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Uitvoering Concordia
Muziekvereniging Concordia
geeft a.s. zaterdag haar jaarlijk-
se uitvoering. Sinds het nieuw-
jaarsconcert dat altijd in janu-
ari plaatsvindt, is er flink geoe-
fend door alle gelederen van de
muziekvereninging zodat er
een goed programma kan wor-
den neergezet.

De blokfluitleerlingen treden voor
de eerste maal voor het voetlicht.
Deze zeer jeugdige muzikant)es
worden opgeleid door dirigent Hu-
go Klein Severt en zullen deze
avond het spits afbijten.

Het korps van Concordia brengt
een verscheidenheid aan muziek-
stukken ten gehore. Zij zullen ope-
nen met de openingsfanfare 'Fan-
fare 2000' van Kees Vlak. Deze
avond kunt u verder onder meer
een solostuk op bariton verwach-
ten, vertolkt door Mark Heuvelink,
'Telemark Fantasie' van Kees Vlak,
en een aantal bekende stukken
van Michael Jackson en Elton
John. De klarinetleerlingen zetten
vanavond hun eerste stappen in
hun muziekcarriËres door met
het orkest het stuk 'Easy Pop Suite'
mee te spelen.

De drumband neemt u mee naar
Jamaica om u te laten genieten
van het opzwepende ritme van
'Reggae Drumming' van Jan Schip-
per. Verder laten ze u schotse rit-
mes horen, diverse dansritmes en
een nummer gebaseerd op een
drumsolo van Terry Bozzio, be-
kend als drummer van o.a. Frank
Zappa.

Concordia nodigt iedereen van
harte uit op deze avond vol kijk- en
luisterplezier.
(zie ook advertentie elders in dit
blad

Veel belangstelling
bij 5 jaar *Vorden zingt'
Vorige week zondag 29 april
stond er in de Dorpskerk een
feestelijke zangavond op het
programma. Het was precies 5
jaar geleden dat er met het suc-
cesvolle zangevenement "Vor-
den zingt' op verzoek is begon-
nen.

De Evangelisatiecommissie van de
Hervormde en Gereformeerde
Kerk in Vorden die de organisatie
van "Vorden zingt' in handen heeft
wilde dit eerste lustrum niet on-
opgemerkt laten voorbijgaan en
had voor deze speciale gelegen-
heid de meest aangevraagde ver-
zoekliederen van de afgelopen 5
jaar op het programma gezet.
De commissie had bepaalt niet te
klagen over gebrek aan belangstel-
ling. Tot uit de wijde omgeving
was men massaal naar de Vorden-
se Dorpskerk gekomen. De op-
komst overtrof elke verwachting.
Ook leden van de Vordense zang-
koren die allemaal een uitnodi-
ging hadden gekregen waren roy-
aal vertegenwoordigd.
'Vorden zingt' op verzoek dat elke
twee maanden gehouden wordt is
inmiddels uitgegroeid tot een re-
gionale zang- en ontmoetings-
avond op maat. De inhoud wordt
bepaald door de bezoekers zelf en
dat is ongetwijfeld de kracht van
"Vorden zingt'.
Aan het begin van de avond werd
de vaste organist dhr. W. Kuipers
uit Apeldoorn in het zonnetje ge
zet. Dit vanwege het vele werk dat

hij elke keer besteedt aan de voor-
bereiding en uitvoering van de
zangdiensten. Dhr. Kuipers kreeg
als dank een prachtig bloemboe
ket en een spontaan applaus van
de aanwezigen. De organist was
deze keer niet alleen gekomen.
Vanwege deze speciale gelegen-
heid had hij ook voor een trom-
pettist gezorgd in de persoon van
Rijk Heusinkveld zodat het geheel
nog meer een feestelijk tintje
kreeg. Al ruim voor de aanvang
brachten ze al diverse fraaie liede-
ren ten gehore.
Dhr. G. Beking uit Enschede hield
een overdenking over het thema:
"Komt tot Hem", een uitnodiging
om tot God te komen, tot Jezus om
vrede, rust en troost te vinden.
Na het zingen van weer een aantal
liederen werden de voorbedebrief-
jes opgehaald die door de aanwe-
zigen waren ingevuld. Veel aan-
dacht en medeleven ging hierbij
uit naar de door mond- en klauw-
zeer getroffen boeren. In het pro-
grammaboekje was ook een ge-
dicht afgedrukt van een inwoner
uit Oene.

Aan het eind kwam mevr. G. Dom-
burg uit Zelhem spontaan naar vo-
ren om namens alle bezoekers de
Evangelisatiecommissie hartelijk
te bedanken voor deze mooie
zangavonden en de commissie
kreeg hiervoor een warm applaus.
In verband met Koninginnedag
werd er afgesloten met het zingen
van het Wilhelmus. Bij het verla-

ten van de kerk kregen de aanwe
zigen nogmaals een aangename
verrassing. De muzikale begelei-
ding had namelijk nog een toegift
in petto, waarbij ze nogmaals lie
ten horen waartoe ze samen in
staat waren. Het applaus hierna
was zeker op zijn plaats en welver-
diend.
Onder de toren was er een boeken-
tafel ingericht. Men kon gratis boe-
ken lenen over allerlei onderwer-
pen voor jong en oud, evenals ge-
dichtenbundels, tijdschriften en
video's.
Na afloop gingen velen naar "de
Voorde" waar koffie, thee en fris-
drank werd geserveerd. En omdat
de Evangelisatiecommissie op 27
april het 35-jarig bestaan herdacht
en vanwege 5 jaar 'Vorden zingt'
was er cake en koek bij de koffie.
Er werd nog lang nagepraat bij dit
gezellig samenzijn en de reactie
van een bezoekster vertolkte onge
twijfeld de gevoelens van een ie-
der, dat wie er niet is geweest echt
wat heeft gemist. Van de mogelijk-
heid om een cassettebandje te be-
stellen werd veelvuldig gebruik ge
maakt. Deze kunnen overigens
nog steeds besteld worden (tel.nr.
551658 's avonds).

Inmiddels is de Evangelisatiecom-
missie al volop bezig met de voor-
bereiding van de volgende "Vorden
zingt' op zondagavond 24 juni in
de Dorpskerk. De commissie kan
al met al terugzien op een zeer ge
slaagde avond.

Zwembad "In de Dennen
geopend
Mocht het zonnetje het de ko-
mende dagen toch nog wat la-
ten afweten, dat zal de zwem-
liefhebber er zich waarschijn-
lijk niet van laten weerhouden
om een duik te nemen in het
buitenbad "In de Dennen" te
Vorden.

Op de openingsdag, dinsdag l
mei, bedroeg de temperatuur van
het zwemwater namelijk 25 gra-

den Celsius! Op deze openingsdag
waren, waarschijnlijk mede door
de schoolvacantie, een honderdtal
kinderen naar het zwembad geko-
men en hebben zich daar prima
vermaakt.
Dat gold ook voor de dagen daar-
na, zodat van een uitstekende
start van het zwemseizoen gespro-
ken kan worden.

Het zwembad "In de Dennen" is

dinsdag t/m vrijdag geopend; op
maandag 's middags en in het
weekend (zaterdag en zondag).
Mochten de buitentemperaturen
dusdanig hoog worden, dan zul-
len de openingstijden tijdens de
weekends worden aangepast.

De zwemlessen zijn maandag 7
mei van start gegaan. Men kan
zich opgeven aan de kassa van het
zwembad.

Toch nog vertier
op Koninginnedag
Alle ingrediënten voor een spet-
terend Koninginnnefeest wa-
ren maandag aanwezig. Volop
zon en een bijzonder aangena-
me temperatuur. De vlaggen
wapperden vrolijk, evenwel
niet zoveel in getal als voor-
gaande jaren. Echter de MKZ
crisis gooide roet in het eten.
Alle (buiten) festiviteiten waren
namelijk , zoals van te voren
reeds aangegeven, afgelast.

Toch veel Vordenaren op de been,
voor hetzij het maken van een
fietstocht, een partijtje klootschie-
ten of gewoon een wandeling ma-
ken. Voor de jeugd in "De Her-
berg" volop vertier. Daar traden
deze middag een drietal bands op

te weten de groep "66amazon",
met onder andere muziek van
Herman Brood; de heavy funk-
groep "Main Course" en de band
"Framed & Diva's", een Vordense
band aangevuld met enkele plaat-
selijk schoonheden.

De Dorpsstraat moest halverwege
de middag voor alle verkeer wor-
den afgesloten. Een groot aantal
mensen, veelal jongelui, hadden
zich ter hoogte van het Marktplein
in een stoel genesteld en lieten
zich het pilsje op het zonovergo-
ten terras, heerlijk smaken.

Toch zal het Koninginnefeest 2001
in Vorden de boeken ingaan als
een feest met een "bijsmaakje".

Aktie markt
Aanstaande vrijdagmorgen wordt op de Weekmarkt weer de
enveloppen-loterij gehouden.
Voor Moederdag is er extra aktie.
De marktkooplui en de Vordense Marktvereniging hebben
vele mooie prijzen beschikbaar gesteld!

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 13 mei 10.00 uur ds. M. Beitier.

Kapel "de Wildenborch"
Zondag 13 mei 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 mei 10.00 uur fr. B. Broekman en ds. A. Hagoort, Oec.
dienst in RKKerk, m.m.v. school "de Garve".

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 mei 10.00 en!9.00 uur ds. D. Westerneng

R.K. kerk Vorden
Zondag 13 mei 10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. 30+ koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 13 mei 10.00 uur Oec. dienst m.m.v. de school, in de RK Kerk.

Weekendwacht pastores
12-13 mei Pastor F. de Heus, Zutphen, tel. 52 69 65.

Weekenddienst huisartsen
12-13 mei dhr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30 - 10.00 uur en van 17.00 - 17.30 uur. U kunt dan bellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.30 uur en van
13.30 -18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 09.30 -11.00 uur
en 17.00 -18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 11 t/m 18 mei Apotheek Jonker, Houtmarkt 73,
Zutphen, tel. (0575) 51 31 77.

Tandartsen
12-23 mei PJ. Waart, Barchem, telefoon (0573) 44 17 44. Spreekuur voor
spoedeisende gevallen zaterdag en zondag 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). Kraam-
afdeling 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 bu-
reau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lo-
chem. Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.

Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222

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

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 0314-
626140. Voor overige zaken: 0314-626126. Internet: www.des-
tiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min).

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

Pedicure L Evers-Jansen, tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel. tel. 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y. Roelofs 0575^41942.

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
2030 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 Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdagen zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltiidvcrzorging 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. 553405
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.y.Q.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

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

Humanitas 'steun bij verliesverwerking1

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 0900-8844

Contactjes
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 ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herplaatst.

• Vrouwenraad organiseert
bijeenkomst voor alle vrou-
wen uit Vorden. Donderdag
17 mei: 13.30 uur in't Stamper-
tje. Spreekster José la Croix
'Vrouwen in de overgang'

• Te koop: jonge konijnen en
I V met jongen RNZ. Tel.
0575-553642

• Minder vlees gaan eten?
Nu in de reclame witte wijn,
heerlijk bij de vis! Wereldwin-
kel Vorden

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

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. 0543-
451311

• Te koop: Arxam 45-km wa-
gen. Geen rijbewijs nodig.
Rijdt op diesel. Tel. 0575-
551777

• Te koop: jonge hennen aan
de leg. Goossens, Voortseweg
6, Toldijk, tel. 0575-461670

• Wilt u het makkelijk hebben
met de verzorging van uw
haar? Hanny de thuiskapster
staat voor u klaar! Tel. 0575-
526784 of 06-15102403

• Gezocht, iemand die vanaf
I1 mei t/m begin juni bijna da-
gelijks naar Winterswijk rijdt en
bereid is mij mee te nemen
vanaf 11.00 uur. Terug in over-
leg. Mevr. Tjoonk, tel. 0575-
461659, na 20.00 uur

• Gezocht: caravanstalling.
Tel. 0575-555213

• Ik ben op zoek naar een rui-
me kamer, etage of woning
in Vorden. Wie kan mij hel-
pen? Tel. 555388 (na 18 uur)

• Wist u dat: CDA Vorden
staat voor het versterken van
de landbouw als economische
drager van het buitengebied?

• Vrouwenraad organiseert
bijeenkomst voor alle vrou-
wen uit Vorden. Donderdag
17 mei: 13.30 uur in't Stamper-
tje. Spreekster José la Croix
'Vrouwen in de overgang'

Grote smeedijzeren
standaards
opmaken

Maria Haanappel
Strodijk 10, Vorden

Vrijdag 18 mei
ochtendworkshop.

Op een 1.50 m hoge
smeedijzeren standaard

maakt u een bolvorm van
mos en wilgentenen waarin

een lange klimopplant
wordt geplaatst.

Foto te zien bij VW en
info tel. 0575-553867

• Wij zijn verhuisd van de Al-
menseweg 40 naar De Delle
99, 7251 AJ Vorden. Tel.
0575-551683

• Te koop: aardappelen, Bildt-
star. Diverse soorten groenten
en fruit. Sla-, andijvie- en rode
bietplanten. Peterselie- en sel-
derijplanten. Rode-, witte-,
spits- en bloemkoolplanten.
Vanwege ons huwelijk zijn
wij vrijdag 18 mei gesloten.
Op zaterdag 19 mei is er al-
leen verkoop aan huis en
's morgens geen verkoop
van aardappelen, groenten
en fruit op de parkeerplaats
bij Pannenkoekenrestaurant
Kranenburg. André Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tel.
0575-556876

• Gezocht met spoed: woon-
ruimte voor 2 personen. Tel.
06-12080220 vanaf 18.00 uur
bereikbaar

• Straks zongebruind aan de
witte wijn? Deze maand extra
voordelig. Wereldwinkel Vor-
den

MOEDERWEEK
Veldverse
boontjes 500 gram

Komkommer
per stuk

Franse
kiwi's 10 stuks CftQ

ü\7O

Verwensalade
200 gram

Heksenmix
200 gram

OQO
0%/O

Panklare
andijvie 500 gram

nQQ
L.<J\J

Roomkwark met aardbeien ono
per doosje £-\J\J

Aanbiedingen week 19

de- écht* gwewfematv/
Fam. J. HUITINK

Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

Kijk

voor

meer

nieuws

op:

www.contact.nl

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

0575-538046

Aspergewijnen
uit de Elzas

gratis bezorgd
Auxerrois, Domaine Schoepfer,

de bekende ïiterfles f 15,50
1999, Pinot BlanC

Cöte du Val Saint Grégoire f 14,55
1999, Muscat,

Domaine Schoepfer f 16,15

Veerweg 8; 7213 EB GORSSEL
Tl 0575-490936

0575 490939
M] 0621541428
E] wjvloon@wijnkopers.nl

ledere dinsdag staan wij op het marktplein voor u
en bakken een lekker visje voor u gaar!

Omdat het zo gezond is: zeker éénmaal per week vis!
Ruime keus: zalm, makreel, paling, garnalen,
zeetong, botervis, schol, kabeljauw, koolvis.

VISHANDEL

LM. & F. VAN DE GROEP v.
Spakenburg

Tel./fax 033-2986610 • mobiel 06 221 58 903

(onze specialiteit)
500 gram kibbeling f 10,-

saus naar keuze gratis.

Hollandse nieuwe vers van het mes
per stuk f 275 - 4 stuks f 10,-

«ÜL-* 'i : : :: '" :. ; ....•:£...**

Graag tot ziens!
, ledere dinsdag van 0930 tot 17.15 uur_

roor al bei goede uil de zee

AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
DREIUMME

Dreiumme 23-25, Warnsveld, tel. 0575-522117 • Wij zijn de gehele week geopend

Hamlappen k,i0
Rundergehakt «HO

Shoarmavlees kiio

Varkensreepjes UK»

Tartaar 4 voor

Kipburgers 4 voor

7,98

9,98
9,98

5,00

5, OO

Vleeswaren vers van t mes
Wijncervelaat 100 gram
Beenham samen _ M~*

100 gram <4,OO

Woensdag gehaktdag
H.o.h. gehakt
Rundergehakt

lo 6,98
lo 7,98

MOEDERDAGAANBIEDING
Hamrollade KIIO 13,98
Pepersteak 500 gram 9,98



Op 18 mei 2001 geven

Cor Lam
&

Joanne Wichers

elkaar het ja-woord om 11.00 uur in het ge-
meentehuis van Vorden.

De kerkelijke inzegening van ons huwelijk
zal plaatsvinden om 13.00 uur in de Ned.
Hervormde kerk te Vorden.

Wij nodigen u graag uit op de receptie van
15.30 tot 17.00 uur in Hotel Bakker, Dorps-
straat 24 te Vorden.

Ons adres:
Biesterveld 20
7251 VS Vorden
Telefoon 0575-554232

Op 18 mei 2001 stappen

Germa Jolink & Han Tekelenburg

in het huwelijksbootje.

Om 10.30 uur geven we elkaar het jawoord
in het gemeentehuis van Hengelo (Gld.).

Onze liefde voor elkaar wordt ingezegend
om 11.30 uur in de Remigiuskerk te Hen-
gelo (Gld.).

Wilt u ons feliciteren, dan bent u van harte
welkom op onze receptie die wordt gehou-
den van 17.30 tot 19.00 uur in partycen-
trum De Kruisberg, Kruisbergseweg 172 te
Doetinchem.

