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Henk Vriend voorzitter 'In de Dennen':

Poort tot Groote Veld,
goede zaak voor het zwembad!

r d e n

Vorige week werd in "Contact"
bekend gemaakt dat de provin-
cie Gelderland groen licht heeft
gegeven voor het verder uitwer-
ken van de plannen van de ge-
meente Vorden, voor de realisa-
tie van de " Poort tot het Groote
Veld". Dit betekent dat de ge-
meente thans aan de slag kan.
Om het geheel te begeleiden is
een projectgroep opgericht. De
groep bestaat onder andere uit
beleidsambtenaren, afgevaar-
digden van staatsbosbeheer,
natuurmonumenten, zwembad
e.d.

Dat het zwembad in het project is
vertegenwoordigd is niet meer
dan logisch, want in het ontwikke-
lingsplan dat de raad destijds
heeft vastgesteld staat dat het
zwembad " In de Dennen" onder-
deel uitmaakt van het geheel aan
voorzieningen, maar moet als af-
zonderlijke voorziening toeganke-
lijk blijven voor de inwoners van
Vorden. Voor Henk Vriend, voorzit-
ter van het zwembad " In de Den-
nen" de hoogste tijd dat er wat
schot komt in deze voor het zwem-
bad o, zo belangrijke " Poort tot
het Groote Veld".

Henk Vriend:" Wat zo leuk was, de
eerste bijeenkomst van de project-
groep werd in de kantine van het
zwembad gehouden. Leden van de
projectgroep konden dus met ei-
gen ogen het bad en de ligging
aanschouwen. Hun reactie, wat
een mooi bad, dat moet voor Vor-
den behouden blijven. Natuurlijk
is het zo dat een buitenbad niet
kan renderen zonder de hulp van
een gemeente. Wij als " In de Den-
nen" worden door de gemeente
Vorden gesubsidieerd in de tekor-
ten van de exploitatiekosten.

Vergeleken met baden in de regio
zijn wij een goedkoop bad. Dat
komt door ons " vrijwilligersbe-
stuur". Ons bestuur doet alle werk-
zaamheden zelf, zodat wij de be-
heerskosten laag kunnen houden.
In sommige gemeentes wordt het
zwembad gerund door een ge-
meentelijke ambtenaar", zo zegt
Henk Vriend die aangeeft dat er op
zeer korte termijn op het bad wel
wat moet gebeuren.

NOODZAKELIJKE MAATREGELEN
In oktober 2001 heeft het zwem-
badbestuur bij de gemeente Vor-
den een aantal scenario's neerge-
legd. Een beheersplan waarin de
toekomst van het bad staat aange-
geven. De scenario's zijn, het coö-
peratieve zwembad, het zwembad
als ondernemer, een multifunctio-
neel centrum en als laatste een on-
gewijzigde opzet. In elk geval die-
nen er de komende jaren, zoals in
2001 door het zwembadbestuur
werd aangegeven, een aantal
noodzakelijke voorzieningen te
worden getroffen. Maatregelen die
het gevolg zijn van eisen in het ka-
der van de Wet Hygiëne en Veilig-
heid Zwembaden en de Arbo-wet.

Henk Vriend:" We hebben het hier
over de vervanging van de entree-
en horeca gebouw, vervanging van
de huidige kleedruimtes door
nieuwbouw, vervanging van het
meubilair e.d. We hebben bij wet-
houder Wichers aangegeven dat
ons beheersplan al driejaren bij de
gemeente ligt en dat er al die tijd
niets is gebeurd! Los van de ont-
wikkelingen van de "Poort tot het
Groote Veld", moet er voor eind
2005 in elk geval bovenstaand in
uitvoering worden genomen, an-
ders komt het voortbestaan van
het bad in gevaar.

De kosten van de te nemen maat-
regelen bedragen ongeveer één
miljoen euro. In oktober aanstaan-
de wordt één en ander met de wet-
houder besproken. Zoals gezegd
de gemeente Vorden wil ook dat
het bad blijft voortbestaan.

Ik verwacht dat de nieuwe ge-
meenteraad van Bronckhorst er
ook zo over zal denken. Wanneer
het zwembad straks deel zal gaan
uitmaken van de " Poort tot het
Grootte Veld", dan bespaart dat de
gemeente flink wat geld.

Nogmaals, gaat het zwembad een
onderdeel van deze Poort vormen,
dan nog moet het als afzonderlijke
voorziening voor de Vordense be-
woners toegankelijk blijven.

Ik zou mij in deze situatie voor
kunnen stellen dat de gemeente
"straks" de nieuwe beheerder van
het zwembad een bruidschat gaat
meegeven! Bijvoorbeeld 10 jaar-
lijkse subsidies, zoals die thans
door de gemeente Vorden worden
verleend, in één keer te verstrek-
ken, zodat het zwembad de exploi-
tatie de komende jaren "rond"
heeft.

Wij hebben als zwembadbestuur
altijd een sociaal beleid gevoerd.
Altijd de entreeprijzen, de zwem-
lessen en de abonnementen voor
"elke portemonnaie" betaalbaar
kunnen houden en op die manier
kan dat ook in de toekomst zo blij-
ven. Dat laatste is ook de visie van
de gemeente Vorden.

Ik elk geval ben ik blij dat wet-
houder Wichers een "open oor"
heeft voor een zwembad dat voor
Vorden behouden moet blijven",
zo zegt Henk Vriend.

Nieuwe voorzitter

Gemeente Bronckhorst
Op 13 mei werd de eerste stuur-
groepvergadering Bronckhorst
i.o. gehouden na het overlijden
van voorzitter Harry van Roekei
(24 april 2004). Eerste punt op
de agenda was het nieuwe voor-
zitterschap. De stuurgroep heeft
unaniem besloten om Henk
van der Wende als nieuwe
voorzitter aan te stellen.

Henk van der Wende is momen-
teel waarnemend burgemeester
van Zelhem.

De redenen om hem te vragen het
voorzitterschap te vervullen zijn:
Van der Wende heeft vanaf het be-
gin deel uitgemaakt van de stuur-
groep en hoeft dus niet te worden
ingewerkt, wat bij een 'nieuwe-
ling' wel het geval zou zijn. Hij is
de kortst zittende burgemeester

van de vijf betrokken gemeenten
en heeft daardoor de minste binding
met eventueel bestaande belangen.
Van de stuurgroepleden heeft hij
de meeste ervaring met herin-
delingen. Zo was hij bijvoorbeeld
voorzitter van de stuurgroep die in
de jaren 1999-2000 een herinde-
ling in de Oost-Betuwe begeleidde.
Bij zijn aanstelling op 13 mei
sprak Van der Wende zijn grote
waardering uit voor het werk dat
zijn voorganger al heeft uitge-
voerd en/of in gang gezet. Verder is
hij de stuurgroep zeer erkentelijk
voor het in hem gestelde vertrou-
wen.

De klankbordgroep, die op 19 mei
jongstleden bijeen kwam, heeft
eveneens het vertrouwen uitge-
sproken in Van der Wende als
voorzitter.
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Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 juni 10.00 uur ds. J. Kool en ds. D. Westerneng.
Gezamenlijke dienst in samenwerking met school Het Hoge.

Hervormde kerk Wichmond
ZondagS juni 10.00 uur ds. B.J. Ügtenberg (Dieren), HA

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag6 juni 10.00 uur ds. J. Kool en ds. D. Westerneng.
Gezamenlijke dienst in samenwerking met school Het Hoge.

R.K. kerk Vorden
ZondagS juni 10.00 uur pastor G. Geurts Eucharistieviering.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 5 juni 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag S juni 10.00 uur Eucharistieviering, herenkoor.

Weekendwacht pastores via tel. (0575) 55 17 35.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartseiipost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg pagina 2



U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende
doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het spoedspree-
kuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar de post toe, bel
altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bie-
den en wachttijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uitslui-
tend volgens afspraak gewerkt Als u om medische redenen niet in
staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een 'rijden-
de huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicij-
nen bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door Apotheek
Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Telefoon (0575) 57 24 95,
fax (0575) 52 57 28.

Tandarts
29-31 mei (Pinksteren) R.C. Boersma, Vorden, telefoon (0575)
55 19 08.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 1130-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive ca-
re dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij
18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur
en 18.00-20.00 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn maan-
dag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau ge-
sloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Laren-
seweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44. fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar. tel. (0575) 44 27 72.

Dierenarts tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel, Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem.
Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur.
Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van
maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40. Voor ove-
rige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl e-mail:
info@destiepel.nl

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Vorden: Zutphenseweg l c, tel. 0900-6228724 (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar. Spreekuur maandag t/m donderdag van 8.30-
9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-1730 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk H-ark tel. 0900-6228724 (lokaal tarief).

Yunio Oost Gelderland
Telefoon 0900 98 64, 0900-Yunio (lokaal tarief! 24 uur per dag
bereikbaar voor: Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en Kinder-
opvang.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69 08;
Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

Organic Move praktijk voor holistische massage Marlies Aartsen,
Industrieweg la, Vorden.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 13.30-20.00 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 10.00-12.00
uur en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag, dins-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel.
0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66 68.
Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210.
Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur el-
ke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00- 11.00 uur
bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maKen via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0544) 48 23 23.
PejwnenalaiTnienng info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzpiging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur.
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 3405:
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo. tel. 55 73 00 of bij de SWOV. tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.j Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van Iceuzes, hulp bij het leggen van contacten of .onder-
steuning geven bij het invuuen van (aanvraagformulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
we§40,7261 BKRüurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 3716 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling
op afspraak, tel. (0575) 55 57 63.

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking door vrij-
willigers. Informatie en aanmelding: Humanitas District
Oost, tel. (0575) 54 60 57.

Praktijk voor rouwbegeleiding. H. ten Hoopen, tel. (0575) 4613 32.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5,50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer € 0.50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€ 2,50 extra.

• Ik maak graag een plan met u
om op een gezonde manier af te
slanken, fit te worden of aan te
komen en dit ook onder contro-
le te houden! Inclusief bege-
leiding en advies. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05.

