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HERDENKING VRIJDAG 4 MEI 2001
Op vrijdag 4 mei 2001 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van hen
die sinds de Tweede Wereldoorlog in het belang van het Koninkrijk
zijn gevallen.
Het comité 4 mei Vorden heeft in samenwerking met de Raad van
Kerken het programma voor deze herdenking als volgt samengesteld.
19.00 - 19.40 uur

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

19.50 uur

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

20.00 uur

Twee minuten stilte, aangegeven door
een hoornsignaal.

20.02 uur

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

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het lied: 'Boven de sterren',
waarna iedereen een persoonlijke bloemenhulde kan brengen.
Vanaf 19.45 uur tot 19.58 uur luiden de klokken van de kerken in
Vorden. Het comité verzoekt iedereen om vanaf 18.00 uur de vlag
halfstok te hangen. Burgemeester en wethouders hebben de horecaondernemers verzocht om buitenreclame te doven en om vanaf
19.00 uur tot na de herdenking uitsluitend de officiële Nederlandse
radiozenders aan te hebben.

De Vijfsprong trading weer open
De mond- en klauwzeer-epidemie, die het platteland nu al
geruime tijd in zijn greep heeft,
lijkt zijn langste tijd gehad te
hebben. Alles wijst erop dat de
epidemie tot staan is gebracht.
Dat heeft de overheid er toe ge
bracht een aantal maatregelen te
versoepelen. Zo is het de boeren in
Nederland weer toegestaan bezoekers te ontvangen op hun bedrijf.
Wel moeten de boeren 'fysieke afscheidingen' aanbrengen tussen
de bezoekers en het vee en zullen
de ontsmettingsbakken nog niet
verdwijnen, maar er komt toch
een einde aan het isolement van
veel boerengezinnen.
Deze versoepeling houdt ook in,
dat verkoop van boerderij producten aan huis weer mag. De biologisch-dynamische zorgboerderij
De Vijfsprong aan de Reeoordweg
in Vorden heeft dan ook besloten
dat de boerderij winkel weer open
kan.
De boerderijwinkel is enkele we-

ken gesloten geweest, maat dat betekent niet dat de ondernemers in
deze winkel vakantie hebben gevierd. Behalve een uitgebreide bezorgdienst in Vorden, waar veel
vaste klanten gebruik van hebben
gemaakt, heeft de winkelier de gelegenheid aangegrepen om een
langgekoesterd plan ten uitvoer te
brengen. Ook al viel deze boerderijwinkel al op door zijn uitgebreide assortiment en frisse uitstraling, toch viel er nog wel wat te
verbeteren aan de inrichting.
Daarom is in de afgelopen weken
de hele winkel op z'n kop gezet.
Schappen zijn leeggehaald, kasten
gedemonteerd en elders weer opgebouwd en koelmeubelen vervangen.
Het resultaat is een ruimer ogende, overzichtelijke winkel met veel
ruimte voor verse groente, zuivel
en kaas. De nieuwe kaasvitrine
maakt een betere presentatie van
het grote assortiment (deels natuurlijk zelfgemaakte) kazen mogelijk en werkt bovendien veel
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praktischer. Het personeel hoeft
zich niet meer van de ene kant
van de winkel, waar zich voorheen
de kassa bevond, naar de andere te
spoeden om voor iemand een stuk
kaas te snijden. Kaasvitrine en
toonbank vormen nu een geheel.
Vanaf l mei a.s. kunnen consumenten weer terecht in de winkel
in het bos, voor gezonde en verantwoordelijk geproduceerde levensmiddelen. Op dinsdag l mei
wordt de winkel feestelijk heropend. Een en ander natuurlijk op
voorwaarde dat de situatie rond
MKZ niet verslechtert (zie advertentie).

5 jaar
•Vorden Zingt'
Aanstaande zondag 29 april 's
avonds staat er in de Dorpskerk
een hele mooie zangavond op het
programma. Het is dan precies 5
jaar geleden dat er met het succesvolle zangevenement 'Vorden
Zingt' op verzoek is begonnen en
dit wil de Herv./ Geref. Evangelisatiecommissie die de organisatie
van 'Vorden Zingt' in handen
heeft niet onopgemerkt laten
voorbijgaan. De voorbereidingen
zijn inmiddels in volle gang om er
iets moois van te maken, zo hebben onder andere alle Vordense
zangkoren een uitnodiging gekregen.
In de afgelopen 5 jaar zijn er natuurlijk heel wat verzoekliederen
gezongen en er zijn liederen die
telkens weer gevraagd worden
vanwege hun rijke inhoud. Deze
meest gevraagde liederen van 5
jaar 'Vorden Zingt' dus de 'tophits'
zullen aanstaande zondagavond
aan bod komen. Dat belooft dus
wat. Een avond om vrij te houden
en naar de Dorpskerk te komen.
Een kort meditatief moment zal er
worden gehouden door dhr. G. Beking uit Enschede. Hij is voor velen
inmiddels bekend want hij is al vaker in Vorden geweest. En natuurlijk is de vaste organist dhr. W. Kuipers uit Apeldoorn er ook en voor
deze speciale gelegenheid neemt
hij ook een trompettist mee, namelijk Rijk Heusinkveld zodat het
geheel extra feestelijk zal klinken.
Ze zullen ruim voor de aanvang al
een aantal fraaie liederen ten ge
hore brengen. De kerk zal dan ook
al vroegtijdig geopend zijn.
Voor eventueel vervoer naar de
kerk wordt gezorgd. Wie daarvan
gebruik wil maken kan bellen met
Alma Heijenk, tel. 551087 of Gerry
Groot Roessink, tel. 552809. Bij deze dames kan men ook terecht
voor het doorgeven van nieuwe
verzoek) es.
Onder de toren is er een boekentafel waar boeken gratis worden uitgeleend. Er zijn boeken over allerlei onderwerpen voor jong en oud.
Het is verrijkend om levensverhalen van anderen te lezen. Ook zijn
er gedichtenbundels, tijdschriften, kinderboeken, video's en diverse meeneemkranten.
Na afloop is er in 'de Voorde' een
gezellig samenzijn en kan er nagepraat worden onder het genot van
koffie of thee en frisdrank voor de
jongeren. En vanwege deze speciale "Vorden Zingt' zorgt de Evangelisatiecommissie voor een traktatie hierbij. De commissie hoopt op
een (over)volle Dorpskerk zondagavond en nodigt een ieder van
jong tot oud van harte uit!

Inleveren kopy rond Koninginnedag
In verband met Koninginnedag op maandag 30 april dient
de kopy voor advertenties en nieuws voor de editie die na
Koninginnedag verschijnt, uiterlijk op vrijdag 27 april a.s. om
09.00 uur bij ons binnen te zijn.
Wij verzoeken eenieder hiermee rekening te houden.
de Redactie

Koninginnefeest Vorden
alsnog afgelast
Het bestuur van de Oranjevereniging heeft alle activiteiten
die voor Koninginnedag waren
gepland, alsnog afgelast. Dit
geldt tevens voor de Oranjeavond op zaterdag 28 april. Ook
deze activiteiten gaan niet
door. Aanvankelijk lag het in de
bedoeling om op 30 april in
'aangepaste vorm', het Koninginnefeest te vieren.

viseerd geen festiviteiten te laten
plaatsvinden. Aangezien er in verschillende omliggende gemeentes
al tot afgelasting van het Koninginnefeest was besloten, was het
gemeentebestuur van Vorden bevreesd dat er daardoor een extra
toeloop naar Vorden zou ontstaan,
waardoor de handhaving van de
openbare orde in het gedrang zou
kunnen komen.

Frank Meulenbroek (voorzitter van
de Oranjevereniging): "We hebben
na een gesprek met burgemeester
Kamerling besloten om het feest
definitief niet door te laten gaan.
De burgemeester wees er op dat
vanuit de overheid werd gead-

Wij hebben de zienswijze van
burgemeester Kamerling gerespecteerd en tot afgelasting besloten.
Dat betekent dat wij het programma doorschuiven naar volgend
jaar", aldus voorzitter Frank Meulenbroek.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 april 10.00 uur ds. H. Westerink, in samenwerking met
jubilerende H.V.G. Koffiedrinken na de dienst; 19.00 uur zangdienst
dhr. G. Beking, Enschede "Vorden Zingt'.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 april 10.00 uur ds. C. Bochanen, Dieren. HA.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 april 10.00 uur ds. D.H. Borgers, Rijssen; 19.00 uur
Zangdienst in N.H. Kerk. Dhr. G. Beking, Enschede 'Vorden Zingt'
Dorpskerk.
R.K. kerk Vorden
Zondag 29 april 10.00 uur Eucharistieviering, met medewerking van
Cantémus Domino.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 28 april 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 29 april 10.00 uur Woord/Communiedienst.
Weekendwacht pastores
29-30 april J. Nijrolder, Baak/Rheden. Tel. (026) 49 53 118.
Weekenddienst huisartsen
28-29 april dhr. Dagevos, het Vaarwerk l, tel. 55 24 32.
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 ie.mand 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 27 april t/m 4 mei Apotheek Warnsveld, Runneboom
16, Warnsveld, tel. (0575) 572 495.
Tandartsen
28-29-30 april J.H. Hagedoorn, Lochem, telefoon (0573) 25 14 83.
Spreekuur voor spoedeisende gevallen zaterdag, zondag en maandag
van 11.30-12.00 uur.

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

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.

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 057S442772.
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 ge
meld 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-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureauvoor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijkiel. 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 0575-141942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op 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 Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. 0575-552749 of
0800-0230550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur. vrijdag 14.00-20.30 uur. zaterdag 10.00-12.00 uur.
WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdagvan 09.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdagen zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56. Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Perspncnalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 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.
Hobbycn 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).

• Wij zijn verhuisd van De
Boonk 47 naar De Delle 33,
7251 AJ Vorden. H.B. Maalderink en G. Maalderink-Jansen, tel. 0575-552490

Waarom
elders
gezocht
wanneer
het in
Vorden
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gekocht

VOORJAARSKRIEBELS
Blauwe druiven

QQQ Bolerosalade

Ov/ O 200 gram

500 gram

Hollandse bloemkool per stuk

Geschrapte
krieltjes per kiio

Voor hand en pers
Valencia's 10 voor

Stelen 500 gram

Panklare raap-
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Verse radijsjes P^ bos
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Fam. J. HUITINK

Burg. Gallëestraat 3, Tel.: 55 16 17

Kijk voor
meer
nieuws op:

• Voor nog geen 15,- een geschenkpakket met koffie, koffiekookboekje en kruiden! Wereldwinkel Vorden
• Afslankplannen? Laat het
hier niet bij! Wij kunnen u helpen. Bel vrijblijvend voor info
mevr. A. Eijsink, tel. 0575572127
• Te koop: 180 m grenen rabatdelen, werkende breedte
10 cm, dikte 12 mm, f 1,75 p/m.
Gazelle Tour de l'Avenir
racefiets f 250,-. Tel. 0575552123
• Aloe vera-producten voor
in- en uitwendig gebruik. Jannie Nijkamp, Warnsveld 0575521316 of 553632

Wij ga
weer open!

Keoordnieg 2 • Vordeh • Tel. (0575) 55 42 02

Grote
wüe kwark

• Wist u dat? CDA Vorden
staat voor welzijn en het stimuleren van het verenigingsleven
in de hele gemeente!
• Rommelmarkt 5 mei a.s. bij
de Hackfortse Molen, Het Hoge 66 van 10-14 uur. Heeft u
nog spullen (geen grote) inleveren 3 mei van 17-18 uur bij
de molen. Afhalen kan ook. Tel.
553060 of 552871
• Ik ben op zoek naar een ruime kamer, etage of woning
in Vorden. Wie kan mij helpen? Tel. 555388 (na 18 uur)
• Te huur: paardenstal met 4
boxen en 1 ha weiland; goede
uitrijmogelijkheden. Te koop:
Citroen type 2CV6, bouwjaar
1983, prijs f 4.000,-. Inl. tel.
0575-551813
• Blauw glasservies uit Vietnam en kleurig aardewerkservies uit Ecuador. Nu bij Wereldwinkel Vorden
• Gevraagd met spoed: energieke, zelfstandige hulp in
de huishouding voor 2 x 4
uur per week en: tuin/klusjesman voor 8 uur per week.
Echtpaar geen bezwaar. Tel.
's avonds na 19.00 uur 0575559185

Terug
van 'weggeweest'...
Met ingang van
29 april 2001
is mijn nieuwe adres:
Mevr. W.M.M. Siemerinkvan Spronsen
De Delle 101
7251 AJ Vorden
Telefoon 0575-554424

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

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

POLITIE VORDEN: 0900-8844

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer
0575-538046

1>e Vijfsprwg
Trading

handels-afzetrterkgebied van ttrtica-de
Therapeutische leef-werkgemeenschap et\
biologisch-dynamisch landbouwbedrijf

Voor eeh ruim assortiment
(kjwrlijke biologische levensmiddelen
* kaas v AH hè en geii
* diverse rassen aardappelen
* veel verse groenten en fruii
* diverse broodsoorien
* en vooral onze onvolprezen kwark
Openingstijden:
d'msdag, donderdag
eh vrijdag
nioehsdag
zaierdaa

vah 00.00 toi 12.30 mr
vah 03.00 toi 12.30 mr
eh 14.00 toi 1S.OO mr
vah OS. 00 tot 15.00 uur

Op zoek naar
dé echte engelse
<•herenkleding?
-—-^
^—^
Dan is het zeker de moeite waard
eens een kijkje te nemen hij Record
Mode in Zutphen: hét van oudsher
hekende adres voor Oostenrijkse en
engelse herenkleding. Bovendien
hehhen we ons gespecialiseerd in
vele soorten waxkleding en prettig
draaghare en sportieve outdoorkleding. Dus tot ziens bij Record Mode.
Beukerstraat 97, 7201 LC Zutphen
Telefoon (0575) 512124

Dé mode voor mannen!

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI

Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Telefoon 0575-492118 of 0575-552414

O

Huur
Mister Steam

Ik ben geboren op 13 april 2001,
weeg 3860 gram en ben 52 cm lang.
Ik heet

Femke
Mijn pappa en mamma zijn
Fred Bruil en Diana Domhof
Mijn broertje heet Riek

Mister Steam is te huur bij:

Teubenweg 9
7256 AH Keijenborg
Telefoon 0575-464473

meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Wilt u Femke komen zien,
bel dan even, anders slapen we misschien

l
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Mahlzeit!

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

----------------------------

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro
zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel
mengvoeders en
Biologische voeders
VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

.Eva
Zij weegt 4330 gram,
is 54 cm lang en is het zusje van Anne en Job.
20 april 2001.

4Duitse - bief stukken IQ
kalfsconfetti,
100 gr.

Voor uw

Barry en Janet Wijs-Meenink

VAARVAKANTIE

Holtmaet 1
7251 W Vorden
Telefoon 0575-554249

gaat u naar:

reizen
Kantoren te:
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237

Daphne

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Daphne is geboren op 22 april 2001 om 7.50 uur
en weegt 3430 gram.

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

179
2
45

95 notengehakt,
WO gr. '

1
Keurslager Vlogman
boterhamworst,
WO gr.

Rabobank
Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter

gem. filetlapjes
WO gr.

2
2

75 Zeeuws spek,
WO gr.

39 komkommersalade,

69

100 gr.

Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 05.75-551321

De trotse pappa en mamma zijn:
Gerben en Monique Vruggink
Hamminkweg 3
7251 RB Vorden
Telefoon 0575-552816
-------------------------
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Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen
aan het welslagen van ons 25-jarig huwelijksfeest.

'4
J

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de vele blijken van belangstelling, in welke vorm
dan ook, na het overlijden van

Bloemen waren zijn leven.

Henk van Kesteren
Henricus Johannes Antonius
sinds 1969 weduwnaar van Marie Balduk

We hebben een fijne dag gehad!

Christina Tjoonk-Kamperman

Te midden van hen die hem lief hadden en in gedachten van velen die hem dierbaar v^ren, is onze
lieve pa en opa rustig ingeslapen
•

Familie Kamperman
Wiersserweg 57-55
7261 MB Ruurlo

Dick en Rikie Morde
* 1 december 1921

t 21 april 2001

C ylvia

Vorden, april 2001
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Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van
De Wehme voor hun liefdevolle verzorging:

--------------------------------------.------------. Keijenborg: Willie en Ada
Miranda en Gerard
Chiel, Jordi
Vrijdag 6 april, de dag dat wij ons 50-jarig huweJ
Maikel
lijk vierden, is voor ons een onvergetelijke dag geDidam: Ineke en Guus
worden mede dankzij uw felicitaties, bloemen,
Marije, Renske, Jens
cadeaus enz.
Vorden: Meta t
Henk en Hanna Bosch-Radstaak
Lochem: Mieke en Frans t

l

Vorden: Hans en Sylvia
Kevin, Dion

Ouweleen 17
7255 WB Hengelo (Gld.)
: ;

»
>—.

