelementen.

Functie-eisen:
- flexibele en collegiale werkhouding;
- goed in teamverband kunnen werken;
- in staat zijn bouwkundige tekeningen te
kunnen lezen;
- een opleiding vbo/mbo - bouw/metaal.

De nieuwe medewerk(st)ers bieden wij een prettige en collegiale werksfeer en een bij de functie
passend salaris. Heeft u interesse in één van bovenstaande vacatures? Stuur dan uw schriftelijke
sollicitatie met bijbehorende CV binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie naar:
HCI Betonindustrie, t.a.v. afdeling Personeelszaken, postbus 98 - 7255 ZH Hengelo Gld.
Voor meer informatie over bovenstaande functies kunt u telefonisch contact opnemen met de heer
P. van Mourik, 0575468181.

BetonindiistiieïHCI

Voetbal
VV VORDEN
Uitslagen 31 maart/1 april
Eerbeekse Boys Dl - Vorden Dl: 24
Vorden D2 - Erica D2: 2-3
Eefde D2 - Vorden D3: 3-6
Almen El -Vorden El: 1CM
Vorden E2 - Gaz. Nieuwland E4:3-8
Gaz. Nieuwland Fl - Vorden Fl: 1-3
Vorden F2-OekenFl: 1-5
Vorden F3-AZCF3:4-2
Warnsv. Boys F4 - Vorden F4:1-3
AZCF4-Vorden F5: 6-1
Witkampers Al - Vorden Al: 1-1
Harfsen BI -Vorden BI: afg. MKZ
Vorden Cl - Warnsv. Boys C2: 4-3
Vorden l - Eibergen l: 2-0
Vorden 2 - Ajax Br. 2:1-2
Vorden 3 - Lochem 3: 0-1
Ruurlo 5 - Vorden 4: 3-4
Eibergen 7-Vorden 5:1-4

t

Vorden - Eibergen 2-0
Ronnie de Beus man van de wedstrijd. Vorden heeft op het bezoe
kende Eibergen een verdiende
overwinning geboekt. De ploeg
van trainer Wolvetang stroopte
vanaf de aftap de mouwen op en
toonde inzet. Beide treffers kwamen van de voet van Ronnie de
Beus. Door dit resultaat blijft Vorden volop in de bovenste regionen
van de 4e klasse C meedoen. De
Vordense achterhoede speelde een
solide partij en doelman Hoevers
blijft de minst gepasseerde keeper
in de afdeling.

»,

Vorden begon de wedstrijd met
agressief voetbal. Er werd gedekt
en het gevaarlijke duo Fit en Reinders kwamen niet in hun spel.
Geen van beide ploegen wisten
zich doelrijpe kansen te creëren,
maar de wedstrijd was het aankijken zeker waard. In de 20e minuut
ontstond de eerste kans van de
wedstrijd. Ronald Visser werd vrijgespeeld, maar raakte de bal verkeerd. Vorden begon geleidelijk
aan sterker te worden en zette bij
» tijd en wijle Eibergen op eigen
helft vast. De voorhoede van Eibergen werd aan banden gelegd. Erik
Rakitov zorgde er voor, dat de ge
vaarlijke Jordi Pit niet in de wedstrijd zat. Een vrije trap van Ronald de Beus werd door Dennis
Wentink net naast gekopt. Vlak
voor rust was het opnieuw Dennis
Wentink die dicht bij de openingstreffer was. Een cornerbal werd
door hem in de beneden hoek gekopt. De handen van de talrijke
toeschouwers gingen al omhoog,
^ maar keeper Bayers wist met een
fraaie safe de bal via de paal uit
zijn doel te werken.

*'

^

De tweede helft begon met een
sterker Vorden. Het wist zich direct een aantal kansen te creëren,
maar de schoten verdwenen over
het doel. Na een kwartier maakte
Ronnie de Beus zijn opwachting
om in te vallen voor de geblesseerde Hans van Dijk. De wat statische
achterhoede van Eibergen had
veel moeite om de beweeglijke de
Beus en Visser in bedwang te houden. In de 65e minuut stifte Dennis Wentink de bal over de verdediging op Ronnie de Beus, die met
zijn hoofd de bal meenam en keeper Bayers met een volley verschalkte 1-0. Een paar minuten later
stond de Beus al weer voor de keeper, maar de boogbal was net te
kort om de keeper te passeren.
Ook Hoevers had het geluk aan
zijn zijde, toen een voorzet door iedereen werd gemist en voor het
doel langs hobbelde. Een snoeiharde vrije trap van Erik Oldenhave
werd door de keeper fraai over zij n
doel gewerkt. Diezelfde Oldenhave
zag even later de bal via de onderkant van de lat weer het veld in
stuiteren. Een verkeerde ingooibal
van Vorden zette de Eibergenspits
vrij voor keeper Hoevers, maar hij
wist het gevaar te keren. Met nog
vijf minuten op de klok maakte de
Beus aan alle van Eibergen een
eind door beheerst de 2-0 binnen
te schieten. Een doorkopbal van
Ronald Visser werd door hem op