• Te koop of te huur gevraagd
voor gezin met 2 kinderen: huis
met tuin in Vorden of Oud
Warnsveld. Tel. (0575) 5518 32.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt
a contant. Tel. (0543) 45 13
11.

• De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
zaterdag van de maand meu-
belverkoop van 9 tot 12 uur
aan de Schuttestraat 20 te
Vorden.

• Za. 12 juni Rommelmarkt van
10.00 - 16.00 uur a/d Wiersser-
broekweg 8, Vorden. Fam. Fok-
kink.

• Gevraagd in Wichmond: hulp
in de huishouding voor 4 uur
per week. Schoolvakanties vrij.
J. Rensink, tel. (0575) 44 14 58.

• Proathuus: Klootschieten 6
juni. Opgave bij tel. (0575) 55 64
21. Aanvang 13.00 uur.

• Te koop: aardbeien, dage-
lijks vers geplukt. F. van Ame-
rongen, Schuttestraat 14, Vor-
den, tel. (0575) 55 64 08.

• Het bijbelse verhaal
"Ruth" wordt zaterdagavond 5
juni door een groep jongeren
opgevoed in de N.H. kerk in
Hengelo. De opbrengst is voor
de Dominiciaanse Republiek.
De jongeren gaan er zelf heen
om daar klaslokalen te bou-
wen. Aanvang 20.00 uur. En-
tree is € 3,50 p.p. Voor meer
informatie kunt u contact opne-
men met Dorien Haaring:
(0575) 46 74 93.

• Gezond en met een betere
conditie de zomer in. Dat kan
door Herbalife. Jarenlang erva-
ring om u te helpen. Voèdings-
adviesbureau Suzanne Bosch,
tel. (0575) 52 23 26.

• Ouder echtpaar zoekt huis-
houd, hulp één morgen per 14
dagen. Tel. 55 19 28. Gevraagd:
oma's fiets, tel. 551928.

• Leden NBvP Vrouwen van
Nu wie loopt er mee met de
Avondvierdaagse 14,15,16,17
juni a.s. Opgave Elly Teeuwen,
tel. 553775.

• Heeft u last van wespen? Bel
dan OBS Vorden voor een snel-
le bestrijding. Tel. (0575) 55 32
83, b.g.g. 06 5110 6955.

• Opnieuw beschikbaar. Ka-
mer met gezamenlijk gebruik
van badkamer en volledig pen-
sion voor korte of lange ter-
mijn. Tel. (0573) 45 37 60.

Bij De Groenteman Vorden
Reclame week 23

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

Omdat het werkt!

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-1 5452604.

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.
Ooievaar 4,5 meter € 35.-

per dag min. 3 dagen.
Geboortefles 4 meter € 25.-

per dag min. 3 dagen.
Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
l.vm fax telefoon lang over laten gaan!

AUTOBEDRIJF
WOLTERS & WOLTERS

RUURLO
Spoorstraat 14, 7261 AE Ruurlo

Tel.: 0573 - 45 18 01 Fax: 0573 - 45 27 03

Daihatsu Move zwart met. 1997 5.250
Ford Focus 1.8 D zwart met. 2001 13.750
Opel Vectra 1600 zilver met. 1999 10.950
Renault Clio 1400 rood 1992 2.900
Renault Clio 1400 blauw met. 2000 10.250
Renault Espace 2.2 groen met. 1994 6.250
Renault Scenic Automaat grijs met. 1998 11.750
Seat Cordoba Vario groen met. 2000 10.750
Subaru Impreza 1.6 4WD rood met. 1999 9.250
Subaru Justy 1.3 4WD groen met. 1997 4.750
Suzuki Swift Automaat groen met. 1995 4.000
Toyota Yaris zilver met. 2002 10.500
Volkswagen Golf zwart 1989 1.100
Volkswagen Passat Variant Tdi groen met. 1998 11.950
Renault Kangoo wit 2001 8.500

www.wolters-wolters.nl info@wolters-wolters.nl

Verkoop alle merken nieuw en gebruikt

Specialist in Subaru

Interieurverzorgster gevraagd.
Betreft circa 6 uur per week voor het schoonhou-
den van kantoren, kantine en sanitaire ruimtes.
Werktijd in overleg.
tel.(0575)556563

Kipananas Salade

200 gram 16.9
Gesneden
Spitskooll
500 gram

« D

/
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Granny Smith . 1?9

De Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3
Tel.(0575)551617
Fax (0575) 55 37 41

VRIENDELIJK, KWALITEIT, SCHERPE ACTIES

'crimond -

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo-Tel. (0573)471653

Vlaai van de week:
Kersenvlaai

6-8 stukken € 5>95

Dinsdag = brooddag

3 fijn volkoren € 4.00

Brood van de maand:
Hollands grof € 1.95

Weekendaanbleding:
Roomcroissant met aardbei € l .OO
Harde bollen wit s halen = 4 betalen

Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

Dorpsstraat 32 - Vorden
Telefoon: (0575) 55 35 35

Dagmenu's
2 t/m 8 juni 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

ander garnituur € 1.25 extra
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf

17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch
reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag
gesloten

1 juni

Woensdag 2 juni
gesloten

Donderdag 3 juni
spies de rotonde, kruidenboter, geb. aardappels en groente /
yoghurt friss ... slagroom

Vrijdag 4 juni
minestronesoep / sissi's kaiserschmarrn met pruimencompote

Dinsdag 8 juni
wiener schnitel met geb. aardappels en salade / ijs met slagroom

U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer (0575) 55 15 19.
Ook è la carte geopend, diner/cadeaucheques, ijssalon, catering,

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.

Wij wensen u een smakelijk eten
en heeft u vragen en/of opmerkingen dan

kunt u ons bellen: (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Wendie en Thomas
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Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de
l felicitaties die wij op onze huwelijksdag mochten

ontvangen.
: » '

Robbie en Inge Bouwmeister

;{; Vierakker, juni 2004

Heden overleed na een moedig gedragen ziekte, onze
lieve zuster en schoonzuster

Willemina Everdina
Denkers-Boerstoel

weduwe van Willem Jan Denkers

Zutphen: H.G. Wijnen-Boerstoel
G. Wijnen

Vorden: J.M. Boerstoel
A.H. Boerstoel-Dijkman

Neven en nichten

Vorden, 27 mei 2004

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

/«ais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.
Vraag kosteloos offerte •

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

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

ITHEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST
Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) - Tel. (05750 4612 20

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

Zondag 6 juni

5-gangen buffet
met keus uit ongeveer
40 gerechten
inclusief 1 consumptie €

Voor reserveringen: tel. (0575) 43 13 36.

227.5

3-gangen keuzemenu
inclusief 2 consumpties.
U kunt zelf uw menu samen- jp* (tV* fl
stellen uit meer dan 30 voor-/ J VüU
hoofd-/nagerechten € ••• mm m

Voor reserveringen: tel. (0575) 43 13 36.

RESTAURANT

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta W
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 2931
Uw uitvaartverzorgers:

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:

Marcel te Boome.

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAAT
onze
voordeel
hypotheek v.a 2,60%
Bel direct (0573) 40 84 40

4ff\/~*t\rt A Financieringen
*rf9r~ T LA Hypotheken
^tX^.^1 II l Assurantiën

Nederland b.v. Spaar/Pensioe-

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl
Tel. (0573) 40 84 40 - Fax (0573) 40 84 45.

Gratis
Spannend Boek:

Henderson,
de bemiddelaar

bij aankoop van

een top 9 boek 0575-510933

Evangelische Boekhandel De Vonk

Nieuwstadskerksteeg 15 Zutphen

"U laat zich niet
voor 't lapje houden

Als het om vlees gaat laat u zich niet louter verleiden
door een voordelige prijs, maar let u ook op de

kwaliteit die u voor uw euro's krijgt.
Oftewel: de kwaliteit-prijs verhouding moet goed zijn.

En dat is nu precies de essentie van onze
keurslagerkoopjes.

Vleeswarenkoopje

Gekookte
Schouderham

Vleeswarenspedal

Filet de chef

Keurslagerkoopje

Filetlapjes

100 gram €

100 gram €

4 stuks €

98O:

O.98

3?"
Special

Kalfsenveloppe 100 gram €

Speciaal aanbevolen

Runder Rib eye 100 gram €

Weekaanbieding

Eiersalade 100 gram €

l Kip Stroganoff soo gram €

2f45

781.
O?9
498•

^ ^^^^^^^^^^M

Vlogman, keurslager
^^_^^É Zutphenseweg 16, Vorden

& ^^^S| (0755) 55 13 21
| (0575) 55 22 87
t

IQ

S Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

DIGITALE SCHOTELSET
(ontvanger, schotel, kaart, LNB, muurbeugel, scart- en coaxkabel)

(Bij aankoop set en inlevering adv. gratis satelliet meter!)

€ 399,00
Ontvanger geheel ingesteld ned l op l enz.

Specificaties: 4000 kanalen, multicam, aparte lijsten voor radio
en tv, favoriet lijsten, snelle zapper, optische uitgang, EPG,

2 jaar garantie.

Complete campingset € 359,00
Vakkundig geplaatst ook geen probleem.

Kom langs voor demonstratie of bel voor afpraak aan huis.

Harmsen reparatie Televisie & Video
Pelikaanstraat 22 (technische dienst)

Telefoon (0575) 51 7698
Geopend: ma. t/m vr. 8.30-11.00 en 16.00-18.00 uur

Weekblad Contact

heeft al vele kopers

de weg naar Vorden gewezen!

jjjmm
ZATERDAG 5 JUNI 2004

GOSPELCONCERT

door gospelkoor

"SPIRIT" (met band)

in de Christus Koningkerk Vorden
Het Jebbink 8 - aanvang 20.00 uur
Toegang € 7,50 (ind. consumptie)

Voorverkoop:
BRUNA, Raadhuisstraat 20, Vorden

VW, Kerkstraat 1, Vorden
SUETERS, Dorpsstraat 15, Vorden



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

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

Avondopenstelling
burgerzaken:
De afdeling burgerzaken is iedere
vierde donderdag van de maand
(behalve in juli) geopend van
18.30-19.30 uur

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester E.J.C. Kamerling

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije-

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 10.00-11.00 uur

Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
09.00-13.00 uur
Adres: Raadhuisstraat 5
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 13.30-20.00 uur
• Woensdag: 13.30-17.30 uur
• Donderdag: 13.30-17.30 uur
• Vrijdag: 10.00-12.00 uur

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Heeft u de enquête
al ingevuld?