—

Eefde: Rob en Martine

VÜM Resteren ^

Woensdag 25 april wegens familieomstandigheden de gehele dag

gesloten

>ty

Mededeling

%

Het besluit van de Oranjevereniging te Vorden om
op 3O april alle festiviteiten
af te gelasten. Is zeer zorgvuldig en weloverwogen
genomen.

Correspondentieadres:
H. Dunantweg 77, 7242 HE Lochem
Er is gelegenheid tot afscheid nemen
en condoleren dinsdag 24 april van
19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4a
te Vorden.

Het bestuur van de Vordense Ondernemers Vereniging respecteert deze beslissing.
In het verlengde hiervan
adviseren wij al onze leden
om, zoals gebruikelijk, op
Koninginnedag de bedrijven gesloten te houden.

De plechtigheid voorafgaande aan
de crematie vindt plaats woensdag
25 april om 11.15 uur in het crematorium Slangenburg, Nutselaer 4 te
Doetinchem.
Na de plechtigheid is er gelegenheid
tot condoleren in de koffiekamer van
het crematorium.

UAAPhArtntr

Het Jebbink 45 • 7251 BJ VorderT
Voor een afspraak 0575-463066

Vorden, De Delle 15

• 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

^
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Namens het bestuur van de
VOV,
H.H. Kettelerij, voorzitter
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QEMEENTE

BULLETIN

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving ontwerp-besluiten inzake voornemen tot
gedeeltelijke intrekking vergunning
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de openingstijden, met ingang van 27 april tot en met 11 mei 2001 ter inzage:
• Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefax: 0575-557444
• Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
• Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
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
• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
• dinsdag
van 1330 tot 20.30 uur
• woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

» donderdag
van 1330 tot 17.30 uur
• vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur
• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

1. het ontweip-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer
W.C Zweverink. Deldensebroekweg 13, 7251 PW Vorden op 27 juni
1995 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een
agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie N, nummer 342, adres inrichting Galgengoorweg 8 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder, in te trekken:
- om (bruto) 122 kilogram NH3 productieruimte over te dragen aan het
agrarisch bedrijf van maatschap Brinke, Schuurmansweg 3, 7156 SK
Beltrum (gemeente Eibergen);
- om (bruto) 465,5 kilogram NH3 productieruimte over te dragen aan het
agrarisch bedrijf van Handelsonderneming Wildenbeest, Sinderense
weg 74, 7065 BM Sinderen (gemeente Wisch).
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder O kilogram NH3
productieruimte. De depositie neemt met 834,3 mol af.
2. het ontwerp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer J.
Groot Jebbink. Galgengoorweg 8, 7251 JH Vorden op 26 oktober 1990
verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie
B, nummer 2559, adres inrichting Galgengoorweg 8 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder, gedeeltelijk in te trekken voor de overdracht van:
- (bruto) 90 kilogram NH3 productieruimte aan het agrarisch bedrijf van
de heer B.Th.M. Teunissen, Heikantseweg 12, 7031 HB Wehl;
- (bruto) 130 kilogram NFL productieruimte aan het agrarisch bedrijf
van maatschap Brinke, Schuurmansweg 3, 7156 SK Beltrum (gemeente
Eibergen).
Na afronding van deze transacties houdt vergunninghouder 632,5 kilogram NH3 productieruimte. De depositie neemt met 25,8 % af van 8616,7
naar 6393,2 mol.
Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 12
mei 2001. Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met
de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van de termijn van 2 we
ken van de ter inzagelegging.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE
MELDINGEN

KENNISGEVING

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
liggen met ingang van 27 april tot en met 7 juni 2001 ter inzage twee
meldingen algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
1. NUON Gamog Intra BV, Postbus 169,7200 AD Zutphen voor het van toe
passing worden van het Besluit gasdrukregel- en meetstations milieubeheer op een reeds opgericht gasdrukregel- en meetstations op de navolgende 19 lokaties:
Rondweg 4, Vordensebosweg 5, Schimmeldijk 2, Schuttestraat l, 5 en
6, de Leuke l, Ruurloseweg 46, 46A, 48, 78, 86, 90, 94, 96, 102, 104 en
110, Kostedeweg l en Onsteinseweg 22 te Vorden.
2. De heer A. Maalderink, Polweg 4, 7234 ST Wichmond voor het beëindigen van de bedrijfstak varkenshouderij van het bedrijf vanwege de
"Regeling beëindiging veehouderij takken".

'B RENGPUNTVOOR GROENAFVAL GROOT SUCCES
Op zaterdag 14 april was het dan
zover: de eerste keer dat u gebruik
kon maken van het mobiele brengpunt voor uw grof snoei- en tuinafval. Tussen 10.00 uur en 13.00
uur kon het snoei- en tuinafval
worden ingeleverd op het parkeerterrein bij sporthal het Jebbink.
Vanaf 10.00 uur waren een mede
werker van Berkel Milieu n.v. en
een medewerker van de gemeente
Vorden aanwezig om het snoei- en
tuinafval aan te nemen. Al snel
kwameji de eerste mensen in auto
met aanhanger hun snoei- en tuin-

yORDEN

afval afleveren. Dit liep tot 13.00 uur door en toen was de vrachtwagen
ook afgeladen vol. Uiteindelijk brachten zo'n 45 mensen in totaal onge
veer 15 m3 grof groenafval naar het brengpunt. Er werd positief gere
ageerd op dit initiatief om snoei- en tuinafval ook zelf te kunnen wegbrengen. Al met al dus een zeer geslaagde actie.
Het snoei- en tuinafval brengt Berkel milieu naar het afvalbrengpunt in
Zutphen. Daar versnippert de Firma Bruins & Kwast het en maakt men
er vervolgens in Goor compost van.
De eerstvolgende mogelijkheid om uw snoei- en tuinafval weer af te Ie
veren bij het brengpunt op het parkeerterrein van sporthal het Jebbink
is zaterdag 12 mei 2001. Tot en met september kunt u elke 2e zaterdag
van de maand met uw groenafval bij dit brengpunt terecht. Nadere informatie over het brengpunt en de huis-aan-huis inzameling groenafval
vindt u in de Afvalkalender 2001/2002.

l v.

RAGEN EN ANTWOORDEN
'GEEF HET DOOR, RECHTS GAAT VOOR'

1. Wat houdt de nieuwe maatregel precies in?
Op gelijkwaardige kruisingen (zie vraag 2) verle
nen bestuurders (zie vraag 3) voorrang aan alle be
stuurders die van rechts komen.

Geef het door,
rockt* gmml voor

2. Wat zijn gelijkwaardige kruisingen?
Dat zijn kruisingen waar de voorrang niet apart door bijvoorbeeld
verkeerslichten of verkeersborden en haaientanden geregeld is. Bovendien geldt een uitzondering bij een aansluiting van een onverharde weg op een verharde weg of een aansluiting in de vorm van
een inrit/uitrit. Voor die situaties veranderen de voorrangsregels
niet.
3. Wat zijn bestuurders?
Bestuurders zijn alle weggebruikers met uitzondering van voetgangers. Ook skaters, skeelers en steppers worden als voetgangers be
schouwd, evenals rolstoelers die van het trottoir of voetpad gebruik
maken. Tot de bestuurders worden dus gerekend: fietsers, snorfietsers, bromfietsers, bestuurders van een motorvoertuig, een brommobiel, een invalidenvoertuig of een (paard en) wagen, ruiters en ge
leiders van rijdieren, trekdieren of vee. Overigens houdt de tram een
uitzonderingspositie (zie vraag 8).
4. Is Nederland het eerste land dat deze maatregel invoert?
Integendeel. Nederland was de uitzondering. In de ons omringende
landen geldt al als principe dat automobilisten en (brom)fietsers de
zelfde voorrangsregels moeten volgen.
5. Waarom voert Nederland deze maatregel in?
Grotere duidelijkheid door vereenvoudiging van de verkeersregels is
de voornaamste reden. Bijkomende argumenten zijn: een meer ge
lijkwaardige positie voor fietsers in het verkeer en gelijktrekking van
verkeersregels in internationaal verband.
6. Is dat niet gevaarlijk, deze nieuwe maatregel?
Er zijn geen bijzondere problemen te verwachten, zolang de voorrangssituatie en het wegbeeld met elkaar in overeenstemming zijn.
Misverstanden over voorrang kunnen wel ontstaan wanneer de ene
weg veel belangrijker lijkt dan de andere. Dat is nu trouwens ook al
zo. Daarom is afgesproken de voorrang per kruispunt apart te rege
len op alle 'verkeersaders', voorzover dat nog niet gebeurd was (zie
vraag 9). Langs dat soort wegen, die bedoeld zijn om het verkeer vlot
te laten doorstromen, komen dus voorrangsborden en haaientanden, of een inrit/uitrit.
7. Hebben bestuurders van rechts dus altijd voorrang?
Dat is niet juist geformuleerd. Voorrang is niet iets waar je recht op
hebt. Voorrang moet verleend worden. De nieuwe voorrangsregel
geldt overigens alleen op gelijkwaardige kruisingen (zie vraag 2).
8. Moet een trambestuurder nu ook voorrang verlenen aan bestuurders van rechts?
Nee, de voorrangsregels voor de tram blijven gelijk. De tram krijgt op
gelijkwaardige kruisingen altijd voorrang, ongeacht of hij van rechts
of van links komt.
9. Bij mij in de buurt zijn gevaarlijke kruisingen. Wat doet het
ministerie van Verkeer en Waterstaat daar aan?
In het kader van het Startprogramma Duurzaam Veilig heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat een aantal afspraken gemaakt
met de wegbeheerders. Dat zijn de gemeenten, waterschappen, provincies en rijkswaterstaat. Bij hen ligt de verantwoordelijkheid voor
het aanleggen of ombouwen van wegen. Een van die afspraken is het
apart regelen van de voorrang op verkeersaders en het aanpakken
van knelpunten op andere wegen in verband met de nieuwe voorrangsregel. Daarvoor is een rijksbijdrage verstrekt van ruim 50 miljoen gulden.
10. Moet men op een woonerf of in een 30 km-zone ook voorrang
verlenen aan bestuurders van rechts?
Ja (zie vragen 2 en 7). Bij het verlaten van een woonerf geldt reeds dat
u voorrang moet verlenen aan alle weggebruikers, dus ook aan voetgangers.
11. Bevordert deze maatregel de veiligheid?
De nieuwe voorrangsregel in combinatie met het apart regelen van
de voorrang op verkeersaders is gunstig voor de verkeersveiligheid
(zie vraag 6).
12. Waarom start de voorlichtingscampagne zo laat?
De campagne begint ongeveer een maand vóór de invoering van de

maatregel. De tijd tussen campagnestart en invoeringsdatum moet
niet te lang zijn, anders verslapt de aandacht bij het publiek. Voor
publiekscampagnes geldt in het algemeen: beter wat korter en intensiever dan langer en minder intensief. Bovendien wil men moge
lijke verwarring over het moment van invoering zoveel mogelijk uitsluiten.
13. Worden fietsers altijd in het gelijk gesteld bij een verkeersongeval?
Bij de financiële afwikkeling van een verkeersongeval met een fietser of een voetganger wordt niet alleen naar de schuldvraag gekeken.
Ook al heeft de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig (auto,
brommer, tractor, etc.) geen schuld aan het ongeval, toch is hij aansprakelijk voor minimaal 50% van de schade van de fietser of voetganger. Gaat het om kinderen beneden de 14 jaar dan blijkt uit de
rechtspraak dat de automobilist doorgaans méér dan 50% van de
schade moet betalen. Alleen als aangetoond kan worden dat er sprake is van overmacht, is de automobilist niet aansprakelijk. Momenteel wordt er door het ministerie van Justitie aan gewerkt om een
dergelijke op de praktijk gebaseerde aansprakelijkheidsregeling in
het Burgerlijk Wetboek op te nemen.
14. Wat moet ik allemaal weten om deze maatregel toe te kunnen
passen?
Naast kennis van de verkeersregels en weten dat de nieuwe voorrangsregel ingaat per l mei 2001, is van groot belang om kruisingen
voorzichtig te naderen. Dat geldt zeker zolang nog niet iedereen aan
de nieuwe regel gewend is. Neem niet zomaar aan dat je voorrang
krijgt. Oogcontact met de medeweggebruiker kan daarbij een belangrijke rol spelen.
15. Wat is het grootste voordeel van deze maatregel?
Dat de voorrangsregels eenvoudiger worden en dus duidelijker.
16. Wat is het grootste nadeel van deze maatregel?
Dat het tijd kost voordat iedereen volkomen gewend is aan de nieuwe voorrangsregel.

28. Waar kan ik meer informatie krijgen over deze maatregel?
Landelijk
: Postbus 51 infolijn: 0800-8051, vanaf april 2001
Regionaal
: Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid, tel.: 026-3599840 fax.: 026-3598208
Postbus 9090 6800 GX Arnhem
Lokaal
: gemeente
Website
: www.geefhetdoor.nl, vanaf april 2001

Geef het door.
rechts gaat voor
IJZIGING LEGEN

In plaats van op maandag 30 april, Koninginnnedag, worden de mini-containers op zaterdag 28 april 2001 ge
leegd.
De inzamelaar start om 07.00 uur. Zet uw container dus op tijd aan de weg.

FSLUTTEN GEDEELTE BAAKSEWEG
In verband met het aanleggen van een busdrempel en het uitvoeren van onderhoud is de Baakseweg, tussen de
Rondweg en de Kruisdijk, van 23 tot en met 27 april aanstaande van 07.00 tot 17.00 uur afgesloten voor het verkeer.

NSPRAAK FUSIE VHS (PLUS)

17. Zijn er nog uitzonderingen op deze maatregel?
(zie antwoord op vraag 2 en 3).
18. Wat betekent deze maatregel voor voetgangers, skeelers, skaters en mensen op een step?
Voor deze verkeersdeelnemers verandert er niets (zie vraag 3). Hetzelfde geldt voor rolstoelers die van het trottoir of voetpad gebruik
maken.
19. Wie is er verantwoordelijk voor het, zonodig, aanpassen van
een kruising?
Dat zijn de wegbeheerders ( zie vraag 9).

MINI-CONTAINERS

Binnenkort krijgt iedereen een informatiefolder over de fusie tussen de gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen (plus) in de bus. Van l tot en met 29 mei 2001 kan iedereen, gedurende de openingstijden van het ge
meentehuis, de rapporten over de fusie en het ontwerp-raadsvoorstel inzien in het gemeentehuis.
Op 22 mei is er een hoorzitting in het Pantoffel tje, iedereen is daar van harte welkom om zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. De zaal is open vanaf 19.30 uur. U kunt uw zienswijze/uw vragen gedurende de termijn van ter inzagelegging ook schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. Schriftelijk ge
stelde vragen beantwoorden burgemeester en wethouders zo mogelijk bij de hoorzitting op 22 mei en bij het
opstellen van een definitief raadsvoorstel.
Meer informatie kunt u lezen in de folder en in Gemeentebulletin van de komende weken.