Ons adres:
Bronkhorsterstraat 5a
7256 KE Keijenborg
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Op vrijdag 25 mei a.s. zijn wij

J. Klein Wassink
en

D. Klein Wassink-Hendriksen

50 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met kinderen en
kleinkinderen te vieren op zaterdag 26 mei
a.s.

Wij houden receptie van 16.00 tot 17.30 uur
bij De Keizerskroon te Ruurlo.

Kleine Wiersse 6
7261 ME Ruurlo••
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GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

Radio • Televisie
Satelietsystemen

Koelen • Wassen • Drogen
Onderhoud • Reparatie

Verkoop

voor service,
kwaliteit en

vakmanschap
Rowi Hengelo (Cld.)

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

Fax 0575-467652

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

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

Contactjes?

Hei cement
tussen vraag en

aanbod!

1
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Voor uw

Fietsvakantie

gaat u naar:
.

Rabobank JL
reizen ŝ Ss?

Kanlorett Ie.

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237

Hengelo, Raadhuisstraat 2 1
telefoon: 0575-558340

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Kooktips van
de Keurslager

De lekkere gemaksweken
Tijdens de lekkere gemaksweken in

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

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

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

gekookte worst,
WO gr.

4 gepaneerde
schnitzels

A

filet capre,
WO gr.

09 katenspek,
700 gr.

ontbijtservelaat,
00 WO gr.

groenteschotel,
500 gr.
hamlappen,
500 gr.

159

179

"749

749

Vlogman Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

l
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Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de fe-
licitaties, bloemen en cadeaus die wij tijdens ons
25-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen.

l

Jan en Cecilia Borgonjen

VLAAI VAN DE WEEK:

Ananasvlaai f 10,-
Vlaaitjes

diverse smaken f 1,50 per stuk

Witte broodjes 6 halen 5 betalen

ZATERDAG:

Moederdagtaart of -vlaai
vanaf f 15,-

Gesorteerde minibroodjes
10 stuks f 2,50

:

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van on-
ze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Reindina Maria Grotenhuijs-Boers

heeft ons diep getroffen.

Wij zijn u dankbaar voor de steun en troost welke
ons dit heeft gegeven.

Kinderen,
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, mei 2001

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv,
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ï
kunt u bij ons terecht. Bel 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefax: 0575-557444

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

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

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 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 13.30 tot 1730 uur

donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

EEN RAADSVERGADERING OP 29 MEI

Door het ontbreken van agendapunten is er op 29 mei geen raads-
vergadering.

De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 26 juni 2001. De
ze vergadering begint om 18.00 uur. In deze vergadering neemt de
gemeenteraad een definitieve beslissing over de fusie VHS++.

VONDOPENSTELLING BURGERZAKEN

Op 29 mei en 26 juni is burgerzaken van 1830 tot 19130 uur geo-
pend voor alle lokethandelingen.

FVALENQUÊTE: GELD VERDIENEN MET HET MILIEU !

Op 20 april 2001 hebben burgemeester en wethouders het laatste enquê-
teformulier ontvangen. In totaal reageerden 180 personen. Op dit mo-
ment verwerken burgemeester en wethouders de gegevens. Binnen en-
kele weken trekken zij op basis van de resultaten van de enquête conclu-
sies, die zij gebruiken bij de voorbereidingen voor een nieuw afvalbeleid.
De verloting van de prijzen vindt plaats zodra de resultaten van de en-
quête bekend zijn. In deze rubriek krijgt u dan informatie over de resul-
taten van de enquête en de prijswinnaars.

J^ J. ERUGBLIK OP GESLAAGDE DISCUSSIEBIJEENKOMST
AFVAL

Op woensdagavond 18 april 2001 vond de discussiebijeenkomst over afval
plaats. Deze bijeenkomst had tot doel u te informeren over de ontwikke-
lingen op het gebied van afval en u de gelegenheid te geven uw ideeën
en wensen over het afvalbeleid aan te geven. Met een opkomst van 30 be-
langstellenden en de uitwisseling van informatie kijken wij terug op een
geslaagde avond.

De discussiebijeenkomst werd geopend door de wethouder van Milieu,
de heer H. Boogaard. Als inleiding op de avond schetste hij de ontwikke-
lingen op het gebied van afval. U moet dan denken aan statiegeldrege-
lingen, meer verbranden van afval in plaats van storten, het verminderen
van de schadelijkheid van sommige producten en de betere scheidings-
technieken bij afvalverwerkers.
De heer C. van Dijk, medewerker van de gemeente Vorden, gaf aan dat uit
het onderzoek naar de inhoud van de containers voor restafval naar vo-
ren kwam dat heel veel GFT in de grijze container verdwijnt (ca 30 % van
de inhoud). Ook is er nog veel papier aangetroffen. Voorts bleek dat in
Vorden ten opzichte van andere gemeenten in de regio relatief weinig
grof afval werd aangeboden; dit terwijl in Vorden niet meer grof afval in
de container wordt aangetroffen.
De heren H. van der Kolk en H. Hendriks van Berkel Milieu gaven aan dat
de 8 gemeenten waar Berkel/Essent mee samenwerkt denken over oplos-
singen op afvalgebied. Zo zijn er een aantal werkgroepen gevormd over
tariefdifferentiatie (diftar), grof afval, ondergrondse opslag van afval en
inzameling van oud papier. Deze werkgroep werkt de items uit voor be-
sluitvorming naderhand.

Vervolgens werd in groepen gediscussieerd over verschillende onderwer-
pen. De conclusies zijn:

Tariefdifferentiatie
De hoogte van het tarief laten afhangen van de hoeveelheden aangebo-
den afval is akkoord, mits
1. er gekozen wordt voor een goed systeem: liefst kosten verrekenen op

basis van gewicht;
2. tarieven goed opgebouwd zijn;
3. er goed gehandhaafd wordt, om zwerfvuil te voorkomen;
4. gebaseerd op een goede evaluatie en communicatie;
5. gezorgd wordt voor opvangen van het verlaten van solidariteitsge

dachten met extra maatregelen.

Scheiden van afval
1. Betere scheiding wenselijk en mogelijk als:

- groene container vaker wordt opgehaald (vanwege stank in de zo-
merperiode);

- er meer controle op goede scheiding van afval plaatsvindt;
- in het buitengebied papier beter wordt opgehaald;
- er goede voorlichting komt;
- brengvoorzieningen daar gecreëerd worden waar mensen vaker ko-

men.
2. Meer fracties of betere mogelijkheden voor gescheiden inzamelen ->

centraal brengpunt voor meerdere fracties in de kern van Vorden;
3. Nieuwe voorzieningen voor afvalscheiding moeten kostenbesparend

zijn;
4. Gescheiden inzameling van kleinere fracties in de grijze container is

wel noodzakelijk, maar moet zo makkelijk mogelijk worden gemaakt.

Voorkomen van afval
1. Het voorkomen van afval is mogelijk, maar in de praktijk nog wel eens

lastig;
2. Overheden kunnen preventie stimuleren door bedrijven tot de ver-

koop van milieuvriendelijke producten aan te sporen, de consument
het gemakkelijk te maken 'natuurwinkels' te vinden en de preventie
gedachten op te nemen in het onderwijsprogramma.

Aan het einde van de avond constateerde wethouder Boogaard dat er veel
ideeën en ervaringen op afvalgebied op tafel zijn gekomen. Bij het ont-
wikkelen van nieuw afvalbeleid worden deze, naast de resultaten van de
afvalenquête, meegenomen. De wethouder bevestigde dat dit soort za-
ken samen met de gemeente Hengelo en Steenderen worden opgepakt.

LATEAU EIKENLAAN TER HOOGTE VAN HET SPORTVELD

In samenwerking met Kranenburgs belang zijn burgemeester en wet-
houders van plan om een oversteekvoorziening, in de vorm van een pla-
teau, aan te leggen in de Eikenlaan, ter hoogte van de ingang naar het
sportveld. Tevens wil Kranenburgs belang een voetpad aanleggen vanaf
de oversteekvoorziening naar het trainingsveld.
Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het voornemen deze
maatregelen te nemen. U kunt het ontwerp inzien op de afdeling Ge
meentewerken in de Boerderij. Tot en met 23 mei aanstaande kunt u uw
reactie kenbaar maken aan burgemeester en wethouders, schriftelijk (zie
postadres) of mondeling aan de medewerkers van de afdeling Gemeen-
tewerken.

OUWAANVRAGEN

Plaats aanvrager

Biesterveld 25 Th. Huntink

inhoud datum ontvangst

bouwen bergkap 26-04-2001

Pastorieweg Woningcorporatie
De Stiepel

Eikenlaan 22 Stichting Samen-
werkingsschool
Kranenburg e.o.

vergroten woon-
zorg-complex

uitbreiden twee
leslokalen

27-04-2001

02-05-2001

Wildenborch- maatschap Bijenhof- bouwen jongveestal 02-05-2001
seweg 29 annex werktuigen-

berging

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

ERGUNNINGEN

bouwen
Plaats

Raadhuis-
straat 13 + 15

aanvrager

M. Boekholt

de Boonk 37 H. Barendsen

Ruurlosew. 96 maatschap J.W.
en A.P. Jurrius

de Boonk 19 J. Velthorst en
R.W. Schouten

inhoud vrijstelling

bouwen carport met
garage annex berg-
ruimte

vergroten woning - vergroten
hoofdgebouw,

- bodem-
onderzoek
(gedeeltelijk)

bouwen opslagloods

bouwen bergruimte

monumenten
plaats

Lankhorsterstraat 10,
Wichmond

aanleggen
plaats

aanvrager

WJ.Jolink

aanvrager

Baakseweg ongenum- W. Rietman
merd (terrein gelegen
ten noordwesten van

de splitsing Baakseweg-
Riethuisweg)

inhoud

aanbrengen koperen mast-
goten aan boerderij en schuur

inhoud

- aanleggen poel
- verschralen weiland
- verhogen es

Zutphenseweg 90

Deldenseweg 15

G. Krajenbrink aanleggen poel

D.J.G.M. Lam aanleggen poel

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

WEEDE KEER BRENGPUNT
GROENAFVAL

Op zaterdag 12 mei 2001 kunt u op-
nieuw uw grof snoei- en tuinafval in-
leveren bij het brengpunt op het par-
keerterrein bij sporthal het Jebbink.
Tussen 10.00 uur en 13.00 uur is weer



een medewerker van Berkel Milieu n.v. aanwezig om uw groenafval aan
te nemen.
Het is niet toegestaan uw groenafval vóór dit tijdstip af te geven bij het
brengpunt. Hierop wordt gecontroleerd.

Tot en met september kunt u elke 2e zaterdag van de maand uw snoei-
en tuinafval afleveren bij dit brengpunt. U kunt hier uw blad en gras-
maaisel, takken en snoeiafVal (tot 15 cm dik) afgeven. Snoeiafval dikker
dan 15 cm, bedrijfsafval en grond kunt u hier niet inleveren. Daarvoor
kunt u terecht bij de stortplaats in Lochem of Zutphen.
Net als bij de huis-aan-huis-inzameling van uw groenafval, zijn er ook
aan het wegbrengen enkele spelregels verbonden. Deze spelregels kunt u
vinden in de Afvalkalender 2001/2002.

OUWEN PRIEEL BIESTERVELD 25

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing
van artikel 6, lid 6.4.1.) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan
"Vorden Noord" voor het plaatsen van een prieel op het perceel Biester-
veld 25 te Vorden.
Deze vrijstelling maakt een grotere hoogte voor het prieel mogelijk.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang
van donderdag 10 mei tot en met woensdag 23 mei 2001, ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.

Mevrouw H. Klein Brinke uit Vorden levert haar lege flessen altijd trouw
in bij de glasbak. Deze foto werd vorige week genomen op het terrein van
Super De Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys. Het mag duidelijk zijn dat
het gescheiden inzamelen van glas erg belangrijk is voor het milieu. Glas
kan op deze manier opnieuw gebruikt worden en belandt zodoende niet
bij het overige afval. Uit onderzoek van de Stichting Promotie Glasbak
blijkt dat 91 procent van de consumenten naar de glasbak gaat. Verder is
het zo dat nieuwe glasverpakkingen in de winkel voor 85 procent be-
staan uit gerecycled glas. Een mooi resultaat!

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:33 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving besluiten inzake gedeeltelijke intrekking
vergunning

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, liggen gedurende de openings-
tijden, met ingang van 11 mei tot en met 22 juni 2001 ter inzage:

het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer AA. Walge-
moet, Deldenseweg 11. 7251 PN Vorden op 13 juni 1995 verleende ver-
gunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, nummer 151,
adres inrichting: Deldenseweg 11 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder (ge-
deeltelijk) in voor het houden van vleesvarkens, overeenkomend met een
productieruimte van 437 kilogram NH3 in verband met het gebruikma-
ken van de "Regeling beëindiging veehouderij takken".
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 46,8 kilogram
NH3 . De depositie neemt met 90,5 % af van 46,5 mol naar 4,5 mol.

het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer EJ. Gotink.
Maalderinkweg 8, 7251 NT Vorden op 8 april 1986 (in het intrekkings-
verzoek is abusievelijk 8 april 1995 genoemd) verleende vergunning in-
gevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, nummer 2071, adres inrich-
ting: Maalderinkweg 8 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder (ge
deeltelijk) in voor het houden van vleesvarkens, overeenkomend met een
productieruimte van 735 kilogram NH3 in verband met het gebruikma-
ken van de "Regeling beëindiging veehouderij takken".
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 361,5 kilogram
NH3 . De depositie neemt met 66,9 % af van 29,6 mol naar 9,8 mol.

het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan Maatschap Bijenhof,
Wildenborchseweg 29, 7251 %f Vorden op 23 maart 1999 verleende ver-
gunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie C, nummer 1402,
adres inrichting: Wildenborchseweg 29 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghouder, gedeeltelijk in voor de overdracht van
productieruimte van 402,5 kilogram NH3 aan het agrarisch bedrijf van de heer H.G. Schepers, Lage Scheiddijk
7, 7261 RL Ruurlo..

Na afronding van de procedure houdt vergunninghouder een productieruimte van 802 kilogram NH3. De de
positie neemt met 33,4 % af van 107,9 naar 71,9 mol.

het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan maatschap Bijenhof, Wildenborchseweg 29, 7251 IQ Vorden
op 23 maart 1999 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het per-
ceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie C, nummer 1402, adres inrichting: Wildenborchseweg 29 te
Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder (gedeeltelijk) in voor het houden van
vleesvarkens vanwege het gebruikmaken van de "Regeling beëindiging veehouderij takken".
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 679,1 kilogram NH3 . De depositie neemt met 30,3 %
af van 87,2 mol naar 60,8 mol.

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

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

brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 23 juni 2001.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de beschikking,
danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn rich-
ten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6
weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is be
slist.

'B ELEIDSREGELS ARTIKEL 19, LID 3 WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING
(PLANOLOGISCHE KRUIMELGEVALLEN)

Per 3 april 2000 is een wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in werking getreden. Deze wijziging
biedt gemeentebesturen ruimere mogelijkheden om vrijstelling te verlenen van geldende bestemmingsplan-
nen. Op die manier kunnen minder ingrijpende projecten sneller gerealiseerd worden.

Voor de planologische kruimelgevallen ligt die vrijstellingsbevoegdheid bij burgemeester en wethouders. Arti-
kel 20 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO) geeft aan in welke gevallen burgemeester en wethou-
ders van die bevoegdheid gebruik kunnen maken. Artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is ver-
vallen.

Vrijstellingsbeleid
Burgemeester en wethouders willen beleidsregels voor de behandeling van dit soort verzoeken vaststellen, om
aan te geven hoe zij in het algemeen met dit soort vrijstellingsverzoeken wensen om te gaan.

Voor plannen die nog geen driejaar van kracht zijn, sluiten burgemeester en wethouders deze bevoegdheid uit.
Bij het opstellen van bestemmingsplannen vindt al een ruime afweging van alle met gebruik en bebouwing sa-
menhangende aspecten plaats. De jongste plannen in Vorden kennen bovendien ruime flexibiliteitsbepalingen
(vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheden) die (zonodig) een nadere afweging op perceelsniveau mogelijk ma-
ken. In de praktijk maakten burgemeester en wethouders van de vrijstellingsmogelijkheid ex. artikel 18a, waar-
van artikel 19, lid 3 de vervanger is, bij recente plannen dan ook niet of nauwelijks gebruik.

Wel willen burgemeester en wethouders met deze vrijstellingsmogelijkheid, voor de wat oudere plannen, snel-
ler kunnen inspelen op ontwikkelingen, zoals die in jongere plannen worden of zijn toegestaan.

Bebouwde kom en buitengebied
Artikel 20 BRO maakt een onderscheid tussen mogelijkheden binnen- en buiten de bebouwde kom.
Gebruikswijzigingen van opstallen zijn beperkt tot het gebied binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde
kom zijn de uitbreidingsmogelijkheden via deze vrijstellingsmogelijkheid aanzienlijk minder dan binnen de
bebouwde kom.

Op kaarten, behorende bij de beleidsregels geven burgemeester en wethouders de grenzen van de bebouwde
kommen van Vorden, Wichmond en Kranenburg aan voor de toepassing van dit vrijstellingenbeleid.