snelheid meegenomen, waarna hij
de keeper omspeelde en hem vervolgens het nakijken gaf. Komende zondag speelt Vorden de uitwedstrijd tegen hekkesluiter Vosseveld. Het zal het dan zonder
Wentink en Wullink moeten stellen, want die incasseerden hun
derde gele kaart.
Programma 7/8 april
Vorden Dl - Davo Dl
Vorden D2 - Gaz. Nieuwland D3
Zutphania Dl - Vorden D3
Vorden El - SCS El
Vorden E2 - Zutphen E2
Voorst E2 - Vorden E3
Brummen Fl - Vorden Fl
Almen Fl - Vorden F2
Vorden F3-WHCZF3
Vorden F4 - Gaz. Nieuwland F4
Brummen F4 - Vorden F5
Vorden F6 - Ratti F2
Vorden Al - Erica Al
Vorden BI - Pax B2
WSVC5-Vorden Cl
Vosseveld l - Vorden l
Varsseveld 3 - Vorden 2
Steenderen 2 - Vorden 3
Vorden 4-WW 4
Vorden 5 - Lochem 7

SV RATTI
Zaterdag 7/8 april
Ratti 5 - OBW12
Ratti BI - Deventer BI
Gazelle Nieuwland C3 - Ratti Cl
Ratti l - Socii l
Ratti 2 - Grol 9
Zutphen 5 - Ratti 3
Vios Beltrum 8 - Ratti 4
Wolversveen l - Ratti 2 (dames)

Zaalvoetbal
VELOCITAS
Vrijdagavond speelde Velocitas te
gen de kampioen van de Hoofdklasse, Aquaquick was de tegenstander. Dit team is door de naaste
belagers niet meer in te halen.
Voor het eerst dit seizoen kon
coach Hans ten Elshof beschikken
over een compleet team. Iedereen
was blessurevrij en aanwezig.
Velocitas kon goed meekomen te
gen de zeer behendige tegenstander en nam zelfs de leiden. Erik Oldenhave rondde een goede pass
van Rob Enzerink keurig af. Lang
kon Velocitas echter niet van de
voorsprong genieten. Een schot
van afstand kon niet door doelman Gerrit Wenneker gekeerd
worden. Na deze treffer leek het of
het Vordense team weggespeeld
zou worden, zeker toen het ook
nog 1-2 werd Velocitas vocht echter keurig terug, en toen de druk
op hun goal zo groot werd, schoot
een speler van Aquaquick de bal
pardoes in eigen goal. Rene Nijenhuis scoorde de 3-2. Hij rondde
een goede actie van Dennis Wentink beheerst af. Voor de rust werd
net nog 4-2. Nu hield Rob Enzerink
alleen voor de keeper het hoofd
koel. Hij speelde de bal op de mee
gelopen Wentink die de bal binnen kon schieten.
Na de rust werd een foute inspeelbal van Gerrit Wenneker gelijk afgestraft. Hierna had Jeroen Tijssen
de 5-3 moeten scoren, maar hij
schoot de bal van dichtbij op de
lat. Uit de aanval die hierop volgde
werd wel gescoord, door Aquaquick wel te verstaan. Velocitas
was deze klap nog niet te boven of
de 4-5 lag ook al in het net. Dit ge
beurde allemaal binnen 10 minuten. Hierna werd door beide partijen niet meer gescoord. Velocitas
kreeg nog voldoende kansen maar
door het goede keeperswerk van
de doelman uit Glanerbrug werd
het net niet gevonden. Zo werd er
nipt verloren van de kampioen,
wat overigens niet helemaal compleet was. Toch zaten er een paar
spelers bij waarvan de toeschouwers zeker genoten hebben.

Volleybal

Bridgen

PELGRUM-MAKELAARS/DASH

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 26 maart
Groep A: 1) Echtp. Hoftijzer 58,3%.
2) Echtp. Vruggink 57,8%. 3) Mw.
Wientjens/Dhr. Dekker 57,3%.
Groep B: 1) Dms. Polstra/Den Elzen
68,1%. 2) Hrn. Thalen/Weijers 56,3%.
3) Hrn. Post/Enthoven 52,8%.
Groep C: 1) Hrn. Den Ambtman/
Kip 61,8%. 2) Hrn. Verwoerd/De Niet
56,9%. 3) Echtp. Koekkoek 56,3%.

Uitslagen
Heren
Grol l-Dash 1:4-0
Grol 2 - Dash 2:4-0
Dames
Dash l-Labyellov 1:3-2
Dash 3 - Beomerang 5: 4-0
ASV l-Dash 5:1-3
Dash 6 - KSV 2: (M
Jeugd
Meisjes B: Dash Bi - Tornado BI: 4-0
Mix B: Grol XB1 - Dash XB1: 3-1
Meisjes C: Dynamo C2 - Dash Cl: 4-0
Mix C: Marvo XCl - Dash XC1: 2-3