20. Wie is er aansprakelijk voor ongevallen als gevolg van de maatregel?
De verantwoordelijkheid bij een eventueel ongeval ligt bij de wegge
bruikers. Het is aan de rechter om te bepalen wie welk deel van de
schade voor zijn rekening moet nemen. Deze zal rekening houden
met verkeersfouten, maar ook met gebrek aan voorzichtigheid (zie
waag 13).
21. Wie is er aansprakelijk voor ongevallen op kruisingen die niet
zijn aangepast?
Zie antwoord op vraag 20. Ook in dit geval geldt dat de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de weggebruikers ligt. Maar het is
denkbaar dat getracht wordt (een deel van) de schade op de wegbe
heerder te verhalen, indien de inrichting van de kruising als het ware uitlokt tot het maken van fouten.
22. Wordt de fietser niet bevoordeeld met deze maatregel?
Als gevolg van deze wijziging hoeven fietsers inderdaad wat minder
vaak vaart te minderen om voorrang te verlenen. Maar ook automobilisten gaan er, over het algemeen genomen, niet op achteruit. Weliswaar zullen zij op ondergeschikte wegen wat vaker moeten stoppen om voorrang te verlenen, maar daar staat tegenover dat op verkeersaders de voorrang apart geregeld wordt, voorzover dat nog niet
gebeurd was. Dat bevordert dus de doorstroming van auto's én fietsers op de relatief drukke wegen.
23. Wat gebeurt er met fietsers die onverlicht voorrang nemen van
rechts?
Die nemen een groot risico. Zorg dus goed voor de verlichting en ook
voor de (verplichte) zij reflectie langs de fietsbanden. Zomaar voorrang nemen is trouwens nooit verstandig. Probeer oogcontact te leggen om te zien of je voorrang krijgt.
24. Is er onderzoek gedaan naar de effecten van deze maatregel?
Helaas is het onmogelijk om zo'n maatregel in een proeftuin te onderzoeken. Je kunt deze wijziging ook niet voor een paar jaar in een
klein stukje van het land invoeren. Wel is informatie ingewonnen in
andere landen. Op grond daarvan is door verkeersveiligheidsexperts
geadviseerd om de wijziging te combineren met het apart regelen
van de voorrang op verkeersaders (zie vraag 6 en 9). Dat is ook de
praktijk in de ons omringende landen.
25. Is er lesmateriaal beschikbaar?
Door middel van lesbrieven wordt binnen het basisonderwijs, het
voortgezet onderwijs en het volwassenenonderwijs uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe voorrangsregel. Bovendien wordt het
onderwerp behandeld in het weekkrantjournaal en de weekkrant
van Teleac/NOT.
26. Gaat de politie de naleving van deze nieuwe regel controleren?
De politie gaat in de periode augustus-oktober, als de scholen weer
beginnen, motorvoertuigen die gelijkwaardige kruisingen naderen,
gericht op snelheid controleren. Bovendien worden in de periode oktober-november (brom)fietsers extra gecontroleerd op zichtbaarheid
(verlichting en reflectie).
27. Wanneer en waar gaat de maatregel in?
Op l mei 2001 op alle gelijkwaardige kruisingen (zie vraag 2) in Ne
derland.

IAATSEN SPEELTOESTELLEN OP SPEELTERREIN LANGS HET WIEMELINK
Burgemeester en wethouders willen op het trapveld op de hoek van het Wiemelink met de Mispelkampdijk
speeltoestellen plaatsen. Het ontwerp-plan omvat een door een hekwerk omgeven speelterrein in de vorm van
een vlieger. De staart wordt gevormd door een zestal bokspring palen. Aan de kant van de Mispelkampdijk komt
een verhard gedeelte met een aantal bankjes. Het terrein krijgt zo naast een speelfunctie ook een functie als
ontmoetingsplaats. Op het terrein komen zes speeltoestellen waaronder een gecombineerd klim/glijtoestel
voor kleine kinderen. Voor de wat grotere kinderen wordt er een uitdagend groot combinatietoestel geplaatst.
Op dit toestel kunnen meerdere kinderen naar hartelust klimmen en klauteren. Ook komt er een draaitoestel.
De skateboard baan en het trapveld blijven gehandhaafd Het huidige voetbaldoel wordt vervangen door een ge
combineerd doel/basketbalpaal/ballenvanger.
Vrijstelling bestemmingsplan
Voor het plaatsen van speeltoestellen die hoger zijn dan 1,25 meter is vrijstelling van het bestemmingsplan
"Vorden west en zuid 1992" nodig. Burgemeester en wethouders zijn van plan hiervoor, met toepassing van artikel 14 lid 5, vrijstelling te verlenen van artikel 14 lid 4 van het bestemmingsplan "Vorden west en zuid 1992".
Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het ontwerp-plan en de vrijstelling van het bestemmingsplan. Van 25 april tot en met 9 mei 2001 ligt het ontwerp-plan en de op de vrijstelling van het bestemmingsplan betrekking hebbende stukken tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00
uur en op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur) ter inzage op de afdeling gemeentewerken van het ge
meentehuis (boerderij). Gedurende deze termijn kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke reacties
kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Vorden, postbus 9001, 7250 HA Vorden. U kunt uw reactie ook mondeling kenbaar maken aan de medewerkers van de afdeling gemeentewerken.

OUWAANVRAGEN
plaats

aanvrager

inhoud

datum ontvangst

het Eelmerink 7

B.H. Biesemaat

plaatsen dakkapel

12-04-2001

Wiersserbroekweg 18 D. Klein Geltink

inpandig veranderen woning

17-04-2001

Weppel l

W.J.C. Haas

bouwen woning met praktijkruimte

17-04-2001

Kerkhoflaan 3

TJ.M. van Mierlo

vergroten bedrijfshal

17-04-2001

Mispelkampdijk Ie

P.G.M. Pijnappel

plaatsen kapberg

19-04-2001

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

aiSfal
MOOI JVDEEGENOMEN"

J!1 T/VERGUNNINGEN
Bouwen
inhoud

vrijstelling

Deldensebroekweg 9 mevrouw J.N. Gerritsen

vernieuwen bergruimte
annex stallingsruimte

overgang agrarische naar
woondoeleinden

Hendrik van Bramerenstraat l

bouwen overkapping

plaats

aanvrager

mevrouw L. van Dam

Onsteinseweg 3 en 5 R. Groot Nuelend

bouwen garage met bergruimte

Beatrixlaan 13

H.G. Winkels

vergroten woning

Zutphenseweg 26

Rabobank Graafschap
West

tijdelijk plaatsen kantoor- overschrijden rooilijn
gebouw

diversen
Weppel 5

de Lathmer

aanleggen invalidenparkeerplaats

Paasraces
Assen

Foto Henk Teerink

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

'N,EACHTERHOEK
GEN DAGEN GEEN TREINVERKEER

IN DE

Vanaf zaterdag 28 april tot en met zondag 6 mei rijden er geen treinen tussen Winterswijk-Zutphen en Winterswij k-Doetinchem. Railinfrabeheer gaat werkzaamheden verrichten aan het spoor. Dit is nodig omdat Syntus vanaf 10 juni twee keer, in plaats van één keer per uur met de nieuwe light-rail treinen gaat rijden. Syntus
zet in deze periode bussen in om reizigers te vervoeren. Maximaal moet u rekening houden met een halfuur
extra reistijd. De bussen vertrekken vanaf de stations enkele minuten later dan de gebruikelijke treinvertrektijden.

Parel van Vorden voor
't Beecldand

Op maandag 16 april werd in
Assen de Ie wedstrijd om het
ONK verreden.
Het duo reed op zaterdag een Ie
trainingstijd met hun zijspan, met
een tijd die 2 seconden sneller was
dan hun concurrenten op de 2e
plaats. Ondanks de koude weersomstandigheden wisten zij een
tijd neer te zetten die sneller was
als vorig jaar. Ook maandag was
het weer erg koud.
Ondanks het weer werd er goed gepresteerd door als Ie te finishen

PvdA belegde een hoorzitting
over de Gemeentelijke herindeling van Vorden, Hengelo en
Steenderen op 19 april.

Dagvoorzitter Arthur Bargerbos
opende de bijeenkomst namens de
betrokken partij besturen en deelde mee, dat het ingehuurde adviesbureau klaar is met zijn opdracht en heeft een rapport uitgebracht. De betrokken Gemeenteraden zullen zich nu gaan buigen
over de aanbevelingen en conclusies. Echter van groot belang is wat
de burgers er zelf van vinden. Aanwezig waren dan ook de betrokken Wethouders Henk Boogaard
(Vorden), Nees van Petersen (Hengelo) en Bart van Rooy (Steende
ren). Alle drie zijn nauw betrokken
geweest bij de voorbereidingen en
aan hen werd verzocht een korte
inleiding te houden.

De voorzitter van de Werkgroep
"Leefbaarheid Vorden", de heer
Gosse Terpstra lichtte de uitverkiezing als volgt toe: " In de eerste
plaats moet men het zien als het
geven van een compliment. De
Werkgroep, bestaande uit vrijwilligers van onafhankelijke Vordena-

ren, stimuleert "dingen" die er toe
leiden dat Vorden leefbaar is en
blijft. Deze Parel is dus een compliment voor 't Beeckland. De
school bestaat al lang en er heerst
zowel binnen als buiten een sfeer
van iets "genoeglijks" en "vertrouwds".
Echter, de school werd te klein.
Dus moest er uitgebreid worden.
Na ellenlange vergaderingen is het
huidige pand tot stand gekomen.
Het is gelukkig geen blokkendoos
geworden", leraren en leerlingen
voelen zich er thuis", aldus Terpstra, die vervolgens een compliment uitsprak richting architect
Michiel Lammerink van Architectenbureau Peters en Heijs.
Directeur Paas toonde zich verguld met de prijs. Destijds bij de
opening van de school zei hij gek-

scherend dat door deze verbouw
de waarde van de huizen in de
straat met sprongen omhoog zou
gaan. "Door deze Parel straalt er
nog meer van waarde uit", zo
sprak hij.
De Werkgroep Leefbaarheid Vorden had nog een presentje voor 't
Beeckland in petto. Jaap Kettelerij
van de Werkgroep kwam vervolgens met een kruiwagen binnen
met daarop een prachtige struik
genaamd "cercidiphyllum japonicum" oftewel een Katsuraboom afkomstig uit Japan c.q. China. Hij
overhandigde deze boom aan de
rector drs. J.C.E. Meij.
De uitreiking van de Parel van Vorden werd bijgewoond door de directie en onderwijzend personeel.
Namens de gemeente Vorden was
burgemeester E.J.C. Kamerling
aanwezig.

Een geslaagd weekend voor de
combinatie. (Op de foto te zien
met hun gerestylde zij span).
Uitslagen van andere regionale
rijders: 7e Hans Smees, 8e Jarno
Boesveld, 20e Tonny Wassink in de
klasse 250 cc.
Torleif Hartelman uit Hengelo
werd uitstekend 4e in de supersport 600.

Partij van de Arbeid
De PvdA Vorden, Hengelo en
Steenderen hebben onder grote
belangstelling een hoorzitting gehouden voor de burgers van de betrokken Gemeenten in restaurant
Den Bremer te Toldijk.

De werkgroep Leefbaarheid
Vorden kiest ieder jaar de "Parel van Vorden". Dinsdagmiddag 17 april werd deze Parel
over het jaar 2000, overhandigd
aan de heer W. Paas, directeur
van t Beeckland aan het Hoge.
De school heeft deze Parel 'Verdiend" vanweg de verbouwing
c.q. uitbreiding. Deze heeft het
afgelopen jaar plaatsgevonden,
waarbij de stijl van het gebouw
intact is gebleven. Het gebouw
past uitstekend in de omgeving
van het Hoge.

met 13 seconden voorsprong op
het Engelse duo Williams/Crow,
3e werden Göttlich/Helbig uit
Duitsland.

Henk Boogaard benadrukte de
noodzaak om te fuseren, zeker tussen de VHS Gemeenten en sloot
niet uit dat voor wat hem betreft
ook de Gemeente Zelhem,
Dremt/Keppel mee mogen doen.
Ook de Gemeenteraad van Vorden
zou zich in die samenstelling kunnen vinden aldus Henk Boogaard.
De schaalvergroting kan plaats
vinden met behoud van de eigen
woongemeenschap benadrukte
Henk Boogaard.
Nees van Petersen is ook niet tegen
een fusie tussen de VHS Gemeenten en deelde daarbij mee, dat hij
als Wethouder en de Gemeente
raad van Hengelo absoluut niet
zitten te wachten op een uitbreiding met de Gemeente Zelhem en
Dremt/Keppel. Overigens was spre
ker er van overtuigd dat de Provincie ook geen voorstander is voor
een fusie met vijf Gemeenten. Er
zijn meer bunders land dan inwoners bij zo'n grote plattelandsge
meente betoogde Petersen, waardoor de afstand tussen burger en
plaatselijke overheid veel te groot
wordt.

Bart van Rooy betoogde, dat de Ge
meente Hengelo en de Gemeente
Steenderen al in een vroeg stadium plannen hadden om te fuse
ren. Daar kwam later de Gemeente Vorden bij en ook deze spreker
was van oordeel, dat een platte
lands Gemeente van VHS groot ge
noeg is.
Verder betoogde de Rooy dat het
onderzoeksbureau bij de Steende
rense Raad niet overtuigend is
overgekomen, zeker niet als het
gaat om een fusie met vijf Ge
meenten in plaats van drie Ge
meenten. Achterhoekers zitten te
wachten op maatwerk en niet op
een hele grote plattelands Gemeente, aldus de Rooy.
Na de pauze kregen de talloze aanwezigen de gelegenheid 'om met
de drie PvdA-Wethouders in discussie te gaan, onder leiding van
dagvoorzitter Arthur Bargerbos.
Laatste had het moeilijk om de discussie in goede banen te leiden,
welke hem overigens goed afging.
De sfeer onder de aanwezigen was
goed en er werden kritische vragen gesteld. Als rode draad door de
discussie liep telkens weer de
vraag over de meerwaarde van een
fusie, of het nu een fusie van drie
danwei vijf Gemeenten moeten
worden. Ook over het behoud van
de eigen kernen werden veel vragen gesteld.
De vragen werden helder beantwoord door de drie PvdA-Wethouders. Rond de klok van half elf
werd er samengevat en hield dagvoorzitter Bargerbos een peiling
onder de aanwezigen naar de fusiekeuze van drie, vier of vijf Ge
meenten.
Een overgrote meerderheid van de
aanwezigen zijn voor een fusie tussen de VHS Gemeenten en wezen
een fusie met vijf Gemeenten met
minderheid van stemmen af. Een
fusie met (zonder Zelhem) kon nie
mand zich in vinden.
Dagvoorzitter Bargerbos sloot af
met dank aan alle aanwezigen
voor hun inbreng in de discussie
en dankte de betrokken Wethouders voor hun bijdrage in de discussie.

Dankzij onze rechtsbij standsverzekering
hoefden we dat niet te pikken.

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

De rechtsbijstandsverzekering

voor service,
kwaliteit en
vakmanschap

van Interpolis biedt u hulp bij juridi-

Rowi Hengelo (Gld.)

conflicten, maar ook als u bij officiële

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

instanties uw gelijk zoekt, in zulke

sche problemen. Bij schade en

gevallen gaan juridische deskundi-

Fax 0575-467652
Rowi Oinxperlo

gen voor u aan de slag. Deze verze-

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

kering is onderdeel van de Alles

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

in één Polis. Dat betekent: profiteren
van aantrekkelijke premiekortingen.
Meer weten? Neem gerust contact
met ons op. Dan is alles snel

Rabobank

neuws op:

geregeld!

De Alles in één Polis gemakkelijk en voordelig geregeld.

Rabobank

Kantoren te:

Graafschap-West

Vorden
Hengelo
Steenderen

Zutphenseweg 26
Raadhuisstraat 21
Burg. Smitstraat 21

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

Jansen & gal

GRAFMONUMENTEN

NORDEKv.

telefoon: 0575-558237
telefoon: 0575-558340
telefoon: 0575-558105

autoschadebedriif

MARINUS J. HESSELINK B.V.

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Sinds 1908

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta

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

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
Autoglasservice - Leenauto gratis eto.
Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
BOVAC Telefoon 0575-571660

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

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

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

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6

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

Bistro/IJssalon

de Rotonde

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

in Vorden
heeft plaats voor een

• fulltime zelfstandig
werkende kok

In plaats van één stempel per besteding van f 25,- krijgt u nu liefst
TWEE stempels op uw spaarkaart.
Dat betekent dubbel zo snel die
25 piek korting bij elkaar sparen.
Voor maar 20 stempeltjes heeft u deze al te pakken. De actie loopt tot en
met 12 mei 2001 dus kom snel zoveel mogelijk voordeel opdoen.

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

Voor info en sollicitatie:
Bistro de Rotonde t.a.v. T. Kniewallner,
Kerkstraat 3, 7251 BC Vorden,
tel. 0575-551519

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

<**^l|p0

vS'

Bij ons zorgen

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

schildersbedrff

Uvl
Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208

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

HARMSEN

HOME

Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

Wij zijn geopend van:
maandag t/m donderdag van
vrijdag van
zaterdag van
U bent welkom

8.30-17.30 uur
8.30-21.00 uur
8.30-16.00 uur

DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON

Informatieavonden
voor inwoners uit Vorden

Prijswinnaars bij
Videotheek Vorden

Naar aanleiding van de aanhouding op 5 maart van de 41-jarige man uit Vorden, die verdacht
wordt van ontucht met minderjarigen, zijn er informatieavonden gehouden voor verontruste
inwoners uit Vorden.
Deze voorlichtingsavonden in het
Dorpscentrum in Vorden, zijn op
woensdagavond 11 april en dinsdagavond 17 april gehouden. Dit
om ouders informatie te geven
over het politieonderzoek dat
loopt tegen de 41-jarige inwoner
uit Vorden.

