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Concordia : "Warm" voorjaarsconcert in een warme zaal!
Je bent muzikant of je bent het
niet. Vrijdags getrouwd en een
dag later gewoon op tenorsax
meespelen in het harmonieorkest tijdens het voonaarsconcert. Daaruit blijkt toch wel
duidelijk de liefde van de kersverse bruid Rianne Nijhuis voor
haar "Concordia". Ondanks het
prachtige weer en op T.V. het
Eurovisie-songfestival was er
voor het concert van "Concordia" een flinke belangstelling.
Zelfs burgemeester Kamerling
en echtgenote hadden de tuin
verruild voor een "warm plekje" ui de zaal van het Dorpscentrum.
Alvorens met het "grote werk"
werd begonnen, eerst een kort optreden van de blokfluitgroep die
in december werd opgericht. Met
o.a. liedjes als "Hoedje van papier"
werden de kleintjes al gauw door
het publiek in de armen gesloten.
Dhr. Hugo Klein Severt, die deze
kinderen opleidt, stelde ze met
een grapje en een aai over de bol
duidelijk op hun gemak.
De speelse begeleiding van dhr.
Hugo Klein Severt veranderde een
kwartier later in bittere ernst toen
hij het harmonieorkest dirigeerde
in watje toch wel kunt omschrijven
als pittige muziekstukken. Het begon met "Fanfare 2000" dat enkele
jaren geleden t.g.v. het nieuwe
millennium door Kees Vlak werd
gecomponeerd. In de "Seagate

Zorgen bij
'Concordia'
Dhr. Peter Kraaijeveld, voorzitter van de muziekvereniging
"Concordia" vertelde zaterdagavond na afloop van de uitvoering dat "Concordia" richting
toekomst toch nog wel wat zorgen heeft. Niet wat betreft het
financiële aspect. Zaterdagavond werden nog enkele
nieuw aangeschafte tenorsaxen
getoond. "Geld dat bijeen is gebracht door onze activiteitencommissie alsmede een bijdrage van het Anjerfonds. Dit alles
aangevuld met wat centen die
we zelf nog hadden", aldus
Kraaijeveld.

Overture" hoorde je duidelijk
de muzikale "golven" vanuit het
orkest de zaal inrollen.
Bij "Twilight Serenade" van Kees
Schoonenbeek ging het orkest in
de eerste twee delen op de romantische toer. In dit muziekstuk een
lange en prachtige solopartij van
Mark Heuvelink op bariton. Het
leverde hem tweemaal applaus op:
van de zaal en van dirigent dhr.
Hugo Klein Severt die duidelijk
liet merken trots te zijn op de prestatie van Mark.
Terwijl de musici op luchtige wijze
waren gekleed, bleef de dirigent
"heer". Strak in het pak dirigeerde
hij het orkest naar een hoogstandje
t.w. het nummer "Telemark fantasie". Een stuk waar hoog in de
Noorse bergen zich de (muzikale)
lente aandiende. Het harmonieorkest ging na de pauze op de
luchtige moderne toer, waarbij
uiteindelijk ook het jasje van Klein
Severt aan de kapstok bleef hangen!

Het voorjaarsconcert van "Concordia" werd deze avond extra "opgewaardeerd" door een spetterend
optreden van de drumband onder
leiding van dhr. Bert Lamers. Voor
het eerst een langer optreden dan
normaliter het geval is. En terecht
zo bleek. Voor de pauze nummers
als "Reggae Drumming". Ritmes
uit landen als b.v. Jamaica met de
palmbomen en de parelwitte
stranden. "Bossacha", de ritmische
begeleiding bij verschillende muziekstijlen.

In het nummer "Easy pop Suite"
waren er voor het eerst drie leerlingen van de partij. Om even van
de sfeer van het grote orkest te
proeven. Ladyspeaker Sandra Oonk,
die traditiegetrouw de gehele
avond de nummers aankondigde,
zette de leerlingen nog even apart
in het zonnetje. "Concordia" is tot
veel in staat zoals bleek in de opzwepende Czardas muziek uit het

bij dat de jongens en meisjes van
deze blokfluitgroep "later" over
zullen gaan op het bespelen van
een ander muziekinstrument.
Bloemen waren er zaterdagavond
voor Sandra Oonk, Hugo Klein
Severt en Bert Lamers. Huis 't

Na de pauze trok de drumband alle registers open zoals in "Back to
Bozzio" uit de tijd van de befaamde Frank Zappa. In dit tweede optreden o.m. solopartijen van Richard Meyer en Peter Annevelink,
die beiden samen soleerden in de
"Bongo Solero", waarbij alle muzikale remmen losgingen en het publiek de drumband met ritmisch
handgeklap ondersteunde.
Om geheel in stijl te blijven van
deze zaterdag de 12e mei (Songfestival): "Concordia" eight points!

Hoekje en "De Weppel" kregen
een bloembak aangeboden. Dhr.
Bennie Schoenaker werd dank ge
bracht voor de verzorging van het
licht. Alle bezoekers van het concert kregen na afloop een attentie
voor moederdag aangeboden.

Nooit meer naar de kerk?!
Op zondagavond 20 mei, (gelegenheid voor het drinken van
koffie vooraf aan de dienst)
wordt er in de Hervormde kerk
een dienst speciaal voor jonge
ren tussen de ca. 20 en 4O jaar
gehouden.

Deze dienst is door jongeren voorbereid en zal dan ook enigszins
anders verlopen dan een gewone
dienst. De bedoeling van deze
dienst is om jongeren weer in de
kerk te krijgen. Al bij binnenkomst
zal blijken dat de dienst anders zal

teyeitoko

De zorgen betreffen de personele
bezetting, met name de aanwas
van nieuwe leden. "Concordia" zit
dringend verlegen om bijvoorbeeld
trombonisten en slagwerkers voor
zowel orkest en drumband. "Misschien zitten er nog mensen in de
zaal die een instrument bespelen
maar geen lid zijn van een muziekvereniging. Misschien zijn er
ouders die hun kinderen aan willen sporen om bij ons te komen
spelen", zo riep de Concordiavoorzitter op.
Ook wees dhr. Peter Kraaijeveld op
de blokfluitgroep die in december
is opgericht en die best nog nieuwe leden kan gebruiken. Het bestuur van "Concordia" hoopt daar-

land van de steppen in Hongarije.
Zeker vermeldenswaardig de wijze
waarop de filmmuziek van Walt
Disney door het orkest werd gespeeld. Muziek die in de loop der
jaren met vele Oscars werd gehonoreerd. Het slotnummer "Elton
John" in een bewerking van Jay Bacook leverde het harmonieorkest
deze avond een staande ovatie op.
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Inbouwreservoir
compleet met
closetpot
en drukplaat

Meeleweq 18
Tel.(0529)484661
HENGELO*
Geerdinksweq 297
Tel. (074) 291 60 23

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

DRACHTEN*

f 425,-

M.L Kingsingel 14
Tel. (0512) 54 47 25
Smidsstraat 2
Tel. (0575) 55 58 59

DRONTEN*

TEGELTOKO
,/

WAND- & VLOERTEGELS BADKAMERMEUBELEM

gezongen worden door het jongerenkoor 'Reborn'. We hopen op
een grote opkomst waarbij mensen die niet tot bovenstaande doelgroep horen natuurlijk ook van
harte welkom zijn.

Operation Friendship, afdeling
Vorden, verkoopt deze en
volgende week ijstaarten in
Vorden, Kranenburg en Wichmond. Deze ijstaarten van
hoogwaardige kwaliteit worden
tegen concurrerende prijzen
verkocht en op l of 2 juni thuisbezorgd.

Op het programma in Sturbridge
staan o.a. een 2 daags bezoek aan
New York, 3 dagen kamperen, een
bezoek aan een baseball-wedstrijd,
rafting en het bezoeken van een
Amerikaanse kerkdienst.

Deze en komende week gaan de
jongeren met intekenlijsten van
huis naar huis. Zij hebben 3 soorten ijstaart in de aanbieding. De
opbrengst van deze actie is voor
het ontvangstprogramma van
onze buitenlandse gasten in 2002,
dus volgend jaar. Dit jaar gaan 10
jongeren met een begeleider naar
de Verenigde Staten, naar Sturbridge in de staat Massachusetts.
Zij vertrekken op 19 juli en komen
10 augustus terug. Doel van deze
jongerenuitwisseling is om kennis
te maken met andere samenlevingen en culturen; niet als toerist
maar als deel van het gezin waar
zij gedurende 3 weken verblijven.

In 2002 proberen wij voor de buitenlandse gasten een programma
samen te stellen dat onze Nederlandse samenleving en cultuur, ge
combineerd met amusement,
weergeeft. Om de kosten voor dat
programma te kunnen betalen
houdt OF Vorden haar inmiddels
bekende acties, zoals de soepverkoop, het autowassen en nu dus
voor de tweede maal de verkoop
van ijstaarten. Het is de bedoeling
dat bij de intekening ook voor de
bestelde ijstaarten betaald wordt.
De ijstaarten worden vlak voor de
Pinksteren (l of 2 juni) door de jongelui bij u thuisbezorgd. Voor
nadere informatie en bestellingen
kunt u bellen met 55 12 38/55 55 55
(fam. Pelgrum) en 55 27 42 (fam.
Beeftink). (Zie advertentie elders
in dit blad).

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
Hervormde kerk Vorden
Zondag 20 mei 10.00 uur mevr. D. Brinkhorst-Hietland; 19.00 uur
ds. M. Bei tier.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 mei 10.00 uur ds. A. Hagoort.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 mei 10.00 uur ds. C. Gros, Aalten en 19.00 uur ds. J. Jonk,
Geesteren.
R.K kerk Vorden
Zondag 20 mei 10.00 uur Woord- en Communieviering, m.m.v.
kinderkoor.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 19 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 20 mei 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekendwacht pastores
20-21 mei F. Hogenelst, Lochem, tel. (0573) 25 14 57.

excl. zitting, kleur wit:

kleur pergamon: f 495,-

verlopen. Veel jongeren ervaren de
kerk als 'zwaar op de hand', in de
ze dienst zal echter het tegendeel
bewezen worden.
Het zal een luchtige en ook gezellige dienst worden. Tevens zal er

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

Weekenddienst huisartsen
19-20 mei dhr. Haas, Christinalaan 18, tel. 55 16 78.
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 18 t/m 25 mei Apotheek Nieuwstad, Nieuwstad 72,
Zutphen, tel. (0575) 51 26 66.
j Tandartsen
j 19-20 mei G.W. Jelsma, Lochem. telefoon (0573) 25 18 70. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

• Te koop gevraagd: kuilgras
voor paarden, beetje stengelig gras. Stal Nieuwmoed, tel.
0575-556766
Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg 8, tel, (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15,45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16:30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15,00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. 0570-634340.
Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 11,- voor vier
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- kosten in rekening gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel. Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CLZelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon 0314626140. Voor overige zaken: 0314-626126. Internet: www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl
ZorgGroep Oost-Celderiand Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpun t Win terswijk 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 0575441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg lc, Vorden, tel. 0575552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. 0575-541222.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. 0575-552749 of
0800-0230550.
Eppink/Ruiterkarnp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur. donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur. zaterdag 10.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdagvan 09.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9,30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32.
tel. 553405.
Personen alarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Majltjdj/e^orging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Hobbytni op maandag-, woensdag-en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405,
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. 0575-555763.
Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. 0575-461332 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

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

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. 0575553283, b.g.g. 06-5110 6955

Tauge

Kip-Balisalade

250 gram

200 gram
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Exotische mango's

Indische wokgroente 400 gram
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Valecia Late

• Te koop: 3.40 ha kuilgras.
Tevens: hooi (grote balen).
G.W. ten Have, Vierakker, tel.
521400

Risotto rijstschotel oAQ Oosterse bolletjes QQO
400 gram

O\/O per doosje

• Afslankplannen? Laat het
hier niet bij! Wij kunnen u helpen. Bel vrijblijvend voor info
mevr. A. Eijsink, tel. 0575572127
• Te koop: aardappelen, Bildtstar. Diverse soorten groenten
en fruit. Sla-, andijvie- en rode
bietplanten. Peterselie- en selderijplanten. Rode-, witte-,
spits- en bloemkoolplanten.
Tomaten-, paprika- en komkommerplanten. Vanwege ons
huwelijk zijn wij vrijdag 18
mei gesloten. Op zaterdag
19 mei is er alleen 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. 0575556876
• Nog voor uw vakantie op gewicht? Dat kan met Herbalrte.
Bel voor info: Annie Haaring,
0575-467381
• De Stichting Veiling Commissie Vorden vraagt: goederen voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
kunt deze doorgeven op de
volgende tel.nummers (0575)
551486 / 551961 / 553081 en
551673
• Gevraagd in mooie omgeving Achterhoek bij Vorden:
zelfstandige hulp in de huishouding voor 2 1 /2 dag in de
week. Ruime ervaring met
huishouding vereist. Tel. 0575556404, bellen tussen 9.0011.00 uur ('s morgens)

(k èchto gwewfewov/

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild

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

Boerenjongensbavaroisvlaai

• Zaterdag 19 mei Europese
Wereldwinkeldag. Kom langs
bij Wereldwinkel Vorden
• Zaterdag 19 mei tassen met
flinke kortingen! Leuke koffiegeschenken en gratis koffie
proeven. Wereldwinkel Vorden
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Kampioentjes
lekkere meergranenbroodjes

O m60per

^

stuk

j

Nieuw Nieuw Nieuw
ZeebOnk ± 300 gram

Vraag naar
de vele
mogelijkheden
van
doorplaatsing
in meerdere
edities

\^

lekker pittig meergranenbrood met
zonnebloempitten, lijnzaad, pompoenpitten
en sesamzaad
Nieuw Nieuw Nieuw
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Echte Bakker
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Er kan er maar één de ech te zijn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. Oï i75-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. C
(575-571528

HOME

U bent voor ons
No. 1
Natuurlijk staat u bij Deco Home op
de eerste plaats. Daarom selecteerden
wij voor u No. i: een fantastische
behang- en stoffencollectie
van VT Wonen en Eijffinger.

HARMSEN

Wij zijn geopend van:
maandag t/m donderdag
vrijdag

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

U bent welkom.