Heren 1: Pelgrum-Makelaars/
Dash onderuit in Groenlo
Na het klinkende resultaat van de
vorige week tegen Victoria was het
zelfvertrouwen bij de heren van
Dash l groot genoeg om een kans
te maken tegen het sterk opgekomen Grol uit Groenlo. Dat in deze
wedstrijden scherpte en vorm van
de dag belangrijk zijn spreekt voor
zich. Laat dit nu alle twee ontbreken bij de heren van Pelgrum
Makelaars Dash. In het begin van
de eerste set leek het er op dat het
een mooie wedstrijd zou gaan
worden. Maar die hoop bleef tot
ongeveer 12-12 overeind. Met de
nodige wissels en time outs probeerde Johan Boerman nog te redden wat er te redden viel. De eerste
set werd dan ook snel verloren
met 25-19. De daarop volgende sets
bleven we maar tegen ons zelf
vechten waar Grol dankbaar van
profiteerde, door goed en geconcentreerd te spelen. Met de setstanden van 25-20, 25-12 en 25-19
was dit de eerste wedstrijd die de
heren van Pelgrum Makelaars
Dash verloren dit jaar. Al met al
staan we nog twee punten voor op
Grol, dus hebben we alles nog in
eigen hand voor de tweede plaats
in de competitie.

VOLLEYBALTRAINING
VOOR SPONSORS
Volleybalvereniging Pelgrum Make
laars/DASH houdt woensdagavond
11 april een speciale training voor
alle sponsors en adverteerders. De
vereniging wil hen zo graag eens
op een andere manier laten kennis
maken met de volleybalsport. Niet
gezapig aan de kant, maar actief
op het veld deelnemen aan de
training! Volleybaltalent is absoluut niet vereist. Na de training
wordt er gezellig nagepraat in de
sportkantine, zoals ze dat bij
DASH gewend zijn. Ook reeds
volleyballende sponsors en adverteerders zijn van harte welkom!
De training wordt verzorgd door
Gerrit Limpers. Geïnteresseerden
kunnen zich opgeven bij Lobke
Meekes: tel. 554459, fax 551473 of
e-mail: lobkemeekes@hotmail.com
(max. 2 personen per bedrijf).

MEDEDELING NA HET
TOERNOOI
Op zondag 25 maart heeft RABO
Dash haar jaarlijkse recreanten
toernooi gehouden.
Ondanks de afzegging van 3 teams
wegens de MKZ crisis is het toernooi succesvol verlopen.
De winnaars van de poules waren:
BOVO l uit Aalten, mixteam
BOVO 3 uit Aalten, mixteam
BOVO 4 uit Aalten, mixteam
Revolva uit Varsselder/Veldhunten,
damesteam
Avanti uit Lochem, herenteam
De kruisfmale is gewonnen door:
BOVO l, eerste prijs
BOVO 4, tweede prijs
Keizerssprong '95 team van klaveren uit Deventer, derde prijs

BRIDGECLUB B.Z.R. VORDEN
Uitslagen woensdag 28 maart
Groep A: 1) Costermans/Enthoven
63,2%. 2) v. Burk/Hendriks 59,0%.
3) v. Asselt/Vruggink 55,6%.
Groep B: 1) den AmbtmanfThalen
67,4%. 2) mv/hr Stertefeld en Duinkerken/Post 53,5%. 3) Hooyveld/
Snel 49,3%.
Groep C: 1) de Jonge/v.d. Berg
56,9%. 2) den Ambtman/Vreeman
54,9%. 3) de Bie/Harmsen 52,8%.

Concordia
Zes leerlingen van de Vordense
muziekvereniging "Concordia"
hebben zowel in het Dorpscentrum alsmede in de muziekschool
"De Muzehor in Zutphen, muziekexamens afgelegd. Allen slaagden en behaalden hun diploma:
Ellen Besseling en Lian Nijenhuis
( klarinet diploma A); Wouter
Huetink (slagwerk diploma A);
Coen Nijenhuis (trompet diploma
B); Marjolein van Olst en Ester
Schimmel (dwarsfluit diploma D).
De leerlingen kregen allen les van
docenten die aan de muziekschool
"De Muzehor zijn verbonden.

Orienteringsrit
afgelast

De Orienteringsrit voor a.s. zondag
georganiseerd door de VA.M.C.
Graafschaprijders is in verband
met Mond- en Klauwzeer-epide
mie afgelast.

Rommelmarkt
in de Wehme

Op vrijdag 20 april wordt er in de
Wehme een grote rommelmarkt
gehouden. Mocht men nog
bruikbare spulletjes thuis hebben
liggen voor de rommelmarkt dan
kan men deze inleveren bij de
receptie van de Wehme aan de
Nieuwstad 32, tel. 557300.

Gmvl. Afdeling
Vorden/Warnsveld/
Zutphen
Ook de afdeling Vorden/Warnsveld/Zutphen van de Gmvl heeft
voor de komende tijd al haar activiteiten afgelast. Dat betreft
onder meer de voorlichting
over het Groote Veld en de keuring van de mestbassins. Inmiddels heeft de afdeling ook laten
weten voorstander te zijn voor
entingen in Europees verband.
Intussen is het bestuur enkele malen bij elkaar geweest om telkens
de actuele stand met betrekking
tot MKZ te bespreken. Verder heeft
de afdeling al haar leden een me
mo gestuurd waarin staat aangegeven welk bestuurslid welke taken op dit moment behartigt. Ook
zijn de leden opgeroepen zorgvuldig te zijn in de dagelijkse werkzaamheden, opdat wanneer het
toch mis mocht gaan, men zichzelf of de omgeving in ieder geval
niet wat te verwijten heeft.
De overkoepelende infolijn GLTO
is 0570- 662888. De telefonische
hulpdienst voor Agrariërs 08000240021.

