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Overname van advertenties/berichten is verboden

Inleve
In verband met het Pinksterweekend dient de kopij voor
advertenties en nieuws voor de editie die na Pinsteren
verschijnt
uiterlijk op vrijdag 1 juni om 9.00 uur in ons bezit te zijn.
Redactie

Amnesty International
op de weekmarkt
De werkgroep van Amnesty International staat vrijdag op de
weekmarkt.
Amnesty voert het hele jaar
campagne tegen martelen. Op
de markt voert Amnesty actie
tegen martelpraktijken in vakantiebestemmingen.

School "Het Hoge" heeft de afgelopen week het project "Wonen" afgesloten.
Dat hield het volgende in: Op
maandag is groep 7 naar Zutphen
geweest om daar onder leiding
van een gids een rondleiding door
de stad te maken en te kijken naar
gevels, oude gebouwen. Ook ande
re groepen hebben deze rondwandeling gemaakt. De makelaars
Pelgrum en van Zeeburg zijn op
school geweest om wat over hun
beroep te vertellen.

De groepen 7 en 8 hebben gebrobeerd om van de ijsbaan een woonwijk te maken. Met hun ontwerpen en vragen konden ze twee dagen bij de heer Vaags terecht. De
groepen l t/m 3 en 4 t/m 8 hebben,
afzonderlijk van elkaar, een fotopuzzeltocht door de wijk gehouden. De aannemers Bargeman en
Ruiterkamp werden ook bij het
project "Wonen" betrokken. Zij
hebben de schooljeugd voorzien
van foldermateriaal en hout voor
het bouwen van hutten. Zelfs
heeft groep 8 met behulp van de

heer Ruiterkamp op het schoolplein een aantal wandjes betegeld.
Elke groep heeft een manier van
wonen in de klas besproken en er
werkstukken, tekeningen en maquettes van gemaakt. Zo waren er
allerlei boerderijen, steden, paalwoningen, woonwagens en campings te bewonderen. Op het
schoolplein aan de voorkant werden houten hutten gebouwd en
aan de achterzijde wigwams, iglo's
e.d. De ouders van de scholieren
hebben al deze projecten kunnen
bezichtigen.

stuurt Amnesty aan het einde van
de martelcampagne op naar de betrokken autoriteiten.
Er zijn ook 'boarding passes' die u
mee naar huis kunt nemen. Via de
boarding pass kunt u zich opgeven
voor het bliksemactienetwerk per
SMS. De mobiele telefoon is niet alleen handig op vakantie, maar ook
een effectief middel om martelingen in vakantielanden te voorkomen.

Martelen is voor veel mensen een
ver-van-mijn-bed-show. Toch gaan
tallozen mensen op vakantie in
landen waar wordt gemarteld. Op
de markt is er actiemateriaal over
Peru, Brazilië, Kenia, Egypte, India Fr /.ijn ook groetenkaarten voor
of Turkije. Er zijn flyers met toeris- mensen die in de betrokken vatische informatie over het land. kantielanden gevangen genomen
Daarin staan niet alleen cultuur- zijn. Deze kaarten kunnen onderschatten en natuurschoon van het tekend worden.
land beschreven, maar ook een oproep om een einde te maken aan Vanzelfsprekend zijn er in de
de martelpraktijken. Er is een ver- kraam ook Amnesty spullen, zoals
klaring die u kunt ondertekenen. kaarten en kaarsen te koop en te
De ondertekende verklaringen bestellen.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 3 juni Ie Pinksterdag 10.00 uur ds. J. ter Avest.

Slechts handjevol bezoekers op hoorzitting over herindeling:

CDA en WD gaan voor vijf
Oud-gedeputeerde en Vordeiiaar C. Voerman van het CDA
wond er geen doekjes om. "Vorden, Hengelo en Steenderen
moeten de rug recht houden.
Ze moeten gaan voor een fusie
van vijf gemeenten. Dus met
Zelhem en Hummelo & Keppel
erbij. Als we niet één koers varen bestaat het gevaar dat de
provincie ons straks alsnog ergens anders bij indeelt."
Vorige week dinsdagavond werd in
de zaal van 't Pantoffeltje een
hoorzitting gehouden over de gemeentelijke herindeling. In totaal
waren er slechts vijftig bezoekers
in de zaal. Een uiterst magere opkomst. Zeker als je weet dat de
overgrote meerderheid bestond
uit ambtenaren van het gemeente
huis en de voltallige gemeenteraadsfracties van het CDA en de
WD. Opvallende afwezigen waren
de fracties van de PvdA en D66.
Wethouder H. Boogaard even buiten beschouwing gelaten.
De avond begon met een uiterst
saaie inleiding van de laatstgenoemde. Boogaard ging er gemakshalve even vanuit dat alle
aanwezigen die avond voor het
eerst over de herindelingsplanneh
hoorden. Vervolgens mochten de
mensen uit de zaal vragen stellen

aan de wethouder. Burgemeester
E.J.C. Kamerling - die op deze
avond als voorzitter optrad - verzamelde daarbij zoveel mogelijk verschillende vragen. Hierdoor kwam
er helaas geen echte discussie op
gang. De heer A. Heitling vroeg
zich af welke status de hoorzitting
had. "Ik heb het gevoel dat de beslissing al lang genomen is en dat
het nu alleen nog maar gaat of we
met drie of vijf gemeenten gaan
fuseren!" Volgens wethouder
Boogaard zijn er vanuit de bevolking tot nu toe weinig negatieve
geluiden geweest. "Er moeten dus
vanavond wel hele sterke argumenten op tafel komen om alsnog
af te zien van een fusie."
HOUDING ZELHEM
Voorzitter B. Rogmans van het
CDA hield het college voor heel
duidelijk vast te houden aan een
fusie van vijf gemeenten. "Zeker
gezien de perikelen in Zelhem",
zei hij. Rogmans doelde op de plotselinge ommezwaai van de gemeenteraad van Zelhem vorige
maand. De voorziene meerderheid
in de gemeenteraad van Zelhem
verdween na enkele uren vergade
ren als sneeuw voor de zon. Alleen
het CDA en de WD in deze plaats
zijn voor een grote plattelandsge
meen te. Met zeven van de vijftien

zetels een minderheid in de raad.
PvdA, RPF/SGP en Gemeentebelang - acht zetels samen - voelen
meer voor een samenvoeging met
Doetinchem. Wethouder Boogaard reageerde vrij koel op de be
zorgdheid van Rogmans. "We we
ten dat er enige discussie is, maar
er moet in Zelhem nog een heroverweging plaatsvinden", zei hij.
Voorzitter F.J. de Zee van de WD in
Vorden riep de heer Boogaard vervolgens op een actievere houding
aan te nemen. "Het wordt tijd dat
jullie de PvdA in Zelhem gaan be
werken. U vertelt hier vanavond
met heel veel enthousiasme over
de herindeling. Ik zou willen dat u
met hetzelfde enthousiasme de
PvdA in Zelhem duidelijk maakt
dat ze voor een grote plattelandsgemeente moeten kiezen." Wethouder Boogaard daarop: "De
boodschap is duidelijk." In de ge
meenteraadsvergadering van 26
juni zal het definitieve besluit vallen. Wethouder Boogaard verwacht dat de provincie halverwege
juni met een voorlopig besluit
komt ten aanzien van de herinde
ling in de Achterhoek. "Daarna
moeten we in Den Haag nog een
heel lang traject doorlopen. Ik
denk dat de fusie op z'n vroegst op
l januari 2004 een feit kan zijn."

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 juni 10.00 uur ds. A. Hagoort. Pinksteren dienst m.m.v.
jongeren.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 juni Ie Pinksterdag 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.
R.K. kerk Vorden
Zondag 3 juni 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantemus
Domino.
Maandag 4 juni 10.00 uur Eucharistieviering. Volkszang.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 2 juni 17.00 uur Eucharistie
Zondag3junii9.30 uur Eucharistie.
Maandag 4 juni 10.00 uur Eucharistie m.m.v. Koor uit Groessen.
Weekendwacht pastores
2-3^ juni Pastor Hogenelst, Lochem, tel. (0573) 25 14 57.
Weekenddienst huisartsen
2-3-4 juni dhr. Dagevos, 't Vaarwerk l, tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -10.00 uur en van 17.00 -17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.
Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 - 12.30 uur en van
13.30 -18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30 -11.00 uur en
17.00 -18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende apotheek van l t/m 7juni Apotheek de Brink. De Brink 112, Zutphen, tel.
(0575) 52 61 11.
Tandartsen
2,3 en 4 juni D. Stolk, Ruurlo, telefoon (0573) 45 24 00. Spreekuur voor
spoedeisende gevallen zaterdag, zondag en maandag van 11.30-12.00
uur.

Contactjes
Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15,00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30. 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. 0570-634340.
Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem. Larenseweg 30, 7241 CN Lochcm, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.
Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772.
Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel. Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CLZelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch ge
meld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon 0314626140. Voor overige zaken: 0314-626126. Internet: www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl
ZorgGroep Oost-Celderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.
Pedicure L Evers-Jansen, tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink. tel. 552492;
Y. Roelofs 0575-441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. 0575-541222.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. 0575-552749 of
0800-0230550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur. vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdagvan 09.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.
Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Undelijk klachtennummer 0900-2021210.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.

Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdyerzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum. Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. 0575-555763.
Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. 0575-461332 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

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

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 11,- voor vier
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- kosten in rekening gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opgaven worden bij foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.
• Verhuisbericht. Op 1 juni
a.s. verhuis ik van Reeoordweg
8, Vorden naar: serviceflat
'Berckestein', Laan van Borgele 40-907, 7415 DJ Deventer, tel. 0570-624188. Mevr.
J.H.M. Idema-ln den Bosch
• Afslankplannen? Laat het
hier niet bij! Wij kunnen u helpen. Bel vrijblijvend voor info
mevr. A. Eijsink, tel. 0575572127
• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. 0575553283, b.g.g. 06-51106955
• Te koop: mooie Duitse herderpups, uit zeer goede
bloedlijn gefokt. Tel. 0575519593
• Te huur, door annulering, in
juni: vakantiehuis in ZuidFrankrijk, prachtige omgeving. Verder in september en
oktober. Tel. 0575-441974 of
0033563946892 (wordt Nederlands gesproken)
• Te huur: bedrijfspand in
Ruurlo, Bleumkeskamp 12.
Moderne bedrijfsruimte met
kantoor, hal, opslagmogelijkheid en parkeergelegenheid.
Perceelsopp. 455 m2. Direct te
aanvaarden. Tel. 0314-333900,
06 53 85 85 80
• Zondag 10 juni klootschiettoernooi Linde. Aanvang
13.00 uur. Opgave 0575556421

• Onze doosjes voor sieraden zijn zelf juweeltjes! Wereldwinkel Vorden

Je was zo mooi,
zo lief, zo klein.
Je mocht maar even
bij ons zijn.

• Te huur gevraagd in Vorden:
autostalling voor lange termijn. Tel. 0575-552928

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van
onze lieve zoon en ons lieve broertje

• Alles moet weg. Prachtige
terracotta en geglazuurde buitenpotterie. Zeer lage prijzen.
Zaterdag 2 en zondag 3 juni
vanaf 10.00 uur LJndeseweg 9
in Vorden t.o. kasteel Kiefskamp

Bart
* Vorden, 17 mei 2001

Lieve Bart, je blijft altijd bij ons.

• Te koop wegens verbouwing: knikarmzonnescherm
handbediend, kleur blauw/crème, 6 maand oud, breedte 5
meter, uitval 3 meter. Voor inlichtingen: 0575-555430

Mare, Karin, LJnda en Ciska
Tiemessen
Brinkerhof 40
7251 WR Vorden

• Te koop: Volkswagencamper LT 28 geheel compleet,
met APK; Valiant geiser nieuw
(flessengas). Tel. 0573-452228

De crematieplechtigheid heeft in familiekring plaatsgevonden.

• Te koop gevr.: oud ijzer,
metaal, tractoren en platte
wagens. Tel. 06-50433624

'Dag lieve Bart,
je was zo klein
toch mocht je niet bij ons zijn.
Je hebt ons zelf niet gekend,
heel graag hadden wij je verwend.'

• Te huur: hoge drukspuit,
120 Bar. Tel. 0575-552288
• Te huur: 2 gasbarbecues a
30 pers.; 1 roerbakpan a 30
pers. v.d. Meene, Vorden, tel.
0575-552288

Bart Tiemessen
Lochem: Oma en Opa Reintjes

• Gevonden op 24 mei: aanhankelijk jong Cypers katertje. Inl.: 551335

Beek: Oma en Opa Tiemessen
Vorden:

• Doosjes voor melktandjes,
pillen, punaises, paperclipjes
of postzegels. Vele soorten bij:
Wereldwinkel Vorden
Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Niet in woorden weer te geven.

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer
0575-538046

Bedroefd zijn wij na het overlijden van

Bart
17 mei 2001

Adverteren
in
Contact

21 mei 2001

Wij wensen Mare, Karin, LJnda, Ciska en familie veel
sterkte in deze moeilijke tijd.
Dick - Anita
llse, Daphne, Esli
Nikos - Jacqueline
Zoë, Anna, Xanthi, Niki
Appie - Ada
Jitske, Silke, Wieneke

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

• Unieke huurw.ruil. Aanb.
mooi aan IJssel gelegen 3-kamerwoning met mogelijkheid
tot aankoop! Met tuin. Gevr.
huurwoning Vorden en omstreken. Tel. 0575-523973

Wie wil ons team komen versterken?
Wij zijn op zoek naar een serieuze part time

• Wie zoekt een lieve oppas
voor de vakantie? Tel. 0575556723 vraag naar Ester
• Reiki, deze natuurlijke geneeswijze kan iedereen leren! Belangstelling? Bel Lia
van 't Veen-Koek, Reikimaster.
0575-513380

cafetariamedewerker (m/v)

Vraag naar
de vele
mogelijkheden
van
doorplaatsing
in meerdere
edities

• Om alvast te beginnen. Vakantiewerk voor meisje of jongen vanaf 16 jaar om o.a.
boodschappen te doen. Omg.
Laarstraat Zutphen. Aardige
verdienste. Meer weten? Bel
510686 (even aanhouden)
• Gevraagd: flinke hulp in de
huishouding. Zelfst. kunnen
werken. ± 2 ochtenden p.w.
Tel.
mevr. Gatacre 0575556655 na 18.00 uur op werkdagen

Hans en Willie Reintjes
Robin, Nick

Apeldoorn: Esther en Marco Nordsiek
Raquel, Tiago

• Te koop: aardbeien, dagelijks vers geplukt. F. van Amerongen, Schuttestraat 12, Vorden, tel. 0575-556408

• Verlies gewicht en centimeters met behoud van energie. Bel voor informatie: Annie
Haaring, 0575-467381

f Amsterdam, 21 mei 2001

tussen 17-35 jaar.
Tevens met spoed gevraagd schoonmaakster.

'DE BUURMAN'
7

S T I C H T I N G UUNDE CÏÏÏÏÜU !

Dorpsstraat 8 • Vorden
Tel. 0575-554355

AMBACHTELIJKE

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

Hamlappen
Verse worst
Hamrollade

KIIO
kiio
kiio

Kippenpoten
Kippenpoten

8,98 € 4,07

13,98
8,98

SatÓVleeS gemarineerd 500 gr.

Sucadelappen
Hamburger
Kipfilet

12,98 € 5,89

kilo 13,98
4 stuks

€6,34

Vleeswaren vers van t mes
B een ha m
100 gram samen
00

Gebraden gehakt 100 gram

€ 4,07

Woensdag gehakidag

€6,34

H.o.h. gehakt
Rundergehakt

5,00

€ 2,27

kilo 12,98
1 kilo 5,98

€ 5,89

2 kilo 10,00

€ 4,54

kii

€1,82

€3,17

kilo 7,98 €3,62

€2,71
€3,17

. . .

,;-

l;j:

Kooktips van
de Keurslager

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

Jochem

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

Hij is geboren op 21 mei 2001 om 16.46 uur.
Jochem weegt 4385 gram en is 541/2 cm groot.

voor service,
kwaliteit en
vakmanschap

Laurens, Yvonne en Ellen
Besselink-Jimmink
De Voornekamp 1
7251 VK Vorden

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437
Fax 0575-467652
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De lekkere gemaksweken

Rowi Dinxperlo

.....:f;,

i

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

Hoera, we hebben een zoon en Joy een broertje!
We noemen hem

lan

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

T

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

23 mei 2001.