In overleg met de diverse schoolleidingen en het gemeentebestuur
van Vorden is door medewerkers
van de politie, justitie en hulpverlenende instanties voorlichting ge
ven over de verloop van een derge
lijk onderzoek en de hulpverle
ning aan slachtoffers en ouders.
De bijeenkomsten zijn in twee sessies verdeeld, te weten: de eerste
was voor ouders van drie basisscholen in Vorden; de tweede
avond was voor bewoners van de
buurt waarin de verdachte woonde.

Heb vertrouwen.,.!
Gaan twee vrouwen in de rouw,
naar een land van hoop op zegen.
Kiezen voor elkaar in trouw,
delen wat haar wordt gegeven.
Al het jouwe is het mijne,
zusterschap in 't groot en 't kleine.
Zondagmorgen 29 april is er weer
een jeugddienst in de Remigiuskerk te Hengelo Gld. Samen met
de jongste catechesegroep heeft de
jeugddienstcommissie deze dienst
voorbereid. Ze hebben met elkaar
gepraat over vertrouwen.
Klanten die bij Videotheek Vorden een sterfilm huren krijgen
een stempel, is de kaart vol? elfde film gratis.

l x per jaar trekken we een winnaar uit de ingeleverde kaarten!
De hoofdprijswinnaar van dit jaar
is de fam. Gombert uit Vorden.

Donderdag 19 april werd de K.T.V.
overhandigd in de winkel.

Dames scoren
als warme broodjes

Vertrouwen hebben in vrienden
en familie, in jezelf, in de toe
komst en in God. Vaak is vertrouwen hebben in iets of iemand niet
gemakkelijk. In de bijbel staat een
verhaal dat goed weergeeft hoe

mensen vertrouwen kunnen hebben in elkaar, in God en in de toe
komst. Dit is het verhaal van Ruth.
Ruth liet als een vluchteling haar
land Moab en haar familie achter
om met Naomi mee naar Israël te
gaan. Ruth had een groot vertrouwen in haar schoonmoeder Naomi
en in haar geloof in God.
Heb ook vertrouwen en kom zondagmorgen 29 april naar de Remigiuskerk zodat we samen verder
kunnen praten en nadenken over
het thema 'Heb vertrouwen...!'.
Men krijgt in de dienst muzikale
ondersteuning van het koor Reborn
uit Wichmond.

Mens-en-lezen - originele
fototentoonstelling
Het leesgedrag van mensen verandert. In de toekomst laden we ons
kleine U-boek computertje in met de tekst van een roman of van
een krant of tijdschrift. Het beeldscherm ter grootte van een boekpagina lezen we thuis in een luie stoel, in bed of in de trein. Geen
boek meer nodig en ook die lastig-grote krant is dan tot een leesbaar formaat teruggebracht. Verre toekomstmuziek? Cultuur-wethouder Henk Boogaard, die zaterdag de fototentoonstelling 'Mensen-lezen' opende in de Openbare Bibliotheek, gelooft er heilig in.
Al zal hij ook dan - bekende hij - evenals nu zelden een boek lezen.
Als er - zo dacht bibliothecaris Maria Geluk ongeveer een jaar gele
den - als er zoveel gaat veranderen
in het leesgedrag van de mens dan
is het goed in een fotoserie te laten
zien welke relatie de mens op dit
moment nog heeft met het ge
schreven woord.

De dames recreanten van volleybalvereniging Pelgrum Makelaars / DASH hebben nog
nooit zo goed gedraaid in de re
creantencompetitie als dit jaar.

meedraaiden in hun klasse. Speelster en coördinator van de recre
anten Ria Pasman: "We hebben er
wat jongere speelsters bij.

Waarschijnlijk komt het door het
nieuwe flitsende outfit van bakke
rij Joop Bruggink dat ze bovenin

Bovendien was het reuze gezellig
dit seizoen dus dat zal ook wel ge
holpen hebben."
Op de foto: bovenaan de nieuwe

Ingezonden mededeling

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

OPENBARE DANKBETUIGING
AAN DE TEGELTOKO
Namens vele bewoners van de

sponsor bakker Joop Bruggink; bovenste rij: Herma Bruggink, Marga
Bruinsma, Mirjam Kolpoort, Miranda Voskamp, Joke Holtrigter,
Ria Pasman en trainer Piet de
Vries; onderste rij: üdwien Korstee, Marijke Ruesink, Ansje Vrie
link en Yvonne Nijland.

Kranenburg, zeg ik U dank voor
het feit dat U het zo vreselijk
ontsierende, landschapsschoonheid aantastende reclamebord dat
bij ons langs de Ruurloseweg
stond, hebt verwijderd.

nezen van mijn voornemen nooit
een stap in uw winkel te zetten.
En wie weet, misschien zal door
Uw goede voorbeeld dan ook zo'n
bord als dat van 'de Boggelaar' verdwijnen.

Als U nu ook nog hetzelfde doet
met het aan de Warnsveldse kant
geplaatste bord, ben ik geheel ge

Kranenburg, 21 april 2001
Ir F. Kuiper, Ruurloseweg 70

Dat idee sprak de leden van de
Stichting Vrienden van de Openbare Bibliotheek zo aan dat het
idee kon worden gerealiseerd.
Geert de Groot, een jonge Almense
fotograaf die o.a. al veel knappe
portretten hééft gemaakt, aanvaardde de opdracht om een twintigtal inwoners van Vorden te portretteren in relatie met boeken of
andere lectuur. Het resultaat is
een verrassende visie op de mens
en zijn of haar leesgedrag. Een se
rie foto's in zwart-wit die bewondering afdwingt en nu tot 19 mei
is te zien in de 'Galerij' van de bibliotheek tijdens de normale ope
ningsuren.
VEELZIJDIG BEELD
Fotograaf de Groot is er in ge
slaagd de 'modellen' treffend in
hun natuurlijke omgeving te fotograferen. Een tevreden mens die in
het café zijn morgenkrantje leest,
de scholier die niet uit vrije wil
een echt boek moet lezen en dan
maar kiest voor 'De Aanslag' van
Harry Mulisch, de kindertjes van
een Afghaans gezin die samen met
hun moeder een Nederlands kinderboek lezen en de mevrouw die
op het Vordense marktplein loempia's verkoopt en tussendoor even

tijd heeft om een boek te lezen...
zo zijn er een en twintig van dit
soort foto's van voornamelijk Vordense mensen die laten zien hoe
veel de lectuur in gedrukte vorm
nu nog voor hen betekent. Totdat
over misschien drie of hooguit
tien jaar ook het boek en tijdschrift waarschijnlijk tot het verle
den zullen behoren.
OOK IN ANDERE PLAATSEN
Het idee om 'mens-en-lezen' in
beelden te vangen is eigenlijk zo
vanzelfsprekend dat ook andere
bibliotheken in ons land er be
langstelling voor bleken te hebben. De fotoserie zal daarom na 17
mei worden geëxposeerd in nog
een achttal bibliotheken in Nederland. Door de vergoeding die ze
daarvoor betalen kan een groot
deel van de kosten van de opnamen en het inlijsten van de foto's
worden gedekt. En krijgt een idee
dat in Vorden is geboren een landelijke toepassing.
Tijdens de opening, waarbij de foto's ook in de vorm van dia's werden gepresenteerd, waren nage
noeg alle geportretteerden aanwe
zig en konden ze zien hoe gevoelig
en kundig fotograaf Geert de
Groot hen in beeld heeft gebracht.
Ze werden voor hun belangeloze
medewerking hartelijk bedankt
door de organisatoren die, na deze
geslaagde opening van de expositie, voldaan waren dat dit initiatief met zo'n voortreffelijk resultaat kon worden afgerond.
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Valeweide
Bloemen en planten
INVERSE SPINAZI
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Fruithandel

Huusken en [n.

ARIE MINK BAKKERIJ 'T STOEPJE VORDEN
BERUNER BOLLE!
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MAGERE RUNDERLAPPEN OF MUIS
1kg

4 HAASFILETLAPJES

11,00

naturel of gekruid

RUNDERSUCADELAPPEN
1kg

Weekpakket
vleeswaren

10,00

4 GELDERSE SCHIJVEN

RIBKARBONADE
1 kg

5,00

11,00

ZEEUWS SPEK
SCHOUDERHAM
PALINGWORST

Elke week op de markt in Vorden

NU VOOR

Uw vakslager DIJKGRAAF

10,00

10 POTEN

HAANTJES
kilo

10,00

b,/b
zakje kruiden gratis

Deze week bij inlevering van deze bon

Teckel sportsokken

KALKOENFILET

wit en gekleurd
l bundel IO,2 bundels 1Sf'

Poelier Hoffman

Koster Been mode

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

Nieuw bij u op de markt!

Wij zoeken
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Oranje aanbieding

een vlotte medewerkster

Streeppolo
Piraatbroek

voor de vriidagmarkt in Vorden
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Vishandel

Tot vrijdag - Groeten Karin

'Hengel'

Karin's kleding

Muzikale
Koninginnedag
Zaken

Herberg Pop

Ondanks alle ellende en dierenleed die de MKZ crisis verspreidt, hopen we met zijn allen toch een bescheiden muzikaal feestje te vieren,
ter ere natuurlijk van ons aller Koningin. Buiten is alles afgeblazen maar het muziekprogamma 's middags wordt in zijn geheel overgenomen
door Hannie van De Herberg ! Is er gelukkig toch nog wat te beleven op deze feestelijke dag. Het koninginnefeest hoort voor iedereen toegankelijk te zijn
dus is besloten dat de entree vrij is. We hopen jong en oud tegen te komen op deze muzikale middag.

13.30-14.30

14.45-15.45

16.00-17.00

De naam zegt het al een beetje; we gaan terug naar de
roots met deze muzikanten. De roots van onder andere
Herman Brood en Willy De Ville afgewisseld met eigen
nummers.
Ze hebben er zin in om dit festival te openen !

Vraag van de organisatie: beschrijf je bandje eens in een
paar woorden.
Antwoord: Heerlijke heavy funk, overgoten met een saus
van verse soul, gegratineerd met een crunchy laagje.
Moderne pop met funk invloeden dus, punt.

Vier Vordense (oudere) jongeren die hun overschot aan
vrije tijd spenderen aan het maken van niet clichématige
rock&blues. Vernieuwend? Niet altijd, maar wel doorspekt
met speelplezier en toch ook niet altijd voorspelbaar. Voor
de gelegenheid versterkt met drie Vordense diva's; Paula,
Merel en Marieke. ( Tja, het oog wil ook wat,..)
De dames laten meer up to date werk horen.

'Van harte,

Oranjevlaai
18 f S
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Witte bollen
D halen 5 betalen
l Spaar uiv kassabonnen voor zo1 n
lekkere koek, vlaai of taart
Elke donderdag

5 broden vanaf

Echte Bakker
VAN
ASSELT
Er kan er maar één de echte zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

Rabobank
Koninginnedag 30 april zijn onze kantoren de gehele dag gesloten.
Dinsdag 1 mei zijn we u graag weer van dienst.

Na een interne verbouwing
(voor nadere informatie zie t.z.t. redactioneel stuk!)

KONINGINNEBUFFET
OP 30 APRIL
onbeperkt genieten van ons verrassingsbuffet!

f25,-

Wij wensen u ondanks de MKZ toch een
gezellige Koninginnedag. En graag tot ziens.

ROOSENSTEIN
QUALITY
WEAR

PARTY/BUFFETRESTAURANT

T
OLDE LETTINK
Almenseweg 35a • Telefoon (0575) 55 40 01
(Munten van De Herberg en 't Pantoffeltje
zijn ook hier te gebruiken)
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Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden • Telefoon 0575-553879

IDE MOLLE
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Burg. Galleestraat 38 • Vorden
Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792
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Oranje
tompoucen
4 stuks voorf 7,50

T

Oranje bollen

gevuld met spijs, appel, kaneel,
rozijnen en noten f 6,95

designed for walking

en divers
ander
oranjegebak

BANKETBAKKERIJ/
CHOCOLATERIE

Fred
Bosvelt
Burg. Galleestraat 6,
Vorden, tel. 551750

y

Kaiserbroodjes
4 stuks voor f 2,De originele Wolky
schoenen en
sandalen (v/m) vindt
u bij:

Als enige in Vorden en omgeving verkopen wij
de befaamde Belgische
SCHOEIMIV10DE

HL - VORDEN
BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel.: (0314 681378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel.: (0575) 553006

Leonidas bonbon
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

Koninginnedag
maandag 30 april
geopend
van 10.00 tot 17.00 uur

Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. 0575- 553671

Oranjefeest

in
't Pantoffeltje

Eetcafé - Restaurant

in het oog
springend..

ie Herberg"

Dat doet drukwerk
alleen indien er alle
aandacht en zorg
aan is besteed.
Waarbij technische
en vakbekwame
kennis
hand in hand gaan
en ingespeeld
wordt op de
specifieke wensen
van ui
Wii maken in het
oog springend
drukwerk en het is
steeds weer een
uitdaging
om kennis en
vakmanschap om
te zetten in een
uitstekend
resultaat!

te Vorden
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09.30 uur:

KOFFIE met APPEL- of
ORANJEGEBAK

f 6gSO

13.30 uur:

HERBERG POP m.m.v.
66 A m a z o n , Main C o u r s e
en Framed & Diva's
20.30 uur in het café:

'LAAIE LICHTERS"
20.30 uur in de zaal:

ORANJE-BAL

Wij ziin daarin uw
partner.

Dans- en showorkest "REFLEX"
KAARTEN IN VOORVERKOOP en vanaf nu verkrijgbaar

Op deze dag zijn de konsumptiemunten
van 't Pantoffeltje, De Herberg en 't Olde Lettink
in alle drie zaken te gebruiken.

d r u k k e r i j Weevers
Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

KONINGINNEDAG
MAANDAG 30 APRIL

Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010

MIDDEN IN HET HART VAN VORDEN

Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet www.weevers.nl

Vanaf 11.00 uur live muziek met

'LOST FERROS'

ORANJE HAP

gratis entree!
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grandioos
feest

Hotel Bakker maakt 't u gemakkelijk.
Maandag 30 april vanaf 12.00 uur.