Buitengebied
Voor het buitengebied gebruiken burgemeester en wethouders deze vrijstellingsmogelijkheid om - zo mogelijk
- al vooruit te kunnen lopen op het nieuwe plan buitengebied, waarvan het voorontwerp in januari jongstle
den in procedure (inspraak) is gegaan.

Afwijkingen
Burgemeester en wethouders kunnen (soms zelfs: moeten) - mits goed gemotiveerd - afwijken van deze be
leidsregels. Dit zullen evenwel uitzonderingen zijn.

Evaluatie
Burgemeester en wethouders zullen de beleidsregels jaarlijks evalueren en opnieuw vaststellen.

Inzage
De ontwerp-beleidsregels liggen van 26 april tot en met 23 mei 2001, gedurende openingstijden, voor een ieder
ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (Koetshuis). Tegen betaling der kosten f 1,70
voor alleen de beleidsregels, f5,10 voor beleidsregels en bijbehorende kaarten en f7, 65 voor het gehele pakket,
inclusief toelichting) kunt u een kopie krijgen.

Zienswijzen
Tot en met 23 mei kunt u uw zienswijze over deze ontwerp-beleidsregels, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar ma-
ken aan burgemeester en wethouders.
Als u dat bezwaarlijk vindt, kunt u deze ook mondeling kenbaar maken aan medewerkers van de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Nadere informatie.
Voor nadere informatie kunt u ook terecht op de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

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

Deze week krijgt iedereen een informatiefolder over de fusie tussen de gemeenten Vorden, Hengelo en Steen-
deren (plus) in de bus. De plus staat voor de gemeenten Hummelo en Keppel en Zelhem, die kunnen besluiten
om samen met Vorden, Hengelo en Steenderen te fuseren. Van l tot en met 29 mei 2001 kan iedereen, gedu-
rende de openingstijden van het gemeentehuis, de rapporten over de fusie en het raadsvoorstel met ontwerp-
besluit inzien in het gemeentehuis. Het voorlopig standpunt van de gemeenten Vorden Hengelo en Steenderen



is om met vijf gemeenten te fuseren, dus inclusief Hummelo en Keppel en Zelhem. Uit een door Gap Gemini
Ernst&Young opgesteld raport blijkt dat dit de meeste voordelen oplevert. In de informatiefolder staat dit dui-
delijk beschreven.

Op 22 mei 2001 is er een hoorzitting in het Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 in Vorden. Iedereen is daar van
harte welkom om zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. De zaal is open vanaf 1930 uur. De hoor-
zitting begint om 20.00 uur.

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

EEN BETER
MILIEU
BEGINT BIJ
JEZELF

Team Garve l ongeslagen winnaar
halve finale N.K. Schooldammen
(en welpenteam eindigt op plaats 6)

Eervolle tweede plaats
bij Poëzieprijs 2001 De Brug
Cultureel voor leerlingen
van de Garve

Voor de tweede keer in het be-
staan van de Interconfessionele
Basisschool De Garve (en dat is
inmiddels bijna 5 jaar) bereikte
een dam team de finale van het
Nederlands Kampioenschap
schooldammen voor pupillen.

Zonder ook maar een partijtje te
verliezen wonnen Rogier ter Bogt,
Beatrice Bonga, Bertine Bruil, Els
van de Pavert en llse Jansen de titel
in de halve finale van het N.K.
dammen in Harderwijken deze
volgorde staan ze ook op de foto).
Natuurlijk was ook de heer Lense-
link van de Vordense Damclub er-
bij. Hij was als supporter met de
Wichmondse en Vierakkerse kin-
deren meegereisd naar de stad bij
het IJsselmeer en genoot volop van
wat voor een deel ook zijn-succes
was, want heel veel uren is me
neer Lenselink in zijn vrije tijd op
de Wichmondse school samen

met „zijn" team pupillen aan het
dambord te vinden. Uitzonderlijk
voor Nederland is dat het team be-
staat uit 4 meisjes en l jongen. In
geen enkel team spelen zoveel
meisjes.

Ook in Huissen werd de halve fi-
nale van Nederland gespeeld,
maar dan bij de welpen
( kinderen t/m 10 jaar).
Het team van De Garve bereikte
hier niet het Nederlands Kam-
pioenschap, maar met hun zesde
plaats is dit natuurlijk toch ook
een vermeldenswaardige presta-
tie.
Bij de welpen was de Pr.Willem
Alexanderschool uit Barneveld on-
geslagen nummer 1.
De welpen die voor De Garve speel-
den waren Michelle Hesselink, Se
bastiaan Besseling,
Matthijs Klein Haneveld en Teun
Loman.

Het Nederlands Kampioenschap is
op 12 mei, zowel voor de welpen
als voor de pupillen, in het Zuid-
hollandse Bleskensgraaf bij Rotter-
dam.

Die datum is een groot probleem
voor het kampioensteam uit Wich-
mond, want op dezelfde dag mo-
gen zij optreden in het Gelredome
in Arnhem met hun fantastische
STREETDANCEACT. En omdat ze
daar in het gezelschap zijn van het
Gelders Orkest, Introdans, de Sjon-
nies, Milk Inc., Jody Bernal, Irene
Moors en Carlo Boszhard en dui-
zenden toeschouwers zullen zij
waarschijnlijk voor het vele pu-
bliek in Arnhem kiezen en het
N.K. dammen laten schieten. Een
moeilijke afweging, maar eigen-
lijk gewoon een luxeprobleem.

Waar dan ook in Nederland. Con-
tact wenst jullie veel succes!

Zondagmorgen werden tijdens
een cultureel koffieconcert van
de muziekgroep Kwartz in "De
Brug" in Zutphen de literaire
prijzen bekendgemaakt van de
proza- en poëziewedstrijd uit-
geschreven door Stichting De
Brug Cultureel.

De jury gaf twee prijzen in de ca-
tegorie "Jeugd t/m 11".
In het juryrapport opgesteld door
de dichteres Louise Broekhuysen,
de dichter en beeldend kunste
naar Scipio Hamming, de dichter
en neerlandicus Hans Mirck en de
"jongere" Jom Schar staat o.a. het
volgende over de kinderen van De
Garve:

(citaat) "De tweede prijs gaat naar
basisschool De Garve uit Wich-
mond. Deze school heeft veel ge
dichten ingestuurd rondom het
thema MKZ. In deze gedichten pro-
testeren de leerlingen vooral tegen
de gevolgen van mond- en klauw-
zeer vanuit hun nauwe betrok-
kenheid met mens en dier. Ze
doen dat op bijzondere wijze en
vaak met opmerkelijke zinnen als:
De wereld lijkt wel gek geworden /
zelfs in ons mooie dorpje Vorden".
Twee leerlingen uit groep 7 waren
door de jury uitgenodigd om hun
gedicht te komen voordragen in
een goed bezette zaal. Rogier ter
Bogt en Tessa Roelofs zagen en
hoorden hun voordracht met een
ovationeel applaus beloond. Bo-
vendien ontvingen zij rozen en
een zeer aparte boekenlegger. Ook
ontvingen zij voor hun school de
gedichtenbundel "Oog in oog in
oog " van Eva Gerlach en een oor-
konde.

De eerste prijs ging naar de
Zutphense Maaike Meyer met het
gedicht "De storm is over".
Omdat wij het de moeite waard
vinden dat de lezers van Contact
kennis nemen van de gedichten
van Tessa en Rogier drukken wij ze
hier in hun geheel af.

M.K.Z.
Er was eens een man
die heette Berend-Jan.
Hij was zijn hele leven al boer
hij was ook best stoer.
Zijn dieren moesten worden

afgemaakt.
De dag van de ruiming heeft hij

gebraakt.
Buurmans' dieren waren besmet
dus had hij geen verzet.
De schuurdeuren gingen open
hij zette het op een lopen.
Berend-Jan roept: "Er moet worden

geënt".
De E.U. geeft hiervoor geen cent.
Berend-Jan vraagt zich af of de

minister zich niet goed voelt,
want die snapt niet wat Berend-Jan

bedoelt.
Veel dieren worden dood gemaakt
dit is geen goede zaak
alles en iedereen heeft recht op leven!

Rogier ter Bogt.

M.K.Z.
De wereld lijkt wel gek geworden,
zelfs in ons mooie dorpje Vorden.
M.K.Z. het is een vreselijk gevecht,
we willen enten en terecht!
Boeren zitten met gezonde dieren,
maar de regering blijft maar klieren.
Het is een heel oneerlijk gedoe
en de boeren zijn het moorden moe.
De boeren zitten met gezonde dieren,
maar kunnen de gezondheid niet

vieren.
De regering zegt hoe het moet,
maar het boeren zit ze toch niet in

het bloed?!
Iedereen denkt het is maar een

koeienleven,
maar niemand denkt dat de boer ze

altijd met
liefde eten heeft gegeven.
Daarom de vraag is

waarom?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
Tessa Roelofs.

Inderdaad twee gedichten om stil
van te worden en om over na te
denken en een hart onder de riem
van alle agrariërs. Contact wil de
twee jeugdige dichters met hun
welverdiende prijs feliciteren.

zoekt

medewerk (st) er
loonadministratie

Reacties:
De Horsterkamp 15

7251 AZ Vorden

Een speciale tractatie voor moeder

Aardbeien-
hartenvlaai
van 18,95 voor
Verras moeder eens met
eigen werk bonbons of
chocolade in stijlvolle
verpakking.

Voor nog meer originele moederdagattenties,
vraag er naar bij uw ambachtelijke banketbakker

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

Aspergeboerderij
'De Boskamp9

VOOR MOEDERDAG:

verse
asperges

MARCEL HALFMAN
Hengeloseweg 15, 7251 PB Vorden
Telefoon 0575-552480 of 551803



Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrp"

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

Almenseweg 35 • Vorden

Moederdagbuffet
zondag 13 mei vanaf 16.00 uur

Zeer uitgebreid koud/warm
buffetf32,50

(voor de kinderen speciale prijzen)

Voor een kopje koffie of een ijsje
kunt u vanaf 12.00 uur terecht op het terras

hij het afhaalcentrum.

De hele maand mei iedere zondag buffet!

•TN 4. A '''*'•DIE MCLLE

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

Zondag Moederdag
verwen moeder met een heerlijk ont-

bijt.

Broodjes, croissant/es, hartjesbrood en hartjes-
krentenbrood met roosjes en heerlijk gevuld

met amandelspijs

vo<„/5,95
Lekker voor hij de koffie

Heerlijke aardbeienschelpen met verse
aardbeien, hartjesvlaaien en bavarois- en

hazelnoot-moccataart

En natuurlijk onze echte Belgische
Leonidas bonbons.

luxe doosjes al vanaf

Cadeautip:
chocoladeharten en diverse

luxe verpakte bonbons.

Koken is er de/e dag niet bij.
Bestel nu een lekkere ambachtelijke bereide salade

Huzarensalade f 6,50 p.-p.
Russische eieren f 8,50 p.p.

Zalmsalade f 9,50 p.p.
in combinatie met een heerlijk

stokbrood voor f 1,25

autoschadespecialisten

Specialisten op het gebied van:

• Autoschadeherstel
• Autoruiten
• Prijs & kwaliteit

Industrieweg 5, Vorden
Industrieterrein Werkveld

Tel. 0575-555535

afdeling Vorden

De Reconstructiewet
het platteland op de schop, een goede
plattelandsontwikkeling, of blijft alles bij
het oude?

De WD-afdeling Vorden maakt zich grote zorgen over
de gevolgen van deze wet. Daarom hebben we het lid
van de Provinciale Staten, de heer Jan Markink als
deskundige bij uitstek, uitgenodigd om ons uitleg te
geven, zijn eigen mening niet achter te houden en
met u te discussiëren over de gevolgen. U bent van
harte welkom.

Maandag 14 mei a.s. om 20.30 uur in Hotel Bak-
ker te Vorden.

Op 21 mei a.s. zal mevrouw Erica Terpstra een voor-
dracht houden. We nodigen u uit hierbij aanwezig te
zijn. Uiteraard bij Hotel Bakker vanaf 20.15 uur.

Café - Restaurant - Zalen

RUURLO

19 mei 's avonds
Perfect showband

20 mei overdag
aan v. 15.00 uur

L 17 juni Glanerburger muzikanten J
Jansen & gal

autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

[Of
BOÏAC

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

tr
l groot

Vruchtenvlaai
-f 095 50
f O» fc/e/n

Grote kwarkbol
lekker bij ontbijt of zo maar tussendoor

nu

Vrijdag en zaterdag

Moederdagvlaai
f2.50

nu voor

Verras moeder met een heerlijk ontbijt

2 croissants en
6 brOOdjeS naar keuze

5.50
nu voor

Elke donderdag

5 broden vanaf 13:
Diverse vlaaien en leuke kindertaarten.

Vraag er naar in de winkel

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

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

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

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

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

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

VOORJAARS-
CONCERT

MUZIEKVERENIGING

CONCQRDIA
zaterdag 12 mei
orkest o.l.v. Hugo Klein Severt
drumband o.l.v. Bert Lamers

1 ü
met optredens van de

klarinetleerlingen
en leerlingen van de AM V-klas

Dorpscentrum Vorden
aanvang 2 0.0O uur

toegang gratis



Lezers schrijven...
Builen verantwoording van de redactie

Huisvuil
Het zal ongeveer 20 jaar geleden
zijn dat in onze vorige gemeente
voor het ophalen van huisvuil een
gedifferentieerd tarief werd inge-
voerd: de vervuiler betaalt. Door,
via de plaatselijke middenstand,
plastic zakken met gemeentewa-
pen-opdruk te verkopen werd dit
principe in praktijk gebracht. Om-
dat alleen deze (dure) zakken wer-
den opgehaald, vertoonden de in-
woners een kostenontwijkend ge-
drag: er ontstond vuilnistoerisme
en er kwam veel meer zwerfvuil in
bossen en wegbermen. Vorden wil
een dergelijk, wat geavanceerder,
systeem invoeren. Moet er weer
een wiel worden uitgevonden?
Verspilde energie!
T.W. Baak
Zuivelhof l, 7251 EH Vorden

"Werken met
dromen"
Op donderdagavond 17 mei vindt
er weer een lezing plaats bij Klein
Axen op de Nieuwstad 10.
Dit keer komt Cora Mossel vertel-
len over wat we allemaal met onze
dromen kunnen doen.
Dromen is iets wat we allemaal
doen, en ze hebben een betekenis
voor ons. Echter de boodschap die
er in zit is voor ons vaak moeilijk
te duiden vooral omdat we soms te
maken hebben met dromen die
"gek zijn" in onze ogen.
Toch kunnen ze veelzeggend zijn
en een stuk verwerking in gang
zetten om de toekomst op een an-
deren manier tegemoet te treden.
Vanavond zal Cora vertellen hoe
zij met dromen werkt en wat jij
kan doen om te leren van jouw
dromen. Cora Mossel werkt sinds
1991 als holistisch groei en ont-
wikkelings therapeut. De "Vrien-
denkring Klein Axen" organiseert
regelmatig lezingen om de be-
kendheid met het "nieuwe tijds-
denken" te bevorderen en te on-
dersteunen.

NBvP Vrouwen van Nu
Op woensdag 16 mei a.s. sluiten de
plattelandsvrouwen het seizoen af
met een gezamenlijke koffïemaal-
tijd, met een optreden van dat
blijft nog even een verrassing.
Doordat de afdelingsavond in
maart en de receptie en feest-
avond t.g.v. het 50-jarig jubileum
in april werden afgelast, is ieder-
een nog niet in het bezit van toe
gangskaarten voor de koffiemaal-
tijd. Toegangskaarten zijn af te ha-
len op vrijdagmorgen 11 mei a.s.
bij de Herberg. Bent u onverwacht
verhinderd op 16 mei, dan dit
doorgeven uiterlijk tot 12 mei a.s.
Tevens wordt deze avond afscheid
genomen van de bestuursleden
J.G. Korenblek-Decanije en G.W.
Radstake-Bloemendaal. De feest-
avond t.g.v. het 50-jarig jubileum
is verschoven naar 30 november
a.s.

"De Snoekbaars"
Het bestuur van de Vordense hen-
gelaarsvereniging "De Snoek-
baars" heeft weer toestemming ge
kregen om viswedstrijden te orga-
niseren. Zo zal er voor de jeugd
een wedstrijd worden gehouden
op donderdag 10 mei. Voor de se
nioren staat er woensdag 16 mei
een wedstrijd op het programma.

Pleinmarkt
Zaterdag 19 mei organiseert de
stichting Veilingcommissie Vor-
den, een pleinmarkt. Deze wordt
gehouden in het centrum van het
dorp, nabij de Hervormde kerk. Er
is van alles te koop: kasten, bed-
den, tafels e.d. Verder veel klein
"spul" zoals pannen, bloempotten,
glaswerk, boeken en c.d's. De op-
brengst van deze markt is bestemd
voor de restauratie van de ramen
van de Dorpskerk.

Vrouwenraad
Donderdag 17 mei houdt de Vrou-
wenraad Vorden de laatste bijeen-
komst van het seizoen. Die mid-
dag verzorgt José la Croix in
't Stampertje ( Dorpscentrum) een
spreekbeurt, waarbij alle dames
uit Vorden welkom zijn.
José la Croix heeft in Baak een
praktijk als "overgangsconsulen-
te". Zij heeft als verpleegkundige
de specialistische opleiding bij
"Care for Women" gevolgd. Deze
organisatie richt zich op de ge-
zondheid van vrouwen in de over-
gang.