Ingezonden mededeling
Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

DE MOND- EN KLAUWZEEREPIDEMIE
Zouden de beleidsmakers in Den
Haag en Brussel enig idee hebben
van de reikwijdte van hun beslissingen in een plattelandsgemeente als Vorden?
De mond- en klauwzeerepidemie
heeft dramatische gevolgen voor
de boeren in de getroffen gebie
den, die hun gezonde dieren
moeten laten doden. Maar ook
buiten deze gebieden is het openbare leven, vooral op het platteland, op een laag pitje komen
staan.
Het is een boer verboden om bezoekers te ontvangen op zijn be
drijf, maar dat is ook zijn thuis.
Wandelen in de natuur mag niet
meer. En dat allemaal in een vrij
en democratisch land. En niemand kan voorspellen hoe lang
deze beperkingen van de menselijke bewegingsvrijheid zullen
gelden. In Groot-Brittannië verwachtte men dat de epidemie in
juni pas haar hoogtepunt zal bereiken.
Al deze maatregelen zijn er op
gericht om de export van Nederlands vlees te beschermen. Maar
lang niet alle boeren zijn er bij ge
baat, al dragen ze wel allemaal
mee de lasten. Er gebeurt op het
Nederlandse platteland nog veel
meer dan intensieve vleesproductie voor markten ver weg. Overal
zie je creatieve, vernieuwende initiatieven. Veel boeren blijken zonder export te kunnen leven, als
het ze niet onmogelijk wordt gemaakt.
Een mooi voorbeeld hiervan in de
Vordense biologisch-dynamische
zorgboerderij De Vijfsprong. Al
meer dan vijftien jaar is een
groep gedreven mensen bezig
hier een bedrijf op te bouwen dan
veel verder gaat dan een gewone
boerderij. De Vijfsprong is uitge
groeid tot een zorginstelling en
een landbouwbedrijf dat werk en
onderdak biedt aan vijftig mensen.
Medewerkers en ondernemers die
economisch afhankelijk zijn van
de boerderij, de kwarkmakerij, de
tuinderij en de boerderijwinkel.
Maar ook verstandelijk gehandicapten, die hier een thuis vinden,
een hartelijke gemeenschap om
in te werken en te leven en begeleiding in hun persoonlijke ontwikkeling. En dan zijn er nog de
hulpvragers. Die hier gekomen
zijn om in de rust en de regelmaat van het boerenleven hun
persoonlijke psychische problemen aan te pakken en hun leven
weer op orde te krijgen.
Met de rust op het platteland is
het nu vreemd gesteld. De rust
die nu op het platteland heerst,
heeft zelf iets zakelijks, omdat
niemand er nog durft te komen.
Vanzelfsprekend kan onder deze
omstandigheden de boerderijwinkel niet open blijven. Een lelijke tegenvaller voor de ondernemers in de winkel, want juist in
deze tijd van het jaar worden de
hoogste omzetten verwacht. Bovendien is er juist nu een grote
vraag naar dier- en milieuvriendelijk geproduceerde zuivel en
vlees. Daarom is de bezorgservice
van De Vijfsprong-Trading uitge
breid, nu de winkel gesloten is.
Tweemaal per week kunnen be
langstellenden een tevoren be
steld pakket zuivel, vlees en
groente ophalen op een vast adres
in Vorden. Informatie 554202.
Urtica de Vijfsprong
Reeoordweg 2

De Dijkman Bouwgroep bestaat uit
drie vestigingen:

Nu so

Bouwbedrijf Dijkman Warnsveld bv
Lage Weide 29
7231 NN Warnsveld
Tel, 0575-522577
Fax 0575-521020

Ter versterking van ons team zoeken wij op korte termijn zelfstandig werkende enthousiaste mensen, die mee willen bouwen in onze bedrijven.

• Een werkplaatstimmerman
• Timmerlieden
• Metselaars
* Een

Bouwbedrijf Rondeel-Groot Roessink
Vorden b v
Netwerkweg 2
7251 KV Vorden
Tel, 0575-551479
Fax 0575-553189

Calculator, minimaal MTS en bij voorkeur met ervaring

• Een CAD-tekenaar werkvoorbereider,
minimaal MTS bij voorkeur met ervaring

De werkzaamheden in onze bedrijven in Warnsveld, Vorden en Brummen
zijn zeer uiteenlopend.
Van bedrijfsgebouwen en kantoren tot woningbouwcomplexen.
Verbouwen, onderhoud en het echte klantenwerk behoren ook tot onze werkzaamheden.
Renovatie en restauratiewerk nemen een steeds groter marktaandeel in.
Het machinale timmerwerk in onze eigen werkplaatsen is een belangrijk onderdeel
van ons produktieproces.