• Wij zoeken een hulp in de
huishouding, omgeving Vorden. Aantal uren in overleg
(tenminste 3 uur per week).
Tel. 0575-555122 bereikbaar
vanaf 18.00 uur
• Gevraagd in het buitengebied van Vorden: zelfstandige
huishoudelijke hulp voor 1
ochtend of middag per week.
Tel. 0575-556351

4 Q 95

Adverteren

• Unieke huurw.ruil. Aanb.
mooi aan IJssel gelegen 3-kamerwoning met mogelijkheid
tot aankoop! Met tuin. Gevr.
huurwoning Vorden en omstreken. Tel. 0575-523973
• Gevraagd per 1 augustus of
1 september een redelijk ervaren hulp in de huishouding
voor 3 uur per week. Tel. 0575552701 {na 19.00 uur)

ON/Ö
Aanbiedingen week 20

• Wij zijn verhuisd van de Almenseweg 40 naar De Delle
99, 7251 AJ Vorden. Fam.
A.G.D. Winkels, tel. 0575551683
• Gevraagd: weidegelegenheid voor paard met veulen.
Tel. 0575-556766

nQQ

>|QQ Panklare
f %/O PakOÏ 500 gram

hand en pers, 1 0 stuks

Nieuw telefoonnummer
0575-538046

Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772.

INDISCHE WEEK

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

zaterdag

AMBACHTELIJKE

SLAGERI
DREIUMME
Dreiumme 23-25, Wamsveld, tel. 0575-522117 • Wij zijn de gehele week geope

Schnftzel, gepaneerd kno
H.o.h. gehakt
kiio

15,98 * 7,25

Runderlappen mager 500 gr

7,98 € 3,62

Beenham Bourgondisch 500 gr

Rib-eye
Kipfilet
Kipschnitzel

Kippenpoten
Kippenpoten

500 gr
kiio
4 voor

1 kno
2kiio

7,98 € 3,62
8,50 € 3,86

13,50 €6,13
12,98 € 5,89
6,00 € 2,72
5,98 €2,71

10,00 € 4,54

Vleeswaren vers van t mes

Gebraden gehakt 100 gram
Beenham
100 gram

samen

€1,82

Woensdag gehaktdag

H.o.h. gehakt
Rundergehakt
Donderdag,
zaterdag

uio
KJIO

6,98 €3,17

7,98

€3,62

vrijdag,

Korf U-Steak

,
500 gram

€3,62

(g
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Met grote blijdschap geven wij u kennis van de
geboorte van ons zoontje en broertje

Sven

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

11 mei 2001.
Wouter en Hannie
Jelle Boersma

voor service,
kwaliteit en
vakmanschap

Het Hoge 33
7251 XV Vorden
Telefoon 0575-552891
.

. .

Kooktips van
de Keurslager

f>

Rowi Hengelo (Gld.)

.

... ...

Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437
Fax 0575-467652

. ..--v

Rowi Dinxperlo

De lekkere gemaksweken

Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

Intens gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon

Thymen

ijdens de lekkere gemaksweken in
mei biedt de Keurslager u tal van
T
overheerlijke, snel te bereiden gerechten. Pure smaak en kwaliteit. Zodat u
meer tijd overhoudt voor de goede
dingen in het leven. En laat de lekkere dingen maar aan ons over.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

Hemold Winsten

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

Thymen is geboren op zondag 13 mei 2001
om 07.16 uur, weegt 3160 gram en is 50 cm lang.

è contant + RDW-vrijwaring

beenham,
WO gr.

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

Herman en Bianca
Gosselink-Zweverink
Waarleskamp 8
7255 WG Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-465941

98 filet capre,
WO gr.

4 varkensoesters,

Voor uw

Strandvakantie

aspergeschotel,
WO gr.

gaat u naar:
t.

..

.

^

Rabobank

André Snellink

Kantorett te:
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Remiera Zweverink
gaan trouwen op vrijdag 18 mei 2001 om
9.45 uur in het gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.
De kerkelijke inzegening vindt plaats om
11.00 uur in de Nederlands Hervormde
kerk door ds. H. Westerink.
U bent van harte welkom op onze receptie
van 15.00 tot 16.30 uur in zaal De Herberg,
Dorpsstraat 10 te Vorden.
Bekmansdijk 2
7251 MJ Vorden

<s;««*ë«:»««-*'*'*-».**>:7i
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245
105
€111

4 00 saucijzen,
l €499 diverse soorten, 100 gr.

1

19 asperge/hamsalade, A 98
WO gr.

Vlogman Keurslager

reizen

en

2
1
2

Natuurlijk maken we het u ook in de
rest van het jaar graag makkelijk. Let
maar eens op de tips en smakelijke recepten in het blad 'Koken met de
Keurslager'. Of kijk eens rond op
www.keurslager.nl
Lekker . . . op uw gemak.

Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

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

---
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Hiep, hiep, hoera

;j;

Paula Biekart & Roy Nijhuis
trouwen op woensdag 23 mei om 15.30
uur op Kasteel Vorden.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van onze zeer geliefde broer

Jan Kok
op de leeftijd van 85 jaar.

Een hele fijne dag toegewenst.

Vorden: H. Kok
Jullie fans
Op woensdag 23 mei 2001 gaan wij

Ons huwelijk zal worden ingezegend om
12.00 uur in de R.K. kerk H. Antonius van
Padua te Kranenburg.
Ons feestadres is Zalencentrum De Veldhoen, Keppelseweg 420 te Doetinchem.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze geliefde zwager en oom

Jan Willem Fokkink
echtgenoot van Gerritje Jansje Fokkink-Zweverink
op de leeftijd van 78 jaar.
Hengelo (Gld.): H.J. Fokkink-Zweverink
Vorden: A.J. Fokkink-Rossel
Vorden: J.R. Fokkink-Wensink
Neven en nichten

Ons adres blijft:
Sarinkkamp 57
7255 CZ Hengelo (Gld.)

Vorden, 9 mei 2001

Jeroen Tijssen

Heden hebben wij het bericht ontvangen dat op 78jarige leeftijd geheel onverwacht is overleden

en

Sandra Stoelhorst

Jan Willem Fokkink

gaan trouwen op 25 mei 2001 om 11.00
uur in het gemeentehuis van Vorden.

Jan is jarenlang actief supporter van onze vereniging geweest.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 17.30 tot 19.00 uur bij bar-bodega
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 in Vorden.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en de kleinkinderen veel sterkte toe dit verlies te dragen.

Ons adres blijft:
Hoetinkhof 7
7251 XM Vorden

Joh. Kok

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van de
Thuiszorg en het verzorgingscentrum De Wehme
voor de liefdevolle verzorging.

WynandBlom & Wenke Woltering
om 11.00 uur in het gemeentehuis te Vorden trouwen.

Vorden:

Bestuur, leden en supporters van
Christelijke Muziekvereniging
Sursum Corda Vorden
Vorden, 9 mei 2001

7251 MK Vorden, 11 mei 2001
De Houtwal 4
De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op donderdag 17 mei om
13.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in 't Wapen van 't Medler, Ruurloseweg 114 te Vorden.

Na een slopende ziekte overleed nog vrij onverwacht onze geliefde broer, zwager en oom

Jan Kok
op de leeftijd van 85 jaar.
Vorden: W.D. Kok
ZG. Kok-Versteege
Barchem: B. Arendsen-Raedt
M.M. Arendsen Raedt-Enschedé
Vorden, 11 mei 2001

G

EMEENTE

B

ULLETIN

EMEENTEHUIS OP VRIJDAG 25 MEI GESLOTEN
De dag na Hemelvaart, vrijdag 25 mei 2001, is het gemeentehuis
gesloten.

ORDEN

9. Foto Willemien, Dorpsstraat 20, 7251 BB Vorden voor een fotohandelszaak, op het perceel Dorpsstraat 20 te Vorden;
10. Duzo fashion, Kwartelstraat 27, 7161 JR Neede voor een inrichting
voor de verkoop van textiel op het perceel Zutphenseweg IA te Vorden;
11. Giesen Schoenmode, Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden voor een inrichting voor verkoop en reparatie van schoenen, op het perceel Dorpsstraat 4 te Vorden
Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefax: 0575-557444
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)
Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
EJ.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 politiebureau 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 2030 uur
woensdag
van 1330 tot 17.30 uur
donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur
vrijdag
van 13.30 tot 2030 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

1. G.H. Vaags Bureau voor ontwerp - en bouwadvisering, Het Hoge 11,
7251 XT Vorden voor het houden van een kantoor voor administratieve dienstverlening op bouwkundig en ontwerptechnisch gebied op
RCHIEFVERORDENING 2001
het perceel Het Hoge 26 te Vorden;
2. De heer H.W. Brummelman, Wiersserbroekweg 5, 7251 LG Vorden
voor het houden van een radio-studio (Achterhoek FM) op het perceel
De gemeenteraad heeft op 24 april 2001 de "Archiefverordening van
Wiersserbroekweg 5 te Vorden;
Vorden 2001" vastgesteld. De "Archiefverordening 1997" heeft de ge3. Administratiekantoor Mulder, de Boonk 25, 7251 BT Vorden voor het
meenteraad ingetrokken. De Archiefverordening 2001 ligt vanaf heden
houden van een inrichting voor administratieve dienstverlening, op
bij de afdeling Interne Zaken ter inzage en is tegen betaling van de kosten
het perceel de Boonk 25 te Vorden;
verkrijgbaar.
4. Leeflang Architectuur, Raadhuisstraat IA, 7251 AA Vorden voor het
houden van een architectenburo, op het perceel Raadhuisstraat IA te
Vorden;
5. Boom training & Consulting, Vierakkersestraatweg 29-A, 7233 SE
Vierakker voor een inrichting voor kantooractiviteiten, op het perceel
EN HET MILIEU
Vierakkerse-straatweg 29-A te Vierakker;
6. R.K. Parochie H. Willibrordus, Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker voor een inrichting voor het houden van kerkdiensten, op het
perceel Vierakkersestraatweg 31 te Vierakker;
7. Assurantie, advies- en bemiddelingsburo Norde BV, Burg. Gallee
straat 10, 7251 EB Vorden voor een inrichting voor adviezen over assuranties-financieringen, hypotheken en bemiddelingen vastgoed,
op het perceel Burg. Galleestraat 10 te Vorden;
8. Praktijk voor Fysiotherapie Dekkers & Heersink, Dorpsstraat 6, 7251
BB Vorden voor een inrichting voor het bedrijven van fysiotherapie,
op het perceel Dorpsstraat 6 te Vorden;
9. Assurantiekantoor Janssen-Lauckhart V.O.F., Ruurloseweg 20, 7251 LK
Vorden voor een inrichting voor advisering en bemiddeling bij totstandkoming van verzekeringen, pensioenen, hypotheken, financieringen en het geven van info rond spaarmogelijkneden, op het perceel Ruurloseweg 20 te Vorden;
10. Van Zeeburg & Visser Makelaardij en Assurantiën, Zutphenseweg 31,
7251 DG Vorden voor een inrichting voor dienstverlening op gebied
van aan- en verkoop van onroerend goed, hypotheken, taxatie's, pensioenen, verzekeringen en wonen, op het perceel Zutphenseweg 31 te
Vorden;
Een aantal verenigingen houdt zich binnen de gemeente Vorden actief
11. Nova Health, Strodijk 13,7251 RS Vorden voor een artsenpraktijk voor
bezig met het inzamelen van oud papier. Zo ook het Vordens Mannenacupunctuur en klanktherapie, op het perceel Strodijk 13 te Vorden;
koor. Op de foto van links naar rechts Berend Bekman, Nol Nijenhuis en
12. PTT Post BV, Rayon Zutphen, de Stoven 41, 7206 AZ Zutphen voor een
Bernard Eykelkamp. Elke eerste en derde zaterdag van de maand trekken
inrichting voor het bestellen van post, op het perceel Zutphenseweg
de leden van het mannenkoor erop uit. Ze maken daarbij gebruik van
22 te Vorden;
een perskraakwagen van Berkel Milieu. Het drietal adviseert iedereen om
13. Notariskantoor mr R. Das, Dr C. Lulofsweg 2A, 7251 XP Vorden voor
het oud papier in kleine handzame dozen aan de weg te zetten. "Want
een notariskantoor, op het perceel Dr C. Lulofsweg 2A te Vorden;
soms is het amper te tillen", zegt Berend Bekman.
14. Accountskantoor Bloemendaal en Wiegerinck, Ruurloseweg 21, 7251
Alle papier en karton zijn welkom; waterdichte verpakkingen en reclaLA Vorden voor een accountantskantoor, op het perceel Ruurloseweg
memateriaal in plastic horen alleen niet bij het oud papier. Inwoners, die
21 te Vorden;
niet in de gelegenheid zijn het papier aan de weg te zetten of aan te bie15. Zorggroep Oost-Gelderland, Postbus 10, 7000 AA Doetinchem voor
den, kunnen rechtstreeks contact opnemen met de verenigingen in Voreen kantoor en consultatiebureau voor thuiszorg, met name maatden. Zij halen het dan bij u op. De telefoonnummers staan in de afvalkaschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg, op het perceel Zutphenlender.
seweg 1C-1D, 7251 DG Vorden;
16. Monuta Uitvaartcentrum, Pr. Willem Alexanderlaan 201, 7300 AA
Apeldoorn voor een uitvaartcentrum (opbaarruimte overledenen +
gelegenheid tot houden van uitvaartdienst/condoleance), op het perceel het Jebbink 4A te Vorden;
17. Parochiebestuur Christus Koningkerk Vorden, het Jebbink 8, 7251 BL
ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
Vorden voor een inrichting voor parochiële en liturgische activiteiMELDINGEN
ten, op het perceel het Jebbink 8 te Vorden;
In het gemeentehuis te Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
18. Gereformeerde Kerk Vorden, Zutphenseweg 13, 7251 DG Vorden voor
In de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijeen inrichting voort kerkdiensten, zangdiensten, uitvaartdiensten,
den,
vergaderingen, clubs en huwelijksinzegeningen, op het perceel
Zutphenseweg 13 te Vorden;
liggen met ingang van 18 mei tot en met 29 juni 2001 ter inzage de vol19. Wooncentrum voor volwassenen "De Zon", het Jebbink 9B, 7251 XZ
gende meldingen algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1)
Vorden voor een wooncentrum, op het perceel Zutphenseweg 32 te
van:
Vorden;
20. Stichting Kinderopvang Vorden "De Klimboom", Beatrixlaan 21, 7255
Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven
DB Hengelo Gld voor een kinderdagverblijf, op het perceel het Wiemelink 40 te Vorden;
1. Expositie Atelier "de Bronzen Hond", Ruurloseweg 70, 7251 LV Vor- 21. Hervormde gemeente Vorden, Postbus 31, 7250 AA Vorden voor een
den voor het boetseren en de expositie van beelden, op het perceel
inrichting voor het houden van kerkdiensten, concerten, bezichtiRuurloseweg 70 te Vorden;
gingen en tentoontenstellingen, op het perceel Kerkstraat 4 te Vor2. Videotheek Castie, Burg. Galleestraat 44,7251 EC Vorden voor het verden;
huren van videofilms en computerspelen, op het perceel Burg. Gal- 22. Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SVOW), Nieuwstad 32, 7251 AJ
leestraat 44 te Vorden;
Vorden voor een kantoorruimte voor administratieve werkzaamhe
3. De heer T. Hinterding, Nieuwstad 11, 7251 AD Vorden voor een ruimden voor activiteiten voor stimuleren en coördineren van de belante voor beeldende kunst, op het perceel Nieuwstad 11 te Vorden;
gen van ouderen, op het perceel Nieuwstad 32 te Vorden;
4. Tuunte Fashion, Raadhuisstraat 2, 7251 AB Vorden voor het exploite- 23. Vrienden van de kerk op de Kranenburg, Brinkerhof 11, 7251 WZ Vorren van een textielwinkel + het aanbrengen van 2 lichtreclamebakden Vorden voor kerkelijke en culturele activiteiten, op het perceel
ken + deelname koopzondagen, op het perceel Raadhuisstraat 2 te
Ruurloseweg 101 te Vorden;
Vorden;
24. Hervormde gemeente Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wich5. Jim Heersink Haarmode, Zutphenseweg 21, 7251 DG Vorden voor het
mond, voor een inrichting voor het houden van kerkdiensten en verhouden van een dames- en herenkapsalon, op het perceel Zutphenhuur zaal ten behoeve van verenigingen, op het perceel Dorpsstraat
seweg 21 te Vorden;
16 (Hervormde Kerk + gebouw Withmundi) te Wichmond;
6. AMI Kappers, Zutphenseweg 16, 7251 DG Vorden voor het verrichten
25. Administratie en belastingadviesbureau A.W. Enzerink, Brinkerhof
van kappersdiensten en verkoop van haarverzorgingsartikelen, op
10, 7251 WR Vorden voor een administratiekantoor, op het perceel
het perceel Zutphenseweg 16 te Vorden;
Brinkerhof 10 te Vorden;
7. Kapsalon Manny, Nieuwstad 5, 7251 AD Vorden voor het houden van
26. Adm. en Adviesburo Fa Janssen, Christinalaan 9,7251 AX Vorden voor
een kapperszaak, op het perceel Nieuwstad 5 te Vorden;
een inrichting voor administratie-, accountants- en advieswerkzaam8. DA-drogisterij ten Kate, Zutphenseweg 2, 7251 DK Vorden voor de verheden, op het perceel Christinalaan 9 te Vorden;
koop van drogisterij-artikelen, zelfzorg geneesmiddelen, homeopa- 27. Dependance de Zon, Zutphenseweg 32, 7251 DK Vorden voor een inthie en aanverwante zaken, op het perceel Zutphenseweg 2 te Vorrichting voor het voeren van een 3-persoonshuishouden, op het perden;
ceel het Kerspel 27 te Vorden.

