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Toerfietsers van 'De Achtkastelenrijders'
startklaar voor tocht vanaf de Noordkaap

Gemeente

Vorden

Zie p a g i n a 4 en 5 van d e z e u i t g a v e

avontuur begint woensdagmorgen 28 mei. Niet op de fiets maar
met de fiets! Het gezelschap vertrekt namelijk s'morgens om 6.00
uur in twee campers en een bus
vanaf het gemeentehuis in Vorden. Behalve de fietsen uiteraard
ook onderdelen en niet te vergeten een "berg voedsel", want om zo
lang te kunnen fietsen dient materiaal en voeding in orde te zijn.
Eenmaal bij de Noordkaap aangekomen, een paar dagen rust en
dan begint op 4 juni de terugtocht
naar Vorden. De redactie van "Contact" wenst hen daarbij een goeie
reis en een behouden terugkeer.

Van links naar rechts Harrie Eggink, Henk Ebbink en Henk Arfinan
3200 KILOMETER IN 22 DAGEN!

Reeds 20.000 euro voor het Universitair Kindercentrum St. Radboud
in Nijmegen!
Harry Eggink gaat de trap op naar
boven en komt terug met een grote landkaart van Noorwegen. "Kijk
hier ligt de Noordkaap en van
daaruit vertrekken we voor onze
fietstocht naar Vorden. Een afstand van 3200 kilometer", zo zegt
de man die binnen de VRTC "De
Achtkastelenrijders" op het idee
kwam een dergelijke monstertocht op de fiets te organiseren.
Woensdagmorgen 28 mei vertrekken ze naar het hoge noorden.
Terwijl echtgenote Annie Eggink
iedereen van koffie met koek voorziet vertellen Harrie Eggink, Henk
Ebbink en Henk Arfman over het
aanstaande fietsavontuur. Een gebeuren, zo blijkt uit hun verhalen,
dat niet zomaar eventjes uit "de
losse pols" is geregeld. Er is wel
terdege een uitgekiende voorbereiding aan vooraf gegaan. Henk
Ebbink, niet alleen voorzitter van
de VRTC "De Achtkastelenrijders",
maar tevens ook voorzitter van het
organisatiecomité zegt: "Onze vereniging werd in 1980 opgericht,
uiteraard met de bedoeling om
fietstochten te organiseren en te
rijden. Veelal eendaagse ritten,
maar toch ook wel meerdaagse
fietstochten".

Henk Arfman: "Eén van de mooiste
tochten vond plaats in 1983 toen
we in één dag van Parijs naar Vorden fietsten. We deden dat met
een ploeg van zestien man", zo
wist hij zich nog als de dag van
gisteren te herinneren.
Bij Harrie Eggink "spookte" het al
lang door zijn hoofd om een nog
grotere tocht te fietsen. Harrie
daarover: "In maart 2001 heb ik
het idee gelanceerd om van het
noordelijke puntje van Europa
naar Vorden te fietsen. Een plan
dat tijdens een ledenvergadering
van de club uitvoerig werd besproken. Iedereen die mee wilde fietsen kon zich opgeven. Wel hebben
we als bestuur aan de leden ge-

vraagd om bij hun beslissing niet
over één nacht ijs te gaan maar
eerst eens over een aantal criteria
na te denken.
Bij zich zelf te rade gaan: Wil ik
zelf graag mee? Mag ik mee van
het thuisfront? Kan ik het met
mijn werkkring realiseren? Heb ik
het geld ervoor? Ben ik fysiek wel
in staat een dergelijke tocht te fietsen? Allemaal dingen die je je van
te voren wel moet realiseren", zo
zegt Harrie Eggink
Uiteindelijk ontstond er een clubje van negen toerrijders die het
wel aandurfden. Onlangs moest er
toch nog eentje afvallen omdat hij
van zijn baas geen 5 weken vacantie kon krijgen. De acht toerrijders
die het avontuur aangaan zijn:
Henk Arfman, Henk Ebbink, Harrie Eggink, Gerard Franzel, Reynold Harmsen, Jan Klein Wassink,
Albert Scheffer en Frans de Wit.
Als begeleiders gaan Annie en Harrie Baank en Gerrie en Gerrit
Harmsen mee. Het gezelschap gaat
de tocht geheel op eigen kosten
maken dat wil zeggen 2500 euro
per persoon!
KINDERCENTRUM ST. RADBOUD

Henk Ebbink: "We willen niet alleen deze tocht fietsen maar we
wilden er ook graag een goed doel
"aanhangen". Zo vernamen we dat
een werknemer van één van onze
leden een ziek kind heeft dat in
Nijmegen wordt verpleegd. Toen
we dat hoorden hebben we tegen
elkaar gezegd, nu gaan we proberen om sponsors te vinden, om gelden bijeen te krijgen, om daarmee
een bijdrage te leveren voor een
kindvri endelij k "Beterhuis" in het
in aanbouw zijnde Universitair
Kinderziekenhuis St. Radboud in
Nijmegen.
Dit "Beterhuis" is met name bestemd voor die kinderen die langdurig in het ziekenhuis moeten
verblijven voor bijvoorbeeld een
beenmergtransplantatie. De "Achtkastelenrijders" wil met deze actie
een bijdrage leveren aan de verbe
tering van de recratieve mogelijkheden en de schoolse vorming en

nazorg van het kind. Voor die
bouw is heel veel geld nodig", zo
zegt Ebbink. (Voor het ziekenhuis
alleen al is momenteel reeds 1,5
miljoen euro ingezameld en is er
nog ruim 400.000 euro nodig, om
maar even wat 'cijfers' te noemen!)
De toerfietsers stelden zich zelf als
doel om 25.000 euro bijeen te krijgen. Dit met als motto: Een gezond
kind heeft duizenden wensen, een
ziek kind maar één ! Vervolgens
werden diverse bedrijven en instellingen aangeschreven. De reactie
was verbluffend. Het overtrof de
stoutste verwachtingen. 10.000 euro in de periode van afgelopen de
cember tot april. Half mei stond de
teller op 19.000 euro!
En nog steeds stromen de giften
binnen. Nog recent, vorige week
zaterdagavond tijdens de skeelermarathon in Vorden, de helft van
de opbrengst van de verkochte programmaboekjes werd voor genoemd doel beschikbaar gesteld.
Een paar dagen later in Lochem,
tijdens een golfclinic werd het prijzengeld voor het goede doel overgemaakt.
De toerrijders zijn er rotsvast van
overtuigd dat de 25.000 euro bijeen wordt gebracht, Er kan nog
steeds bij de Rabobank gestort
worden op rekeningr. 1255.00.645
t.n.v. 'De Achtkastelenrijders' te
Vorden onder vermelding van 'De
Noordkaap'. De datum om aan het
kinderziekenhuis de 25.000 euro
te overhandigen is al bekend: 13
juli aanstaande.
De acht deelnemers hebben zich
de afgelopen maanden terdege op
deze monstertocht voorbereid. De
coureurs in leeftijd van 26 jaar 56 jaar hebben al vanaf januari
zo'n 3000 trainingskilometers ge
fietst. Vanaf 4 juni dient in 22 dagen
(inclusief enkele rustdagen) 3200
kilometer fietsend te worden afge
legd. Op 20 juni gaan de rijders per
boot van Oslo naar Frederikshaven.
Dan nog zes dagen fietsen door
Denemarken en Duitsland om vervolgens vrijdag 27 jui a.s. weer
in Vorden te arriveren. Het fiets-
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E HET HART VAN CONTACT

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Donderdag29 mei Hemelvaart 9.00 uur ds. 1). Westerneng (gez. dienst
in gereformeerde kerk).
Zondag J juni 10.00 uur ds. J. Kool, Heilig Avondmaal.
Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 29 mei Hemelvaart 9.00 uur ds. A. Hagoort.
Zondag l juni 10.00 uur ds. J. Ek (Brummen).
Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 29 mei Hemelvaart 9.00 uur ds. D. Westerneng.
Zondag ljuniW.QQ uur ds. D. Westerneng (viering Heilig Avondmaal);
19.00 uur ds. D. Westerneng (viering en dankzegging Avondmaal).
R.K kerk Vorden
Donderdag 29 mei Hemelvaart 10.00 uur past. Wassink Communie
viering m.m.v. Cantemus Domino.
Zondag J juni 10.00 uur viering.
R.K. kerk Vierakker
Woensdag 28 mei 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. volkszang.
Donderdag 29 mei Hemelvaart 10.00 uur Woord-/communiedienst
m.m.v. herenkoor.
Zaterdag 31 mei 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. volkszang.
Zondag J juni 10.00 uur Woord-/communiedienst m.m.v. herenkoor.
Weekendwacht pastores
geen opgave.
Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u
om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost
te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door Apotheek
Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575)
52 57 28.
Tandarts
29-30 mei (Hemelvaartsdag) D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573) 45 24 00.
31 mei-ljuni PJ. Waart, Barchem, telefoon (0573) 44 17 44. Spreekuur
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel, (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.4519.30 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 ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.
Politie tel. (0900) 88 44 (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) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112. b.g.g. (0570) 63 32 22
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72.
Dierenarts tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepèl. Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CL Zelhem. 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 (0314)
62 61 40. Voor overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl
Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie, tel. (0575)
55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Tliuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.
Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraamzorg" en Jeugdgezondheidszorg.
Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033) 46 25 678.
Pedicure L, Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08;'Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs (0575) 44 19
42.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke. telefoon (0575) 55 12 56.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a. tel. (0575) 55 27 49
Of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.
Hannie ten Hoopen, Praktijk voor Rouwbegeleiding. Tel.
(0575)461332.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14,00-1730
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur. zaterdag 10.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m vrijdagvan 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdagen zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66
68. Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20
21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.
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) 54 41 41. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmcring info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma, t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 Of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum. Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo. tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen (0315)
68 32 49 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel, (026) 35 99 999.
Oefentherapeut Cesar M, Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. (0575) 55 57 63.
Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost, teL (0575)
546057.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes

• Heeft u 2 rechterhanden nodig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 13 36.

zijn uitsluitend
culioren en verenigingen, géén handelaren. Minimumprijs €5.50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
K] brieven onder nr. ol inlichtingen €2,25 extra, larieven gelden
bij contante bet. M
i dient te worden, wordt hier
voor €2,25 administratiekosten in rekening gebracht. Anonieme ot dubieuze
opgaven worden niet geplaatst Telefonisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis h
de geplaatste advertentie dient wel verrekend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen. TeL
(0575) 55 29 16 b.g.g. 06 516 01

• Afslanken en fitter? Dat
kan! Ik maak graag met u een
persoonlijk verantwoord plan.
Bel voor info Jerna Bruggink,
tel. (0575) 46 32 05.
• De Stichting Veiling Commissie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meubelverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.

snijboontjes
400 gram

• Te koop: 2e hands 5-persoons caravan (i.z.g.st.), inclusief wintertent; met berging
en luifel. Prijs €2.000,-. Tel.
(0575) 46 42 99.

Hand- en pers-

55 68 76.

• Gevraagd 2x 's middags in
de week: hulp voor paarden.
Tel. (0575) 55 17 57 na 18.00
uur.

• Werkende vrouw (38) zoekt:
zelfst. woonruimte, liefst met
moes-/siertuin. Tel. (0575) 56
48 12 of 06 11095225.
• Gezocht: hulp in de huishouding voor 1 ochtend in de
week. Tel. (0575) 55 21 65.

-j go fitness-salade

149

200 gram
Veldverse...

Kant en klaar!

zomerzuurkool
500 gram

bospeen
245 per
bos
Dauwtrappen? Appel happen!

sinaasappelen
15 stuks
11s er weer tijd voor!

2*9

Jonagold
hele kilo

€

249

500 gram, gratis geschild

De Echte
Groenteman Vorden
Freddie Letink

• Gevraagd: hulp in huis 1x
per week, buitengebied Vorden (Linde). Tel. (0575) 55 27
39.

met Hemelvaart vroeg op...

€ l•

• Ben je ook gek! Op fietsen? Kom dan zondag 1 juni
2003 aan de start bij Herfkens
voor de gezinstocht van 20-40
km. Start vanaf 13.00 uur. Tot
ziens op 1 juni. Toerclub Baak.

• Gezocht: zelfstandige oppas of echtpaar voor onze
• Gevraagd: overdekte staldochter Marijn van 4 en zoon
ling voor toercaravan. Tel.
Teye van 2. Maximaal 6 dagen
(0575) 55 28 30.
per maand. In bezit van rijbe• Gevraagd: radio's, tv's en wijs. Wij gaan wonen op de
Gazoorweg in Vorden. Belt u
wasmachines. Bel 06 50433
a.u.b. (0172) 685721.
624.

• Te koop vers van het land:
bloemkool, spitskool, sla en
andijvie. Aardappelen. Sla-,
andijvie-, rode biet-, peterselie-, selderie-, komkommer-,
paprika-, tomaten- en courgetteplanten. Rode-, witte-, spruit-,
broccoli-, spits- en bloemkoolplanten. Elke dag verkoop aan
huis en zaterdagmorgen verkoop van aardappels, groente
en fruit van 9.45 tot 12.00 uur
op de parkeerplaats van Pannenkoekenrestaurant Kranenburg. André Snellink, Bekmansdijk 4, Vorden, tel. (0575)

Geldig dinsdag 27 mei t/m zaterdag 31 mei.

Door ons zelf versgesneden...

• Te koop: dagelijks vers geplukte aardbeien. F. van Amerongen, Schuttestraat 14, Vorden, tel. (0575) 55 64 08.

17 57 na 18.00 uur.

• Stichting CCK, Kranenburgs
Belang en Kranenburgs Carnaval organiseren „Zomerspektakel Kranenburg" op
het feestterrein in het Jonkersbos te Kranenburg. Vrijdag 13
juni vogelschieten, aanvang
19.00 uur. Zaterdag 14 juni
kinderspelen aanvang 12.45
uur. Pats Boem Show: open
podium, info en opgave (0575)
55 91 49, aanvang 16.30 uur.
Bosfeest m.m.v. rock and rollband „The Hurricanes", aanvang 20.30 uur.

ASPERGECAMPAGNE!

516.

• Te koop: lieve Dartmoorpony 110 cm, merrie 15 jaar;
• Te koop gevraagd: oud incl. zadel en hoofdstel, € 450.Tel. (0575) 44 1555.
ijzer, metalen en dakpannen. Tel. 06 50433 624.
• Gevraagd: hulp in de huis• Grote inboedelverkoop 2e houding voor één ochtend per
week per half juli op de GaPinksterdag maandag 9 juni.
zoorweg in Vorden. Belt u
Aanvang 10.00 uur tot 17.00
a.u.b. (0172)685721.
uur. Van bureaustoel tot rolator, van camouflagehemden tot
• Vutter biedt zich aan vanafdekzeil. Van antiek tot nieuw.
af 28-5-03. Als: tegelzetter,
Te veel om op te noemen.
stucadoor, metselaar, tuinman,
Baakhofweg 6 bij ruïne weg
stratenmaker en tevens de
Baak-Steenderen. Inl. 06 509
grootste leverancier van kerst76358.
bomen in de regio. Bel: 0900Tonnie.
• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
• Gratis 3 ha (kruidig) grashouden veiling, pleinmarkt en
land. Zelf maaien. Tel. 06 5337
boekenbeurs. U kunt deze
9132.
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
• Hebt u nog bruikbare spul8 6 / 5 5 3 0 8 1 en 55 16 73.
len voor de rommelmarkt van
• Gevraagd: hulp in de huis- muziekvereniging „Crescendo"
uit Hengelo op 21 juni? bel dan
houding 2x per week, buiten(0575)46 1782.
gebied Vorden. Tel. (0575) 55

• De KunstKring heeft de
Berkelzangers uitgenodigd
te komen zingen in de Orangerie op zondagmiddag 1 juni
van 15.00 tot 17.00 uur. Entree
voor leden van de KunstKring
€6,50 inclusief 1 consumptie.
Niet-leden €7,50 inclusief 1
consumptie. Entreekaarten zijn
verkrijgbaar op vrijdagmorgen
in het Huus, Wïldenborchseweg 15 te Ruurlo en via tel.
(0573) 45 38 30 en bij de ingang van de Orangerie. Zaal
open vanaf 14.00 uur.

Uw asperges GRATIS geschild in de

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17
internet: www.de-echte-groenteman.nl
ZONDAG 1 JUNI: KOOPZONDAG VORDEN
LAAT U DOOR ONS VERRASSEN!

Vlaai van de week:

Vordense vlaai
groot €

90

klein €

5:90

Roombotercake
nu€

3i25

Aanbiedingen geldig van 28 mei t/m 3 juni 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT
De Echte Bakker Dar proefje!
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Ze zijn er weer de

HOLLANDSE
NIEUWE
Vanaf woensdag 28 mei volop
verkrijgbaar bij:

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

COMPUTER?

www.decorsign.nl
computers
componenten
software
en service!
Groenloseweg 48 Ruurlo
Tel.(0573)454109
SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:
afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding?
Dit kan met
Herbalife-producten
Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl
of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604
Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Vishandel

'Hengel'
Raadhuisstraat 51a, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 34 60

Dagmenu's
27 mei t/m 30 mei 2003
ophalen € 6.00
of bij ons opeten € 7.25
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch
reserveren, belten kan de hele dag.
Dinsdag 27 mei
Wiener schnitzel met aardappelsalade, groente / ijs met siagroom.
Woensdag 28 mei
Aspergesoep / Hol. biefstuk met kruidenboter en geb. aard., groete.
Donderdag 29 mei
Saté de Rotonde met pindasaus, frieten en salade / yoghurt friss
met fruit.
Vrijdag 30 mei
Champignonsoep / geb. tonijn met groente en geb. aardappels.
U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer
(0575)551519
Ook a*te-carte geopend.
Diner-cadeau-ehecques • ijssalon • lunch
* catering. Graag tot ziens
Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden
Thomas, Wendie en medewerkers.

l
<0 Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze

Na een kort en krachtig overleg hebben

•

zoon en ons broertje
Willem Marinus

Mark

besloten te gaan trouwen op zaterdag 7 juni
2003 om 10.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Hij is geboren op 15 mei 2003.
Wim, Annet, Rik en Bart Harenberg

l
| „de Brandsenberg"
l

Vc>ii/de/ae&oo>iie< on/ 10 mei/ mos/ j& mooier/
dan/ utij/ ooit hadden du/wen doornen/,
<
~\\Jaanom/? (ten/ f^e W dagen/ later'
on/ 20 mei/ toen/ meei/ van/ ons/ afgenomen/?
Soo n/ &uiel&&aai/ meisje/ esv stesvk teaeiijA',
ute/ voedden/ ons/ mei/ fatt/ zo/ ufe.
^e/ h#&i> aeAjachten/ een/ anee/rtifJie at/tijd/.
^emcnewid/ dooi/ uerduet/ mae&len/ we/ ^e talen/ aaan/,
en/ ai' uia& [e/ maat/ uooi/ even/ in/ on& teuen/,
f e he.<bt/ ons/ heat ve^ tiende aeaeven/.
c
@ndanks' a/ ne(/ aemi& e/n/ de/ wieseii^
zu£> fe (tooi/ alüjd in/ onze hotten/ zijsi.
'lllei&fe fe UM& zo/ uteihom/.
^)e> papa/ en/ mama».