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

Erik, Mirjam en Joy de Greef

Deze week speciaal aanbevolen:

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker

Biesterveld 6
7251 VS Vorden
Telefoon 0575-553432

parmaham,

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

^ .............. ... ........... .... . . .... —
..............--

v.. ....

Wij gaan trouwen

Frans Nijenhuis en Ina ten Have

:
:

100 gr.

3 biefstukken

Voor uw

1

Nazomerzon

f

2

185
85

€129

325
198
£m

Vlogman Keurslager
Zutphensewcg 16 - Vorden - Telefoon

Vorden, /ulplicnsc\vcj> 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Kiiadliuisstr.iai 21
telefoon: 0575-5583 X>

l

Steendcren, Hurg. Smiistraat 2 l
telefoon: 0575-558105

:

'X:

..........................................

, ---..-.--...-........-..................'
l

Na een kort ziekbed hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Op woensdag 6 juni 2001 hopen wij samen met onze kinderen ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Loltje de Vries-Meek
* 7 maart 1920

Herman en Riek
Havekes-Eykelkamp

De Meern: N.H. van Panhuys-de Vries
H.F. van Panhuys
Wendy en Jeroen
Haro en Stéphanie - C/ara
Corine en Ótto

De Horsterkamp 5
7251 AZ Vorden
•
.

.----..;. .

...

.

.-----.

..

.

.------. .----. ...... ..... .

a----------------------------------- . .------------a
*

.V

Leiden: C.l. Engel-de Vries
R.HJ. Engel
Marit en Ronald
Henrike en Jay

«.'

Op 10 mei 2001 waren wij

Henk Graaskamp
en

Miep Graaskamp-Norde

Zollikerberg (CH): N.J.H, de Vries
A.l. de Vries-Schenker
Philip
Michiel
Klingnau (CH): LK. de Vries
M.H. de Vries-Beekman
Manon

Juten

40 jaar getrouwd.
Blij en dankbaar willen we dit vieren op zaterdag 9 juni 2001.

Gieten, 19 mei 2001

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u
van harte welkom van 14.30 tot 16.30 uur
bij ons aan de plas.

De crematie heeft plaatsgevonden op vrijdag
25 mei jl.

'Nieuw-Wenneker'
Ruurloseweg 46
7251 LM Vorden

M /?

Dc MCLILE

119 mei 2001

Gieten: K.H. de Vries

U bent van harte welkom op onze receptie
van 16.00 tot 1730 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

(§

Kalfsfricandeau,

98 gebr. runderrollade
100 qr.

100 gr.

Kantoren k'.

Ons adres:
Stiggoor 23
7241 LC Lochem

100 gr.

1

Pinkstersalade,

gaat u naar:

reizen

U bent van harte welkom op onze receptie
van 16.30 tot 18.00 uur in 't Pantoffeltje te
Vorden.

4
00
12

/| 95 pizzaschnitzel,

€ 545 700 gr.

Rabobank

op donderdag 7 juni om 11.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

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

Correspondentieadres:
Fam. van Panhuys,
Hoge Woerd 13, 3454 VL De Meern.

Burg. (iallcvstraat 38 • Vorden
Telefoon 0575-555767 • Fax 0575-555792

Aardbeienflany 12,
lekker met /witserse room en verse, aardbeien

Pinksterbol en Pinksterbrood

ƒ7? en ƒ 12^
Bestel voor de Pinksteren een heerlijke salade
uit eigen keuken

Huzarensalades
Russische eieren
Zalmsalade

ƒ6,50
ƒ8,50
ƒ9,50

Als enige in Vorden: de heerlijke

Belgische Leonidas bonbons
100 gramj 3^95

Feestje!
Wij verzorgen graag uw gebak, vlaaien, partyhapjes,
salades, broodjes, koude en warnie buffetten
en hartige broodjes.
Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek

Jubileumdrukwerk? Ook hiervoor zijn wij uw adres.

ORDEN
EN HET MILIEU

Het milieubeleidsplan en milieuprogramma 2001-2004 liggen vanaf 30 mei 2001 ter inzage in de gemeentehuizen van Vorden, Hengelo en Steenderen.
Totstandkoming
In juni 1998 werden voorzichtig de eerste stappen gezet in de richting
van samenwerking tussen de gemeenten Hengelo, Vorden en Steende
ren. Alle drie gemeenten bleken over verouderde milieuplannen te be
schikken. Een uitgelezen kans dus om binnen de prille samenwerking te
komen tot een gezamenlijk Milieubeleidsplan.
Milieubeleidsplan 2001-2004
Het Milieubeleidsplan schetst het milieubeleid van de gemeenten Vorden, Hengelo en Steenderen voor de komende jaren. In het plan zijn de
producten aangegeven die de gemeenten gaan uitvoeren om het beleid
te kunnen realiseren.
Bij het ontwikkelen en wijzigen van milieubeleid moet gekeken worden
naar de milieueffecten van het voorgestelde beleid. Het moet daadwerkelijk bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen.

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefax: 0575-557444
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)

Milieuprogramma 2001 - 2004
Het milieuprogramma biedt een duidelijk overzicht van de jaarlijks te re
aliseren producten, de benodigde personele capaciteit en de financiële
middelen.
Je kunt niet genoeg aan milieuvoorlichting doen. Toch is dit de laatste
foto in de serie 'U en het milieu'. En waar kun je beter mee eindigen dan
de jeugd. Want de jeugd heeft de toekomst! Op basisschool Het Hoge in
Vorden hebben ze zich deze maand bezig gehouden met een woonproject. Allerlei milieuzaken kwamen binnen dit project aan de orde zoals
milieuvriendelijk wonen en het gebruik van zonne- en windenergie.
Deze foto werd gemaakt in groep acht van docent Bert Radstake. "Dergelijke projecten zijn altijd heel erg leuk en leerzaam om te doen", zegt hij.
"En zeker als het gaat om het milieuaspect is het erg belangrijk om het
belang van milieu en natuur door te geven aan de leerlingen. Per slot van
rekening zijn zij de volwassenen van morgen."

Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak

ROEFALARM OP 6 JUNI OM 12.00 UUR

Wethouder DJ. Mulderije
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

Op 6 juni om 12.00 uur vindt het luide proefalarm van het sirenestelsel
plaats.
Nu hoeft dat natuurlijk niet, maar als op een ander tijdstip de sirene
gaat:
•
•
•
•

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak

ga direct naar binnen
sluit ramen en deuren
zet radio (Omroep Gelderland) of T.V. aan.
Bent u onderweg ga dan het dichtstbijzijnde gebouw binnen (kantoor,
winkel e.d.) of vraag of bel bij een woning aan en vraag of u naar binnen mag.

Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
Openingstijden politie
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur
Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

EGEN

MINICONTAINERS

Pinkstermaandag 4 juni: de containers worden op zaterdag 2 juni geleegd.
Om 07.00 uur begint Berkel Milieu met legen. Zet uw container dus op
tijd aan de weg.
Meer informatie? Zie de Afvalkalender of bel de afvalinformatielijn: tel
(0575)545646.

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

ANDBOUWFOLIE GRATIS KWIJT

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur

Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. biedt u de mogelijkheid om uw landbouwfolie gratis in te leveren.

donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur

Waar:
Wanneer:

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

.

Wat:
Hoe:
Informatie:

Dusseldorp Zutphen
Estlandsestraat 4 in Zutphen
In de maanden juni en juli 2001 op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur
Zwarte landbouwfolie, stretchfolie en grondstofzakken
(tuin- en voederzakken)
bezemschoon, gebundeld en maximaal 15 kg per bundel
Dusseldorp Lichtenvoorde b.v., tel. (0544)395555.

IJDELIJKE

VERKEERSMAATREGEL

In verband met een skeelertocht is de burgemeester Galleestraat vanaf de
Zutphenseweg tot het Jebbink op 4 juni van 8.00 tot 12.00 uur afgesloten
voor alle verkeer.

/M
•

ILIEUBELEIDSPLAN VORDEN, HENGELO EN
CTfOVJ
STEENDEREN

De gemeenteraden van Vorden, Hengelo en Steenderen hebben op 24
april 2001 het gezamenlijke milieubeleidsplan en het milieuprogramma
2001-2004 vastgesteld.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving ontwerp-besluiten inzake voornemen tot
gedeeltelijke intrekking vergunning
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope
ningstijden, met ingang van l tot en met 15 juni 2001 ter inzage de ontwerp-besluiten tot gedeeltelijke intrekking van de aan
de heer GJ. Groot Jebbink, Galgengoorweg 8,7251JH Vorden op 28
december 1990 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie B, nummer 2559, adres inrichting Galgengoorweg 8 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghouder, in te trekken:
- om (bruto) 150 kilogram NH3 productieruimte over te dragen aan het
agrarisch bedrijf van de heer AJ.M. de Witte, Rekkensebinnenweg 37,
7157 CD Rekken (gemeente Eibergen);
- voor (bruto) 120 kilogram NH 3 productieruimte vanwege deelname
aan de "Regeling beëindiging veehouderij takken".
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 362,5 kilogram
NH 3 productieruimte. De depositie neemt met 42 % af van 6393,2 naar
3664,3 mol.
de heer J. ter Maten, Zutphenseweg 113, 7251 DN Vorden op 15 de
cember 1998 verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend ge
meente Vorden, sectie L, nummer 167 en 168, adres inrichting Zutphenseweg 113 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder, in te trekken om (bruto) 488 kilogram NH3 productie
ruimte over te dragen aan het agrarisch bedrijf van maatschap Bijenhof,
Wildenborchseweg 29, 7251 KJ Vorden;
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 1532,5 kilogram NH3 productieruimte. De depositie neemt met 24 % af van 270,7
naar 205,4 mol.
Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk
en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten
inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 16 juni 2001. Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met
de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van de termijn van 2 we
ken van de ter inzagelegging.
openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking
vergunning
(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:33 Algemene wet bestuursrecht)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope
ningstijden,
met ingang van l juni tot en met 13 juli 2001 ter inzage het besluit tot
gedeeltelijke intrekking van de aan de heer de heer W.C. Zweverink, Deldensebroekweg 13, 7251 PW Vorden op 27 juni 1995 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, nummer 342,
adres inrichting: Deldensebroekweg 13 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder ge
deeltelijk in voor de overdracht van productieruimte van (bruto) 367,5 kilogram NH 3 aan het agrarisch bedrijf van de heer B.J. Hillen, Schaarweg
6, 7134 PK Vragender (gemeente Lichtenvoorde).
De depositie neemt met 38,6 % af van 1358,2 naar 834,3 mol.

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 14 juli 2001.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist.
openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van l tot en met 29 juni ter inzage het ontwerp-besluit
op de aanvraag van:
naam aanvrager:
maatschap Bijenhof
adres:
Wildenborchseweg 29
woonplaats:
7251 KJ Vorden
om uitbreiding van
de huidige milieuvergunning van 23
maart 1999 met 20 melkkoeien en 30
stuks jongvee
datum aanvraag:
27 april 2001
adres van de inrichting:
Wildenborchseweg 29
kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie C, nrs. 2282/2283/1889/1881
Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in
de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.
Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 30 juni 2001. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan
ons verzoeken.Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 30 juni 2001.

ET PILLEN ACHTER HÉT STUUR?
Onder invloed van medicijnen of drugs •
Datje met alcohol op slechter rijdt, weet iedereen. Wat niet iedereen weet, is dat ook allerlei medicijnen en
drugs ervoor zorgen datje minder scherp bent in het verkeer - of soms juist té scherp. Ieder jaar overlijden meer
dan vijftig mensen door een ongeval waarbij medicijnen of drugs in het spel waren. Medicijnen zijn er in vele
soorten en maten, en met de meeste kun je gewoon aan het verkeer deelnemen. Maar met welke medicijnen
moetje niet rijden, en hoe zit het met drugs?
Medicijnen
Vooral medicijnen die een verdovende, dempende werking hebben zijn gevaarlijk in het verkeer. Vaak zit er al
zo'n geel stickertje op: "Dit geneesmiddel kan het reactievermogen verminderen." Voorbeelden van deze rijgevaarlijke medicijnen zijn: slaap- en kalmeringsmiddelen, zware pijnstillers, anti-hoestmiddelen (met bv. codeïne), middelen tegen allergieën, anti-epileptica, anti-depressiva, anti-psychotica, bloeddrukverlagende middelen
en middelen tegen de ziekte van Parkinson.
Deze medicijnen kunnen zorgen voor versuffing en een tragere reactie. Ook je gezichtsscherpte wordt aangetast. Het lastige is dat je dat niet altijd goed merkt. Toch liegen de effecten er niet om. Bepaalde slaap- en kalmeringsmiddelen bijvoorbeeld, kunnen tot tien uur na inname nog een verdovend effect hebben dat vergelijkbaar is met twaalf glazen alcoholhoudende drank.
Drugs
Voor drugs is het simpel: alle drugs hebben een ongewenste invloed op de rijvaardigheid. Dat is niet verwonderlijk. Als je bijvoorbeeld een joint rookt, of XTC of cocaïne gebruikt, dan doe je dat vanwege het effect op je
bewustzijn, op je hersenen. Je voelt je er anders door, en je reageert ook anders. Het is duidelijk datje dat in
verkeer niet kunt gebruiken.

Pilletje op, laatje rijden
Omdat je jezelf of een ander wat kunt aandoen, is rijden onder invloed van drugs en rij gevaarlijke medicijnen
strafbaar. Ook kan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) het rijbewijs ongeldig verklaren. Zorg
dan ook datje niet onder invloed van drugs of medicijnen aan het verkeer deelneemt. Heb je twijfels over be
paalde medicijnen, vraag dan aan de apotheek of arts informatie over de invloed op de rijvaardigheid. Soms
zijn er trouwens vervangende middelen beschikbaar, die niet of nauwelijks invloed hebben op de rijvaardigheid. Zijn die er niet, rij dan niet zelf, maar laatje rijden. Voor je eigen veiligheid, en voor die van anderen.

'B OUWAANVRAAG
aanvrager
A. Bikkel

Plaats
Julianalaan 22

OUWVERGUNNINGEN
plaats
Lankhorsterstraat 15,
Wichmond
Margrietlaan 5
Ruurloseweg 124

aanvrager
KPN Mobile the
Netherlands B.V.
G.J. Hulshof
J.G. Schaafsma

Uiteraard was Erica Terpstra niet
naar Vorden gekomen om over het
kersverse "huwelijksnieuws" te
praten. Het was voor haar de eerste
spreekbeurt op weg naar de verkiezingen in 2002. Een doorn in
haar WD oog: de oplopende
staatsschuld. Zegt zij: "Ontstaan
door maar op de pof te leven. Een
jaarlijkse rente van 30- 35 miljard,
weggegooid geld. In 2030, zo is berekend, is het hoogtepunt van de
vergrijzing bereikt. Voor AOW en

We moeten niet zoals Melkert dat
voorstaat, alleen kijken naar de
dag van morgen. Ik maak mij grote zorgen over de inflatie van 5
procent nu, en in 2002 nog eens
drie procent. De loonkosten mogen de inflatie niet ontstijgen", aldus Erica Terpstra die als oorzaak
van de inflatie, de MKZ crisis, de
gestegen olieprijzen en de BTW
verhoging als zondebokken aanwees. "We moeten de poot stijf
houden, matigen we de lonen
niet, dan zal dat tot grotere werkeloosheid leiden", zo waarschuwde
zij.
Ten aanzien van het ouderenbeleid vertelde zij er trots op te zijn
dat zij het "persoonsgebonden
budget" mede heeft mogen uitvoeren. Zij noemde twee "soorten" ouderen te weten de generatie die
met 65 jaar "op" is en de "hedendaagse" ouderen die met 65 jaar
nog aan een nieuwe toekomst denken. Internetten e.d.
Over de veiligheid op straat: "Geweld door jongeren, dan ligt de
eerste verantwoordelijkheid toch
wel duidelijk bij de ouders". Over

inhoud
plaatsen GSMopstelpunt
bouwen bergruimte
bouwen bergruimte/
dierenverblijf

Vrijstelling
hoogte
oppervlakte

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

Maxima mag van mij
best Koningin worden"
een stukje extra "zorg" hebben we
70 miljard extra nodig.

datum ontvangst
18-05-2001

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

Erica Terpstra:

Erica Terpstra stak het maandagavond in zaal Bakker niet
onder stoelen of banken: "Maxima mag van mij best Koningin
worden. 02- 02- 02, wat zal het
een prachtige dag worden. Echter ik ben niet objectief, want ik
ben in hart en nieren een echte
Oranje-fan".Erica Terpstra, die
sprak op een WD bijeenkomst
van de regio Zutphen ("De Ondercentrale") maakte tevens
van de gelegenheid gebruik om
de loftrompet af te steken op
Prins Willem Alexander. "Een
man met een groot gevoel voor
humor", aldus Terpstra die en
passant enkele anecdotes over
de toekomstige koning de zaal
instrooide!

inhoud
bouwen garage/berging

"manipulatie" met dieren. "Dieren daar moetje respect voor hebben. Dieren die mag je niet zomaar een oor aannaaien", aldus Erica Terpstra die deze avond een
keur aan onderwerpen de revue
liet passeren.
Over haar eigen partij: "Met alle respect voor Wim Kok, een prima
premier, worden wij als VVD de
grootste partij, dan hebben we in
Hans Dijkstal een prima bruggenbouwer in huis. Mocht het zover
komen, dan bieden we Wim Kok
het lidmaatschap van de WD
aan", zo grapte zij. Over ondernemers die zich zelf via opties e.d.
verrijken en die roepen dat de lonen gematigd moeten worden,
had ze grote moeite. Ook al behoren die tot haar eigen partij.
Het openbaar vervoer ( lees de NS
perikelen met het beroemde rondje om de kerk) noemde zij een grote "vertoning". Het wordt misschien tijd om daar vrouwen op te
zetten". De dames in de zaal onderstreepten met luid applaus de
ze opmerking. Tot slot: "Ooit zeiden ze tegen mij, Erica het wordt
niets met jouw in de politiek, zie,
ik ben nu het langst zittende kamerlid".