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
1. Postduiven Vereniging Vorden, de Bongerd 17,7251 CC Vorden voor een
clubgebouw voor het houden van postduiven, op het perceel Hengeloseweg 12, 7251 PE Vorden;
2. Stichting de Lindese Molen, Walingstuin 26, 1902 BC Castricum, voor
het houden van culturele activiteiten, op het perceel Lindeseweg 29 te
Vorden;
Besluit houtbewerkende bedrijven
C.VA.B., Scheggertdijk 22, 7218 NB Almen, voor het van toepassing worden van het Besluit op de inrichting Burg. Galleestraat 67D te Vorden
De inrichtingen omschreven onder de Algemene maatregelen van bestuur "Detailhandel en ambachtsbedrijven" en Woon- en verblijfsgebouwen" zijn per l december 1998 meldingsplichtig geworden onder het re
gime van de Wet milieubeheer. Op deze wijze worden deze bestaande inrichtingen gelegaliseerd.

Boshuisweg 5,
Vierakker
Decanijeweg 3

Kerkweide 23
Het Hoge 51 en 53
Oude Zutphense
wegöa

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 24 april 2001 besloten de bebouwde kom van Wichmond te verleggen van de zuidzijde van de Baakseweg naar de noordzijde, waardoor de grens van de bebouwde kom van
het dorp Wichmond als volgt is vastgesteld:
beginnende aan de Beeklaan, aan de zuidzijde van de Baakse Beek, langs de noordoostzijde van de Beeklaan,
de noordzijde van de Baron van der Heijdenlaan en de Hackforterweg tot 300 meter voorbij de Baron van der
Heijdenlaan, vandaar in rechte lijn in zuidelijke richting naar de Baakseweg op een punt 370 meter ten oosten
van de Beeklaan, de noordzijde van de Baakseweg, de westzijde van de Dorpsstraat, de zuidzijde van de Baakse
Beek tot het beginpunt.
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.

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

'B OUWAANVRAGEN
Plaats
Nieuwstad 65 en 67

IJZIGING BEBOUWDE KOM WICHMOND

inhoud
datum ontvangst
aanvrager
03-05-2001
R. Legtenberg vergroten
en G. Ulkman dubbele
woning
04-05-2001
GJ. Rietman vergroten
woning
verbouwen
08-05-2001
J. Harmsen
archief-ruimte
tot kantoorruimte
J.W. Denkers bouwen terras- 09-05-2001
overkapping
bouwen
10-05-2001
G. Wentink
dubbele garage
met bergruimte
vergroten
10-05-2001
Fa. Lucassen
Böomkwekerij foliekas

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

Als het goed is heeft iedereen een informatiefolder over de fusie tussen de gemeenten Vorden, Hengelo en
Steenderen (plus) in de bus gekregen. Heeft u deze folder niet gekregen, bijvoorbeeld omdat u een ja - nee
sticker op de brievenbus heeft, dan kunt u er een opvragen bij het gemeentehuis, tel. 557474. 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, gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis, de rapporten over de fusie en het raadsvoorstel met ontwerpbesluit 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 Cap Gemini Ernst&Young opgesteld raport'
blijkt dat dit de meeste voordelen oplevert. In de informatiefolder staat dit duidelijk 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 19.30 uur. De hoorzitting begint
om 20.00 uur.
De burgemeester, de heer E.J.C. Kamerling, zal u welkom heten, wethouder H. Boogaard zal de fusieplannen
toelichten. Vervolgens krijgt iedereen de gelegenheid om zijn of haar zienswijze op de voorgenomen 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 email 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.

IJDELIJKE

In verband met een pleinmarkt is op vrijdag 18 mei van 22.30 tot zaterdag 19 mei 17.00 uur een gedeelte van
het marktplein afgesloten.

bouwen
plaats

aanvrager

inhoud

vrijstelling

Ruurloseweg 81-83 J.F. Woudstra
Weppel 3
het Jebbink 5
hetElshof7
Biesterveld 90

VERKEERSMAATREGELEN

bouwen garage
goothoogte,
annex bergruimte hoogte
bouwen bergruimte
J.S. Gerritsen
vergroten
S.K.O.Z. e.o
schoolgebouw
M. Beumer
vergroten woning
G.J.W. Oldenhave bouwen bergruimte

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.

EEN BETER
MILIEU BEGINT
BIJ JEZELF

In verband met een buurtfeest is het Biesterveld ter hoogte van de huisnummers 80 tot 96 op 19 mei vanaf 10.00
uur tot 20 mei 10.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

TTRTT: GOED VOOR U?
Wanneer u van een uitrit komt, moet u al het overige verkeer (ook de voetgangers) voor laten gaan. Dat is op
zich een zeer duidelijke regel. Tenminste, wanneer het voor u en uw medeweggebruikers ook duidelijk is dat
het om een uitrit en niet om een zijstraat gaat.
Meestal is deze duidelijkheid er wel. Bijvoorbeeld wanneer u uw woning, garage of een bedrijfsterrein verlaat.
Maar niet alle situaties zijn zo helder. Op kruispunten tussen belangrijke en ondergeschikte wegen passen wégbeheerders steeds vaker zogenaamde uitritconstructies in plaats van voorrangskruisingen toe. De onderge
schikte weg is dan als het ware de uitrit geworden. Althans, dat is de bedoeling van de wegbeheerder. Om ervoor te zorgen dat u die bedoelingen begrijpt, worden er aan de vorm van de uitritconstructie strenge eisen ge
steld. De belangrijkste eis is wel dat het trottoir langs de 'hoofdweg' ononderbroken doorloopt. Wanneer u van
de ondergeschikte weg komt moet u dus over het trottoir, waarmee benadrukt wordt dat u het overige verkeer
voorrang moet verlenen.
Uit onderzoek is gebleken dat een goed vormgegeven uitritconstructie een duidelijke en veilige oplossing is.
Maar er zijn in het verleden vrij veel uitritconstructies aangelegd, die niet voldoen aan de eisen. Soms heeft de
wegbeheerder dat inmiddels opgelost door een reconstructie of door alsnog de voorrang te regelen met borden
en/of haaientanden. U kunt echter nog steeds situaties tegenkomen, die misschien wel als uitrit zijn bedoeld,
maar waarbij u twijfelt of u nu wel of niet voorrang moet verlenen. In die gevallen is het beter om op 'safe' te
spelen en het overige verkeer voor te laten gaan. Bedenk: voorrang neem je niet, voorrang krijg je!

VCA Basisveiligheidsopleiding wordt gemeengoed!
Het veiligheidsbesef bij bedrijven en opdrachtgevers neemt
snel toe in Nederland!
Tot aan een paar jaar geleden
waren de op veiligheid ingestelde opdrachtgevers nog tevreden wanneer voor de operationele medewerk(st)ers een bewijs kon worden getoond dat
de VCA basisopleiding "veiligwerken" met goed gevolg was
afgelegd. Dit is een uniforme,
door een college van deskundigen erkende, veiligheidsopleiding die de medewerkers niet
alleen veiligheidsbewust maakt
voor zich/elf, maar juist ook
voor anderen op de werklocatie.
Naast het feit dat nu steeds
meer opdrachtgevers deze operationele veiligheidsopleiding

gaan eisen, wordt ook de VCA
bedrijfsveiligheidscertificering
steeds vaker door opdrachtgevers van hun contractpartners
verlangd. Om deze reden is de
vraag naar opleidingen voor de
VCA basis veiligheidopleiding
en begeleiding bij het certificeringstraject voor de bedrijven
snel groeiende.

aangestuurd, te weten Vorden en
Hendrik Ido Ambacht. De opzet is
om binnen 2 jaar een totaal van 5
vestigingsplaatsen te hebben, met
ongeveer een 15 tal ABC consultants.
Naast de adviserende taken (klankborden / bedrijfsplannen maken /
organisatie en communicatie adviezen / verbetertrajecten samenstellen en deze plannen / etc) voert
Aan het woord is Jur Ooijman, ei- ABC ook begeleiding uit bij kwaligenaar en ontwikkelaar van de teit- en/of veiligheid verhogende
ABC - Automotive Business Consul- systemen, zoals de in de aanhef ge
tancy formule, afgekort ABC ge noemde VCA veiligheidsopleidinnoemd. ABC is een kennis netwerk gen en certificering.
binnen Nederland waarbij alleen
consultants zijn aangesloten met Collega Henk van Yperen heeft de
een bewezen "automotive" erva- snelle ontwikkeling van de VCA
ring.
veiligheidsopleidingen meege
maakt en veel bedrijven geholpen
Op dit moment heeft ABC reeds 2 om VCA gecertificeerd te worden,
vestigingsplaatsen van waaruit de alsmede de trainingen verzorgd
in te zetten consultants worden voor de basis veiligheid. Hoewel de

ISO certificering reeds veel langer
bekend is binnen Nederland, heeft
de VCA bedrijfserkenning een grotere vlucht genomen en zijn naar
schatting nu al ruim 2 x zoveel
bedrijven VCA gecertificeerd. (±
10000) en zijn er naar schatting
reeds ± 150.000 operationele buitendienstmedewerkers opgeleid
voor het VCA basis veiligheidsdiploma!.
Een bekend probleem is dat veel
kleinere bedrijven, vooruitlopend
op een mogelijk latere certifice
ring van het bedrijf, wel de VCA
basis veiligheidsopleiding wil laten geven voor hun monteurs,
maar dat het niet mogelijk is om
een voldoende grote groep (meer
dan 8 personen) samen te stellen
om de training te laten verzorgen
op het eigen bedrijf. Zelf collega's
benaderen om een voldoende gro-

te groep samen te stellen is ook al
niet eenvoudig, simpelweg omdat
men in deze drukke tijden andere
zaken voor moet laten gaan.
ABC heeft daarom besloten om in
verschillende plaatsen een VCA basis veiligheidsopleiding te starten
met een vrije inschrijving. Gedurende 4 weken is er wekelijks l
trainingsmiddag/avond en de 5e
week is er een examen dat ook in
de plaats zelf wordt afgenomen!
Geen zorgen dus over de leslocatie, de koffie en de broodmaaltijd,
dat regelt ABC allemaal.
Ook voor de kleinere bedrijven
hoeft daardoor de groepsgrootte
geen probleem meer te zijn en kan
veiligheid ook hier de aandacht
krijgen die het verdient!
(zie advertentie elders in dit blad)

(Advertorial)