Oranjehap

met Top-Sfeer-Orkest
'LOST FERROS'
Entree/12,50
Gereserveerde tafels
houden wij tot 20.00 uur vast.

o
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Munten van De Herberg, 't Pantoffeltje en
't Olde Lettink zijn in alle zaken te gebruiken
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Hotel-Café-Restaurant

Bakker
in Vorden
Dorpsstraat 24 - Tel. 0575-551312

Dorpsstraat 34 • Vorden • Tel. 0575-551770
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Vanaf 17.00 uur
stemmingsmuziek
in het café

ORANJE HAP
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Volleybal
PELGRUM-MAKELAARS/DASH
Toetje voor Dash Heren l
Dash heren l heeft afgelopen zaterdag een kroon gezet op een prachtig seizoen. In de wedstrijd tegen
VCV uit Varsseveld heeft Dash het
gepresteerd de nacompetitie te bereiken. In deze, in volleybal termen
genaamde promotie/degradatie
wedstrijden, zal Dash in een poule
van 6 ploegen bij de eerste 2 moe
ten eindigen om daadwerkelijk te
promoveren naar de promotieklasse. Deze wedstrijden, 5 stuks in totaal, zullen gespeeld worden in Eibergen op 12 mei en in Almelo op
19 mei aanstaande.
De wedstrijd tegen VCV kende een
chaotische voorbereiding. De tegenstander kwam erg laat aan in
sporthal 't Jebbink. De wedstrijd
stond gepland om 15.00 uur, maar
VCV kwam pas om 14.50 het veld
op waardoor de warming-up vertraging opliep. Ondertussen was
gebleken dat ook de scheidsrechter nog steeds niet was verschenen. Later, na 2 telefoontjes, bleek
dat hij ook helemaal niet zou komen.
Gelukkig was Richard Bijenhof,
momenteel speler van het 2e team
van Dash, bereid om deze wedstrijd te fluiten, hetgeen hij ook
prima heeft gedaan. Zeker gezien
het belang van Dash l in deze wedstrijd. Dash l moest namelijk minimaal 2 sets winnen om runner-

up Grol achter zich te houden en
zeker te zijn van de nacompetitie.
Zou Dash dat niet doen dan was de
kans groot dat Dash tegen dit Grol
een beslissingswedstrijd zou moeten spelen voor de 2e plaats. Hierop konden de Vordenaren het beter niet laten aankomen, want enkele weken geleden werd nog in
een dramatisch slechte wedstrijd
van de Vordenaren kansloos met 40 van ditzelfde Grol verloren! Daar
komt nog bij dat het ondertussen
bekend is dat de trainer/coach van
Grol, Henry Geerdink, volgend seizoen de nieuwe trainer/coach van
Dash zal zijn en dus Johan Boerman zal opvolgen.
Toen de wedstrijd met 15 minuten
vertraging dan eindelijk kon beginnen bleek al snel dat de Vordenaren niet van plan waren VCV
ook maar een klein kansje te ge
ven. Vanaf het eerste fluitsignaal
werd er goed en geconcentreerd
gespeeld. VCV deed zijn uiterste
best om zijn sportieve plicht te
doen en het de Vordenaren moeilijk te maken, maar dat deerde
Dash absoluut niet.
In één van de beste sets van het seizoen werd de nummer 4 uit Varsseveld gewoon met maar liefst 2515 naar de tweede set doorverwe
zen. Nog l set te gaan voor Dash.
In het tweede bedrijf vertoonde de
wedstrijd een heel ander beeld. In
de loop van deze set kreeg VCV in
de gaten dat het vandaag weinig
in te brengen had en een pak slaag
zou krijgen als het zo door zou

spelen. Zij begonnen wat meer re
creatieve trekjes te tonen door
heel erg veel plezier in het veld te
gaan maken en erg veel te lachen;
ook om hun eigen fouten. VCV
hoopte op deze wijze de concentratie aan Dash-zijde te verminde
ren. Dash gaf echter geen kik en
speelde gewoon haar eigen spelle
tje en won ook deze set met 25-15.
De nacompetitie was een feit. Hierdoor werden de derde en vierde
set formalitiet. Ze moesten echter
wel gespeeld worden. Dash bleef
ondanks de verrassende houding
van de routiniers uit Varsseveld
toch goed geconcentreerd spelen
en won ook deze sets ruimschoots.
Leuk voor de statistiek is dat alle 4
de sets met 25-15 naar de roodzwarten ging. Een mooie 4-0 overwinning.
Dash heeft nu 2 weken rust waarin het 2 oefenwedstrijden zal spe
len tegen respectievelijk WSV uit
Warnsveld, met oude bekende
Gerard Wullink in de gelederen,
en Bruvoc uit Brummen. Daarna
volgen op 12 en 19 mei de dagen
van de waarheid. Op deze twee dagen kan Dash een poging doen om
te promoveren.
Op 12 mei moet Dash in Eibergen
voor het eerst aantreden. Een
week later moeten de Vordenaren
in Almelo nog tweemaal aantre
den. Alle 5 de tegenstanders zijn
nog onbekend maar zullen nog de
ze week bekend worden.

Biej ons in
d'n Achterhook
"lej wod hups vegets". Dat heur iej olde luu wel 's tegen mekare zeggen at ze weer wat kwiet bunt. Neet wet waor ze iets elaotn heb. Of
neet meer op de name van een bekend pesoon kont kommen. Veural
dat leste schient nogal 's veur te kommen zonder da'j drek an
dementie of andere nare ziekte mot denken. Maor ok neet meer wetn
wao'j de pröttel laot, schient in de beste femilies veur te kommen.
Leas maor.
"Goeien margen, goed eslaopn?". Gerry kwam goedgemutst biej Joke
de kokken instapn. Ze zoln vandage uut gaon winklen, nao Bocholt
nog wel. Um negen uur hadn ze afesprokn en precies op tied was
Gerry d'r. Een betjen lauw "Ok goeien margen", was 't antwoord.
"Wat hè'j, is t'r iets?". "Jao, 'k bunne mien riejbewies en identiteitskaarte kwiet" "Oh, die he'j vaste wel in een of ander tasjen of jas zitn".
'k Hebbe alles al twee keer nao ekekn, al 'n uur bun'k an 't zuukn".
"He'j daor ok al in die la ekekn, daor lei e veur veertien dage ok. Toen
bu'w ok de grenze oaver ewes". Joke zetn alle drie laajen van 't buro
nog 's weer op de kop. Ok de tasjes en jassen wodn nog weer nao
ekekn. "Lig 't ok soms neet boaven, 'k Heb ow kots ezeg da'j die dinge
better in de slaopkamer konnen bewaarn". Joke ging veur de zovölste
keer de trappe maor weer 's op, zonder d'r wiezer van te wodn.
"'k Heb ok al mien dochter in Lochem ebeld, die gebruukt mien auto
ok wel 's, die belt zo weer". Maor in Lochem wissen ze ok naans van.
Dan meschien eur zönne in Apeldoorn. Maor daor wodn de tillefoon
neet openommen. "Dan mo'w 't t'r maor op waogen, ze contreleert
toch haos nooit an de grenze". Zo gingen ze dan toch op Bocholt an,
wel een half uur later dan gepland.
"Effen kiekn of ik alles wel biej mien hebbe ", zei Gerry die 'n auto al
had estart. Zee kek eur tasjen nao en wat zaog ze daor? Een plastik
hoesjen met 't riejbewies en andere pepieren met de name van Joke
d'r op!!. Wanneer en hoe die d'r in ekommen waarn?. Daor kwammen
ze geen van beiden op dat moment uut, ze hoeven zich mekare niks
te vewietn. "Vegets" waarn ze allebeide maor beslis neet de enigen
biej ons in d'n Achterhook.
H. Leestman.

Komt allen dus een kijkje nemen in
Eibergen om Dash te ondersteunen!!

IETS RECHT TE
ZETTEN?
PAALWATERPAS
MET

3 LIBELLEN

stellen.

Voordelig, sportief, comfortabel én onderhoudsvrij. De Gazelle Orange heeft het allemaal.
Een lichtgewicht aluminium frame met 10 jaar garantie, een verstelbare stuurpen, een
gelzadel, 7 versnellingen in een gesloten kettingkast en de alles-in-één bagagedrager met
automatisch achterlicht. Kortom, altijd prijs! Kom kijken bij uw Gazelle fietsspecialist:

lein Brinke B.V.
Rijwiel - verkoop - reparatie - verhuur

HARMSEN

Zutphenseweg 85 Vorden
Tel. 0575-551256
Gazelle Orange ƒ1649,-

IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

Kom kijken naar de nieuwe fietscollectie 2001 van Gazelle waarvan de meeste
modellen uit voorraad leverbaar zijn. Tevens verkoop van nieuwe overjarige
Voor
• een goed
ontwerp en
tuinplan
• het leveren van
beplanting

fietsen tegen zeer aantrekkelijke prijzen.

(op bestelling)

• tuinadvies
voor moeilijke
hoekjes

Gevraagd:

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
Industrieweq 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

Voor informatie:

Joke Klein Tiessink
Lenderiet 8, Barchem, telefoon 0573-441182
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NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

vakantiewerkers
vanaf 16 jaar
Voor de maanden juni, juli en
augustus.

Fa. Lucassen Boomkwekenj
Oude Zutphenseweg 6a
7251 JX Vorden • Telefoon 0575-556722

Sponsortalenten
bij DASH
Met rode hoofden en natbezwete
lichamen stonden diverse sponsors van volleybalvereniging Pelgrum Makelaars / DASH vorige week
woensdag in sporthal 't Jebbink.
Trainer Gerrit Limpers heeft hen
niet ontzien tijdens een training
om sponsors en adverteerders
eens op een sportieve manier kennis te laten maken met de sport
die ze steunen. Alle volleybaltechnieken werden doorgenomen,
maar ook de conditie werd vanzelfsprekend aangepakt. "Het is
veel moeilijker dan je denkt, maar
met wat aanwijzingen gaat het al
een stuk beter. Misschien word ik
wel recreant, want het is een gezellige club", aldus een fanatieke
adverteerder. Deelnemers aan de
sportieve avond kwamen van Evenementenbureau Ambiance, Pelgrum Makelaars, Univé Verzeke
ringen, Auto- en Motorrijschool
Horstman, Camping Warnsveld,
Makelaars- en assurantiekantoor
Van Zeeburg en Visser, Drogisterij
Ten Kate, Smederij Oldenhave,
Kantine 't Jebbink, Visser Mode en
Bakkerij Joop Bruggink. Organisator Lobke Meekes: "Het is mooi om
te zien hoe fanatiek en enthousiast de groep was. We gaan hier
dan ook zeker een jaarlijks evenement van maken."

RT.V.ers doen het
goed
De laatste weken behaalde de
R.T.V. diverse goede resultaten.
Thijs v Amerongen reed zijn eerste
wegwedstrijd in Doetichem en deze Vordense R.T.V.er verraste een
ieder met een derde plaats in zijn
nieuwelingen categorie.
Ook werden de diverse competities afgesloten, de zondag compe
titie werd goed verreden door vete
raan .Rudi Peters, hij behaalde in
het eindklassement een nette 2e
plaats.
Dit alles gebeurde tussen de Amateurs en de diverse andere categorieën.
Ook startte Peters in Almelo, hier
werd hij 2e, afgelopen paas-maandag stond hij aan het vertrek in
Emmen, ook hier stond hij met
een 3e plaats op het ereschavot.
De omloop van de Graafschap is
even uitgesteld i.v.b.m. de M.K.Z.,
hopenlijk komt deze medio september opnieuw op de kalender.
De clubkampioenschappenen en
snellemam gingen ook al niet
door ook deze wedstrijden zullen
misschien aan het eind van het
wielerseizoen verreden worden.
De R.T.V. trainingen worden momenteel goed bezocht, deze zijn
op de maandag- en de donderdagavond, vertrek om 18.30 uur bij garage Arends midden in Wichmond.
Wil je een keer meerijden?????? de
maandagavond is de geschiktste
avond kom en rij mee met de R.T.V.

Internationaal
Wim Kuijpertoernooi
Het llde Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi zal dit jaar gespeeld
worden op zaterdag 18 en zondag
19 augustus. Op de velden van de
Voetbalvereniging Vorden zullen
ook dit jaar de Nederlandse topclubs vertegenwoordigd zijn met
talentvolle D spelers. Het deelne
mersveld bestaat uit Ajax, Bayer 04
Leverkusen, BCSA Vancouver, Feye
noord, KNVB district Oost, Middlesbrough FC, PSV, Willem II en
W Vorden. In de loop van deze
•week zal de naam van de laatste
deelnemer bekend gemaakt wor(den, het gaat daarbij om een buitenlands team. De toernooi organisatie is tevreden over het deelne
mersveld, voor het eerst zal er een
team van buiten Europa deel ne
men. De ploeg uit het Canadese

Vancouver is via Ajax manager Jan
Pruijn aangemeld. Het gaat hierbij
om een regionale selectie van
jeugdspelers. Verder zal uit Duitsland voor de vierde keer Bayer 04
Leverkusen deel nemen, en komt
uit Engeland Middlesbrough voor
de tweede keer over naar Vorden.
Ook dit jaar overnachten alle
teams op het landgoed Ezherwold
te Almen. De loting voor de poule
indeling zal plaats vinden tijdens
de rust van de competitiewedstrijd
Vorden - RKZVC op zondag 29
april.

Anbo Vorden
De jaarlijkse bustocht van de afdeling Vorden van de Anbo, vindt
dit jaar plaats op 26 juni. Informatie over het reisdoel wordt z.s.m.
bekend gemaakt. Voor de komende
maanden zijn ook een aantal fietstochten gepland. Op 15 mei en
12 juni een middagtocht. Vertrek
bij de Ned. Hervormde kerk. De
dagtochten worden gehouden op
24 mei, 17 juli, 21 augustus en
11 september. Vertrek bij de Ned.
Hervormde kerk.

Geen rommelmarkt
De Rommelmarkt die op zondag
6 mei in Baak zou worden gehouden, is vanwege MKZ afgelast.

PCOB-Ledenmiddag
over Korensymbolen
Op de aanstaande ledenmiddag
van de PCOB afdeling Vorden op
26 april a.s. in het Stampertje komen de heer en mevrouw De
Gunst uit Dieren in klederdracht
vertellen over "Korensymbolen".
Ook zal een diaklankbeeld worden
vertoond. Tegenwoordig vormen
korensymbolen, gemaakt van stro,
een decoratief symbool voor vrede
en voorspoed. Ook worden oogstkruisen en oogstbouquetten als
versiering in de kerken geplaatst.
Het belooft weer een mooie middag te worden. Naast de leden zijn
ook belangstellenden van harte
welkom op deze bijeenkomst.

Voetbal
WVORDEN
Uitslagen 14-16 april
A.Z.C. D2 - Vorden D2 4-1; Vorden
D3 - WHCZ D5 15-0; Voorst El -Vorden El 8-4; Warnsv. Boys E5 - Vorden E2 3-1; Vorden E3 - WHCZ E6
4-3; Vorden Fl - Be Quick Fl 1-1;
Vorden F2 - WHCZ F2 6-2; Gaz.
Nieuwl. F3 - Vorden F3 10-1; Eefde
F2 - Vorden F4 3-3; Vorden F5 - Be
Quick F3 3-0; Brummen F6 - Vorden F6 1-5; Vorden Cl - Brummen
C2 3-2; Zutphen 2 - Vorden 3 1-6;
Vorden 5 - Reunie 6 2-7.

hadden daarbij de hulp van Dinxperlo, die SDOUC met lege handen
naar huis stuurde. De ruim 500 be
zoekers zagen een dominant Vorden, maar uiteindelijk Varsseveld
toch met de eer strijken. Vorden
speelde zijn tegenstander in de
eerste helft compleet van de mat,
maar Varsseveld had slechts vijf
minuten nodig om de wedstrijd te
beslissen.
Vorden begon zeer energiek aan
de wedstrijd en het kreeg direct al
een scoringskans. Een foute terugspeelbal kon worden onderschept,
echter tot verbazing van een ieder
floot de scheidsrechter de Vordenspits terug voor buitenspel.
Scheidsrechter Dijkhuizen uit De
venter floot overigens een zwakke
wedstrijd. Hij was bovendien veel
te tolerant tegen het fysieke ge
weid van Varsseveld. Vorden combineerde goed, het speelde voornamelijk op de helft van de tegenstander en het creëerde zich diverse kansen. In de 10e minuut
schoot Ronald de Beus de 1-0 binnen. Sandor Verkijk paste over de
verdediging en de Beus stond
klaar om met een fraaie boogbal
keeper Weening te passeren. Even
later was het Verkijk, die fraai van
zijn tegenstander wegdraaide,
maar zijn schot ging rakelings
over. Ronald Visser was zijn vaste
mandekker steeds te snel af, waardoor Vorden een handvol kansen
kreeg. Zijn voorzetten vanaf de
achterlijn waren gevaarlijk, maar
Wentink, Verkijk en Oldenhave
konden met hun schoten niet de
juiste richting vinden. De opbouw
werd met name bij Vorden uit de
achterste linie verzorgd en de achterhoede gaf geen enkele ruimte
weg aan de produktieve spitsen
van Varsseveld, die al 50 doelpunten op hun conto hebben staan.
Een vrije trap van Erik Oldenhave
kon de keeper maar te nauwer
nood uit zijn doel werken en de te
rugspringende bal kreeg Verkijk
niet onder controle. Even later was
het Dennis Wentink die een cornerbal hard inkopte en keeper
Weenink met een reflex de bal
nog tot hoekschop kon werken.
Even voor rust kreeg Varsseveld de
eerste en enige kans in de eerste
helft. Een aanval van Vorden werd
onderbroken en de vrijstaande
rechterspits stevende op doelman
Hoevers af, die overigens fraai redde. Het schot caramboleerde echter met veel effect richting verlaten doel, waar Jeroen Tijssen nog
juist voor de lijn redding kon brengen. Vorden liet zich in de tweede
helft te veel inzakken, waardoor
Varsseveld meer de aanval kon
zoeken. Alhoewel het zich geen
echte kansen kon creëren, maakte
Vorden het zich onnodig moeilijk.
In de 55e minuut trok Varsseveld
de stand weer gelijk. Een totaal
mislukt schot kwam toevallig voor
de voeten van de Varsseveld-spits,
die Hoevers eenvoudig kon passé
ren 1-1. Nog geen vijf minuten later kwam Varsseveld zelfs op voorsprong. Een vrije trap werd door
de meegekomen boomlange voorstopper onhoudbaar ingekopt 1-2.
Wakker geschut door deze snelle
doelpunten nam Vorden het heft
weer in handen. Het speelde echter te gehaast en bovendien be
diende Varsseveld zich van fysiek
geweld bij het verdedigen van de
voorsprong. Erik Oldenhave incasseerde in de 25e minuut zijn derde
elleboogstoot en moest groggy van
het veld. De zware overtredingen
op hem bleven allemaal ongestraft
terwijl voor de laatste aanslag een
diep rode kaart op zijn plaats was
geweest.