Duivensport

p.v. VORDEN
De eerste wedvlucht van de P.V.
Vorden, in dit seizoen, vanaf Lom-
mei is gewonnen door Henk Stok-
kink. De uitslagen waren: Henk
Stokkink l, 16,19; J. Meyer 2,10,12;
T.Wesselink 3; C. Bruinsma 4, 11;
W.Oldenhave 5; H. Eykelkamp 6, 7,
20; E. Bruinsma 8; A en A Winkels
9; M. Tiemessen 13, 14; A. Eykel-
kamp 15,18; R. Eykelkamp 17.
De tweede wedvlucht vanaf
Stroombeek werd een duidelijke
overwinning voor A en A Winkels,
waarbij opvallende de goede resul-
taten van de jeugdleden Jitske
Winkels en Ashley Eykelkamp. De
uitslag was als volgt: A en A Win-
kels l, 6, 7,10,16; J. Meyer 2,14,15;
H. Eykelkamp 3, 5; T. Wesselink 4;
E. Bruinsma 8; C. Bruinsma 9, 11,
12, 17; J. Winkels 13, 18; A. Eykel-
kamp 19, 20.

Voetbal

WRatti
DE PAASBERG-RATTI
Ratti heeft afgelopen zondg de
competitie afgesloten met een 3-2
nederlaag. Vooraf waren de zaken
helder: De Paasberg was vorige
week kampioen geworden en Ratti
heeft een geslaagd seizoen gehad.
De gehele wedstrijd was het Ratti
dat de strijd aanging tegen de kers-
verse kampioen. Daardoor kwam
De Paasberg niet in hun ritme. HEt
was zelfs Ratti dat op voorsprong
kwam. Opnieuw was het Ferdy
Klein Brinke die een perfecte vrije
trap in huis had. De keeper van De
Paasberg was kansloos tegen zijn
vrije trap langs de muur.
Na deze 0-1 voorspronk zakte Ratti
direct terug. Daardoor verloor
men de kracht en strijd op het
middenveld. De Paasberg wist zich
echter geen raad met de vele kan-
sen die zij creëerde. Ook al door
goed keeperswerk en goed positie
spel van de defensie van Ratti. De
Paasberg wist echter toch eenmaal
te scoren. De rust was met 1-1 be
reikt.
Na de rust probeerde De Paasberg
de wedstrijd naar zich toe te trek-
ken. Opnieuw werden een aantal
kansen om zeep geholpen. Daar-
door bleef Ratti op de been. Ster-
ker nog: halverwege de tweede
helft bereikte een verre uittrap an
doelman Hans Bos de spits Oscar
Overbeek. De uitkomende doel-
man van De Paasberg had geen
antwoord op de mooie lob: 1-2. We
derom liet Ratti zich echter ach-
teruit drukken Dit kon niet goed
gaan. De Paasberg benutte uitein-
delijk twee kansen: 3-2. Voor Ratti
toch een bittere pil, na tweemaal
op voorsprong te zijn gekomen.
Maar al met al was het een goed re
sultaat.

Na de wedstrijd werd door de
voltallige selectie afscheid ge-
nomen van trainer Antoon Pe-
ters. Een maaltijd bij 't Pantof-
feltje ging er goed in en Ratti
gaat met vertrouwen richting
de volgende competitieronde.

SVSodLï
SOCIÏ Cl KAMPIOEN!

Heel het dorp heeft kunnen het
kunnen horen. Lekker met de
platte wagen door het dorp en
na afloop een drankje en een
patatje!

UITSLAGEN
Zaterdag 5 mei: Victoria Boys A2-
Sociï Al 1-4, WHCZ C5-Sociï Cl 1-6,
Zelos El-Sociï El 2-1, DZC '68 Ell-
Sociï E2 1-7, Sociï Fl-PAX F6 7-0.
Zondag 6 mei: SHE 1-Sociï l 1-2
(hierdoor speelt Sociï nacompeti-
tie), Erica '76 6-Socïï 2 1-1, AZC 4-So-
ciï 3 6-1, Sociï 4-SHE 4 2-0, Sociï 5-
Zutphen 5 4-7.

PROGRAMMA
Donderdag 10 mei: Sociï 2-Dieren-
se Boys 3, Sociï 3-AZC 4, Sociï 4-SHE
4, Dierense Boys 5-Sociï 5.
Zaterdag 12 mei: Sociï Al-Dierense
Boys Al, Sociï El-Doesburg E2, So-
ciï E2-Zelos E7, Concordia W. F6-So-
ciï Fl.
Zondag 13 mei: Sociï 2-Be Quick 4,
Sociï 3-WHCZ 2, Erica 9-Sociï 4, Oe
ken 4-Sociï 5.

Tennis

Tennis Vereniging
Vorden
UITSLAGEN
Zondag: Dames hoofdklasse Vor-
den l - Tegelen l 5-1, Heren 7e
klasse Altec l - Vorden l 6-0, Ge
mengd 35+ 4e klasse Vorden l -
Wehl l 1-4, Heren 35+ 2e klasse
Holten l - Vorden l 1-5, Gemengd
junioren 3e klasse Quick-A2 - Vor-
den l 3-5, Jongens 2e klasse Vor-
den l - Beltrum l 4-2

Zaterdag: Heren 3e klasse Leigraaf
l - Vorden l 2-4, Heren 4e klasse
Vorden l - Wildbaan l 2-4, Meisjes
t/m 17 Vorden l - Altec l 6-0, Meis-
jes t/m 14 De Linden l - Vorden l
0-6, Meisjes t/m 14 Harfsen l -Vor-
den 2 2-4

Wielersport

RTV
GOEDE RESULTATEN RTV-ers
Edwin Zeevalkink, de Steenderen-
se RTV-er rijdens voor Eemland,
behaalde in het Duitse Keulen een
fantastische 8e plek. Hij reed in
zijn eentje ene gat van l minuut
dicht naar de kopgroep. Uiteinde
lijk resulteerde deze actie in een
zeer goede uitslag in een interna-
tionale superzware koers.
Ook de regelmatigheidsklasse-
menten van den KNWU zijn reeds
bekend gemaakt over het cross-sei-
zoen 2000/2001. In de sportklasse
reed Martin Weijers naar een 5e
plaats. Hans Jongeling uit Best
staat hier nummer 1. In de catego-
rie Veteranen behaalde Rudi Pe-
ters ook een 5e plaats. Winnaar
hier werd Nederlands kampioen
Jan Steensma uit Surhuisterveen.
Afgelopen zaterdag reed veteraan
Peters een wedstrijd in Hoogeveen.
Daar ontstond vroeg in de wed-
strijd een kopgroep met daarin
ook Peters. Deze dubbelde bijna
het pelototn toen er een grote val-
partij ontstond. De koers werd
hierdoor stil gelegd en de prijzen
werden gelijkwaardig verdeeld. De
vier koplopers behaalden daarom
een gedeelde Ie plaats.
Thijs van Amerongen uit Vorden
reed in Stokkum een goede wég-
wedstrijd bij de nieuwelingen. Hij
reed de koers netje suit in het pe
loton.
Ook Jan Weevers uit Hengelo (G.)
heeft dit jaar zijn eerste ATB-over-
winning behaald. Hij deed dit alles
in Rijswijk.
De RABO-omloop van de Graaf-
schap, een klassieker die zou wor-
den verreden op 6 mei jl., is in ver-
band met de MKZ-crisis uitgesteld.
Hopelijk kan deze omloop nu ver-
reden worden op 16 september a.s.
De RABO-ronde van Hengelo (G.)
gaat dan op 23 september a.s. ver-
reden worden.

"Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien"

Fam. de Gunst uit Dieren op
de ledenmiddag van de P.C.O.B.
De P.C.O.B. afd. Vorden hield op
donderdagmiddag, 26 april j.L,
haar maandelijkse ledenmid-
dag. Nadat de voorzitter Mevr.
C. v. Reeuwijk deze middag met
gebed had geopend, werden de
aanwezigen welkom geheten,
hierna hield ze de leden voor
dat wij geschapen zijn als den-
kende wezens met een eigen
keuze, maar dat onze Schepper
ons nimmer aan ons lot zal
over laten.

Na enkele mededelingen van huis-
houdelijke aard, gaf ze het woord
aan dhr. de Gunst uit Dieren, wel-
ke samen met zijn vrouw in N.W.
Veluwse klederdracht verscheen
(hun geboortegrond), mevr. met
een prachtige droef{druif)muts op.
Dhr. de Gunst hield een zeer inte
ressante lezing over korensymbo-
len.
Voor de pauze bracht hij ons, via
dia's, terug naar het oogstgebeu-
ren, zo'n 70 jaar geleden nog een
jaarlijks terugkerend zware bezig-
heid; desondanks veelal ook een
gezellig en humoristisch gebeu-
ren. Het was vaak "met tranen
zaaien; maar met gejuich oog-

sten", want één korrel gaf er hon-
derd weer... Ook liet hij ons zien de
werktuigen die men indertijd ge
bruikte.

Na de pauze vertelde hij ons de be
tekenis van de (zelf gevlochten) ko-
rensymbolen. Ze hadden er ruim
80 uitgestald. De betekenis van elk
symbool legde hij op een fijne ma-
nier uit, met vele verwijzingen
naar de Bijbel. De laatste garve was
het symbool van de dankbaarheid
(dankdag) aan de Schepper. De ar-
beiders werden betaald per garve,
vandaar dat ze soms zo dun waren
dat men ze door de boksepijp kon
trekken. De verwijzing van de vele
symbolen naar de Schepper was
ontroerend en treffend ook het ge
zegde "Alles wat je deelt wordt
minder, maar alles wat je deelt
met- liefde wordt alleen maar
meer! Het mag gerust gezegd wor-
den: "Die er niet waren hebben
véél gemist".
De voorzitter bedankte de fam. de
Gunst voor de fijne middag, waar-
na ze na het gezamenlijk zingen
van psalm 84, verwees naar de bus-
reis op 9 mei en de jaarvergade
ring op 7 juni a.s.

Internationaal Wim
Kuijpertoernooi
Drikus Groot Jebbink (70) het
oudste lid van de voetbalvereni-
ging "Vorden" en Maarten Pelg-
rum (6) het jongste lid, hebben
samen de loting verricht voor
het elfde internationaal jeugd-
voetbaltoernoooi. Dit toernooi,
het "Wim Kuijpertoernooi" (
voor D teams) wordt op zater-
dag 18 en zondag 19 augustus
op de velden van "Vorden" ge-
houden.

Aan dit toernooi nemen behalve
de top van Nederland ook twee

Duitse teams deel te weten Bayer
Leverkusen en Schalke'04 uit Gel-
senkirchen.
Uit Engeland komt Middles-
brough. Voor het eerst is er een
team van buiten Europa van de
partij t.w. BCSA Vancouver uit Ca-
nada.

De twee poules zien er als volgt
uit: Poule A: Ajax, Bayer 04 Lever-
kusen, Willem II , BSCA Vancouver
en KNVB district Oost. Poule B:
Feyenoord, PSV, Vorden, Middles-
brough en Schalke '04.

Biej ons in
d'n Achterhook
't Is al weer een dag of veertiene elene da'k 's zundagsmaans argens
op een van de weage tussen de busse in 't Grote Veld lepe. In de bus-
se zelf mog iej toen nog neet weer kommen. Alle paeje, of iets wat op
een pad lek, waarn met rood-witte linten afezet.

't Was t'r mooi stille, niks gin geraos van auto's of vliegtuuge en mien
medemensen op dizzen aerdboam leien meespat nog op één oor.
Uutslaopn van 'n zaoterdagaovend too de tillevisie tot twee uur an
had estaon. Dat vin ik hadstikke mooi dat de luu 't zo late laot wodn.
Dan loop ze mien teminste neet veur de vuute in 't bos. Dan he'j te
minste nog kans da'j een ree, haza, knien of fesante veur de lens van
't fototoestel kriegt. Zo oaverdag ko'j dat wel vegetn.

'k Hadde mien al een hotte op dezelfde plaatse achter een boom ve
schaoln umme een dia van een markaole te maakn, too die d'r inens
met volle lawwai vandeur gongen. Too'k umme kekke zaog ik mete
ne de reajen. Dark-Jan uut 't Galgengoor ston mien op een afstand te
beloern.
"Kom now maor hier, iej lapzwans, 'n zundagmaarn he'j mien toch
al vepest" zei ik gekscherend tegen um. Hee mos t'r umme lachen.
Wiej komp mekare wel vaker tegen in 't bos en komt altied goed met
mekare oaverweg.

"Jao, iej lacht now wel maor laot ze ow maor neet trappeern, komp
daor zo dwars deur 't bos hen paoln. Da's jao veur iederene vebaon
grond, ok veur ow.
"Zo he'w hier MKZ in de buurte?"
"Och, iej met ow vebaon grond , 't zol wat. At zee daor goed de hand
an wilt holln mot ze alle busse afgaasen of 't wild wat t'r rondlop af-
schietn. Stel dat hier een besmette ree rondlop, den kump ok op de
weage en fietspaeje. daor stiefelt Jan en alleman ok weer oaver en
breg 't zo dan wet ik waor oaveral neet hen.

Daorumme hef 't afsluutn van allene 't bos dan ok gin enkele zin. At
't warken wil mot ze 't hele Grote Veld en Gaalgengoor afsluutn. Gin
mense d'r in of uut. Maor zo wiet zal 't wel nooit kommen biej ons in
d'n Achterhook.

H. Leestman.



TOPCOLLECTIES
RAAMDECORATIE.

Naast Luxaflex
en Bécé hebben wij een

Deco Home collectie
raamdecoratie.
Een collectie van top-
kwaliteit die bovendien
aantrekkelijk geprijsd is.

HARMSEN
Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo

Tel.: 0575-464000

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

U bent welkom.

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Nieuw binnen:

Oude
bloemen-
tafeltjes
in diverse maten

en kleuren!

Openingstijden:
Donderdag:

10.OO-12.OO uur en
.1350-16.00 uur

Vrijdag:
10.00-12.00 uur en

13.30-21.00 uur
Zaterdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

Het Pakhuis 150°
VarsseveUseweg 25 • 7131 E5H Lichtenvoorde

Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

4 stuks

25
gulden

2 stuks

25
gulden

Nog enkele weken

grandioze aanbiedingen

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

De laatste
• Rhododendrons
• Treurkatjes
• Bolconrferen op stam

Tevens nog diverse andere artikelen en
exportrestanten tegen opruimprijzen.

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

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

Stripteasedanseres
wil wel, maar mag niet

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag

10 mei
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Donderdag 10 mei

zaterdag 12 mei

Lindon in de

spotlights.

Hét merk voor jou

wanneer draag-

comfort belangrijk

voor je is ...

Doe mee aan de
wedstrijd:

Win Lindon kleding

ter waarde van

f 300,-

Kerkstraat 11

Hengelo (Gld.)

Telefoon 0575-461235

ANTHONY7S Anthony's
maakt het u gemakkelijk
om moeder a.s. zondag
te verrassen!

Wat dacht u van deze moederdagaanbiedingen . . .

3 geurkaarsjes
voor

Servetten
(diverse dessins) met houten servetring

Geurzakjes
van f 7,95 voor

'n bijzonder Frans blauw

wijn- of waterglas
van f 17,95 voor

Tuinschorten (uit Seasons)
van f 36,95 voor

De echte 'Gardeners'

beschermende handcrème
van Crabtree & Evelyn van f 29,95 voor

of . . . de 'Gardeners' Toweletters
van f 19,95 voor

Een grote parapluie
(diverse ruitdessins) van f 29,95 voor

/0,00
15,00
6#5

15,5>5
32,5>5
2^5
1^5>5
25,5>5

Ruime keuze uit o.a. glas- en aardewerkartikelen, fotolijstjes, Crabtree &
Evelyn zeepjes, body lotion e. d.

Misschien is moeder ook wel blij met zo'n behaaglijk,
zuivere wollen trui. Deze week 10% korting hierop.

Tot ziens bij Anthony's Burg. Galleestraat 22



Voor moederdag hebben wij de volgende ideeën voor u:

- een mooi lingerie - setje
- pyjama, nachthemd of bigshirt

- schorten in diverse soorten
- een kamerjas of duster

..dit alles is te verkrijgen bij STERKEN
nacht- en ondermode

ledere week op de markt
vrijdag - Vorden zaterdag - Zutphen

SUPER GROTE HANGPLANT geen 19,95
14,95 4 GERANIUMS 10,00

4 SPAANSE MARGRIETEN 10,00 2 bos ANJERS 7,95

Valeweide
Bloemen en planten

ARIE MINK BAKKERIJ 'T STOEPJE VORDEN

NIEUW
WOEPIE'S
4 VOOR

00
f

ftOOMBOTER
GEVULDE KOEKEN

NU 10 VOOR

HARDE DUITSE
BROODJES

20 VOOR
00

BOOMBOTEB SUPE1
KRENTENBOLLEN!

10 VOOR

BROOD WN
TOEN

3,00 PER STUK

2 VOOR

I
00
f

RUNDERSUCADELAPPEN
1 kg

SCHOUDERKARBONADE
1 kg

RUNDERROLLADE
1 kg 13,95
5 SLAVINKEN

4,95

4 BRETONSE SCHNITZELS
5,0

11,00

8,95

2,45
2,45
1.95

ONTBIJTSPEK 100 gr

FRICANDEAU 100 gr

GEBRADEN GEHAKT 100 gr

Weekpakket
vleeswaren

NU VOOR

Ook verzorgen wij graag uw barbecuefeestje, haal de folder op bij onze kraam!!!