BEURSPRAAT

AANDEELHOUDERSSHOW
Waarom gaan beleggers naar de
aandeelhoudersvergadering?
In willekeurige volgorde:
- voor de lunch
- voor een protest
- voor een persoonlijk beklag of
- voor de tas met etenswaren
(Wessanen) of de cd (Philips).
De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering is één van de meest conservatieve instituten in de vennootschapswereld. In de laatste
honderd jaar is nauwelijks iets
aan de organisatie van dit voorjaarsritueel veranderd. De duurbetaalde bestuursleden en commissarissen zitten voltallig achter een
tafel, maar de meeste doen hun
mond niet open. Een door het
Britse ministerie van Handel en
Industrie ingestelde stuurgroep
veroordeelde de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in een in
1999 uitgebracht rapport als tijdsverspilling en inefficiënt. "De aandeelhoudersvergadering wordt
niet gebruikt waarvoor het
bedoeld is: discussie, informatieuitwisseling en besluitvorming",
aldus het rapport. Wel is het een
podium voor demonstranten "Wanneer besluit u de investeringen in Birma te beëindigen?" - of
beleggers met privé-besognes "Waarom heeft u geen vestiging in
mijn woonplaats?"
De stuurgroep stelde daarom ook

voor de wettelijke verplichting van informatie achterstand heeft. De
beursgenoteerde NV's om jaarlijks VEB, de Nederlandse aandeelhoude aandeelhouders bij elkaar te dersclub, hekelt ook de onderonsjes welke grote institutionele
roepen maar af te schaffen.
Het ministerie van Handel en beleggers vaak voor de aandeelIndustrie in Londen gaf geen prio- houdersvergadering met de bedrijriteit aan het opvolgen van dit ven hebben en die er toe leiden dat
advies, maar beloofde wel het rap- zij op de vergadering zelf veelal
port serieus te nemen. Indien de absent zijn. Een oplossing zou zijn
aandeelhoudersvergadering zou om in plaats van een grote aanworden afgeschaft, zouden de aan- deelhoudersvergadering verschildeelhouders het bestuur van een lende aandeelhoudersbijeenkomN.V. niet meer ter verantwoording sten te houden. Veel bedrijven zoukunnen roepen. Daar voelen veel den een voorbeeld kunnen nemen
beleggers echter niet voor. aan het Robeco Young Dynamic
Niettemin zijn zelfs belangenver- Fund. Toen één jaar geleden op 9
enigingen van aandeelhouders, juni 2000 de eerste aandeelhouzoals de Vereniging van Effec- dersvergadering van dat belegtenbezitters in Nederland, ervan gingsfonds voor jongeren werd
overtuigd dat de jaarlijkse bijeen- gehouden, puilde de Kuip in
komst in een nieuw jasje moet Rotterdam uit van jonge aandeelworden gestoken. Niet alleen zou houders en hun ouders. Deze krede verplichting van het hele gen een uitgebreide begrijpelijke
bestuur om aanwezig te zijn moe uitieg van de fundmanager over
ten worden opgeheven, ook zou het reilen en zeilen van hun fonds,
meer gebruik kunnen worden de resultaten en de verwachtingemaakt van moderne communi- gen. Er was volop gelegenheid tot
catiemedia zoals Internet en het stellen van vragen en na
videoconferencing waardoor een afloop was er een heus event, de
grotere groep van beleggers kan After AVA Action, waarbij een aantal bedrijven waarin YDF belegt,
worden bereikt.
Ook zouden aandeelhoudersverga- aanwezig wars met presentaties.
deringen op een ander tijdstip Zo weet je waar je in belegt. En
moeten plaats vinden: 's avonds of tenslotte was er ook tijd voor een
in het weekeinde in plaats van op hapje en een frisje, het blijft per
werkdagen wanneer de meeste slot van rekening een aandeelhoubeleggers niet aanwezig kunnen dersvergadering.
zijn. Ook de agenda zou op de kop
moeten worden gezet. De Britse Bron: IRIS, Institute for Research
vereniging van aandeelhouders and Investment Services, een gezawil bijvoorbeeld dat de toekomsti- menlijke onderneming van Raboge strategische ontwikkeling van bank Nederland en de Robeco
het bedrijf als vast agendapunt Groep.
wordt opgevoerd. Ook zouden
onderwerpen door de accountant
moeten kunnen worden geagendeerd, net als zaken die in het jaar
daarvoor uitgebreid in de media
Voor nadere informatie:
zijn besproken.
Rabobank Graafschap-West
Volgens het rapport van de Britse
afdeling beleggingen
stuurgroep zijn particuliere aan0575-558242
deelhouders op dit moment
Wouter van den Berg ,,„,
slechts lijdend voorwerp tijdens de
Rob Jonker
aandeelhoudersvergadering. Ze
Henk Kreeftenberg
vormen meestal een kleine minCaroline van den Vlekkert
derheid die ook nog een grote
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Opbrengst hongeractie
't Beecldand "Zip your lip
Voor de vierde keer heeft 't
Beeckland dit jaar meegedaan
aan de hongeractie "Zip your
lip" van World Vision. Elk jaar
organiseert World Vision deze
actie voor scholieren in het hele land.
"World Vision is een van de grootste christelijke hulporganisaties in
de wereld. Van de opvang van Koreaanse weeskinderen in 1950 is
hun werk uitgegroeid tot zo'n
4500 projecten op het gebied van
structurele- en noodhulp. In meer
dan 100 landen! Nog steeds staat
in al hun projecten het kind centraal. World Vision werkt veel sa-

men met de bevolking ter plekke,
lokale kerken en organisaties
zoals de Verenigde Naties. Ze zijn
niet gebonden aan een bepaalde
kerk of groep. Het motto van de
oprichter "Let your hearts be broken by the things that break the
heart of God" is en blijft de drijfveer voor hun werk.
Elk jaar doen er meer leerlingen
mee op 't Beeckland. Dit jaar waren het er 120 (van de 420 leerlingen). Gedurende 24 uur hebben ze
niet gegeten en daarna het sponsorgeld dat ze verdiend hadden
opgehaald. Het mooie eindbedrag
is dit jaar ƒ 5763,- (een record).

Biej ons in
d'n Achterhook
Zie zo, now zol hee 't gezon 's effen scheern. 't Wodn ok tied dat den
baard d'r afkwam, 't Had al eerder zuln gebeurn maor 't weer was t'r
nog neet nao ewes. Gart Jan van de Heurne had wat anders biej 't
ende ehad. Maor now 't weer zich opzetn mos e d'r toch maor 's an.
't Had um trouwens al een hoop aoserieje ekost. Van harfs had e de
maaier wel netjes schone emaakt en in de schuure ezet maor iej wet
hoo dat geet. Van alle prottel was t'r nao die tied veur epakt, zovolle
da;'j de maaier neet meer konnen zeen. Maor goed, hee had um d'r
toch weer uut ekreegn.
Hee starten de maaier en den leep ok metene. Veur efkes teminste
want too begon e te prutteln en scheien d'r weer met uut. En een
damp dat t'r afkwam, zovolle dat hee de maaier op een meter afstand
haos neet meer zaog. Maor dat kwam meschien umdat e een hele hotte
neet eloopn had. Nog maor 's prebeern. Van 't zelfde laken een pak.
Dat kreng gaf in 10 seconden meer rook as hee in zien hele leaven
an sigarettenrook de loch in had eblaozen en dat was heel wat.
De buurman kwam ok al 's kiekn, den menen dat zien hobbyschuure
in brand ston. Had ok bes ekond met zien holtkachel waor e van alles
in stokn. Hee mos t'r maor met nao de garage, vlak biej um in de
buurte. Maor den wis t'r ok gin wieze dinge met te doen, van zu'k grei
had e gin vestand. Daor zol wel een nieje motor inmotn, dizzen was
kats vesletn zoat 't lek. Op anraon van zien zonne beln e Kowi maor
's. Daor vekochen ze dat spul en had d'r ok onmundig volle vetsand
van. 's Heurn wat zo'n nieje motor mos kosten.
De tillefoon was gauw ekreegn en 't nummer gauw evonnen. "Wat
een niejen motor in een gezonmaaier mos kosten". "Twaalfhonderd
gulden zo umsgeveer, maor hoelange hè'j dizzen dan?". "Jao, dat zal
drie jaor wean". "Dan kan e nog neet vesletn wean, dat besteet neet.
Iej heb t'r toch gin dieselollie inzitn?". Oh nee, 'k hebbe d'r zelf bezine
in edaon.""Now dan komp t'r maor 's met, zien wa'w d'r an doen kont".
De maaier wodn op 'n anhanger elaan en dat nao Kowi. Een kearl met
een kop met haor die goed biej Normaal zol passen hilp um. "Start
um maor 's", 't Was weer 't zelfde, alles blauw van 'n damp en de
motor scheien d'r weer met uut. 'n Langheurigen draaien de dop van
de bezinetank, stok de vinger d'r in en rok t'r 's an. 'k Roeke 't al wel,
inplaatse van bezine hè'j dieselollie etankt. Laot um maor hier , a'k
um weer schone hebbe lop e weer as een titte". Gart Jan begrep now
wel dat e zich goed vegist hadde, maor was ok bhej dat den kearl met
die lange heure zo eerlijk was. Want mennigeen zol um een nieje
motor anesmeerd hemmen, biej ons in d'n Achterhook
H. Leestman.

Prins Bernhard Cultuurfonds
houdt Anjeractie
Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt jaarlijks vele initiatieven. Deze projecten variëren van operaproducties tot het
uitgeven van boeken en van
concerten tot het restaureren
van glas-in-loodramen van kerken.
Het benodigde geld voor het verlenen van subsidies wordt onder
meer door de Anjeractie bijeengebracht.

De D3 is onder leidig van Robin
Koster en Renz Cornegoor voor
de tweede maal dit seizoen
kampioen geworden.

Hovenga, Robin Esselink, Bas
Schroer, Bram Wiegerinck, Rode
rik Honig.

Wouter Bokkers, Gertjan Hebbink,
Len Michielsen.

Het vriendenteam bestaat uit:
Voorste rij: Chiel Abbink, Jasper

Middelste rij: Tim Uenk, Samuel
Winkeler, Guy ten Kate, Jorit
Hartelman, Mathijs v.d. Logt,

Achterste rij: Leiders Gerard
Esselink en Peter Michielsen,
Trainer en coach Robin Koster en
Renz Cornegoor.

Tijdens de Anjeractie van 27 mei
t/m 2 juni a.s. gaan dit jaar ongeveer 5000 mensen van culturele
verenigingen in Gelderland met
een collectebus langs de huizen.
Eenderde van de opbrengst mogen

de verenigingen een culturele activiteit binnen de eigen vereniging
bekostigen.
Met de overige inkomsten van de
Anjeractie in Gelderland worden
subsidies verstrekt ten behoeve
van de cultuur en het natuurbehoud in deze provincie.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Gelderland steunde in 2000 ongeveer 550 culturele projecten in
Gelderland.
Enkele voorbeelden van toekenningen: jubileumconcerten, instrumenten, compositieopdrachten, expositiemateriaal, vitrines
voor musea en lesmateriaal voor
natuurprojecten.

is een bedrijf voor Advies, Verkoop en Service van Audio- en
Videoapparatuur en Huishoudelijke apparaten.
Tevens zijn wij specialisten op het
gebied van antennes en satellietontvangstinstallaties.

Voor onze eigen servicedienst zijn wij met spoed op zoek naar:

een enthousiaste en
gemotiveerde
medewerker

Dakkapel op maat,
of ophaalbrug .....

(monteur Electronica en Huishoudelijke apparatuur)

Wij zoeken iemand met MTS-electronica of een gelijkwaardig nivo.
Ervaring op het gebied van reparaties van audio en video is een pré, maar
witgoed is vereist.
U dient zelfstandig te kunnen werken en in het bezit te zijn van het rijbewijs
B.
Bij gebleken geschiktheid kunnen wij u een vaste baan aanbieden voor 40
uur per week.

voor afwisselend
werk solliciteer je

Bouwradiui

Ido Hummelink

U kunt telefonisch dan wel schriftelijk uw sollicitaties richten aan:
de heer John Rutjes, Bronkhorsterweg 4, 7221 AC Steenderen
Telefoon 0575-451959 / Fax 0575-451007 / E-mail: Rutjes@Elektrovakman.nl

Nijverheidsweg 2 Vorden
tel. 0575-556563

Telefoon 0573-451306

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

Wij hebben plaats voor "veelzijdig"

timmerman en werkplaatstimmerman
Geef het door,
rechts gaat voor

BP
KANTERS
BELLEN!

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

DJ. KOESLAG
Loon- en Grondverzetbedrijf DJ. Koeslag is een
actief bedrijf dat naast alle voorkomende
agrarische werkzaamheden opdrachten uitvoert
op het gebied van grond-, water- en wegenbouw, waarbij het werken bij en aan spoorwegen een belangrijke tak is. Tevens exploiteert het bedrijf een fouragehandel en een veehouderijbedrijf. Het werkgebied omvat Noord en Oost
Nederland en een gedeelte van NRW in Duitsland.

Ter versterking van ons team vragen wij:

een zelfstandig werkend
kraanmachinist en een
medewerker
in algemene dienst
Wij vragen:
• Affiniteit met de agrarische sector
• Goede contactuele eigenschappen
• Rijbewijs BE-C (E)

i

Als angst het leven beheerst

Wij bieden:
• Een prettige werksfeer
• Een goed salaris
• Goede opleidingsmogelijkheden
Inlichtingen en sollicitaties kunt u richten aan onderstaand
adres t.a.v. de heer DJ. Koeslag.
Loon- en grondverzetbedrijf DJ. Koeslag
Hengeloseweg 10, 7261 LV Ruurlo
Telefoon/Fax 0573-451687

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!

Bang is iedereen wel eens. Voor muizen, onweer of brand. Maar sommige mensen zijn constant bang. Zij durven hun huis niet uit. Anderen raken in paniek op onverwachte momenten.
Ze denken gek te worden en de controle over zichzelf te verliezen. Weer anderen controleren
tien keer per dag hun huis op spinnen.
Herkent u dit? Vraag dan de brochure over angststoornissen aan, voor uzelf of iemand die
u kent. Bel 030-297H 97, fax 030-2971198, of schrijf naar het NFGV, postbus 5103,
3502 JC Utrecht.
info@nfgv.nl www.nfgv.nl

Heeft u last van

WESPEN, MIEREN
of ander ongedierte?
Bel dan

OBS VORDEN
voor een snelle bestrijding
Tel. 0575-553283
b.g.g. 06-51106955

NFGV

Nationaal Fonds
Geestelijke Volksgezondheid

k m. i

Wooncomfort en sfeer met wand- en vloertegels
In de showroom van BouwCenter HCI
vindt u een uitgebreide collectie wanden vloertegels en natuursteen.
Bezoek onze showroom en ontdek de
mogelijkheden van wand- en vloertegels.
In klassieke, trendy of frisse stijl.