Doel mogelijkheden zelfstandig
wonen ouderen te verbeteren

Steeds meer mensen willen zo lang
mogelijk zelfstandig wonen in hun
eigen woning en in hun vertrouw-
de omgeving. Dit geldt zeker ook
wanneer er sprake is van een han-
dicap of beperking. Het aantal
ouderen neemt de komende jaren
sterk toe. Dit betekent dat er nu al
aandacht moet worden besteed aan
passende woningen en een geschik-
te woonomgeving. Goede"weizijn-
en zorgvoorzieningen zijn nood-
zakelijk. Ook in Vorden spelen
deze ontwikkelingen. Daarom
heeft de gemeente samen met
zorgaanbieders Sensire en Sutfene
en woningcorporatie De Stiepel be-
sloten om hiervoor beleid te ont-
wikkelen. Om dat goed te kunnen
doen, is het nodig de (toekomstige)
wensen en behoeften op het gebied
van wonen, welzijn- en zorgvoor-
zieningen van oudere Vordenaren
te kennen. Om die reden zijn on-
langs onder 600 inwoners van bo-
ven de 50 jaar enquêtes verspreid.

Bent u één van de mensen die zo'n
enquête heeft ontvangen en heeft
u deze nog niet ingevuld? Doe het
dan alsnog. U wilt toch ook dat uw
mening wordt meegenomen? Het
kan nog t/m 5 juni a.s. De gegevens
uit de enquête worden verwerkt in
een algemeen plan. Vanzelfspre-
kend worden de gegevens vertrou-
welijk behandeld en niet aan
derden verstrekt.

Gemeentehuis gesloten
In verband met een personeelsdag
voor alle medewerkers van de aan-
staande gemeente Bronckhorst op
17 juni a.s. is het gemeentehuis die
gehele dag gesloten.

Gratis compost voor Vordenaren
op 12 juni bij afvalbrengpunt
Zolang de voorraad strekt!

Op 12 juni organiseert de gemeente Vorden een compostactie. Inwo-
ners van Vorden die die dag afval naar het afvalbrengpunt aan het
Hoge brengen, krijgen gratis een zak compost voor hun tuin. Een
groot deel van het GFT-afval dat apart wordt ingezameld, wordt tot
compost, een goede bodemverbeteraar voor uw tuin, gerecycled. In
Vorden is in 2003 in totaal 1350 ton groente-, fruit- en tuinafval ge-
scheiden ingezameld. Hiervan is maar liefst een kleine 500 ton com-
post gemaakt. Met de compostactie kunt u dus profiteren van wat
uzelf gescheiden heeft ingeleverd! De compost is verpakt in zakken
van 40 liter, waarbij iedere bezoeker één zak mag meenemen. De voor-
raad compost is beperkt dus "wie het eerst komt, het eerst maalt'. Op
is op! Het afValbrengpunt is op de 12 juni geopend van 13.30 -16.30
uur. De actie stond gepland voor 8 mei, maar ging toen door een mis-
verstand niet door. Nu dus zoals beloofd, alsnog!

Het gebruik van compost heeft
veel voordelen. Compost is met
name goed als bodemverbeteraar
voor uw tuin. Het is een basisbe-
mesting die er voor zorgt dat het
organisch stofgehalte in de bo-
dem wordt verhoogd. Dit heeft
uiteindelijk tot gevolg dat de be-
werkbaarheid en het vochtvast-

houdend vermogen van de grond
verbetert. In drogere periodes
hoeft u dan minder vaak te
sproeien. Door het evenwicht van
mineralen in de bodem, als ge-
volg van het gebruik van compost,
zorgt het er tevens voor dat ge
wassen en planten beter
beschermd zijn tegen parasieten

en ziekten en het verbetert de
smaak van gekweekte groenten.
Compost kunt u, gemengd met
wat aarde of grond, ook gebrui-
ken als potgrond of tuinaarde. De
medewerkers van de groenvoor-
ziening van de gemeente maken
ook veelvuldig gebruik van
compost.

UlT D E R A A D
"Op 27 mei vergaderde de gemeenteraad besluitvormend. De raad stelde een krediet beschikbaar
van € 12.500,- voor de versnelde uitvoering van het Preventie-activiteiten-plan (om de achterstanden
bij het verlenen van gebruikersvergunningen weg te werken) dat de brandweer Zutphen uitvoert.
Ook is ingestemd met de nieuwe Nota welstandsbeleid, waarin de criteria voor de beoordeling van
bouwplannen staan vermeld, alsmede speciale sneltoetscriteria voor lichtbouwvergunnigsplichtige
bouwwerken. De nota treedt op 3 juni in werking. De raad ging akkoord met de opzet voor de
multifunctionele accommodatie in Vorden. Hierin staat onder welke voorwaarden de gemeente in
aanmerking kan komen voor subsidies van de provincie en vanuit Europa, wat de consequenties
zijn als deze subsidies niet worden verstrekt, welke kosten de gemeente zelf moet maken (o.a.
beschikbaar stellen van de grond en eventueel hogere subsidies aan kandidaat-
deelnemers) etc. Verder gaat de realisatie van de halfpipe op de skatevoorziening
aan het Wiemelink door. De raad stelt de benodigde € 28.000,- beschikbaar.
In overleg met de aanstaande gebruikers is gekozen voor een halfpipe zoals in
Hummelo en Keppel staat. Deze blijkt qua duurzaamheid en geluid het beste.
De raad heeft besloten om een kunstwerk te realiseren bij het station, mits de
provincie ook meeebetaalt. Tot slot is krediet verstrekt voor het aanbrengen
van in totaal elf lichtmasten verdeeld over zeven spoorovergangen in de
gemeente. Dit om de veiligheid nog meer te verbeteren."

Raadsvoorzitter
EJ.C. Kamerling

N B A R
K N D M A K N G N

Bouwaanvragen Verleende vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Lindeselaak 19 in Wichmond, voor het bouwen van een

carport, datum ontvangst: 25 mei 2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• De Banenkamp l, voor het bouwen van een zwembad, datum

ontvangst: 25 mei 2004
• Deldensebroekweg 17, voor het verbouwen van een bijgebouw,

datum ontvangst: 25 mei 2004

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Sarinkdijk l, voor het vergroten van een woning, vrijstelling

voor: inhoud woning

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Deldensebroekweg 13, voor het bouwen van een opslagloods

(met toepassing van art. 50, lid 4 van de Woningwet)

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• IJselweg 17 in Vierakker, voor het gedeeltelijk slopen van een

dakconstructie van een woonhuis



O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N

G e b r u i k s v e r g u n n i n g e n
• Het Hoge 36, voor het gebruiken van een tent als feestruimte van 3 t/m 12 juni

2004
• Ruurloseweg 115/115a, voor het gebruiken van een tent als feestruimte op 5 en

6 juni 2004

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• Vergunning verleend voor het houden van een kunstmarkt op 14 augustus van

10.00 tot 17.00 uur op het marktplein aan de Dorpsstraat
• Vergunning verleend voor het houden van een oranjefeest en schietevenement

op 2 en 3 juli tot 01.00 uur in de loods aan de Onsteinseweg 2 in Vorden,
alsmede een collecte in de periode: 14 t/m 26 juni

• Vergunning verleend voor het houden van het NK Touwtrekken op 20 juni van
09.30 tot 18.00 uur op de Ruurloseweg 110

• Vergunning verleend voor het plaatsen van negen reclameborden voor de
Zutphense autodealers in de periode: 28 mei t/m 6 juni

• Vergunning verleend voor het houden van een open dag door de politie op 5 juni
van 11.00 tot 17.00 uur op de feestweide bij kasteel Vorden

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom binnen deze
termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied en de sector
samenleving (vergunningen algemeen).

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met een skeelerwedstrijd zijn de Handelsweg, Industrieweg,
Dienstenweg Netwerkweg en Kerkhoflaan, ter hoogte van de Industrieweg en
de Handelsweg, op 5 juni van 08.00 tot 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van

artikel 3, lid 3.5.4. van het bestemmingsplan 'Werkveld Oost' vrijstelling te
verlenen voor het bouwen van een bedrijfshal met kantoor op het perceel
Bedrijvenweg 6 (industrieterrein Werkveld - Oost). Deze vrijstelling maakt een
grotere goothoogte van het pand mogelijk.

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van
artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen
van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1989 no. 3' voor het vergroten van een
woning op het perceel Hengeloseweg 7.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 3 t/m 30 juni 2004
ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze
aan het college kenbaar maken.

V e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g
Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend van het
verzoek om vrijstelling ex artikel 19, lid l van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het vergroten van een woning
op het perceel Veldslagweg 3.

Ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vorden verlenen burge-
meester en wethouders inspraak en leggen het verzoek niet ingang van 3 t/m 30
juni 2004 ter inzage in het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis) en in de bibliotheek, gedurende de openingstijden. Geduren-
de de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze (schriftelijk) aan
hun college kenbaar maken. Of er mondeling over van gedachten wisselen met
ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Na afloop van de inspraaktermijn beslissen burgemeester en wethouders over
eventuele medewerking aan deze vrijstellingsprocedure. Bij een positieve beslissing
zullen zij hun voornemen dan met een ruimtelijke onderbouwing publiceren,
waarbij een ieder opnieuw in de gelegenheid wordt gesteld zijn/haar zienswijze
kenbaar te maken.