Gelderland wil onderhoud provinciale wegen
snel verbeteren

Kwaliteit provinciale
wegen rond 2010
stabiel
Gedeputeerde Staten van Gelderland willen de komende jaren meer uitgeven aan het onderhoud van het provinciale
wegennet. Het budget voor be
heer en onderhoud wil het college jaarlijks tot 2005 met 0,9
miljoen euro (2 miljoen gulden)
verhogen.
Het is de wettelijke taak van de
provincie om ervoor te zorgen dat
de 1200 kilometer rijweg en eenzelfde lengte aan fietspaden en parallelwegen goed berijdbaar is en
veilig voor de gebruiker. In de uitvoering van deze taak is de laatste
jaren een achterstand ontstaan.
Enerzijds door een achterblijvende
groei van het budget en anderzijds
door sterk gestegen kosten. Dit
laatste wordt onder andere veroorzaakt door strengere eisen aan de
verkeersveiligheid bij werkzaamheden en door Arbo- en milieuwetgeving. Ook de toename van
zwaar vrachtverkeer, snel gestegen
materiaalkosten en nieuwe ontwikkelingen in het mobiliteitsbe-

leid vragen om een onderhoudsintensieve weginrichting.
De gevolgen van de achterstand in
onderhoud worden merkbaar voor
de weggebruiker. Er zijn gaten en
kuilen in de weg. Spoorvorming
komt steeds vaker voor en bij regen blijft lokaal water op de weg
staan omdat de bermen te hoog
zijn.
Omdat niet voldoende bermsloten
kunnen worden uitgebaggerd,
komt de afwatering in gevaar. Ook
het preventief snoeien van bomen
ligt achter, waardoor vallende takken tot onveilige verkeerssituaties
kunnen leiden.
Momenteel geeft de provincie
ruim 28 duizend euro (f 62.000)
per jaar uit aan onderhoud en beheer per kilometer weg. De lande
lijke norm is ruim 37 duizend euro (f 82.000). Dat betekent dat er
een tekort is van ruim 10,9 miljoen euro (24 miljoen gulden) op
jaarbasis. Wanneer het beleid niet
wordt gewijzigd, loopt het tekort
verder op.

Allerhand
in 't Saksenland

Gouden vogelvlinders

Foto auteur.
Even buiten het centrum van Lochem, aan de weg naar
Zutphen, ligt de oude begraafplaats op de helling van de
Paasberg. Deze begraafplaats is hier omstreeks 1830 ingericht, het begraven in en om de kerk werd toen verboden.
Je loopt of fietst er gemakkelijk aan voorbij, met de auto
valt ze al helemaal niet op. De ingang bevindt zich naast
de daar gelegen cafetaria. In het verlengde van de toegangsweg kom je op de begraafplaats al gauw een bijzonder graf tegen. Op het graf, afgezet met kettingen, zie je
een ruwe steen .Deze steen is afkomstig van het landgoed
Westervlier bij Diepenheim, vermoedelijk in de ijstijd uit
Skandinavie hierheen komen drijven.
Ze bevat aan de voor- en achterzijde een bronzen medaillon met respectievelijk de beeltenissen van Dr. W.C.H.
Staring en de arendsploeg en landkaart. Het is een bijzonder graf voor een bijzondere man. Dr. W.C.H.Staring woonde op het door vererving verkregen landgoed de Boekhorst,
grenzend aan de Velhorst. Daar liet hij in 1845 een huis
bouwen.
Hij kreeg vooral bekendheid door zijn onderzoekingen die
leidden tot de samenstelling van de Genealogische kaart
van Nederland. Het "Huisboek voor de Landman" verscheen ook van zijn hand. Daarnaast was hij mede-oprichter van de Gelderse Maatschappij voor de Landbouw in
1845 .waarvan hij tot 1852 algemeen secretaris was.
Zijn betrokkenheid bij de landbouw zal hij van zijn vader,
de dichter Mr. A.C.W. Staring, hebben overgenomen. Deze
laatste heeft zich namelijk ook nogal ingezet voor verbetering van de landbouw door ontwateringen en droeg ook de
bosbouw een warm hart toe. Als u in de buurt bent ga dan
maar eens kijken op de Paasberg.
H.G. Wullink.

olitie varia
Inbraak woning
Periode tussen 18 - 20 mei
Kerkstraat
Een 69-jarige inwoner van Ruurlo
heeft aangifte gedaan van een inbraak in zijn woning. Men is via de
achterzijde van de woning binnengekomen. Er is een krat bier ontvreemd.
Neede, Eibergen, Borculo en
Ruurlo
Alcoholcontrole
Aanvang 18 mei 21.30 uur;
einde 19 mei 4.00 uur
Diverse locaties
Er werd een alcoholcontrole gehouden op meerdere locaties in
voornoemde gemeenten. De controle werd uitgevoerd door de vrij-

Kijk voor
meer
nieuws op;

In de tropische vlindertuin van
het Noorder Dierenpark vliegen reusachtige gouden vogelvlinders rond. Deze vlinders,
die een s pa n w ij d te van wel 20
centimeter kunnen halen, komen oorspronkelijk uit tropisch Azië.
Ze zijn afkomstig uit een vlinderkwekerij en als pop verstuurd naar
het park. In Emmen zijn ze inmiddels uit de pop gekropen en maken al vliegend grote indruk op de
bezoekers.

zwarte stippen langs de rand van
haar gele achtervleugels, wordt in
de lucht achtervolgd door een
mannetje op vrijersvoeten. Regelmatig duikt hij onder haar om
vlak voor haar kop omhoog te vliegen en met zijn vleugels langs
haar antennes te strijken. Met die
antennes kan het vrouwtje het
speciale liefdesparfum van het
mannetje ruiken. Zo maken ze elkaar letterlijk in geuren en kleuren duidelijk, dat ze soortgenoten
zijn. Een geslaagde baltsvlucht
eindigt met een paring.

Ronduit spectaculair is de baltsvlucht van deze vlinders. Het
vrouwtje, te herkennen aan de rij

In de vlindertuin staan de speciale
planten waar de vogelvlinders hun
eitjes op leggen, Aziatische pijp-

bloemen. Deze giftige planten zijn
nog wat klein en zullen maar voor
een beperkt aantal rupsen als
voedsel kunnen dienen. Rupsen
van de vogelvlinder eten enorm
veel en worden bijzonder groot.
De rups trekt zich trouwens niets
aan van het gif in de bladeren. De
giftige bestanddelen van de plant
slaan ze eenvoudigweg in hun lichaam op. Dat maakt de rupsen
oneetbaar voor vogels en andere
insecteneters. Ook de vlinders zijn
giftigOm belagers daarvoor te waarschuwen, hebben ze juist die
prachtig goudglanzende achtervleugels.

"Gaaf' Kampioensfeest F-6

GROEP

willige politie van het district Achterhoek. Zij namen in totaal 214
blaastesten af van evenzoveel automobilisten (Neede 132, Borculo 52;
Ruurlo 14; Groenlo 12; Eibergen 4).
In Groenlo werd een 21-jarige inwoner van die plaats betrapt op
het rijden met teveel alcohol op.
Tegen hem wordt proces-verbaal
opgemaakt. De overige bestuurders bleken niet of geen alcohol te
hebben gebruikt.
De controle werd uitgevoerd op
verzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De resultaten
worden gebruikt bij de verschillende onderzoeken van deze stichting.

Afgelopen zaterdag vond de
huldiging plaats van de kampioensteams van de pupillen
van de Voetbalvereniging Vorden.
Voor de pupillen van F-6 werd het
extra feest. Na een rondrit op de
platte wagen door het dorp werd
het team onthaald in het zwembad "In de Dennen".

Slagerij Vlogman, de sponsor van
het team, bood de jongens een fantastische barbecue aan. De uitstekende dienstverlening door de
nieuwe medewerker van de kantine S. Spies maakte het feest compleet.
Het team en hun leiding waren
zeer enthousiast over deze middag
in het zwembad.

Deze accommodatie leent zich prima voor feestjes en partijtjes,
waarbij gebruik gemaakt kan worden van niet alleen het zwemwater, maar ook een midgetgolfbaan,
speeltoestellen en de kantine.
Met de woorden van de jongens
van F-6 te spreken, was het kampioensfeest gewoon "gaaf.

VLAAI VAN DE WEEK:

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

Perenvlaai f 10,-

EXTRA AANBIEDINGEN
BLIJVEN U VERRASSEN

Broodjes

Hollandse magere

6 wit, 6 tarwe, 6 krent f 7,50
ym

Voor de echte
Pinkstersloffen
groot of klein,
moet u bij ons in de winkel zijn.
VRIJDAG EN ZATERDAG:

Abrikozensnit f 9,00
:

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

HENDRIKS
voor al uw audio- en videoreparaties
Wordt gehaald
en gebracht.
Hoge service,
lage prijzen.

Telefoon 0575-523843

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF
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runderlappen
en Perla mild koffie
Ariël color of essential navul
1 kilo
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4 pakken a 250 gram

8
8
8
8
9
pakken halen - imm pakken betalen 8
1,35 kilopak
8
8
Page toiletpapier 18 rollen, van 14.99 voor
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8
Grolsch beugeltafeltje
8
10 x 30 cl + beugeltafel
op = op
8
8
Spa en Fruit
-f 99 8
8
mm
kOOlZUUrvrij, CÜV. Smaken pak 1,S liter, van 2.79 voor
99 88
per stuk nu
Galia meloen
8
8
Openingstijden:
8
8
Albert Heijn en Gall en Gall 88
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
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maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur - maandag Tweede Pinksterdag gesloten
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur / zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205
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Geef heÉ door,
rechts gaat voor
u
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Kussens voor standenstoel
4 stuks

2EMKSIERMG
GEOPEND

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

Tevens verzorgen wij ook uw stoomgoed

m mm

nu vanaf

79Soo

Daarnaast diverse dessins
4 halen = 3 betalen
Kussens voor kuipstoelen
4 stuks

nu vanaf

39295

Tuinset Aquarius*
4 standenstoelen + ovale tafel
leverbaar in de kleuren
groen/blauw/geel

O£%"
OO i

' 2 jaar garantie

70.00- 17.00 UUR
l mm il: ^; i';: :;: ':: ü ;• m s

\ j i m'::.; i

Fa. H«ijink

Leestenseweg 10 • Zutphen Tel. 0575 • 5217 96

8
8
8
8
8
8

interieuradviseur

leterse

GOOSSENS

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

Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-462139
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Voetbal
SVRATTI
26e 3 weekenden toernooi
Op zaterdagmorgen 26 mei begon
het 2e weekend van het Rafti 3
weekendentoernooi. Deze morgen
was de beurt aan de E pupillen. 16
7-tallen hadden zich ingeschreven
er kwamen er 15 en zo werd er
gespeeld in 4 poules. 8 scheidsrechters leidden de wedstrijden
van 17,5 minuut elk. Na de zinderende kruisfinales werden de prijzen als volgt verdeeld: Ie prijs Rhe
den El, 2e prijs Groen Wit E7, 3e
prijs Ratti El, 4e prijs GSV '38 El.
De Fair Play beker ging mee met
de meisjes van Victoria Boys E.
10 B-elftallen speelden 's middags
in 2 poules wedstrijden van 17,5
minuut. De nummers l en 2 van
de poule gingen door naar de
kruisfmales en de prijzen werden
als volgt verdeeld: Ie prijs Loil BI,
2e prijs WWNA B2, 3e prijs Ratti
BI, 4e prijs Losser B2. De Fair Play
beker werd gewonnen door SHE
BI.
Zondag 27 mei was de beurt aan
de heren van de zondag 6e klas. Al
om 9.30 uur werd de Ie aftrap verricht, ondanks de feestavond en
andere festiviteiten was men op
tijd aanwezig, alhoewel sommige
teams wel heel erg hebben moeten
zoeken naar de afslag. Maar gelukkig, iedereen was aanwezig ook
weer de mensen in de kantine en
van de EHBO. Dus het programma
kan volgens schema worden afgewerkt. 6 Ploegen voetbalden een
halve competitie en de prijsuitreiking was als volgt: Ie Lochuizen l,
2e Eibergen 6 en 3e Zwolle 5.
WVORDEN
Vorden-DWOO
Beide ploegen waren aan elkaar
gewaagd en de eindstand komt
dan ook overeen met de krachtsverhouding in het veld. Het was
geen onaardige wedstrijd om naar
te kijken, want zowel Vorden als
DW zijn voetballende ploegen.
Over de Vordense ploeg hing echter een matheid, die het publiek
niet gewend is. Had men de bruiloft van eerste elftalspeler Tijssen
en de feestavond nog in de benen?
In doelrijpe kansen uitgedrukt
had Vorden de zege verdiend,
want voor rust had Vorden een
aantal goede mogelijkheden. Komende donderdagavond wordt de
return in Duiven gespeeld.
Vorden begon met een vliegende
start, want reeds in de tweede minuut werd de keeper van Duiven
op de proef gesteld. Een steekbal
op Sandor Verkijk werd door hem
goed meegenomen en hij vuurde
vanaf de zestienmeter z'n schot af.
Keeper Staring wist net voldoende
de bal te beroeren, overigens ten
koste van een hoekschop. Vorden
die de laatste wedstrijden in de
achterste linie één op één speelt,
was wat sterker op het middenveld, maar Duiven beschikt over
uitstekende mandekkers, waardoor
met name Ronald Visser niet in
zijn spel kwam. Alhoewel DW verzorgd spel op de mat legt kon hun
voorste linie geen vuist maken.
Erik Oldenhave had de spits aan
de ketting gelegd en Erik Rakitov
overtroefde zijn tegenstander door
slim te verdedigen. Bij Vorden
moest het gevaar uit de tweede lijn
komen. In de 30e minuut kwam
Dennis Wentink goed achter zijn
man vandaan en kopte een vrije
trap van Erik Oldenhave snoeihard
in. Met een reflex wist de goalie de
bal met zijn voet van de lijn te halen. Even later bewees hij opnieuw
zijn klasse door een pegel van Erik
Oldenhave te stoppen. Op slag van
rust leek de keeper na een volley
van Dennis Wentink toch te worden verslagen, maar toen had hij
het geluk, dat de bal via het lichaam van een medespeler net
naast het doel verdween. Doelman
Ronald Hoevers moest voor rust

één keer in actie komen toen een
cornerbal in een keer uit de draai
werd ingeschoten.
In de tweede helft zette DW wat
meer druk. De middenvelders gaven elkaar weinig ruimte om het
spel te maken. Met name de linker
vleugelverdediger en tevens aanvoerder speelde een sterke wedstrijd. Veel verder als een licht
overwicht kwam het niet, want zij
wisten zich geen echte kansen te
creëren. Bij Vorden liep het spel
niet helemaal naar wens, alhoewel
de achterhoede geen kans weggaf.
Ook de DW is de achterhoede het
sterkst en Vorden had dan ook grote moeite om een opening in de ge
sloten defensie te vinden. De beste
kans ontstond aan Vordense kant
toen Ronald Visser en Ronnie de
Beus door de verdediging combineerden, maar ook toen stond
keeper Staring weer op de juiste
plaats. De eindstand bleef dan ook
dubbel blank. Een terechte uitslag
qua spelverhouding en komende
donderdag zal blijken wie uiteindelijk aan het langste eind trekt.
Op 2e Pinksterdag wordt de finale
gespeeld voor een plaats in de 3e
klasse van de KNVB.
Uitslag:

Vordenl-DWl:OO
Programma 31 mei:
DW l - Vorden l

Volleybal
PELGRUM MAKELAARS/DASH
Pelgrum Makelaars/Dash draait
als vanouds
Volleybalvereniging Pelgrum Makelaars/DASH draait op volle toeren. Dat bleek tijdens de afgelopen
drukbezochte jaarvergadering van
deze grootste zaalsportvereniging
van Vorden. Na enkele toch wat
kritische jaren staat de organisatie
weer als een huis. Er gebeurde veel
het afgelopen seizoen met de vereniging van ruim 250 leden. Allereerst werd een hoofdsponsor binnengehaald en diverse enthousiaste bedrijven staken zo goed als alle
teams, inclusief alle jeugdteams,
in gesponsorde sportkleding. Verschillende teams werden kampioen en bovendien steeg het aantal leden ook dit jaar weer. De volleybal zaterdagen stonden steevast
garant voor een volle, gezellige tribune en kantine. Ook evenementen als de feestavond, sponsortraining, jeugdkamp en de disco voor
de mini's werden erg goed bezocht.
Een van de weinige minpunten op
de jaarvergadering was het opstappen van voorzitter Theo Tankink,
die van te voren al had aangekondigd dat hij maximaal twee jaar
zou aanblijven. Tankink mag toch
worden gezien als een van de aanjagers de nieuwe gestructureerde
organisatie en de daarbijbehorende positieve verenigingsfeer. Gelukkig blijft hij wel actiefin de vereniging. Momenteel wordt druk
gezocht naar een opvolger maar in
deze geoliede vereniging mag dat
geen probleem worden.