Elke week op de markt in Vorden U W VakSlaQGr D IJ K G i RAAF



KEUKENIMPORT

.i.PAK
BOUWBEDRIJF '

Advertentie in kleur?
Vraag eens naar de mogelijkheden

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

dit 3 in l speciale voordeel. Op drie punten

wordt u als koper van een Quality-Line occa-

sion de winnaar. U kunt in de Herwers ves-

tigingen kiezen uit een ruime collectie van

diverse merken occasions. Uw nieuwe auto

staat dus al voor u klaar bij Herwers in

Doetinchem, Hengelo Gld., Zevenaar of

Zutphen. Vraag naar de actie-voorwaarden

in de showroom. Wij zijn u graag van dienst.

FINANCIERINGSVOORBEELD:
Aankoopbedrag 24.950,00
Rijklaar maken 295,00

25.245,00
Inruil of aanbetaling 15.245,00

Te finanderen 10.000,00

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

36 x ƒ 36,90 = ƒ 1328,40

^̂ ^̂ ^̂ ^ ** w i w D c i s n i j r

m m HERWERS
A U T O B E D R I J F DOETINCHEM Plakhorstweg 1 4 Tel.(0314)333055

HENGELO G. Hummeloseweg 10 Tel. (0575) 462 244
ZEVENAAR Ampèrestraat 6 Tel. (0316) 529 320
ZUTPHEN De Stoven 25 Tel. (0575) 522 522

"̂ ^ •"•"!"••'••.».'•«.• ••>•! HET TEAM VAN A U TO S P E C l AL l ST E 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

Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

0573-253101 - Fax 0573-253109

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

- Mobiel0650281046

Herwers
maakt autorijden
weer betaalbaar!

stichting
ouderenzorg

loruur
vorden

De Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden

beheert twee woonzorgcentra in deze re-

gio; de Bundeling in Ruurlo en de Wehme in

Vorden. De stichting houdt zich actief bezig

op het gebied van de nieuwste ontwikkelin-

gen in de zorgsector. Sinds 1 januari 2001

functioneert de stichting als een zelfstandi-

ge werkmaatschappij binnen het concern

ZorgGroep Oost-Nederland.

In woonzorgcentrum De Wehme zijn op korte termijn vacatures voor de functies:

4 Verzorgenden (m/v)
niveau 3 voor 24-32 uur per week
(bejaardenverzorgende/ziekenverzorgende)

Functiedoel : Het leveren van cliëntgerichte zorg (lichamelijk, geestelijk en sociale hulp,
begeleiding en verzorging) aan intern en extern wonende cliënten van
De Wehme, binnen daartoe gestelde kaders.

Functie-eisen : Diploma op het niveau van de opleiding verzorgende-niveau 3
(MBO-niveau);

2 Activiteitenbegeleiders (m/v)
voor 16-32 uur per week

Functiedoel : Het leveren van bezigheids- en ontwikkelingsactiviteiten zowel in indivi-
dueel als groepsgericht, aan intern en extern wonende ouderen met
verschillende zorgzwaartes gericht op het bevorderen van de vitaliteit en
sociale contacten van ouderen.

Functie-eisen : Diploma op het niveau van de opleiding activiteitenbegeleider
(MBO-niveau);

2 Medewerkers huishoudelijke zaken en/of
verzorgenden (m/v)

niveau 1 (zorgassistent) voor 16-24 uur per week

Functiedoel : Het leveren van huishoudelijke taken aan intern en extern wonende
cliënten in de vorm van schone woningen, algemene ruimten en
hygiënische sanitaire voorzieningen. De werkzaamheden worden verricht
op basis van werkschema's.

Functie-eisen : • Kennis van huishoudhygiëne en praktische ervaringskennis;
• Binnen richtlijnen wordt zelfstandig gewerkt;
• Er wordt gewerkt in een klein team; hierdoor zijn collegialiteit en

betrokkenheid erg belangrijk;
• Goede sociale vaardigheden zijn van belang voor de dagelijkse

omgang met ouderen en collega's.

Ben jij creatief, innovatief, empatisch en collegiaal?
Dan ben jij de persoon die wij zoeken.

Salaris : Conform CAO Verzorgings-Verpleeghuizen.
(FWG functiewaarderingssysteem wordt in 2001 afgerond).

Ingangsdatum : Zo spoedig mogelijk.
Arbeidstijd : Volgens dienstrooster.

Tevens hebben wij op korte termijn vacatures voor:

Oproepkrachten (voor alle diensten)
Vakantiehulpen (voor alle diensten)

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 21 mei 2001 richten aan:
Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden, t.a.v. mevrouw J. Bosch, afdeling personeelszaken,
Nieuwstad 32,7251 AJ Vorden.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 28 en 29 mei 2001.
Voor meer informatie kunt u tussen 09.00 en 10.00 uur bellen 0575-557300 en vragen naar
mevrouw Hummelink of mevrouw Vos.

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO 9OOtbekleding

0573-253039 - Fa* 0573-254919 - Mobiel 0654220156



Geen Midpoint Meeting
De Midpoint Meeting die Jong
Gelre West- Achterhoek van
donderdag 7 juni tot en met
zondag 10 juni zou organiseren
gaat niet door. De reden is de
nog steeds heersende mond- en
klauwzeer crisis. De Midpoint
Meeting houdt dat de Jong Gel-
re afdelingen Laren, Almen,
Vorden/Warnsveld, Steenderen
en Hummelo/Keppel elk jaar
een grote groep jonge buiten-
landers uitnodigen om hier een
weekend door te brengen.

Deze buitenlandse jongens en
meisjes lopen momenteel stage bij
een Nederlands agrarisch bedrijf
en komen uit zo'n 20 verschillen-
de landen waaronder Amerika,
Australië, Japan, Rusland etc. etc.
Tijdens zo'n meeting vinden er al-

tijd in het Dorpscentrum te Vor-
den "tussendoor" evaluatiege-
sprekken, waarin de stagiaires ver-
tellen over hun verblijf en ervarin-
gen in Nederland.

Het programma omvat meestal
een avondje klootschieten met
aansluitend een disco-avond, een
fietstocht een slotfeest en een af-
scheidslunch. Tijdens het verblijf
in de regio worden de buitenland-
se jongeren altijd bij gastgezinnen
ondergebracht. Hoewel de MKZ
crisis waarschijnlijk in juni wel on-
der controle zal zijn, wil de orga-
nisatie geen enkele risico lopen
omdat de stagiaires uit alle delen
van Nederland naar de Achter-
hoek zouden komen. De Midpoint
Meeting wordt derhalve verscho-
ven naar 2002.

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

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

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20
Autotelefoon 06-55135503

o l i t i e varia GROEP

Maandag 30 april
•Tijdens de surveillance zag men
een bestuurder van een bromfiets
rijden zonder helm. Bij het zien
van de opvallende politieauto
bracht hij de bromfiets tot stil-
stand. Hij is bekeurd voor het niet
dragen van de helm; dit kost hem
f90,-. Bij kort onderzoek bleek dat
het volume bij het "gas geven" der-
mate groot was, dat het waar-
schijnlijk is dat de bromfiets is op-
gevoerd. Deze wordt hierop tech-
nisch onderzocht.

Een viertal jongens in de leeftijd
van 10 tot 15 jaar hebben in de
Dorpsstraat een aantal klinkers uit
het wegdek gehaald en daarmee
een soort kunstmatig kanaaltje ge
maakt vanaf de pomp richting het
putje. De jongens zijn op hun ge-
drag aangesproken en hebben het
wegdek zelf moeten repararen. De
ouders van de jongens waren het
roerend met de handelwijze van
de politie eens.

Dinsdag l mei
Een getuige zag bij een woning
aan Het Wiemelink een ca. 25-jari-
ge man bij de voordeur staan. De
man gedroeg zich nogal schichtig.
Toen de getuige stopte zag zij de
man bij de woning weglopen. De
getuige liep naar de woning, om-
dat zij wist dat de bewoonster niet
thuis was. Zij zag dat er gepro-
beerd was de voordeur van de wo-
ning te forceren. De politie heeft
de verklaring van de getuige opge-
nomen en later de aangifte ter
zake poging tot inbraak.

Woensdag 2 mei
Dinsdag l mei rond 18.00 uur is er
op de Nieuwstad te Vorden one-

nigheid geweest tussen de be-
stuurder van een bus en een per-
sonenauto. Deze wilden elkaar
niet laten passeren. Hierdoor is er
een oponthoud ontstaan. De auto-
mobilisten die hiervan de dupe
werden, raakten geïrriteerd en
zijn gekeerd op de weg. Bij dit ke-
ren zijn een muurtje en de heg
van een aanwonende zwaar be-
schadigd en zal de schade al gauw
f 1.000,-bedragen.

Bij het station te Vorden is op don-
derdag 26 april 's morgens een
fiets afgesloten gestald. Diezelfde
dag is de fiets weggenomen. De
aangifte is opgenomen.

Bij het Shell-station in Vorden
heeft een vrachtwgen gekeerd op
de weg en hierbij nogal wat schade
aangericht. Zo zijn de bestrating
van het trottoir en de berm van de
weg kapot gereden. De politie
heeft nog geprobeerd de vrachtwa-
gen te on derscheppen, maar dit is
helaas niet gelukt.

Donderdag 3 mei
Op diverse tijdstippen is er een ver-
keerscontrole gehouden. Hierbij
werd vooral gelet op de draag-
plicht van de autogordel. Er zijn in
totaal 121 auto's gecontroleerd.
Hiervan zijn 8 automobilisten be-
keurd voor het niet dragen van de
gorde. Het niet dragen van de gor-
del kost f90,-. Vier automobilisten
zijn gewaarschuwd voor andere
overtredingen.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
vanaf 27 april 2001
Een Nederlandse vlag met stok.

HELP HET GELUK'N H AN

404040

VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN

Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt. Hieronder drukken wij
de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan kan men met hen contact opnemen.

Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 551010
De redactie

O. Heusinkveld, hetjebbink 57, telefoon 55 27 58

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter yanVollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eggink, Brinkerhof 70, telefoon 55 18 75

DeDoeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Me/". C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, telefoon 55 1470

Storm van 'sGravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, telefoon 55 31 95

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, telefoon 5534 08

Burg. Galléestraat
Smiasstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Fam. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, telefoon 55 34 24

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, telefoon 55 30 12

Hetjebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
Het Molenblick

Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
Het Wiemelink

Me/. Huntink, Hoetinldiof31, telefoon 5533 27

De Steege
Het Gufik
Het Vaarwerk
Biesterveld
Holtmaet

De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk
Weppel

Bent u
verhuisd

of woont u
pas in Vorden

en wilt u
er echt

bij horen?
Dan kunt u niet buiten een echt

plaatselijk blad

met nieuwtjes en aanbiedingen van
de plaatselijke middenstand.

Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt
al meer dan 50 jaar het 'contact'
tussen klant en middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor

f40,-
Naam-

AHrP<-

Postcode'

Wftnn laaK.

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv, Nieuwstad 30.
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10

O
PQ



in het oog
springend..

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 u!

Wij maken in het

oog springend

drukwerk en het is

steeds weer een

uitdaging

om kennis en

vakmanschap om

te zetten in een

uitstekend

resultaat!

Wii ziin daarin uw

partner.

d r u k k e r i j Weevers

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH

POSTBUS 22, 7250 AA
TEL. (0575) 551010
FAX (0575) 551086

ISDN 555678
E-mail: weevers@weevers.nl

http://www.weevers.nl

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

week 19-01
aanbiedingen
geldig
van 9 mei
t/m 19 mei

modekoopje
iini dames-
blouse
norm.
v.a. 29,95
nu voor:

heren-
streep-

norm. 35,00
nu voor:

€9.05

€ 11.34

PERSIVAL
T-shirt
mt. 116-176
norm. v.a. 19,95
nu alle maten: 15:

€6,81

capribroek
mt. 128-164
zowel pepita ruit
als uni kleuren
norm. v.a. 25,00
nu alle maten: 19?5

€9,05

dunte
FASHION ]

mode voor het héle

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

ZO'N VAKANTIE IS
ONBETAALBAAR

Dit jaar gaan weer ruim
6200 langdurig zieken en
zwaar lichamelijk gehan-
dicapten met de Zonne-
bloem op vakantie. Het
gaat om mensen die af-
hankelijk zijn van inten-
sieve verpleging en ver-
zorging.

U kunt de Zon-
nebloem helpen. Doe mee aan de
'Actie Zonnebloemvakanties1.
Giro 145, Breda.

'OOK IK HELP MEE

Giro 145

N A T I O N A L E V E R E N I G I N G

© de Zonnebloem'
Postbus 2100 4800 CC Breda Tel. (076) b64 63 62
E-mail: irtfo®zonnebloem.rl www.zonneblonn.nl

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Gevraagd:

vakantiewerkers
vanaf 16 jaar

Voor de maanden juni, juli en
augustus.

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

LUSTEN
Bijzondere dingen en spe-

ciale gebeurtenissen ver-

dienen een gouden randje.

Kom dan eens kijken naar

de uitgebreide collectie

wandlljsten bij Deco Home

Harmsen. Maatwerk met

of zonder ontspiegeld glas.

In goud of één van de vele

andere kleuren. Statig van

stijl of vrolijk. Klassiek of

modern. Kortom, u vindt

steeds de juiste omlijsting

voor een dierbare foto,

fraaie zeefdruk, fijn bor-

duurwerk of lang gekoes-

terd diploma. Wij maken

van uw trotse bezit een

sieraad aan de wand!

HOME

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

www.harmsenvakschilders.nl

prolink.nl
Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,
tot in de punten

geregeld.
dom«inr»gi»tr»ti«:

éénmalig fl. 95,- plus fl. 30,- p«r jaar

Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen

Meer info: wwrw.prolink.nl

Bel voor informatie !
Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 OC Baak
Tel: 0575-441344

Adverteren
in

Contact

Vraag naar de
vele mogelijk-

heden van
doorplaatsing in
meerdere edities



DASH-meisjes mini 4 kampioen!

Het meisjes Dl-team van Pelgrum Makerlaars/DASH werd 21 april kampioen in de 2e klasse mini 4. Ze wonnen
hun laatste wedstrijd in Vorden tegen Tornado D2 uit Laren overtuigend met 4-0.
Van links naar rechts: boven: Regina Leferink (trainster), Leo Kamphuis (coach), Ariët de Hart (coach), Denise de
Hart; onder: Hanneke Kamphuis, Dorine Ringlever, Valerie van de Waals, Luca Vlogman.

Vordense turnsters doen het goed op
Rayon- en Regiokampioenschappen

Op 21 april vonden in Lochem
de Rayonturnkampioenschap-
pen van het rayon "De Hanze-
streek" plaats voor meisjes.
Omdat dit jaar een nieuw oe-
fensysteem in werking trad
werden er ruim tachtig medail-
les uitgereikt aan de gelukki-
gen. Er werd geturnd in de ni-
veau's 2 tot en met 12.

Acht verenigingen hadden zich in-
geschreven voor deze Rayonkam-
pioenschappen, goed voor ruim
200 deelneemsters.

Feyoena Rabelink, selectieturnster
bij Brinio Lochem, die vorig jaar
Rayonkampioen werd in de E-lijn
en vervolgens 2 klassen promo-
veerde naar het (nieuwe) niveau 4
werd nu ook weer Rayonkampioen
en wel bij de junioren niveau 4.

Sprong Brug
8.30 8.20

Vrije oefening
8.60

Balk
9.90

Totaal
35.00

Op dezelfde dag nam zij 's avonds
ook nog deel aan de Regiokam-
pioenschappen in Doetinchem.
Vorig jaar werd zij in Lichtenvoor-
de Regiokampioen bij de pupillen
2 E-lijn. Zij eindigde nu - over drie
wedstrijden - bij de junioren ni-
veau 4 op een 8e plaats.

Jitske Winkels en Kimly Besselink,
selectieturnsters bij Valto Eefde,
kwamen in Lochem uit bij de pu-
pillen 2 niveau 7.

Sprong Brug Balk
Jitske: 9.30 9.40 8.80
Kimly: 9.20 8.80 7.10

Mat
Jitske: 8.40
Kimly: 8.70

Totaal
35.90
33.80

Jitske werd vorig jaar 2e bij de
Rayonkampioenschappen.
Nu werd zij Ie en daarmee Rayon-
kampioen.
Kimly werd dit jaar 2e en ging
naar huis met een zilveren me
daille.

Op 12 mei a.s. zullen Jitske Win-
kels en Kimly Besselink deelne-
men aan de regiofinale voor de
niveau's 6 t/m 12.

Jitske en Kimly

Voetbal

WVorden
VORDEN-RKZVC 5-1
Vorden heeft zondag 29 april
een royale overwining behaald
op RKZVC uit Zieuwent. Het
speelde zeer verdienstelijk en
het had na ruim een kwartier
voetbal de buit al binnen.