Kwaliteit, vakmanschap, motivatie en teamwork
staan bij ons hoog in het vaandel.
Geïnteresseerde kandidaten die door hun instelling en vakmanschap voor één van deze
functies in aanmerking willen komen, kunnen contact opnemen met onderstaande
personen:
Voor Warnsveld met de heer J. Dijkman
Voor Vorden met de heer H. Roekevisch
Voor Brummen met de heer F. Boezewinkel

telefoon 0575-522577
telefoon 0575-551479
telefoon 0575-476236

Boezewinkel Bouw bv
De Voortweg 1
Voorstonden
6971 JX Brummen
Tel. 0575-476236
Fax 0575-476480

Uw schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de hiernaast genoemde adressen.

mensen
op

GARANT

IMVOB

dijkman@dijkmanbouwgroep.nl
www.dijkmanbouwgroep.nl

Aloë vera:
apotheek uit de natuur
*

r

De meeste mensen zullen ooit
wel een aloë gezien hebben,
hoewel misschien niet bewust.
De plant komt veel voor in subtropische gebieden, maar ook
in gematigde streken, zoals in
ons land, wordt de plant gehouden, dan wel in kassen of als
kuipplant.
De Aloë vera is één van de verte
genwoordigers van de plantenfamilie der Asphodelaceae, die ongeveer 325 soorten kent, waarvan alleen al in Zuid Afrika zo'n 200
voorkomen. Aloë vera betekent
'echte of ware aloë'. Het is een
plant die al in de oudheid grote bekendheid genoot, vooral in landen
rond het oostelijke deel van de
Middellandse Zee.
Die bekendheid kwam vooral door
de brede toepassing. De Egyptenaren uit de oudheid gebruikten de
plant onder meer om hun doden
te balsemen, een toepassing die
ook later nog in zwang was. Zo zou
Nicodemus het lichaam van Christus hebben gebalsemd met een
mengsel van aloë en myrrhe. Al
vier eeuwen daarvóór werd de aloë
in het Midden-Oosten gebruikt om
pijn te stillen en ontstekingen te
verminderen. De plant kwam toen
vooral voor op het eiland Socotra,
gelegen voor de kust van Jemen.
Op advies van Aristoteles plaatste

Alexander de Grote op één van
zijn veroveringstochten het eiland
onder streng toezicht, alleen vanwege het voorkomen van de Aloë
vera. De geneeskundige toepassingen waren verreweg het grootst.
De plant werd gebruikt voor zowel
inwendige als uitwendige kwalen.
Zo schreef in het begin van onze
jaartelling de Griekse arts Pedanius Dioscorides, die in Romeinse
legerdienst was, in zijn boek 'De
Materia Medica' (= over geneeskunde) dat aloë te gebruiken was
"als slaapmiddel, om steenpuisten
te genezen, voor reiniging van de
maag, bij zwerende genitaliën, bij
droge en jeukende huid, tegen
aambeien en kneuzingen, bij
mond- en oogaandoeningen".
De populariteit van de aloë komt
tot uitdrukking in de diverse benamingen: 'plant van de onsterfe
lijkheid' in Egypte, 'levenselixir' in
Rusland; Columbus noemde de
plant 'apotheek in een pot' en de
Tempelridders spraken over 'elixir
van Jeruzalem' als zij het hadden
over aloë.
In vele landen is de plant bekend
onder één van de volgende namen; 'brandplant', 'wondplant' of
'wonderplant'. De heilzame werking van de Aloë vera is onmiskenbaar en ook in de huidige tijd
wordt hij veel toegepast.
Er was echter steeds één groot pro-

bleem: om de plant zo goed moge
lijk te kunnen toepassen, moest
een vers gesneden blad worden ge
bruikt, want al heel snel gaat de
heilzame werking van de gelei die
in aloëblad zit verloren. Sinds
1968 is dat probleem uit de wereld
en nu kan de gel zelfs vijfjaar worden bewaard zonder zijn werking
te verliezen. Aloë vera is geen ge
neesmiddel, maar kan wel verlichting geven als ondersteuning bij
vele lichamelijke klachten. Aloë
vera wordt in diverse vormen op
de markt gebracht.
Vanwege haar verzachtende en
vochtinbrengende eigenschappen
is aloë een belangrijk ingrediënt
in huid- en haarverzorgingproducten, zoals dag- en nachtcrèmes,
zonneprodukten, shampoos en ze
pen. Het sap van de aloë heeft een
reinigend effect op maag en darmen, het bevordert de spijsverte
ring, werkt ontgiftend, heeft een
laxerende werking en geeft energie.
In deze regio zijn er zelfstandige
distributeurs die u kunnen advise
ren en waar aloë vera producten
verkrijgbaar zijn.
Ruurlo: Annette Geertsma 0573491756; Vorden: Gineke Bosman
0575-570482, Bea Brinkman 0575553632; Warnsveld: Jannie Nijkamp 0575-521316.

Het simpelste antwoord lijkt natuurlijk dat het een kwestie van
voedselaanbod is. Immers, de kie
vit komt terug als er in de weilanden en velden al wormen en ander
kruipend gedierte te vinden zijn.
In zachte winters trekken ze daarom zelfs niet eens weg.