BouwCenter HCI Hengelo Gld.
KriHsbergséweg 13, tel. \ 0575) 46 81 81
hci@nciubivnl / www.hciybi.nl
Openingstijden showroom:
m aan dag t/m vrij da g 08.30-17.30 uu r
vrijdag koop a vond
19.00*2 ï-OÖ uur
zaterdag
10.00-16.00 uur
Openingstijden bouwmarkt

BouwCenteriHC

maandag t/m vrijdag
vn jd ag koop a von d
zate rd a g

07.30 -17.30 uur
19,00 - 21.00 uur
08,00 -16.00 uu r

KEUKENS • SANITAIR & TEGELS • BOUWMATERIALEN • S I E R B E S T R A T I N G E N • BOUWMARKT

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

DE TUINEN VAN
DE WIERSSE
VORDEN:
donderdag 24 mei
(Hemelvaart)
zaterdag 2 juni en
zondag 3 juni (Pinksteren)
van 10.00 tot 17,00 uur open.
Entree f 10,- p.p.; tot 9 jaar gratis.

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

Zaterdag 9 Juni a.s.

met warm en koud
buffet.
All-in prijs f 55,- p.p.

De Bos Makelaardij og doet meer dan het bemiddelen bij de
aan- of verkoop vkn uw woning. Zo verrichten wij taxaties en kunnen
ook uitstekend voor u onderhandelen. Bovendien adviseren wij vaak
bij het sluiten van verzekeringen en helpen u graag bij het vinden van
een hypotheek. Maar dan wel een hypotheek die precies past bij uw
financiële situatie!

Muziek:

Op Pad
Plaatsreservering gewenst.

Zaal Lovink
Halle-Nijmanweg 13, 7025 EG Halle
Telefoon 0314-631388

Voor dit alles hebben we uiteraard de

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

drukkerij

Weevers

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

Ons werkgebied strekt

nodige kennis van zaken in huis.

zich uit van Zutphen tot

En -zeker zo belangrijk- een onafhan-

en met Arnhem, Apeldoorn

kelijke relatie met talloze geld-

en Deventer en tot ver in

verstrekkers.

de Achterhoek. Wanneer

Kortom, ook de financiële afwikkeling

u in deze regio een woning

is bij de Bos Makelaardij og in
vertrouwde en deskundige handen.

wilt kopen of verkopen,

Kijk voor
meer
nieuws op;

zijn wij u graag van dienst!
Kom dus snel even langs
of bel. We zijn ervoor!

Vraag naar de medewerkers voor uw regio.
Martijn Nieuwenhuls te Keyenborg
Telefoon privé: (0575) 46 01 17

Benno Klein Goldewijk te Borculo

deBos

Telefoon privé: (0545) 27 42 50

makelaardij o g
De Bos Makelaardij og b.v.

De andere makelaar voor uw regio!

Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen
Postbus 4012, 7200 BA Zutphen
Telefoon (0575) 51 66 35
Telefax (0575)546614

Hypotheek
'adviseur

«9 *
NVM

De specialist in:
sierbestrating
tuinhput
tuinhuisjes
bielzen
grind en split
natuursteen
Ruurloseweg 45-47, Vorden, tel. 0575-551217

Dienstverlening in

KEUKENIMPORT

Onroerend Goed

INVORM
/100CV KORTING

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

rei. 0573-253101 - Fax 0573-253109 - MOOM 0650281046
sanitair in de maanden apri) &
mei maakt u kans op één v.d.
10 prijzen van ƒ1000,- korting.

De Rabobank Graafschap-West zoekt een

ervaren medewerker
Commerciële
Binnendienst
Verzekeringen
voor minimaal 32 uur per week.
Ben jij commercieel, servicegericht en vind je het leuk om in
teamverband te werken?
Beschik je daarnaast over een afgeronde Mbo-opleiding en
Assurantie-B
en heb je bij voorkeur al enige tijd ervaring in een
soortgelijke functie, dan bij jij wellicht degene die we zoeken.

Wat zijn zoal je taken?

Het ondersteunen van de assurantieadviseurs bij hun
voorbereiding, uit- en afwerking van offertes en
afwikkeling van schades.
Daarnaast verzorg je de administratieve ondersteuning van het gehele verzekeringsproces en
beantwoord je, in hoofdzaak telefonisch, vragen van
klant en leidt deze zo nodig door naar de adviseurs.

Wat bieden wij?

Een prima werksfeer binnen een modern en
dynamisch bedrijf, uitstekende opleidingsmogelijkhedcn, primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden
conform de Rabobank CAO.

Advertentie in kleur?
Vraag eens naar de mogelijkheden

Herwers
maakt autorijden
weer betaalbaar!

Heb jij interesse om het Team Verzekeringen te komen versterken?
Stuur dan je sollicitatie met c.v. binnen 10 dagen naar Rabobank GraafschapWest, t.a.v. Jolanda Stegeman, Personeelsadviseur, Postbus 28, 7250 AA Vorden.

Voor meer informatie kun je bellen met Ton Lauckhart,
Teamleider Verzekeringen, telefoon (0575) 55 83 27

Geef je ambitie toekomst
KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI

b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

0573-253039 - Fax 0573-254919 - Mobiel 0654220156
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-

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.
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administratie- en belastingadvieskantoor

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

25.245,00
15.245,00

Te financieren

10.000,00

sion de winnaar. U kunt in de Herwers vestigingen kiezen uit een ruime collectie van

ROBBERS & PARTNERS

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

36 x ƒ 36,90 = ƒ 1328,40

DOETINCHEM
HENGELO C.
ZEVENAAR
ZUTPHEN
HET T E A M

Plakhorstweg 14
Tel. (0314) 333 055
Hummeloseweg 10 Tel.(0575)462244
Ampèrestraat 6
Tel. (0316) 529 320
De Stoven 25
Tel. (0575) 522 522
VAN A U TO S P E C l A L I S T E N l

RaadhL
Vorden
Postbus 9 7 : ; .
7250 AB Vórd
Telefoon
0575 55! 455
Fax

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

0575 551 709

In verband met
Hemelvaartsdag
is ons kantoor op
donderdag 24 mei en
vrijdag 25 mei
de gehele dag gesloten.
aangesloten bij:
• Federatie Adviserende Beroepen
• Nederlands College van Belastingadviseurs
• De Fiscount Adviesgroep

't Olde Lettink:
Modern buffettenrestaurant in
een sfeer van de tijd van weleer!

Vrijdag 4 mei
Voor Super de Boer heeft zich een
aanrijding voorgedaan, toen een
automobilist uit een parkeervak
wilde rijden. Bij het achteruitrijden
raakte hij het voertuig van een
naderende automobilist. Hierbij
raakte de trekhaak het linker
achterspatbord, die hierdoor be
schadigd raakte.
Op parkeerplaats De Tuunte heeft
zich ook een aanrijding voorge
daan. Ook hierbij is bij het achteruitrijden lichte schade ontstaan
aan een ander voertuig.
Zaterdag 6 mei
Zaterdagmiddag is er een insluiping geweest in een woning. Via
een niet afgesloten washok heeft
men een huissleutel gevonden en
kon men zo in de woning komen.
Uit de woning heeft men uit een
portemonnee ƒ 75,- meegenomen
en is de keuken doorzocht. In de
aanwezige kleding in het washok
heeft men ook nog een portemonnee gevonden, waaruit een bedrag
van ƒ 770,- is ontvreemd.
Uit de fietsenstalling van het
station te Vorden is een grijze
damesfiets ontvreemd. De fiets is
gestolen tussen 30 april en 2 mei.

"Jongens en meisjes, mag ik
even jullie aandacht. Allemaal
in een lange rij gaan staan. De
handen bij elkaar op de schouders. Ik tel tot drie en daar gaan
we: Quick, quick slow; Quick
quick slow." De woorden die
dansleraar Albert Kroneman
eind veertiger, vijftiger jaren in
zaal Lettink sprak, zijn bij menig Vordenaar voor het leven in
het geheugen gegrifd.
Na enkele weken werd de oude
pick-uo aangezet en daar klonken
de tonen van het ballroom-orkest
van Victor Silvester door de zaal.
De Engelse wals. De armen als het
ware om je danspartner heengeslagen. Toch wel zenuwachtig alle
bei. Maar dan kreeg je beiden de
smaak te pakken. Je zweefde weg,
ergens aan de "horizon" gaf Kroneman zijn aanwijzigingen. Je
hoorde de woorden niet meer. Je
was in trance van de dans. Na afloop van de dansles, maakte menig jongeling zijn eerste afspraakje en werd er heel voorzichtig ergens in Vordens dreven een kusje
uitgewisseld. Ja die goeie ouwe tijd
in zaal Lettink!
Dat alles, dat nostalgische gevoel
komt weer naar boven wanneer je
anno 2001 het restaurant 't Olde
Lettink binnenkomt. Een "warm"
restaurant waar de aankleding
daadwerkelijk de tijd van weleer
terugroept. De eigenaars dhr. Hans
Wagenvoort en dhr. Henk Eiben,
ondergebracht in een vennootschap, hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt om het restaurant een ander aanzien te geven. En dat alles onder het motto:
"Wat we zelf kunnen, doen we zelf'!

In de zomermaanden kan men dagelijks van het buffet gebruik maken. Tot die tijd alleen in de weekends en tijdens speciale dagen zoals bijvoorbeeld met Hemelvaart.
En daarnaast uiteraard op afspraak. Ook wordt gedacht aan
zgn. "thema-buffetten". Om een
voorbeeld te geven: een stamppottenbuffet in de wintermaanden.
Ook zullen er b.v. buitenlandse ge
rechten geserveerd worden. Er is
een koelvitrine voor de rauwkost.
Men kan middels een grote pan
zelf, in combinatie met het buffet
barbecuen/gourmetten etc. De
klant kan ook zijn "eigen ijs" maken. Dus mogelijkheden volop!
In totaal biedt 't Olde Lettink
"binnen en buiten" zo'n 150 zitplaatsen. In drukke tijden kunnen
Hans en Henk een beroep doen op
acht medewerkers.
"Deze personen hebben allemaal
een vaste baan en helpen ons, indien nodig. Wij hebben het daarbij
zeer getroffen. Hartstikke fijne
mensen", zo verduidelijkt dhr.
Hans Wagenvoort.
De bezoeker die b.v. s' morgens
een kopje koffie wil drinken, kan
terecht op het zgn. koffieterras.
Een apart terras op "de kop" van
het restaurant. Via borden en een
"heuse" slagboom worden de be
zoekers hier naar toe geleid.
Het levenspad van een mens bevat
soms rare kronkels. Dhr. Hans Wagenvoort (42) en dhr. Henk Eiben
(42) hebben vroeger samen dezelfde lagere school bezocht. Eén keer,
ze waren toen elf, hebben ze na
schooltijd met elkaar gespeeld.

Ze zijn daar uitstekend in geslaagd. Een vernieuwde bar, een
groot buffet, een terra-cottavloer.
De oude foto's aan de wand, gecompleteerd met allerhand ouderwetse snuisterijen. De bezoeker zal
zich er ongetwijfeld thuisvoelen.

Na de lagere school hebben ze elkaar uit het oog verloren. Hans
Wagenvoort belandde op gegeven
moment in de bedrij fsverzorging.
Henk Eiben kwam uiteindelijk in
Dinxperlo terecht waar hij een cafetaria runde.

Echter, het belangrijkste verschil
met pakweg een paar maanden geleden is dat Hans en Henk zijn
overgestapt op een ander concept.
De a la carte is vervangen door het
buffet. Dus een buffettenrestaurant. Volgens dhr. Henk Eiben
biedt dat alleen maar voordelen.
Zegt hij: "De bezoekers hebben nu
meer keus. Geen wachttijden
meer. Wij kunnen daardoor ook
efficiënter werken".

Zo omstreeks 1987 kocht Hans Wagenvoort "Lettink" met de bedoe
ling daar ooit op horecagebied een
broodwinning van te maken. Vanwege droevige omstandigheden
viel dat plan in eerste instantie in
duigen. Het pand werd verhuurd.
Zo was bijvoorbeeld in de zaal tijdelijk een kindercreche gevestigd.
Ook diende het pand nadien als
opslagplaats voor een plaatselijke
ondernemer.

HISTORIE
Even terug in de historie. Heel
vroeger, zo'n honderd jaar geleden, stond er op de huidige plek
het "gastenverblijf" van de familie
Thate. In 1911 werd het pand aangekocht door EJ. Lettink (Joep) die
er een rijwielherstelplaats en een
naaimachinehandel begon. Daarbij een "café in huis" en in 1920
aangevuld met een zaal voor bruiloften en partijen. En zie, op gege
ven moment kwamen Henk Eiben
en Hans Wagenvoort elkaar na
jaren stomtoevallig weer tegen. Er
werd een biertje gedronken, waarbij Henk zich liet ontvallen dat hij
wel naar Vorden terug wilde om
hier "iets" te beginnen. Of er nog
meer biertjes aan te pas kwamen
weten we niet, wel dat Hans en
Henk onder een vennootschap
met elkaar in zee gingen.
In 1994 werd begonnen met de
bouw van een cafetaria, aan de
westkant van het pand Lettink en
werd begonnen met de verbouw
van de zaal tot het huidige restaurant. De taken werden vanaf het
begin duidelijk verdeeld. Henk
werd "heerser" in de keuken, terwijl Hans meer als organisator optrad van partijtjes, catering en zoals hij zelf aangaf "ik werd bedenker van allerlei wilde ideeën".

Maandag 7 mei
Er is toezicht gehouden op de hangplekken van de jeugd. Hierbij is
geen overlast geconstateerd.

Donderdag 10 mei
Tussen 15.45 en 18.00 uur is er ingebroken in een bestelauto. Uit
deze auto zijn een radio/cd-speler
en een discman ontvreemd. Men
is in de auto gekomen door de
portierruit rechts in te slaan.
Vrijdag 11 mei om 19.58 uur
Onder invloed, Vorden, Ruurloseweg
Betrokkene: 43-jarige inwoner uit
Enschede. N.a.v. rijgedrag betrokkene laten blazen: 285 ug.l = 0,65
prom. Betrokkene had reeds 2x
een transactie gekregen voor rijden met drank op. Daarom werd
proces-verbaal opgemaakt.
Gevonden/verloren voorwerpen
sinds 4 mei 2001
Gevonden: geen.
Verloren:
- ring met 3 sleutels aan een bos,
met een koperen eendje.
- l paar zwarte sandalen maat
4Q41, versierd met paars en bruin.

Live muziek 19 mei
in Flophouse
Omdat het Lentefeest door het
MKZ virus niet doorgaat wil
Flophouse de meimaand niet
onopgemerkt voorbij laten
gaan.
De band Bogart is daarom uitge
nodigd om zaterdag 19 mei te komen spelen. Bogart is een Gelderse
band en bestaat sinds 1998. De
muziekstijl van de band is stevige
rockmuziek opgebouwd uit een
groot aantal eigen nummers aangevuld met swingende covers van
bijvoorbeeld K's Choice, Anouk en
Guano Apes.