Oproep van
AVO Kranenburg
AVO Kranenburg (Aanvullende Opvang Asielzoekers) bestaat inmiddels al meer dan 2 jaar. Voor een
groot deel is zij voor activiteiten afhankelijk van vrijwilligers. Gelukkig is er een vaste groep vrijwilligers die Nederlandse les geven,
een kledingwinkel beheren en kinderactiviteiten organiseren. Momenteel is dringend behoefte aan
vrijwilligers die naailessen kunnen geven en die het leuk vinden
om dat te doen.
Heb je interesse, neem dan contact op met AVO Kranenburg, tel.
0575-556294.

Oud Vordenaar
Gerrit Oplaat wint
cours in Engeland
Gerrit Oplaat lid van RW Vierakker/Wichmond wint een internationale wedstrijd in het Engelse
Grinstead, Gerrit reed onder slechte weersomstandigheden snel weg
uit het peleton.
Hij kreeg een medekoploper, samen bouwden zij een voorsprong
op van 2 minuten. De medekoploper moest in de laatste ronde passen en Gerrit hield nog 20 meter
over van zijn voorsprong.
De nummer 2 was Paul Pickup en
3e Brian Tayler. Dit alles gebeurde
in de Elite categorie in een wedstrijd over 30 miles.
Ook in Nederland presteerde de
RTV ers goed Reynold Harmsen uit
Warnsveld werd Zaterdag nog net
19e in een zware cours te Rhenoy.
Peter Makkink de RTV er uit Gelderse Hengelo behaalde in Olst
een 14 plaats, ook de Doesburger
Raymond van Hal deed het hier
goed, hij behaalde een 12e plaats
in deze sportklasse A wedstrijd.
Jan Pieterse werd in een natte en
gladde wedstrijd in Olst lle.
Ook veteraan Rudi Peters stond in
Olst aan de start, hij behaalde een
2e plaats, winnaar werd hier Rhet
van Tright.

Tennis
TENNIS VERENIGING
VORDEN
Uitslagen competitie
Zondag: Dames hoofdklasse Vorden l - Volley l 6-0; Heren 7e klasse Vorden l - Duiven l 0-6; Gemengd 35+ 4e klasse Welgelegen l
-Vorden l 0-6; Heren 35+ 2e klasse
Boerenhofstee l -Vorden l 3-3.
Zaterdag: Heren 3e klasse Vorden
l - Veenendaalse 2 5-1; Heren 4e
klasse De Paasberg 2 -Vorden 2 3-3.
Dinsdag: Dames 2e klasse Beekhuizen 2 - Vorden l 4-2; Dames 3e
klasse Vorden 2 - De Schaeck 3-3.
Woensdag: Jongens t/m 12 jaar
Gorssel l-Vorden l 3-3; Mix t/m 10
jaar Quick l -Vorden l 5-0.

Erwin Plekkenpol
wint Superldasse
De auto- en motorclub "De Graafschaprijders" kon zaterdag voor
het eerst, na de MKZ crisis weer
een motorcross organiseren, welke
gehouden werd op het circuit
"Delden". De uitslagen waren:
Superklasse: l Erwin Plekkenpol
60 punten; 2 Marcel Bulten 52; 3
Rudy Boesveld 50; 4 Gerben Vruggink 44; 5 Rob Groot Tjooitink 41
punten.
Klasse 125 CC en jeugd: l Koen Be
renpas 60 punten; 2 Job Koenders
54; 3 Patrick Koning 25 punten.
Klasse recreanten: l Henk Heilegers 60 punten; 2 Martijn Ketz 50;
3 Wim Schoemaker 48; 4 Kees
Kooien 47; 5 Johan Braakhekke 44
punten.

De Snoekbaars
De viswedstrijd die de hengelaarsvereniging zaterdag in de Oude
Yssel bij Laag Keppel organiseerde
telde een matig deelnemersveld.
De vangst bedroeg 10 stuks met
een totale lengte van 318 cm.
De uitslagen waren: l R. Velhorst 2
stuks- 96 cm; 2 J. Groot Jebbink l
stuks- 54 cm; 3 A. Golstein l stuks49 cm; 4 A. Vruggink l stuks- 36
cm; 5 D. Weustenenk l stuks- 27
cm. De volgende wedstrijd is
woensdag 6 juni.

Collecte epilepsiebestrijding
start 5 juni 2001
In de week van dinsdag 5 juni
tot en met zaterdag 9 juni gaan
45.000 vrijwilligers op pad om
huis-aan-huis te collecteren
voor de collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds.
Het thema tijdens de nationale
collecteweek is: "Laat haar niet vallen". De opbrengst van de collecte
is bestemd voor wetenschappelijk
onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van begeleide
vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.
Epilepsie is een tijdelijke functie
stoornis in de hersenen. Het thema "Laat haar niet vallen" is een

oproep om mensen met epilepsie
te steunen. Die steun is nodig omdat mensen met epilepsie proble
men kunnen hebben op hun
werk, bij het vinden van een baan,
in het onderwijs of bij sport en
spel. Het is belangrijk dat iedereen
weet wat epilepsie is. Zodat iedereen goed kan reageren wanneer
hij of zij te maken krijgt met ie
mand die epilepsie heeft.
Het Nationaal Epilepsie Fonds
helpt mensen met epilepsie op ve
Ie terreinen. Om dit te kunnen blijven doen is geld nodig. Daarom
komen de collectanten de tweede
week van juni om een vrijwillige
bijdrage aan de deur.

Biej ons in
d'n Achterhook
Hee heurt wel goed maor hee luustert slech. Een min of meer bekend
gezegde waordeur in elke huusholling de luu mekere wel 's neet goed
begriept. Zoas onlangs gebeurn tussen een moeder en dochter hier in
Vodd'n.
Dochterlief geet dagekijks op en neer nao Durkum met de syntusbus
umme te prebeern daor an de schole nog iets wiezer te wodn. Ze fietst
dan met een goeie tweedehands fietse nao 't station in Vodd'n umme
daor op de bus te stapn en 's aovends 't umgekeerde.
Maor op een goeien dag had ze geluk. Een vriendjen uut Vodd'n ston
eur nao schooltied op te wachten met zien auto en brach eur nao
huus. Dat passen eur goed, ze kon now met eur biejbaantjen wat
extra geld vedienen veur eur uutgaonspotjen. Moeder wodn lief anekekn en (zoas moeders bunt) die beloaven dat ze de fietse van 't station zol haaln, zodat dochterlief'n andren maarn neet nao 't station
hoeven te loopn.
Moeder nao 't station waor 't basten van de fietsen, maor neet den
van eur dochter. Den was natuurlijk estaoln was eur eerste gedachte.
Ze leep de hele riege nog 's een keer langs, meschien had ze toch neet
goed ekekn. Fietsen genog, maor den zee hemmen mos zat-t]r^neet
tussen. Zo heilig as een spinnekop ging ze weer op huus an. 'n Andren
maarn zol ze drek nao 't pelitieburo gaon umme angifte te doen van
diefstal.
Maor daor is ze neet an too ekommen. Toen eur dochter nao eur biejbaantjen weer in huus kwam en van de narigheid heurn, ging eur
een lichjen op. Ze had 's maans, veur ze nao schole ging, nog een
boodschap edaone, midden in 't darp. Zee had zich toen bedach dat
t'r veur de wereldwinkel ok een bushalte was. Zee had eur fietse daor
stald en was op de bus estapt, op weg nao de wiesheid. lederene was
natuurlijkj opelucht en de fietse wier gauw ehaald.
Wel mos t'r nog effen wodn bekekn wie now de schuldige an 'r veurval was. Had moeder neet goed eluusterd of had de dochter (zoas wel
vaker gebeurn) niks ezeg?. Zoas meestal 't geval is kwammen zee d'r
neet uut. Maor een ding was duudelijk: goed afsprekn met mekare is
altied wenselijk, ok biej ons in d'n Achterhook.
H. Leestman.

Karkdienst
in ut Achterhooks
Afgelopen zondag vond in de
'karke van Wichum een karkdienst in ut Achterhooks'
plaats.

heeft: een lied geschreven door
iemand uit Gorssel of Drempt is
toch net weer iets anders dan het
in het Wichums zou zijn.

Voorganger in deze dienst was ds.
L.W. Nijendijk uit Midlum in Friesland. Ds. Nijendijk is geboren en
opgegroeid in Geestere n. Er werden diverse liederen gezongen uit
de bundel die in 1998 door het Staringinstituut is uitgebracht voor
de Achterhoek en de Liemers. Er
werd enthousiast gezongen, ondanks de tekst in streektaal, want
de melodieën waren allemaal bekend. Het lezen van de tekst in
streektaal was wel even wennen,
ook al spreekt men thuis Achterhoeks.

Ds. Nijendijk preekte over Johannes 14 vers 23: Indien iemand Mij
(Jezus Christus) liefheeft, zal hij
mijn woord bewaren en mijn
Vader zal hem liefhebben.

Tevens bleek dat iedere plaats ook
z'n eigen specifieke woorden

In de preek kwam duidelijk naar
voren dat liefhebben een keuze
inhoudt. We kunnen wel zeggen:
Ik heb iedereen (de hele wereld)
even lief, maar dat is dan wel een
zeer oppervlakkige liefde.
De dienst was met bijna 100 mensen goed bezocht en werd besloten
met een gezamenlijk uitgesproken 'Onze Vader', uiteraard ook in
onze eigen streektaal.

l

Sauerlandtoer
VIP Heren l zondag 35+
"De Graafschaprijders" kampioen 2e Idasse
De toercommissie van auto- en
motorclub "De Graafschaprijders" heeft voor het Pinksterweekend een toertocht naar
Sauerland op het programma
staan. Het vertrek is zaterdagmorgen 2 juni vanaf het clubhuis aan de Eikenlaan.
Voor deze zaterdag is een tocht uitgestippeld met een lengte van circa 300 kilometer via allerhand
provinciale wegen naar het eindpunt Wasserfall in de omgeving
van Winterberg. Daar worden de

tenten opgeslagen en zal de avond
worden doorgebracht met een barbecue.
Zondag 3 juni (Eerste Pinksterdag)
wordt een rondtoer door Sauerland gehouden. Deze tocht heeft
een lengte van 250 kilometer.
Tweede Pinksterdag wordt de terugreis aanvaard. Uiteraard niet
dezelfde route, maar wel hetzelfde
aantal kilometers te weten ca. 300.
Tot dusver hebben zich ruim 50
personen voor deze toertocht aangemeld.
•>*'

GENDA VORDEN
Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie.
Hobbyen maandag-, woensdagen donderdagmorgen in het
Dorpscentrum. Voor meer informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 553405.
(MBvO): gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen.
MEI

30 Welfare handwerkmiddag Wehme (kraamverkoop)
30 ANBO klootschieten bij camping
de Kleine Steege.
31 Bejaardenkring Dorpscentrum
31 HVG dorp Vorden. Gezellige
JUNI
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie.
6 ANBO klootschieten bij camping
de Kleine Steege.
6 HSV de Snoekbaars, senioren
wedstrijd.

i f

•,',

Vlnr: Henk Knoef,

Dijkman, Adpiaan van hwjjjfijten

Andrc van der Vlekkt

7 HSV de Snoekbaars, jeugdwedstrijd.
7 Ledenmiddag+j aarvergadering
in 't Stampertje.
10 HSV Snoekbaars, ledenwedstrijd.
12 KBO Soosmiddag.
13 ANBO klootschieten bij camping
de Kleine Steege.
13 Welfare Handwerkmiddag Wehme.
13 Fietstocht HVG ünde.
16 Uitvoering Sursum Corda in
Dorpscentrum.
16 Vriendenkring Klein Axen, Ie
zing.
18 NBvP fietsen bij camping de
Kleine Steege.
20 ANBO klootschieten bij camping de Kleine Steege.
20 HSV de Snoekbaars, senioren
wedstrijd.
24 HSV de Snoekbaars, vierhoekwedstrijd.
26 KBO Soosmiddag.

Wegraces Eemshaven

27 ANBO klootschieten bij camping
de Kleine Steege.

Tijdens de eerste race voor de zijspannen namen v.d. Meijdenberg/
Buyserd de leiding in de eerste
ronde. Nog geen halve ronde later
werd deze overgenomen door
Wim Verweij meren en Koen Kruip
die hun positie niet meer afston-

28 HSV de Snoekbaars, jeugdwedstrijd.

Op vrijdag 25 en zondag 27 mei
werden in Eemshaven wedstrijden verreden om het ONK wégraces.

den ondanks het feit dat het duo
Bevers/Bevers het hun nog moeilijk maakte.
Na 3/4 van de wedstrijd reden ze
weg van hun achtervolgers om vervolgens te winnen met 20 sec.
voorsprong.
De 2e race verliep minder voorspoedig. Ze moesten de race staken doordat de motor nog maar
op 2 cilinders liep i.p.v. 4.
v.d. Meijdenberg/Buyserd werden

ASSURANTTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken
deskundig advies
en persoonlijke voorlichting
Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten
zoals:

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

NORDEKv.

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Ie, Bevers/Bevers 2e en Talens/v.d.
Kamp 3e. De stand is nu: Verweij meren/Kruip Ie met 70 punten
en de Bevers 2e met 65 punten.
Uitslagen regiorijders: 250 CC:
Smees 3e, Boesveld 6e. Tonnie Wassink reed niet mee, hij brak tijdens
de training zijn sleutelbeen.
In de 600 CC is Torleif Hartelman
ten val gekomen waarbij hij een
camerapost raakte.

BARBECUEWEKEN
Sperzieboontjes
500 gram

OQQ Steaksalade

Ov/O 200 gram

Hollandse

komkommer
per stuk

Hollandse

198
198

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

trostomaten

Monuta

Schijf watermeloen

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

500 gram

Aardappelsalade
100 gram

OOQ

£v/O

QQ

v/O

Tweede 100 gram GRATIS
Panklare

andijvie

500 gram

per schijt 1 98
Aanbiedingen week 22

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

Vraag kosteloos offerte

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

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

Contactjes?

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

Duikopleiding
voor het 'Open water
duikbrevet'
Duiken is een inspirerende
sport en een prachtige vrijetijdsbesteding.
Gewichtloos zweef je langs allerlei koraalformaties of langs
patrijspoorten van een gezonken schip. Omringd door vissen
van de meest uiteenlopende
kleurschakeringen geniet je
van het onderwaterleven.
Voor dit alles realiteit wordt moet
je wel eerst je duikbrevet halen en
dat kan want iedereen met een
zwemdiploma kan het leren, jong
of oud het maakt niet uit.
Sport- en Recreatiecentrum De
Beemd uit Lochem leidt op volgens het PADI systeem. PADI is een
wereldwijd erkend opleidingssysteem zodat je waar ook ter wereld
uit de zwemvliezen kunt met je
brevet, want ook tijdens je vakanties ga je natuurlijk duiken.
Je begint met het Open Water Brevet; als je dat in handen hebt mag
je al 18 meter diep duiken altijd tezamen met iemand die minstens
ook zo'n brevet heeft.