Monumenten
V e r g u n n i n g v o o r v e r w i j d e r e n d o o p v o n t A n t o n i u s k e r k t e r
i n z a g e
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat met ingang van
3 juni t/m 14 juli 2004 op het gemeentehuis, sector grondgebied (koetshuis), voor
een ieder ter inzage ligt de vergunning op grond van artikel 11 van de Monumen-
tenwet 1988 voor het verwijderen van het doopvont uit de Antoniuskerk in Kranen-
burg. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen
deze beschikking bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

Inspraak beleidsregels voor vestiging nieuwe landgoederen
B e l e i d s r e g e l s v o o r h e t v e s t i g e n v a n n i e u w e l a n d g o e d e r e n
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat zij, na de reactie van
de gemeenteraad gehoord te hebben, de vorig jaar in ontwerp ter visie gelegde
beleidsregels voor het vestigen van nieuwe landgoederen in de gemeente Vorden
enigszins hebben aangepast. In het kort komen de regels er op neer dat slechts in
zeer uitzonderlijke gevallen ('Nee, tenzij ') wordt meegewerkt aan de vestiging van
een nieuw landgoed. Eén van de redenen is dat de gemeente Vorden al veel (traditio-
nele) landgoederen kent.

Ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vorden verlenen burgemeester
en wethouders opnieuw inspraak en leggen de ontwerp-beleidsregels, met ingang van
3 juni t/m l juli 2004, gedurende de openingstijden ter inzage op het gemeentehuis,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en in de openbare
bibliotheek. Tot en met l juli 2004 kunnen belanghebbenden hun zienswijze
(schriftelijk) aan het college kenbaar maken. Of er mondeling over van gedachten
wisselen met ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Na afloop van de inspraaktermijn stellen burgemeester en wethouders, rekening
houdend met de eventuele zienswijzen, de gemeenteraad voor de beleidsregels vast te
stellen. Dit is vooralsnog gepland voor de raadsvergadering van 26 augustus 2004.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 4
juni t/m 2 juli 2004 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet milieubeheer van:
• Van Den Brink ICT, Vordenseweg 52, 7255 BX Hengelo voor het oprichten van

een inrichting voor automatiseringsdoeleinden, volgens het Besluit woon- en
verblijfsgebouwen milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Enkweg 3a in
Vorden.

• Bronkhorst Banden & Autostyling, Burgemeester Galleestraat 67 B, 7251 EA
Vorden voor het van toepassing worden van het Besluit inrichtingen voor
motorvoertuigen milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting, voor het
vervangen en repareren van autobanden en uitlaten, op het perceel plaatselijk
bekend Burgemeester Galleestraat 67 B in Vorden.

• T. van der Linden Boekbinderij, den Elterweg 113, 7233 SM Vierakker voor het
oprichten van een inrichting voor het handmatig inbinden van boeken en
tijdschriften, volgens het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven
milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend den Elterweg 113 in Vierakker.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n h e t b e s l u i t o p d e a a n v r a a g
o m v e r g u n n i n g ( a r t . 3 : 4 4 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden ligt met ingang
van 4 juni t/m 16 juli 2004, ter inzage het besluit op de aanvraag van:
• Wolbrink Nederland BV, Postbus 56, 7250 AB Vorden, om: een nieuwe, de gehele

inrichting omvattende, vergunning voor een metaal- en constructiebedrijf,
datum aanvraag: 7 juli 2003, adres van de inrichting: Industrieweg 8, kadastraal
bekend gemeente: Vorden, sectie M, nr. 1011

• de heer M. Sprukkelhorst, Nijlandweg 6, 7251 KK Vorden, om: een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende, vergunning voor een rundveehouderij, datum
aanvraag: 21 januari 2004, adres van de inrichting: Nijlandweg 6, kadastraal
bekend gemeente: Vorden, sectie C, nr. 1471 /1473

De strekking van het besluit/verlening luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. Het besluit is niet
gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

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

opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest

tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes 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 17 juli 2004.

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 zes weken na de terinzagelegging van kracht
worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van
kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

Denkt u nu ook aan epilepsie?
Tienduizenden mensen wel. Zij hebben last van
aanvallen en weten nooit wanneer ze toeslaan.
Help mee in de strijd tegen epilepsie
en geef aan de collectant. Bedankt.

Erwin Koeman, ambassadeur Epilepsie Fonds



In Barchem

Tufaranka en Bargkapel
Ouderenbonden vrezen
overbelasting mantelzorgers

Blaasmuziek die uit het hart
komt, zaterdag 12 juni in de
Heksenlaak te Barchem.

Tufaranka het bekendste blaasor-
kest uit Tsjechië komt voor een
eenmalig optreden naar Oost-
Nederland en wel naar Barchem.
Echter de avond zal worden geo-
pend door de Bargkapel die tevens
de DVD presentatie zal houden.

Tufaranka met als thuishaven Sak-
vice dat ligt in het zuidelijke ge-
deelte van Mahren is een 15-kop-
pig beroepsorkest met tempera-
ment en onnavolgbare muzikale
hoogtepunten. Niet alleen instru-
mentaal maar zeker ook vocaal
staat deze kapel terecht als num-
mer l genoteerd. Dirigent Jan Bi-
lek en de trompetvirtuoos en kom-
ponist Bohumir Kamenik zijn erin
geslaagd de Mahrische beroepska-
pel in korte tijd internationale
faam te geven wat tot uitdrukking

komt in het grote aantal prijzen
dat de kapel veroverde o.a. eerste
plaatsen bij de Goldenen Flugel-
horn. Die Goldene Traube Sud-
mahrens en nauurlijk de eerste
plaats op het Wereldfestival voor
beroepsorkesten. Tufaranka speelt
een uitgebreid repertoire waarbij
solistische hoogstandjes niet zullen
ontbreken in nummers van o.a. J.
Slabak, B. Kamenik en vele andere
komponisten. Kortom blaasmuziek
recht uit het hart en garantie voor
optimale muzikale stemming.

BARGKAPEL
MET DVD PRESENTATIE
De eerste DVD van de Bargkapel
zal op unieke wijze op 12 juni wor-
den gepresenteert. Na de succes-
volle CD presentatie die onder gro-
te belangstelling plaatsvond nu de
beurt om de vele fans van de Barg-
kapel ook visueel te laten genieten
van de Bargkapel.

Kapelmeister WJ. Jolink speelt dan
wel een thuiswedstrijd toch zal de
Bargkapel traditiegetrouw een
muzikale topprestatie neerzetten
in de Heksenlaak. Het zeer uitge-
breide repertoire zal ook de Tufa-
rankafans als muziek in de oren
klinken op deze avond waar alle
aspekten van de blaasmuziek de
reveu zullen passeren. Blaasmuziek
zoals Blaasmuziek gespeelt moet
worden door nationale en interna-
tionale toppers.

Als overgang van Bargkapel naar
Tufaranka een moment voor
Nederlands grootste aanstormend
talent Jeffrey Schenk met onder
andere Nederlandse toppers.

Dit programma vervangt het eer-
der vermelde vijf maal goud in
Barchem met o.a. Marianne Weber
en Jan Smit. Reservering van
entreekaarten vanaf heden, tel.
(0573) 44 16 97 of (0573) 44 13 06.

Uitslag Paaspuzzel Weekblad Contact
Ie prijs £ € 25,-:
J. van Amstel

2e prijs a € 20,-:
H.J. Bouwmeester

3e prijs é € 15,-:
Familie Beeftink

4e t/m 10e prijs ó. € 10,-:
Mevrouw A Hemmink
A Helmink
M. Heusinkveld
J. Ruiken
Mevrouw D. Lusink
Mevrouw J.H. Hunteler
H. Hiddink

Galgengoorweg 15

Hofstraat 16

Boggelaar la

Garvelinkkampweg 29
Baron van der Heijdenlaan 14
Hetjebbink57
Muldershof 5
Wilhelminalaan 7
Soerinkweg 3
Walterslagweg 4

Vorden

Hengelo

Warnsveld

Ruurlo
Wichmond
Vorden
Steenderen
Ruurlo
Barchem
Baak

De prijzen zijn af te halen tot en met 18 juni 2004 bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 te Vorden.

Hoofdprijs: Toegangskaartjes voor attractiepark Slagharen voor 4 personen en een écht indianenpak:
Luca Schoonheyt Lammerhof 133 Warnsveld

Ie t/m 10e prijs: Toegangskaartjes voor attractiepark Slagharen voor 4 personen:
Lieneke Derksen
Iris ten Have
Corine Rouwenhorst
Kirsten Kappert
Arjan Vos
Lotje Post
Stan Riemens
Wilmer Klein Kranenbarg
Iris Bleumink
Kevin Weever

Berkenlaan 5
Zutphenseweg 11
Zwarteveenweg l
Lage Lochemseweg 5
Vloed 51
Ina Boudier bakkerlaan 26
Leestensepad 13
Nieuwenhuishoekweg 7
De Beekoever 40
Hoetinkhof231

Hengelo
Vorden
Barchem
Warnsveld
Hengelo
Zutphen
Warnsveld
Ruurlo
Zutphen
Vorden

Ruim 100 kritische kaderleden
van de ouderenbonden ANBO,
PCOB en Unie KBO hebben vorige
week tijdens een ontmoeting
met staatssecretaris Ross van
VWS hun ongerustheid uitge-
sproken over de voorgenomen
Wet Maatschappelijke Onder-
steuning.