Erik Oldenhave speelde weer in de
laatste linie, nadat hij enkele wed-
strijden als middenvelder had ge
acteerd en speelde een solide par-
tij. Vorden speelde achter één op
één, waardoor Rob Enzerink door-
schoof naar het middenveld. Vor-
den verdedigde vooruit en daar
had RKZVC geen antwoord op.
De Vordense achterhoede met Ro-
nald Hoevers als sluitstuik is de
minst-gepasseerde achterhoed
euit de 4e klasse C. Vorden ging
van a quitte op de aanval en zette
de tegenstander onder druk. Dat
resulteerde direct in een aantal ge
vaarlijke aanvallen.
In de 5e minuut was het Ronald de
Beus die op goed doorzette de bal
voor het doel trok, waar Dennis
Wentink klaar stond om met een
kopbal keeper Te Fruchte bij de
tweede paal te passeren: 1-0.
Doordat Vorden veel druk naar vo-
ren zette kwam RKZVC niet aan
opbouw toe. In de 10e minuut kop-
te Rutger Wullink uit een hoek-
schop fraai de 2-0 binnen.
Vorden liet in een hoog tempo de
bal rond gaan en RKZVC kwam er
eigenlijk niet aan te pas. In de 17e
minuut onderschepte Wullink
een aanval van RKZVC en gaf een

' dieptepass op Ronald Visser, die
vervolgens op keeper Te Fruchte af-
stevende. Met een mooie schijnbe
weging werd de keeper uitgescha-
keld en scoorde hij beheeerst de 3-
0.
Vorden nam wat gas terug, waar-
door er meer een wedstrijd ont-
stond. RKZVC was echter niet in
staat om echt gevaarlijk te wor-
den, want de Vordense achterhoe
de stond als een huis. Wentink
had nog de mogelijkheid om de
stand voor de rust verder uit te
bouwen, maar hij miste twee keer
op een haar het doel.

In de tweede helft drong Vorden
sterk aan. RKZVC kwam wat beter
in de wedstrijd, maar Vorden bleef
consequent vooruit verdedigen. In
de 60e minuut onderschepte Ron-
nie de Beus, die voor Sandor Ver-
kijk in de ploeg was gekomen, een
combinatie van de keeper met een
van zijn verdedigers. Keepr Te
Fruchte stond niets anders meer te
doen dan de bal uit het net te ha-
len, want de Beus had dit buiten-
kansje al verzilverd: 4-0.
Toch kwam RKZVC nog tot scoren.
De spits profiteerde van een mis-
verstand in de Vordense achter-
hoede, waarbij Hoevers en Wul-
link tegen elkaar opliepen en ver-
kleinde de achterstand tot 4-1.
Alhoewel Vorden niet echt meer
aandrong zou het toch de score
nog een beter aanzien geven. Rob
Enzerink drukte de Zieuwentse
ploeg nog meer met de neus op fei-
ten door de 5-1 in de kruising te
schieten.

UITSLAGEN 28-29 APRIL
Vorden D1-WSVD2 2-1, Almen Dl-
Vorden D2 6-0, Vorden D3-Dier.
Boys Dl 4-2, Vorden El-Gaz.
Nieuwl. E3 5-3, WHCZ E4-Vorden
E2 3-4, Zutphania El-Vorden E3 8-
0, Vorden Fl-Warnsv. Boys Fl 3-3,
Brummen F2-Vorden F2 1-6,
Warnsv. Boys F3-Vorden F3 0-8, Vor-
den ..F4-WHCZ F5 2-2, Vorden F5-
Warnsv. Boys F5 1-5, Vorden F6-
Warnsv. Boys F8 3-3.

Vorden A1-CJVA1 1-7, Vorden Bl-
Roda B2 3-6, Vorden Cl-Sallandia
Cl 2-6.

Vorden 1-RKZVC l 5-1, Vorden 2-
RKZVC 2 4-2, Vorden 3-WW 2 1-7,
Grol 8-Vorden 4 4-1, SVBV 4-Vorden
5 werd afgelast.

RUURLO-VORDEN 1̂
Alhoewel Vorden het periode-
kampioenschap nauwelijks
meer kon ontgaan, heeft het in
en tegen Ruurlo er geen misver-
stand over laten bestaan wie de
sterkste is in de 3e periode. In
Ruurlo werd een gemakkelijke
zege behaald en dat betekent in
de eindrangschikking een twee-
de plaats, maar ook een toegift
middels nacompetitie voor een
plaats in de 3e klasse van de
KNVB. Het was een meer plicht-
matige wedstrijd, want de
strijdlust ontbrak bij beide
teams. Op de royale overwin-
ning valt overigens niets af te
dingen.

Direct vanaf de aftrap nam Vorden
het initiatief en kreeg direct goede
mogelijkheden om de score te ope
nen. In de 7e minuut nam Ronald
Visser de bal goed aan, draaide bij
zijn tegenstander weg en speelde
Ronnie de Beus aan. De Beus zette
Visser met een hakje Visser vrij
voor de keeper en hij scoorde be
heerst de 0-1. Een aanval en doel-
punt uit het "boekje".
Vorden kreeg diverse goede moge
lijkheden, maar was erg slordig in
het benutten van de kansen. Een
combinatie van Visser en Wentink
werd door laatstgenoemde goed
ingeschoten, maar keeper Ten Dol-
le kon nog nipt met de voet red-
ding brengen. Door nonchalance
ontstonden er een aantal kansen
voor Ruurlo, maar deze waren niet
aan hen besteed. Overigens moest
doelman Hoevers nog wel een keer
buiten het strafschopgebied ingij-
pen.
De tweede helft was nog maar l
minuut oud of Wentink had de 0-
2 al op het scorebord gezet. Ruurlo
kon weer aansluiten toen Rutger
Wullink zijn tegenstander binnen
de beruchte lijnen omver liep. De
strafschop werd beheerst inge-
schoten: 1-2.
Wie dacht, dat Ruurlo daarna de
bakens kon verzetten had het mis.
Qua voetbalvermogen heeft de
ploeg van trainer Ligtenberg niet
bijster veel in huis. Toen Sandor
Verkijk keeper Ten Dolle passeerde
werd hij onreglementair gestopt
en Wentink schoot uit de straf-
schop de 1-3 binnen. Vorden drong
niet geweldig meer aan en Ruurlo
lette ook mee rop de klok, dan de
toeschouwers waar voor hun geld
te bieden. In de 75e minuut kreeg
Rene Neijenhuis de hand van de
toeschouwers toch nog op elkaar
toen hij van grote afstand de 1-4 in
de kruising joeg. Vorden moest de
wedstrijd met 10 man uitspelen,
omdat Visser met een kniebles-
sure uitviel en trainer Wolvetang
de wissels had verbruikt.
Evenals vorig jaar eindigt Vorden
als tweede in de rangschikking en
heeft het een plaats in de nacom-
petitie afgedwongen.

UITSLAGEN 5-6 MEI
Roda Dl-Vorden Dl 8-5, Vorden D2-
Almen Dl 0-6, Dier. Boys Dl-Vor-
den D3 1-1, Gaz. Nieuwl. E3-Vorden
El 4-3, Vorden E2-WHCZ E4 4-3,
Vorden E3-Zutphania El 1-5,
Warnsv. Boys Fl-Vorden Fl 8-5, Vor-
den F2-Brummen F2 9-1, Vorden
F3-Warnsv. Boys F3 0-2, WHCZ F5-
Vorden F4 24, Warnsv. Boys F5-Vor-
den F5 2-0, Warnsv. Boys F8-Vorden
F64-4.
Voorst Al-Vorden Al 4-2, WHCZ
C4-Vorden Cl 3-3.
Ruurlo 1-Vorden l 1-4, SDOUC 2-
Vorden 2 1-0, Witkampers 3-Vor-
den 3 0-2, Vorden 4-GFC 4 5-3, Vor-
den 5-Witkampers 8 2-3.

PROGRAMMA 12-13 MEI
Erica D2-Vorden D2, Vorden D2-
Eefde D2, Vorden El-Almen El,
Gaz. Nieuwl. E4-Vorden E2, Erica
E2-Vorden E3, Vorden Fl-Gaz.
Nieuwl. Fl, Oeken Fl-Vorden F2,
AZC F3-Vorden F3, Vorden F4-
Warnsv. Boyas F4, Vorden F5-AZC
F4.
Pax B2-Vorden BI, Cupa Cl-Vorden
Cl.
Eibergen 5-Vorden 4, AD 6-Vorden
5.



OPEN HUIS
ZATERDAG 12 MM 2001 VAN 10.00 TOT 14.00 UUR

Centrumplan Ruurlo
'GYGINK'

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

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

Oppervlakte ca. 100 m. Prijzen vanaf / 465.000,-- v.o.n. (incl. inpandige berging en
parkeerplaats).

NOG 2 APPARTEMENTEN TE KOOP

Realisatie: Klaassen Vastgoedonfwikkeling b.v.

H.O.MA
M A K E L A A R S

Prins Bernhardweg 7
7241 DH Lochem

T 0573 222 444
E info@thoma.nl

FIABCI NVM

VESTIGINGEN: RIJSSFN - B R U M M Ü N - EERBI-T.K - GORSSEL

www.thoma.nl

v o f

o r s t e e n v e e g b e d r i j f

em
Tel. 0314-622267

s c h o o

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

Moeders 9^ mooiste!
Mooie

hortensia
met 6 knoppen of meer nu voor

OLIE
BESTELLEN!

Vlotte levering
en scherpe

prijzen

flüfc

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

'f 1095

Vorden
Ruurloseweg 65 A, 7251 LB Vorden

Telefoon 0575 - 55 36 71

Boordevol buitengewone tuinideeën!

Stichting Veiling Commissie Vorden

houdt op 19 mei a.s.

grote
pleinmarkt
rondom de Dorpskerk
aanvang 9.30 uur.

De opbrengst is bestemd voor de
restauratie van de ramen van de kerk

Pannenkoeken - Restaurant
Kranenburg'

Moederdagtip!
Verras moeder met ons lekkere

3-gangen keuzemenu voor maar

f25,-
Voor elke moeder

ligt er een klein cadeautje klaar.

Reserveren gewenst.

Ruurloseweg 64, 7251 L V Vorden,
telefoon 0575-556289

'Groenieren' in rustieke stijl

Direct van eigen kwekerij
Taxus, Laurier, Beuk, coniferen, sierheesters

Buxus bolvorm v.a. f 15,- kegels/piramiden v.a. f 27,50
Haagbuxus 15 cm f l,- 30/35 cm (bossig) f 2,25

MOEDERDAGAANBIEDING
Lelietjes van Dalen in pot f 5,75

Kleine bossige bolbuxus 0 20 cm voor f 9,75

Verkoop elke vrijdag en zaterdag of na tel. afspraak.

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

H«ng«lo J V^rdtn

HuMlinkdijk 2

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

esmaten 37-42
Idig t/m 19 mei 2001 OP-OP

Nu extra voordelig !

SCHOENMODE
BMtrtxptoin 6, 7031 AJ W«hl
Dorpsstraat 4, 7261 BB Vonten

www.Giesen.Shoes.nl Ë3 Giesen@Shoes.nl



Project
Kunst en Bouwen

Het tentoonstellingenbeleid in
het project 'Kunst en Bouwen'
is er op gericht dat de volgende
in contrast staat met de vorige.
Maar wel zo dat er telkens, op
de één of andere manier, een
link met het bouwen gemaakt
kan worden.

Dit is bij het werk van Jan Baggen
niet zo moeilijk. Als impressionist
en IJsselschilder heeft hij bekend-
heid verworven.

Ook zijn strips in het Gelders Dag-
blad over de schoonheid van de
kerken, de architectuur en het
landschap in het Gelderse zal me
nigeen zich nog goed kunnen
heugen.

Dus architectuur is dan ook één
van de inspiratiebronnen van deze
Zutphense kunstenaar.

In een fijnzinnige kleurgeving en
penseelvoering weet hij de sfeer
van statige oude gebouwen goed
te bewaren. Dat geldt ook voor het
zo typische IJssellandschap waarin
hij soms urenlang baggert om de
juiste atmosfeer te proeven en
schetsen te maken. Door de vlot-
heid van de rietpentechniek weet

hij daar dan ook nog een zekere
expressie aan toe te voegen.

Jan Baggen werd in 1952 in
Zutphen geboren. Hij studeerde
grafische ontwerpen aan de Aca-
demie Voor Beeldende Kunsten in
Arnhem. Naast zijn werk als grafi-
cus is hij blijven tekenen en aqua-
relleren. Tijdens dat plein-air wer-
ken gebruikt hij het water uit de
IJssel als medium en het daar voor-
komende riet voor zijn pennen.

Janny Pol is beeldhouwster, twee
de exposante en tevens impressio-
niste. Daarin zit een overeenkomst
met de stijl van werken van de
aquarellist.

De mens in zijn eigen leefomge
ving is haar inspiratiebron. Ook
dieren en planten in relatie tot die
mens boeiden haar enorm. Al deze
onderwerpen worden ruimtelijk
uitgewerkt. Ondanks de speelse
opzet van haar figuren, ademen
zij vlotheid, spanning, emotie en
betrokkenheid.

Janny Pol werd in 1939 in Waarder
geboren. Sinds een lange tijd

woont en werkt zij in Nunspeet, In
1980 begon zij te experimenteren
in klei. Zij ontwikkelde zich hierin
en zoekt naar nieuwe mogelij khe
den van andere materialen. Ze
ging hout, was en brons werken.
Aanvankelijk volgde zij lessen bij
Linda Verkaik. Deze stimuleerde
haar enorm. Na enige tijd bleek dit
niet voldoende. Om meer kennis
van de materialen en de technie
ken te krijgen, ging zij naar de
Vrije Academie in Nunspeet. Da
heeft zij 8 jaar gedaan. In die pe
riode heeft zij zich goed kunnen
bekwamen.

De expressie van vooral menselijke
gestalten en houdingen zijn als lij-
nen in de ruimte. Vol van inge
houden spanning en dynamiek.
Evenals Jan Baggen heeft ook zij
een indrukwekkende lijst van ten-
toonstellingen op haar naam
staan.

De tentoonstelling met aquarellen
en rietpentekeningen van Jan Bag-
gen en bronzen beelden van Janny
Pol is tot 6 juli 2001 tijdens werk-
dagen en op kantoortijden te be
zichtigen bij Architectenbureau
Alfonso Wolbert, Rozenstraat 16 in
Hengelo (Gld.).

Deel terreinen
Geldersch Landschap
weer opengesteld
Vanaf zaterdag 28 april heeft de
Stichting Het Geldersch Land-
schap een deel van haar bossen,
landgoederen en andere na-
tuurterreinen weer openge-
steld voor wandelaars, fietsers,
ruiters en andere recreanten.

Dit betreft de terreinen in de Ach-
terhoek, Rivierengebied en Rijk
van Nijmegen, de Veluwe ten zui-
den van de Al2. Voor wat betreft
de Veluwse terreinen ten zuiden
van de Al2 gaat het om Warns-
born, Hoog Erf, Westerheide, Ma-

riendaal, Boschveld en Lichten-
beek bij Arnhem, Duno, Hoog Oor-
sprong en Zilverberg bij Ooster-
beek en Doorwerth en Hoekelum
tussen Bennekom en Ede. Daar-
naast is ook Park Rosendael bij
Velp weer opengesteld.
In deze regio's gaan ook de aange
kondigde wandelingen met de
boswachter en andere excursies
weer door.
Wel vraagt men bezoekers direct
contact met evenhoevigen, zoals
koeien en schapen in de wei, te
mijden.

De Veluwse terreinen ten noorden
van de A12, inclusief die in de Gel-
derse Vallei en de IJsselvallei ten
westen van de IJssel blijven gezien
hun ligging ten opzichte van de
MKZ-gebieden tot nader order nog
afgesloten.

Via een MKZ-informatiebandje, te
lefoonnummer 026-3552504 geeft
Het Geldersch Landschap steeds
zo snel mogelijk de meest actuele
informatie over openstelling en af-
sluiting.

GAAT U OOK MET
DUTHIER DE LU

Bij Duthler in Zutphen maakt u de hele
maand mei kans op een VI P-luchtballon-
vaart, inclusief een heerlijk buffet:met
drankje, een gratis polo; met bijpas-
sende cap èri uiteraard na afloop het
l uchtdóoptërtifiÊaat.

Bij iedere 100 gulden besteding in
mei krijgt u een kanskaart Dus u
bepaalt zelf hoeveel kans u maakt

Win
een gratis

ballon-
vaart!

I

Het Duthler team staat voor u klaar met de
mooiste mode voor dames en heren.

uth/ermode
.z u t p h e

Troelstralaan 39-43, (0575) 52 60 80
Ziekenhuis n, De Stoven/ rotonde rechts/ 2é stf, links

Internationaal
mannenkorenconcert
In het weekend van 25 en 26
mei a.s. organiseert de Eltener
Mannergesangverein 1906 e.V.
in samenwerking met het Vor-
dens Mannenkoor een concert-
weekend.

Aan dit weekend verlenen de vol-
gende koren hun medewerking:
King's Lynn Male Voice Choir (GB),
Mannerchor Harmonie Erkner
1884 e.V. (D), Eltnerner Mannerge-
sangverein 1906 e.V. (D) en het Vor-
dens Mannenkoor.

De koren uit Erkner en King's
Lynn zijn te gast in El ten en ver-
zorgen op vrijdagavond 25 mei sa-
men met de Eltener Mannerge-
sangverein en het Vordens Man-
nenkoor een concert in de Chris-
tus Koningkerk te Vorden. Toe-
gangsbewijzen hiervoor zijn ver-
krijgbaar bij de VW-kantoren van
Vorden en Hengelo (Gld.).