VTP Heren l Senioren
zaterdag kampioen 3e klasse

de duiksport. Tezamen met de ge
diplomeerde instructeur nemen
we het cursusboek in 5 lessen van
2,5 uur door.
Alleen de belangrijkste zaken worden behandeld, dat is de kracht
van het PADI systeem.
Na afloop van de theorieles wordt
de daad bij het woord gevoegd en
gaat men in het zwembad duiken
met de persluchtapparatuur.
Men zal merken dat het allemaal
heel eenvoudig is als men er serieus mee bezig is; men doet de oefeningen die tijdens de theorieles
besproken zijn in het zwembadwater. Natuurlijk is de instructeur
degene die alles voordoet.

OPEN WATER DIVER

Na de laatste zwembadles is men
klaar voor het grote buitenwerk;
er worden 4 buitenduiken gemaakt in een plas/meer in onze re
gio. Onder begeleiding van een instructeur kan de aanstaande duiker dan laten zien dat de oefeningen uit het zwembad ook buiten
beheerst worden.
Na de vierde buitenduik mag de
cursist gefeliciteerd worden; het
Open Water Duikbrevet is gehaald.

De cursus bij De Beemd bestaat uit
drie onderdelen, theorie, zwembad duiken en buitenwater duiken. Om op een veilige manier te
kunnen duiken is het van belang
dat je enige kennis hebt van de
theoretische achtergronden van

De cursus bij De Beemd wordt ge
geven op donderdagavond en start
op 31 mei. Degene die interesse
heeft kan zich opgeven bij De
Beemd, tel 0573 25 26 20. Meer informatie kan men krijgen bij De
Beemd en vragen naar Bert Mazee.

Staand vlnr: Cees van Voskuilen en Reinier Molendijk; zittend vlnr: Marco Wijers en Alexander Molendijk.

Ook een jeugd (junioren) team
van VTPkampioen

CDA organiseert avond met medewerking van WD,
PvdA en GB.

Forumdiscussie
over herindeling
Op woensdagavond 30 mei a.s.
organiseert de gezamenlijke
PR-groep van de CDA-afdelingen van Hengelo, Hummelo &
Keppel, Steenderen, Vorden en
Zelhem een politieke forumdiscussie over herindeling. In het
forum zitten vertegenwoordigers van WD, PvdA, Gemeentebelang en CDA. Dat wil zeggen
dat verschillende meningen in
het forum vertegenwoordigd
zijn; er zijn voorstanders van
een fusie met vijf gemeenten
(VHS+), met drie gemeenten
(VHS) en aansluiting bij Doetinchem.
Het CDA ziet deze gezamenlijke
discussieavond als een goede aanvulling op de in de VHS-gemeenten op 22 mei j.l. afzonderlijk ge
houden formele hoorzittingen. De
verwachting is dan ook dat de aanwezigen uit alle vijf gemeenten
aan een levendige discussie zullen
kunnen deelnemen.
De avond wordt gehouden in zaal
't Witte Paard te Zelhem, aanvang
20.00 uur.
PARTIJEN
Hoewel de meningen van de politieke partijen al wel grotendeels
gevormd zijn, vindt de definitieve
besluitvorming over de keuze in
de VHS-gemeenten plaats in de
raadsvergaderingen van juni. In
dit kader heeft het CDA een informatieblad uitgebracht dat in een
oplaag van 16000 stuks in de vijf
gemeenten huis-aan-huis is verspreid. Maar daarnaast wil het

CDA de burgers graag de gelegenheid geven zich over dit thema uit
te spreken en met anderen te discussiëren. Daarom is voor de opzet
van een forumdiscussie met brede
politieke vertegenwoordiging gekozen.
Medewerking is toegezegd door
mevr. M. Eggens (fractievoorz.
PvdA Steenderen), dhr. B. Eijkeikamp (fractievoorz. WD Hengelo
Gld.) en dhr. J. Termaat (Gemeentebelang Zelhem). De fractievoorzitter van het CDA uit Vorden en
tevens oud stuurgroeplid dhr. A.
Boers zal het 4-persoonsforum
completeren.
DISCUSSIE
Omdat uiteindelijk de provincie
een voorstel voor de herindeling in
Gelderland formuleert, waarover
in den Haag dan besloten wordt, is
ook inbreng van de zijde van de
provincie aanwezig. Dhr. H. de
Vries, voorzitter van de CDA-fractie
in Provinciale Staten, is bereid ge
vonden een toelichting vanuit dat
gezichtspunt te geven. Na de inleiding en de korte verklaringen van
de forumleden zal worden gediscussieerd zowel aan de hand van
enkele stellingen, als ook naar
aanleiding van wagen uit de zaal.
Om het geheel in goede banen te
leiden is een ervaren discussieleider aangezocht in de persoon van
Erik Hagelstein, chef redactie Achterhoek van Omroep Gelderland.
In verband met de te verwachten
belangstelling is de grote zaal van
't Witte Paard te Zelhem op woensdagavond 30 mei gereserveerd.

Op de foto: VTP junioren jongens woensdag t/m 12 jaar Kampioen. Staand: Joris Fransen, Rob Knoef, Maurice
Korenblik. Gehurkt: Niels Ruiterkamp, Wouter Wassink. Liggend: Torn Pelgrum.

Basketball
MEIDEN VAN LAY-UP BIJNA
TOERNOOIWINNAAR
Het scheelde maar één keer scoren
in de slotwedstrijd tegen toernooikampioen Uitsmijters of de meiden van Lay-up hadden hun allereerste toernooi nog gewonnen
ook. Afgelopen weekend speelde
het team een goed georganiseerd
toernooi in Almelo en legden daar,
ondanks de afwezigheid van 3
speelsters, beslag op een eervolle
tweede plaats.
De eerste echte wedstrijd die ze tot
nu toe speelden was vooral wen-

nen: een volle sporthal, andere lijnen, scheidsrechters. Tegen de uiteindelijke kampioenen uit Almelo
werd nipt verloren maar de ande
re 4 wedstrijden tegen het Winterswij kse Pytheas en BCA uit
Apeldoorn werden ruim gewonnen.
Een duidelijke stimulans voor de
meisjes van Lay-up om volgend seizoen door te gaan op de ingeslagen weg. Meiden van 10 tot onge
veer 14 jaar die volgend jaar ook
zin hebben om op woensdag aan
het eind van de middag in De Kei
te gaan basketballen kunnen nu al
informatie opvragen via tel. nr.
0575-52 44 58.

Duivensport
P.V. VORDEN
Na drie maal een duif als tweede te
hebben zien binnenkomen, was
het zaterdag dan toch raak en
werd Jozef Meyer uit Hengelo winnaar van de wedvlucht vanaf Houdeng over een afstand van ruim
235 kilometer.
De uitslagen waren: J. Meyer l, 20;
W. Oldenhave 2; A en A Winkels 3.
5, 7, 19; C. Bruinsma 4, 9, 10, 113,
14, 16, 18; H. Stokkink 6; M. Tie
messen 8; D. Gotink 11, 12; H. Eykelkamp 15,17.

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

heren T-shirts
P stuk is, 2 voor:

modekoopjes

div. prints mt. S-EEL

25:

week 22-01
aanbiedingen
geldig
van 30 mei
t/m 10 juni

€11.34

herenbermuda
mt. M-XL

De specialist in:
sierbestrating
tuinhout
tuinhuisjes
bielzen
grind en split
natuursteen

15:

WEULEN KRANENBARG

€6,81

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

jongenssinglets

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

9,95 p. stuk 2 voor:

FEGELHANDEL

herenmaten
15,- p.stuk
2 voor: 22,50

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

15:
€6,81

AKMOWORKS
bermuda canvas

'Groenieren' in rustieke stijl

1095
•

Direct van eigen kwekerij
Haagconiferen 80/100 v.a. f 6,50
... Laatste haagbuxus uit de volle grond
25/30 f 1,75 - 30/35 f 2,25 - 35/40 f 2,50
Bolbuxux 0 25-30 / 0 35-40 vanaf f 25,-

FASHION )

Verkoop elke vrijdag en zaterdag of na tel. afspraak.

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

J7=3t>
[/D

H € 9,05

uuntt

Tevens keuze uit diverse sierheesters, rododendrons
en sierconiferen tegen aantrekkelijke prijzen.

BOOMKWEKER
VISSCHERS vof

W

mode voor het héle

J

Vorden
HeueMdijk Z

Lichlenvoorde - Lochem - Lasser • Neede - Nijverdal • Oldenzaal - Ommen
Raalle - Tetboig - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

VALLE VERZASCA V.O.F.

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

BRONKHORSTERSTRAAT 9

Verkoop/verhuur aanhangwagens

7256 KL HENGELO (GLD.)
ILL./rrtA 0575-461195
UD/0-1DI 190 *• MUIUILL.
TEL/FAX
AUTOTEL UD-OJIÖ^Ö^y
06-53182829

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL 0573-451161 • FAX 0573-454180

Contactjes?

kunst-, anieK- en
inboedelveiling
van 13 t/m 23 juni a.s.
kijkdagen 15,16 en 17 juni.

Het cement tussen vraag en aanbod!

Goede inbreng van
• antieke meubelen * schilderijen
• porselein «goud • zilver en
juwelen • glas • Oosterse tapijten
• complete antieke inboedels en/of
nalatenschappen enz. enz.

Telefoon 0573-451306

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

BP
KANTERS
BELLEN!

Laatste inbreng zaterdag 2 juni a.s. Gratis taxatie.
Voor grote stukken komen wij ook aan huis.

VEILINGHUIS DE WERELD
Mr. H.F. de Boerlaan 21107 - 7411 AJ Deventer
Telefoon 0570-627990 - Fax 0570-627898
E-mail: de wereld@hetnet.nl

* Vijveraanleg
* Tuinhout
' Tuinornamenten
* Vijverartikelen
* Folie-verwerking

Tijdens de 'open huls-dagen'
op 2 en 4 juni a.s.
Zuurstofplanten
3 bossen

Steur Guldstaedtie
30 cm

Steur Baeri
20-25 cm

UV lamp
11 watt

Koi karper A-kwaliteit
10 cm, 4 voor

Topkwaliteit rubberfolie
2
20 jaar garantie, per m

Gratis wateranalyse
Geopend tijdens de 'open huis-dagen' en
iedere zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

10,
45,
25,
150,
25,
15,

'Meten is weten' ook bij de vijver
vloed van licht, geven de onderwaterplanten zuurstof af, en nemen
ze 's nachts C02 op.
's Nachts is dit proces omgekeerd.
Grote bestanden zuurstofplanten
kunnen zo in combinatie met hogere watertemperaturen vooral in
de vroege ochtenduren een zuurstof tekort veroorzaken. In dit ge
val houden de vissen zich boven in
het water op, happen naar "lucht"
en zijn traag in hun bewegingen.
De oplossing voor zuurstofproble
men is in alle gevallen het aanbrengen van een sterke luchtpomp, die vooral de onderste waterlagen goed in beweging brengt.

CONTROLEER REGELMATIG
DE WATERKWALITEIT
Het spreekwoord "Meten is weten"
geldt ook voor uw vijver. Regelmatige controle van uw vijverwater
geeft u een duidelijk inzicht in de
conditie van uw vijver. Door regelmatig te testen kunt u mogelijke
problemen vroegtijdig signaleren
en voorkomen.
Heeft u vragen of problemen op
het gebied van tuinvijvers bezoek
dan ons vijvercentrum, wij staan
vanzelfsprekend met raad en daad
iedere zaterdag voor u klaar.
Info Valle Verzasca Keijenborg.
(Zie ook de advertentie)

Restauratie
Sint Janskerk
De zomer komt er weer aan. En
zeg nu zelf... wat is er mooier,
dan op een prachtige zomeravond aan de rand van uw eigen vijver te zitten, met op de
achtergrond het geluid van een
fontein of een kabbelende waterval.
Er is altijd wat te beleven. Een
winde die een verdwaalde mug uit
de lucht pakt, schaatsenrijdertjes
die op het wateroppervlak dansen,

Nieuws van
centrum voor
Reiki in Eefde
Op dit moment is de belangstelling voor Reiki heel groot. Reiki is
een heel natuurlijke manier om je
zelf en anderen te helen, die iedereen kan leren. Veel mensen zijn op
zoek naar een alternatieve, ondersteunende geneeswijze die samen
gaat met gewone medische behandelingen. Of mensen zoeken naar

een kikker met bolle wangen kwakend op een lelieblad. Bij een eigen vijver komt u na een dag van
haast en drukte tot rust. Dit is wat
men noemt Genieten met een
hoofdletter. In principe hoeft u in
de zomermaanden weinig aan uw
vijver te doen, maar toch is het van
belang dat u wel op een aantal zaken let. Want vooral bij extreem
warm weer gebeurt er nogal wat
in uw vijver.
Voorkom zuurstofgebrek, kouder

water kan meer zuurstof bevatten
dan warmer water. Evenals in de
natuur kunnen tijdens warme zomerse dagen de watertemperaturen in de vijver wel oplopen tot 25
graden.

Wim Laurensse van de Stichting Restauratie Sint Janskerk
Zutphen heeft de afgelopen weken veel reacties ontvangen op
het artikel in Weekblad Contact. "Mensen belden mij spontaan op of ze ook geld konden
storten voor de restauratie van
de kerk. Heel leuk allemaal",
zegt hij.

Bij deze temperaturen bevat het
vijverwater weinig zuurstof. Vooral als er een groot aantal vissen
aanwezig is, kan er dan gemakkelijk zuurstof tekort komen, vooral
na een zomerse stortbui. Onder in-

Helaas waren we vergeten het
banknummer van de stichting bij
het verhaal te vermelden. Het
banknummer is 69.14.40.565 t.n.v.
Stichting Restauratie Sint Janskerk Zutphen. Eind januari kende

innerlijke rust en ontspanning in
deze jachtige maatschappij. Door
een Reikicursus te volgen krijg je
blijvend meer energie ter beschikking!
De grote belangstelling voor Reiki
komt ook omdat er in verschillende tijdschriften regelmatig aandacht aan deze eenvoudige, natuurlijke geneeswijze wordt besteed.
Iedereen kan Reiki leren: opleiding of leeftijd speelt geen rol, onze oudste cursist is 81 jaar. In een

traditionele cursus die op 4 opvolgende dagdelen plaatsvindt, krijg
je middels 4 initiaties het vermogen terug om helende energie
door te geven via de handen. Je
leert heel praktisch hoe je jezelf
Reiki geeft en ook aan anderen. De
cursussen worden verzorgd door
üa van 't Veen-Koek, Reikimaster.
Zij werkt volgens de oorspronkelijke traditie, bovendien is zij aange
sloten bij de Reiki Alliance.
Wil men meer informatie? Vraag
dan vrijblijvend de folder aan:

0575-513380. Ook in juni en juli
zijn er verschillende cursusmogelij kneden.

De Banninkhof
De trainers van Banninkhof en
hondenliefhebbers zitten met
smart te wachten om weer te beginnen met de trainingen.
Nu het Ministerie van Landbouw
het fiat heeft gegeven om de parken, natuurgebieden, kinderboer-

W jaar Valle Verzasca

Introductie PEUGEOT307

Open Huis dagen
bij Vijvercentrum
Valle Verzasca

Voorjaarsshow
bij Ridderhof
Hengelo Gld.