Met name de positie van mantel-
zorgers is een punt van zorg voor
de kritische ouderenlobby. Staats-
secretaris Ross lichtte in Arnhem
haar plannen toe met betrekking
tot de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning waardoor grote de
len van de collectief verzekerde
zorg worden overgeheveld naar de
gemeenten.
ANBO, PCOB en Unie KBO menen
dat grote groepen ouderen in de
praktijk het recht op zorgvoorzie-
ning zullen verliezen. De druk op
mantelzorgers die nu al groot is,

zal door de plannen van de staats-
secretaris verder toenemen, zo vre
zen de ouderenbonden.
Vanuit haar idealisme heeft Ross
volgens de ouderenbonden te ho-
ge verwachtingen van de tijd en
energie die mensen hebben om
zorg voor elkaar te bieden. Dit ide-
alisme neigt volgens de bonden
naar utopisch denken.
De ouderenbonden benadrukken
dat het geld dat gemeenten van
het Rijk zullen krijgen voor de
zorg, daarvoor geoormerkt moet
worden. Ook vinden ANBO, PCOB
en Unie KBO dat er een onafhanke-
lijke indicatiestelling moet plaats-
vinden van mensen met een zorg-
vraag op gemeentelijk niveau.
Voor meer informatie over deze
campagne en de lokale acties van
de drie ouderenbonden kan men
contact opnemen met: Theo Brand,
persvoorlichter PCOB, telefoon:
(038) 422 55 88 of (06) 12 76 25 28.

Streekproductenmarlct
bij Boerderijwinkel Den 4Akker
Op zondag 6 juni a.s. wordt er
weer een streekproductenmarkt
georganiseerd bij boerderij-
winkel "Den 4Akker" van de
fam. Eskes aan de Vierakkerse-
straatweg in Vierakker (tegen-
over nummer 26).

Dit jaarlijks terugkerende festijn -
nu al voor de 2e keer - mag zich elk
jaar weer verheugen in een groot
aantal bezoekers. Vele trouwe
klanten van de boerderijwinkel,
maar ook geïnteresseerden of toe-
vallige passanten hebben zich in
het verleden laten verrassen door
dit bijzondere evenement.

Nog nooit geweest? Neem dan de-
ze gelegenheid te baat. Ook dit
jaar is weer een interessant en ge-
varieerd programma georgani-
seerd. Wat kunt u zoal verwach-
ten? Het bekende en gerenom-
meerde Hotel Bakker uit Vorden
zendt haar chef-kok. Hij zal de

meest verrukkelijke aspergege
rechten maken en u daar graag
het een en ander over vertellen. En
beste van al. Van alle heerlijkhe-
den kan men gratis proeven!

Ook Wijnhandel Pure Taste uit
Zutphen is aanwezig met de meest
heerlijke wijnen en ook de lever-
anciers van de vele streekproduc-
ten die bij "Den 4Akker" te koop
zijn, laten zich niet onbetuigd.

Ook zij zijn in grote getale aanwe-
zig om u over hun producten te
vertellen. Voor de vrolijke noot
zorgt het dweilorkest "Ook Jubal"
en de plaatselijk zéér bekend band
Fuell. De organisatie heeft boven-
dien ook aan uw kinderen ge-
dacht! Speciaal voor hen worden
diverse activiteiten georganiseerd.

Kortom, komt allen op zondag 6
juni naar boerderij winkel "Den
4Akker".

Welke kleur past bij jou?

Uitslag Paasldeurplaat Weekblad Contact

Kleuradviseuse Marta van Oene
uit Lochem komt op 7 juni de
leden van Ega Nederland uitleg
geven wat haar werk in houdt.

Een interessante avond, voor de
mensen die nu hun nieuwe zo-
merkleding willen gaan kopen en
wel.een paar maten minder, nieu-
we kleding in de kleur die bij jou
past..
Je kunt zijn zomer- Lente herfst- of
wintertype. Daarbij gebruik je een
kleurwijzer, die je in je tas mee
kan nemen met kleding kopen.

BIJ EGA KRIJG JE NA DE
INSCHRIJVING EEN EETWIJZER
Alleen afvallen lukt vaak moeilijk,
u herkent het wel, maandag begin
ik. EGA Nederland is voor de Regio

orden/Wichmond op maandag
us nu echt op maandag begin-
en. Maak dan uw keuze om dat in
roepsverband te gaan doen, zo

heeft u veel meer steun.

De prijzen zijn af te halen tot en met 18 juni 2004 bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 te Vorden.

Dat betekent wel je eetgewoonte
aanpassen. Dus daarna slank blij-
ven en weten wat u eet. Uiteraard
met gezonde voeding.

Graag stellen wij E.G A-Nederland
aan u voor. E.GA.-Nederland is
niet zomaar een afslankclub. Na-
tuurlijk is het einddoel, dat U na
enige tijd de overtollige of onge
wenste pondjes kwijt bent en dat u
een bepaald streefgewicht bereikt.
Maar het gaat bij E.GA.-Nederland
ook om de manier waarop. In de

eerste plaats heeft E.GA.-Neder-
land deskundige cursusleidsters
opgeleid, onder toezicht van een
begeleidend arts en diëtistes. U
kunt dus met Uw vragen of proble
men steeds bij Uw cursusleidster
terecht. In de tweede plaats biedt
E.GA-Nederland U een uitgekien-
de eigen eetwijzer, waarmee U op
een eenvoudige en goedkope ma-
nier kunt afslanken.

Eenvoudig, goedkoop en gezond,
want het gaat om "normale maal-
tijden" en liflafjes zijn overbodig.
De maaltijden zijn zeer afwisse
lend en u heeft beslist geen
honger.

Het spreekt vanzelf dat u zich goed
aan enkele afspraken uit de eetwij-
zer en van de cursusleidster moet
houden. Houdt men zich aan de
regels, dan valt U gegarandeerd af,
als u maar wilt!

Dus verstandig afslanken met ge
zonde voeding. Bij de EGA bete
kent dat niet alleen minder wegen
maar ook bewust worden van een
gezonde levenswijze. Is men op ge
wicht kan men na de 4 controle
weken gratis lx per maand op elke
cursusplaats in Nederland op con-
trole komen.

Wil men informatie of in laten
schrijven .voor de maandagoch-
tend en avond in Wichmond kan
dat, bel dan gerust met cursusleid-
ster P. Sanders (0575) 44 18 01.



Grote
Occasions-show

Vrijdag 4 juni

Zaterdag 5 juni
Zondag 6 juni

8,30 / 18.00uur
9.00 / 16.00 uur
10.00 / 17.00 uur

Zondag alleen Zutphen geopend

FONS JANSEN

Gelderhorst 5 7207 BH Zutphen / Schoolstraat 11 7211 BA Eefde
Telefoon: 0575-572032 0575-512834

F. Janeen Installatiebedrijf is een allround installatiebedrijf met vele
opdrachten uit de particuliere markt. One bedrijf onderscheidt zich in
de markt door een hoge kwaliteitstandaard en is voornamelijk werk-
zaam in de luxere woningbouw, woonboerderijen en monumentale
panden.
Voor de echte vakidioot Ie het werken op zo'n kwaliteitsniveau een

echte uitdaging, waarbij je de tijd krijgt om er iets moois van te ma-

ken.

De gevarieerdheid van het werkaanbod staat garant voor een leuke en
afwisselende baan, waarbij zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
vanzelfsprekend zijn.

Wij vragen met spoed:

1 ALLROUND ELEKTROMONTEUR m/v
leeftijd tussen 20 en 30 jaar

Wat kunnen wij u bieden: Naast een gevarieerde en leuke baan voor de
echte liefhebber bieden wij u een uitstekend salaris en mag u tevens
rekenen op een collegiale, vriendelijke en afwisselende werksfeer.

Is uw Interesse gewekt, bel dan zo snel mogelijk voor een afspraak
naar:
Fons Jansen Installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 50, 7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37 en vraag naar Fons

Varkensvl

Boerinnen Schnitzels
panklaar,
±10-12 min. bakken
per 500 gram

Gelderse schijven
aparte klasse
4 stuks

240
Uit eicien worstmaker"

Twentse Braadworst
(voorgegaard) in weinig olie
of boter alleen bruinbakken
4 stuks

300
TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

www.ter-weele.nl
Telefoon (038) 376 41 21

OP DE MARKT IN VORDEN

Sokken wol Borduurpakketten

DMC- -ftA
borduurzijde 100
per streng l •

En nog veel meer borduur-,
brei- en haakmaterialen.

Hartelijk welkom! Krommeweg 17, Elspeet

Kijk voor
nieuws
ook op:

Gewijzigde
openings-

tijden
1 en 2 juni gesloten

donderdag 3 juni '

vrijdag 4 juni

zaterdag 5 juni

zondag 6 juni

geopend van 11.30 tot 21.30 uur

Het plaatselijk nieuws in Weekblad Contact
verhoogt de waarde van uw advertentie!

UW WENSKEUKEN KRIJGT VORM
VOOR EEN SMAKELIJKE PRIJS

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

~^ enZONWEWG

Kantoor:

M/R

.ENSINK
Reparatie

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
's avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Ruurloseweg118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
(0575) 55 92 67
info@mrb-lensink.nl
www.mrb-lensink.nl

Fax:
E-mail:
Internet:

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL partner
Morman garagedeuren
dealer zonweringen

Streek Lochem
heeft een keukenshowroom

met eigentijdse, praktische,

comfortabele en betaalbare

ideeën voor mensen die graag

lang en zorgeloos willen

genieten van huiselijk kook-

plezier. Laat u eens uitgebreid

en deskundig adviseren.

STREEK
HOUT EN B O U W M A T E R I A L E N

Aalsvoort 16, 7241 MA Lochem
Tel.0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl

Aanbieding

Nog enkele
showroomkeukens en
diverse apparatuur uit
magazijn voorraad met
kortingen van 60 - 80%



Aan de vooravond Nederlands kampioenschap skeeleren

Nederlands kampioen Arjan Smit over zijn Vordense ploegmaat:
'Arjan Mombarg beschikt over oer-krachten!'
Erik Hulzebosch: 'Ik verwacht veel van onze ploeg en TmlteVolk*!
In 2001 werd hij tijdens de Ne
derlandse kampioenschappen
skeeleren vijfde, in 2002 behaal-
de hij de vierde plaats. Vorig
jaar (2003) met een fraaie derde
plaats voor de eerste keer op
het podium tijdens de strijd om
de nationale titel. Dus in 2004,
zaterdag 5 juni, wederom een
plaatsje op het ere- schavot op-
schuiven ? Er verschijnt een bre-
de grijns op het gelaat van Ar-
jan Mombarg. "Als dat zou kun-
nen, zou prachtig zijn", aldus
de Vordense veehouder die in
het eerste jaar A- rijder (1999)
ook al eens een prachtige pres-
tatie leverde door als vierde te
finishen. "Toen was het alle-
maal nog nieuw voor mij, net
begonnen met skeeleren, nie-
mand kende mij nog. Ik moest
toen nog een contract verdie-
nen", zo kijkt Arjan terug.