Zaterdagavond 26 mei is er een ge-
zamenlijk concert in het Stad-
theater te Emmerich.

Barbershop Singers
in Antoniuskerk
De Antoniuskerk met zijn fraaie
akoestiek moet niet alleen als mu-
seum maar zo nu en dan ook als
concertzaal worden gebruikt. Dat
is het streven van de 'Stichting
Vrienden van de Kerk op de Kra-
nenburg'. Zo zal zaterdagavond 19
mei in deze kerk een concert wor-
den verzorgd door de ook interna-
tionaal bekende Barbershop Sin-
gers, een kwaliteitskoor dat be
schikt over een repertoire van vier-
stemmig liedjes uit de 20-er en 30-
er jaren. Die worden a capella, dus
zonder verdere begeleiding, uitge
voerd in de vorm van een levendi-
ge show. Een show die door de cho-
reografische opzet met recht een
boeiende vorm van theater mag
worden genoemd.
Het uitnodigen van dit koor uit
Nieuwegein met rond vijftig ge
schoolde mannenstemmen en een
professionele dirigent is in finan-
cieel opzicht uiteraard een gedurf-
de onderneming maar VKK-voor-
zitter Bart Hartelman heeft alle
vertrouwen dat dit bijzondere
koor veel liefhebbers van goede
koormuziek zal trekken. Het suc-
ces van het optreden vorig najaar
van het Schwarwalder Kosakken-
chor met een volle zaal bewijst dat
er voor dit soort optredens in Vor-
den en zelfs regionaal veel belang-
stelling bestaat.
Wie wil genieten van deze voor-
stelling van de 'Heart of Holland
Chorus' die al optredens hebben
verzorgd o.a. in Duitsland, Frank-
rijk (voor de Nederlandse ambassa-
de) en in Amerika doet er goed aan
bij de VW, Boekhandel Bruna of
firma Sueters tijdig kaarten te be
stellen. Wie meer wil weten over
de toegangsprijs of het aanvangs-
uur kan bij de VW (telefoon 0575-
55 32 22) alle informatie krijgen
over deze voorstelling.

LAATSTE WEKEN
KRUISTOCHT
De belangstelling voor een bezoek
aan het Heiligenbeeldenmuseum
en de 'Kruistocht op de Kranen-
burg' verloopt naar wens. Zoals
verwacht is de toeloop minder
groot dan die voor de tijdelijke ten-

toonstelling van kerstgroepen in
december. Maar toch hebben al
ruim vijfhonderd betalende bezoe
kers en daarnaast een aantal groe
pen een bezoek gebracht aan deze
tentoonstelling die gewijd is aan
kruisbeelden en het Paasfeest. De
tijdelijke tentoonstelling duurt
nog tot en met donderdag 17 mei.
Wie nog kennis wil nemen van de
fraaie opstelling van voorwerpen
rond het thema dat in de weken
rond Pasen centraal staat in het Ie
ven van de gelovigen is de komen-
de anderhalve week dus nog wel-
kom.

Daarna blijft het museum gewoon
op elke dinsdag, donderdag en
zondag open voor de bezoekers
van de beeldencollectie. Deze is dit
jaar meer thematisch ingericht
dan vorig jaar en een groot aantal
beelden is nu voorzien van infor-
matie over de betreffende heilige.
Ook het feit dat dit seizoen het
klankbeeld van Fons Rouwhorst
over 'Een heilig Beeldverhaal'
dank zij een lease-overeenkomst
voor het gebruik van de projectie
apparatuur nu in grootbeeld kan
worden vertoond kan een extra re
den zijn een bezoek te brengen
aan de Antoniuskerk. Dit is moge
lijk tot het einde van de herfstva-
kantie in oktober.
Intussen heeft het actieve bestuur
ook al voor de decembermaand
een afspraak kunnen maken met
een Amsterdamse verzamelaar
van kerstgroepen uit de hele we
reld. Het echtpaar bleek al meer
dan dertig jaar regelmatig de va-
kanties door te brengen in Vorden
en was graag bereid een groot deel
van hun prachtige verzameling
van rond 250 kerststallen in de de
cembermaand in de Antoniuskerk
te exposeren. Goed nieuws dus
voor de vele 'Vrienden van de Kerk
op de Kranenburg' en verder voor
allen die de toekomst van deze
fraaie kerk ter harte gaat. U bent
straks - maar ook nu al - van harte
welkom in de kerk die na 135 jaar
dank zij het enthousiasme van ve
len aan een nieuw leven is begon-
nen.

3000 schoolkinderen
naar voetbalwedstrijden
In opdracht van NV NUON heeft
de Gelderse Sport Federatie
3000 kinderen van een aantal
Gelderse basisscholen uitgeno-
digd een wedstrijd bij te wonen
van l van de drie Gelderse Be-
taald Voetbal clubs.

In samenwerking met de Graaf-
schap, NEC en Vitesse wordt voor-
afgaand aan de wedstrijd een
rondleiding door het stadion ver-
zorgd, waarbij de kinderen speci-
aal gewezen worden op de maatre
gelen die in elk van de stadions ge
nomen is op het gebied van duur-
zame energie.

De Gelderse Sport Federatie neemt
de volledige organisatie op zich,
van vervoer van school naar sta-
dion v.v. tot een lunch op de tribu-
ne van het stadion. Ook voor bege
leiding van de kinderen wordt ge
zorgd.
De kinderen krijgen het verzoek
een vragenlijst in te vullen, om te
laten zien wat zij allemaal opge
stoken hebben op het gebied van
"Groene Energie:.
Het gaat om de volgende wedstrij-
den: de Graafschap-RKC op 12 mei,
NEC-NAC op 13 mei, VitesseFortu-
na op 20 mei, NEC-PSVen de Graaf-
schap-NAC op 27 mei.



Vier miljoen voor Sint Janskerk in Zutphen:

De kogel is door de kerk
Maar liefst 25 jaar is hij er nu
mee bezig. Weliswaar niet con-
stant, maar wel altijd met z'n
hele ziel en zaligheid. Had Wim
Laurensse van tevoren echter
geweten dat het zo lang zou du-
ren eer de laatste hand kon
worden gelegd aan de restaura-
tie van de achthonderd jaar ou-
de Sint Janskerk in Zutphen,
dan was hij niet aan de klus be-
gonnen.

En begin 2001 heeft het er zelfs
nog om gespannen of Laurensse
z'n karwei af zou maken. Dat hing
af van het feit of staatssecretaris
Riek van der Ploeg van Cultuur de
Stichting Restauratie Sint Jans-
kerk Zutphen een subsidie van
vier miljoen gulden zou toeken-
nen om'het laatste deel van de gro-
te restauratie te realiseren. Het
geld kwam er. "Die opsteker had-
den we echt dringend nodig. Ik
had geen puf meer om nog jaren
door te gaan. Het was een enorme
opluchting dat de kogel door de
kerk was", zo gebruikt Laurensse
onbedoeld een mooie beeldspraak.

Nee, het gaat er Wim Laurensse
niet per se om dat de Sint Janskerk
een Rooms Katholieke kerk is.
Evenmin om het feit dat hij lid is
van de bij die oude kerk behoren-
de parochiegemeenschap. Dat
Zutphenaar Laurensse al 25 jaar
de drijvende kracht is achter de
'Stichting Restauratie Sint Jans-
kerk Zutphen', komt vooral omdat
hij een voorliefde heeft voor mo-
numentale gebouwen. "Ik heb in
mijn kinderjaren bijna onder de
torens van de Sint Servaas in Maas-
tricht gewoond. En Zutphen is wat
monumenten betreft ook een
mooie stad. Dat ik in 1976 actief
betrokken raakte bij de restaura-
tieplannen voor de Sint Jan was
toeval, het had ook ieder ander
monument kunnen zijn. Maar de-
ze plannen spraken me als pa-
rochiaan natuurlijk wel bijzonder
aan. Toen heb ik gezegd dat ik me
er sterk voor zou maken."
En dat doet Wim Laurensse een
kwart eeuw later nog steeds. Maar
wat op een gebed zonder eind be-
gon te lijken, nadert nu toch zijn
voltooiing. Want in het voorjaar
2004 moet de restauratie van de
uit de 13e eeuw stammende Sint
Janskerk helemaal klaar zijn. Voor
het zover is moeten Laurensse en
z'n restauratiefonds echter nog
wel een kleine anderhalve miljoen
gulden op zien te hoesten. Want
staatssecretaris Riek van der Ploeg
van cultuur mag de Stichting Res-
tauratie en de stad op die 31e ja-
nuari 2001 dan wel reuze blij heb-
ben gemaakt met een subsidie van
vier miljoen, helemaal toereikend
is dat bedrag dus nog niet. Maar
dat maakt Laurensse niet meer
bang. "We hebben door de jaren
heen al zo'n 2,3 miljoen gulden
aan eigen bijdrage verzameld voor
de restauratie. Dus we gaan er
vanuit dat dat laatste beetje er ook
zal komen."

VERVALLEN
Eigenlijk had er tweehonderd jaar
geleden al begonnen moeten wor-
den met de restauratie van de Sint
Janskerk. Nadat de Franse over-
heersers de kerk gedurende de 80-
jarige oorlog hadden gebruikt als
onder meer kazerne, paardenstal
en bakkerij, gaf Koning Lodewijk
Napoleon de kerk tijdens een be-
zoek aan Zutphen in 1809 hoogst-
persoonlijk terug aan de katholie-
ke gemeenschap in de stad. Aange-
zien het gebouw echter helemaal
vervallen was, deed Napoleon er
een dikke drieduizend gulden bij
om de kerk weer geschikt te ma-
ken voor de eredienst. De kosten
van een volledig herstel kwamen

echter op zo'n dertigduizend gul-
den. Dat geld was niet voorhanden
in de parochie en sindsdien is het
eigenlijk altijd een kwestie ge-
weest van dweilen met de kraan
open. Op het laatst bijna letterlijk,
zo vertelt Wim Laurensse.
"De kerk is in het begin van de 13e
eeuw gebouwd. Maar sindsdien is
er nauwelijks iets aan de bouw-
kundige staat gedaan. Dan krijg je
dus hoe dan ook een keer proble-
men. Weliswaar is het een zeer so-
lide gebouw, wat dat betreft kon-
den ze vroeger wel wat. Maar in
1976 was het duidelijk dat er toch
echt dringend iets moest gebeu-
ren. Als je de toren van een afstand
bekeek, kon je er bijna dwars door-
heen kijken, zo slecht was die er
aan toe."
Vanaf dat moment is een commis-
sie aan de slag gegaan om de mo-
gelijkheden van een restauratie te
bestuderen. Gesprekken met ge-
meente, de Rijksdienst voor de mo-
numentenzorg en met het aarts-
bisdom Utrecht volgden en na een
paar jaar, in 1980 om precies te
zijn, werd begonnen met de eerste
fase van de grootse restauratie. Al-
lereerst waren de toren en de kap-
pen aan de beurt. De totale kosten
bedroegen drie miljoen gulden,
daarvan betaalde de parochie zelf
tien procent. In 1983 was het kar-
wei geklaard.

PARAPLU
"De kerk had weer een paraplu",
blikt Laurensse terug. "Dat was
ook het meest dringend. Want
niet alleen de toren, maar ook de
kappen waren er echt heel slecht
aan toe. En als je van plan bent de
rest ook grondig op te knappen is
het een eerste vereiste dat de tent
droog is."
Maar de kerk mocht vanaf dat mo-
ment dan weer een waterdicht on-
derdak bieden aan de parochia-
nen, het geld was daarmee ook op.
Maar liefst acht jaar lag de restau-
ratie stil. Hetgeen allerminst ge-
zegd kon worden van de leden van
de restauratiecommissie. Onder
aanvoering van Wim Laurensse
werden alle mogelijke geldschie-
ters benaderd, echter zonder veel
resultaat. "Er was gewoon nauwe
lijks nog subsidie te krijgen in die
jaren. Bovendien was een van de
volgende stappen de restauratie
van de sacristieruimte en dat ging
grotendeels om niet-subsidiabele

kosten. Een nieuwe keuken bij-
voorbeeld, of een nieuwe vloer.
Dat zijn geen monumentenkos-
ten, dus daar moesten we sowieso
zelf voor opdraaien."
Maar uiteindelijk kwam er toch
weer geld los, deels uit subsidie en
deels uit eigen middelen. En in
1991 werd de restauratie voortge
zet. Begonnen werd met genoem-
de sacristie en vervolgens kwamen
de zuiderbeuk en het midden-
schip aan de beurt. Ook de unieke
klokkenstoel en de bijna vijfhon-
derd jaar oude kerkklokken, waar
grote barsten in zaten, zijn toen
hersteld. Dit deel van de restaura-
tie werd in 1999 afgerond.
De werkzaamheden liggen mo-
menteel alweer bijna twee jaar stil.
Op het restauratieprogramma
staan nog de koorsluiting, de zij-
beuk aan de noordkant en het or-
gelbalkon. Dat laatste moet het
hoogtepunt worden van de gehele
restauratie. "Noem het onze belo-
ning", stelt Wim Laurensse. "Het
orgelbalkon wordt helemaal
nieuw gebouwd, achter in de kerk.
En daar komt dan straks ons
prachtig historische orgel te staan.
Het orgel ligt al vier jaar bij de
bouwer, daar wordt het helemaal
nagekeken en opgeknapt. Het zal
geweldig zijn als het orgel straks
weer in volle glorie haar prachtige
klanken laat horen."

KANJERSUBSIDIE
Maar het heeft er nog een hele tijd
omgespannen of die beloning er
ook daadwerkelijk zou komen.
Want had staatssecretaris Van der
Ploeg de Sint Jan overgeslagen
toen hij in januari 2001 zijn zoge
naamde 'Kanjersubsidie' ging ver-
delen, dan was wat Wim Laurens-
se betreft het verhaal over en uit
geweest.
"Dat zou enorm pijn hebben ge-
daan, maar ik had toch voor me
zelf gesteld dat het nu moest ge
beuren. Ik had zeker niet de puf
om nog weer jaren door te knok-
ken. Want we hebben wat tegen-
slag en teleurstelling te verwerken
gehad. Uitgaande van de huidige
subsidieregelingen had het ons an-
ders nog zo'n vijftien jaar gekost
om de totale restauratie te realise
ren. Dat zou te gek worden. Dit
moest daarom gewoon lukken."
En om die subsidie uit de Kanjer-
regeling van Van der Ploeg ook
daadwerkelijk binnen te krijgen

heeft de restauratiecommissie
niets aan het toeval overgelaten.
Delegaties van PvdA en CDA, on-
der meer fractievoorzitter Jaap de
Hoop Scheffer zelf, kwamen van-
uit Den Haag naar Zutphen om de
situatie ter plekke te beoordelen.
TV-ploegen van Nova en 2Vandaag
kwamen reportages maken.
"We hebben het hoog gespeeld,
maar het heeft gewerkt. Op 31 ja-
nuari werd met blijdschap de be
schikking van de staatssecretaris
in ontvangst genomen. Dat was
een hele opluchting. Er waren 132
monumenten in de race en uitein-
delijk zijn er 53 uitgekozen.
Zutphen had naast onze kerk ook
nog de Broederenkerk aangemeld,
maar uiteindelijk heeft de ge-
meente het ons gegund. Vooral
ook vanwege de geweldige offerge
zindheid en inspanningen van de
groep vrijwilligers. We zijn tenslot-
te al 25 jaar hard aan het werk."

VRIJWILLIGERS
Wim Laurensse en z'n club van
zo'n veertien vrijwilligers zijn in
april 2001 begonnen aan de laatste
stap van de grootscheepse restau-
ratie. Met het eind in zicht heeft
Laurensse weer energie en zin te
over om er nog één keer keihard
tegenaan te gaan. Een dagtaak
heeft de gepensioneerde Zutphe
naar er inmiddels weer aan.
"Tsja, wat drijft iemand om zich
ergens zo voor in te zetten? Ik heb
m'n hele leven in allerlei organisa-
ties gezeten, ook toen ik nog ge
woon werkte. En dan niet alleen in
katholieke organisaties, maar ook
in het verenigingsleven of in het
stadsleven. Ik heb het stadsjon-

genskoor opgericht in Zutphen en
werk ieder jaar mee aan de Open
Monumentendag. De restauratie
van de Sint Jan heeft mij en alle
andere vrijwilligers soms bloed,
zweet en tranen gekost. Door de
week werd er dan in de kerk ge
werkt en op zaterdag waren we de
hele dag bezig met schoonmaken,
zodat we zondag weer in een scho-
ne kerk de eredienst konden vie
ren. Dat was niet altijd leuk, maar
het was het me allemaal zeker
waard. Vraag me ook niet naar te
levisie, behalve naar sport kijk ik
zelden, simpelweg omdat ik er
geen tijd voor heb. Maar ik mis het
ook niet. Ik houd van klassieke
muziek, van cultuur en heb vooral
wat met monumenten. Daar doe
ik het voor."
En met die gedachte in zijn ach-
terhoofd is Wim Laurensse nog
wel even druk met het coördine
ren van de bouw, het onderhou-
den van contacten met onder
meer de aannemer en het bisdom.
Want ook het aartsbisdom
Utrecht, waar Zutphen onder valt,
bemoeit zich op de achtergrond
met de restauratie. "Het bisdom Ie
vert vooral knowhow. Met name
op het juridische, bouwkundige
en financiële vlak. Iedere gulden
die we uitgeven moet bovendien
worden goedgekeurd door het bis-
dom. Maar dat verloopt allemaal
prima. Bovendien zal men ons nu
zeker niet laten vallen, verwacht
ik. Als we uiteindelijk nog wat geld
tekort komen voor de restauratie,
kunnen we vast wel bij het bisdom
aankloppen. Nee, het bisdom
heeft zich niet direct bemoeid met
het selecteren van een aannemer.
Bedrijven konden zich aan het be
gin van de restauratie gewoon in-
schrijven en sindsdien doen we za-
ken met een bedrijf uit Beltrum in
de Achterhoek. De samenwerking
verloopt erg prettig en soepel.
Vooral ook het contact tussen hen
en onze vrijwilligers. Dat is erg be
langrijk, omdat we waar mogelijk
ook veel klussen zelf hebben uit-
gevoerd."