Het is alweer 10 jaar geleden
dat wij zijn begonnen met het
aanleggen van vijvers en waterpartijen.
Na de start in 1991 in een klein
schuurtje waarin de werkzaamhe
den een uit de hand gelopen hobby zijn geworden, werd er al gauw
gezocht naar een grotere locatie
om de producten te presenteren
en een vijvercentrum op te bouwen tot wat het nu is. Om dit
heuglijke feit te vieren worden er
op zaterdag 2 en maandag 2e Pinksterdag 4 juni Open Huis dagen ge
houden van 9.00 tot 17.00 uur, en
is iedereen van harte welkom om
ons bedrijf te komen bezoeken aan
de Bronkhorsterstraat 9 te Keijenborg onder het genot van een hapje en een drankje. Tevens kunt u
op deze dag terecht voor een gratis
wateranalyse, en kunt u een kijkje
komen nemen wat er zoal in 10
jaar is ontstaan op het gebied van
vijveraanleg, en vijverbenodigdhe
den, tuinornamenten en interieurartikelen. Tuinhout en bamboe
artikelen, groot assortiment vijver-

planten aanwezig en diverse soorten natuursteen en teakhouten
tuinmeubelen en aanverwante artikelen, kortom te veel om op te
noemen.
Als dealer van Messner vijverpompen en filters is ook de fa. Messner
vertegenwoordigd met een grote
demonstratie truck waarin alle
nieuwste snufjes op het gebied
van. vijverpompen, filters en UV
lampen en accessoires zijn te vinden. Tevens is de Fa. Velda Enschede aanwezig met een stand waarin
waterverbeteraars worden gepre
senteerd, en wateranalyses worden uitgevoerd. Ook is fishes De
light uit Spijkenisse aanwezig die
op het gebied van ozon filters en
bactapur producten zeer goed in
de markt ligt. Met deze producten
kunt u tijdens de Open Huis dagen
advies krijgen en kennis maken,
en er zijn verschillende actie artikelen tegen aantrekkelijke prijzen
te verkrijgen dus kortom zeker een
bezoekje waard. Uw komst wordt
door ons erg op prijs gesteld en
zien u graag op 2 en 4 juni.
(Zie advertentie)

Op donderdag 31 mei. vrijdag l
en zaterdag 2 juni en ook op 2e
Pinksterdag wordt er flink uitgepakt bij Peugeot-Ridderhof.
Op deze vierdaagse voorjaarsshow is veel autonieuws te zien
en te bewonderen.
Het grootste nieuws is natuurlijk
de introductie van de Peugeot 307;
'het nieuwe gezicht voor ruimte'.
Door een revolutionaire aanpak
van design biedt deze nieuwste
telg uit het Peugeot geslacht veel
ruimte. Ook is er veel aandacht be
steed aan veiligheid en milieu.
Doordat de 307 in standaarduitvoering al is voorzien van vier airbags, window-airbags en ABS met
noodremassistentie, is het veiligheidsniveau voor deze typisch Europese gezinsauto bijzonder hoog.
NOUVEAUTÉS
Naast dit 'grote nieuws' zijn er ook

belangrijke nouveautés te zien; de
tijdloos fraai vormgegeven 406
Coupé die nu ook leverbaar is met
de al vele malen geprezen HDi-die
selmotor. Deze combinatie biedt
niet alleen zuinigheid maar ook
vele kilometers in stijl. De onlangs
geïntroduceerde Peugeot 206 cc
krijgt ook een prominente p\aats
op de show toebedeeld. Een uniek
concept; zowel cabrio als coupé,
voor het 'vivre la liberté' gevoel en
voor de sportieve automobilist.
Voor de liefhebbers van een 'grand
voiture' biedt Peugeot haar nieuwe vlaggeschip de 607; dit nieuwe
topmodel biedt 'Grand Comfort'
met distinctie en elegantie.
PEUGEOT MODELLENPROGRAMMA
Er is op deze show nog veel meer
te bewonderen. Het zeer complete
modellenprogramma van Peugeot
biedt voor elk wat wils. De comp-

staatssecretaris Riek van der Ploeg
van Cultuur een subsidie van vier
miljoen gulden toe aan de achthonderd jaar oude kerk. Helemaal
toereikend is dat bedrag nog niet
om de totale restauratie te voltooien. Maar dat maakt Laurensse niet
meer bang. "We hebben door de
jaren heen al zo'n 2,3 miljoen gulden aan eigen bijdrage verzameld
voor de restauratie. Dus we gaan er
vanuit dat dat laatste beetje er ook
zal komen."
Voor meer informatie kan men
bellen met Wim Laurensse, telefoon (0575) 51 77 73.

derijen etc. open te stellen, maar
landelijk nog geen groen licht
heeft gegeven M.K.Z. vrij te zijn,
hebben de trainers van Banninkhof besloten, solidair te zijn met
onze boeren en omgeving. Daarbij
is de zomervakantie in aantocht.
Banninkhof begint weer met de
gehoorzaamheidstraining voor
huishonden op zaterdagmiddag
25 augustus.
Info: T. Cornelissen 0575-462698,
H. Lichtenberg 0575-462042.

acte 106, de zeer succesvolle 206
en niet te vergeten de 406 die
zijn kwaliteiten inmiddels ruimschoots heeft bewezen. De zakelijke markt wordt vertegenwoordigd
door het bekende trio Partner,
Expert en Boxer.
LEEUWEKEUR GEBRUIKTE
AUTO'S
Naast al het 'nieuw' staat er bij
Peugeot-Ridderhof ook een selectie gebruikte auto's die op maar
liefst 120 punten zijn gecontroleerd voordat zij de weg op mogen.
Deze jonge occasions verkeren
haast in absolute nieuwstaat.
Kortom, genoeg redenen om een
bezoek te brengen aan PeugeotRidderhof. De familie Ridderhof
en haar medewerkers heten u van
harte welkom aan de Molenenk in
Hengelo Gld. (Zie ook advertentie)

BOUWCENTER HCI
ONTWERPT VRIJBLIJVEND
EEN BADKAMER OP MAAT.

Inspirerende badkamer-ideeën
De badkamer is voor velen dé plek om even
te ontspannen. BouwCenter HCI biedt
individuele badkamer-oplossingen
met sfeer en comfort. Uw ideeën
krijgen de ruimte. Bezoek de
showroom van BouwCenter HCI en
ontdek de badkamer van uw dromen.
Veel inspiratie gewenst!

Een perfecte badkamer begint met «en
goed Ontwerp waarbij geen centimeter
ruimte verloren gaat. Oe ontwerpers
van Bouwcenter HCI maken vrijblijvend een creatief ontwerp, gericht op
uw situatie en uw woonwensen!
BouwCenter HCt Hengelo Gld,
Krüisbergseweg ttf tel. (057$} 46 81 81
hct@rtciubi<nl / www.hckibi.nl

Openingstijden showroom:
maandag t/fn vrijdag
vrijdag koopavond
zaterdag

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag
07.30 -17.30 uur
vrijdag koopavond
19.00 - 21.00 uur
zaterdag
08.00 -16.00 uur

KEUKENS • SANITAIR & TEGELS • BOUWMATERIALEN • SIERBESTRATINGEN • BOUWMARKT

Dienstverlening in

Onroerend Goed

|

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

08.30-17,30 uur
19,00 - 21.00 uur
10.00 -16.00 uur

ARWI

Verbouw &
Onderhoud

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

b.v.

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

0573-253101 - Fax 0573-253109 - Mowei 065028104611 ™. 0573-253039 - Fax 0573-254919 - MOM 0654220156

Advertenties in kleur? Informeer bij Contact!
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inksterdag open
pruimingskortin
L i e f h e b b e r s van s f e e r v o l wonen zitten bij De Wonerij
goed. C o m f o r t a b e l e fauteuils en banken, salontafels,
smaakvolle e e t h o e k e n en dressoirs zijn slechts v o o r b e e l d e n van wat u bij De W o n e r i j z o a l zult v i n d e n .
Maar o o k v o o r u w r a a m d e c o r a t i e , v e r l i c h t i n g o f v l o e r b e d e k k i n g b e n t u bij De W o n e r i j aan het j u i s t e a d r e s
De a c c e s s o i r e s v a n D e W o n e r i j zijn s f e e r m a k e r s b i j
u i t s t e k e n z o r g e n v o o r een p e r s o o n l i j k k a r a k t e r i n
i e d e r huis.
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woonshow

10% korting
op alle artikelen
10% to«

50%
korting
OD showroommodellen

opiuiming2e

Adres!

Pinksterdag

Telefoon:
Internet

f e e r v o l l

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo
(0573) 45 12 39
www.wonerij.nl

i n r Mc h t i n g e n

Voorkom teleurstellingen

Haal de aannemer er vroegtijdig bij
Wekenlang loop je rond met
verbouwingsplannen. Je hebt
het er vaak met elkaar over
totdat je al je wensen goed
op papier.hebt staan. Velen
stappen dan pas naar een
aannemer die de verbouwing
moet uitvoeren. Dat geen
verstandige volgorde. Wie
een soepele verbouwing wil,
kan de aannemer er het
beste zo vroeg mogelijk bij
betrekken.
"Een goede aannemer kent de
weg in bouwland. Alleen al daarom is het verstandig hem er heel
vroeg bij te betrekken en hem om
advies te vragen", vertelt Klaas de
Leeuw, NVOB-aannemer en bekend van het tv-programma TVWoonmagazine. "Het komt namelijk nog steeds voor dat mensen
bouwplannen maken, die niet te
realiseren zijn. Een aannemer zal
altijd eerst kijken wat mogelijk is.
N a t u u r l i j k kan je ook zelf naar de
gemeente stappen, maar een aannemer is het gewend om hierover
met ambtenaren te praten".

Niet meer voor alles langs het gemeentehuis

Serre bouwen
zonder vergunning
Eind 1999 heeft de regering
een wetsvoorstel naar de
Tweede Kamer gestuurd om
de procedures voor bouwvergunningen te versoepelen
en zo de papieren rompslomp rond kleine verbouwingen te verminderen. Als
deze regels van kracht worden - naar verwachting in
2002 - kunt u bij'een kleine
verbouwing direct aan de
slag.
Op het ogenblik zijn er drie verschillende mogelijkheden bij een
verbouwing: u moet een vergunning aanvragen, u moet de verKlaas de Leeuw: "Een goede aannemer kent de weg in bouwland.
Alleen al daarom is het verstandig
hem er heel vroeg bij te betrekken
en hem om advies te vragen."

Meer ervaring
Als de verbouwing mogelijk is,
dan is de volgende stapje wensen
op papier te zetten. Hiervoor kun
je een architect inschakelen, maar
ook een aannemer. Klaas de
Leeuw: "Ren aannemer kijkt vooral naar de mogelijkheden en minder naar de esthetica". Vervolgens
komt de technische aanpak aan de
orde, zoals de fundering, het materiaal, etc. Van/cl ("sprekend is de
aannemer ook hier bij uitstek deskundig. Vervolgens moet je een
bouwvergunning aanvragen. Dat
kun je zelf doen, maar juist hiermee heeft de aannemer weer meer
ervaring dan een particulier.
Is dit alles geregeld, dan kan de
verbouwing beginnen. Een belangrijke taak van de aannemer
daarbij is naast het uitvoeren, het
coördineren van de werkzaamheden die toeleveranciers verrichten,
zoals de loodgieter, tegelzetter,
stukadoor, etc. De aannemer heeft
een regiefunctie. Vanzelfsprekend
is bij verschillende toeleveranciers
een goede planning en een goede
afstemming doorslaggevend voor
het soepele verloop van de verbouwing. Dat gaat beter als je de aannemer vroegtijdig bij de verbouwing betrekt. Alleen dan kan hij
van het begin tot het einde meedenken.

Eén telefoonnummer
De Leeuw: "De aannemer bewaakt de uitvoering. Hij heeft de
deskundigheid om te controleren
of de stukadoor en tegelzetter hun
werk goed hebben gedaan. Eigenlijk moet het zo zijn dat een particulier maar één telefoonnummer
nodig heeft voor alles. Dat is het
nummer van de aannemer. Wat er
ook is, hij belt dat nummer en de

aannemer lost de moeilijkheden
vervolgens op".
Een onderdeel van de coördinatie is
het beperken van de overlast die
een verbouwing met zich meebrengt. De Leeuw: "Voor een particulier is een verbouwing een bijzondere gebeurtenis. Een aannemer
doet niet anders. Zo vertellen we
dat als we beneden gaan breken, je
het stof tot op zolder zult vinden.
Dat betekent dat je alle deuren met
tape dicht moet maken, zodat het
stof niet door het hele huis gaat. Zo
kun je de hinder beperken. Of je
zorgt voor een magnetron als de
keuken wordt verbouwd".

Overlast beperken
Nog belangrijker om de overlast te
beperken is een goede routing in het
werk. "Samen met de opdrachtgever maak je een goede planning,
zodat het normale leven zo goed
mogelijk door kan gaan. Je haalt
bijvoorbeeld niet alles in een keer
overhoop, maar je brengt een routing in het werk aan. Dat betekent
dat alle toeleveranciers hun afspraken moeten nakomen. Bij een
goede aannemer gebeurt dat ook.
Een goede aannemer heeft daar grip
op, ook al omdat hij vaker met die toeleveranciers werkt".
De laatste tijd is vanwege het personeelsgebrek en de lange levertijd
van bouwmaterialen een goede
planning extra belangrijk geworden. De Leeuw: "Als wij een offerte maken, reserveren we direct een
paar heipalen als die nodig zijn. Zo
garanderen we een goede voortgang en kan de bouw beginnen als
de vergunning is verleend. Daarom
is tijdig overleg met de aannemer
essentieel".

bouwing melden bij de gemeente
of u kunt direct aan de slag. In de
nieuwe situatie moet u of een
vergunning aanvragen, of u kunt
direct aan de slag. Er kornt nog
een definitieve lijst met bouwwerken waarvoor geen. vergunning nodig is.
Voor verbouwingen waarvoor wel
een vergunning nodig is, komt een
tweedeling: er komt een lichte
procedure en een reguliere procedure. De lichte procedure is voor
kleinere verbouwingen en bouwwerken. Naar verwachting zal het
merendeel van de aanvragen via
de lichte procedure verlopen.

Plannen om te (ver)bouwen?

Kies de juiste aannemer
Aannemers zijn er in alle
soorten en maten. Van hele
grote, via de middelgrote aannemer tot het kleine bedrijf
op de hoek. Voor buitenstaanders is het moeilijk vooraf in
te schatten of de aannemer
goede kwaliteit zal leveren.
Het logo van het NVOB geeft
u houvast.
U wilt een serre bouwen, een dakkapel plaatsen, een luxe badkamer
inrichten of de zolder verbouwen
tot studeerkamer. Natuurlijk heeft
u de plannen goed in uw hoofd zitten en zoekt u een vakman die ze
kan uitvoeren en aan wie u het
werk met een gerust hart kunt
overlaten.
De makkelijkste manier is familie,
vrienden en bekenden vragen of zij
ervaring hebben met een goede
aannemer. Als zij niemand weten,
zult u zelf een aannemer moeten
kiezen. Een belangrijk houvast
geeft daarbij het NVOB-lidmaatschap van de aannemer, omdat
hieraan strenge eisen worden gesteld.

Eisen aan de aannemer
Niet iedere aannemer kan zomaar
lid worden van het NVOB, het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid. Zo
moet de NVOB-aannemer voldoen
aan allerlei eisen. Allereerst beschikt hij over de juiste diploma's
en vergunningen, is verzekerd
tegen risico's op de bouwplaats,
kent de regels en wetten, beheerst
de moderne bouwtechnieken en
houdt met opleidingen en trainingen zijn kennis op peil.

Een NVOB-aannemer voert het werk vakkundig uit.

Vanzelfsprekend worden er eisen
aan de vakbekwaamheid van de
aannemer gesteld. Minstens één
van de leidinggevenden moet het
vakdiploma aannemer hebben.
Aannemers die het vak in de praktijk leerden, hebben een apart examen- gedaan. Verder leggen de
leden van het NVOB in de offerte
duidelijke afspraken vast.

Gedragsregels
Bij een verbouwing die meer dan
tienduizend gulden kost, is de
NVOB-aannemer verplicht de afspraken schriftelijk vast te leggen.
Hiervoor gebruikt de aannemer de
Verbouwingsovereenkomst, die is
opgesteld in samenwerking met de
'vereniging eigen huis'. Alle af-

spraken worden daarin op papier
gezet, zoals de totaalprijs van de
verbouwing, de gebruikte materialen en de opleveringsdatum.
Ook de eventuele gebreken bij
oplevering moeten schriftelijk
worden vastgelegd en u krijgt algemene voorwaarden van de aannemer. In deze algemene voorwaarden zijn uw rechten en de
rechten van de aannemer op een
evenwichtige manier geregeld.
Mocht er onenigheid ontstaan
tussen u en uw aannemer, dan
kunt u bij het NVOB een beroep
doen op Bouwbemiddeling. Een
deskundige bemiddelaar zoekt
vervolgens naar een oplossing
die voor beide partijen aanvaardbaar is.