Anno 2004 staan wat dat betreft de
zaken er wat rooskleuriger voor.
Inmiddels staat Arjan Mombarg al
een aantal jaren onder contract bij
de Nefit-ploeg. Deze zomer loopt
het contract af. Hij verwacht dat
de ploeg van Erik Hulzebosch hem
binnenkort een nieuwe aanbie-
ding zal doen. "Zover is het nog
niet, eerst aanstaande zaterdag
het Nederlands kampioenschap.
Voor hem meer dan een kam-
pioenschap. Arjan Mombarg is
niet alleen betrokken bij de orga-
nisatie, maar bovenal een kam-
pioenschap in zijn eigen woon-
plaats.

Legt dat niet een bepaalde druk op
hem? Arjan: "Een bepaalde druk
gaat wat te ver. Wel ben ik, als ik
kijk naar de afgelopen twee jaren,
toen hier een competitiewedstrijd
van "Univé on World on Wheels"
werd verreden, wat meer gespan-
nen, maar niet zenuwachtig. Het
is wel zo dat ik beide voorgaande
keren hier op de thuisbasis, naar
mijn gevoel beneden mijn kunnen
heb gepresteerd".

Toch heeft hij hoge verwachtingen
over het komend Nederlands kam-
pioenschap. Niet specifiek voor
hem zelf, maar voor zijn hele
ploeg. Zegt hij: "Als er niet iemand
van onze ploeg wint, vind ik het
kampioenschap niet geslaagd".
Tussen twee haakjes de Nefit ploeg
bestaat uit Arjan Smit, Erik Huize
bosch, Haico Bouma, Arjan Mom-
barg en Cedric Michaud. (Laatst ge
noemde mag uiteraard als Frans-
man, tijdens de NK niet in actie ko-
men). In de persoon van Arjan
Smit heeft de ploeg natuurlijk een
enorme troefkaart in handen. Met
vijf nationale titels op rij, is Smit
in Vorden de te kloppen man.

WEGKAPITEIN
Arjan Mombarg is de "wegkapi-
tein" van de ploeg, in feite bepaalt
hij voor zijn ploeg wat er onderweg

gebeurt. Arjan over zijn dienstver-
lenende rol: " Ik weet aardig hoe
een wedstrijd tactisch in elkaar zit.
Uitgangspunt is en blijft natuurlijk
dat onze ploeg de titel pakt. Er zijn
denk ik zaterdag een tiental kans-
hebbers. In principe is elk lid van
onze ploeg in staat de titel te win-
nen. Er zijn natuurlijk wel spelre
gels. Een voorbeeld. Veronderstel
ik zit in een kopgroep van drie.

meter, kampioen van Nederland
werd. Arjan Mombarg: "De mees-
ten weten dat niet, maar van huis-
uit ben ik een sprinter. Zes jaar ge
leden werd ik bij de B-rijders al
eens tweede tijdens de Nederland-
se kampioenschappen. Ze noem-
den mij toen de "de Cippolini van
de B-rijders", zo zegt hij lachend.
Het skeeleren op de baan is in Ne
derland nog een beetje een "onder-

ARJAN SMIT DE FAVORIET
En hoe schat Arjan Smit, de al vijf
jaren regerende Nederlandse kam-
pioen straks zijn kansen in Vorden
in? Och, zegt de 26 jarige in Nijen-
veen woonachtige skeeleraar, ik
denk zeker dat ik tot de kansheb-
bers behoor en dat de collega's mij
als favoriet zien. Er zijn nog wel
meer jongens die kampioen kun-
nen worden zoals Roei van Hest,

V.l.n.r.: Arjan Smit, Arjan Mombarg, Erik Hulzebosch in Heerde tijdens de training in voorbereiding op het NK!

De andere twee skeeleraars zijn in
mijn ogen de betere sprinters. Al
zou ik dan op dat moment zeker
zijn van een podiumplaats, dan
nog ik rijd niet door, doe geen kop-
werk meer. Ik geef dan wel aan on-
ze ploegleider (Gerjan Woelders)
door dat het "gat" moet worden
dichtgereden. Wij hebben immers,
mocht het op een massasprint aan-
komen in Arjan Smit de beste
sprinter van het peloton. En wint
hij dan is mijn dag ook geslaagd".

Arjan Mombarg heeft absoluut
geen problemen met zijn rol.
"Door op deze manier voor de
ploeg te werken, daaraan dank ik
mijn contract.

Was ik een "zelfzuchtige skeele
raar", dan had ik wellicht wel
meer podiumplaatsen kunnen be
halen, maar zo werkt dat niet in
een team waarin de ploegtactiek
centraal staat. Nogmaals wij gaan
voor het hoogst haalbare: de titel!

IN GOEIE DOEN
Dat de Vordenaar momenteel in
"goeie doen" is, bewees hij vorige
week toen hij samen met Arjan
Smit en Jan Ronald Wigarda, tij-
dens een aflossingskoers op de
baan over een afstand van vijf kilo-

geschoven kindje". Het baan rij-
den trekt mij niet zo erg. Het is wel
zo, door veel op de baan te rijden,
dat je daar tijdens de wegkoersen
je voordeel mee kunt doen. Met
name wat "behendiger" in de
bochten. Nogmaals het rijden op
de baan heeft voor mij minder
waarde dan het rijden op de weg",
aldus Arjan Mombarg die overi-
gens vol trots zijn Nederlandse
kampioenstrui en de gouden me
daille laat zien, die hij voor zijn
prestatie in Ten Boer kreeg over-
handigd.

Op dit moment gaat al zijn aan-
dacht uit naar de NK van zaterdag
(voor de A- rijders een wedstrijd
over één uur en vijf ronden). Een
kampioenschap zonder buiten-
landse inbreng. De afgelopen we
ken hebben de buitenlandse skee
leraars, met name de Amerikanen,
de Nederlandse competitie be
hoorlijk op de kop gezet. Arjan:
"Persoonlijk ben ik wel blij met
hun inbreng. De competitie wordt
interessanter en zelf word je er al-
leen maar sterker van. Hoe sterk,
dat zal de tijd leren. Eén ding is ze
ker, onze ploeg heeft tot dusver
niet aan kracht ingeboet. Wij ho-
pen dat zaterdag te kunnen bewij-
zen", aldus Arjan Mombarg.

Sjoerd Huismans, Bob de Vries, In-
gmar Berga en niet te vergeten
mijn eigen ploeggenoten Arjan
Mombarg, Erik Hulzebosch en Hai-
co Bouma.

Het parcours in Vorden ligt mij
wel, supersnel voor mij wel een
voordeel", aldus de kopman van
de Nefit- ploeg. Arjan Smit is heel
erg te spreken over de inbreng van
Arjan Mombarg in de ploeg. Zegt
hij: "Arjan beschikt over oer-
krachten, hij kan geweldig "door
bikkelen". Ik heb dankzij Arjan
Mombarg heel wat overwinningen
kunnen boeken.

Op zijn beurt heeft hij er ook een
paar aan mij te danken" zo zegt de
titel kandidaat lachend. En zo ver-
volgt hij, Arjan is een hele slimme
rijder. Hij doorziet de koers snel. Ik
denk dat wij een perfect team vor-
men, wij voelen elkaar feilloos
aan. Als Arjan Mombarg voor een
andere ploeg zou rijden, zou het
voor mij in de koers beslist moeilij-
ker worden", aldus het compli-
ment van de Nederlands kam-
pioen richting zijn maatje Arjan
Mombarg.

Arjan Smit, die naast de vele wed-
strijden wekelijks nog eens 10-15

uren traint, is net als Arjan mom-
barg blij met de inbreng met de
sterke Amerikanen Jordan Mallo-
ne en Joshua Woods en niet te ver-
geten de Belgen, in de Nederland-
se competitie. Arjan Smit: "Ieder
jaar komen wel wat sterke buiten-
landers naar hier.

Ze willen allemaal tegen "Smitje"
rijden. Ik ben er wel aan gewend.
Sterke tegenstanders maken de
koersen leuk en trekken tevens
het niveau omhoog, dus ook dat
van mij. Bovendien denk ik dat ik
de komende jaren nog sterker kan
worden. Ik zit nog niet aan mijn
plafond", aldus Arjan Smit de to-
renhoge favoriet voor het Neder-
lands kampioenschap, aanstaande
zaterdag in Vorden.

ERIK HULZEBOSCH,
EEN GEVAARLIJKE OUTSIDER!
En hoe kijkt Erik Hulzebosch te
gen het aanstande kampioen-
schap aan? "Weet- ie wat ik denk,
ik denk dat ze het in Vorden met
de organisatie goed veur mekare
hebt, ik denk dat het mooi weer
wordt en ik denk dat er een bulte
volk kump", zo zegt de man die al
sinds 1986 deelneemt aan de Ne
derlandse kampioenschappen
skeeleren. Eén keer (1992) won hij
zelfde nationale titel en daarnaast
diverse keren als nummer twee of
drie op het podium. Erik Hulze-
bosch is meer de man met de lan-
ge adem, hetgeen hij telkens weer
bewijst tijdens de Nederlandse
kampioenschappen marathon
skeeleren. Deze worden altijd ge
houden in het Friese Hallum. Erik
Hulzebosch werd op dit onderdeel
reeds acht keer kampioen van Ne
derland!