Uitslagen 21-22 april
AGOW D2 - Vorden Dl 2-1; Vorden
D2 - WHCZ D4 2-0; Warnsveldse
Boys D3 - Vorden D3 1-3; Vorden El
- Gaz. Nieuwland E3 IA; Erica E3 Vorden E2 1-7; Warnsveldse Boys
E6 - Vorden E3 1-1; Vorden Fl - Erica Fl 4-1; AZC F2 - Vorden F2 ?; Vorden F3 - SHE Fl 5^; WHCZ F6 - Vorden F5 0-5; Vorden F6 - Erica F3 4-4;
Brummen Al - Vorden Al 5-2;
Steenderen BI -Vorden BI 5-1; Die
penveen C2 - Vorden Cl 3-1; Vorden l - Varsseveld l 1-2; Brummen Programma 28-29 april
2 - Vorden 2 8-1; Vorden 3 - Keijenb. Vorden Dl - WSV D2; Almen Dl Boys 2 1-1; Keijenb. Boys 5 -Vorden Vorden D2; Vorden D3 - Dier. Boys
52-2.
Dl; Vorden El - Gaz. Nieuwland
E3; WHCZ E4 - Vorden E2; Zutphania El - Vorden E3; Vorden Fl VORDEN - VARSSEVELD 1-2
Warnsv. Boys Fl; Brummen F2 (Varsseveld kampioen)
Vorden F2; Warnsv. Boys F3 - VorVarsseveld heeft afgelopen zondag den F3; Vorden F4 - WHCZ F5; Vorin en tegen Vorden het kampioen- den F5 - Warnsv. Boys F5; Vorden
schap behaald in de 4e klasse C. Zij F6 - Warnsv. Boys F8; Vorden Al -

CJVers Al; Vorden BI - Roda B2;
Vorden Cl - Sallandia Cl; Vorden l
- RKZVC l; Vorden 2 - RKZVC 2; Vorden 3 - WW 2; Grol 8 - Vorden 4;
SVBV4-Vorden5.

RAITI
Programma 28-29 april
Ratti 5 - DZSV 5; Ratti BI - AZC B2;
Eerbeekse Boys C2 - Ratti Cl; Ratti
l - SHE 1; Ratti 2 - Markelo 5; Doesburg 5 - Ratti 3; Klein Doetinchem
4 - Ratti 4; Victoria Boys 2 - Ratti l
(dames).
Warnsveldse Boys - Ratti
Nadat men het paasweekend rust
had gehad, trad men aan tegen
Warnsveldse Boys. Dit is een ploeg
die Ratti qua voetbal altijd wel ligt,
de thuiswedstrijd had men ook
afgesloten met een 1-1 gelijkspel.
Het was zaak dat men deze keer
niet meteen binnen de eerste 15
minuten weer een doelpunt om de
oren te krijgen, iets wat de laatste
wedstrijden nogal het geval was.
Men begon met een behoorlijk
aangepaste opstelling aan de wedstrijd, dit kwam door enkele blessures en een schorsing. Ratti ging
meteen vol aan de bak dit was ook
zeker nodig want Warnsveld deed
hetzelfde.
Er werden dan ook de nodige overtredingen begaan door beide zijden. Dit kwam mede door de
scheidrechter die de wedstrijd niet
volledig in de hand had. Door het
goeie coachen en het overnemen
van eikaars posities creëerde Ratti
een aantal kansen die helaas niet
benut werden. Het verlossende
doelpunt kwam in de 28e minuut
door een perfect uitgevoerde vrije
trap van Ferdy Klein Brinke, dit
hoewel Warnsveld beschikt over
een keeper Jurgen Bruggink die
zelfs wel eens mee traint met Be
Quick en Het eerste elftal van Vorden. Met deze tussenstand ging
Ratti naar de kleedkamers om een
bakje thee te nuttigen. Na rust
werd de druk van Warnsveld groter en groter, ook werden er steeds
meer overtredingen gemaakt. Dit
resulteerde in 2 gele kaarten aan
Ratti zijde en l aan Warnsveldse
Boys zijde. Door het harde spel
hadden twee wissels nodig, dit waren Michel van de Burg en Harold
Ruiterman. Beide vielen zij prima
in. Ondanks deze kon Ratti helaas
de voorsprong niet vasthouden. In
de 75e minuut kwam de spits van
Warnsveld toch tot scoren. Dit was
ook de uiteindelijke eindstand,
wat over de hele wedstrijd gezien
een terechte uitslag is.
SOCIÏ
Uitslagen:
Sociï El - WL El 3-3; Sociï E2 - Doe
tinchem E5 2-3; Viod F7 - Sociï Fl 03; Zutphen Al - Sociï Al 10-1; Erica'76 C2 - Sociï Cl 0-1; BWNA A - Sociï A1-4; Cupa - Sociï l 2-1; Sociï 2 Sociï 3 4-2; WHCZ 3 - Sociï 4 3-2; Sociï 5 - Pax 10 2-7.
Programma:
26 april: Sociï l - SHE l; Sociï 3 - Epse 3; HenK 5 - Sociï 4. 28 april: Sociï
El - Seelos E4; Sociï E2 - DZC'68
Eli; Pax F6 - Sociï Fl; Sociï Al - DWNA A2; Sociï Cl - WSV C6. 29 april:
Sociï l - Warnsveldse Boys l; Sociï
2 - Brummen 3; Sociï 3 - Erica 6;
EDS 3 - Sociï 4; Erica 9 - Sociï 5.

Bridge
BRIDGECLUB 'B.Z.R. VORDEN'
Uitslagen woensdag 18 april
Groep A: l v Burk/Hendriks 64.1%;
2 mv/hr Scholten 55.7%; 3 Klaasen/Mouwen 53.6%.
Groep B: l Steenbeek Brandsma/
Post 60.4%; 2 den Ambtman/Thalen 59.9%; 3 den Ambtman/Duinkerken 59.4%.
Groep C: l de Bie/Harmsen 70.8%;
2 mv/hr Speulman 65.9%; 3 de Jonge/v d Berg 56.9%.

Zaalvoetbal
VELOCITAS
Velocitas speelde vrijdagavond de
laatste wedstrijd van het seizoen
tegen Jong Eagles. Rob Enzerink
kon door een liesblessure niet
meedoen en werd vervangen door
Sandor Verkijk. Met een wedstrijd
gesponsord door Super de Boer
Grotenhuys werd gepoogd deze
wedstrijd te winnen.
Na het beginsignaal van de
scheidsrechter begonnen de Vordenaren goed aan de wedstrijd. Ze
waren zeker niet de mindere van
Jong Eagles en kregen verschillende kansen. Schoten van Erik Oldenhave mistte net het doel, en
Dennis Wentink was heel dicht bij
een treffer. Helaas stond teamgenoot Nijenhuis in de baan van het
schot zodat de bal het doel niet
haalde. Even later viel keeper Gerrit Wenneker geblesseerd uit. Hij
kreeg de bal hard op een zeer ge
voelige plaats. Jeroen Tijssen nam
zijn plek over, maar kon niet voorkomen dat Jong Eagles scoorde uit
een mooi opgezette aanval. Na een
paar minuten kon Wenneker zijn
plek onder de lat weer innemen.
Van daar uit zag hij Velocitas zeer
redelijk spelen, maar het kon voor
de goal geen vuist maken. Vlak
voor het rustsignaal scoorde Jong
Eagles nog een keer.
Wenneker keerde de 2e helft niet
terug in het veld, waardoor Tijssen
zijn plek weer innam. Velocitas
kon de 2e helft de draad van de Ie
helft niet meer oppikken. Het ging
allemaal niet fanatiek genoeg
meer, waar Jong Eagles dankbaar
gebruik van maakte. Dieptepunt
was wel de 0-5. Nadat Velocitas de
bal afgetrapt had werd de bal zo
bij de tegenstander ingeleverd. Het
resultaat was dat Velocitas weer
kon aftrappen. Dennis Wentink
kon de eer voor de Vordenaren nog
redden. Met een afstandsschot bepaalde hij de eindstand op 1-6.
Dit was de laatste wedstrijd in de
Hoofdklasse voor Velocitas. Door
de vele blessures en het feit dat het
niveau misschien net iets te hoog
is degradeert het team van leider
Hans ten Elshof naar de Ie klasse.
Toch was het een leuk seizoen en
een hele ervaring om op het hoogste niveau van Gelderland te zaalvoetballen. Volgend jaar zal dan
ook zeker geprobeerd worden om
terug te keren. Dan is de selectie in
de persoon van Dick Smit groter
en kunnen eventuele blessures
wat makkelijker worden opgevangen.

Tennis
TENNISVERENIGING VORDEN
Uitslagen competitie zondag:
Dames hoofdklasse Vorden l - De
Mast l 1-5; Heren 7e klasse Wildbaan 2 - Vorden l 4-2; Gemengd
35+ 4e klasse Vorden l - Drieslag 2
4-1; Heren 35+ 2e klasse Stouwe l Vorden l 0-6; Gemengd junioren
3e klasse IJsselweide 2 - Vorden l
7-1; Jongens 2e klasse Vorden l Altec l 5-1
Zaterdag:
Heren 3e klasse De Maten l - Vorden l 4-2; Heren 4e klasse Vorden
1 - Elderink l 1-5; Meisjes t/m 17
Vorden l - Eerbeek l 2A', Meisjes
t/m 14 Vorden l - Dieren l 6-0;
Meisjes t/m 14 De Does l -Vorden 2
O6
Dinsdag:
Dames 2e klasse Varsseveld l - Vorden l 1-5; Dames 3e klasse Vorden
2 - Dieren 4 1-5
Woensdag
Jongens t/m 12 jaar Vorden l - Lochem 2 6-0; Mix t/m 10 jaar Bemmel l - Vorden l 2-3
Donderdag
Dames 2e klasse Vorden l - Doornenburg l 4-0.

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

modekoopjes

alle dames,

heren en kinder
jacks

Wijs

Sierbestrating en
Machinistenverhuur

Voor al uw nieuwe en gebruikte
bestratingen
herstraten van bijv. terras, inrit
tuinen spitten, kabelsleuven

week 17-01
aanbiedingen
geldig

t/m 6 mei

Tevens verhuur van

kraan/shovel machinist
en grondwerker
kraanverhuur

AKMOWORKS
T-shirt

BI Wijs
tel: 06-29171076 • fax: 0575-553512
Email: bjwijs@cs.com

mt. 104-176
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spijkerbroeken
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Telefoon 0573-451306

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden
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KANTERS
BELLEN!
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div. modellen mt. 92-152
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NU VOOR:

€11,34
Langwerden veevoeders is een actief familiebedrijf die
veevoeders en meststoffen verkoopt en onder het merk
LAVOR, paarden- en hondenvoer op de markt brengt.
Voor de bezorging van zakgoed en bulkgoed vragen wij
een gemotiveerde zelfstandige

CHAUFFEUR m/v
FASHION l
mode voor het héle

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

Wij vragen:
• Affiniteit met de agrarische sector.
• Goede contactuele eigenschappen.
• Rijbewijs BE-C (E).
Wij bieden een prettige werksfeer en een goed salaris.
Inlichtingen en sollicitaties kunt u richten aan onderstaand
adres t.a.v. de heer H.G. Langwerden.

LANGWERDEN
VEEVOEDER- EN KUNSTMESTHANDEL

Hazenhutweg 2, 7255 MN Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467555

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing
in meerdere edities

OLIE
BESTELLEN!

Wil jij in een kleinschalig project werken?

Résidence 'De Pfllinck'

Kleinschalige Woon Zorg Centrum te Lochem
(10 bewoners)
zoekt per direct een gemotiveerde

Vlotte levering
en scherpe
prijzen

Ruurloseweg 45-47, Vonden, tel. 0575-551217

'Groenieren' in rustieke stijl

medewerkster
huishoudelijke dienst
voor 3 ochtenden in de week.
Profiel:

In staat zijn zelfstandig te werken,
goed met ouderen omgaan, plm. 25 jaar.

Salaris:

volgens CAO verpleeg- en verzorgingshuizen.

Heb je belangstelling, stuur dan binnen 10 dagen een
brief met CV naar Résidence 'De Pillinck',
t.a.v. mevrouw S.L. Benjamins, Nieuweweg 5,
7241 EP Lochem, telefoon 06 53 93 18 88.

Direct van eigen kwekerij
Taxi», Laurier, Beuk, coniferen, sierheesters
Buxus bolvorm v.a. f 15,- kegels/piramiden v.a. f 27,50
Haagbuxus 15 cm f l,- 30/55 cm (bossig) f 2,25
AANBIEDING
Buxuspotgrond 50 liter f 13,50
houdt Buxus langer groen door toevoeging van
langwerkende meststoffen (osmocote 12-14 mnd)
Verkoop elke vrijdag en zaterdag vanaf 6 april of na telefonische afspraak. Ook op Koninginnedag zijn wij geopend.

BOOMKWEKERIJ
VISSCHERS vof
Hesselinkdijk 2 • Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-464494

^

Vordm
HuMlMulijkZ

Vaccinatie kan dodelijke
konijnenziekte voorkomen
Jaarlijks worden vele konijnen
slachtoffer van twee dodelijke
infectieziektes: Myxomatose en
RHD (Rabbit Haemorrhagic
Disease). Deze beide ziekten
worden overgebracht door stekende insecten zoals vlooien en
muggen. Infecties komen dan
ook met name in de zomermaanden voor.
MYXOMATOSE
Een konijn dat besmet raakt met
myxomatose zal slijmgezwellen
krijgen op oogleden, oren, geslachtsdelen en anus. Bijkomende
bacteriële infecties met etterende
wonden leiden binnen 8 tot 10
dagen tot de dood van het dier.