Herbert Barink
&
Sigrid Tennissen

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
11.15 uur in de Remigiuskerk te Hengelo (Gld.).

u vi Ljciarv
Schooldijk 4, 7223 KM
Baak

k>

U bent van harte uitgenodigd op onze receptie om 15.00 uur in zaal „Het Witte Paard",
Ruurloseweg 1 te Zelhem.

(S«S^SS««S«*««^««S«®®®SSS®®®S«--S®S®S.S««®

i

fy Wij zijn dolblij met de geboorte van onze zoon
Ons adres:
Prins Bernhardlaan 1
7255 DD Hengelo (Gld.)

Niek
Joris Mare
Torn Schols & Marcella Siemerink

| Kon. Emmastraat 12
7271 GR Borculo
| Tel.(0545)275433

....... ...

...... v
i
l
Op 27 april j.l. waren wij 25 jaar getrouwd.
j
|

i

j
$

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter
en mijn zusje

......

....

Ab& Willy Hartelman

i
i

Wij willen dit graag vieren op vrijdag 13 juni
2003.

Op mijn teentjes kijk ik
over 't randje van de wieg.
Dag, klein zusje, ik vind je lief.

i

r>?i zo.

^---------------------. .-----.------------------------------v

| 15 mei 2003.

i

Ons huis is niet zo groot,
daarom mag het ook

Marion

Hoetinkhof 135
7251 WJ Vorden
, ... . ......

Quinty Wolsink
* 10-5-2003

f 20-5-2003

J

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 18.00
uur bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.
$

Met veel verdriet geven wij kennis van het overlijden
van ons dochtertje

Anita en Dennis Wolsink
Pukkie

'

Dorpsstraat 51
7261 AV Ruurlo

'•

Quinty is zaterdag 24 mei in besloten kring begraven
op de Algemene Begraafplaats te Ruurlo.

J

geboren op 19 mei 2003 om 04.23 uur.
$

Bart, Bianca en Niels Masselink

Na een dienstverband van 33 jaar bij de
Rabobank Graafschap-West is de heer

<*> Het Heijink 3
$ 7251 VC Vorden
| Tel.(0575)554289

/ dlfindocnlei/ en> ni
ij/ ivos/ een/ uiande/t/, een/ mf.i&^e/, zo mooi.
adden/ fe< zo ataaq/ (u.^ on&> luitten* fioude-n/,
helaas mocfu/ dit niet zo zijsi/.
c
~Met aee^l ons/ veel' ueidiict,
maar wielen dtn>n tdij/[on/niet.

Jan Krooi
Algemeen Directeur

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur en na 21.00 uur.
Graag even bellen als je wilt komen.

met ingang van 15 april jongstleden
vervroegd uitgetreden.

Gerrit & Milie Wolsink
llse & Niek

.............................. . . ... ... ... . ... . .v

l

U wordt in de gelegenheid gesteld om afscheid
van de heer Krooi te nemen tijdens een informele receptie op vrijdag 6 juni 2003 van 16.00
uur tot 18.30 uur in Hotel-Restaurant Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Trots en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon
en mijn broertje

NOs

i

Rabobank Graafschap-West,
Anton Huirne, voorzitter Raad van Toezicht
Manda Oplaat voorzitter Bestuur

| Nils is geboren op 25 mei 2003 om 00.20 uur
en weegt 3720 gram.
André Blom, Carolien Voortman en Iris
Soldatenhuis 13
7261 VH Ruurlo

....

..

| Wij rusten van 13.00 tot 15.00 uur en na 22.00 uur.
$
v
.-......... ..... ...........
- - ..•—..- - •

.........

.............. —......,-,
•«•
bedanken voor de felicitaties, Ü

Wij willen iedereen
kaarten, bloemen en cadeaus die wij mochten ontvangen op ons 50-jarig huwelijksfeest.
Hennie Boersbroek
Stientje Boersbroek-Lindenschot

Serge Dostal
en

Josette Meier
gaan trouwen op 30 mei 2003 om 12.00 uur
in het gemeentehuis van Vorden.
Ons adres blijft:
Onsteinseweg 8
7251 ML Vorden
. . ... . .

.... . .

Willy & Grada Eskes
Wilbert & Bianca
Ruurlo, 20 mei 2003

Zeer dankbaar zijn wij voor het hartelijk medeleven en
de grote belangstelling na het overlijden van onze lieve
vader, opa, overopa en broer

Gerrit Jan Cornelis Oonk
Het is voor ons tot troost geweest en heeft ons erg
goed gedaan en kracht gegeven, ook voor de toekomst.
Uit aller naam:
H.R. Strang-Oonk
Vorden, mei 2003

Vorden, mei 2003
Brandenborchweg 6
- - • • ..... .......... . . . ... . . . - . . .... ......... .......;.v

Dankbetuiging

Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed,
als je iemand die je liefhebt, verliezen moet.

Bij deze willen wij een ieder hartelijk bedanken voor de
steun die wij ontvingen na het overlijden van onze lieve
vader, groot- en overgrootvader

.......

Hugo van Ditshuizen
en

Julia Hamers

Wij willen graag iedereen bedanken die, op welke wijze
dan ook, hetzij met een brief, kaart, bloemen of een
handdruk, hun medeleven heeft betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van onze lieve en zorgzame
vader en opa

gaan trouwen op vrijdag 6 juni 2003 om 10.00
uur in het gemeentehuis van Vorden.

Engbert Hendrik Elkink

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
11.30 uur in de St. Antoniuskerk te Kranenburg.

Het heeft ons geweldig veel steun gegeven.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Vorden, mei 2003

Henk

U bent van harte welkom op onze receptie
van 15.30 tot 17.00 uur in HCRStegeman,
Dorpsstraat 1 te Laren (Gld.).
Ons adres:
Stuwdijk 1
7251 KL Vorden

Berend Wentink

;j: Lieve Floor

Gerrie en Hans
Marije
Kaylev

Voor ons was je de mooiste
en liefste Golden Retriever.

Arjan

Wij willen je bedanken
voor de 12 dierbare jaren!

Jannie en Jan
Damy

Je familie

Mei 2003

(t......

Gemeente

Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax: (0575) 55 74 44
E-mail: gemeente.vorden@vorden.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251 AZ Vorden

Openingstijden
gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag van
08.30-12.00 uur en
woensdagmiddag van
14.00-17.00 uur

Avondopenstelling
burgerzaken:

Wijziging route lijn 193
in Wichmond
Buurtbus lijn 193 (Vierakker/Wichmond - Vorden/Zutphen en v.v.)
wijzigt vanaf 2 juni tijdelijk haar
route in Wichmond in verband
met de wegwerkzaamheden in
het dorp. De buurtbus rijdt vanaf
deze datum door de Beeklaan in
plaats van over de Dorpsstraat.
Er komt een tijdelijke halte ter
hoogte van Beeklaan nummer 7
en de halte op de Dorpsstraat bij
de voormalige supermarkt
verdwijnt tijdelijk.

De laatste donderdag van elke
maand (behalve in juli)
van 18.30-19.30 uur

Extra avondopenstelling afdeling
burgerzaken

Spreekuren burgemeester
en wethouders

Op donderdagavond 12 juni is
de afdeling burgerzaken van
18.30-19.30 geopend.

• Burgemeester EJ.C. Kamerling
Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur
• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur
• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 10.00-11.00 uur
Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Dorpsstraat 42, achter
café Eskes
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 14.00-20.30 uur
• Woensdag: 14.00-17.30 uur
• Donderdag: 14.00-20.30 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

C o l o f o n :
'Gemeente Vorden Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Vorden
Redactie: bureau voorlichting
Tel: (0575) 55 75 06
E-mail: m.arends@vorden.nl
De artikelen staan ook op de
website van de gemeente:
www.vorden.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie
over de gemeente.

Vorden

Nieuwe milieustraten in Vorden,
Kranenburg en Wichmond
binnenkort in gebruik
Onze leefomgeving is belangrijk. Om deze zo schoon en gezond
mogelijk te houden is het nodig het afval dat we produceren te
scheiden. De gemeente biedt hiervoor de voorzieningen. Zo heeft u
thuis een groene en grijze container en een chemobox. Er zijn echter
soorten afval die hier niet in thuis horen. Bijvoorbeeld glas en oud
papier. Daarvoor plaatst de gemeente drie nieuwe ondergrondse
milieustraten, waar u vanaf half juni terecht kunt.

Welke afvalsoorten
Bij de nieuwe milieustraat aan de
Hoetinkhof in Vorden kunt u net
zoals bij de milieustraat bij de
Super de Boer de volgende
componenten van het
huishoudelijk afval kwijt:
• Glas: twee containers voor drie
kleuren glas (wit, bruin en
groen).
• Oud papier
• Kleding en schoeisel
• Drankkartons: in deze container
kunnen alle soorten drankpakketten inclusief folies worden
gedeponeerd (geen oud papier!),
alsmede lege zuivelpakken.

Onkruidbestrijding
In week 23 en 24 wordt het
onkruid op de trottoirs weer
bestreden. Met uitzondering van
de wijk Joostink gebeurt dit met
een chemisch middel (Roundup
Evolution, werkzame stof glyfosaat). Dit jaar wordt voor het eerst
selectief gespoten. Er wordt een
machine ingezet die onkruid
detecteert en alleen op die plekken
spuit. Als u niet wilt dat gemeentewerken het onkruid op het
trottoir bij u voor de deur met
chemische middelen bestrijdt,
dan kunt u het zelf verwijderen.
De machine spuit op schone
gedeelten niet. In het najaar volgt
nog een tweede ronde.

voorzieningen (meerdere fracties
bij elkaar) leidt tot een beter
inzamelresultaat. Bovendien zien
dergelijke milieustraten er fraaier
uit en leiden zij bij een goede
inzamelfrequentie tot minder
zwerfvuil.

Milieustraat Super de Boer.
De milieustraten komen op de
kruising Hoetinkhof/Dokter C. Lulofsweg in Vorden, naast school
De Kraanvogel aan de Eikenlaan
in Kranenburg en op de Baron v.d.
Heijdenlaan tegenover de voormalige Rabobank in Wichmond.
In het centrum van Vorden (achter
supermarkt Super de Boer) staat
sinds vorige zomer al een milieustraat. De voorziening wordt

inmiddels veelvuldig gebruikt.
Vooral papier en glas worden veel
gedeponeerd. De ondergrondse
milieustraten vervangen de
bovengrondse opslag van een
aantal afvalcomponenten en
worden landelijk steeds meer
toegepast. De gemeente Vorden
kiest voor ondergrondse
milieustraten omdat een
bundeling van goede

De milieustraten in Kranenburg
en Wichmond worden kleiner.
Hier kunt u alleen terecht met
glas en papier. Overigens zijn de
glascontainers in de milieustraten
aan de boven- en onderkant geïsoleerd met speciaal isolatiemateriaal
om geluidsoverlast te voorkomen.
Voor meer informatie over de
nieuwe milieustraten kunt u
contact opnemen met de afdeling
milieu van de gemeente,
tel. (0575) 55 74 74.

Oud papier te vaak in grijze container
Helaas is gebleken dat in het
eerste kwartaal van 2003 maar
liefst 9.088 kilo minder oud
papier apart is aangeboden, dan
in het eerste kwartaal van 2002.
Veel van dit papier belandt
onnodig in de grijze container,
terwijl het verwerken van afval
uit de grijze container € 100,- per
ton kost en het verwerken van
oud papier € 50,-. Daarnaast verdienen verenigingen aan het papier
dat zij inzamelen. Genoeg redenen dus om papier van ander afval
gescheiden te houden en op de
vaste dagen aan huis op te laten
halen door de verenigingen.
Op zaterdag 31 mei halen voetbalclub Ratti in een deel van Vorden
en muziekvereniging Jubal in

Vierakker/Wichmond aan huis
papier op. Op zaterdag 7 juni doet
het Vordens Mannenkoor dit in
Vorden noord en op 21 juni in
Vorden zuid. Zie uw afvalkalender
voor andere inzameldata in 2003.
Zet uw oud papier op de ophaaldag zichtbaar aan de weg. Het liefst
in een doos of papieren tas of
anders gebundeld, zodat het niet
wegwaait, maar in ieder geval
niet los. U kunt uw oud papier
ook naar permanente papiercontainers brengen. Deze staan bij
Sursum Corda op de Almenseweg
33, biljartvereniging K.O.T. op de
Dorpsstraat 18, touwtrekvereniging Vorden Medler op de Ruurloseweg 110, gymnastiekvereniging
WIK op de IJselweg 13 in Vierakker, buurtvereniging Delden op
de Lankampweg l en voetbalclub
Ratti op de Eikenlaan 15 in Kranenburg. Verder kunt u met uw
oud papier bij de milieustraten
terecht. In de gemeente is dus een
groot aantal papierinzamelmogelijkheden.
Het apart houden en inzamelen
van oud papier om uiteindelijk
als gescheiden afvalstroom
verwerkt te worden heeft een
aantal voordelen: De hoeveelheid
(huishoudelijk) afval wordt kleiner,

dus hoeft er veel minder verbrand
te worden. Dat scheelt verbrandingskosten en luchtvervuiling.
Oud papier als grondstof voor
nieuw papier spaart bomen.
De verwerking van oud papier is
veel minder vervuilend dan het
gebruik van hout als grondstof
voor nieuw papier en karton.
Om te bepalen wat wel en niet tot
oud papier hoort, kunt u onderstaand overzicht raadplegen.

Sluiting gemeentehuis
Het gemeentehuis is op 30 mei
(de dag na Hemelvaart) en 5 juni
(in verband met een kennismakingsbijeenkomst voor het
personeel van de vijf aanstaande
Bronckhorstgemeenten)
gesloten.

Scheidingsregels oud papier en karton:
Wel

Niet

Kranten
Tijdschriften en boeken
Reclamedrukwerk (zonder plastic
folie)
Telefoongids/gouden gids
Schrijf- en tekenpapier
Computerprints/faxpapier/kopieerpapier
Enveloppen
Papiersnippers
Cadeaupapier
Eierdozen
Kartonnen en papieren
verpakkingen

Geplastificeerd papier
Ordners en ringbanden (met
metalen klem of plastic kaft)
Vloeistofdichte verpakkingen
(zuivel en frisdrank)
Sanitair papier (zakdoeken, luiers)
Behang en vinyl
Doorslag- en carbonpapier
Foto's
Piepschuim
Verpakkingen van vloeibare
wasmiddelen
Plastic's (draagtasjes, zichtmappen)
Verontreinigd papier (bijv. papier
tussen vleeswaren, koffiefilters)

UlT DE R A A D
De. s t a n d van z a ken
In de Staatscourant van 20 mei 2003
verscheen onderstaand artikel over
de gemeentelijke herindeling.
Verzoek om schriftelijk
commentaar
"De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van de Tweede Kamer is belast
met de schriftelijke voorbereiding
van het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling van een deel
van de Achterhoek, Graafschap en
Liemers en Bathmen, alsmede met
de wijziging van de grens tussen
de provincies. Zij nodigt belangstellenden uit tot het inzenden
van een schriftelijke reactie op
het wetsvoorstel. Na ontvangst
van de reacties brengt de commissie op een nader te bepalen tijdstip een bezoek aan het bij de
herindeling betrokken gebied en
organiseert zij een openbare
hoorzitting. Organisaties die tijdens
de hoorzitting willen inspreken,
dienen dit te vermelden in hun
schrifte-lijke reactie. Na aanmelding bepaalt de commissie welke
organisaties zij op de hoorzitting
spreektijd toekent. De commissie
kent geen spreektijd toe aan individuele burgers. Voor elke gemeente
uit het betrokken gebied wordt

spreektijd verleend aan één delegatie van het gemeentebestuur.
Aan afzonderlijke fracties uit de
onderscheiden gemeenteraden en
aan besturen van plaatselijke
partij afdelingen kent de commissie geen spreektijd toe. Schriftelijke
reacties kunnen tot uiterlijk
donderdag 12 juni 2003 worden
gezonden naar de griffier van de
vaste commissie voor Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties,
mevrouw mr. H.J.M.M. de Gier,
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.
Kamerstukken zijn te bestellen bij Sdu
Uitgevers, Chr. Plantijnstraat 2, 2515 TL
Den Haag, tel. (070) 37 89 880 en zijn
opvraagbaar via de website van de
Tweede Kamer: www.parlement.nl."
Tot zover de publicatie in de
Staatscourant. Eind augustus of
begin september rijden woordvoerders van de diverse kamerfracties een dag per bus door
Oost-Gelderland. De dag na de
rondrit wordt een hoorzitting
belegd waar verschillende
bezwaarmakers hun mening
kunnen toelichten. Bij grote
belangstelling vanuit de regio
volgt mogelijk een tweede
hoorzitting. De oproep van het

Gelders provinciebestuur aan de
kamer om haast te maken zodat
de herindeling per l januari 2004
doorgevoerd wordt, is door de
vaste commissie afgewezen. Er zou
te weinig tijd voor kamerleden
zijn om zich goed door gemeentebesturen en lobbyorganisaties te
laten inlichten. Tal van gemeenteraadsleden en andere burgers van
gemeenten in de regio hebben de
kamerleden bestookt met kritiekpunten op het herindelingsvoorstel. De uiteindelijke behandeling
volgt in het najaar, zo berichtten
de dagbladen.