•*"

Maar waarom komt de zwaluw
pas zo laat terug? Wel, die vangt
vliegende insecten in de vlucht en
die moeten er dan ook wel zijn.
Ook speelt de afstand van het overwinteringsgebied tot Nederland
een grote rol. Sommige soorten
vliegen tot ver in Afrika, terwijl andere Zuid-Frankrijk of Spanje al
ver genoeg vinden. De koekoek is
een van de laatste vogels die terugkeren.

April/mei is de tijd dat u van de
mannetjes hun bekende roep
kunt horen. De koekoek is een
voedselspecialist: hij eet harige
rupsen, iets wat andere vogels bijna niet doen. Het leven van de koe
koek is al even specialistisch. Het
vrouwtje bouwt geen eigen nest,
maar legt haar eieren in het nest
van de soort waardoor ze zelf is
grootgebracht. Ze is daarin zeer
honkvast. Zo zijn er koekoeken die
de eieren leggen in nesten van
winterkoninkjes, witte kwikstaarten, grauwe klauwieren en ande
re. De eieren die in die nesten ge
legd worden verschillen dan ook
in uiterlijk, doordat ze lijken op de
eieren van de gastvrouw.
Als het koekoeksvrouwtje te groot
is voor het gastnest, legt ze haar ei
ergens op de grond, neemt het vervolgens in de bek en deponeert het
in het nest. Met het leggen van een
koekoeksei in een nest is het lot
van de andere eieren of jongen be
zegeld. Die worden er door het

Aangezien ze bij Rouwenhorst zowel onder de klantenkring als in
de buurt met agrariërs te maken
hebben willen ze het risico van
eventuele verspreiding van de
ziekte te voorkomen. De angst
voor MKZ is groot onder de boe
renbevoltóng en dat beseffen ze
goed. Rouwenhorst wenst een ie
der die met MKZ op de een of andere manier te maken heeft veel
sterkte toe.
De aanbiedingen die anders alleen
tijdens de show zouden gelden,
gelden nu voor de gehele maand
april.

Voor elk gazon is er een geschikte
maaier bij Rouwenhorst bos- en
tuinmachines te vinden. Hoewel
ze het hoofddealerschap voeren
van Husqvarna, onderhouden en
verkopen ze tevens machines van
andere merken zowel voor een
kleine tuin als op professioneel ge
bied.
De gehele catalogus van Husqvarna kunt u ook op onze website be
kijken, maar natuurlijk kunt u
ook bij ons binnen komen kijken.
Onze website:
rouwenhorstbos-tuin.nl
Onderhoudsbeurten, huren van
bijv. kettingzaag, verticuteermachine, houtklover e.d. kunt u ook
via deze website doorgeven of tele
fonisch 0573-258094.
Nieuw deze maand zijn trimmers

Agrariërs en verwijzers kunnen via het nummer 0314-376708 contact
opnemen voor ondersteuning bij psychosociale problematiek als gevolg van het optreden van mond en klauwzeer. Het kan wenselijk zijn
dat agrariërs en hun gezinnen directe ondersteuning krijgen van een
professional op psychologisch gebied. Daarom heeft ZorgGroep OostNederland besloten een telefonische hulplijn open te stellen voor agrariërs en eventuele verwijzers.
ZorgGroep Oost-Nederland heeft professionals in dienst die de direct
of indirect getroffenen kunnen ondersteunen bij de emotionele en
sociale gevolgen. Zij zijn goed op de hoogte van de locale situatie en
kunnen voor langere tijd als vertrouwenspersoon de agrariërs en hun
gezinnen helpen.
Het maatschappelijk werk is voor aanmelding ook te bereiken tijdens
de open spreekuren op het adres in uw gemeente.
Voor alle vragen met betrekking tot de overige diensten van de ZorgGroep zoals onder andere thuiszorg, kinderdagverblijven, hulpmiddelen, kraamzorg en consultatiebureaus, die te maken hebben met
MKZ, kunt u contact openemen met het nummer 0900-8806.
Daarnaast is de GLTO voor specifieke vragen van agrariërs te bereiken
onder nummer 0570-662888.

Afgelasting Minimarathon
De Achtkastelen Minimarathon
te Vorden welke op zondag 8
april zou worden gehouden is
in verband met de MKZ perikelen afgelast.
De minimarathon (30 km) welke
voor veel lopers de ideale voorbereiding vormt voor de Marathon
van Rotterdam op 22 april leidt

koekoeksjong allemaal uitge
werkt, zodat hij zelf alleen overblijft. •

Kom in de Kas
op 8 april afgelast

Lustigen Abend
afgelast

Probeer in de komende maanden
als u een koekoek hoort, hem eens
te benaderen om hem te zien te
krijgen. Dat valt niet altijd mee,
des te leuker als het lukt.

De 25e Kom in de Kas op zaterdag
8 april wordt afgelast vanwege de
uitbraak van mond- en klauwzeer.
Dit heeft de overkoepelende lande
lijke organisatie van Kom in de Kas
op maandag 26 maart besloten.
Om risico's te voorkomen en uit
solidariteit met de veehouderijsector stellen de telers van groenten,
bloemen en planten het evenement
uit tot volgend jaar.