Erik Hulzebosch: "De laatste vijfja-
ren heb ik net als Arjan Mombarg
in dienst gereden van Arjan Smit.
Hij is onze beste man en ik hoop
dat hij zaterdag in Vorden de zes-
de nationale titel op rij behaalt.
Natuurlijk wil ik zelf ook wel
graag winnen. Datzelfde geldt ook
voor Arjan Mombarg en Haico
Bouma. Toch telt het hoogste, de
titel voor de Nefit ploeg. En dat
gaat voor het individuele belang.
Dat is ook de kracht van onze
ploeg. Wij zijn allemaal winnaars.
"Wie hebben een bulte veur meka-
re oaver", aldus Erik. Dat er tijdens
de nationale competitie een paar
Amerikanen goed scoren, daar
heeft Erik Hulzebosch evenals de
beide Arjannen, totaal geen moei-
te mee. "Weet-ie, iedereen mag
aan skeelerwedstrijden meedoen,
ook buitenlanders.

Ze hebben een ander accent, maar
het skeeleren is hetzelfde. Als die
jongens better bunt, dan mot wie
moar wat harder trainen", aldus
Erik Hulzebosch aan de vooravond
van het Nederlands kampioen-
schap in Vorden.

VW Vorden organiseert fotowedstrijd W. Kuijpertoernooi
In het kader van het honderd-
jarig jubileum, dat maandag 7
juni met een receptie in hotel
Bakker wordt gevierd, organi-
seert de jubileumcommissie
van de VW gedurende de gehele
maand juni een fotowedstrijd,
waaraan iedereen kan meedoen.

Het thema voor de foto moet zijn,
of sportief, of natuur, of historie.
De deelnemers mogen maximaal 5
foto's (formaat 9x13) inleveren.
Het is niet persé noodzakelijk dat

er foto's van "nu" gemaakt wor-
den. Mensen die in het bezit zijn
van foto's die de afgelopen jaren
zijn gemaakt, mogen die ook in-
zenden, als ze tenminste voldoen
aan één van bovengenoemde the
ma's.
Ter gelegenheid van het 100 jarig
jubileum komt er volgende week
een boekje uit, getiteld " Fietsen
door de tijd". Wellicht een hint, zo
zegt de jubileumcommissie, om
foto's in te zenden die " door de
tijd heen" zijn genomen. De foto' s

kunnen tot 30 juni bij het VW
kantoor in Vorden worden ingele
verd.

Na inzending blijven de foto's ei-
gendom van de VW en kunnen ze
eventueel voor publicatie worden
gebruikt. Een deskundige jury maakt
een selectie. De mooiste foto's wor-
den t.z.t. geëxposeerd in de galerie
van de bibliotheek. De organisatie
stelt enkele leuke prijzen beschik-
baar voor de inzenders van de
mooiste foto's.

Het deelnemersveld voor het inter-
nationale "Wim Kuijpertoernooi"
voor D-teams, dat in het weekend
van 21 en 22 augustus op het ge
meentelijk Sportpark aan de Oude
Zutphenseweg wordt gespeeld, is
vrijwel rond. De buitenlandse in-
breng bestaat uit: FC Liverpool,
Bayer Leverkusen '04, Lierse SK en
Dynamo Kiev. De vijfde buiten-
lands ploeg is nog niet bekend. Mo-
menteel worden onderhandelin-
gen gevoerd met Chelsea en clubs
uit Frankrijk. De vijf Nederlandse
teams zijn: Ajax, Feyenoord, PSV,

Willem II en de organiserende ver-
eniging Vorden. Opvallend is ove
rigens het aantal buitenlandse
clubs dat "Vorden" benaderd met
het verzoek om ook te mogen deel-
nemen. Deze aanvragen worden
op hun merites bekeken, want de
clubs moeten wel bekend zijn, c.q.
over een goede jeugdopleiding be
schikken. Dat laatste is ook de re
den dat de nationale topclubs op
het toernooi in Vorden aanwezig
zijn. Ajax, Feyenoord en PSV wil-
len gewoon goede tegenstanders
ontmoeten!



KOKO BLUE
Funbar: debeukerin.nl!

Bobbus opstapplaatsen fli
Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, Ooyerweg • De Kei 21:50

* Eefde, De Uitrusting 21:55 M/men, Kazerne 22:00 * Borculo, \
Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Ge/se/aar, Floryn 22:00 *

Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo .Nieuwe weg 22:30 *
Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *

Epse, Rosentuin 22:30" Gorssel, Gemeente huis 22:45 * Harfsen,
Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30" Dijkerhoek,

Bonte Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45.
Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

Ierse band Fiddlehead in de Tapperij
Julianaplein 4 te Ruurlo. Ierse muziek op 4 juni van 20.00-
24.00 uur. Toegangskaartjes è € 5- vanaf 19.00 uur aan de
ingang v.d. zaal

Roemeense zigeunerband
van G. Constantin in de Luifel

Dorpsstraat 11 te Ruurlo. Roemeense- en zigeunermuziek op
5 juni van 20.00-23.00 uur. Toegangskaartjes a € 5,- vanaf
19.00 uur aan de ingang v.d. zaal

Zie ook de website van de KKR:
www.kunstkringruurlo.nl

v.o.f.

sch oo r ste e n v e e g bed r i jf

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

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

Inbraak voorkomen
is beter dan er later over praten!

'VEILIG;
lWONEN!

Bouwkundige Inbraakpreventie
Zutphen

Uw preventieadviseur: Karel Franken

Weg naar Voorst 31 • 7205 CL Zutphen • Tel. (0575) 51 58 25
www.woninaonderhoudfranken.nl

jmjf

Qroot Roessmk
b l o e m e n

Prachtige lavendel
10 voor € 7,50

€ 1,00 per stuk

Mooie klimvaren
DIVERSE KLEUREN

2 voor€ 12,50
€ 8,00 per stuk

Openingstijden, ma. t/m do. 8.00-18.00 uur,
vr. 8.00-21.00 uur, za. 8.00-16.00 uur.

Adres: Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 16 22 • www.groot-roessink.nl

VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum „De Gaikhorst"
De Gaikhorst 2 7231 NB Wamsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke
groepskorting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of lo-
gen. Verkoop di. t/m za. van
10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315) 24 11 69

Dubbele spaarpunten!

TE HUUR:
opblaasbare

ABRAHAM - SARAH
OOIEVAAR

SPRINGKUSSEN
TRAMPOLINE
BALANZBIKE
BALLENBAD

Spiekker-Zemann
0544-376014

verf

behang

gordijnstof

tapijt

vloervinyl

marmoleum

laminaat

parket

binnenzonwering

schilderwerk

behang- en

stoff eerservice

Tijdelijk dubbele
spaarpunten bij
elke besteding van
€12,50.
Dus dubbel zo snel
€12,50 korting!

HOME

Weten wat je koopt dat kan bij

DARTEL
TRAMPOLINES

Grote showtuin, enorm assortiment!

Welkom:
di. en wo. 10.00-17.30 uur

vr. 10.00-20.00 uur
za. 10.00-16.00 uur

(sept-mrt op afspr. 0314 39 16 87)
Broekstraat 22, Zelhem

[ARMSEN OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:

Zelhemseweg 21 MA t/m DO 8.30-17.30 uur
7255 PS Hengelo VR 8.30-20.00 uur
Tel. 0575 - 46 40 00 « 8.30-16.00 uur
Fax 0575 - 46 35 98 www.harmsenvakschilders.nl

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
« (0544) 37 70 08

BORCULO
«(0545)273320

FAX: (0545) 27 47 43

F A M I L I E
DRUKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86

Wevo druk

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen
Postbus 19, 7200 AA Zutphen
Telefoon (0575) 51 23 06
Fax (0575) 54 54 92

studio
>v
Contact

Barchemseweg 7
7261 DA Ruurlo
Tel.: (0573) 45 12 86
Fax: (0573) 47 14 02

Weevers druk
Halseweg 3C, 7021 CX Zelhem
Tel. (0314) 62 50 53
Fax (0314) 65 06 43

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.)

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marïanne
FELIXTAKKENKAMP

Ruurloseweg 5, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 62

AGENTSCHAP STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (0575) 45 23 98



S O 50 plus info
Stichting Weizij n Ouderen Vorden

VORDEN
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

Traxx wordt Valys
Vanaf l april 2004 heet het sys-
teem voor mensen met een ver-
voershandicap Valys.Valys is be-
doeld voor het sociaal recreatieve
vervoer.Voor vervoer naar werk,
school of om medische redenen
zijn andere regelingen. Voor korte
afstanden is er de regiotaxi en voor
vervoer buiten de regio is er het
taxivervoer van Valys. Om van
Valys gebruik te kunnen maken
heeft u een Valys-pas nodig, dit
geldt ook voor mensen die al een
Traxx-pas hebben. Wanneer komt
u in aanmerking voor een Valys-
pas?
Voor de aanvraag van een Valys-
pas heeft u één van de volgende
documenten nodig:
• Een bewijs van de gemeente dat

u recht heeft op VWG-vervoer
• Een bewijs van de gemeente dat

u recht heeft op een WVG-rol-
stoel of scootmobiel

• Een gehandicaptenparkeerkaart
van uw gemeente

• Een OV-begeleiderskaart

Een Valys-pas kost eenmalig € 6,80
en kan aangevraagd worden met
het aanvraagformulier in de folder
"Op stap met Valys" In deze folder
vindt u ook alle informatie over
het boeken van uw reis. ledere

Valys-pashouder kan in 2004 stan-
daard 275 kilometer reizen met de
taxi voor € 0,16 per kilometer.
Kunt om medische redenen niet
met de trein reizen dan kunt u in
aanmerking komen voor een hoog
persoonlijk budget. Informatie
hierover wordt u samen met de
Valys-pas toegestuurd.Ongeveer
een week nadat u de uw pas hebt
aangevraagd, hebt u hem in huis.
Wilt u meer weten over Valys dan
kunt u een brochure aanvragen
per telefoon 0900-9630. Ook bij
de SWOV, Nieuwstad 32 zijn bro-
chures met aanvraagformulier
verkrijgbaar. Zo nodig kan men u
ook helpen met het invullen van
het aanvraagformulier.