RHD
Symptomen van RHD zijn hoge
koorts, bloederige neusuitvloeiing
en een moeilijke ademhaling.
Vaak sterft het konijn zo snel, dat
men niet eens in de gaten heeft
dat he't diertje ziek is geweest.
ENTCAMPAGNE
Het is mogelijk om uw konijn te-

Het gevoel van ruimtelijkheid, erin kunnen op gaan. Die droom is
werkelijkheid geworden, de schilderijen die ze exposeert zijn groot
en groots. Dusan werkt op de
grond en giet de verf op het doek.
De kleur is essentieel.
Het proces is de dynamiek van de
compositie en is de weerslag van
de spannende werkwijze. Zo is
"Song of the Earth" (162 x 152 cm)
ontstaan, een schilderij vol kracht,
dynamiek en ruimtelijkheid, een
zwerftocht naar een balans van
harmonie en schoonheid. Dusan
exposeert vooral grote werken in
de galerie.
Erna Futselaar studeerde keramiek op de AKI Enschede. Zij heeft

DE GRAAFSCHAP
DIERENARTSEN
Lokatie Vorden, Het Hoge 9, Vorden, tel. (0575) 55 12 77.
Lokatie Ruurlo, Wildenborchse
weg 33, Ruurlo, tel. (0573) 45 12 00.
Lokatie Hengelo, Kampstraat 2,
Hengelo (Gld), tel. (0575) 46 14 20.
Lokatie Steenderen, J.F. Oltmansstraat 3a, Steenderen, tel. (0575) 45
12 66. Lokatie Zutphen-Leesten,
Marga Kompélaan 126, Zutphen,
tel. (0575) 57 11 01.

als belangrijkste inspiratiebron de
"mens". Geïnspireerd door culturen, waarin ze mee in aanraking
kwam door haar reizen in voornamelijk Zuid-Amerika en Azië.
De mens in een boeiend spel van
lijnen en vormen. Kijken, tekenen,
boetseren en daardoor vormgeven
aan een eigen interpretatie, een eigen beeldtaal. Een spel van licht
en schaduw. Eenvoud in vorm,
kleur en textuur is een streven.
Futselaar heeft geëxposeerd in
binnen- en buitenland, met sculpturen in keramiek, maar ook met
beelden van brons met duidelijk
van haar hand herkenbare vormen
en schalen.
Deze expositie wordt 22 april geopend en is tot en met 2 juni te
bezoeken bij galerie "Het Gele
Stoeltje", Burgemeester Galleestraat 36 te Vorden.
Geopend op do. t/m za. 's middags.
Tel. 0575-552262.
(www.hetgelestoeltje.nl)

Mond- en Klauwzeer misere
IVN verzet in Ruurlo de bakens
Natuurlijk staat het ongemak
voor wandelaars en fietsers,
voor toeristen en burgers uit de
eigen streek in geen verhouding tot het leed dat MKZ voor
boeren betekent. Toch is het
niet leuk als je vacantie hebt en
eens lekker naar buiten wilt en
je mag dan nergens in.
Net als andere organisaties moest
ook het IVN, vereniging voor natuur- en milieueducatie haar wandelingen en andere activiteiten in
het buitengebied afgelasten. Maar
de gidsen zitten niet bij hun pakken neer. Zo ontstond op een winderige werkmiddag in de insectentuin het idee die tuin vroeger en
vaker dan in andere jaren open te
stellen en samen met andere organisaties een alternatief programma op te stellen.
Er kwam een samenwerking tussen
WV, bibliotheek, gemeente, doolhof, de Heikamp en IVN-insecten-

pot of kuip prachtig doet, is Pieris
japonica. Het is een uitzonderlijk
sierlijk heestertje. Behalve de groene Pieris japonica zijn er ook enkele bonte soorten. Vooral de Pieris 'Forest Flame' is een unieke
plant. In het voorjaar loopt deze
plant met vlammende kleuren
uit, vandaar die mooie naam.
Door de pot hierop goed af te stemmen, maakt u er iets heel moois
van.

gen beide virusinfecties te laten
vaccineren. Vanaf een week na inenting is het dier beschermd te
gen besmetting. De bescherming
duurt een halfjaar en is dus voldoende om de insectenrijke periode te overbruggen. U bent met uw
konijn welkom om uw dier op
onze konijnen-entmiddag te laten
inenten. Op woensdag 25 april van
14.00 tot 16.00 uur kunt u terecht
op alle onderstaande vestigingen
van De Graafschap Dierenartsen.
Wij verzoeken u om uw konijn(en)
vooraf telefonisch aan te melden
voor deze entactie.

Gabriëlla Dusan (Zutphen)
en Erna Futselaar (Almelo)
in Het Gele Stoeltje
Dusan heeft een aantal jaren in
New York gewoond en gewerkt.
Ze droomde van dansend te
schilderen op grote doeken, het
grote gebaar uitbeeldend, dit
uit haar voorliefde voor de
dans.

Zet planten op een voetstuk

tuin tot stand. Voorlopig alleen in
de meivakantie, maar als het aanslaat gaan we er later mee door. De
tuin is elke vrijdagmiddag open.
We organiseren een speurtocht
door en rond Ruurlo, op dinsdagen vrijdagmiddag die men naar
eigen inzicht te voet of per fiets
kan volgen. De totale lengte is ongeveer 12 km, maar men kan bepaalde onderdelen ook op een ander tijdstip doen. Dat staat in de
tekst aangegeven.
Men hoopt een map met allerlei
gegevens en bepaalt een klein bedrag per persoon voor de inschrijving op de speurtocht. Met het
deelnemingsbewijs krijgt men
korting op de toegang van de doolhof en eet men een pannenkoek/
maaltijd, dan krijgt u daar gratis
een kop koffie bij.
Info bij VW Ruurlo, Wildenborchse
weg 9.

Een plant in een fraaie sierpot
of een kuip oogt heel anders
dan die/elfde plant in de volle
grond tussen alle andere planten. Vooral kleine heesters komen perfect tot hun recht wanneer ze op zo'n manier op een
voetstuk worden gezet. Een wat
hoger geplaatste pot of kuip

geeft een nog betere kijk op de
plant.
Geen wonder dat sierpotten en
kuipen zo populair zijn. Ze zijn als
het ware zilveren schaaltjes waarop planten op hun allerbest worden gepresenteerd. Een goed voorbeeld van een plant die het in een

Hoog bezoek
voor Antoniuskerk
Op 10 juni werd vorig jaar het
Museum voor Heiligenbeelden
geopend in de Antoniuskerk op
de Kranenburg. Sindsdien bezochten vele duizenden het museum en is de kerk, waar nu al
zo'n 350 beelden van heiligen
zijn tentoongesteld, begonnen
aan een nieuw leven.
Daarnaast blijft het gebouw tevens
beschikbaar voor trouwdiensten
en uitvaartdiensten en voor uitvoeringen van koren e.d. Een verheugende ontwikkeling.
Op dit moment is er in de kerk,
naast de collectie heiligenbeelden,
ook een tijdelijke tentoonstelling
met als thema 'Kruistocht op de
Kranenburg'. Behalve beelden
kreeg de stichting van instellingen
en particulieren namelijk ook vele
honderden crucifixen als schenking of in bruikleen, in totaal zo'n
250 exemplaren. De honderd
mooiste kruisbeelden werden opgesteld in een toepasselijk decor
en met nog een bijzondere kruiswegstatie in medaillonvorm en enkele andere elementen ontstond
een boeiende kruistocht. En intussen kan men ook genieten van de
vele heiligenbeelden die langs de
wanden van de kerk zijn opge-

steld. De tijdelijke tentoonstelling
duurt nog tot 15 mei a.s.; daarna
blijft het museum op de gebruikelijke tijden open tot het einde van
de herfstvakantie in oktober.
Op 10 juni a.s. viert het museum
dus zijn eerste verjaardag en het
leek het bestuur een goede ge
dachte voor die dag Kardinaal Simonis, het hoofd van de Nederlandse kerkprovincie, uit te nodigen voor een bezoek. Al eerder was
namelijk gebleken dat de aartsbisschop veel belangstelling heeft
voor wat er op de Kranenburg tot
stand is gebracht in dit museum
dat uniek is in Nederland.
Zojuist is bericht ontvangen uit
Utrecht dat de kardinaal de uitnodiging voor een bezoek heeft aanvaard en op persoonlijke titel, dus
niet officieel, op 10 juni het Museum voor Heiligenbeelden zal bezoeken. Uiteraard is het bestuur
en zijn de vele vrijwillige mede
werk(st)ers bijzonder verheugd
met dit bezoek. Het mag worden
gezien als een bewijs dat er ook
van kerkelijke zijde veel waardering is voor dit museum waar aandacht wordt besteed aan de heiligen die in het geloofsleven van vele miljoenen gelovigen zo'n belangrijke plaats hebben verkregen.

De Krosenbrink: tuinontwerpen naar uw wensen
Tuinadviesbureau 'De Krosenbrink', geleid door Joke Klein
Tiessink, is gespecialiseerd in
het ontwerpen van tuinen die
zijn aangepast aan de wensen
van de opdrachtgever.

culieren moeilijk om aan deze
planten te komen. Ook is het een
hele klus om alle planten voor de
beplanting bijeen te krijgen. Bij
'De Krosenbrink' kunt u de gehele
beplanting voor uw pas ontworpen tuin bestellen.

Eerst wordt er goed gekeken naar
de sfeer en de bouw van de woning, want daarbij hoort beplanting die erop aansluit. Kleur, structuur van het blad en de vorm van
bomen en struiken zijn hierbij
heel belangrijk.

U krijgt dan precies de soorten die
in het plan opgenomen zijn. Voor
Joke Klein Tiessink is het een uitdaging om iets speciaals van uw
tuin te maken met planten die uw
buurman nu eens niet heeft!

Joke Klein Tiessink gebruikt daarvoor bijzondere planten die pre
cies de sfeer creëren die zij voor
ogen heeft. Vaak is het voor parti-

Tuinadviesbureau 'De Krosenbrink' is gevestigd aan Lenderiet 8
in Barchem en is bereikbaar onder
telefoonnr. (0573) 44 11 82.

STAMBOOMPJE IN POT
De Cotoneaster is een veel gebruikte heester in de tuin. Toch
zijn er hele fraaie, kleinblijvende
Cotoneasters waarvan de schoonheid j uist in een pot of in een kuip
volledig tot uiting komt. Er zijn
Cotoneasters met of zonder witte
bloemetjes. In de herfst krijgen ze
bijna allemaal rode bessen. Er zijn
trouwens ook nog Cotoneasters op
stam; een klein boompje dus. Bij
Buxus zijn het vooral de geknipte
vormen zoals de bolletjes die in
een pot of kuip iets extra's krijgen.
Met deze planten geeft u aan het
terras of het balkon een bijzondere uitstraling.
Op het tuincentrum of bij de
bloemist staan nog veel meer
heestertj es die in een pot of kuip
op een voetstuk kunnen worden
geplaatst.

Bevrijding
Op zondagmiddag 29 april zal de
schrijver Peter Hoefnagels samen
met de fameuze pianist Kwakkernaat van de Mills Brothers en de
Australische bassist Andrew Reed
bevrijdingsverhalen vertellen in
Theater Onder de Molen in Vorden. Het verlangen naar de Amerikaanse jazz, van 1940-1945 verboden door de bezetter, zullen zij
spelen, terwijl Peter Hoefnagels
verhalen vertelt over de bevrijding
van Oost-Nederland. Hoefnagels
vertelt ook een verhaal dat hij vanwege de emotionele kracht nooit
eerder heeft verteld. Peter Hoefnagels schreef de autobiografische
roman "De onbekende bevrijding.
1940-1945", ook over de periode
dat hij in Salland was ondergedoken en werd bevrijd. Deze roman
is in Duitsland verschenen bij Uitgeverij Dittrich in Keulen onder de
titel "Über die IJssel". Een muzikale zondagmiddag over een bewogen tijd met een van de laatste ge
tuigen. Theater Onder de Molen is
gevestigd aan de Lindeseweg 29 in
Vorden. Reserveren aanbevolen via
0575-55 69 87. Zie ook advertentie.

NK Zijspancross
H alle afgelast
Motorclub HALMAC uit Halle
heeft besloten de voor 13 mei op
de kalender staande zijspancross,
meetellend voor het open Nederlands kampioenschap, niet door te
laten gaan. Ook de nationale motorcross wedstrijd van 12 mei is afgelast. Na goed overleg met de omliggende grondeigenaren kwam
het bestuur van de Halse motorclub tot de conclusie dat het niet
verantwoordelijk is gezien het
heersende MKZ-virus op dit moment
een grootschalig evenement in het
buitengebied te organiseren. Gert
Kappelle, secr. van de Halmac: 'We
hebben begrip voor de problemen
die op dit moment in de agrarische sector heersen en willen geen
enkel risico nemen. Aan het NK zijspancross doen deelnemers uit
heel Nederland en zelfs het buitenland mee, ook uit het nu afge
sloten gebied. Het is daarom niet
verantwoordelijk om op dit moment een dergelijk evenement
hier in de regio te organiseren.' In
goed overleg met de KNMV wordt
binnenkort naar een andere datum, later in het seizoen, gezocht.
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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

Zondag 29 april 15.00 uur

prolink.nl
Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,
tot in de punten
geregeld.
dom*inr*gi(trati«:
éénmalig f I. 95,- plu» ft. 30.- p«r jaar

Voor alle Internet Diensten
-

Domeinnaamregistratie
Site ontwerp, productie en hosting
Databasekoppelingen en -management
Intra- en extranet
Mail- en webservers
Cursussen en trainingen

Meer info: www.prolink.nl

Bel voor informatie !

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

Samen werken aan de zorg voor anderen

Alpha-helpenden m/v
ZorgGroepOostGelderland is een thuiszorginstelling

Peter Hoefnagels over

RUURLO

die in haar dienstverlening kwaliteit en de klant
centraal stelt. Hiertoe zijn gemotiveerde
medewerkers essentieel. Onze klanten
hebben verschillende leeftijden,
culturele achtergronden en
sociale omstandigheden.
Achter elke deur bevindt
zich dan ook een andere
wereld.

Wat kan jij van ons verwachten?
Ons uitgangspunt is niet alleen kwaliteit in zorg voor
onze klanten, maar ook kwaliteit in de zorg voor
onze medewerkers.
Wij bieden de alpha-helpende bemiddeling, waarna je in dienst komt bij
de klant voor max. 15 uur per week
tegen een uurloofc Van maximaal
ƒ 17,17 bij 23 jaar én ouder
(incl. doorbetaalde vakantie en
8% vakantietoeslag).

ZorgGroep Oost-Gelderland
vraagt voor enkele ochtenden
per week Alpha-helpenden.

Informatie
Voor meer informatie of het
aanvragen van een aanmeldingsformulier voor de functie
van alpha-helpende kun je
contact opnemen met
Elly Janssen, alpha-bemiddelaar
of een van haar collega's, telefoon
(0575) 53 83 00 (eventueel de mailbox
inspreken).

Als Alpha helpende verricht je
huishoudelijke taken bij ouderen en chronisch zieken.
Wat verwachten wij?
Je draait je hand niet om voor huishoudelijk werk en je beschikt over goede contactuele eigenschappen. Daarnaast vind je
eigen inbreng in je werk en overleg met de klant
belangrijk.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak
Tel: 0575-441344

ZorgGroepOostGelderland
www.zorggroep.nl

Geboortekaarten
Kom gerust eens
bij ons aan.
U kunt dan
uitzoeken uit de
enorme collectie
kaartjes.
Als presentje
mag u een leuk
cadeautje
uitzpeken.

drukkerij

Weevers

KUNSTSTOF & ALUMINIUM
Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
b.v.
Gevel- en
GROENLOSEWEG 13e 7261 AM RUURLO gootbeklecJing

ARWI

0573-253039 - Fax0573-254919- Mobiel 0654220156

Lingerie d'Amour b.v.

Spoorstraat 66a
7261 AG Ruurlo
Telefoon 0573-453845

Westervoorde
beach & bodywear b.v.

n

v.o.f.

s e h o o r s t e e n v ee g b e d r i jf

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

^tuinplanten
gaat u naar:

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

dames badmode • dames nachtmode • dames ondermode

Zaterdag 28 april 2001 van 10.00 tot 16.00 uur
Let op: tot 50% korting!

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

Bus naar EO-Jongerendag
Gedeputeerde Boxem neemt voortouw op 16juni
Provinciale Staten van Gelderland leven mee met getroffen gebieden

bij nadenken over de toekomst
Namens alle partijen in Provinciale Staten betoonde de fractievoorzitter van het CDA. H. de
Vries, het medeleven van het
algemeen bestuur van Gelderland met alle getroffenen van
de mond- en klauwzeerramp.
Dat betreft eveneens hun gezinnen en de leefgemeenschappen
waar zij een onderdeel van
vormen. Hij riep zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde
Staten op om vanuit de provinciale verantwoordelijkheid een
nieuw toekomstperspectief te
creëren.
Gedeputeerde voor het landelijk
gebied in Gelderland, Hans
Boxem, antwoordde daarop dat hij
die verantwoordelijkheid op zich
neemt. De vraag om hierin het

voortouw te nemen, is ook nadrukkelijk door de agrarische sector en andere organisaties als het
midden- en kleinbedrijf (MKB) en
de kamers van koophandel aan
hem gesteld. Al zeer snel komen
alle betrokken organisaties in het
afgesloten gebied en uit de ge
meente Barneveld bijeen om over
dit onderwerp van gedachten te
wisselen.
Dhr. Boxem wil op gepaste wijze
gaan nadenken over wat er in de
getroffen gebieden zou kunnen
gebeuren. Te snelle initiatieven
kunnen wellicht verkeerd worden
uitgelegd en op weerstand stuiten.
De provincie neemt overigens op
verzoek van minister Brinkhorst
(LNV) ook deel aan het landelijk
beraad over deze kwestie.

Volgens De Vries is visie op de toekomst hard nodig. Ook geld, gaf
hij aan, maar dat is volgens hem in
deze tijd nog wel het minste probleem.
'De vraag hoe straks verder hoeft
nu nog niet beantwoord te worden,
maar het denken moet wel beginnen. Over verantwoordelijkheid
voor elkaar, voor dieren, voor natuur en of de prijs die nu betaald
wordt het allemaal wel waard is.
De toekomst van een groot deel
van Gelderland hoort op de agenda van de Gelderse Staten te staan
en het is reëel om te veronderstellen dat de toekomst van de Gelderse agrariërs hoge prioriteit verdient binnen bestaande en nieuwe
beleidsterreinen'.