In verband met de M.K.Z. in Nederland heeft de organisatie "de
vriendenkring Bargkapel" besloten om de Lustigen Abend en middag op 7 en 8 april a.s. in De Brink
te Zelhem NIET door te laten gaan.

IVN-ACTIVITEITEN
Dinsdag 10 april werken in de natuurtuin Lochem.
Het is 's avonds mogelijk om een
rondleiding te krijgen. Wie hulp
wil bieden bij het onderhoud is
dan ook welkom. Hoek Albert
Hahnweg/Enkweg. Inlichtingen:
Jan Welink, telefoon (0573) 25 44
82.
Woensdagavond 18 april radio-uitzending op Achterhoek FM; the
ma: heide-ontwikkeling aan de
Rommelderdijk in Vorden en voorjaarsplanten.
Inlichtingen: Hinke de Klerck, tele
foon (0575) 46 73 04.

Afgelasting Vooijaarsshow
Rouwenhorst
In verband met de MKZ is de
voorjaarsshowbij Rouwenhorst
bos- en tuinmachines aan de
Zwarteveenweg in Barchem van
a.s. weekend 7 en 8 april afgelast.

ZorgGroep Oost-Nederland heeft met ingang van 27 maart een telefonische hulplijn voor agrariërs geopend in verband met ondersteuning bij psychosociale problemen ten gevolge van het optreden van
mond- en klauwzeer. De telefonische hulplijn is 7 x 24 uur te bereiken onder nummer 0314-376708.

door de schitterende bosrijke
omgeving van Vorden. Ook is het
een omgeving met veel boerderijen
welke op korte afstand worden
gepasseerd. De risico's welke hierbij
in dit stadium van de MKZ epidemie worden genomen vormen
de belangrijkste reden voor de organisatie om het evenement geen
doorgang te laten vinden.

IVN in april
Hebt u zich wel eens afgevraagd
waarom de trekvogels op zo verschillende tijden uit hun winterkwartieren terugkomen?
Daar zitten interessante verhalen achter.

MKZ-hulplijn voor agrariërs

met een gratis oorradio.
Willen de kinderen ook eens maaien op een zitmaaier, maar kan of
mag dat nog niet? Er is binnenkort
een beperkte oplage mini Husq zitmaaiers met trappers verkrijgbaar.
Voor wie niet veel tijd heeft om
het gras te maaien, kan het automatisch laten maaien door een robotmaaier, de zogenaamde Automower. Hij werkt zonder uitlaatgassen, is geluidloos en wanneer
hij weer energie nodig heeft gaat
hij vanzelf naar het laadstation
om op te laden.
Behalve maaiers kunt u ook te
recht voor kettingzagen, bosmaaiers, hogedrukreinigers, veegmachines etc. Indien gewenst kunnen
div. machines gedemonstreerd
worden.

Afgelasting
In verband met de dreigende
Mond- en Klauwzeer-epidemie gaat
de wandeling, op 4 april, onder leiding van de boswachter op landgoed Hackfort niet door.

De kaarten voor deze avond/middag blijven geldig voor volgend
jaar 23 maart en 24 maart 2002.
Wil men géén gebruik maken van
de mogelijkheid om de kaarten te
behouden dan kan men de kaarten inleveren op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 9.0015.00 uur in De Brink te Zelhem.
(Dit kan tot uiterlijk 13 april 2001).
Men krijgt dan het geld terug.

IVN cursus
uitgesteld

Kerkdiensten via
Achterhoek FM

In verband met mond- en klauwzeer wordt de IVN cursus "determineren" tot nader order uitgesteld.
Gegadigden voor deze cursus kunnen zich nog wel opgeven bij Joke
Frank (0573) 40 18 24. Zij krijgen
t.z.t. bericht.
Ook de vroege vogelexcursies zijn
afgelast.
De IVN wandeling op 8 april gaat
niet door.
Voor de komende maanden trachten we alternatieve activiteiten te
organiseren, als de epidemie aanhoudt. Let op de aankondigingen
in de media.

In verband met mond- en klauwzeer zal Achterhoek FM de speciale kerkdiensten rond Palmpasen
en Pasen via de radio uitzenden.
Op Palmpasen wordt vanuit de
Hervormde kerk in Vorden de hervormd/gereformeerde belijdenisdienst uitgezonden.
Op Pasen wordt vanuit de Christus
Koningkerk te Vorden de morgendienst uitgezonden.
Achterhoek FM is te beluisteren op
de kabel 87.5 en in Mariënvelde
98.4 of via FM 105.4 in Vorden en
107.1 in Ruurlo.

In verband met de uitbraak van mond- en klauwzeer in Gelderland
en Overijssel wordt voorzichtigheid geboden om uitbreiding te
voorkomen. Vele evenementen etc. worden afgelast of uitgesteld. Ook
het betreden van boerenerven, natuurgebieden etc. wordt afgeraden.
De PTT en bezorgdiensten delen ons hieromtrent mede dat dit tot
enige vertraging in de bezorging kan leiden.
We vragen begrip hiervoor.
de Redactie.
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Heb jij

hem al ?

Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO
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LIJSTEN

Bijzondere dingen en speciale gebeurtenissen verdienen een gouden randje.
Kom dan eens kijken naar
de

uitgebreide

wandlijsten

bij

collectie
Harmsen

Vakschilders. Maatwerk met

Bij aankoop
van één
paar
sportschoenen uit de folder
een 6RATIS bal t.w.v. 39.95

IE5EN

of zonder ontsplegeld glas.
In goud of één van de vele
andere kleuren. Statig van
stijl of vrolijk. Klassiek of

SCHOENMODE

modern. Kortom, u vindt
steeds de juiste omlijsting
voor

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

een dierbare foto,

fraaie zeefdruk, fijn borduurwerk of lang gekoes-

KEUKENIMPORT

www.Giesen.Shoes.nl

M Giesen@Shoes.nl

terd diploma. Wij maken
van uw trotse bezit een
sieraad aan de wand!

HOME
HARMSEN

VAKSCHILDERS
Hengelo Gld.
Zelhemseweg 21
Tel. 0575 46 40 00

De nieuwe

HillhouT
Tuinideeëngids is uit!

voo*

100 Pagina's
boordevol tips,
ideeën en
noviteiten
voor uw tuin.
U kunt deze
gids afhalen

bij:
BÉÉNkste*

Show Rouwenhorst afgelast
in verband met MKZ is de voorjaarsshow op 7 en 8 april a.s. afgelast.
Wij wensen een ieder die op de één of andere manier nadelige gevolgen
door MKZ ondervindt, veel sterkte toe.

KOUWenhorst BOS- EN TUINMACHINES
Zwarteveenweg 1, Barchem
Telefoon 0573-258094
E-mail: rouwenhorst1@hetnet.nl
Website: www.rouwenhorstbos-tuin.nl

il|, Wildkamp
WWW.DEREGT.NL
Hoofdkantoor: lutten (Ov.) 0523-682099
Borcu/o (Gld.)
fel. 0545-272795

Financieel advies?

Bezoek onze internet site
De specialist in:
sierbestrating
tuinhout
tuinhuisjes •
bielzen
grind en split
natuursteen

voor actuele
financiële informatie
Ruurtoseweg 45-47, Vorden, tel. 0575-551217

Bel De Regt

De Regt Financiële
Planning
Lochem 0573-255300

Financiële Planning

www.deregt.nl
Goed advies loont!

Gevraagd:

enthousiaste en
energieke dames
voor het schoonhouden en
verzorgen van vakantiebungalows op vrijdag en
maandag.

Buitengoed't Sikkeler
Ruurlo, tel. 0573-461221

twwdk a f£ 42.5C
Van 11:00 - 14:00 uur kunt u heerlijk
genieten van het Paas-brunchbuffet

a ia cwtte

Lochem 0573-255300
voor persoonlijk en
professioneel maatwerk

restaurant / grandcafe / vergader- partyzalen

v«„ tuinplanten

Adverteren
in
Contact

gaat u naar:

Geopend iedere middag van 14.00 tot 17.00 uur
zaterdag de gehele dag.
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-462892 of 06-53362300

Vraag naar de
vele mogelijkheden van
doorplaatsing in
meerdere edities

Ie Paasdag vanaf 15:00 uur
2e Paasdag vanaf 11:30 uur

Ju&leummenu
De gehele maand April serveren
wij een speciaal Jubileummenu.
5 feestelijke gangen voor fl. 67,50 ter
gelegenheid van ons 7-jarig bestaan
ffieaewe*e/t af, mee* Uif&unatie ?
Telefoon : (0573) 45 11 22
Internet : http://www.avenarius.nl
E-mail : ruurlo@avenarius.nl

2 BEGONIA'S
10,00
ORCHIDEE 17Q5

LEVER

7QK
f,«Jw

2 bossen

BOS ROZEN
è 20 StUkS

10 POT EN

TULPEN

kilo

KALKOENDIJEN

10 VIOLEN

ggg

5,75

kilo

7,95

8,75

Graag tot ziens, Hennie

Poelier Hoffman

Valeweide

Laren (Gld.)
Markten in: Wijhe, Schalkhaar, Lochem,
Vorden, Hengelo (Gld.) en Russen

Bloemen en planten
SUPER DRUIVEN

GROTE ZWARE KROP SLA

kilo

2 krop

3,98

2,00

PuikBesteBII.DTSTAR

Fruithandel

Huusken en [n.

ARIE MINK BAKKERIJ T STOEPJE VORDEN

MAGERE RUNDERLAPPEN
1kg

VERSE, DROGE of
ROOKWORST

11,95

RUNDERMUIS

Per stuk 3,50 3 voor
1kg

500 gram
10.00

100 gr SCHOUDERHAM
100 gr LEVERKAAS
100 gr BOTERHAMWORST

Elke week op de markt in Vorden

2,45
1,95
1.60

5,95

BREDONSE SCHNITZELS
4 voor

11,95

Weekpakket
vleeswaren

HAUSMACHER

NU VOOR

5,00