"In de besluitvormende vergadering van 22 mei jl. heeft de
gemeenteraad besloten een bedrag van € 7.750,- structureel in
de begroting op te nemen voor het realistisch oefenen van de
brandweer (met name speciale hittetrainingen). Daarnaast is
een subsidie van maximaal € 3.750,- toegekend aan Theater
onder de Molen voor de uitbreiding van het aantal plaatsen in
het theater. Verder heeft de raad ingestemd met het Speelruimteplan en inmiddels is dit toegestuurd aan
Gedeputeerde Staten die het ook moet goedkeuren. De voorbereidingen zijn al wel in volle
gang en de gemeente hoopt de vernieuwingen nog
voor de zomer uit te kunnen uitvoeren. Over
het onderhoudplan voor de wegen, waarmee
een bedrag van € 327.000,- gemoeid is, heeft
de raad aangegeven voor het overlagen van
het asfalt (het gaat hier om zes wegen in de (
gemeente) een openbare
aanbestedingsprocedure
Raadsvoorzitter
te willen starten."
E.J.C. Kamerling

Informatieavond voorontwerp
Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
De Reconstructiecommissie
Achterhoek en Liemers
organiseert begin juni enkele
informatiebijeenkomsten over het
rapport 'Grond voor verandering',
het voorontwerp Reconstructieplan Achterhoek en Liemers.
U bent van harte welkom één van
deze bijeenkomsten bij te wonen.
De data zijn: dinsdag 3 juni
in zaal Reijrink in Lievelde,
donderdag 5 juni in zaal
De Boggelaar in Warnsveld en op

woensdag 11 juni in 't Heuveltje
in Beek. Aanvang van de
bijeenkomsten is 20.00 uur.
Tijdens de informatiebijeenkomsten geven de leden van de
Reconstructiecommissie en de
Streekcommissies en andere
deskundigen een toelichting op
het voorontwerpplan. In het
Reconstructieplan staat waar
intensieve veehouderijen kunnen
uitbreiden, waar de natuur
voorrang heeft en waar beide

functies worden gecombineerd.
Ook de bestrijding van verdroging
van gebieden en het aanwijzen
van plekken voor waterberging
worden beschreven. Uiteraard is
er tijdens de avond volop ruimte
voor vragen en discussie. De rapporten en een extra editie van de
Nieuwsbrief Achterhoek en
Liemers zijn beschikbaar voor
geïnteresseerden. U kunt hiervoor
contact opnemen met de provincie
Gelderland, tel. (026) 359 95 48.
Zij sturen u deze dan toe.
De website www.gelderland.nl/
reconstructie/achterhoek en
liemers raadplegen kan ook.

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
Bouwaanvragen
Lichte bouwvergunningen

• Christinalaan 9, J.B. Jansen, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst:
15 mei 2003
• Ruurloseweg 67, MJ.G. Engel, voor het bouwen van een bergruimte/carport,
datum ontvangst: 16 mei 2003
Reguliere

bouwvergunningen

• Dorpsstraat 34, MVO Projecten BV. voor het bouwen van een woning met kantoor,
datum ontvangst: 15 mei 2003
• Hilverinkweg (ongenummerd), Stichting Scouting Vorden/Hengelo, voor het
bouwen van een clubgebouw, datum ontvangst: 22 april 2003
Deze bouwaanvragen kunt u inzien tijdens openingstijden bij de afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen

• Beatrixlaan 5, H. van der Schoot, voor het plaatsen van een raam
Reguliere bouwvergunningen

• Industrieweg 10, A.W.M. Wolbrink, voor het vergroten van een industriegebouw,
vrijstelling voor: de afstand tot de weg en het bebouwingspercentage
• Lindeseweg 2, Stichting Het Geldersch Landschap, voor het verbouwen van een
woning tot kantoor en een bergruimte tot bijeenkomstgebouw, vrijstelling voor:
bestemmingsdoeleinden en de oppervlakte van de bedrijfsruimten
• Overweg 14, J. Hesselink, voor het bouwen van een bergruimte/carport
S l o o p v e ra u n n i n g e n
• Lindeseweg 2, Stichting Het Geldersch Landschap, voor het gedeeltelijk slopen
(binnenmuren en vloeren) van een woonhuis en berging
Vergunningen (diversen)

• Midzomernachtfeest op 21 juni 2003 (van 14.00 - 01.30 uur) op de feestweide bij
kasteel Vorden
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 bij burgemeester en wethouders van Vorden. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. U kunt daarom binnen deze termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE.

Wanneer de vergunningen aan aanvragers bekend zijn gemaakt, kunt u navragen bij de
sector grondgebied/samenleving.

Bestemmingsplannen
Voornemen medewerking vrijstelling
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
5, lid 5.8 sub e van het bestemmingsplan 'Vorden Centrum & Oost 1994'
vrijstelling te verlenen van de voorgeschreven afstand tot de zijdelingse
perceelgrens, voor het bouwen van een bergruimte met carport op het perceel
Ruurloseweg 67. De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met
ingang van maandag 2 juni t/m vrijdag 27 juni 2003 ter inzage op het
gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).
Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het
college kenbaar maken.
• Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te willen
verlenen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het vernieuwen van
een bijgebouw op het perceel Kruisdijk 5, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie L, no. 534. De vrijstelling betreft een overgang van agrarische- naar
woondoeleinden. Het bouwplan ligt met ingang van maandag 2 juni t/m vrijdag
27 juni 2003 op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid in die periode schriftelijk
uw zienswijze kenbaar te maken.

Ter-inzaqe-legging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat Gedeputeerde Staten
van Gelderland op 31 maart 2003 onder nummer RE2001.53397 goedkeuring
hebben onthouden aan de door de gemeenteraad op 22 februari 2000 vastgestelde
herziening (heroverweging) van het bestemmingsplan 'Buitengebied Lankhorsterstraat 16, herziening 1999'. DK herzieningsplan ex. artikel 30 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening voorzag in de vestiging van een landbouwmechanisatiebedrijf
aan de Lankhorsterstraat 16 te Wichmond, waarbij de inrichtingsmogelijkheden
van het terrein gedetailleerd waren vastgelegd.
Het besluit van Gedeputeerde Staten, alsmede het bestemmingsplan liggen, met
ingang van maandag 2 juni t/m zondag 13 juli 2003, voor een ieder in de openbare
bibliotheek en op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis), ter inzage. Tegen het besluit tot onthouding van goedkeuring
kan door een ieder beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, binnen de
beroepstermijn, vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt in
werking daags na afloop van de termijn van ter-inzage-legging, tenzij om
voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit treedt dan niet in werking totdat op
het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g van het besluit op de a a n v r a a g om
vergunning (art. 3:44Awb)
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 30 mei t/m 11 juli 2003 ter inzage het besluit op de aanvraag van:
• de heer P. Vaartjes, Broekweg 15a, 7234 SW Wichmond, om een revisievergunning
voor een schapenhouderij, datum aanvraag: 30 september 2002, adres van de
inrichting: Broekweg 15a te Wichmond, kadastraal bekend gemeente: Vorden,
sectie R, nr. 288 / 579
De strekking van het besluit/verlening luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. Het besluit is niet
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door
a. de aanvrager
b de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten
opzichte van het eerdere ontwerp-besluit
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 12 juli 2003. Zij die beroep instellen
kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de
beschikking, danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken
na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht
verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

ADSL van KPN

in uw regio
beschikbaar
i i

Met ADSL van KPN kunt u onbezorgd internetten voor een vast bedrag per
maand. En dat is nu extra aantrekkelijk. Want als u nu ADSL van KPN neemt,
ontvangt u korting op een vliegreis binnen Europa. Dat is boven op de
aanbiedingen van de Internet Service Providers, waarmee uw totale voordeel
nog verder kan oplopen. Kijk op www.kpn.com of bel 0900-0244 (10 cent per
minuut) voor de actievoorwaarden of meer informatie. Hier kunt u ook de
postcodecheck doen om te kijken of ADSL van KPN ook op uw adres beschikbaar is. En wilt u ADSL ervaren? Ga dan naar Primafoon.
Altijd dichtbij

U kunt meer met KPN

Enquête winkel- en
bedrijvenbestand Vorden
In het Contact van 23 april j 1. hebt u kunnen lezen dat het Platform
Ondernemend Vorden onder meer wil proberen iets te doen aan de
leegstand van panden in Vorden. Daarvoor is uw mening belangrijk. Zij nodigen u daarom van harte uit om via deze enquête uw
mening kenbaar te maken. Het is simpel: u zet een kruisje in het
hokje van uw keuze. De uitslag van de enquête zullen wij weer in
Contact bekend maken. Onder diegenen die reageren worden drie
waardebonnen van € 50.- verloot bij voorkeur uiteraard te besteden in een Vordense winkel. Als u daarbij wilt zijn, moet u ook uw
naam en adres invullen. De enquête zelf is anoniem.
l_ l = aankruisen
indien gewenst

Ik wens uitbreiding
in een bestaande
winkel in Vorden

* invullen welke plaats: Hengelo,
Zutphen, Lochem, andere plaatsen

Prijsklasse
Ik wens dat er in
Vorden een winkel goedkoop luxi
bijkomt

Levensmiddelen
Supermarkt
Slijterij
Slagerij
Bakkerij
Groente en fruit
Kaas en wijn
Tabak

Koop ik buiten Vorden
in*

Leren bereiken wat je echt wilt
en daarbij onvermoede krachten in jezelf en je omgeving
aanboren. Dat is de kern van de
cursus 'Manifesting Results' die
Petra de Vries in juni weer begint bij Les Cygnes.
De cursus vindt plaats op vier dinsdagavonden in juni en wordt gehouden in Ruurlo. Manifesting Re
sults is uitermate geschikt voor
mensen die het gevoel hebben dat
er een gat is tussen wat ze eigenlijk willen, en hun huidige leven.
De cursus begint ermee dat de
deelnemers een overzicht maken
van de belangrijkste resultaten die
ze op dit moment in hun leven willen bereiken. Daarbij kan het gaan
om zeer diverse resultaten als bijvoorbeeld een vaste relatie, succes
in werk, een vrijstaand huis met
tuin, een bepaald type auto, maar
ook een goede gezondheid, tijd
voor jezelf enzovoort.
Manifesting Results gaat ervan uit
dat veel mensen hun doelen niet
bereiken, omdat ze geen duidelijk
beeld hebben van wat ze willen. Ze
praten er graag over, maar zetten
geen concrete stappen en als het
onverhoopt werkelijkheid zou
worden schrikken ze snel terug.
Pas als je helemaal gefocused bent
op wat je werkelijk wilt, zul je
merken dat er opeens spontaan allerlei dingen gebeuren die je resul-

Luxe artikelen
Bruin en witgoed
Muziek (cd's, games)
Kleding (heren)
Kleding (dames)
Kleding (jongeren)
Kinderkleding
Speelgoed
Fietsen
Schoenen
Sportartikelen
Dierenbenodigdheden
Foto
Boeken en tijdschriften
Bloemen en planten
Huishoudelijke artikelen
Verlichting
Juwelier
Opticien
Woninginrichting
Stoffen, handwerken
Computers
Auto's

taat dichterbij brengen. Er zijn vele voorbeelden van mensen die
door de Manifestig Results te doen
na jaren opeens wel hun levenspartner ontmoeten, hun droomhuis vinden, subsidie voor een
film ontvangen, vele kilo's afvallen enzovoort. De Manifesting Re
sults biedt je een aantal praktische
gereedschappen om resultaten in
je leven te realiseren.
Heb jij de moed om te durven dromen, ervoor te gaan en daarmee
succes te hebben? Les Cygnes is
een centrum voor persoonlijke
ont-wikkeling. Vanuit een holistische visie wil het bijdragen aan de
groei van mensen op elk vlak: emotioneel, fysiek, mentaal of spiritueel. Het gaat er vanuit dat alles er
al is; het moet alleen nog ont-wikkeld worden. Les Cygnes organiseert workshops, trainingen en Ie
zingen. Naast groepsactiviteiten
zijn er ook diverse mogelijkheden
voor persoonlijke begeleiding,
waaronder coaching, mediation
(conflictbemiddeling), Vortex-he
aling, massage en counseling. De
Manifesting Results cursus vindt
plaets op vier dinsdagavonden in
juni (3,10,17 en 24 juni).
Informatie: Les Cygnes, telefoon
(0573) 44 24 07, of petra.swan@planet.nl. Voor meer informatie zie elders in dit blad onder 'contactjes'.

Start Support:
nieuwe service voor
startende ondernemers
Bureau voor grafisch ontwerp
Manu Forti uit Lochem is gestart met een nieuwe service
voor beginnende ondernemers.
Onder de veelzeggende naam
Start Support biedt Manu Forti
startende ondernemers extra
begeleiding aan in die vaak zo
hectische beginperiode.
In het kort komt Start Support
hier op neer: wie voor zichzelf begint en zijn of haar logo door Manu Forti laat ontwerpen, krijgt 8
uur gratis marketing- en/of communicatieadvies van een deskundige op dat terrein. Volgens bureaumanager Mirjam Schreuders
is dat een belangrijke steun in de
rug voor startende ondernemers.
"Elk bedrijf, elke organisatie heeft
een goede huisstijl nodig om goed
voor de dag te komen. Maar daarmee ben je er natuurlijk nog lang
niet. Om je kans van slagen te vergroten moet je als starter ook me

Verzorgingsartikelen
Drogisterij
Parfumerie
Kapper
Schoonheidsspecialist
Pedicure/manicure

teen nadenken over marketing en
communicatie. Dat wordt nog te
vaak onderschat. Als onderdeel
van de Mackaay Comunicatie
Groep hebben wij veel expertise op
dat terrein in huis. Die kennis bie
den wij nu zeer aantrekkelijk
aan." Praktisch alle grote, bekende
banken in de regio ondersteunen
het initiatief van Manu Forti. Inmiddels hebben de eerste starters
zich via dat kanaal gemeld bij het
Lochemse bureau. "De belangstelling is inderdaad groot. Je merkt
dat toch veel mensen het roer in
eigen hand willen nemen, ondanks, of misschien wel juist omdat de economische situatie alleen
maar onzekerheid biedt. Met Start
Support weten ze zich in ieder ge
val verzekerd van een grondige
voorbereiding."
Wie geïnteresseerd is in Start Support kan contact opnemen met
Manu Forti: (0573) 25 05 39 of
info@manuforti.nl

Sensire introduceert uniek
arbeidsvoorwaardenpakket
voor haar medewerkers!
Afgelopen donderdag 15 mei
bood de voorzitter van de raad
van bestuur van Sensire enkele
afgevaardigden van de medewerkers symbolisch een nieuw,
modern pakket arbeidsvoorwaarden aan.

Horeca
Jongerencafé
Café (30+)
Grand Café
Bistro
Restaurant
Afhaalrestaurant
Lunchroom
Zalencentrum
Discotheek
Naam:
Adres:

Inleveren voor 13 juni in
de daarvoor bestemde
bus voor Fixet Barendsen
en Kadoshop Sueters.

Doen wat je echt wilt!

Postcode:
Plaats:

Sensire is de zorgorganisatie die
wonen, zorg en welzijn aanbiedt
in de achterhoek en in enkele ge
bieden in het midden en westen
van het land.
Yunio is een onderdeel van Sensire
en levert zorg aan kinderen en
hun ouders.
Tevreden medewerkers zorgen
voor tevreden klanten! Naast leuk
werk en een goede werksfeer zijn
ook de arbeidsvoorwaarden belangrijk om tevreden medewerkers te krijgen. Sensire biedt een
goed salaris en wil daarnaast iets
extra's bieden. Zij ging daarom op

zoek naar een modern pakket arbeidsvoorwaarden dat past in het
huidige tijdsbeeld. Dat betekent
vrije keuze. Het unieke concept
dat gekozen is wordt ook wel het
'cafetariamodel' genoemd. Het
komt erop neer dat je, als mede
werker van Sensire, een uitgebreid
aanbod krijgt van mogelijkheden.
Hieruit stel je zelf een eigen pakket samen. Het gaat dus uit van de
individuele wensen. De één vindt
een personal computer regeling
heel belangrijk. Een ander gaat
graag naar een pretpark met de
kinderen en gebruikt hiervoor de
aantrekkelijke korting. Ook kun je
bijvoorbeeld tanken met korting.
Sensire heeft het bedrijf Aigis inge
schakeld om dit pakket te leveren.
Zij heeft daarbij exclusiviteit ge
kregen en is daarmee de enige
zorgorganisatie in de regio die dit
pakket mag aanbieden.

Ontwerp en
realisatie internetsites
Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575) 557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

VORDEN

Tuinplanten
in soorten en kleuren
Elke week actieartikelen.
Exportrestanten

Bief stukken nu
stukken, goed koper

tegen groothandelsprijzen.
BOOMKWEKERIJ

MENKHORST
Beekstraat 3a, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 45 25 31.
Mobiel 06 53290966

Prins Bernhardweg 3

Wilt .i/m rare, medium rare of doorbakken?
Hoe dan ook, u wilt 'm in ieder geval mals.
En als 't even kan voordelig. Nou dat kan.