GEMEENTE VORDEN

aanbouw
of
woonboerderij

De gemeentelijke organisatie bestaat uit de sectoren grondgebied, middelen, samenleving en een stafmedewerker
personeel en organisatie. De gemeente streeft naar een fusie met
o. a. de gemeenten Hengelo en Steenderen.
Na ruim 5 jaar bij de gemeente Vorden te hebben gewerkt,
gaat één van onze medewerksters ons verlaten.
Voor de afdeling financiën van de sector middelen zoeken wij op korte termijn
een enthousiaste

medewerker
financiële administratie (m/v)
voor 36 uur per week.

voor afwisselend
werk solliciteer je
blj

Functie-informatie:
• Verzorgt mede de financiële administratie
• Stelt begrotingswijzigingen op
• Assisteert bij het gereedmaken van de gemeenterekening, begrotingen en
meerjarenramingen
• Controleert codering, mandatering en invordering
• Beheert de liquiditeitspositie
• Zorgt voor BTW-afdrachten
• Is applicatiebeheerder van het financiële pakket

• vt
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Ido Hummelink

Nijverheidsweg 2 Vorden
tel. 0575-556563
Wij hebben plaats voor "veelzijdig"

timmerman en werkplaats timmerman

Functie-eisen:
• MBO/MBA
• Studeert of is bereid om te studeren voor SPD
• Goede kennis van Exel
• Ervaring met applicatiebeheer van een financieel systeem is een pré
• Flexibel, nauwkeurig
Arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van opleiding en ervaring is een salaris beschikbaar van maximaal
f 4.481,- per maand. De functie wordt opnieuw gewaardeerd. De gemeente kent
gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, een pc-privéplan, een kinderopvangregeling, een fietsplan en studiefaciliteiten.

Ballonvaren
in uw eigen regio
Aantrekkelijke groepskorting.

Belangstellenden kunnen inlichtingen inwinnen bij het afdelingshoofd,
de heer H.W. Olthaar, telefoon (0575) 55 74 30.
Uw sollicitatiebrief kunt u binnen 14 dagen richten aan
burgemeester en wethouders van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.
E-mailen kan ook: qemeente.vorden@vorden.nl

CRESCENDO

Hebt u nog bruikbare
spulletjes voor de

rommelmarkt

Inlichtingen:

B. Enzerink

van Crescendo
op 16 juni 2001?
Bel dan 0575-461782

Tel. (0575) 46 15 34

Aangeboden:

Samen werken aan de zorg voor anderen

klusjesman
voor metaal-, elektro-,
timmer- en schilderwerk.
Peter
telefoon 0575-553911

m/v
ZorgGroep Oost-Gelderland i» een thuis/orginstelling
die in haar dienstverlening de klant steeds centraal

ZO'N VAKANTIE
IS ONBETAALBAAR

stelt. Onze klanten hebben verschillende leeftijden, culturele achtergronden en sociale
omstandigheden. Achter elke
deur bevindt zich een andere
wereld. Het l e voren van
kwaliteit door medewerkers
die gemotiveerd zijn is
essentieel!

Voor ons gehele werkgebied
Oost-Gelderland, maar met
name in de Regio Zutphen,
zijn we op zoek naar
Kraamverzorgenden
Ben je op zoek naar een zelfstandige baan met veel afwisseling? Kom dan bij ons werken!
Dit jaar gaan weer ruim C>2ÜU langn iTi zwaar lichamelijk
i
OP

ir Zonnebloem

Vdk.:
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MiiknlijK /ijn van intensieve
::ing. Omdat zij
tJOOI
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dien vaak ongewild aan huis gebon: : > is /o'n vakantie voor hen
onbetaalbaar.
UI ' u <:• '••• innebli em helpen. Doe
mee aan de 'Actie
Zonnebloemvakanties'.
Giro 145, Breda.

e

'OOK IK HELP MEE'

Giro 145

Je verricht je werkzaamheden in het
gezin ten behoeve van kraamvrouw en
baby. Je voert volgens onze visie de kraamzorg uit en stelt in overleg met het gezin een zorgplan op. Voorlichting over de verzorging van de kraamvrouw
en de baby is een wezenlijk onderdeel van je functie.
Wat vragen wij van onze nieuwe collega?

Bij je werkzaamheden staat de cliënt centraal. Wij verwachten
daarom een cliëntvriendelijke instelling en je beschikt over
goede contactuele eigenschappen. Daarin is een eigen inbreng
in en een goed overleg met de cliënt belangrijk.
Je neemt initiatieven en bent gewend creatief te werk te gaan.
Voor deze functie zoeken wij kandidaten met een diploma
kraamverzorgende; in service MDGO-VZ of diploma OVDB.

Wij bieden je een dienstverband van minimaal 16 uur per
week voor onbepaalde tijd, een gedegen inwerkperiode en
een prettige werkomgeving. Alternatieve dienstverbanden zoals alleen weekenddiensten of
werken in onze Partuspool zijn zeker
bespreekbaar.
De arbeidsvoorwaarden worden
vastgesteld op basis van de
CAO Thuiszorg. Het salaris zal
maximaal ƒ 4.096,- bruto per
JB
maand bedragen bij een
^^B
volledig dienstverband,
jjl H
afhankelijk van je ervaring.
/m
Daarnaast kom je in aanmerj|fl
king voor een vergoeding voor
dienstkleding en telefoonkosten.
Informatie?

Voor meer informatie over de
functie kun je contact opnemen
met Inge van den Berg, telefoon
(0575) 53 83 95 of Karen Gieling,
telefoon (0575) 53 83 96, beiden regiomanagers Kraamzorg te Zutphen. Een functiebeschrijving is te verkrijgen via de personeelsadministratie,
telefoon (0314) 35 65 17.
Hebje belangstelling voor de functie, stuur dan een brief
met motivatie en curriculum vitae naar
ZorgGroep Oost-Gelderland, ter attentie van Leony Terhorst,
personeelsadviseur, Postbus 10, 7000 AA Doetinchem.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt
niet op prijs gesteld.

Wat bieden wij?

de Zonnebloem-

Ons uitgangspunt is kwaliteit voor onze cliënten én kwaliteit
voor onze medewerkers. Je komt te werken in een afdeling van
gemotiveerde medewerkers met een collegiale instelling.

ZorgGroepOostGelderland
WWW. zorggroep.nl

Vlinderen in uw tuin

IVNinjuni
Als het weer blijft zoals in de afgelopen meidagen, dan belooft
het een erg mooie zomer te
worden. Let u in de komende
tijd eens extra op de bermen.
Het maaibeleid wordt hier en
daar al goed aangepast, zodat
de dieren langer kunnen genieten van een voedselrijke omgeving. Wij genieten natuurlijk
mee van al dat moois wat daar
te zien is.
Heel wat soorten planten, vaak
minachtend als onkruid bestempeld, leverden de mensheid in het
verleden, en soms ook nog heden,
waardevolle bestanddelen van
voedsel en geneesmiddelen op.
Wat denkt u van de weegbree, het
voetspoor van de bleekgezichten.
Het sap uit de bladeren is een belangrijk onderdeel voor hoestdrank en hoestbonbons. Vroeger
werd het ook gebruikt voor het helen van wonden.

Het zien van dartelende vlinders in de tuin maakt ons vrolijk. Ze Vlinderen' van de ene
plant naar de andere. Opvallend is het verschil tussen planten. De een krijgt veel meer bezoek dan de ander. Vlinder'
zelfs eens van struik naar
*• struik en van vaste plant naar
vaste plant. Kijk hoe ze worden
bezocht. Dan zal blijken dat er
vast nog wel wat extra vlinderplanten bij kunnen. Het verhoogt de sfeer in de tuin.

den. Dat doet Salvia nemorosa tot
de eerste nachtvorsten.

Eén prachtige vlinderplant staat
momenteel volop in de belangstelling. Dat is de bordersalvia. Deze is
namelijk uitgeroepen tot Vaste
Plant van het jaar 2001. Dat predikaat wordt niet zo maar verstrekt.
Daarom is Salvia nemorosa zoals
<* de bordersalvia officieel heet, ook
een vaste plant met bijzondere
kwaliteiten.

Salvia nemorosa is in verschillende kleuren verkrijgbaar, variërend
van wit tot diep paarsblauw. De
witte heet heel toepasselijk Salvia
nemorosa 'Schneehügel'. Verder
kan op de meeste tuincentra een
keuze worden gemaakt uit 'Rose
Queen' (roze), 'Blauhügel' (blauw),
'Ostfriesland' (diep paarsblauw) en
de nog donkerdere 'Mainacht'.
Overigens zijn de verschillende
Salvia nemorosa-soorten vaak ook
te vinden bij de bloemistwinkelier.
Geen wonder, want in een sierpot
is deze plant zo leuk dat iedereen
er voor valt.

In de eerste plaats is het een makkelijke plant. Je kunt er van op
aan. Jaar na jaar komt hij in het
voorjaar terug om de tuin met een
enorme bloemenpracht te overla-

FRAAIE BLIKVANGERS
Op zich is het bloemetje van Salvia
nemorosa niet zo tot de verbeelding sprekend. Het zijn er alleen
zo veel! Elke plant zit vol met
dichtbezette bloeiaren. Zet een
paar planten bij elakar en je hebt
gelijk een prachtig kleurvak in de
tuin; een blikvanger van de eerste
orde waar vlinders in grote getale
op af komen.

LAAT ZE VLIEGEN
Andere bekende vlinderlokkers
onder de vaste planten zijn bijvoorbeeld de korenbloem (Centaurea), fijnstraal (Erigeron),. leverkruid (Eupatorium), lavendel (Lavandula) en bergamotplant (Monarda). Nemen we de moeite om
ook bij de planten te kijken die
vaak alleen met een wetenschappelijke naam worden aangeduid,
dan vinden we er nog meer. Zoek
op het tuincentrum eens Echinacaea of Liatris op.
Waar de ene vlinderplant praktisch de hele zomer doorbloeit,
stelt de andere gedurende een beperkt aantal weken al zijn pracht
ten toon. Ook zijn de genoemde
soorten verschillend van kleur en
hoogte. Mogelijkheden te over om
met die planten uw border te verrijken. Zet ze echter niet allemaal
pal naast elkaar, maar plant ze in
groepjes verspreid tussen de andere planten. Dan heeft u vlinders in
de hele tuin. Wie vlinderplanten
in een ruime pot of kuip zet, kan
zelfs op het terras of balkon genieten van deze vliegende schoonheden.

Een andere plant die door menigeen hinderlijk onkruid wordt genoemd, is het herderstasje. Van
oorsprong komt de plant uit het
Middellandse-Zeegebied. Het heeft
zich over de hele wereld verspreid.
De hauwtjes, in de vorm van hartvormige vruchtjes, zitten boordevol zaadjes. Het kunnen er per
plant tienduizenden zijn! De plant
werd vroeger veel als bloedstelpend middel gebruikt. Een prachtplant, ook voor de tuin, is het slangekruid. Het is een bijen- en hommellokker eersteklas. Als de bloemen uitkomen, zijn ze eerst paars,
later verkleuren ze naar hemelsblauw. Het is geen plant om zonder handschoenen aan te pakken
vanwege alle kleine, stekelige haren.
Dit zijn pas drie van de vele, interessante planten die in de bermen
te vinden zijn, te zwijgen nog over
de vele diersoorten die er te zien
zijn.

Achterhoekse fietsmaand
in juni en september
bij 23 campings
In de maanden juni en september organiseert het Achterhoeks Bureau voor Toerisme in
samenwerking met 23 Achterhoekse campings een fietsmaand.
Bij een verblijf van minimaal drie
achtereenvolgende nachten op
één van de campings ontvangen
kampeergasten een gratis fietspakket. Dit tegen inlevering van de
coupon uit de folder "Kamperen
in de Achterhoek". Het fietspakket
bestaat uit een fietskaart Achterhoek (l : 50.000) en de VW uitgave
"Fietsroutes in de Achterhoek".
Hierin staan 24 bewegwijzerde
routes en de lange afstands kaste
lenroute van 355 km. De actie
geldt niet tijdens feestdagen en
schoolvakanties. Kampeergasten
ontvangen één pakket per standplaats.

"Kamperen in de Achterhoek" is
een samenwerkingsverband van
23 campings in de Achterhoek. Zij
maken gezamenlijk promotie
door middel van diverse acties verspreid over het hele jaar. De twee
fietsmaanden maken daar onderdeel van uit. Ook in het voor- en
najaar worden er acties georganiseerd. Zo hebben tijdens de herfstvakantie de grrriezelweken plaats.
Meer informatie over de fietsmaand, de 23 deelnemende campings en de verschillende acties
staan in de folder "Kamperen in de
Achterhoek".
Deze folder is gratis verkrijgbaar
bij alle VW kantoren in de Achterhoek of te bestellen bij het Achterhoeks Bureau voor Toerisme in
Zutphen, tel. 0900-26 92 888,
email: info@achterhoektoerisme.nl
of kijk op onze website: www.achterhoektoerisme.nl

In forma tiebij eenkomst SBO-Ach terhoek

De SBO-Achterhoek (Samenwerkende Bonden van Ouderen in
de Achterhoek) hield donderdag 10 mei een Informatiebijeenkomst over het onderwerp
Wachtlijsten in de Zorg. De zaal
in het Zwaantje in Lichtenvoorde was behoorlijk gevuld met
voornamelijk bestuurders van
de lokale afdelingen van de diverse bonden. Om half tien gaf
voorzitter Th. Zents de aftrap.
Na een kort welkomstwoord gaf
hij snel het woord aan de eerste
inleider, mw. G. Dijkstra van
het Zorgkantoor Arnhem/
Twente.
Mw. Dijkstra had een positief getint verhaal te vertellen. Zij schetste kort de historie van het fenomeen wachtlijsten en kon dat afronden met de situatie van de laatste twee jaar waarin aanzienlijk
meer geld beschikbaar is gekomen
voor de bestrijding van de problematiek. Mede door verbeterde
meetmethoden kon vastgesteld
worden dat in mei van het jaar
2000 de wachtlijsten (landelijk)
102.000 personen omvatten. In
maart 2001 was dat aantal teruggelopen tot 82.000. Voor Oost-Gelderland waren die getallen resp.
1225 en 750. Een positieve ontwikkeling.
Naar de toekomst gekeken hoopte
mw. Dijkstra dat deze lijn zich
door zou zetten. Vanuit het Zorg-

kantoor wordt gewerkt aan optimalisering van de registratie om
van daaruit verbetering te brengen in de toewijzing van de zorg.
"Uiteindelijk is het streven gericht
op het moment dat we kunnen
zeggen dat ieder die zorg behoeft,
die kan krijgen op het moment
dat de zorgbehoefte is geconstateerd", aldus mw. Dijkstra.
THUISZORG
Als tweede inleider kreeg mw. S.
Broens het woord. Zij sprak namens de Thuiszorg Oost Gelderland, de districten Doetinchem,
Zutphen en Winterwijk. Zij sprak
over ontwikkelingen in de Thuiszorg waardoor de producten van
die dienst beter ingezet kunnen
worden. Een paar praktische voorbeelden.
Mensen die in aanleunwoningen
vertoeven, worden beschouwd als
zelfstandig wonenden. Daarom
komen ze in aanmerking voor
Thuiszorg. Er is nu een beweging
op gang om de vereiste zorg te Ie
veren vanuit het verzorgingshuis
waar de woning toch al tegen
"aanleunt", (een zo voor de hand
liggende zaak dat ik eerlijk gezegd
van mening was dat dat al van het
begin van het verschijnsel Aanleunwoning zo geweest was. Niet
dus. Te simpel gedacht! Red.).
De door deze maatregel vrijkomende uren en mensen worden
nu ingezet voor de primaire thuis-

zorg. Daarbij worden nog extra
(geld)middelen ingezet bij de bestrijding van de wachtlijsten. De
resultaten zijn goed.: De wachtlijsten zijn inmiddels afgenomen met
ongeveer 35 %. Op zich een positieve ontwikkeling. Maar mw.
Broens sprak haar vrees uit dat er
mogelijk een moment komt dat er
wel de middelen zijn om zorg te
bieden, maar dat het ontbreekt
aan mensen om de zorg uit te voeren.
Niettemin: ook in de thuiszorg is
het streven gericht op het wegwerken van de wachtlijsten. "En wie
straks langer dan een maand op
zorg moet wachten, die moet als
de bliksem een klacht indienen of
naar de rechter stappen", aldus
mw. Broens.
VERZORGINGS- EN
VERPLEEGHUIZEN
De derde inleider was de heer H.
Metsemaker van het zogeheten
zorgcontinuum Oost Gelderland.
Hij vertegenwoordigde het deel
van het werk dat in de Verzorgingshuizen en Verpleeghuizen
plaatsvindt. Hij had na de vorige
inleidingen niet heel veel nieuws
meer te brengen. Ook hij memoreerde de gelukkige omstandigheid dat het geld niet langer het
grootste probleem was. Ook hij
zag voornamelijk problemen op
het gebied van de personeel swerving. Maar voor de bestrijding van