Bogart timmert flink aan de weg
met veel regionale optredens in
het kroegcircuit. Hoogtepunt afge
lopen jaar was een flitsend optre
den tijdens de Anouk-fanclubdag
in Breda, daarnaast is Bogart ook
trots op hun cd die in samenwerking met "Popkollektief Try-Out"
is uitgebracht.
Met bezetting zang, bas, drums, gitaar en toetsen zorgt Bogart 19
mei a.s. voor een enthousiast, afwisselend en stevig optreden in
jeugdsoos Flophouse te Toldijk.
Aanvang 21.00 uur.

Hartstichting bedankt
collectanten en inwoners

Die ideeën van Hans Wagenvoort
leidden .ertoe dat hij b.v. aan de
"overkant" 't Biesterveld kocht. De
ze voormalige boerderij is thans
"omgebouwd" tot een gebouw
waar ook partijtjes kunnen worden gegeven en waar boven ook
mensen kunnen overnachten.
Daarnaast ook nog een aparte
slaapzaal.

De jaarlijkse collecte tijdens de
Nationale Hartweek van 22 tot
en met 28 april in Vorden heeft
dit jaar f2976,- opgebracht.

In totaal kunnen er in 't Biesterveld
circa 60 personen overnachten. Als
men wil kan men er zelf zijn ontbijt
klaar maken. Ze kunnen het ook
van 't Olde Lettink betrekken. "Het
is maar wat de bezoeker wenst", aldus Hans Wagenvoort. 't Biesterveld staat overigens op zijn naam.

WERK VAN DE NEDERLANDSE
HARTSTICHTING
De Hartstichting besteedt de op-

Zo'n twee maanden per jaar komen
hier wekelijks zo'n 40 jongens en
meisjes via een jongerenorganisatie. Hans wordt bij de organisatie
van dit soort activiteiten bijgestaan door zijn vriendin Inez (zij
regelt o.m. de reserveringen e.d.).
Marga, de vriendin van Henk
Eiben heeft andere drukke bezigheden. Zij "runt" in het buurtschap Linde 't Praothuus.

Dinsdag 8 mei
Tijdens de surveillance zijn 3 verbaal tj es opgemaakt voor het niet
dragen van de autogordel, l verbaal voor het niet dragen van de
helm en l verbaal voor het rijden
op een bromfiets beneden de 16
jaar. Ook is er gewaarschuwd: l
keer voor een defect remlicht en
l keer voor het niet voeren van
een kentekenplaat op de aanhangwagen.

De Nederlandse Hartstichting be
dankt haar vrijwilligers, collectanten en gevers van harte voor het
behalen van dit goede resultaat.

brengst van de collecte aan onderzoek, patiëntenzorg, preventie en
voorlichting. En dat is hard nodig,
want hart- en vaatziekten zijn nog
steeds volksziekte nummer één.
Jaarlijks sterven er 50.000 mensen
aan. Honderdduizenden mensen
moeten leven met de dagelijkse ge
volgen van een hart- of vaatziekte.
Daarom blijft de Hartstichting
zich inzetten. Dat kan alleen dank
zij de steun van de Nederlandse
bevolking.
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Rododendrons
in rood, lila, wit, etc.

Al begint de nieuwe supermarkt reeds te wennen . . . onze

EXTRA AANBIEDINGEN
BLIJVEN U VERRASSEN 5

Tuin'
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BOOMKWEKERIJEN

R. MENKHORST
Beekstraat 3a,
Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-452531
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Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Eppink
UITVAARTVERZORGING
Uw uitvaart in vertrouwde handen
Wij verzorgen uitvaarten
in de gemeenten
Steenderen, Vorden, Hengelo
en omliggende plaatsen
met de aandacht die een uitvaart verdient.

pak betalen

B Oh Witte asperges

500 gram nu
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Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

den 4 akker
RUURLO
19 mei 's avonds
Perfect show/band
20 mei overdag

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

'drie sterre' 1 liter

i Albert Heijn en
i Gall enGall

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink • A. Ruiterkamp
Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

rondom de Dorpskerk
aanvang 9.30 uur.

s

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur / zaterdag van 8.00 -17.00 uur.

Café - Restaurant - Zalen

grote
pleinmarkt
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Das en nacht bereikbaar

houdt op 19 mei a.s.
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Telefoon 0575-452020

Stichting Veiling Commissie Vorden
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aan v. 15.00 uur
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17 juni Glanerburger muzikanten

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

boerderij

winkel

Kom in onze nieuwe winkel.
Overtuig uzelf van het brede
assortiment duurzame producten
zoals o.a.
• ZUIVEL
• GROENTEN
• VLEES
• BOERDERIJ-IJS
maar niet te vergeten onze eigen
geteelde

ASPERGES
Openingstijden;
maandag t/m vrijdag van 10.00 -19.00 uur
zaterdag van 10.00 -17.00 uur.

Industrieweq 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Herman & Mirjam Eskes
Kapelweg 14,7233 SC Vierakker • Tel. 0575-441434

Vordense touwtrekvereniging promoot touwtrekken bij scholen

Gratis "wedstrijdtouw"
aangeboden

Dhr. Gerrit Barink en dhr. Henk
Brummelman hebben namens
de T.T. Vorden, de Vordense basisscholen benaderd met de bedoeling de schooljeugd meer
bij de touwtreksport te betrekken. Tijdens gesprekken met de
schoolcommissie ( waarin alle
plaatselijke scholen zitting
hebben), bleek dat er alom
waardering bestond voor het
initiatief van de T.T. Vorden.
Hieruit is voortgevloeid dat de T.T.
Vorden tijdens het gymuur van de
scholen de mogelijkheid wordt geboden om de jeugd, ( groepen 6, 7,
8) wat te vertellen over de spelregels en hoe de touwtreksport in
feite in elkaar "steekt". Bovendien
is de touwtrekvereniging welkom
tijdens de sportdagen, aan het

eind van het schooljaar. Ook daar
zal tekst en uitleg over de sport
worden gegeven.

resses van de schooljeugd zover
zullen reiken, dat ook zijn club er
uiteindelijk, qua ledental, beter
van wordt. Momenteel heeft T.T.
De heer Wanders van de touwsla- Vorden een jeugdploeg en een segerij Heimes uit Doetinchem, die niorenploeg van elk tien leden. De
deze initiatieven van de T.T. Vor- afgelopen maanden zijn er van we
den ter ore kwam, werd zo en- ge de MKZ crisis geen wedstrijden
thousiast dat hij voor elke basis- gehouden. De competitie start pas
school gratis een wedstrijdtouw weer op 10 juli. De training gaat
beschikbaar stelde. Het betreft de wel gewoon door.
Dorpsschool, school het Hoge,
school Kranenburg, school de Vor- Het bestuur van de Vordense touwdering, school Wichmond, alsme- trekvereniging heeft plannen om
de de basisschool in Varssel. In- op een nader te bepalen zaterdag
middels is het eerste touw aan de in september, weer het Vordense
school "De Kraanvogel" aangebo- kampioenschap touwtrekken te
den. De andere scholen volgen zo organiseren. Een kampioenschap
spoedig mogelijk.
voor verenigingen, buurten, straten, families e.d. Voor nadere inDhr. Gerrit Barink, voorzitter van formatie kan men bellen 0573de T.T. Vorden hoopt dat de inte- 254864.

Ik ga op vakantie en neem mee...

De 'do's and don'ts' in het kader vanMKZ
De vakantie staat voor veel
mensen voor de deur. Maar wat
mag je nu wél meenemen, en
wat niét naar aanleiding van de
maatregelen in het kader van
Mond- en Klauwzeer? Dit is een
van de meest gestelde vragen,
sinds enkele weken, aan het
Voorlichtingsbureau Vlees, via
de vleesinfolijn 0800 0036 en de
site www.vlees.nl.
NEDERLAND
Wanneer je in Nederland op vakantie gaat, zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet
houden:
Ga je naar een plaats in het vaccinatiegebied dan mogen bepaalde
producten niet worden vervoerd.
Die mag je dus ook niet meenemen als je uit dat gebied reist. Het
gaat hierbij om
a. rauwe (ongekookte) melk of
rauwmelkse producten (zoals sommige boerenkaassoorten)
b. onverpakt diervoer
Je hond of kat (en verpakt diervoer)
kun je dus gewoon meenemen.
Het is niet verstandig om honden
nu los te laten lopen op het platteland of in een natuurgebied. Honden kunnen weliswaar geen MKZ
krijgen, maar ze kunnen de ziekte
wel meeslepen en daardoor overbrengen. Ze mogen daarom niet

Buitenplaats De Wiersse

op plaatsen komen waar evenhoevigen worden gehouden.
BUITENLAND
Wanneer je naar het buitenland
gaat, mag je sommige producten
niet meenemen. De douane controleert reizigers op de volgende
producten:
• vers vlees
• niet gesteriliseerde vleesproducten (zoals worst en vleeswaren).
Producten die in blik of pot zitten
zijn gesteriliseerd, die mag je dus
wél meenemen.
• Dagverse melkproducten, zoals
melk, yoghurt en vla. Houdbare
melk mag dus wel!
Denk hierbij zeker aan je lunchpakket voor onderweg. Kaas is
geen probleem. Een broodje kaas
mag dus wel, een broodje ham
niet! Houdt er ook rekening mee
dat het land waar je naar toe reist
haar eigen voorwaarden kan stellen en sommige producten door
het betreffende land dus niet worden toegestaan.
En als je dan terugkomt uit het
buitenland?
Ga je op reis naar het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Turkije of Argentinië dan moet je er rekening
mee houden dat je uit die landen
bepaalde producten niet mee mag

nemen naar Nederland. Het gaat
om:
• vlees en vleesproducten (zoals
worst) van runderen, schapen, geiten of wild;
• melk en melkproducten (zoals
kaas en yoghurt) van runderen,
schapen of geiten;
• etenswaren waarin dierlijke producten (zoals vlees, melk, boter en
vet) zijn verwerkt;
• huid, vellen en onbewerkte wol.
Vindt de douane deze producten
toch in je bagage dan worden ze in
beslag genomen.
Vermijd verder in deze landen zoveel mogelijk het contact met dieren die gevoelig zijn voor het MKZvirus (de evenhoevigen: runderen,
schapen, geiten, varkens en sommige dieren in dierentuinen).
Mocht je toch in contact komen
met zulke dieren, blijf dan in Ne
derland minimaal een week weg
van dierentuinen, kinderboerde
rijen, veehouderijbedrijven, natuurterreinen met schapen, runderen etc.
Voor nadere informatie over MKZ
kunt u tevens gratis bellen met de
Vleesinfolijn (0800 0036) en kijken
op internet (www.vlees.nl).
NB: Er zijn slagers die op verzoek
vlees inblikken. Als je op vakantie
gaat en je wilt vlees meenemen,
vraag dan aan je slager of hij dit
voor je wil inblikken.

Door een hoge boog van oude
eiken en beuken nadert men
het huis de Wiersse, meer dan
300 jaar door de familie beheerd en bewoond.
Het huis ligt in het midden van
het landgoed, in het voorjaar verfraaid door talloze rododendrons,
80 jaar geleden door Alice de
Stuers en WE. Gatacre, haar Engels-Ierse echtgenoot, geplant,
toen zij de huidige structuur aan
de tuin en het park gaven.
De natuurlijke schoonheid die de
wilde tuin biedt, met zijn stille vijvers, zijn grote eiken en de sfeer
die van een andere tijd spreekt,
wordt elk jaar verrijkt met zeldzame overblijfselen uit dit voormalige moerassige gebied: de zich nu
ontrollende konings- en tongvarens, kievitsbloemen, bosbies, dalkruid, bosanemonen, Gelderse
roos en mispels naast de in de loop
der tijd verwilderde boshyacint,
erythronium, trillium, camassia
en lelietj e-van-dalen. Deze planten
zijn te zien langs de bemoste paden en oevers van vijvers en beek

en vormen een inleiding tot de
verrassingen van berceau, parterre
en pergola.
16 ha tuinen om het omgrachte
huis - fonteinen en beelden, moestuin en verdiepte tuin, berceau en
pergola.
31 ha landschapspark iïi een 300
ha landgoed, bestaande uit kleinschalige Achterhoekse bossen, weilanden en akkers, lanen en beken.
Ingang aangegeven bij km 16,7
aan de N 319 van Zutphen naar
Winterswijk (tussen Vorden en
Ruurlo).
Parkeren gratis. Vanaf NS-station
Ruurlo 5 km lopen (via de landelijke Wiersseweg).
Inlichtingen, reserveringen voor
rondleidingen, afspraken voor een
groepsbezoek buiten de open dagen: 0573^51409, fax 0575-556240
of VVV Vorden 0575-553222.
Open dagen voorjaar 2001:
24 mei - Hemelvaart
Zaterdag 2 juni
Zondag 3 juni - Pinksteren

Bijzonder concert
in Antoniuskerk
Dat is de uitvoering van het vijftig man sterke mannenkoor
van de Barbershop Singers. Een
muziekvorm waarbij a capella
en vierstemmig wordt gezongen maar met zoveel schwung
en enthousiasme dat het met
recht een levendige show mag
worden genoemd met veel
theater.
Het is dan ook een unieke moge
lijkheid kennis te maken met dit
koor dat afkomstig is uit Nieuwegein maar internationaal, tot in
Amerika, een groot aantal uitvoeringen heeft verzorgd.
De groep is gespecialiseerd in lie
deren uit de twintiger en dertiger
jaren met veel herkenbare melodieën.

Wie wil genieten van deze voorstelling van de 'Heart of Holland
Chorus' doet er goed aan bij de
VW, Boekhandel Bruna of firma
Sueters een dezer dagen kaarten te
bestellen want de Barbershop Singers zullen a.s. zaterdag 19 mei optreden in de Antoniuskerk.
Het is een initiatief van de Stichting VKK die ook op deze wijze invulling geeft aan het streven de
Antoniuskerk tot een centrum te
maken van activiteiten en niet alleen als museum voor heiligenbeelden te benutten.
Wie meer wil weten over de toegangsprijs of het aanvangsuur kan
bij de VW (telefoon 0575-55 32 22)
alle informatie krijgen.