Beenham
WO gram

Bijzonderheden: eenvoudige vrijstaande
bungalow, inhoud ca 250 m3,
1 slaapkamer, perceeloppervlakte 490 m2
Informeer naar onze scherpe tarieven

B. Hurenkampstraat 25 Wilp
, - . •• ri« tflufc u --i

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden JÉk A.
Telefoon (0575) 5 5 2 9 2 8

0571 - 262 262

3 bief stukken
3 kogelbiefstukken
Gehaktrondo
100 gram

Kalfs entre-cöte
WO gram

Pastasalade

O

700 gram

Zomerbloemen- en
kuipplantenverkoop
Rechtstreeks van de kwekerij!
De allernieuwste soorten
en kleuren in 2.000 m2 kassen.
250 soorten in alle vormen!
Tevens te koop groente- en
kruidenplanten.
Geraniums in 30 kleuren.
Elke week nieuwe aanbiedingen.

Kijk voor meer
nieuws op:
www.contact.nl

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) 24 11 69,
www.tcrenovatie.com

5?°
6f°
9

Vlogman
Keurslager
Zutphcnscwcg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 1321

LICHTENVOORDE
Uranus 17

»*» »*» »*» »*»

Potgrond

l

(kwekerskwaliteit) zak a 25 liter

nu 4 zakken € 5,en nog veel meer bij:

Kwekerij-Tuincentrum

H U B E RS

BAAK (bij de kerk) - Tel. (0575) 44 14 06
Open dagelijks van 08.00-12.00 en 13.00-18.00 uur
zaterdag tot 16.00 uur.
Hemelvaartsdag zijn wij gesloten.

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Woensdag 28 mei zijn wij
de gehele dag geopend.
Dauwtrappertjes

C16BS00
Bijzonderheden: inhoud ca. 325 m3, nieuwe keuken,
3 slaapkamers, zeer goed onderhouden
(u kunt er zo in), perceelsoppervlakte 125 m2
Informeer naar onze scherpe tarieven

B. Hurenkampstraat 25 Wilp

0571 - 262 262

cake
met heerlijk vruchtenvulling
klein € 0,95 groot € 2,95

Voor in uw pi<
AUTORIJSCHOOL

B. VAN DER LINDEN

6 witte oroodjes
6 bruine broodjes
6 krenten- of rozijnenbroodjes
van € 6,00 nu samen voor € 5>00
Vrijdag en zaterdag

Aardbeienslofje
van € 6,75 voor € 6,50

Aardbeien tompoucen
4 voor € 5, 00
Binnenkort 18 jaar?
Wil je dan het rijbewijs halen?
Bel ons

Tel. (O575) 44 12 6O of 06 5323284O
Den EKerweg 113, 7233 SM Vierakker

Kaiserbroodjes

5 halen 4 betalen
Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek.

SMAN

BROENSPEClALIST

• HOVENIERSBEDRIJF
• ONTWERPBUREAU
• COMPOSTEERINRICHTING
Nu zeer voordelig een prachtige haag van

TAXUS BACCATA
vanaf € 2.- per stuk.
In verband met leegmaken van diverse percelen, in diverse maten alleen op vrijdag 30
mei en zaterdag 31 mei a.s.
Kcrvelseweg 23 (dit is een zijstraat van de Rondweg)
Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 26 19

PC de Graafschap
Zaterdag 24 mei jl. was er een
ponyconcours in Winterswijk.
Daar behaalde Elodie Stokeman
met Pass-Partout een 4e prijs in de
klasse B met 169 punten. Wendy
Beeftink met Happy een 5e prijs in
de klasse B met 165 punten, üsanne Schippers met Pica een 2e prijs
in de klasse Ml met 155 punten.
Lisanne Schippers behaalde een
Ie prijs in het Z springen.

verder kwam men echter niet. En
zoals dat meestal gaat in deze ove
rigens sportieve wedstrijd als men
ondanks de vele kansen niet scoort
is de tegenstander niet te beroerd
om dit in hun spaarzame aanvallen wel te doen en zo maakte ESCA
er kort voor tijd nog 1-3 van.
Voor Socii is het zaak om zondag
l juni het recht te trekken en met
het elftal weer compleet en met
menige meegereisde toeschouwer
moet dit nog tot de mogelijkheden
behoren...

Klein Haneveld 2 stuks- 42 cm; 4
Rik Sloot 2 stuks- 27 cm; 5 Tim
Uenk l stuks- 20 cm.
VISWEDSTRIJD BERKEL
Aan de viswedstrijd die de henge
laarsvereniging 'De Snoekbaars'
in de Berkel bij Lochem organiseerde werd in totaal 4140 gram
vis gevangen.
De uitslag was als volgt:
1. D. Huetink 1000 gram; 2. J. Golstein 890 gram; 3. A. Golstein 750
gram; 4. D. Wuestenenk 470 gram;
5 A. Vruggink 420 gram.

Voetbal
socn

Klootschiettoernooi

Socii tegen het Arnhemse Esca een
wedstrijd in de nacompetitie om
na uit te kijken en waar menige
supporter van Socii voor was komen kijken en ook de gasten
brachten twee bussen vol mee. Het
was dan ook zuur voor de rood/
witte aanhangers dat de gasten in
de tweede minuut al de leiding
namen 0-1.

Het klootschiettoernooi dat zondagmiddag in het buurtschap Linde
werd gehouden werd bij de heren
gewonnen door het eerste team
van Stokkink. In de gemengde
klasse ging de zege eveneens naar
Stokkink. Het toernooi in Linde,
met als start en finish 't Proathuus
trok minder deelnemers dan voorgaande jaren. Het parcours had
een lengte van 5 kilometer.

Gelukkig voor de wedstrijd maakte Jan Willem Krijt er in de tiende
minuut 1-1 van via een strafschop.
Voor Socii die al zonder de geschorste Erik Peters begon en
vroeg in de eerste helft ook Tim
Arends moest missen wegens een
gebroken neus was dit een extra
gemis door hun manier van spelen
kunnen ze soms een ander ook
nog een stapje extra laten doen. In
de 56 minuut werd het 1-2 een
viije trap net buiten de zestien. De
aanvoerder stapte over de bal, ging
naast de muur van Socii staan zonder gedekt te worden ontving de
vrije bal en deponeerde deze met
een strak schot achter doelman
Garritsen. Na deze goal kwamen
de betere kansen voor Socii een
vrije trap van Robert Kornegoor
keurig eruit gehouden door de
doelman en een hard schot van dezelfde speler op de paal en een
paar klutsballen kort voor de goal

De uitslagen waren:
Heren: l Stokkink I- 61 worpen en
52 meter; 2 Wildenborch I- 68
worpen en 62 meter; 3 Stokkink II72 meter en 13 meter.
Gemengde Klasse: l Stokkink I75 worpen en 17 meter; 2 Delden I77 worpen en 8 meter; 3 Stokkink
II- 87 worpen en 6 meter.

De Snoekbaars
Hengelaarsvereniging 'De Snoekbaars' organiseerde voor de jeugd
een viswedstrijd welke gehouden
werd in de vijver in Warnsveld. De
vangst was matig: 22 stuks met een
totale lengte van 3 meter en % cm.
De uitslagen waren als volgt:
l Nick Euling 7 stuks- 138 cm; 2
Thomas Raap 4 stuks- 80 cm; 3 Bas

P.V. Vorden
Wedvlucht vanaf Eysden over een
afstand van circa 160 kilometer.
De uitslagen zijn:
M.Tiemessen 1,12,19; H. Stokkink
2, 13; C. Bruinsma 3, 4, 5, 6; H.
Eykelkamp 7, 8,14,15, 20; J. Meyer
9, 10, 11; A en A Winkels 16; T.
Wesselink 17,18.

Drie exposities in
galerie Agnes Raben
Op l juni aanstaande gaan er in
galerie Agnes Raben aan de Niewstad 20, drie exposities van start.
Er zijn tot en met 13 juli werken
te zien van beeldend kunstenaar
Hans Bosman uit Deventer met
een serie recente olieverfschilderijen 'psychologische portretten'.
Mirjam Twaalfhoven, beeldend
kunstenaar en edelsmid uit Arnhem exposeert met een collectie
organische sieraden, gebeeldhouwd met de vlam. Katharina
Schwabe, vormgever en edelsmid
uit Aken is met haar nieuwe tassencollectie 'Nurbs', 'Farbenpracht
und sinnliche Formen' aanwezig.
Een kleurrijke hulde aan de wouwelij ke figuur.

Nieuwe nagel- en haarstudio

Pleinmarkt houdt het droog!
De Veilingcommissie Vorden,
organisator van de inmiddels
in de regio bij de liefhebbers
zeer bekende pleinmarkt rond
de Vordense dorpskerk zag de
bui zaterdag 24 mei 'letterlijk"
al hangen.
Een snelle reactie op het voorspelde natte weer en goed overleg met
Yvonne en Wilbert Grotenhuijs
van Super De Boer, die de ruimte
gratis ter beschikking stelden, re
sulteerden in een fraai alternatief,
en wel de voormalige A & P - supermarkt aan de Nieuwstad. Met behulp van Wentink electro en Wolsink evenementen kon ook aan de
eisen van de gemeente worden
voldaan.
Dankzij de verwijzingen in het
dorp naar de nieuwe locatie, stond
er zaterdagmorgen om 9 uur al
een grote groep kooplustigen voor
de deur die als eersten hun slag
sloegen uit het fraaie aanbod. Veel
kleinmeubilair, een grote sortering aardewerk en glas, linnengoed, radio's, elektrische apparaten van allerlei soort, speelgoed,
boeken, LP's, lampen en allerlei
bijzondere artikelen zoals puzzel-

salon' te creëren. Jolinda Wentink
werkt alleen en op afspraak De 'salon'
is geopend op maandagmiddag,
dinsdag en woensdag (overdag en
's avonds) en vrijdagmiddag.

Inmiddels is er naast de woning
aan het Stroo 11, een nieuwe salon
gebouwd. Dat geeft haar de moge
lijkheid een combinatie 'nagelkap-

Ze werkt in de kapsalon met het
merk 'Matrix'. Daar heeft zij bewust voor gekozen, want zij vindt
de kleuren van dit merk erg mooi
en lang houdbaar.

In de salon staan twee behandelstoelen en een manicuretafel. Het
geheel doet warm en gezellig aan.

Wie van de hoed en de rand wil
weten komt vanaf 4 juni naar
de bovenzaal van de openbare
bibliotheek. Frida Pelgrum-Bargeman, hoedenmaakster exposeert een groot aantal door
haar gemaakte hoeden.
Hoeden van vilt, van grof of heel
fijn gevlochten strosoorten of van
diverse soorten tulle-achtige mate
rialen (etamine). Uitbundig in variatie van modellen: turbans, cloches, pillboxen, maar ook breedge
rande, feestelijke hoeden, kleine
bloemenhoedjes, van traditioneel
tot lekker gek, plechtig, zwierig,
keurig, fantastisch....alles kan zij
maken.
HOE T BEGON
Ooit kopieerde zij, voor de grap
een hoed die over Achterhoekse
knipmutsen gedragen wordt, samen
met een leraar die les gaf aan de
Modevakschool in Amsterdam.
Dat smaakte naar meer. Beide namen
les. In 1998 werd wat eerst een hobby was gaandeweg een ambacht.
Frida werd lid van de Kunstambachtgroep De Meester in Enschede, waarmee zij op vele plaatsen
werkstukken exposeerde. Samen
met haar "hoedenmaatje" Tineke
Pietersma uit Warnsveld geeft zij
demonstraties op fairs en creatieve markten in binnen- en buitenland. Daardoor rolden opdrachten
binnen van particulieren om een
heel eigen hoed te maken voor een
bruiloft, een plechtigheid, paardenrennen in Ascot, Koninginnedag,
maar ook een enkele keer voor
dames die met kaalheid te maken
kregen.

Tot dusver was het gebruikelijk
dat er in ieder geval op de vrijdagavond in de Kapel een toneeluitvoering plaats vond.
Dit keer wordt er op vrijdag 20
juni voor de Wildenborchers een

EN NU
In een afgescheiden gedeelte op de
deel van boerderij Groot Enzerink
heeft zij een knus en professioneel

ingericht atelier, wat eigenlijk om
uitbreiding vraagt.
Voorlopig is het nog noodzakelijk
een deeltijdbaan aan te houden bij
't Spectrum Gelderland Oost,
maar gezien de toenemende belangstelling voor handgemaakte
hoeden zal het niemand verbazen,
wanneer Frida over afzienbare tijd
een volledige dagtaak heeft aan
het bedienen van haar klanten.
Het gaat er niet alleen om een
hoed in elkaar te zetten; samen
met de klant eerst eens zien waartoe en waarbij een nieuw hoed?
Waar gaat de voorkeur naar uit,
zowel wat betreft vorm als materiaal; Gestalte en vorm van het
hoofd zijn belangrijke gegevens.
Als deze factoren zijn afgewogen
ontstaat een idee: zo gaat 't worden. Nog even passen en dan kan
zij beginnen met het samenstellen
van de hoed.
Haar creativiteit is enorm en
wordt in contact met de zeer uiteenlopende wensen van de cliënte
Ie nog steeds groter.
DEMONSTRATIE
Op 7 juni 's morgens op 12 juni 's
middags en op 19 juni 's middags
zal Frida Pelgrum demonstreren
hoe zij te werk gaat. In haar aanwezigheid kunnen de bezoekers
rustig een paar hoeden passen.
Spiegels staan rondom! Denk
nooit: 'Ik heb geen hoedenhoofd'
en wie weet gaat u 'goed gemutst
met een hoed van Frida' een uurtje
later de deur uit. De tentoonstelling, die tot 3 juli duurt, wordt
dinsdagavond 3 juni geopend. Bij
die gelegenheid zal het bestuur en
personeel van de bibliotheek een
kleine hoedendemonstratie verzorgen, waarbij Frida Pelgrum het
commentaar zal verzorgen!

Haar doelstelling is dat de klanten
voelen, alsof ze bij haar op visite
zijn! Jolinda Wentink oefent haar
beroep al bijna 30 jaar uit en het
geeft haar altijd veel voldoening
wanneer de klanten 'mooi' de
deur uitgaan.

Oranjefeest Wildenborch
Het Oranjefeest dat op 20 juni
en 21 juni in het buurtschap
Wildenborch wordt gehouden,
krijgt wat de vrijdagavond betreft een andere invulling.

Opvallend was weer de belangstelling voor de vele LP's die nagenoeg
allemaal verkocht werden. Ook de
fraaie locatie zorgde voor veel
complimenten naar de leden van
de Veilingcommissie. Door het
natte weer buiten en de behaaglijke droogte binnen, bleven vele be
zoekers extra lang en genoten onder het genot van een kopje koffie
van de gezellige drukte.
Toen tegen enen ook nog eens een
doos voor € 5,- geheel gevuld kon
worden naar eigen smaak werden
de kramen heel snel zichtbaar leger.
De penningmeester was zeer tevreden, want er bleek voor ruim €
1.800,- verkocht te zijn, een prachtig resultaat dat ten goede komt
aan de restauratie van de Dorpskerkramen.
De Veilingcommissie blijft doorgaan met inzamelen van goederen
en juist ook met het verkopen
daarvan. In augustus staat er weer
een boedeldag op de rol en in het
najaar weer een grote veiling en
een boekenbeurs.

Wie van de hoed en de rand wil weten

Jolinda Wentink
Jolinda Wentink is 21/* jaar geleden op haar slaapkamer begonnen met een nagelstudio.
Door uitbreiding van het klantenbestand werd de behoefte aan
meer ruimte steeds groter.

tafels en oude bordspelen vonden
gedurende de dag een nieuwe eigenaar.

barbecue georganiseerd. Zaterdagmiddag 21 juni staat in het teken
van de school- en volksfeesten die
op het feestterrein bij kasteel
Wildenborch zullen worden gehouden.

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.
MEI
29 Openstelling tuinen 'de Wiersse'.
29 ANBO Dagfietstocht met picknick. Vertrek vanaf Kerkplein.

7e Koopt 't lekkerst bij

koopt 't lekkerst bij de groentetnan!

Opruiming

De mooiste tuinen
hebben sierbestratin^
van Apart in 'Baalc

ZOMERGOED
GERANIUMS
PERKPLANTEN
HANGPOTTEN ENZ.

In alle soorten en maten: • Oude gebakken stenen
• Getrommelde stenen • Betonklinkers • Tegels te kust
en te keur • Siergrind in zakjes en bigbags • Sierelementen • Tuinhuisjes en tuinpriëlen, etc. etc.
Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wij ook.

halve prijs
i,:'!'

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF

:

HALFMAN

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123
email: bijenhof@tref.nl

Rondweg 2a • Hengelo (GId.)
Tel.(0575)461424

installateurs
installatiebedrijf

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

SIERBESTRATINCEN

Vishandel

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

'Hengel'

NORDEKv.

Raadhuisstraat 51a, Hengelo GId., tel. (0575) 46 34 60

Wij zoeken voor de vrijdagmorgen
en de vrijdagmiddag

Alles onder één dak bij

fons Jansen

part

Open: dinsdag t/m vrijdag
10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag's van 8.00-16.00 uur

een leuke
medewerker/ster

BURG. GALLEESTRAAT 10

POSTBUS 83

7251 EB

7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ¥

kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Zondag 1 juni een

5 gangenbuffet
met keus uit ongeveer
40 gerechten voor

29 mei Hemelsvaartdag
OPEN van 08.00 -17.00 uur
29 - 30 - 31 mei
3 Dagen kopen
ZONDER BTW
(gehele assortiment m.u.v.

,22.75
RESTAURANT

Lochemseweg 16 • 7231 PD Warnsveld
Tel.(0575)431336
E-mail: info@heteethuus.nl

jubileumkrant aanbiedingen)

Fa. Heijink
Leestenseweg 10 - Zutphen
Tel. 0575 - 52 17 96

Kijk voor
meer nieuws op:
www.contact.nl

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerka
• DM C borduur/haakgarens • handwerkstoffen * Kaaslinnen • Aida * Aidaband
* Beiersbont * Jobelanstoffen
•Badstofartikelen om te borduren
• Durable brei- en haakgarens
> Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed
interieuradviseur
de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

HAAR
Woensdag 4 juni a.s.
14.00 uur
Een feestelijke opening voor
iedereen en met iedereen.
Een nieuwe beleving in food for all.