wachtlijsten speelt naar zijn me
ning ook de inventiviteit van de organisatie een belangrijke rol.
UIT DE ZAAL
Zoals te doen gebruikelijk waren
de inleiders toch weer wat langer
van stof geweest dan de bedoeling
was, zodat er maar weinig tijd
overbleef voor de discussie.
Toch een paar opmerkingen uit de
zaal:
1. Op het praktische vlak het volgende: men beklaagde zich over
de relatieve onleesbaarheid van de
goedbedoelde overheadsheets. (Inderdaad een slecht voorbereid onderdeel. Red.).
2. Op het gevoelsmatige vlak: men
had zich gestoord aan het veelvoudige gebruik van de term 'product'
in het verhaal over de Thuiszorg.
Dat klinkt zo 'waspoeder'achtig.
Het gaat toch om diensten voor
mensen? De inleidster zegde toe
daar in het vervolg aandacht aan
te besteden.
3. Op het inhoudelijke vlak: de opmerkingen waren te splitsen in
twee hoofdlijnen, te weten:
A. Hoewel de drie verhalen duide
lijke parallellen toonden, werd
niet ingegaan op de raakvlakken
en de mogelijkheden tot het leggen van dwarsverbanden. Het is
zeer wel mogelijk dat juist op dat
terrein grote efficiencywinst te
boeken is. Overigens werden hierbij niet alleen de dwarsverbanden

bedoeld tussen Thuiszorg, Verzorgingshuis en Verpleeghuis, maar
evenzeer de raakvlakken met de
beleidsterreinen Wonen en Verkeer & Vervoer.
B. Als bezwaar kwam naar voren
dat "de zorgaanbiedende instanties" het verhaal weer prima voor
elkaar hadden. Maar nergens
bleek enige vorm van afstemming
op de wensen van de zorgvragers.
Een gemiste kans volgens velen.
Ook werd als gemis ervaren een
wat bredere visie op de toekomst
van de zorg. Het wegwerken van
de wachtlijsten is een ding, maar
die operatie dient toch te staan in
het kader van een deugelijk beeld
van de toekomst van de zorg. Daar
werd onvoldoende van vernomen.
Bijvoorbeeld: wat betreft het Persoongebonden Budget werd simpelweg geconstateerd dat op dat
punt geen wachtlijst bestond. En
dus was er geen probleem. En dus
bleef dat onderwerp verder onbe
sproken.
Niettemin een nuttige bijeenkomst waar behoorlijk wat informatie op tafel kwam. Het kan altijd meer en beter, maar als bijdrage aan een beter inzicht van de
Zorg en de Wachtlijstproblematiek beantwoordde het gebodene
zeker aan de verwachtingen.
Wim de Lange
Communicatiezaken SBO-Achterhoek
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Forumdiscussie voor/door VHS++

Gemeentelijke herindeling
Forum:
Dhr. A. Boers, fractievoorzitter CDA Vorden
Mevr. M. Eggens, fractievoorzitter PvdA Steenderen
Dhr. B. Eijkelkamp, fractievoorzitter WD Hengelo (Gld.)
Dhr. J. Termaat, Gemeentebelang Zelhem
Inleider: Dhr. H. de Vries, voorzitter CDA Statenfractie.
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SpelletjesPC
AMD Athlon Thunder
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AMD Athlon Thunder
Geforce II MX 32 Mb
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Discussieleider: Dhr. Erik Hagelstein chef redactie Omroep Gelderland

f2.395,-

PC-133 MHz.^ UDM\ 6|/
VGA, PC '97 èoundjlilli
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12/40 DVD-Speler f 59- • HP 840C Printer f 285- • USB Scanner 48-Bit f 179• Multimedia toetsenbord f 35,- • Alle andere onderdelen op aanvraag.

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

Alle inwoners van harte welkom!

Woensdag 30 mei 2001 zaal 't Witte Paard
te Zelhem, aanvang 20.00 uur.
.«2

CDA

Hengelo, Hummelo & Keppel,
Steenderen, Vorden, Zelhem
Zie ook het CDA-informatieblad dat 18/19 mei
huis-aan-huis is verspreid!

LANDBOUWFOLIE GRATIS KWIJT
Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. biedt u de mogelijkheid om uw landbouwfolie

gratis in te leveren.
Waar

Dusseldorp Zutphen, Estlandsestraat 4 te Zutphen.
In de maanden juni en juli 2001, op werkdagen van 's morgens 08.00
uur tot 's middags 16.30 uur.

Wat

Het materiaal mag bestaan uit zwarte landbouwfolie, stretchfolie en
grondstofzakken (tuin- en voederzakken).

Hoe

•
•

Het materiaal dient bezemschoon te zijn
Het materiaal dient gebundeld te worden aangeboden
tot een maximumgewicht van 15 kg per bundel.

Voor meer info

O;

Dusseldorp
Lichtenvoorde b.v.

KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544461308
WWW.CITYLIDO.NL

Telefoon 0544-395555

info@citylido.nl
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Valeweide
Bloemen en planten

Samen
komen we overal

Het Rode Kruis zet zich al jarenlang in voor iedereen die het zonder hulp van

daar verstoken van medische zorg, doordat de afstanden naar ziekenhuizen,

anderen niet redt. Ver weg, maar ook dicht bij huis. Het Internationale Rode

artsen en medicijnen te groot zijn. Het gevolg is dat veel mensen onnodig ziek

Kruis is een neutrale organisatie. Daarom komt zij in gebieden die voor andere

worden en sterven. Met de opzet van mobiele klinieken kunnen ze worden gered.

hulporganisaties ontoegankelijk zijn. Ondanks dat er in het verleden veel belang-

Maar ook in ons eigen land zijn er mensen, die het zonder onze hulp niet redden.

rijke projecten zijn gerealiseerd, rekenen nog steeds miljoenen mensen op onze

Bijvoorbeeld in Mappa Mondo, een huis in Wezep waar kinderen met een

steun. Bijvoorbeeld in Namibië, waar straatkinderen een uitzichtloos leven

levensbedreigende ziekte liefdevol worden verzorgd. Waar ze de aandacht

leiden. Zonder eten, kleding en scholing ziet hun toekomst er somber uit. Een

krijgen die ze zo hard nodig hebben. Maar we willen graag veel meer doen.

dagopvangcentrum zou uitkomst bieden.

U kunt dat mogelijk maken. Voor een klein bedrag kunnen wij al heel veel doen.

Ook in de Syrische woestijn heeft men onze steun nodig. Veel nomaden blijven

Help mee, want uw hulp kan in de wereld veel betekenen.

Giro 6868 Den Haag.
Deze advertentie is
gratis aangeboden door
Drukkerij Weevers B.V.

HET N E D E R L A N D S E RODE KRUIS

Grafimedia milieuzorgcertificaten voor 't eerst uitgereilrt door SCGM

Weevers weer als eerste
bedrijven
in de regio bij de
De Stichting Certificatie Grafimedia-branche (SCGM) heeft
onlangs voor de eerste keer
de milieuzorgcertificaten uitgereikt. Twintig grafimediaondernemingen konden het certificaat en milieuzorgstempel
in ontvangst nemen.
De SCGM heeft de auditing en
certificering overgenomen van
de Stichting Interne MilieuZorg
(SIMZ), die zich sinds l januari jl.
volledig richt op de advisering. Bij
de door het KVGO opgezette SCGM
is ook de auditing van het kwaliteitszorgsysteem ondergebracht.
De gecertificeerde bedrijven ontvingen, naast het certificaat en het
stempel een gevelbord en het logo
ten behoeve van de eigen imagoversterking. Het totaal aantal bedrijven met een Grafimedia Milieuzorgcertificaat is nu gekomen
op 172.
Tijdens een geanimeerde bijeenkomst werden de certificaten uitgereikt door Ad Molier en Arie
Kornet, respectievelijk voorzitter
van het KVGO en van de SCGM. De
twintig bedrijven tonen met het
behalen van dit certificaat aan dat
ze met succes een milieuzorgsysteem hebben ingevoerd in de eigen onderneming. Dit is goed voor
het imago van het bedrijf richting
klant en andere belangengroepen,
mar ook voor het imago van de
grafimedia-branche.
Op de foto de gecertificeerde bedrijven met o.a. dhr. L.G. Weevers en dhr. R. Laarhoven van Drukkerij Weevers.
VELE VOORDELEN
Het invoeren van een zorgsysteem
heeft voor een bedrijf vele voorde
len. Naast verbetering van het imago is het goed voor de betrokkenheid en motivatie van het personeel. Doordat de medewerkers samen met het management aan de
invoering van milieuzorg hebben
gewerkt, is hun betrokkenheid bij

het bedrijf vergroot. Vooral degenen die iedere dag in de productieorganisatie werken, leveren een
grote bijdrage aan het verminde
ren van de milieubelasting, als het
bedrijf tenminste met zorg zijn
productie heeft ingericht.
Deelname aan het milieuzorgtraject van SIMZ en SCGM leidt er uit-

eindelijk toe dat het bedrijf beter
bestuurd kan worden. Het systeem
kan een 'management-tool' zijn.
Bij de invoering van een volgend
systeem, bijvoorbeeld voor kwaliteitszorg, is de organisatie gewend
met dit soort systemen te-werken
wat de vervolgstap makkelijker
maakt. Bovendien beschikken de

betrokken bedrijven over een ge
certificeerd zorgsysteem dat bij de
overheid hoog aangeschreven
staat.

van deze certificaten en weten
welke bijdrage grafimedia-bedrijven
leveren om aan de gestelde eisen
te voldoen.

Zij kunnen daardoor aantonen dat
ze aan de afgesproken norm voldoen. De controlerende overheidsinstanties zijn inmiddels uitste
kend op de hoogte van de waarde

Het milieuzorgcertificaat vervangt
het al tweemaal aan Drukkerij
Weevers uitgereikte SIMZ certificaat.

KASBENDJEN
BabyBiggenMealBal
rijdas 17 Augustus

ZO'N VAKANTIE IS
ONBETAALBAAR
Dit. jaar gaan weer ruim
6200 langdurig zieken en
zwaar lichamelijk gehandicapten rnet de Zonnebloem op vakantie. Het
gaat. om mensen die afhankelijk zijn van intensieve verpleging en verzorging.

Zelhem: Rubensstraat 11
A.d. rand v.h. dorp gel., in gewilde omg., een in lichte
kleuren uitgev., keurig onderh.

halfvrijstaande woning
met garage/berging en tuin op zuidwesten. De
woning is voorz. v. dak- en muurisol., alsmede grotendeels dubb. glas. Verw. d.m.v. CV-gas. Bj. 1986.
Inh. ± 400 m3 (incl. garage). Opp. 252 m2. Ind.: bgg:
hal, toil., woonkamer met houten vloer, open keuken
met inb. app., tuinkamer met terrasdeuren; 1e verd.:
overl., 3 slaapkamers, badkamer met bad, douche, 2e
toil. en v.w.; 2e verd.: zolder, kamer mogelijk.

.uimes
Makelaars

Rimass
Assurantie-adviseurs

Hengeloseweg 2
Wichmondseweg 16
7021 ZT Zelhem
7255 KZ Hengelo (Gld.)
Telefoon 0314-624215
Telefoon 0575-462359
Inl. via uw e/gen NVM-makelaar of ons kantoor

NVM
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Ballonvaren vanaf
Fl< 295,=
opgave 0575-554304

U kunt de Zonnebloem helpen. Doe mee aan de
'Actie Zonnebloemvakanties'.
Giro 145, Breda.

'OOK

IK HELP MEE

Giro 145

NATIONALE VERENIGING

©

de Zonnebloem8

Postbus 2100 4800 CC Breda Tei. (076) '364 63 62
b-mail- infoWzonncbtoem.nl
ww.v zonnehloem.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. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com
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Onze toonzalen zijn overvol
met de nieuwste
woonideeën, en
in alle stijlen, van
modern tot romantisch. U kunt tijdens de pinkstershow profiteren van
diverse speciale pinksteraanbiedingen. En
let vooral eens op onze
royale collecties relaxfauteuils met verstelbaar zitconfort.
Wie meubels koopt wil
variëteit maar ook zekerheid. Dat ontdekt u zeker
bij Helmink Meubelen.
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Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
Borculo (Gld.)
Tol. 0545-272795
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Tweede pmksterdag geopend
Dat doet drukwerk
alleen indien er alle
aandacht en zorg
aan is besteed.
Waarbij technische
en vakbekwame
kennis

hand in hand gaan
en ingespeeld
wordt op de
specifieke wensen
van u!
Wij maken in het
oog springend
drukwerk en het is
steeds weer een
uitdaging
om kennis en
vakmanschap om
te zetten in een
uitstekend
resultaat!
Wij zijn daarin uw
partner.

d r u k k e r i j Weevers
Vorden
Nieuwstad 30, 7251 AH
Postbus 22, 7250 AA
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
ISDN 555678
E-mail:
weeve rs@weeve rs. n l
http://www.weevers.nl

Helmink is ook gerenommeerd
slaapspecialist. Met
een enorme keuze in
ledikanten, boxsprings, waterbedden,
bedtextiel etc.

Een ruime collectie fauteuils voor jong en oud met zitcomfort op maat. Met rug- .
verstelling, zitlift, relaxstand hoog of laag, handbediening, elektrisch,
opstahulp of massage...

T/m 9jwm

Vo r d en
Z u t p h e n s e w e g 24
Tel. 0575-551514

Eïbergen
J.W. H a g e m a n s t r a a t 3
Tel. 0545-474190
H E L M I N K

meubelen

M A A K T

H E T

M O O I E R

speciale pinkster-

aanbiedingen!

www.helminkmeubelen.nl
B I J
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introductie Peugeot 307

VOORflARSSHOWi
LEEUWEKEUR
GEBRUIKTE
AUTO'S

r7*»»/

Openingstijden: Maandag-Donderdag: 8.00 - 18.00 u. Vrijdag: 8.00 - 20.00 u. Zaterdag: 9.00 - 16.00 u.

°P»,**Jt"»

PEUGEOT 106 1.5 d 3 drs.
Donkergroen metallic, trekhaak, stuurbekr, centr. vergr, el.r.

77.000 km

juni 98 ƒ 22.950,-

PEUGEOT 205 1.4 Géneration 3 drs.
Rood, centr.vergr, el.n,

80.000 km

mrt97 ƒ 14.000,-

PEUGEOT 206 1.4 XR 3 drs.
Donkelblauw metallic, 15" lichtmetalen velgen

17.000 km

jan. 00

PEUGEOT 306 1.4 XR 5 drs.'BelfortBlauw metallic, trekhaak, centr. vergr., stuurbekr, mistl. voor

98.000 km

juni 96 ƒ 17.950,-

Altijd 3 maanden BOVAG
plus 9 maanden
aanvullende garantie
•

PEUGEOT 306 1.4 S 5 drs.
Blauw metallic

58.000 km. okt.97 ƒ 21.000,-

Altijd gecontroleerd conform
het Peugeot KeurmerK

Groen, centr. vergr., el.ramen voor, regensensor, mistl. voor

72.000 km.

mrt.98 ƒ 27.950,-

PEUGEOT 406 1.8 I6V ST 4 drs.
Donkergroen metallic, clim.contr, centr.vergr, ABS, el.r, trek.h.

35.000 km

nov.99 ƒ 41.000,-

STERKE PUNTEN

VAN EEN
LEEUWEKEUR
GEBRUIKTE
AUTO

•

24 uur mobiliteitsgarantie in
binnen- en buitenland
•
Altijd geprepareerd volgens
de Peugeot kwaliteitsnorm
•
14 dagen of 1000 kilometer
omruilgarantie
•
Gegarandeerde kilometerstand
•
Comfortabele regeling voor
een gespreide betaling

ƒ 26.950,-

PEUGEOT 306 1.9 XRD 5 drs.

PEUGEOT Expert I.9TD Comfort
Blauw metallic,

101.000 km

jan. 99 ƒ 24.250,-ex.

Meer informatie over gebruikte occasions:WWW.PEUGEOT-RIDDERHOF.NL

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF
OFFICIEEL PEUGEOT-DEALER
Molenenk 2 - 7255 AX Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 19 47

JE V O E L T JE L E K K E R D E R IN EEN P E U G E O T

PEUGEOT