EEN
PORTRET

De woonwinkel
van Warnsveld

fotografie voor
baby, kinderen, dieren,
jongeren, familie

voor al uw handwerkartikelen

in onze ruime fotostudio 150 m2
Bel voor een afspraak

• DMC borduur/haakgarens • handwerkstoffen l Kaaslinnen • Aida • Aldaband
• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren
• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol
Tevens verzorgen wij ook uw stoomgoed

interieuradviseur

-f G-f (r^r^^t ~ft- €Spalstraat 10 • 7255 AC Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-462386 • Fax 0575-462387

• Kant en klaar op maat leverbaar
• Voor zowel binnen als buiten
• Leverbaar in wit en bruin
• Makkelijk te monteren
• Onderhoudsvrije aluminium cassettes
• 5 jaar garantie!

bezorgers(sters)
Wij hebben mensen nodig die bijv.
3 ochtenden in de week willen bezorgen
en dan leuk geld verdienen.
Zelf denken we aan donderdag t/m zaterdag. Andere mogelijkheden zijn er ook
zoals om de week e.d.
U zit er dus NIET altijd aan vast.
Naast de prima verdiensten hebben we ook diverse bonussen die er niet om liegen. Natuurlijk zorgen wij voor
regenkleding e.d. en ... voor de snelle beslissers een
STARTPREMIE VAN 100 GULDEN. Min. leeftijd 15 jaar en
OUDEREN zijn van harte welkom.
Inlichtingen: let op!
Na 17.00 uur 0575-551316

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon 0575-526132

Zomergoud
bij uw banketbakker

HORSTMAN

Aspergezalmbroodje
van 2,30 voor
I ij-

'MOltfDA.

Hamstra
Economie Rolhorraam

zoekt zo spoedig mogelijk enkele

voor VORDEN.

HANS T E M M I N K

• 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 Vorder^
Telefoon (0575) 552928

Ochtendblad De Telegraaf

FredBosvefl

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. 0575-551012 • Autotel. 0653730183

Fred Bosvelt
Burg. Galleestraat 6, Vorden, telefoon 551750

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv,

l J STA ARTE N ACTIE

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Operation Friendship
afd. Vorden.
Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Intekenen

van 12 t/m 23 mei,

Monuta

Vanaf:

f 119.95

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

(ook als deur
leverbaar)

&

Aflevering
op 1 en 2 juni a.s.

Keuze uit 3 soorten: f 7- l f 11,- / f 15,-.
Inlichtingen: 551238 / 555555 / 552742
Warm aanbevolen

Nu toch eindelijk voorjaar?
Daarom organiseren wij nog eenmaal onze

TUIN-DOE-DAG
kom kijken en proberen op

HARMSEN

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

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:

zaterdag 19 mei a.s.
• Gastel Garden zitmaaiers
100% opvang, ook onder de meest natte
omstandigheden
• Husqvarna en Stiga frontmaaiers
Mulch-systeem
• Sabo en Castel-Garden loopmaaiers
zowel nieuw als gebruikt
• Toebehoren voor uw zitmaaier
waaronder kunstmeststrooiers, aanhangwagens,
vertikuteerharken, gazonrol.
Verder:
Dolmar kettingzagen, Robin bosmaaiers, strimmers,
bladblazers, graskantsnijders, Karcher reinigingsapparatuur, Eliet houtversnipperaars, Westermann en
Umpar veegmachines, houtklovers, kortom teveel om
op te noemen.
Graag wisselen wij met u van gedachten en geven
een persoonlijk advies.

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Naast onze tuln-doe-dag op zaterdag 19
mei, zijn wij ook dagelijks geopend van 8.00

Vraag kosteloos offerte

BRINKMAN
ALM EN B v,

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

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

Live muziek
in Tol dijk
zaterdag 19 mei

zaterdag 9 juni

Just For
Kicks
aanvang 21.00 uur

tot 17.30 uur.

Azinkdijk 8
7218 NG Almen
Tel.: 0575-431297

Jeugdsoos
Flophouse Toldijk

Voetbal

Voetbal

VORDEN

SOCIÏ

Uitslagen 12/13 mei
Vorden D3 - Eefde D2: 9-2
Vorden El - Almen El: 3-6
Gaz. Nieuwland E4 -Vorden E2: 5-1
Erica E2 - Vorden E3: 64
Vorden Fl - Gaz. Nieuwland Fl: 7-1
Oeken Fl -Vorden F2: 6-0
AZC F3- Vorden F3: 24
Vorden F4 - Warnsv. Boys F4: 2-3
Vorden F5-AZC F4: 2-3
Eibergen 5 - Vorden 4: 5-2
AD 6-Vorden 5: 4-1
Vorden l - Worth Rheden 1:1-0

Uitslagen Sociï:
Sociï 2 - Dierense Boys 3: 34
Sociï 3 - HZC 4: 4-1
SHE 4 - Sociï 4: 2-2
Doesburgse Boys 5 - Sociï 5:1-3
Sociï 2 - Be Quick 4: 8-7
Sociï3-WHEZ2:2-2
Erica 9 - Sociï 4: 2-0
Oeken4-Sociï 5: 3-1.
Sociï E - Doesburgse Boys E: 8-0
Sociï E - Zelos E: 6-2
Concorida Wehl F - Sociï F: 1-3
Ratti C - Sociï C: 2-0
Sociï A - Dierense Boys A: 2-3

Vorden - Worth Rheden 1-0
Vorden heeft de eerste nacompetitiewedstrijd voor een plaats in de
3e klasse van de KNVB in winst
omgezet. Het wist niet het overwicht in doelpunten uit te drukken. Vorden miste niet alleen
kansen, maar ook creativiteit in de
voorste linie. Het warme weer was
daaraan debet, want normaliter
zit er veel beweging in de voorhoede. Worth Rheden is geen
ploeg die een wedstrijd maakt. Het
speelt de lange bal en daar was
doelman Hoevers de mandekker
Erik Oldenhave goed op ingesteld.
Scheidsrechter Wesselink uit Lettele trad onvoldoende op tegen de
overtredingen op Hoevers, die dan
ook een aantal keren verzorging
nodig had.
Het eerste half uur van de wedstrijd kende weinig hoogtepunten.
De ploegen tasten elkaar af, maar
toen Vorden in de gaten kreeg, dat
er weinig venijn in de Rhedense
ploeg zat trok het de wedstrijd
naar zich toe. Een doorkopbal van
Visser op van Dijk werd door
laatstgenoemde over de keeper
gelobd, echter de bal ging in het
zijnet. Even later was het Ronnie
de Beus die een voorzet in een keer
op de pantoffel nam, maar zijn
schot ging juist voor langs. Een als
voorzet bedoelde bal door Visser
op Ronnie de Beus werd door de
Beus gemist, maar de bal verdween
toch in het doel. De keeper
concentreerde zich volledig op de
inkomende de Beus en had geen
aandacht voor de bal. Een lucky
goal 1-0.
Een harde volley van Rob Enzerink
werd door keeper van der Brenk
goed gestopt. Ook in de tweede
helft bleef Vorden de sterkere
ploeg. Met name het middenveld
was in handen bij Vorden en het
creëerde zich diverse kansen. De
beste kans kreeg Dennis Wentink,
die zich mooi vrij speelde maar
overschoot. Naar mate de wedstrijd vorderde waren de spitsen
niet meer in staat acties te maken.
Het gevaar moest uit de tweede
linie komen, maar de schoten van
Rob Enzerink en Dennis Wentink
hadden niet de juiste richting.
Hoevers moest nog een keer handelend optreden door een goed
ingeschoten vrije trap. Vlak voor
tijd had invaller Kamperman nog
de 2-0 op de schoen, maar hij
schoot tegen de keeper op. Geen
beste wedstrijd, maar wel veel
inzet bij Vorden. Komende zondag
spelen zij de return in Rheden.
Programma 20 mei
Witkampers 8 - Vorden 5
Worth Rheden l - Vorden l

Bridge
BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 7 mei jl.
Groep A: 1) Echtp. Wullink 60,9%.
2) Dhr. Post/mw. Steenbeek 58,3%.
3) Mw. Rossel/dhr. Enthoven 53,6%.
Groep B: 1) Dames Den Ambtman/
Thalen 61,1%. 2) Dhr. Costermans/
mw. v. Asselt 54,2%. 3) Echtpaar
Koekkoek 53,5%.
Groep C: 1) Dhr. Feij/mw. v.d. Ven
63,9%. 2) Dames Brandenburg/
Eijerkamp 61,1%. 3) Dhr. De Niet/
mw. Lassche 55,6%.

Programma:
Sociï 2 - Erica 6
Be Quick 4 - Sociï 3
Varssel 5 - Sociï 4
Zutphen 5 - Sociï 5
Nacompetitie in vervand met
periode kampioen zondag 20 mei:
Warnsveldse Boys - Sociï.

Volleybal
PELGRUM MAKELAARS/DASH
Heren Pelgrum Makelaars/Dash
komen tekort
Door de hoge eindpositie in de
competitie, kreeg het seizoen
voor Pelgrum/Dash nog een leuk
staartje in de vorm van een
promotie/degradatie-toernooi, verdeeld over twee zaterdagen. Bij
een eindklassering bij de eerste
twee zou promotie (naar de promotieklasse) een feit zijn.
Voor de verandering waren de Vordense heren compleet en ondanks
het mooie weer gingen ze vol
goede moed richting Eibergen
voor het eerste deel van het toernooi. Vol goede moed, daar donderdag met 3-2 werd verloren in
een oefenwedstrijd tegen VCV, een
team dat ook volgend jaar in de
promotieklasse uitkomt.
De eerste wedstrijd werd gespeeld
tegen een oude bekende, Halley,
dit seizoen uitkomende in de
promotieklasse. Vorig seizoen
heeft Pelgrum/Dash dit team in
een spannende wedstrijd uit het
bekertoernooi gewipt. Ook nu lag
het niveau niet ver uit elkaar,
maar op de beslissende punten
was Halley nét iets efficiënter. Dat
resulteerde in de setstanden van
20-25 en 25-27 en dus een 2-0
nederlaag.
De volgende tegenstanders waren
beide klassegenoten. Eerst moest
van Time Out gewonnen worden,
maar vanaf het begin bleek dit een
lastiger opgave dan de eerste wedstrijd. Time Out was een ervaren,
geslepen team met een lange
veelscorende middenman. Ook
hier moest Dash twee punten aan
de tegenstander laten, 2-0.
De laatste wedstrijd van deze
wedstrijddag was tegen een team
dat in potentie de minste was van
de tegenstanders, Huevo. Pelgrum/
Dash begon dan ook voortvarend.
Maar een grote voorsprong kon
niet echt worden opgebouwd, en
op een gegeven moment zakte
Dash weg. Huevo maakte dankbaar gebruik en liep in en wist
tevens de eerste set te pakken. De
tweede set was niet meer het Dash
dat een tweede plaats in de eerste
klasse wist te verdienen, Huevo
denderde over de Vordense heren
heen. Wederom 2-0.
Toch hoeven de gezichten in Vorden niet geheel somber gesteld te
worden, want Pelgrum/Dash heeft
laten zien bij de top van de eerste
klasse te horen, en dat het goed
kan meekomen met het niveau
van de promotieklasse. Het komt
op beslissende punten alleen
tekort, zoals een tweede spelverdeler.
Volgende week reist Pelgrum Makelaars/Dash af naar Almelo om
z'n sportieve plicht te vervullen in
het tweede deel van het toernooi.

Turnen
Afgelopen zaterdag 12 mei was
de sporthal te Ruurlo het toneel
voor de Regiokampioenschappen
Gelderland Oost turnen voor
meisjes voor de niveau's 6 tot en
met 12. Aan deze wedstrijd deden
ruim 400 meisjes mee.
De Vordense Kimly Besselink en
Jitske Winkels namen deel aan
deze kampioenschappen en hebben
niet onverdienstelijk geturnd bij
de pupillen 2, niveau 7. Kimly
eindigde als 4e en Jitske als 7e.
Hun score was:
Kimly: Sprong 9.20; Brug 8.30;
Balk 8.25 en Mat 9.15
Jitske: Sprong 9.60; Brug 8.20;
Balk 8.30 en Mat 8.00

Duivensport
PV VORDEN

De wedvlucht vanaf Nivelles, over
een afstand van circa 220 kilometer is een duidelijke overwinning
geworden voor Cor Bruinsma. De
uitslagen waren: C. Bruinsma l,
12, 19, 20; H. Stokkink 2, 14, 18;
A en A Winkels 3, 7, 8,9,10,11,13;
M. Tiemessen 4; J. Meyer 6, 17;
Jitske Winkels 15; D. Gotink 16.

Tennis
TENNIS VERENIGING VORDEN
Uitslagen competitie, zondag:
Dames hoofdklasse
Reek l -Vorden 1:2-4
Heren 7e klasse
Zevenaar l -Vorden 1: 24
Gemengd 35+ 4e klasse
Zelhem 2-Vorden 1:4-1
Heren 35+ 2e klasse
Vorden 1-Ready 1:3-3
Gemengd junioren 3e klasse
Vorden l - Kolkstede 1: 5-3
Jongens 2e klasse
Vorden l - Doetinchem 1: 24
Zaterdag:
Heren 3e klasse
Vorden l - Bakkershaag: 5-1
Heren 4e klasse
Varsseveld l - Vorden 2: 5-1
Dinsdag:
Dames 2e klasse
Duiven l -Vorden 1:1-5
Dames 3e klasse
Vorden 2 - Eerbeek 6: 5-1
Donderdag:
Dames 2e klasse
Vorden l-Zutphen 1:3-1

PCOB op stap naar
Noord Veluwe
Op de eerste zomerdag, woensdag 9 mei jl. vertrok de PCOBafdeling Vorden 's morgens
vanaf het Kerkplein met ca. 40
personen in een bus van de
firma Morren uit Doetinchem.
De tocht ging eerst via Dieren,
Apeldoorn naar Ernst waar men in
het restaurant 'De Veluwe' van de
kaarsenmakerij annex forellenkwekerij werden getrakteerd op
koffie met gebak. Daarna kwam
de zelf-activiteit aan de orde:
iedereen mocht zijn creatieve
kunsten tonen en zelf een kaars
maken. Daar was veel geduld voor
nodig, maar het resultaat was er
naar. Iedereen ging met een eigen
gemaakte kaars in de zelfgekozen
kleur naar heus. Dat gaf een goed
gevoel. Vervolgens wachtte ons in
restaurant 'De Stern' te Epe een
goed verzorgd driegangen menu
als beloning voor onze verrichte
werkzaamheden.
Hierna ging de tocht naar Hattem
naar het Nederlands Bakkerij-

museum 'het Warme Land'. In de
gelagkamer werden we onthaald
op een prachtige toelichting met
veel bakkerij wetenswaardigheden.
Vroeger werd een eigengebakken
krakeling aan het bruidspaar gegeven. Zij mochten er aan trekken,
degene van de echtlieden die het
grootste stuk in handen had, had
'de broek aan'. Verder werd het
museum, een oude stadsboerderij,
goed bekeken. Begunstigd door
fraai zomerweer kon het oude
stadje Hattem worden bezichtigd.
Zelfs de terrasjes werden uitgeprobeerd.
Tijdens het bezoek werden de
geconfronteerd met het MKZgebied, er was geen vee in het
weiland te bespeuren op enkele
paarden en pony's na. Pas in de
buurt van Almen zagen we weer
koeien in het weiland grazen. Hoe
lang zal dat in dit gebied nog duren?
Tegen zessen kwam het gezelschap,
na een mooie dag, weer voldaan
in Vorden terug.