Veel vrouwen, maar ook mannen
lijden onder overtollige haargroei of
haargroei op ongewenste plaatsen.
Scheren, harsen, epileren en
ontharingscrèmes behoren tot het
verleden door een nieuwe
ontharingsmethode met de...

Ellipse

Feest voor alle kinderen met:
Plaza viert jouw verjaardag)
Schrijf je naam in ons Plaza verjaardagsboek
en ontvang een GRATIS Plaza Kïdsmenu,

• PLAZA CLOWN JORIK

• GRABBELTON
• SPRINGKUSSEN
• BALLONNENWEDSTRIJD
(hoofdprijs: 1 jaar lang elke week
gratis f rietje)

VAN 4 JUNI T/M 10 JUNI A.S.:
GEZINSZAK FRITES
VOOR 2 PERSONEN 4

2,50

l,

DUURZAAM ONTHAREN:
• Uitstekende resultaten;
Uit ervaring en klinisch onderzoek blijkt dat
de Ellipse zeer goede resultaten geeft.
• Profess/on ee /;
Behandeling en begeleiding door goed
opgeleide specialisten.
'Zeer snel;
Zelfs grotere gebieden als ruggen,
benen, en armen kunnen in korte tijd
behandeld worden.
•Uitermate veilig;
Unieke filters, die alleen in de Ellipse
gebruikt worden, zorgen voor een
optimale bescherming van de huid.
Voor meer informatie over de
behandelingen en voor het maken
van een afspraak:

Tel. 0575-516045
Lid ANBOS

Pfaza Vordert, Dorpsstraat 8e, Vordert
w-wWipiatti.f oodforall.nl

Deventerweg 1'
Zutphen

Salon voor Huidverzorging
Anne-Marie Tempelaars

Vanaf
Hemelvaartsdag
weer open!

• Gezichtsbehandeling • Hydradermie behandeling • Electrisch ontharen • Harsen etc

schoonheid naar tvcn*. Jut merk

Weekoakket vleeswaren

Deze week suoervoordeel

Runderriblappen
H.o.h. gehakt
Verse worst
4 slavinken

1 kiio c 3." 100 gr
ikiio€2. 50 100 gr

4e gratis
c1."

Deze week proeverij op de markt.
Tzai Tziki Grieks vleesgerecht
500 gram 3.99 + gratis rijst.
Dit alles wordt ter plekke bereid door
onze kokkin Teuntje.

Elke week op de markt in Vorden

Tuinverlichting
Barbecues

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (GId.) - Tel. (0575) 46 12 20

« Bos rozen a 20 stuks
0 2 begonia's
* Gemengd boeket
$4 geraniums
« Volop geraniums, perk
balkonplanten
DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

SCHOUDERHAM
JAGERROLLADE

100 gr FRICANDEAU

NU VOOR

VORDENSE
ONDERNEMERS

Op zondag 1 juni
is er in Vorden

van 12.00 - 77.00 uur.
De hiernaast
genoemde bedrijven
nemen hieraan deel.

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

KETTELERIJ
FASHION CORNER
HELMINK
BLEUMINK TWEEWIELERS
SUETERS
MD MEUBELEN
TUUNTE FASHION
YVONNE KINDERMODE
VISSER MODE
ETOS BARENDSEN
WEULEN KRANENBARG
VIDEOTHEEK VORDEN
SIEMERINK JUWELIER/OPTICIEN
KLUVERS VORDEN
BRUNA
ANTHONY'S COUNTRY STORE
POLMAN WONINGINRICHTING
DROGISTERIJ TEN KATE
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR
BARENDSEN FIXET
MEEKS MEUBELEN

Ook de
Vordense
horecaondernemers
verwelkomen u
graag:
HOTEL BAKKER
KERKEPAD IJSSALON
GRILL-RESTAURANT DE ROTONDE
PANNENKOEKHUIS KRANENBURG
PANNENKOEKHUIS DE VORDENSE PAN
CAFÉ-REST. T WAPEN VAN T MEDLER
ASYA RESTAURANT
CAFETARIA LA PLAZA

Oude mobiele telefoons zijn
geld waard voor kinderen
met de spierziekte Duchenne
Vanaf 12 mei start Bruna in
samenwerking met Duchenne
Parent Project een landelijke inzamelingsactie van oude mobiele telefoons voor kinderen met
de spierziekte van Duchenne.

ne Parent Project. De stichting is
een door ouders opgerichte nonprofit organisatie die als doel
heeft het onderzoek naar de gene
zing van spierdystrofie (ziekte van
Duchenne) te versnellen. De ko-

Met het geld dat het recyclen van
de oude mobiele telefoons oplevert, € 3.50 per telefoon, steunt
Bruna het onderzoek naar de genezing van Duchenne en maakt
dit bedrag l op l over aan Duchen-

mende 2 jaar kunnen consumenten de inzamelingszakjes ophalen
bij Bruna. Duchenne is een ziekte
waarbij spieren steeds slapper
worden en als de kinderen groot
worden, doen hun spieren het hè
lemaal niet meer. Alleen hun
hoofd blijft goed. Met het geld dat
het recyclen van de oude mobiele
telefoons oplevert, steunt Bruna
het onderzoek naar de genezing
van Duchenne. De langlopende inzamelingsactie van oude mobiele
telefoons voor Duchenne Parent
Project is op 12 mei gestart. In de

l juni
koopzondag
Vorden

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

Alleen op koopzondag 1 juni
*

Bruna-winkel en in de Bruna-folder worden consumenten geattendeerd op het feit dat oude mobiele
telefoons geld waard zijn voor kinderen met Duchenne.
De komende twee jaar kunnen
consumenten een inleverzakje
voor een oude mobiele telefoon
ophalen. Het gesloten inleverzakje
met de oude mobiele telefoon(s)
(zonder simkaart) kan in de
dichtstbijzijnde brievenbus worden gedeponeerd. Het wordt gratis naar het antwoordnummer ge
stuurd.

Alle DAMESMODE

Zondag l juni organiseert de Vordense Ondernemers
Vereniging (VOV) een koopzondag. Het hele weekend
zal in het teken staan van diverse spectaculaire aanbiedingen. Tevens kunnen de klanten op zondag extra vakantiegeld verdienen.

m.u.v. afgeprijsde artikelen

FASHION )
il •'"'

Extra
vakantiegeld?
Bonnen
inleveren!

Alle klanten kunnen extra vakantiegeld verdienen door op
de kassabonnen van zondag l juni hun naam en adres in te
vullen. De bonnen kunnen worden gedeponeerd in een 'wervelwindkast' die bij het VW-kantoor staat. Direct na sluitingstijd worden hieruit de prijzen getrokken. Deze bestaan
uit een eerste prijs van € 250.-vakantiegeld; een tweede prijs
ter waarde van € 150.- en een derde prijs van € 50.- in contanten. De eigenaars van de winnende bonnen dienen zelf aanwezig te zijn om hun prijs in ontvangst te nemen.
De Vordense winkeliers zullen het kopend publiek tevens
verrassen met diverse koopjes.

Vorden:
je kunt er niet omheen!

ode voor het héle QGZin
Raadhuisstraat 2, Vorden
Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Kaalte
Rheden - Terborg - Ulft • Vorden - Wierden • Winterswijk - Zevenaar

AN' HONY
Burg. Galleestraat 9 • Vorden.
Wij houden, slechts .3 daaen, weer de

Koopzqndagverrassingen
bij Anthony's
Outdoor katoenen bodywarmer
€49.-

van de collecties van 2002

2 kanten draagbaar - safarilook - van € 79.- voor

Katoenen geruite shawls van c is.-voor
Snuffelaanbieding
alle artikelen gemerkt niet feestelijk strikje

€12.-

25%
MET KORTINGEN TOT 75%

Kom langs . . . of heter nog . . . kom geheel vrijblijvend
binnen kijken!
Deze aanbiedingen zijn uitsluitend geldig op zondag l juni.
Tot ziens bij:

Diverse artikelen van dit seizoen al met aantrekkelijke korting.

KOM EN PROFITEER OP = OP
Bovendien ontvangt u op de koopzondag

20% EXTRA KASSAKORTING
op uw aankoopbedrag bij drie stuks of meer*
"Dit geldt voor de afgeprijsde en de huidige collecties, niet in combinatie met andere acties.
Openingstijden:
• Vrijdag 30 mei: 9.30 tot 21.00 uur • Zaterdag 31 mei: 10.00 tot 17.00 uur
• Koopzondag 1 juni: 12.00 tot 17.00 uur.

een kunst?

SPECIALE AANBIEDING
Jeep
EXIT

Tefal Privilege koekenpan
een koud kunstje!
Laat ü informeren tijdens de
Tefal-demonstratie
op zondag 1 juni van 12.00 tot 17.00 uur.
Natuurlijk bij:

Zeg maar NEE
CAKEWALK

dan krijg* je er
SPEELGOED
HUISHOUD-EN
KADOSHOP
MUZIEK
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

S U ETERS

TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

3

Deze actie is geldig op vrijdag 30 mei, zaterdag 31 mei en koopzondag i juni
(i juni geopend van 12.00 -17.00 uur).
- het laagst geprijsde artikel is gratis.
Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden. Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58

Koopzondagaanbieding

Alleen op koopzondag
1 juni

(geldig op 31 mei en 1 juni)

10% KORTING
OP ALLE
ZONNEBRILLEN

O

R

D

E

N

van Nederlandl

M<**°^

• Polaroid • Persol • Serengeti • Rayban

KOOPZONDAG 1 JUNI

•Tacchini • Escada • Diesel • Burberry

10.00-17.00 UUR
Nu bij aankoop vanaf 750,- euro

SIEMERINK
opticien/juwelier
brillen
contactlenzen
barometers
sieraden
uurwerken
reparaties
taxaties
7 7251 DG Vorden Tel. (0575) 55 15 05

Fantastische
luxe geuren

De gezelligste meubelzaak

50% korting

GRATIS DVD-speler

Kom naar
onze winkel
en profiteer!

bij inlevering van deze advertentie
Uw adres voor Romantische
Tijdloze en Moderne Meubelen
Bezoek onze winkel en laat u verrassen door het grote aanbod.
Zeer veel nieuwe artikelen van modern tot klassiek...
UJij hebben weer tal van aanbiedingen voor u
Het adres voor: bankstellen, eethoeken, kosten,
woonaccessoires, salontafels, handgeknoopte tapijten enz.

-ai

jam
tOSÜ ARGNDSEN
Zutphenseweg 3 - Vorden - Tel. (0575) 55 40 82

Enkweg 15a (zijweg Ruurloseweg) Vorden. Telefoon (0575) 55 10 30

is zondag open i

Helmi

l juni open van 12.00 • l 7.00 uur
Of u nu houdt van klassiek, modern of landelijk, uw smaak ontwikkelt zich voortdurend.
Helmink Meubelen heeft altijd de laatste woonideeën in huis. Kom zondag a.s. maar eens kijken
in onze winkel om inspiratie op te doen voor een
sfeervolle inrichting van uw woning.

e €500,"
een woorichëque
ter waarde van
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

iiikrneubelen.nl
H e l m i n k
m a a k t
h e. t

HELMINK

meubelen
m o o i e r

b i j

t h u i s

Koopzondag 1 juni bij Bruna

ROOSENSTEIN
QUALITY

profiteer deze dag van diverse aanbiedingen!

WEAR

De nieuwe schoolagenda's
zijn er weer:

Gratis D.E. jubileumblik
incl. koffie bij aankoop van

D.E. jubileumboeken!
Speciaal deze dag schenken wij koffie,
dus Heem gerust een kf>fye!
Op deze koopzondag

Aanbieding!

20% korting op alle
dames- en herenjacks
en bodywarmers.
Comfortabele kleding
voor de sportieve man en vrouw.
Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden • Telefoon (0575) 55 38 79

Luxe Henzo fotoalbum

4*100

voor 500 foto's
€lw«
Bij elk fotoalbum ontvangt u gratis naar keuze
fotoplakkers, -lijm of fotohoekjes.
VOOR DE KLEINTJES:

-Q

Een Nijntje-stoel voor

00

€1 •

Bij aankoop van een kinderboek ontvangt ieder
kind een GRATIS Nijntje-stoel.

deze dag 20% korting
Verjaardagskalender van Vorden:

deze dag € 5.Qratls spanning van Tomas Ross
bil aankoop van een boek/

bruna
www.bruna.nl

altijd actueel

Raadhuisstraat 20 • Vorden • Tel. 55 31 00

Alleen geldig op
tijdens
Bij aankoop van een fiets vanaf € 599.-

gratis draadloze fietscomputer van € 39,

Thuis in d e s i g n

Demonstratie van diverse elektrische fietsen.

Giant Lafree
interieurs

1JUNI

E-world/E-trans van € 1 395.- voor

KOOPZONDAG
Wij heten u van harte welkom in onze showroom
in de Dorpsstraat 22 te vorden
Smart led verlichting set mini van € 9.95 nu voor € 5."
Dorpsstraat 22 • Vorden • T 0575-551314 • www.wimpolman.nl

Kilometerteller Sigma SpeedmasterS van € 15.95 nu voor €
Bij aankoop van een buitenband naar keuze

gratis binnenband.
PROFILZ

DE FIETSSPECIALIST g^
DORPSSTRAAT 12, VORDEN, TEL. (0575) 55 13 93
SPITTAALSTRAAT 34, ZUTPHEN, TEL. (0575) 51 95 26
gratis bezorgdienst

KoopzoMdagfestival

Showroomkorting*

op alle haarden, kachels & schouwen / grasmachines
* alleen geldig koopzondag 1 juni.

Vorden • Zutphenseweg 8 • Zelhem • Markt 21

BARGNDSEN

ZUTPHENSEWEG 15 • VORDEN • TELEFOON (0575) 55 21 59

9.95

Ook bij Oh Hengelo (Gld.) een
vollere tas voor minder geld!!!
GROENTE:

LOTUS VOCHTVANGERS

BLOEMKOOL

KEUKENPAPIER

VLEES:

VARKENS
LAPPEN

DRAGON
TEMPRANILLO

3

nu 3 bakjes halen

maandag t/m woensdag
8.00 - 20.00 uur
donderdag gesloten
vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

JONGE JENEVER
2e FLES HALVE PRIJS
2 flessen a 1 liter

0.85

van 23.38 voor

HELMINK

meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

VOEDINGSHULP
IN ZIEKENHUIS
HET SPITTAAL

553

17.

GALL^GALL

MOLENHOEK
DE WINKELHOEK

VAN

HENGELO

Oh HENGELO (G) (0575) 4612 05 FAX (0575) 46 4612

Het kantoor van

notaris mr R. Das te Vorden
is op vrijdag 30 mei a.s.

de gehele dag
gesloten
VERKIEZINGEN
WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL
mei - juni 2003
Kieskring 2 (afdeling midden)
Waterbeheer en zuiveren van afvalwater
is belangrijk voor iederen.

Mister Steam is te huur bij:

• Ruim assortiment

WEDUWE VISSER

0.99

2 Pak halve prijs

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

• Air miles sparen

Openingstijden

e

Huur
Mister S team

• Bonus aanbiedingen

GALL^GALL

GOUDAPPELTJE

werkt!
Gratis advies en pers.
begeleiding.
30 dgn.-geld-teruggarantie.
Ria Wildemors
onafh. Herbalife distr.
Tel. (0573) 25 62 42

• Geschenk pakketten

2 bakjes betalen

APPELSIENTJE

® HERgALIFE

• Riant en gratis parkeren

bakje 280 ml a 0.99

betalen

Afslanken!
Op gewicht blijven!
Aankomen!

99
•

zak 500 gram a 0.99

flessen halen

pak 1 liter

• Bezorgen aan huis

o.a. Fusilu en Denne Rigata

'

pak 1 liter

• Bestelling per tel./fax

REMIA
SCHEPSAUZEN

Oh PASTA'S

fles 0,75 liter a 4.79

2

• Altijd dagvers

pak 3 rollen a 2.79

per stuk nu

Albert Heijn Hengelo
nu ook uw
verkooppunt voor
Staatsloten

Breng uw stem uit op het koppel:

M.A. (Mark) Ormel

De Stiepel
Woningcorporatie
De Stiepel is op l juni 2003, tijdens de koopzondag
in V orden, in Restaurant De Herberg aanwezig.
Wij zijn daar van 12.00-15.30 uur met informatie over het
huren of kopen van een woning bij De Stiepel en
informatie over onze nieuwbouwprojecten.
U bent van harte welkom.
Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL Zelhem
Telefoon: (0314) 626 126
Fax: (0314) 626 158

Postbus 233, 7020 AC Zelhem
Internet: www.destieoel.nl

Kijk voor nieuws ook op:

www.contact.nl

en
R. (Riek) Linde
kandidaten ingezetenen.
Zij kunnen u vertegenwoordigen
en uw belangen behartigen.

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

Uw stembiljet(ten) moet(en) uiterlijk op 12 juni 2003
om 12.00 uur in het bezit van het stembureau zijn.
Let u er dus op dat u uw stembiljet(ten)
tijdig op de post doet.

ZUTPHEN!

BOUWMEESTER

Gem. 7 uur per week
(17.00-19.00 uur).

Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95
Voor informatie
(0575)592315
of voor 1 -6-03
een brief naar PZ,
Pb 9020,
7200 GZ Zutphen
o.v.v. FB-03

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:
Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever
en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

CONTACT
EEN OCCASION AAN BOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

^PEUGEOT
RIDDERHOF

AUTOBEDRIJF

AUTOBEDRIJF

NIESINK

(0575) 44 20 89
www.autobedrijfniesink.nl

Dambroek 9 - Baak

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28,
7234 ST Wichmond

(0575)441621

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

(0575)461947

Molenenk 2 - Hengelo (Gld.)

eugeot 306
2.0 Cabriolet
groen 07-96

€ 13.950f-

eugeot 406
2.0 HDI
blauw. 08-00

€ 14.750,-

Ook
AIRCO
service en
onderhoud
www.autolangwerden.nl
Mazda Demio GLX 1.3i
04-99
Volkswagen Passat 1.9 TDi 110 pk
04-99
Volkswagen Passat 1.9 TDi 115 pk
2000
Volkswagen Passat 2.0 nieuw model 02-01
Volkswagen Polo 1.4i 5-drs
08-95
••••^^^^^^^^^••••••^^^•^^^^^^^••••^•^^^^^^^^^H

l

VI /

APK Keuringsstation

I/I/OLVETANG
Dambroek 11 - Baak

(0575)4411 14

Jeep Wrangier 4.0i 2-drs rood trekhaak 1997 € 16.500
Peugeot 1061.11 5-drs blauw centr. verg. 1998 € 6.800
Renault Twingo prenger 3-drs blauw 1995
Citroen Saxo 1.1 i 3-drs groen open dak 2000 € 7.950
VW Golf 1.9 TDi 5-drs grijs met. airco 2000
€ 13.250
^^^^••••••i^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^HIHP^^^^^H^^^^M

M

Autobedrijf

Meleers

^toonHoron
Hoge Wesselink 2 -. Steenderen

t^

/PK?^
(0575)451974

- Toyota Yaris
1.3 16V
goudgeel 06-00
www.autobedrijfmelgers.nl

Peugeot
Partner 1.9D
reak. blauw 05-98

Toyota Starlet wit 1993
Nissan Sunny 1.4 LX rood 1992
Nissan Vanette Dubbele cabine 2.0 diesel wit 1991
Ford Sierra LPG zilvermet. 1991
Diverse Auto's vanaf € 350,-

€12.250,-

Ford Focus 1 .6 1 6V 5-drs grijsmet. 01 -99
Mazda 1 21 1 .3 LX 3-drs donkerpaars 04-99
Nissan Almera 1,5 5-drs zwart 10-98
Opel Astra Station 1 .6 1 6V grijsmet. 01-95
Toyota Starlet 1.3 GLi 3-drs donkergrijs 10-92

€
€
€
€
€

1 2.750
7.500
9.1 50
5.750
3.250

€ 8.750,Peugeot 106 1.1 XR sel. rood 04-97
Peugeot 206 1.4 XT 3-drs blauw 01-00
Peugeot 206 2.0 Gti 16V 3-drs rood 06-99
Peugeot 206 1.4 XS 3-drs zwart 01 -00
Peugeot 206 2.0 Gti 16V 3-drs blauw 03-00
Peugeot 306 1.9 XRD geel 03-98
Peugeot 306 1.4 XR Comfort rood 03-96
Peugeot 306 1.6 XR Break groen 10-99
Peugeot 306 1.6 XT Break wit 05-98
Peugeot 306 1.6 SR Belfort rood 02-96
Peugeot 406 1.8 SL 16V groen 01-96
Peugeot 607 2.2 16V blauw 03-01
Peugeot 807 2.0 16V blauw 01-03
Mercedes C-klasse 1.8 Combi Classic 10-96
Peugeot Expert 220C 1.9 TD blauw 01-99
Peugeot J5 Camper benzine wit 08-93

€ 6.950
€11.950
€13.950
€11.950
€15.250
7.950
6.950
12.250
8.750
6.750
7.950
€ 30.950
€ 34.950
€ 13.950
€ 8.950
€17.950

www.ridderhof.peugeot.nl

Autobedrijf Verheij
Voor afspraak:
(0575) 55 38 02
06-13827564

Ambachtsweg 2b - Vorden

GARAGEBEDRIJF

ZJ TEERINK ZELHEM
Boeninksteeg 14 7021 JZ Zelhem

(0314) 32 44 53

AUTOBEDRIJF

R.NIJENHUIS
Burg. Galleestraat 67e - Vorden

(0575) 55 32 00

www.auto-nijenhuis.nl
Opel Astra 1.6i / 1.8i bj. 1994 t/m 1998
Opel Astra 1.6i en 1.6i 16V bj 1998 t/m 2002
Honda Civic sedan 60.000 km bj. 1998
Mercedes C200D Esprit 120.000 km bj. 1996
VW Transporter 1.9 TD bj. 1996

IIl l AUTOBEDRIJF //ƒƒ

BRUIL

Zelhemseweg19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

Mitsubishi Space star 1.3 16V groenm. 2000
Toyota Yaris 1.0 16V blauw 11 -99 27.000 km
Suzuki Swiftl.O GLS 1997 rood
Honda Accord 2.0 jewel 1998 rood met.
Peugeot 406 1.8 16V Station rood met. 1999

€ 13.500
€ 8.350
€ 5.250
€ 9.900
€ 6.750

felein Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85
Vorden
(0575)551256

www.autobedrijfbruil.nl
Div. AX-en
Div. BX-en
Div ZX-en
Div. Xantia's
Div. XM

vanaf €
vanaf €
vanaf€
vanaf €
vanaf€

1000,500,1.250,2.000,1.250,-

tot€ 4.000,
tot€ 1.500,
tot€ 6.000,
tot€ 7.500,
tot €10.000,

Opel Vectra 1.6
Nissan Almera 1.4
Nissan Sunny 1.4
VWGolflV1.416V5-drs
VW Golf 111.6

groen
1994
rood 1998
rood 1991
zilver 1998
blauw 1991

Peugeot 106 1.4 green sch/kanteld. 01-98 rood met.
Peugeot 307 SW 1.6 16V 06-02 grijs met. LM. velgen
Peugeot 405 GLD 1.9 diesel 1990 zwart met. 250.000 km
Ford Escort 1.6 16V 06-93 5-drs. groen met. 128.320 km
Suzuki Vitara JLX Cabrio 1.6 04-93 zwart 116.000 km

A
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AR

RlfTMAH
AUTOBANDEN ff AUTO'S

k Autobedrijf Robert Wisselink

Z.E. weg 113, 7223 DB Baak, Tel. +31 (0)575 - 44 14 48

Slotsteeg 18, 7255 LH Hengelo (Gld)

Opel
Opel
Opel
Opel
Opel

205/65
205/60
195/60
185/60
155/13

Vectra Sedan 1.8 16V GL-Plus 111 .OOOkm
vectra sedan 1.6 16V Pearl 55.000. km
Vectra stat. 2.2 16V DTi Sp. ed. 79.000 km
omega Station 2.5 DTi 6 dl Elegance
Frontera Wagon 2.5 TDS GLS 148.000 km

€ 7.950
€ 8.950
€ 20.500
€ 24.950
€ 14.900

15"
15"
15"
15"
15"

€
€
€
€
€

69,
64,
64,
53,
36,

AUTO HERWERS
WWW.HERWERS.NL

(0575) 46 27 79

slaved

UUOKOKUf

Groot ^DAEWOO
Jebbink
Rondweg 2 Vorden

(0575) 55 22 22

Daewoo Matiz SE rood 2000
Daewoo Lanos SX 5 drs blauw met. 1998
Daewoo Lanos SE 4 drs zwart met 2000
Daewoo Nexia GTX 3 drs rood met 1996
Daewoo Nubira wagon zilver met 1999
Daewoo Nubira sedan blauw met 2001
Daewoo Tacuma 2,0 CDX rood met 2001
Daewoo Leganza 2,0 SX zilver met 2001
Daihatsu Sirion Xti groen met 2000
Fiat Cinqucento rood 1998
Fiat Palio weekend zwart 1999
Ford Mondeol,6 CLX blauw met 1995
Hyundai Accent sport zwart 2001
Lancia Y 1,1 zilver met 1998
Nissan Almera 1,6 GX rood 1998
Peugeot 306 XT 1,8 break paars met 1998
Renault Laguna RTE 1,6 zilver met 1999
Seat Cordoba vario SXE groen met 1999
Suzuki Alto wit 1995
Suzuki Baleno sport rood 1999

€ 7.750
€ 7.950
€ 9.950
€ 5.950
€ 10.750
€ 13.950
€ 17.950
€ 17.950
€ 8.450
€ 5.250
€ 8.450
€ 4.950
€ 11.950
€ 6.750
€ 9.250
€ 10.500
€ 11.750
€ 10.950
€ 3.950
€ 8.950

Dorpsstraat 27 6999 AB Hummelo

Volkswagen Passat Variant
Renault Twingo 1.2
Honda Logo 1.3i
Honda Civic coupé 1.6ils
Honda Civic 5 drs. 1.6ils

1998
1999
2000
1999
2000

Zutphen-Emmerikseweg 75a

Baak
(0575) 44 29 76

Ford Escort
1.8 D Station
airco groen i.z.g.st.

1996€ 5.000,www.vangeldereautos.nl
Mazda 323P 1.3 LX rood 1997
Mazda 626 sed. 1.8i LX airco blauwmet. 1997
Mercedes C180 Esprit 17 inch vlgn. blauwm. '94
Saab 9000 CSi 2.3 rood airco 1994
VW Golf 1.6 CL 3-drs i.z.g.st. blauw 1994

www.groot.jebbink.nl

€
€
€
€
€

6.500
6.500
9.500
4.750
4.950

Autobedrijf BRUIL: Om u te helpen
In de huidige digitale wereld zie je dat
de occasionmarkt ook open staat voor
autokopers buiten de directe regio.
Hierdoor kopen klanten buiten de regio
bij de bij ons bekende garagebedrijven
maar andersom kan natuurlijk ook.
Al bijna 10 jaar is autobedrijf Bruil in
Hengelo(G) een vertrouwd adres waar
je dan zonder problemen terecht kunt
voor onderhoud en reparatie. Eigenaar
Jan Bruil heeft al 35 jaar automobielervaring en weet indien nodig met de
nodige creativiteit uw voertuig in opti-

male conditie te houden en aan alle
eisen te laten voldoen die de huidige
wetgever stelt. Investeringen als testen uitleesapparatuur zijn dan ook up to
date. Grote- en kleine beurten, accu's,
banden, uitlaten en APK. Door de prima
service en mond tot mond reclame
wordt het nog steeds drukker.
Binnenkort wordt dan ook een begin
gemaakt met uitbereiding van de werkplaats. Zodoende heeft men meer ruimte om, zonder telkens auto's te moeten

Foto v.lnr.: Jan

verplaatsen, te werken aan uw auto.
Een goed bedrijf ook voor degenen die
hun eerste stappen willen zetten in
deze bedrijfstak: Autobedrijf Bruil heeft
al voor veel leerlingen als een (verkennende) stageplek mogen dienen.
Het bij de Bovag aangesloten bedrijf
heeft zijn occasions ook geplaatst op
het net: www. autobedrijfbruil.nl
U als lezer kunt een aantal hiervan
uiteraard elke maand weer geplaatst
zien in CONTACT.

Nissan Micra 1.2 March 3-Drs 1992
Nissan Micra 1.0 Airco 3drs 1997 63000 km
Nissan Sunny 1.4 LX 5drs 1993
Nissan Almera 1.4 GX Airco 3 drs 1997
Nissan Almera 1.4 GX Airco 4-Drs 1997
Nissan Almera 1.6 Pulsar Sport 5-Drs 2000
Nissan Almera 1.8 Tekna Plus 5-Drs 2002
Nissan Primera 1.6 LX 5-Drs 1994 77000 km
Nissan Primera 1.6 LX Station 5-Drs 1997
Nissan Primera 1.8 Luxury Station 2001
Nissan Primera 2.0 Tekna Navi 4-drs 2002
Nissan Maxima 2.0 SE 4-drs 1997
Nissan Maxima 2.0 Elegance 4-drs 2000
Nissan X-Trail 2.0 Sport Plus 5-drs 2002
Fiat Punto 1.2 60 5drs 1997
Ford Mondeol.8 Business 5-drs 2001
Honda Accord 2.0 Aerodeck 1993
Jaguar S-Type 3.0 Executive Aut. 2000
Mazda 121 1.3 3drs 1999
Peugeot 106 1.1 Accent 3drs 1997
VW Golf 1.9 Tdi 5-drs 1999
Renault Clio 1.2 Tech Road 3drs 2001
Renault Megane Coupe 1.6e 3drs 1998
Subaru Impreza 2.0 GT-Turbo 4-drs 1998
Toyota Avensis 1.8 Linea Terra 4drs 1998
VW Passat Variant 2.3 VR5 Comfort Line 1999
VW Golf 1.8 Cabrio 1994
Automaten
Nissan Primera 2.0 SLX 5drs 1996
Nissan Primera 2.0 GXSdrs 1998
Nissan Primera 2.0 CVT M6 TeknaPlus 2002
Opel Frontera 3.2 Limited 1999
Diesels
Nissan Almera 2.0 Pulsar Comfort 5drs 1999
Nissan Almera Tino 2.2 di Luxury 5-drs 2001
Nissan Terrano II 2.7 Tdi SE 7 persoons 2000
Renault Scenic 1.9 Dti RT 5-drs 1999 Ormel
Rover 420 AC 5drs 1999
VWLupo 1.2 Tdi Tiptronic 3drs 2001
Grijs Kenteken
Nissan Vanette 2.3dsl Cargo 2001
Nissan Terrano II 2.7 Tdi Sport 1998
Mitsubishi L400 2.5 TD Dubbele Cabine 2000
MPV
Nissan Almera Tino 1.8 Ambience NAVI LPG
Nissan Almera Tino 2.2 di Luxury 5-drs 2001
Nissan Almera Tino 1.8 Luxury 5-drs 2001
Honda Shuttle 2.3 IES 7 persoons 5-drs 2000
Opel Zafira 1.6 16V Comfort 5-drs 1999
Renault Scenic 1.6 RN 1998 Ormel 123000
Renault Espace 2.0 16VRXE 5-drs 1999

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2250
6950
3500
7500
7250
11250
20250
3950
7950
19750
26500
11950
19750
31500
6700
15950
5850
39500
7500
7250
14250
10950
10850
17000
11950
15950
9950

€ 8750
€ 11350
€ 31000
€ 27000
€
€
€
€
€
€

10900
19950
32500
14250
9950
13950

€ 11000
€ 14950
€ 10900
€ 18950
€ 19950
€ 19950
€ 21950
€ 17850
€ 11950
€ 21500

Kruisbergseweg 8 - Hengelo (Gld.) (0575) 46 22 44

Nieuws van Centrum voor
Reiki Eefde

Service aan huis of aan de zaak'

HelpatHome voor al
uw computer wensen

Niet alleen in deze krant kunt u
regelmatig iets over Reiki lezen.
Ook in de bibliotheek en in de
boekhandel vindt u veel boeken
over deze natuurlijke heerwijze.
Waarom besluiten mensen Reiki
te leren? Om verschillende redenen, maar veel mensen zijn of hebben het erg druk. Zoeken naar een
mogelijkheid om te ontspannen
en tot rust te komen en weer meer
energie te krijgen. Anderen leren
Reiki omdat zij klachten hebben
en daarmee op een andere manier
om willen gaan en omdat Reiki
zeer goed samen gaat met de gewone medische behandelingen.
Natuurlijk zijn er ook mensen die
uit nieuwsgierigheid Reiki willen
leren of omdat zij al een ervarin-

HelpatHome in Keijenborg is
een klein bedrijf dat zich bezig
houdt met alles wat met computers te maken heeft. Jeroen
Brummelman, de oprichter van
het bedrijf, heeft zich altijd al
geïnteresseerd voor computers
en heeft zo'n drie jaar geleden
zijn wens in vervulling kunnen
laten gaan: voor zichzelf beginnen.
Het beeld wat hij voor zich had
was een bedrijf beginnen waarbij
hij het voor de klanten zo makkelijk mogelijk wilde maken, dus
met de service aan huis of aan de
zaak. Het grote voordeel hiervan is
dat de klant door kan gaan met
zijn werk en zich niet bezig hoeft
te houden met het wegbrengen en
ophalen van zijn computer.
Jeroen Brummelman: "Nu drie
jaar later is het een gezond en nog
steeds groeiend bedrijf dat constant bezig is met verbeteren en
verfijnen van de service. Zo willen
wij ons in de toekomst nog meer
gaan richten op de service aan bedrijven".
HelpatHome levert al tijden lang
Windows servers aan bedrijven.
"Maar wat nog niet iedereen weet
is, dat we ook Linux servers leveren wat een grote kostenbesparing
voor de klant kan opleveren. Ook
leveren we natuurlijk systeem- en
netwerkbeheer voor bedrijven.
Maar dat is niet alles. We zijn er be-

wust van dat een computer niet
meer zo maar een apparaat is
maar voor veel bedrijven echt een
stuk gereedschap dat je dagelijks
nodig hebt. Daarom kunnen wij in
noodgevallen ook tijdelijke apparatuur leveren".
Jeroen vertelt waaruit de service
van HelpatHome bestaat. "Wanneer iemand een probleem heeft
met zijn computer dan kan hij bellen en het probleem voorleggen
aan ons. Kleine problemen lossen
we telefonisch op. Dit is overigens
gratis. Lukt dit niet dan maken we
een afspraak om langs te komen.
Het probleem wordt, indien moge
lijk, ter plekke opgelost. Lukt dat
niet dan koppelen wij de computer af en nemen hem mee. Dit gaat
altijd in overleg met de klant. Als
de computer weer in orde is en uitgebreid getest, dan brengen we
hem terug en koppelen hem weer
aan zodat de klant direct weer aan
het werk kan".
Ook het leveren van nieuwe computers is helemaal gericht op de
wensen van de klant. In een gesprek bij de klant thuis of aan de
zaak, wordt er een computer samengesteld met eventueel randapparatuur als printer, digitale camera of scanner. "Wij bouwen de
computers zelf. Dat wil zeggen dat
wij zelf de onderdelen selecteren
die de klant graag wil en die in de
computerkast bouwen. Op deze

manier zijn er heel veel verschillende systemen mogelijk die pre
cies aansluiten bij wat de klant er
mee wil. We leveren dus computers op maat".
Jeroen: "Het oplossen van proble
men en het leveren van nieuwe
computers of randapparatuur is
onze hoofdtaak, maar daarnaast
doen wij meer. Wij installeren,
verkopen en repareren of vervangen onderdelen, geven cursussen
op aanvraag, maken websites, leggen netwerken aan en installeren
sinds enige tijd ook ADSL.
Dit laatste komt nu ook bij ons in
de regio". Verderop in deze Contact vindt u een advertentie van
HelpatHome waar precies in staat
wat ADSL is, wat de voordelen zijn
en hoe u ADSL aan zou kunnen
vragen.
Naast dit alles is er nog veel meer
wat HelpatHome voor u kan doen.
Wilt u een gratis offerte aanvragen
of heeft u een probleem of vraag
op welk gebied dan ook, bel dan
gerust. Wij kijken dan wat we voor
u kunnen betekenen. De telefonische contacten zijn altijd vrijblijvend en gratis.
Het telefoonnr. van HelpatHome is
(0575) 46 50 57.
U kunt ook kijken op de website:
www.helpathome.nl of mail naar
info@helpathome .nl

Petitie familie Chettri aangeboden in Den Haag
Ruim 1900 (!) inwoners uit Vorden
ondertekenden in de achterliggende periode de petitie aan
minister Nawijn, ten gunste
van de familie Chettri.
Afgelopen woensdag bood een
kleine delegatie uit onze gemeenschap de petitie aan op Ministerie
van Justitie.
In de hal van het ministerie werd
de afvaardiging ontvangen door
de coördinator Kabinetszaken van
het ministerie en de directeur Beleid
van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Tegenover hen
verwoordde de directeur van basis-

school het Hoge, Harry Hendertink, nog eens om welke redenen
het gezin van Gita volgens zoveel
dorpsbewoners in aanmerking
moet komen voor een verblijfsvergunning. Vervolgens overhandigden Dallu en Kanchu de petitie.
Gita Chettri had een persoonlijk
schrijven meegenomen voor de
minister en vertelde beide ambte
naren hoe de familie momenteel
leeft. Aan haar en de overige leden
van de delegatie werd de toezegging gedaan dat de petitie de volgende dag al aan de minister zou
worden voorgelegd en ook naar de
Vordense bevolking nog een reactie zou volgen.