Zingen in het Stadsjongenskoor,
je krijgt er een kick van!
Een miljoen Nederlanders zingt
in een of ander koor en op de
basisscholen klinkt weer een
lied. Nederland zingt weer.
Geen wonder dat tijdens het Internationale Koorfestival deze zomer
in Arnhem en in september in de
culturele hoofdstad Rotterdam,
een groot aantal kinderkoren,
overal vandaan, te horen zijn.
'Zingen in een koor is een stimulans voor de ontplooiing van kinderen' aldus Wim Laurensse, samen met Wim Riefel de oprichters
van het Stadsjongenskoor Zutphen.
Je ziet dat de jongens in het koor
geconcentreerder en zekerder
worden, ze durven meer en krijgen er meer plezier in.
'Ze kennen nauwelijks plankenkoorts wanneer ze weer eens voor
een volle zaal of kerk moeten optreden, het lijkt dan allemaal vanzelf te gaan.'
Trots zijn de jongens, wanneer de

uitvoering geslaagd is en de pers
hieraan nog eens een lovende re
censie toevoegt. Dat geeft echt een
kick bij de jongens! Het is een ge
zonde en ontspannen bezigheid,
waarmee het zelfvertrouwen en
ook de leerprestaties op school
duidelijk groeit. Naast de spreeken taalvaardigheid ontdekken de
jongens het gebruik van hun 'eigen instrument' en ontwikkelen
zij een brede muzikale kennis, dat
nog eens wordt aangevuld met lessen op keyboards.
Het zijn stoere jongens uit Doesburg, Voorst, Gorssel, Zutphen en
Warnsveld die in de pauzes van de
repetities graag fanatiek tegen een
bal trappen. We zeggen wel eens
tegen elkaar 'het Stadsjongenskoor Zutphen is 30 KM breed'.

Ouders en jongens in de leeftijd
van 7 tot 11 jaar kunnen dan eens
uitgebreid kennismaken met enkele ouders, koorleden en zo ervaringen uitwisselen. Met de jongens wordt een workshop gehouden en via videobeelden krijgen zij
een indruk van het zingen in koorverband, maar ook de feestjes en
uitstapjes van het koor.
Spelenderwijs maken zij kennis
met het spelen op keyboards als
ondersteuning van hun vocale
kunnen en afsluitend zingen zij
samen met de jongens van het
koor.
Een kopje koffie en frisdrank met
wat lekkers staat natuurlijk klaar.
Een gezellig en ontspannen ochtend op deze vrije schooldag, waarop alle jongens die graag zingen
welkom zijn.

OPEN HUIS
Op dinsdagmorgen l mei houdt
het Stadsjongenskoor in het koorgebouw 'Mariaschool', achter de
St. Janskerk 'Open Huis'.

Men kan zich alvast aanmelden
bij de twee koorouders Ottelien
Hundt, tel. 544822 en Harma
Brinkman, tel. 570063.

Evenals vorig jaar verzorgt de
Evangelisatie Commissie van
de Herv./Geref. kerk uit Vorden
weer de busreis naar de Amsterdam Arena. Iedereen uit Vorden en omgeving mag mee!
Het thema van de dag is 'Open
your eyes'.
Het scala aan artiesten is dit jaar
nog uitgebreider en gevarieerder
dan ooit tevoren. Wil je graag mee
op de groepskaart voor een plaats
op het veld? Geef je dan snel op, uiterlijk 25 april. De toegangskaart is
gratis.
Ga je met je eigen gereserveerde
kaart mee? (tel.: 0900-3002200 of
via www.jongerendag.nl) dan ook
zo snel mogelijk opgeven, uiterlijk
30 mei.
Het thema 'Open your eyes' staat
tijdens deze feestelijke dag centraal. Voor Henk Binnendijk is het
inmiddels de 26e keer dat hij
spreekt op de EO-Jongerendag. De
tweede spreker, Bram Rebergen, is
werkzaam bij Youth for Christ. Hij
is bekend als organisator van het
Flevo Totaal Festival van deze
stichting.
Het scala aan artiesten dit jaar is
uitgebreider en gevarieerder dan

ooit. Michael Tait (USA), bekend
als een van de zangers van de
groep DC Talk, brengt een aantal
van zijn solonummers ten gehore.
Topartieste Nicole C. Muilen (USA)
werkte als choreografe en achtergrondzangeres voor onder meer
Michael W. Smith en Amy Grant.
Ze heeft nu haar eigen band en is
in Amerika al ontzettend populair.
De jonge Stacie Orrico (USA) heeft
ondermeer met Destiny's Child opgetreden.
De r&b-pop van Stacie sluit hele
maal aan op de muziek die de hitlijsten momenteel domineert. Jonathan Lippmann, oprichter van
de seculiere Amerikaanse top jongensband 98 Degrees, wilde graag
weer gospelmuziek gaan maken.
Om deze reden richtte hij de jongensband True Vibe op. De vier
jongens van True Vibe komen 16
juni laten horen en zien wat ze
kunnen. Gerald Troost, songwriter
en zanger, treedt als Nederlandse
gospelartiest op. Het Ronduit Gospel Choir en de. Ronduit Praise
band zorgen voor muzikale bege
leiding van de samenzang op deze
dag.
Voor info en opgave: Carolien en
Lies Brouwer, tel. 0575-551060;
Henry Eskes. tel. 0575-554422.

De Vonk bestaat 20 jaar!
De evangelische boekhandel de
Vonk, aan de Nieuwstadskerksteeg bestaat in mei 20 jaar.
Een hobby die uitgegroeid is tot
een volwaardige winkel. Dit mag
gevierd worden.
Van 10 mei tot 30 mei worden er
20 dagen pakkende acties gehouden in de winkel.

Jaren geleden begonnen met enke
Ie boeken en drie enthousiaste
mensen, draait de boekhandel nu
met ongeveer 20 vrijwilligers en
een uitgebreid assortiment artikelen. We zijn blij dat we zolang al
bestaan.
Daarom wordt dit gevierd met leuke acties, waarbij het getal 20 een
belangrijke rol speelt.

Nieuwe verkeersregel

Voorrang bestuurders
van rechts'

Syntus zet bussen in van zaterdag 28 april tot en met zondag 6 mei

9 dagen geen treinverkeer tussen
Winterswijk - Zutphen en
Winterswijk - Doetinchem
Vanaf zaterdag 28 april tot en
met zondag 6 mei rijden er
geen treinen tussen Winterswijk - Zutphen en Winterswijk Doetinchem. Op beide trajecten
worden door Railinfrabeheer
werkzaamheden verricht aan
het spoor.
De aanpassingen aan de spoorbaan Zutphen - Winterswijk zijn
nodig omdat Syntus vanaf 10 juni
twee keer, in plaats van één keer
per uur, met de nieuwe lightrailtrein gaat rijden. De werkzaamhe
den in Winterswijk hebben ook ge
volgen voor het treinverkeer op
Doetinchem - Winterswijk. Ter vervanging van het treinverkeer zet
Syntus bussen in. Reizigers moe
ten rekening houden met maximaal een halfuur extra reistijd.
De werkzaamheden die plaatsvinden om de infrastructuur aan te
passen, zijn zo veel mogelijk ge
bundeld in de komende schoolvakantie. Hierdoor ondervinden
minder reizigers van Syntus overlast.
Railinfrabeheer zal gedurende de
ze periode dag en nacht werken.

Zij vervangt tien wissels, waardoor
de treinen van Syntus met hogere
snelheid over het baanvak kunnen
rijden. Verder past de aannemer in
opdracht van Railinfrabeheer de
beveiliging op overwegen aan; de
overwegen worden voorzien van
automatische halve-overwegbomen (AHOB). Ook wordt een nieuwe halte bij Winterswijk West ge
bouwd.
Vanaf maandagochtend 7 mei rijden de treinen weer. In de periode
tot 10 juni zal Syntus de nieuwe
lightrail-trein; 'de Lint', overdag
steeds meer en meer inzetten op
het traject Winterswijk - Zutphen
om de trein in het dagelijks ge
bruik te testen.
Met de inzet van de nieuwe treinen is Syntus in staat vanaf 10 juni 2001 het aantal treinen tussen
Winterswijk en Zutphen te verdubbelen in vergelijking met de
huidige situatie. Syntus rijdt de
treinen vanaf 10 juni tussen Winterswijk en Zutphen ieder halfuur
in plaats van ieder uur.
BUSINZET
De bussen vertrekken vanaf de sta-

tions Winterswijk, Zutphen en
Doetinchem enkele minuten later
dan de gebruikelijke treinvertrektijden. Op de tussengelegen stations zijn de vertrektijden ook later dan de oorspronkelijke vertrektijden van de treinen. Afhankelijk
van het af te leggen traject be
draagt de extra reistijd tussen
Winterswijk en Doetinchem maximaal 20 minuten en tussen Winterswijk en Zutphen maximaal
een half uur. De bussen stoppen
op alle tussengelegen stations.
MEER INFORMATIE
Om reizigers op de hoogte te brengen van de werkzaamheden en de
gevolgen daarvan is er een speciale folder. Hierin staan de exacte
bustijden aangegeven. De folder is
verkrijgbaar in de bussen, op de
stations Winterswijk, Zutphen en
Doetinchem en bij de belangrijkste verkooppunten in de regio.
Ook zal de folder in de week voor
de werkzaamheden worden uitge
deeld in de treinen van Syntus.
Verder is meer informatie beschikbaar via Syntus-Klantenservice, te
lefoonnummer 0314-350111.

Op l mei 2001 treedt de nieuwe
verkeersregel Voorrang bestuurders van rechts' in werking. Vanaf deze datum moet
aan alle bestuurders die van
rechts komen voorrang verleend worden.
"Rechts heeft voorrang" geldt dus
niet alleen meer voor auto's, maar
ook voor fietsers, bromfietsers,
snorfietsers, bestuurders van een
invalidenvoertuig, bestuurders
van een wagen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.
De regel geldt alleen voor gelijkwaardige kruisingen. Dit zijn kruisingen waar de voorrang niet
apart geregeld is.
Voordeel van de nieuwe regel is
dat de voorrangssituatie op gelijkwaardige kruisingen veel duidelijker wordt, omdat deze voortaan
voor alle bestuurders geldt. De verwachting is dat de nieuwe regel
zal leiden tot minder misverstanden, waardoor de kans op verkeersongevallen afneemt. Met de
nieuwe maatregel zijn de voorrangsregels in Nederland gelijk
met die in de ons omringende landen.
Op kruisingen waar de voorrang
geregeld is, veranderen de voorrangsregels niet. Dit zijn kruisin-

gen met bijvoorbeeld verkeerslichten, voorrangsborden, haaientanden of een inrit-/uitritconstructie.
Ook blijven bestuurders op een onverharde weg voorrang verlenen
aan alle bestuurders op de verharde weg. Verder blijven trams op ge
lijkwaardige kruisingen altijd
voorgaan of ze nu van rechts of
van links komen. Voetgangers en
alle daarmee vergelijkbare verkeersdeelnemers, zoals skaters,
skeelers en steppers, zijn géén be
stuurders en vallen niet onder de
nieuwe voorrangsregel.
In verband met de invoering van
'voorrang bestuurders van rechts'
gaat de politie extra controleren.
Daarbij wordt de nadruk gelegd
op gerichte snelheidscontroles
van motorvoertuigen die gelijkwaardige kruisingen naderen.
Daarnaast wordt er ook meer ge
controleerd op de verlichting en
reflectie van (brom)fietsers.
Tenslotte: voorrang heb je niet,
voorrang moet je krijgen. Het is
van groot belang dat fietsers en
bromfietsers geen voorrang ne
men als ze op gelijkwaardige kruisingen van rechts komen, maar
eerst goed opletten of ze voorrang
krijgen.
Kijk vanaf april ook op:
www.geefhetdoor.nl

Professioneel gereedschap voor doe-het-zelvers
u
BouwCenter
klauwhanier

10 mtr lengte, 3x1, Vinyl.
Normaal 33,45
nu voor

Normaal 16,50 nu Voor
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BOUWMATERIALEN
SIERBESTRATINGEN
BOUWMARKT

een compleetpro
• stenen • dakpannen • deuren • kozijnen
• plaatmateriaal • isolatiematerialen
• afwerkingsnurterialen » etc.

12.95
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ijzerwaren » pvc-materialen
«hang- en sluitwerk • elektra
verf en afwerkingsmaterialen
• chemische bouwstoffen • etc.
prijzen incl.btw, geldig l'm •" mei 2001
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BouwCenter HCI Hengelo Gld.
Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81
e-mail; hci@hciubi.nl
Internet vvww.hciubi.nl

BouwCenteriHCI

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond
19.00 - 21,00 uur
zaterdag
10.00-16.00 uur

Dienstverlening in

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag 07.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond
19.00 - 21.00 uur
zaterdag
08.00 -16 00 uur

Onroerend Goed

INVORM

Herwers

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

maakt autorijden
weer betaalbaar!

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

0573-253101 -Fax 0573-253109 - Mobiel 0650281046

GEREEDSCHAPMAKERIJ
VAN MIERLO
VORDEN
Gereedschapmakerij van Mierlo is op zoek naar een:

- Werktuigbouwkundige (MTS)
Functie-inhoud:
- ontwerpen uittekenen (AutoCAD) en fabriceren
- CNC-frezen
Functie-eisen:
- opleiding op MTS-niveau (Werktuigbouwkunde)
- kennis van AutoCAD
- enige ervaring met verspanen, zowel conventioneel als CNC.

- Draaier / Frezer
Wij hebben voor u een aantal mooie occasions
geselecteerd voor onze 3+2+1-voordeelactie!
De gehele maand april kunt u profiteren van
dit 3 in l speciale voordeel. Op drie punten
word u als koper van een Quality-Line occasion de winnaar. U kunt in de Herwers vestigingen kiezen uit een ruime collectie van
diverse merken occasions. Uw nieuwe auto
staat dus al voor u klaar bij Herwers in
Doetinchem, Hengelo Gld., Zevenaar of
Zutphen. Vraag naar de actie-voorwaarden in
de showroom. Wij zijn u graag van dienst.
A U T O B E D R I. J. .F

HERWERS
mm>mfmm^^tSKi

FINANCIERINGSVOORBEELD:
Aankoopbedrag
24.950,00
Rijklaar maken
295,00
Inruil of aanbetaling

25.245,00
15.245,00

Te financieren

10.000,00

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

36 x ƒ 36,90 = ƒ 1328,40

DOETINCHEM
HENGELO C.
ZEVENAAR
ZUTPHEN
HET T E A M

Plakhorstweg M
Tel. (0314) 333 OSS
Hummeloseweg 10 Tel. (0575) 462 24-4
Ampèrestraat 6
Tel.(0316)529320
De Stoven 25
Tel. (0575) 522 522
VAN A U T O S P EC l A L I STE N l

Waarom u kiest voor Quality-LIne Occasions: • 2 jaar/40.000 km garantie • Op 88 punten gecontroleerd
• Gratis mobiliteitspas • 24-uurs alarmservice • Gratis dienstverlening bij pech • Omruilgarantie • APK-gekeurd

Functie-inhoud:
- gereedschapmaker
Functie-eisen:
- ervaring met verspanen, zowel conventioneel als CNC.
- enige ervaring met buig- en snijgereedschappen.
Wij bieden:
- een veelzijdige en afwisselende functie
- goede arbeidsvoorwaarden
- studiemogelijkheden
Geïnteresseerd:
Je brief voorzien van VC kun je richten aan:
dhr. van Mierlo, Kerkhoflaan 3, 7251 JW Vorden. Tel: 0575-551611
Natuurlijk kan je ons ook e-mailen: gvmv@planet.nl
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Het Is nu extra . . . lekker winkelen bij de nieuwste
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of gaat u liever eerst naar

GALL & GALL
Op zaterdag 28 april
is onze verbouwing achter de rug.

Vanaf 8.00 uur 's morgens
bent u weer welkom bij ons aan de Raadhuisstraat 36 in Hengelo.
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Deze aanbiedingen zijn
geldig t/m zaterdag 5 mei
2001 en alleen bij
AH Hengelo (Gld.)
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S Welkom bij de nieuwste . . .

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

OPENINGSTIJDEN:
zaterdag 28 april 8.00-17.00 uur • maandag 30 april 8.00-13.00 uur
dinsdag t/m donderdag 8.00-20.00 uur • vrijdag 4 mei 8.00-19.00 uur
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