Europese Wereldwinkeldag
in het teken van koffie
De Europese Wereldwinkeldag
valt dit jaar op zaterdag 19 mei.
Op die dag zullen vele Wereldwinkels aandacht besteden aan
de omstandigheden van producenten in de Derde Wereld en
met name aan de koffie. Wereldwinkel Vorden nodigt die
dag iedereen uit om een kopje
koffie te komen proeven.
2 CENT PER KOPJE KOFFIE
Om koffieboeren een rechtvaardig
inkomen te bieden is maar weinig
nodig. Twee cent per kopje koffie.
Als de klant dit bedrag extra wil
betalen, dan ontvangt de koffiecoöperatie in de Derde Wereld omgerekend het dubbele van wat ze
nu op de reguliere markt krijgen.
Momenteel is de koffieprijs schrikbarend laag. Gezinnen die van de
koffie moeten leven kunnen hier
niet van rondkomen. De lage prijs
komt ook de arbeidsomstandigheden, leefomstandigheden en de gezondheid van de gezinnen niet ten
goede. Om hier wat aan te doen
moeten er in de politiek handelsafspraken gemaakt worden. Maar
ook als consument kunnen we een
steentje bijdragen door Max Have
laar levensmiddelen te kopen zoals de koffie van Fair Trade.

Twee koffierecepten

KOFFIE EERST PROEVEN?

(gezien bij de Wereldwinkel)

Sommige mensen denken dat Max
Havelaar koffie niet lekker is. Maar

DAT KAN!

alle koffiebonen komen uit Derde
Wereldlanden. Het verschil zit
hem in de prijs die de koffieboeren ervoor betaald krijgen. Wist u
dat er meer dan 20 verschillende
soorten koffie bestaan met dit
Keurmerk? De Wereldwinkel verkoopt hier een aantal van. Van
Roodmerk (Campesino) tot Goudmerk (Indio), cafeïnevrije koffie
(Residentie blauw) of een extra pittige (Kilimanjaro).
Na het succes van het kookboekje
vorig jaar is er dit jaar een koffiekookboek uitgebracht. Twee koks
hebben speciaal voor de Wereldwinkels heerlijke culinaire gerechten samengesteld. 'Alles over koffie', zo heet het kookboek waarin
koffietoetjes, koffiedranken en
specialiteiten voor bij de koffie de
revue passeren. Het bijzondere
aan dit boekje is dat daarnaast er
ook informatie wordt gegeven
over de achtergronden van de koffie, koffieculturen en niet te vergeten verhalen van koffieproducenten. Zeker de moeite waard.
Mocht men het nog niet weten of
u of uw bedrijf wel zal overstappen
op deze koffie (als u dat nog niet
gedaan heeft) dan kan de wereldwinkel een handje helpen. Men
komt gewoon even bij ons op de
koffie! Lekker gezellig! (Misschien
hebben we er ook nog wat lekkers
bij) Wereldwinkel Vorden, Raadhuisstraat 6 (Naast Het Stampertje
van het Dorpscentrum).

ROMIGE IJSPRESSO
Heerlijk voor op een warme dag....
Ingrediënten:
1/2 liter volle melk
l kopje verse sterke espressokoffie
6 ijsblokjes
Bereiding:
Zet de melk in de vriezer tot hij
bevroren is (ca 3 uur). Maak van de
melk, koffie (afgekoeld) en de ijsblokjes een gladde massa in de
keukenmachine. Giet de koffie in
4 gekoelde glazen. Direct serveren.
CAFÉ EL PUERTO
Ingrediënten:
1/5 deel gecondenseerde melk
3/5 deel verse espressokoffie
1/5 deel Cointreau
krul citroenschil
Bereiding:
Giet in een smal hoog glas de
gecondenseerde melk (kamertemperatuur), de hete espressokoffie,
de Cointreau. Hang de krul citroenschil half in het glas. Direct serveren. (Zie adv. Wereldwinkel).

G END A V O R D E N
Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen maandag-, woensdagen donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 553405.
(MBvO): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.
MEI

15 KBO gewone soosmiddag
16 Welfare voorjaarscontactmiddag
Wehme
16 ANBO klootschieten bij camping
de Kleine Steege

17 Vriendenkring Klein Axen avondlezing
17 HVG Wildenborch damesgroep
ONA
17 Bejaardenkring Dorpscentrum
19 HVG dorp Vorden. Ledenjaarvergadering Harderwijk
21 N.B.vPlattelandsvrouwen fietsen
22 Passage reisje naar A. Vogel,
Elburg
23 ANBO klootschieten bij camping
de Kleine Steege
29 KBO gewone soosmiddag
30 Welfare handwerkmiddag Wehme (kraamverkoop)
30 ANBO klootschieten bij camping
de Kleine Steege
31 Bejaardenkring Dorpscentrum
31 HVG dorp Vorden gezellige avond

&6.n kc.uk.nn
aan

HoLjSLAG

NATUURST EN

i

RUURLO

Spoorstraat 28
(0573) 452 000

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.
~n><r^

AUTOSCHADE

TEGELHANDEL

UU

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL 0573-451161 • FAX 0573-454180

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

Onze HERENMODE

in 't zonnetje
Voor alle herenmode geldt
van 16 t/m 27 mei:

Het tweede artikel

Internationaal
mannenkorenconcert
met medewerking van
Eltener Mannergesangverein 1906 e.V.
(Dld.)
Mannerchor Harmonie Erkner 1884 e.V.
(Dld.)
King's Lynn Male Voice Chor (GB)
Vordens Mannenkoor

25 mei 2001 in de
Christus Koningkerk te Vorden
aanvang 20.00 uur.
Toegangsbewijzen è f 10,- verkrijgbaar bij de
VW-kantoren van Vorden en Hengelo (Gld.)

Zondag
20 mei

Plantjesmarkt

van de prijs
(U betaalt de helft van het
artikel met de laagste prijs,
aanbiedingen uitgezonderd).

Aanbieding

SLAAPZAKKEN
zeer goedkoop

FASHION
mode voor het héle gezin
Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
Raalte - Terborg - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

en vele
campingartikelen

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1,7255 XZ Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-461360

www.compusystem.nl
KeuzePC

v.a. f 1.695,-

AMD Duron 700 Mhz, 128 Mb intern geheugen, 10 Qfei harddisk
f 1.695,AMD Duron 800 Mhz, 128 Mb intern
20 Gb harddisk
f 1.845,AMD Athlon Thunderbird 900 MHz, 1 £
K f 2.095,AMD Athlon Thuncjerbird iUpö::Mhfe t2§ WD IM
20 Gb harddisk f
2.245,-

SpelletjesPC

V.a.f 2.245,-

AMD Athlon ThundeifJrd
128MB
;n, 20 Gb Harddisk
NVidia Riva TNT2 32Mb M6«J
iisk
Ü 2.245,AMD Athlon Thunderbiiz| 128 MB intern geheugöri,
Geforce II MX 32 lp AGR$«3AT
ijsi
j^f 2.345,PC-133 MHz.. UDMA 66 f M 00 ATX fv
VGA, PC '97 éound, 52 x AOpen CDROM,
1,44MB Diskdrive,Mdi-Tbwer

d, 64 MB (behalve bij de SpeiletiesPC)
iern, 10 /100 l
'werkkaart,

Scott 15 inch TFT-monïtor
voor maar f 1299,UptIGS!

^^^BBi^

17 inch monitor f 459,- • i.p.v. CD-ROM een LG 8 x 4 x 32 CD-Brander f 159,- en
12/40 DVD-Speler f 50- • HP 840C Printer f 285- • USB Scanner 48-Bit f 179• Multimedia toetsenbord f 35,- • Alle andere onderdelen op aanvraag.

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

ABC - Automotive Business Consultancy
verzorgt in Vorden*) op basis van open inschrijving, een geheel verzorgde
VCA basis veiligheidstraining voor uw operationele medewerk(st)ers.
De exameneisen zijn universeel en wijken niet
af per branche.
De training is daarom ook universeel en geeft
dus bij uitstek mogelijkheden om met andere
bedrijven te combineren!
Op basis van 4x1 training per week bent u
in staat om in de 5e week aan het examen
deel te nemen.

De 'all-in' trainingen zijn inclusief: kosten voor locatiehuur, lesmiddelen, lestoetsen,
cursusboeken, examenaanvraag en de examenkosten, een broodmaaltijd, alsmede
de koffie. Alleen uzelf meebrengen, goede zin en een ballpoint is voldoende . . .
Genoemde prijzen zijn per persoon.
VCA basis veiligheid:
4 x 1 training/week van 16.00 uur tot 20.00 uur.
Daarna 1 examen deel van 18.00 uur tot 20.00 uur.
All-in prijs: f 630, - (€ 285,88) excl. btw.
VCA veiligheidsopleiding voor leidinggevenden:
(nodig wanneer het bedrijf gecertificeerd wil worden.)
Idem als de basisopleiding, aangevuld met 1 dagdeel 'kopcursus'. Dus 5 weken lang
1 training/week. Daarna 1 examen deel van 18.00 uur tot 20.00 uur.
All-in prijs: f 730, - (€ 331,26 ) excl. btw.
Trainingen op de bedrijfslocatie zijn reeds mogelijk vanaf f 475,- (excl btw)
per persoon! Vraag onze informatie!

Uw
beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ DE BEDRIJFSVERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging Oost-Nederland is dé
arbeidsbemiddelaar voor de agrarische sector, bouw,
grond-, weg- en waterbouw, metaalsector, groenvoorziening en transportsector.

In de bouwsector zijn wij in toenemende mate actief.
Het gaat dan met name om bouwwerkzaamheden die wij
uitvoeren voor bij ons aangesloten agrariërs. De werkzaamheden betreffen nieuwbouw, verbouw en renovatie van agrarische
bedrijfsgebouwen in de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe en Flevoland.
IN VERBAND MET UITBREIDING VAN DEZE ACTIVITEITEN ZOEKEN WIJ VOOR
EEN VAN ONZE BOUWPLOEGEN MET SPOED

EEN:

Meewerkend voorman bouw
UW FUNCTIE

Als meewerkend voorman in de bouw voert u de diverse timmer- en metselwerkzaamheden zelfstandig en in samenwerking met uw collega's uit. Daarnaast
geeft u leiding aan een kleine groep mensen en bent u verantwoordelijk voor een
goede samenwerking binnen de bouwploeg. Uw werkgebied omvat de driehoek
Zutphen, Arnhem en Doetinchem.
UW PROFIEL

U beschikt over ruime ervaring als meewerkend voorman. U bent een zelfstandig,
sociaal en motiverend persoon. U heeft ervaring in het werken in teamvervand en
heeft technisch inzicht en ervaring in zowel metsel- als timmerwerkzaamheden.
Daarnaast bent u woonachtig in bovenstaande regio en beschikt u over eigen
vervoer.
ONS AANBOD

Wij bieden u een afwisselende functie met een vast dienstverband en een goed
salaris, conform de CAO-Bouw. Onze arbeidsvoorwaarden zijn goed en u heeft de
mogelijkheid om gebruik te maken van een spaarloonregeling en
PC-privéproject.
UW REACTIE

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer
informatie? Neem dan contact op met
de Agrarische Bedrijfsverzorging,
0900-9896, en vraag naar Jan Poortman.
Bezoek ook onze internetsite
www.bedrijfsverzorging.nl.

arische
Bedrijf sverzorging
Oost-Nederland

Geef hei door,
rechts gaat voor

Geplande periodes:
1: laatste week mei t/m laatste week juni (snel inschrijven!)
2: laatste week augustus t/m laatste week september
3: eerste week oktober t/m laatste week november
Opgave:
Onder vermelding van de gewenste periode, naam van de cursist en
de bedrijfsnaam.
via tel: 0575 553495
of fax: 0575554013
e mail: info@abc-web.nl
Wilt u meer weten van onze diensten en producten?
kijk dan op: www.abc-web.nl

Voor onze woonvoorziening aan
de Weppel in Vorden hebben wij voor
een tijdelijke periode (augustus t/m
december 2001) een parttime (40%)
vacature voor een

groepsbegeleider m/v

2 bossen chrysanten
4 fuchsia's
4 geraniums

8,95
10,00 bloemen en planten
10,00

4 Spaanse margrieten 10,00

jw
T }-

DE MARKT. VAN ALLE AAARKTEN THUIS.

Beschik je voor de functie van groepsbegeleider over een afgeronde opleiding
in de gezondheidszorg met kwalificatieniveau 3 en vind je het leuk om met
verstandelijk gehandicapten te werken?
Neem dan contact op met
Gijs Waardenburg, zorgmanager,
telefoon 06-12995979 of de woning
tel. 0575-552602.
Je schriftelijke sollicitatie kun je sturen
naar De Lathmer, t.a.v. Petra Boerboom,
Postbus 2, 7384 ZG Wilp.

t
de Lathmer
De Lathmer is een organisatie
roorzorg- en dienstverlening
aan mensen met een handicap.
Aan ruim 660 dienten van alle
leeftijden bieden we zorg en
ondersteuning, maar ook dagbesteding en rrije tijdsinrulling.
We doen dit op een open eigentijdse wijze, waarbij de wensen
en behoeften van de individuele
dient centraal staan.
Daarbij werken we nauw samen
met diverse regionale partners,
norendien bestaat het roornemen om in 2001 te fuseren
met de Stidiïing b'estog.
Minnen onze organisatie, met
woningen in Wilp, Twello, Raal
te, Vorden, Holten, Locbetn.
Derenteren 7Mtphen werken
nam 1100 medewerkers.