Naar het zich laat aanzien zal de
afwikkeling van de juridische procedure bij de rechtbank in Rotterdam nog wel enkele maanden op
zich laten wachten. Tot die tijd is de
familie Chettri voor de bekostiging
van het levensonderhoud afhankelijk van giften uit de Vordense
gemeenschap. Speciaal daarvoor
heeft basisschool het Hoge enkele
maanden geleden het eigen bankrekeningnr. beschikbaar gesteld.
Bijdragen zijn nog steeds welkom
op bankrekening 3274.77.970 ten
name van de Vereniging voor
Christelijk Onderwijs te Vorden
o.v.v. 'familie Chettri'.

gen in de vorm van een behande
ling hebben ondergaan.
In Nederland hebben zo'n 600.000
mensen -oud en jong- een traditionele cursus gevolgd. Met traditioneel wordt bedoeld dat degene die
de cursus verzorgd, de Reikimaster werkt volgens de afspraken van
o.a. The Reiki Alliance. Daarom
krijgt iedere cursist ook een certificaat dat wereldwijd identiek is.
De belangstelling voor Reiki is best
groot ook in deze omgeving! Vandaar dat Lia en Jan van 't Veen van
Centrum voor Reiki in Eefde ook
voor de komende tijd weer nieuwe
cursusdata hebben vastgesteld.
Kijk voor meer info op
www.warmehanden.nl.

De gezamenlijke Ouderenbonden in Vorden (ANBO en PCOB)
hebben vervoerder Syntus in
een brief gevraagd de bushalte
bij Verzorgingshuis De Wehme
weer in gebruik te nemen.

Volgens een onderzoek van De
Wehme, waarvan de cijfers pas
kortgeleden bekend waren, maken de bewoners en bezoekers van
dit verzorgingstehuis ca. l5 tot 20
keer per week gebruik van de bus.

Zo maar een halte opheffen, nota
bene bij een verzorgingshuis, is
maatschappelijk niet te verkopen.
Volgens Syntus is dit gedaan uit
motief van verantwoorde mobiliteit en snellere bereikbaarheid van
het station. Daarom rijdt de bus
nu door de Beatrixlaan, dit is één
straat verder dan waar het verzorgingshuis aan ligt. In de Beatrixlaan is echter geen vervangende
halte geopend.

Verder wordt de bus gebruikt om
van het verzorgingshuis naar het
dorp te komen, bijv. om te winke
len en de markt te bezoeken. Deze
geneugten zijn nu helaas niet
meer mogelijk.
De ouderenbonden zien met belangstelling het antwoord van
Syntus tegemoet. Over verdere
ontwikkelingen wordt men op de
hoogte gehouden.

PCOB gezellig middagje uit
De PCOB afdeling Vorden hield
donderdagmiddag een middagtocht voor haar leden.
De belangstelling was groter dan
verwacht. Een bezoek werd gebracht aan het biologische dynamische Urtica De Vijfsprong. De
heer Wijzenveld heette iedereen
hartelijk welkom in de pas gebouwde kas met koffie en thee. Hij
vertelde op boeiende wijze over de
gang van zaken op dit biologische
bedrijf.
En wat er voor komt kijken om de
natuurwetten in de bedrijfsvoering toe te passen. De naam Urtica
betekent brandnetel en staat voor
ordening zowel van het gewas als
van de mens.

Het landbouwbedrijf is doelstelling nr. één. In de kas van 1700 m2
worden verschillende plantjes
opgekweekt. Men zag prachtige
paprika-, komkommer- en tomatenplanten groeien. De gezondheid van het gewas staat voorop.
Er worden weinig bestrijdingsmiddelen gebruikt. In de kas vindt
een biologische bestrijding plaats.
De tuinbouwproducten worden
als biologische pakketten in de
handel gebracht. Een belangrijk
deel van de zuivelproductie wordt
omgezet in kwark.
Door het gebruiken van een moderne verpakking is de houdbaarheid verlengd tot 3 weken. Het
huidige bedrijfis 33 ha groot en er
werden in totaal 35 personen.

In 1984 heeft hij samen met dhr.
D. Klein Bramel het toen 14 ha
grote bedrijf verder uitgebouwd
tot een zogenaamde zorgboerderij.

Met het bezichtigen van de kweekkas en de koeienstal werd deze
leerzame excursie besloten.

Op deze zorgboerderij werken
mensen met een geestelijke en
psychiatrische handicap. Zij hebben een goede begeleiding nodig
bij het productieproces.

Daarna deden de aanwezigen zich
te goed aan een heerlijke pannenkoekenmaaltijd in De Vordense
Pan. De deelnemers spraken van
een zeer geslaagde middag.

NB van P vrouwen van nu
N.B.V.P vrouwen van nu woensdag avond j.l. was het de laatste
avond van dit seizoen die avond
werd ingevuld door Hr Buma
die vertelde met veel humor uit
boeken van Godfried Bomans,
Simon Garmiggelt en Annie
M.G. Smit.
Die avond was ook te zien wat er
op allerlsi cursussen gemaakt is,
en ideeën op doen voor de nieuwe
cursussen.

De jaarlijkse fiets tocht 15 mei j.l
via Steenderen Oldburgen overvaren naar Dieren waar het T.V.
toys museum werd bezocht op dat
moment een harde regenbui buiten bij droog weer verder gefietst
richting Brummen overvaren naar
Bronkhorst met de nodige koffie
en picknik stops was het een zeer
geslaagde dag.
De volgende avond Fietstocht is 16
juni vertrek bij de kerk.

www.financial-freedom.nl

Ook in uw regio kent

Wij gaan onze zaakverbouwen. Om ruimte te maken voor de aannemer,
schilder en stucadoor moet
het pand leeg. Onze actuele
dames- en herenmode collectie gaat daarom de deur uit
met fikse kortingen. Profiteer
nu!

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

Telefoon (0575) 51 66 35
Internet www.debos.nl

U boft
maar mooi
met onze
plannen

Avontuurlijk en onbezorgd
wandelen
E*n w»»k of 12 dag «n bega Ie ld
trekken door T»Jechi»ch Bohemen

7 dg C 225,- / 12 dg C 350,31 meien 12 juli
0575451718 of 0651254578
www.voettochten.net

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker

V \^* J. 1*S \^ V

Ruurlo
Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Kijk
voor

• KOSTUUMS • COLBERTS • JACKS
• JASSEN • OVERHEMDEN • TRUIEN
• SWEATERS • SHORTS • SOKKEN
ETC.
DAMESMODE MERKEN McGREGOR, FOR FELLOWS, NEW BONDGERRY WEBER, HAMMER, ROSNER, OLSEN, STREET, PETER VAN
HOLLAND, FRANS MOFRANKENWALDER,
LENAAR, LEDUB
VERSE, ZERRES, GARDEUR, SAMOON
HERENMODE

TEUNISSEN
M O D E
Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438
SLA

UW

SLAG TIJDENS

ONZE

UEBERLE

SCHOORSTEENTECHNIEK
Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.
Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.
Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

Ballonvaren
in uw eigen regio

S P E C T A C U L A I R E VE R B O U W I N G S L E E G VE R K O O P

Zonweringen
Raamdecoratie
Garagedeuren
Kwaliteit,
tegen zeer scherpe prijzen.
Zelf monteren?
Deze maand extra korting.
Voor een telefonische prijsopgave bel:

Aantrekkelijke
groepskorting.

(0313) 484949

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Inlichtingen:

Braambergseweg 2 • Voor-Drempt

Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

B. Enzerink

Fax(0575) 55 10 86

Tel. (0575) 46 15 34

d r u k k e r i j Weevers

Openingstijden showroom: ma. t/m vrij. 13.00 - 17.00 uur
vrij. 18.00 - 21.00 uur, za. 9.00 - 16.00 uur.

Alle activiteiten vinden plaats rond de kerk in Hengelo (GId)

Start 72-uurs bouwwedstrijd

vervolg 72-uurs bouwwedstrijd
Rodeostierwedstrijd
Kinderdisco "De Zwaan"(t/m14)
Bands op podium bij de kerk

16:00-18:

vervolg 72-uurs bouwwedstrijd
Vossenjacht (t/m14)
Discoavond jeugdsoos "Be there"

Sponsorloop om de kerk (t/m12)
Afsluiting 72-uurs bouwwedstrijd
Bands in "'t Hoekje-Dijkstijl" en "De Zwaan
Toegangskaart voor beide cafe's kost 5 euro

Informatiebijeenkomsten en Nieuwsbrief
Reconstructieplan Achterhoeken Liemers
In de Achterhoek en Liemers is het afgelopen jaar hard gewerkt aan een Reconstructieplan voor het landelijk gebied. Dit plan is nodig om de problemen die op het platteland
spelen te kunnen aanpakken. Zaken als landbouw, natuur, water, milieu, recreatie, leefbaarheid en infrastructuur worden in relatie met elkaar bekeken en afgestemd. Doel van
het plan is.om het gebied zodanig te verbeteren dat er ook op de lange termijn prettig
en gezond kan worden gewoond, gewerkt en gecreëerd.

Informatiebijeenkomsten
Het voorontwerp voor het reconstructieplan, de eerste stap naar het definitieve plan, is
nu afgerond. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het landelijk gebied
in de Achterhoek en Liemers organiseert de Reconstructiecommissie drie informatiebijeenkomsten over het voorontwerp-reconstructieplan, nl. op:
- dinsdag 3 juni in zaal REIJRINK in Lievelde
- donderdag 5 juni in zaal DE BOGGELAAR in Warnsveld
- woensdag 1 1 juni in zaal 't HEUVELTJE in Beek
Aanvang: 20.00 uur
Tijdens de informatiebijeenkomsten zullen de leden van de Reconstructiecommissie en
de Streekcommissies en andere deskundigen een toelichting geven op het voorontwerpplan. Uiteraard is er ook volop ruimte voor vragen en discussie.

Voortgang
Eind april heeft de Reconstructiecommissie het voorontwerp-reconstructieplan
vastgesteld en aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Dit voorontwerpplan bevat onder meer een beschrijving van de bestaande situatie, de meest gewenste
ontwikkeling voor de regio, de maatregelen die moeten worden getroffen en een globale
raming van de kosten. Nadat het voorontwerpplan is vastgesteld zal de commissie het
uitwerken tot een ontwerpplan met daarin ook concrete uitvoeringsmaatregelen.
De inspraakprocedure over het ontwerpplan zal naar verwachting eind 2003
plaatsvinden. Begin 2004 wordt het definitieve Reconstructieplan vastgesteld en gestart
met de uitvoering.

Reconstructiecommissie
De Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers is verantwoordelijk voor de
totstandkoming van het Reconstructieplan in deze regio. Zij stelt het plan op in opdracht
van Gedeputeerde Staten van Gelderland. In de Reconstructiecommissie zitten vertegenwoordigers van onder meer gemeenten, waterschap en organisaties op het gebied
landbouw, natuur- en milieu, recreatie en midden-en kleinbedrijf.

Nieuwsbrief
Meer informatie over het voorontwerp-reconstructieplan is te vinden in de speciale
Nieuwsbrief. Hierin worden de belangrijkste thema's, achtergronden en opinies nader
belicht De Nieuwsbrief is verkrijgbaar bij alle gemeentehuizen in de Achterhoek en
Liemers en bij de provincie Gelderland (afd. Communicatie, tel. 026 359 9000).
U kunt het plan en de Nieuwsbrief ook bekijken en/of downloaden via
www.gelderland.nl/reconstructie

RECONSTRUCTIE
ACHTERHOEK EN UEMERS

\

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.

Inname van:

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
<• zwarte grond
<• gebroken puin

• schoon puin

TEGELHANDEL
Ze zijti er weer „M dé

mullcr-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

4r st
o i*

• bouw- en sloopafval

• asbest (dubbel verpakt in plastic)
GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

ENZERINK

Te huur

'Vers van het mes ...!!!

• puin/zand

KANTOOR-/
PRAKTIJKRUIMTE

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.
Tel. (0575) 46 74 74
Fax(0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

GRAFMONUMENTEN

ZUTPHENSEWEG 1C, VORDEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.

1e etage met lift, 7 kamers, centrale ruimte,
pantry en toiletten.
Totaal BVO ca. 265 m2.
Ruime parkeergelegenheid.
Huurprijs: € 110,- per m2 per jaar (ex. BTW).

Sinds 1908

elke dinsdag op het marktplein in Vorden

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

van 9-3O t/m 17.15 uur.

'levens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten
/(Xll.S:

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Van de Groep
VBO l

MAKELAARS

Regio Vastgoed BV Doetinchem
Tel. (0314)344403
e-mail: info® regiovastgoed-doetinchem.nl

Vraag kosteloos offerte
Hedrijf en showroom: Gerritsen wee 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

Biej ons in
d'n Achterhoek
Now de veilingcommissie die elk jaor de pleinmarkt op touw zet
had 't dit jaor maor goed bekekken. Veurig jaor stormen ze ok al
eur handel in reagen en wind an de man te brengen en dat
dreigen now ok weer te gebeurn. Gelukkig dat t'r dan luu bunt die
an zo'n leage A en P denkt. En 't ok nog veur mekare wet te krie
gen dat ze daor eur handel an de man kont brengen. Schienbaor is
'n handel daor neet minder ewews as andere j aorn biej de kerke,
't Was in 't darp ok oaveral goed anegeven zodat de luu wissen
waor ze wean mossen. Allemaole prima verloopn dus.
Of 't met de reconstructie van 't centrum van 't darp ok zo prima
zal verloopn mo 'j nog maor afwachten. Dizze wekke kont de luu
op een veurlichtingsaovend eur zegjen d'r nog oaver doen. De
Zutphenseweg hebt ze op 't ende al aadig op de kop ezet.'n Mooi
stuk fietspad weg en daorveur in de plaatse een tegelpad veur de
luu die daor wont. Of dat now een verbettering is?, dat zo 'j an die
luu motten vraogen, die geet 't 't meeste an.
Wat anders is hoe ze 't marktplein in wilt richten. Volgens de
plannenmakers wod dat straks een grote vlakte waor de kermisluu
goed uut de vuute kont.De bibliotheek met 't daornaost staonde
woonhuus wod dan weg-ebrokken. Die bibliotheek kump dan biej de
ni 'j te bouwen schole in. En op de vlakte tussen de Insulindelaan
en de kerke is dan nog een meziektente epland. Waor gin enen
muziekkant in geet staon blaozen.. At e van holt is hebt de Hangjonges d'r op Oldejaorsaovend nog wat an. Die stokt dan nog wel's
graag een vuurken.
Oh jao, ze wilt ok nog wat terrasjes op dat grote plein maakn Maor
daor kump meer biej kiekn as wat stuule en taofels.'n Drank mot
ok nog aans vandan kommen. Dus toch weer een gebouw op dat
plein?.Laot ze een en ander maor laoten zo at 't is.'t Dut now heel
gezellig an en umme't bestaonde af te brekken, daor zit, buuten 't
adviesburo, gin mense op te wachten. En d'r zal natuurlijk wel
heftig eprotesteerd motten wodn wilt ze die plannen toch deurdrieven, desnoods op de barricaden! De veurige reconstructie is
ok allene maor goed ewes veur 't adviesburo en 'n annemmer.
Laow ons now neet weer te pakken laotn nemmen. 'n Betjen gezond
vestand hè'w toch nog wel, biej ons in d,n Achterhook.
H. Leestman

Bridgen
BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 19 mei:
A groep:
1. De dames van Burk en Hendriks
met 61,1%; 2. Het echtpaar Vruggimk met 60,6%; 3. De dames
Gerichhausen en den Elzen met
59,4%.