BETROKKENHEID
De groep vrijwilligers van de Sint
Jan bestaat vooral uit oudere man-
nen. Jongeren zijn voor dit soort
grote werkzaamheden niet zo
makkelijk meer te krijgen. Boven-
dien is het een landelijke trend dat
jongeren niet meer zo'n binding
hebben met de kerk. Toch is Lau-
rensse niet echt bang dat hun
werk geen vervolg zal krijgen.
"Ik begrijp best dat jongeren niet
makkelijk meedoen. Tegenwoor-
dig heeft iedereen een drukke
baan en ontbreekt het velen aan
tijd. Het is echter wel zaak dat zij
zich betrokken voelen bij de kerk
en bij de werkzaamheden. Maar
dat zie ik in onze kerk wel goed ko-
men. Straks is het karwei welis-
waar klaar, maar het onderhoud
blijft natuurlijk. Ik heb goede
hoop dat er dan een paar van die
jongeren klaar staan om de fakkel
van ons over te nemen."



Over wijn en meer...
De Elzas

Mei 2001

Boekwinkel Bruna
verloot Vakantiekoffer

ELZAS-LOTHARINGEN
Wie is er nooit geweest, in de El-
zas, die prachtige en o zo vaak zon-
nige streek langs de Rijn aan de
oostzijde van de Vogezen die zich

'uitstrekt over de districten Bas-
Rhin en Haut-Rhin. Even door
Maastricht en Luik, dan door naar
Luxemburg (om daar tijdens een
korte tussenstop goedkoop te tan-
ken) en dan de snelle route rich-
ting Straatsburg over de Péage of
via de iets kortere route langs
Metz en Nancy over de Col du Bon-
homme naar Colmar. Wat is het
heerlijk om in het oude Colmar op
een gezellig en zonnig terrasje
neer te strijken voor een lekkere
kop koffie of een heerlijk glas El-

Lzasser wijn.

De oude binnenstad is een be-
zienswaardigheid op zich met het
beroemde Pfisterhuis, het Maison
des Têtes, de Kathedraal en na-
tuurlijk het Musée Unterlinden.
De burcht Haut-Koeningsbourg
staat op een berg van 755 meter
hoog in de buurt van Orschwiller
en St. Hippolyte en is een bezoek
zeker waard. Andere plaatsen die
de moeite waard zijn: Kaysersberg,
Kietzheim, Ribeauvillé, Equisheim
met zijn hele smalle en kleurrijke
straten en natuurlijk het schilder-
achtige Riquewihr. In het uiterste
zuiden is het plaatsje Thann zeer
de moeite waard. Van noord (Tra-
enheim) tot zuid (Guebwiller)
kunt u de 2-delige wijnroute rij-
den, deze toeristische route, van in
totaal 160 km, voert u langs vrij-
wel alle leuke plaatsen en plekjes
van de Elzas. U hoeft alleen de bor-
den maar te volgen.

DE WIJNEN

De Elzas is beroemd om haar wij-
nen. Ze zijn globaal in te delen in
2 groepen, de wijnen gemaakt van
de gewone en van de edele drui-
vensoorten. De gewone (simpele)

druivensoorten zijn, de Auxerrois,
de Pinot Blanc, de Chasselas, Syl-
vaner en niet te vergeten de rode
Pinot Noir. Onder de edele (nobele)
druivensoorten vallen de Muscat,
de Riesling, de Tokay-Pinot gris en
de Gewürztraminer. Als feestelijke
wijn kent de Elzas de Crémant
d'Alsace, een mousserende wijn
voor alle feestelijke gelegenheden,
meestal gemaakt van de Pinot
Blanc en soms van de Pinot Noir
(De Crëmant rosé). Deze wordt ge
maakt volgens dezelfde methode
als in de Champagne, de methode
traditionnelle.

De stille wijnen worden aange-
voerd door de "gewone" Vins d'Als-
ace. De Grand Cru wijnen mogen
alleen van de edele druivensoor-
ten gemaakt worden en ze moeten
van aangewezen wijnbergen ko-
men. Men mag zo'n 100 hectoliter
per hectare (hl/ha) oogsten, tenzij
het Grand Cru wijnen zijn, dan is
de opbrengst beperkt tot 70 hl/ha.
Naast de gewone en de Grand Cru
wijnen treft men in de Elzas ook
wijnen aan, waarbij aan de drui-
vensoort de naam van de wijnberg
is toegevoegd. Om allerlei redenen
(politieke, te weinig verschillende
eigenaren e.d.) mogen deze wijnen
niet de status van Grand Cru dra-
gen, maar het zijn vrijwel altijd bij-
zondere wijnen.

Dan zijn er nog de wijnen van laat
geoogste druiven, de Vendange
Tardive en de Sélection de Grains
Nobles. Beide wijnen zijn altijd bij-
zonder en meestal vrij kostbaar.
Vooral de laatste is altijd duur, om-
dat deze druiven zijn blijven han-
gen totdat de druiven zijn aange-
tast door een schimmel, de Botry-
tis Cinerea.

Hierdoor ondergaan de druiven de
edele rotting (pourriture noble)
waardoor de smaak heel bijzonder

en intens wordt. Overal in de Elzas
hangen borden met de uitnodi-
ging om wijnen bij de producent
zelf te komen proeven. Dit moet u
zeker eens doen, al was het alleen
maar om de Elzaswijnen beter te
leren kennen. De wijnboer zal u
op de hartelijke wijze die hier ge-
bruikelijk is ontvangen en hij zal u
altijd veel verschillende wijnen la-
ten proeven. Zo ontdekt u welke
wijnen van welke druivensoorten
u lekker vindt.

DE KEUKEN

Het bekendste streekgerecht uit de
Elzas is de Choucroute, een uitge-
breide zuurkoolschotel met aller-
lei soorten vlees en worst. Hierbij
wordt meestal een Pinot Blanc of
Riesling gedronken. Ook heel be
kend is de Kougelhopf, een grote,
bolle, op een dichte tulband lij-
kende luchtige boterkoek met ro-
zijnen. Bij allerlei gerechten met
asperges vormen de Elzaswijnen
een ideale combinatie omdat ze
fruitig en niet helemaal droog
zijn. Vooral de Auxerrois, Pinot
Blanc en Muscat zijn ideale bege-
leiders van asperges.

DE GASTRONOMIE

De Elzas kent zeer vele goede, be
tere en toprestaurants. In de rede
lijk voordelige Caveau's kunt u pri-
ma eten, terwijl de betere restau-
rants een zeer goede kwaliteit bie
den tegen een alleszins redelijke
prijs. Het beroemde 3-sterren res-
taurant Auberge de L'Ill van vader
en zoon Haeberlin is iets duurder,
hier zult u wellicht even voor
moeten sparen. En als u besluit
om hier te gaan eten is het zinvol
om enkele maanden van tevoren
te reserveren.

Willum van Loon
E-mail: wjvloon@wijnkopers.nl

Vorden F 6, gesponsord door tjes in de leeftijdsklasse 6 - 7 jaar der Meijerink, Joeri Dijkman, Ed-
Keurslagerij Vlogman is afgelo- en die voor de eerste keer in hun die Westervoorde (leider);
pen zaterdag kampioen gewor- leven de voetbalsport beoefenen.
den bij de pupillen. zittend vlnr.: Lars Temmink, Davin

Staand vlnr.: Max Huurneman (lei- Horstman, Frank Scheffer, Dave
Het team bestaat geheel uit speler- der), Gert-Jan Westervoorde, San- Huurneman, Maarten Pelgrum.

Tijdens De Weken van het Reis-
boek verkeert Boekhandel Bru-
na in een vakantiesfeer. ledere
klant krijgt gratis het full co-
lour reisboekenmagazine WEG
vol tips en ideeën van boeken
die kunnen bijdragen aan het
vakantieplezier. En iedereen
die van 7 tot 27 mei een reisgids
van ten minste f24,50 koopt bij
Bruna maakt kans op De Va-
kantiekoffer, een rieten koffer-
tje met vijf mooie boeken.

In reisboekenmagazine WEG staat
naast een ruime selectie reisgid-
sen een grote variëteit aan boeken
die vanuit uiteenlopende invals-
hoeken naar een vakantiebestem-

ming kijken. War valt er cultureel
te beleven? Hoe smaakt de lokale
keuken? Duikt de streek op in een
roman? Anders gezegd: WEG is
een catalogus van aan reizen en
vakantie gerelateerde kunst- en
kookboeken, romans en verhalen.
Van boeken over geschiedenis en
tuinen tot aan architectuur en
sport. In WEG komen veel ver-
schillende bestemmingen aan
bod: van Australië tot Zuidoost-
Azië, van Parijs tot New York.

Veel van de in WEG vermelde boe
ken én andere vindt men tijdens
De Weken van het Reisboek bij
boekhandel Bruna, Raadhuis-
straat 20.

Donderdag W - zaterdag 12 mei a.s.

Lindon kleurrijk gepresenteerd
bij Langeler Mode
Lindon's hoogzomercollectie is
nu in de winkels te vinden.

Om te vieren dat de zomer in aan-
tocht is heeft u de mogelijkheid
om een gratis Lindon set ter waar-
de van f 300,- te winnen.
Deze wedstrijd wordt gehouden
van donderdag 10 tot en met za-
terdag 12 mei de dagen waarop
mode Langeler te Hengelo Gld. te
vens de nieuwe Lindon hoogzo-
mercollectie presenteert.
De zomercollectie biedt vele frisse
kleuren als pink, hot cherry en
purple, maar ook de klassieke
kleuren als wit, zwart en marine
bapelen het zomermodebeeld.
Men zal kleding vinden voor elke

gelegenheid. In de vrouwelijke
look zijn vele pepitaruitjes terwijl
de feestelijke look elegante chif-
fonkwaliteiten brengt voor zwoele
zomerfeestjes. Daarnaast zijn er
ook talrijke mogelijkheden voor
de druk bezette zakenvrouw.

Lindon is het merk voor u wan-
neer draagcomfort, lange duur-
zaamheid, goede pasvormen en
talrijke combinatiemogelijkheden
belangrijk voor u zijn.
Niet voor niets vormen bij Lindon
de begrippen als hoogwaardige
kwaliteit, draagbaarheid en goede
wasmogelij kneden de uitgangs-
punten bij het ontwerpen van de
collectie. (Zie advertentie)

Amnesty International
Vorden schrijft aan Sharon
Iedere maand schrijft een grote
groep Vordenaren voor Amne-
sty International. Deze week
zijn de voorbeeldbrieven weer
bij de schrijvers thuis bezorgd.
Deze maand wordt er onder an-
dere geschreven aan de Israëli-
sche minister president Sha-
ron. Het betreft een bewoner
van de bezette gebieden Ghas-
san Muhammad 'Attamleh.

Ghassan Muhammad Attamleh
zit sinds november in eenzame op-
sluiting zonder aanklacht en zon-
der uitzicht op een proces. Hoogst-
waarschijnlijk is deze Israëlische
Arabier een gewetensgevangene,
opgepakt wegens politiek activis-
me tijdens de laatste Intifada. Al
eerder, in 1988 en in 1994, kreeg
hij administratieve detenties opge
legd om politieke redenen. Attam-
leh is lid van het Centraal Comité
van de Nationale Democratische

Assemblee, een Israëlisch-Arabi-
sche organisatie.
Op 21 november 2000 pakten zo'n
twintig Israëlische soldaten hem
thuis op. Na tien dagen ondervra-
ging kreeg hij een administratieve
straf van zes maanden. Aan het
eind van de straf kan deze ver-
lengd worden met nog eens zes
maanden.

Attamleh diende een beroep in te
gen deze straf. Om de veertien da-
gen mag hij zijn advocaat en fami-
lie zien.

Minister president Sharon wordt
gevraagd Ghassan Muhammad At-
tamleh onmiddellijk vrij te laten,
dan wel te berechten voor een her-
kenbaar delict in een snel en eer-
lijk proces. Tevens wordt de be-
zorgdheid geuit over het feit dat
hij afgezonderd van de buitenwe
reld gevangen zit.

Musical "Jacob"
Onder auspiciën van de com-
missie "Vorming en Toerus-
ting" wordt er zondagavond 13
mei in "De Voorde", achter de
Ned. Hervormde Kerk, een in-
troductieavond van de musical
"Jacob" gehouden. Gezien het
succes van vorig jaar toen de
musical "Esther" werd opge-
voerd, gingen er in Vorden
stemmen op met de vraag "wat
gaan we volgend jaar doen"?

"We hebben dan ook besloten om
in 2002 de musical "Jacob" op te
voeren. Er hebben zich inmiddels
al een aantal jongeren aangemeld.
Ik denk dat we in totaal zo'n 50 tot
60 personen nodig hebben, waar-

bij inbegrepen een aantal begelei-
dende muzikanten", zo zegt me
vrouw M. Beitier die zich met de
regie van de musical zal gaan be
zig houden.

Tijdens de introductieavond, aan-
staande zondag, wordt antwoord
gegeven op de vraag "wie is wel die
Jacob"? ( "een van de zonen uit het
Oude Testament", zo geeft mevr.
Beitier aan). Tevens wordt het "ver-
haal Jacob" verteld, zodat de aan-
wezigen weten waar de musical
precies over gaat. Mevrouw Beitier
is ervan overtuigd dat zich vol-
doende personen zullen opgeven.
Voor meer informatie kan men
haar ook bellen 0575- 553576.



Volop tuinvoordeel bij BouwCenter HCI
Betonstra at klinkers
Waalformaat 5 x 20 x 7 cm.
- Bont genuanceerd
- Brons genuanceerd
- Rood/zwart genuanceerd
(met bazalt)
Nu per m2 slechts

Meer weten?
www.hciubi.nl

BouwCenterSHCI

Afgehaald, incl. btw,
Geldig t/m 23 mei, zolang de voorraad strekt

BouwCenter HO) Hengelo Gld.

Kruisbergseweg 1.3, teL (0575) 46 81 81
hci<Shciubi.nl / www.hciubi.nl

Openingstijden showroom:

maandag t/m vrijdag 08.30 -17.30 utir
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt:

maandag t/rn vrijdag 07.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 08.00 •>. 16.00 uur

KEUKENS » SANITAIR & TEGELS • BOUWMATERIALEN • SIERBESTRATINGEN • BOUWMARKT

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

Geef het door,
rechts gaat voor

Incl. bevestigingsmateriaal.
Onderhoudsvrij kunststof. • Tankinhoud:

• Verstelbare
koperen spuitkop.

• leverbaar 4, 6 of 8 mtr. breed.
• Dikte: 0,5 mm.
• Zwart.

Hozelock

• Slaat automatisch aan.
Aansluiting 3/4" of 1".

Ingebouwde regenvertraging.
Wij hebben een

uitgebreid programma
wofercompufers in

ons assortiment.
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Wildkamp
• 420 Watt. • 510 mm. • 230 Volt/50 Hz.
• Voorzien van tweehandbediening. www. wildkamp.nl

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.),

Filiaal Borculo (G/d.j, Korenbree a. Te/. O545-272795.
nsvoartseweg Z.59, Td. 0523-682099. Filiaal We/i ƒ (G/c/J, Didomsewog ^8a, fel. O3 f 4-683319.



•
't Is hier fantastisch . . .

hebben we gekregen voor onze totaal vernieuwde supermarkt.

Maar evenveel lof komt toe aan de vele, vele werkers, zoals muzikale
uitpakkers, vakmensen, regelaars, ons eigen fantastische AH-team,

dat in 6 dagen zo'n klus heeft geklaard.

Voor u, leuk om mee te nemen:

1 OQ Rozen diverse kleuren A QC
Nu l iJbW bos Nu TNWW

Witlof
500 gram

Gevulde koeken
8 stuks Nu

-i QQ OWM jonge jenever o-i QQ
l m\J\J 1 liter Nu b l iV/W

Taks i diverse smaken
1 liter 2 pakken voor

J fles 1 liter

SS

00 Hele kip
• WW kilo Nu 5.75

s Lipton Ice Tea
« 2 halen -1 betalen
& Omo

wasmiddelen
pak 1,35 kilo 3 pak halen - 2 pak betalen
Welkom bij de nieuwste ...

ALBERT HEIJN
| GALL en GALL

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

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

zaterdag 8.00-17.00 uur
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