B groep:
1. Het echtpaar Kip met 77,1%; 2.
De dames de Bruin en Lamers met
66,7%; 3. Het echtpaar Duinkerken
met 56,3%.
Uitslagen seizoen 20O2 - 2003:
A groep:
1. De dames van Burk en Hendriks
met 55,2%; 2. De dames van Gastel en Wal ter Kilian met 54,4%; 3.
Het echtpaar Vruggink met met
53,9 %
B groep:
1. De heer Groot Bramel en mevrouw de Vries met 52,3%; 2/3. De
dames Warnaar en van Alphen
met 52,0%; 2/3. Het echtpaar Vreeman met 52,0%.

Vorden l - Luctor Emergo l: 1-5
Gemengd junioren
Vorden l - Sidderburen 1: 5-3
Zaterdag:
Heren 2e klasse
Groesbeek 2 - Vorden l: 1-5
Heren 35+ 4e klasse
Drieslag l - Vorden l: 2A
Dinsdag:
Dames Ie klasse
Epe l - Vorden l: 5-1
Dames Ie klasse
Neede l - Vorden 2:1-5
Dames dubbel 4e klasse
Vorden l - Wildbaan 1: 3-1
Dames dubbel 4e klasse
Vorden 2 - Eerbeek 7:1-3
Woensdag
Mix t/m 12 jaar
Welgelegen l - Vorden l: 2-3
Mixt/m 12jaar
't Elderink l - Vorden 2:1-4
Mix t/m l O jaar
Vorden l - Doetinchem l: 3-2
Mix t/m 10 j aar
Vorden 2 - Braamveld l 3-2
Donderdag
Dames 2e klasse
Zieuwent l - Vorden 1: 2-2

UITSLAGEN COMPETITIE
TENNIS VERENIGING VORDEN

Zomeravond competitie
Gemengd 7+
Duiven 4 - Vorden 1: 4-4
Gemengd 8/9
Dieren 2 - Vorden 1: 3-5
Heren 8/9
Vorden l - Laerveld 1: 7-1

Zondag:
Heren 6e klasse
Colsmschate l -Vorden 1: 5-1
Heren 7e klasse
Vorden 2 - Ramele 1: 2-4
Heren 7e klasse
Dieren 2 - Vorden 3:4-2
Dames 3e klasse
Diekman l - Vorden 1: 2-4
Gemengd 35+ 3e klasse
Vorden l - Overdinkel 2: 2-3
Heren 35+ Ie klasse

Programma thuiswedstrijden
Zaterdag 31 mei
Meisjes t/m 17 jaar
Vorden l - Groenlo l
Zondag l juni
Dames 3e klasse
Vorden l - Deurningen l
Heren 35+ Ie klasse
Vorden l - Heideslag l
Gemengd junioren Ie klasse
Vorden l - 't Nijlan l

Tennis

Arjan Mombarg
helpt Arjan Smit
in Hoogezand
aan overwinning
In een door regen geteisterde
wedstrijd is Arjan Mombarg zaterdagmiddag in Hoogezand
als achtste geëindigd in de "Unive World On Wheels" skeelercompetitie. Toen de rijders even
na vieren onder het toeziend
oog van onder meer Marianne
Timmer en Peter Mueller van
start gingen, al direct een hoog
tempo met in de eerste ronde
al, hoewel van korte duur, een
ontsnappingspoging van een
zevental rijders.
Vanwege de voortdurend neerplenzende regen een uitermate
glad wegdek. Desondanks heel
veel strijd, waardoor uiteindelijk
de helft van de gestarte (51) skeele
raars de finish niet haalde! Ondanks het feit dat de "Nefit" ploeg
in deze wedstrijd op halve kracht
moest rijden (Erik Hulzebosch en
Cedric Michaud, vorige week nog
winnaar in Vorden, ontbraken),
was het toch "Nefit" dat de toon
zette. De beide Arjans (Arjan Smit
en Arjan Mombarg) speelden een
belangrijke rol in deze voor, het
ook natte publiek, amusante wedstrijd. Van meet af aan werd er
aangevallen. Op gegeven Arjan
Smit alleen weg. Het jagende peloton achterhaalde hem. Vervolgens
een demarrage van vijf coureurs,
met voorop de "sleurende" Arjan
Mombarg. Een sterke groep waar
ook Arjan Smit naar toesprong.
Halverwege koers, alles weer bijeen. Voor eventjes maar, want de
"Nefit"-mannen Arjan Smit en Arjan Mombarg gingen er met zijn
beiden van door. De beslissende
slag? Het had er alle schijn van.
Door het hoge tempo van de beide
koplopers kwam de staart van het
afgebrokkelde peloton in zicht.
Een tiental skeeleraars moest worden ingehaald. Het gevolg was dat
bij het passeren het tempo noodgedwongen omlaag moest omdat
de beide koplopers behoorlijk door
deze achterblijvers werden gehinderd. Dus opnieuw een complete
groep. Nogmaals (heel even maar)
Arjan Smit weer weg.
Met nog vijf ronden te gaan, ( de
wedstrijd duurt 45 minuten plus
vijf ronden), de gedoubleerde rijders waren inmiddels van het
strijdtoneel verwijderd), een finale
om van te smullen. Een finale dat
mede gestalte kreeg door Vordenaar Arjan Mombarg. Keihard rijdend aan de kop van het peloton
om zodoende het tempo hoog te
houden, met in zijn kielzog
"ploegmaatje" Arjan Smit, loerend
op dat ene gaatje.
Dat gaatje viel, in de bocht voor
het laatste rechte stuk. De kreet
van Arjan Mombarg "naar links,
naar links" tegen Arjan Smit, was
niet aan dovemansoren gericht.
Arjan Smit dook inderdaad links
in het gaatje en ging vervolgens 50
meter verder juichend als winnaar
over de finish. Dus opnieuw een
dagzege voor de mannen van "Ne
fit". Arjan Mombarg, de "wegkapitein" van de ploeg, finishte met
een glimlach om zijn mond als
achtste. Hij had zijn taak, om nationaal kampioen Arjan Smit in
stelling te brengen, weer met succes volbracht. De buit was binnen!

Broodlevering
bij de Muldersfluite
Op donderdagmiddag 29 mei
a.s. (Hemelvaartsdag) vindt traditiegetrouw de broodlevering

plaats bij de boerderij de 'Muldersfluite' aan de Zelhemseweg
in Hengelo Gld. Toegang gratis.

De objecten, foto's en tekeningen die geëxposeerd worden
zijn zeer verrassend.

uitvindingen door alle tijden heen
en de soms vergaande ontwikkelingen hiervan zijn voor mij een
rode draad om binnen mijn eigen
wereld een 'soort' werkbare orde
te scheppen.

Eugénie Krikhaar woont en werkt
in Enschede. Ze zegt: de spanning
tussen groot en klein, tussen de dagelijkse dingen en de grote wereld
om ons heen is de rode draad in
mijn werk. Fascinatie voor geschiedenis en de actualiteit, voor de we
relden binnen de wereld.
Fascinatie voor ontdekkingen en

Zaterdag 31 mei open huis. Deze
expositie is van 31 mei t/m 12 juli
te zien in galerie 'Het Gele Stoeltje',
Burgemeester Galleestraat 36 in
Vorden, open van donderdag- t/m
zaterdagmiddag en op afspraak.
Of zie: www.het gelestoeltje.nl

Snel Internet via ADSL van KPN
nu ook in Hengelo-centrum,
Ruurlo en Vorden-centrum
Sinds kort kunnen ook de inwoners van Hengelo-centrum,
Ruurlo en Vorden-centrum gebruikmaken van snel internetten
via ADSL van KPN.
ADSL is een digitale breedbandtechniek waardoor grote bestanden, zoals films en muziek, met
hoge snelheden kunnen worden
gedownload.
Bezitters van een ADSL-aansluiting
kunnen onbezorgd internetten voor
een vast bedrag per maand. Bovendien zijn zij tijdens het internetten
altijd telefonisch bereikbaar.
Inwoners van Hengelo-centrum,
Ruurlo en Vorden-centrum kunnen ADSL van KPN bestellen bij
één van de volgende internet providers: Planet Internet, Het Net,

XS4all, Tiscali, ZON, Wanadoo,
HCCNet, Solcon, Freeler en Fiberworld.
Het is inmiddels voor 85% van de
bevolking mogelijk om zeer snel te
internetten via ADSL van KPN. KPN
verwacht dat het aantal ADSL-aansluitingen dit jaar zal doorgroeien
tot 600.000.
KPN biedt iedereen die nu een
ADSL-aansluiting aanvraagt een
korting op een willekeurig te boeken
vliegreis van Basiq Air. Deze actie
duurt tot en met 15 juni 2003.
Meer informatie over ADSL van
KPN vindt u op www.kpn.com op
dez'e site kan ook door middel
van een postcodecheck worden
achterhaald of ADSL van KPN op
een specifiek adres beschikbaar is.

Talent gezocht voor Pats
Boem Show Kranenburg!
Stichting CCK Stichting Kranenburg Carnaval en Kranenburg
Belang organiseren op 13- en 14
juni weer het jaarlijkse Zomerspektakel in de Kranenburg.
Dit spektakel, wat inmiddels tot
een volksfeest is uitgegroeid, wordt
dit jaar volledig in het Jonkersbos
aan de Hamsveldseweg in Kranenburg gehouden.
VOGELSCHIETEN

De vrijdag avond zal ook dit jaar
weer in het teken staan van het vogelschieten. Het startschot zal ge
geven worden door de schutterskoningin van vorig jaar, Suzanne
Nijenhuis. Tijdens het vogelschieten zal er voor stemmingsmuziek
worden gezorgd en zal er ook volop gelegenheid zijn voor het nuttigen van een hapje en een drankje.
KINDERSPELEN

Voor de kinderen zijn er op de zaterdag middag weer de kinderspeDe reactie van Arjan Mombarg na len op het feestterrein in het Jonafloop: "Weet je wat het is, Arjan kersbos in Kranenburg..Ook is er
Smit en ik voelen elkaar altijd per- weer vogelschieten voor kinderen,
fect aan". De nummers twee en zodat er in de Kranenburg dit jaar
drie in Hoogezand, respectievelijk ook weer een kinder- schutterskode Belg Stijn van Hove van de ning zal komen.
"Azurri Raps" en Ingmar Berga van
"Unive/Mogema moesten dit in- PATS BOEM SHOW!
derdaad met lede ogen aanzien! In Om plaatselijk (on)ontdekt talent
het tussenklassement bij de A rij- een kans te geven hun kunsten te
ders voert Arjan Smit momenteel laten zien zet de organisatie aan
de ranglijst aan. Arjan Mombarg het eind van de kinderspelen, voor
de tweede keer, een open podium
bezet de zesde plaats.

op voor jong en oud. Dit zal een
minifestival worden onder de
naam Pats Boem Show.
Hierbij wordt niet alleen aan muzikaal talent gedacht, maar kan
het ook een act zijn op het gebied
van cabaret, conference, of solozang. Alles is mogelijk op het open
podium, er mag echter niet geplaybackt worden.
Enkele talenten hebben al te kennen
gegeven hier aan mee te willen
doen. Voor dit open podium kan
iedereen zich vanaf heden inschrijven, en meedoen is kosteloos.
Voor inlichtingen en opgave bel
de Kranenburgse Pats Boem lijn.
BOSFEEST

Als afsluiting van het Zomerspektakel wordt op de zaterdag avond
in het sfeervol ingerichte bos het
Bosfeest gehouden. In de feesttent
treden deze avond "The Hurricanes"uit Hengelo op.
The Hurricanes is een echte ervaren Rock and Rollband die al van
aAmeland tot Nimegen en van
Lichtenvoorde tot Utrecht hebben
opgetreden.
Ze hebben meerdere malen bij
Normaal en Rowwen Heze voorprogramma's gedaan en al op vele
festivals hun opwachting gemaakt. Kenmerk van de band is;
keihard werken op het podium,
en feest in de tent (zie ook advertentie contactjes).

Keukenprinsessen
zijn bij ons
de koning te rijk

DANCING

DISCOTHEEK
•

live on stage in de nalustradezaal:

Een keukenprinses verwen je vorstelijk met een keuken van Holtslag. Want
met een Holtslag keuken ben je de koning te rijk. Wij hebben keukens voor
iedere smaak en voor ieder budget. Neem de proef op de som: breng een
bezoek aan onze showroom. Spoorstraat 28 in Ruurlo. Telefoon (0573) 45 20 00

ijs

HOLTSLAG

De beste keus !

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN
MEI-JUNI 2003

3 AREA S 1OO% FUN

Kies uw vertegenwoordiger
in het Waterschap Rijn en IJssel
Water is noodzaak,
een heldere kijk op water is van levensbelang.

Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, De Kap 21:50 * Eefde,
De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation
21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn. 22:00 * Lochem,
voormalige Technische School 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30
* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School
22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gorssel, Roskam 22:45 * Harfsen,
Buitenlust 22:55. Meer info: www.witkamp.com

Veranderende taken bij het waterschap vragen om
deskundigheid en om een gedegen waterbeheer.
Belangrijk daarbij is: stedelijk water, water voor
burgers, water voor landbouw, natuur en recreatie.
Waterschap Rijn en IJssel heeft (in ons aller belang)
al veel gedaan, maar om water 'in de hand' te
G.A. Hissink
houden moet er nog veel werk verzet worden.
Met kennis en ervaring, opgedaan als bestuurder bij het 'Waterschap van de
Berkel' en de afgelopen vier jaar bij het 'Waterschap Rijn en IJssel' wil ik
graag uw belang, het ingezetenenbelang behartigen.
Stem daarVOOr Op G.A. HiSSink Vordenseweg 1c, Warnsveld,
plaatsvervanger en koppelgenoot dhr. A.R. Rolden uit Epse.

Tonny
D

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed
met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren
vakkundig gelegd incl. zijkanten
voor slechts €

1859°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

Memelink & Bergervoet is een

totaal max. 32 m3 vakkundig gelegd

regionaal full-service assurantie-

voor slechts € 2259°

kantoor met een onafhankelijke

Complete stoffering
van een woning
voor slechts € 795.°°
Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal
32 m2, trap,
gang en overloop totaal
2
16 m , keuken 8 m2 alfes uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,
prijzen vanaf € 795.-.
Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een
prijsopgave!
Voor inlichtingen en/of bestellingen:
tel. (0546) 45 8697/06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

en

kwaliteitgerichte

instelling

voor het MKB en particulieren.

FUNCTIE-OMSCHRIJVING
Wij zoeken een all-round medewerk(st)er voor o.a. controle- en verwerking
van polissen, archiefwerkzaamheden, telefoonverkeer, postverwerking, ondersteuning van de buitendienst en andere voorkomende werkzaamheden.
FUNCTIE-EISEN
-

middelbare administratieve opleiding, eventueel B-diploma assurantiën
of studerend hiervoor;

-

goede contactuele eigenschappen, zowel mondeling als schriftelijk;
dienstverlenende- en servicegerichte instelling;
collegialiteit, accuratesse, eigen initiatief en zelfstandigheid zijn een must;
ervaring geniet de voorkeur.

Met meer dan 50 jaar ervaring in
WAT WIJ BIEDEN
de verzekeringsbranche, zowel

Wij bieden een prettige, afwisselende werksfeer in een klein en nauw samenwerkend team. U ontvangt een bij de functie passend salaris en dito voorwaarden.

schade- als levensverzekeringen,
pensioenen en hypotheken.

SOLLICITATIES
Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan bovengenoemde functie-eisen, dan zien
wij uw sollicitatie graag uiterlijk twee week na verschijnen van deze advertentie
tegemoet. Uw sollicitatie kunt u sturen naar: Memelink & Bergervoet B.V.,
t.a.v. dhr. H.C. Memelink, Spalstraat 11, 7255 AA Hengelo Gld.

Memeli
Be&e

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat l l Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 1 5 2 1

"Pssttt heeft u het al
gehoord? Ze zijn er weer,
de Hollandse Nieuwe!"

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Nieuwe vangst

Hamlappen
Kilo

Hollandse Nieuwe
Pak 4 stuks
BESTSELLER!

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

D

GEGARANDEERD

NERGENS

NERGENS

GOEDKOPER

GOEDKOPER

Lay's ^
Superchips
Naturel, paprika, bolognese
bacon of ketchup
Zak 200 gram 1*05-

Esther Gallé, chef vis en slagerij afdeling
PLUS van Reijen in Veldhoven
Aardbeien
500 gram
Appelsientje,
Rooswicec
Multivitamine,
Taksi
Verschillende smaken,
Fruitdruifje
off Goudappeltje
Set 3 pakjes a 200 ml

I

GtttA»ANDEIRD\

l NERGENS l
VGOEDKOPER

l

American
spareribs
Kilo

PLUS Salades
Kip-saté, kip-kerrie
of zalm
Bakje 150 gram

99
Daneontje dubbelsmaak
of enkelsmaak
Set 6x50 gram,
300 gram J^T

Coca-Cola, Fanta
Diverse smaken of
Sprite lemon lime
Set 6 blikjes è 33 cl. 1.89
4 sets
naar keuze

72

99

PLUS Café Crème

L

98

99

99
Amstel
Pils
Krat 24 flesjes
è 30 cl.

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

2 stuks
naar keuze

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

2

5O

Witte
puntjes
Zak 10 stuks

L

o(OA»ANDftllD\
NERGENS l
GOEDKOPER t

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:
[

GEGARANDEERD\

NERGENS ]
VGOEDKOPER|
I^J

K off i e pa d s

Regular of cafeïnevrij
Doosje 18 pads 1.65

Bon Appetit
Belegen kaas
Kilostuk S^T

siGAKANDfEHD^V
NERGENS \
GOEDKOPE» |

»ÖX

l NERGENS l
\JSOEDKOPER
ER |

Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil
wordt direct aan u terugbetaald.

PLUS Saté
Varkens of kip
Bakje 160 gram 0.99
3 bakjes naar keuze

5O

•

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

::PLUS

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97
7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

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

www.plussupermarkt.nl
22/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig vrijdag 30 en zaterdag 31 mei 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Op Hemelvaartsdag donderdag 29 mei zijn wij gesloten.

Opgeteld de beste!