Kies met zorg
Wie in de nabije of verre toekomst
gebruik zal gaan maken van thuis-
zorg of van verzorgings- of ver-
pleeghuiszorg doet er goed aan
zich te oriënteren op de mogelijk-
heden die er zijn. Veel mensen kie-
zen automatisch voor een instel-
ling in de eigen woonomgeving,
maar het is niet uitgesloten dat er
elders een instelling is die beter bij
u past. En voor thuiszorg geldt dat
mensen met een PGB, persoonsge-
bonden budget, zelf hun zorg kun-

nen inkopen, ook bij particuliere
organisaties. Wanneer u de moeite
neemt om eens rond te kijken,
weet u wat er voor mogelijkheden
zij n.en rond kijken betekent niet
dat u daadwerkelijk op stap moet.
Via internet kunt u een heleboel
informatie verzamelen op:
www.kiesmetzorg.nl
Wie de voorkeur heeft voor instel-
lingen met een duidelijk christelij-
ke signatuur, kijkt op:
www.kiezenmetzorg.nl

Denk aan
voldoende vocht
Gezonde ouderen hebben geen
speciaal dieet nodig. Wel is het
belangrijk om voldoende groente
en fruit te eten. Ouderen hebben
vaak minder eetlust en dan is het
van groot belang om te zorgen dat
wat men eet van goede kwaliteit
is .Wat wel eens wordt vergeten is
voldoende te drinken.Twee liter
vocht per dag is noodzakelijk, juist
voor ouderen omdat de nieren bij
het ouder worden meer vocht uit-
scheiden en minder opnemen. Dé
huid wordt dunner en ook daar-
door verliezen ouderen meer
vocht, terwijl de prikkel om te
drinken, het dorstgevoel afneemt.

Het is dus nodig om het aantal ma-
len dat men per dag drinkt en de
hoeveelheid die daarbij genuttigd
wordt goed in de gaten te houden.
Twee liter vocht is ongeveer twaalf
koppen koffie, thee, melk, vruch-
tensap of water .Om ook aan de be-
hoefte aan kalk te voldoen is het
goed om zeker vier maal per dag
melk.karnemelk of yoghurt te ne-
men. Kalk wordt weer beter opge-
nomen in combinatie met vitami-
ne D, die zit in margarine of halva-
rine. Maar vitamine D wordt ook
aangemaakt door de huid onder
invloed van de zon en daarvoor
hoeft u niet langdurig in de zon te
gaan zitten. Elke dag een halfuur-
tje naar buiten helpt al bij het op-
doen van vitamine D.
Groente en fruit bevatten ook
vocht en een kopje soep vooraf is
niet alleen lekker maar levert ook
weer een deel van het noodzakelij-
ke vocht. Waarom is voldoende
vocht zo belangrijk?
Een tekort aan vocht kan tot pro-
blemen leiden. Wordt het vochtge-
halte in het lichaam te laag, dan
neemt de eetlust af, men wordt suf
en er kan zelfs verwardheid optre-
den. In het ergste geval ontstaat
uitdroging waarvoor ziekenhuis-
opname noodzakelijk is. Voldoen-
de vocht binnen krijgen kan dus
veel narigheid voorkomen.

Vakantie en
medicijnen
Als u op vakantie gaat, neemt u
natuurlijk ook uw medicijnen
mee. Het is goed om een lijstje te
maken met de medicijnen die u
gebruikt, inclusief de hoeveelheid,
zodat, wanneer u op uw vakantie
adres een dokter zou moeten raad-
plegen, meteen duidelijk is wat u
gebruikt.

Als u naam en telefoonnummer
van uw huisarts of specialist ook
noteert, dan kan er in tijd van
nood snel gehandeld worden.

Gaat u per vliegtuig op reis, houd
uw medicijnen dan in uw hand-
bagage.Raakt uw bagage eventueel
zoek, dan zit u niet meteen om-
hoog.

Als u naar het buitenland gaat, is
een Europees Medisch Paspoort
erg handig. U kunt erin aangeven
aan welke ziekten u lijdt en welke
medicijnen (niet de merknaam,
maar de soortnaam) u gebruikt.
Praktisch bij een buitenlandse
dokter, maar ook om eventuele
vragen van de douane te kunnen
beantwoorden. Er is ook ruimte
voor de handtekening en/of stem-
pel van uw arts.

Het Europees Medisch Paspoort is
een uitgave van de Sdu in Den
Haag.
Adres: SDU klantenservice, post-
bus 20014, 2500 EA Den Haag, tel.
070 378 9880

Voor informatie over alle onder-
werpen in deze rubriek: SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405, dage-
lijks van 9.00 tot 12.00 uur.

Samen trainen Flash dicht hij de overwinning!

Rieneke Terink, Jan Groot Jebbink en op de ach tergrond Henje Bosch die ze met 35 jaar ervaring nog net voor kan blijven

Vrijdag 28 mei verraste Rieneke
Terink haar sponsor Jan Groot
Jebbink door samen met hem
een aantal baantjes te trekken
in het mooie zwembad 'In De
Dennen'.

Onder het goedkeurend oog van
badmeester Ernst Jan die op deze
mooie vrijdagochtend er al weer
vroeg bij was om het zwembad te
openen voor de vroege vogels die

iedere dag weer trouw hun baan-
tjes blijven trekken.
Rieneke Terink die tijdens de af-
gelopen Gelderse kampioenschap-
pen weer diverse afstanden heeft
gewonnen miste op een haar naar
de kans om naar de olympische
spelen te kunnen. Maar zij heeft
zich vast voorgenomen dat over
vier jaar de olympische ploeg niet
zonder haar vertrekt. Om haar in-
tensieve sportbeoefening te kunnen

combineren met haar studie is een
auto voor haar onontbeerlijk.
Om haar te steunen in haar sport
heeft autobedrijf Groot Jebbink
haar een Daewoo Matiz ter be-
schikking gesteld, zodat ze geen
training hoeft te missen. Ons dorp
Vorden kreeg van Rieneke nog een
mooi compliment toen ze zei dat
dit toch wel een van de mooiste
zwembaden is die ze kent en dat
het water van prima kwaliteit is.

Dierenartsenpraktijk
nieuwbouw vertraagd
Al geruime tijd zijn De Graaf-
schap Dierenartsen bezig met
plannen om in Vorden een
nieuwe praktijk te bouwen. Het
was de bedoeling dat dit pand
aan de Deldenseweg / Rondweg
gebouwd zou gaan worden.

Echter onlangs is gebleken dat de
Milieuwetgeving en een nieuwe
wetgeving ten aanzien van Ram-
penplannen het onmogelijk
maakt om op deze plek te bou-
wen. De afstand tot het LPG-
vulpunt van garagebedrijf Groot

Jebbink is te klein om 'veilig' te
kunnen bouwen. Dit betekent dat
De Graafschap Dierenartsen op
zoek zal moeten naar een nieuwe
locatie.

Bij de zoektocht naar een nieuwe
locatie is het nog steeds de be-
doeling dat de praktijken die nu
gevestigd zijn in de andere dorpen
in gebruik blijven als depen-
dances.

Flash 1: v.l.n.r.: Madeleine Winkeler, Emile Laarveld, Chjehrando Gasper
en Niels Lijftogt. Dominique Laarveld ontbreekt op de foto

Een heftig competitieseizoen
was het zeker voor het Vordense
bad m i n t o 11 team Flash l, rayon
3. Toch stonden ze vrijwel het
hele seizoen eerste in hun poule
in de derde klasse. Echter de
meeste wedstrijden werden ge-
wonnen met 5-3, wat al aangeeft
dat er hard moest worden ge-
werkt! Maar dat was zeker geen
ramp want het hield het team
op scherp, aldus Flash l zelf, dat
bestaat uit vijf badmintonners
die voor het eerst in deze samen-
stelling met elkaar speelden.

Aan het begin van het seizoen
hield Flash l rekening met een
laatste plaats in de poule en de
kans finaal van het veld te worden
geslagen. Maar dat pakte absoluut
anders uit! Na overwegend over-
winningen en een paar gelijkspe-
len, bleven ze op de verrassende
eerste plaats staan Tegen het einde
van het seizoen aan, zakte het toch

langzaam naar een tweede plek.
Uiteindelijk werd LBC (Lichtevoor-
de) na een bloedstollende wed-
strijd kampioen. Het publiek dat
was meegereisd uit Vorden (het
volledige badmintonbestuur was
aanwezig!) kon de 'nederlaag' van
3-5 niet tegenhouden.

Hoewel officieel een tweede plek
(het aantal punten was gelijk, maar
LBC had minder tegen-punten),
vond het bestuur van Flash deze
prestatie toch bijzonder genoeg om
het team in het zonnetje te zetten
en hen een bloemetje aan te bie-
den. Dit werd zeer gewaardeerd
door Flash l die zich nu toch wel
een beetje kampioen voelde!

Interessen in zelf badmintonnen?
Wij spelen iedere donderdag-
avond vanaf 19.30 uur! Kom een
keer kijken en doe de eerste drie
keer gratis mee! Voor inlichtingen
bel Marian te Riele (0575) 55 11 40.

De voorkeur gaat uit naar een cen-
traal gelegen locatie, die goed be-
reikbaar is voor zowel personen-
auto's, trailers als vrachtverkeer.
Dit betekent dat de locatie aan de
rand van het dorp zal moeten lig-

gen. Om niet te veel vertraging op
te lopen met allerlei ambtelijke
procedures hoopt De Graafschap
Dierenartsen een locatie te vinden
die reeds bebouwd is en/of bouw-
bestemming heeft.



een voordelig
voorjaar.

SHOARMAVLEES
kilo van 7.29 voor

29 AH SUPER-
AARDAPPELEN
zak 5 kilo i:99

MONfl
VERWEN

YOGHURT
DIVERSE SOORTEN

beker 500 gram
van 1.43 voor

HERTOG ROOMIJS

bak 1 liter van 2.79 voor

AH KINDERMIX IJS

doos 467 ml van 2.29 voor

EDET
SOF

TOILETPAPIER
pak 16 rol

van 9.31 voor

79
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TONINO
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O L E N H O E K
DE WINKEL HOEK
Oh HENGELO (G)
(0575) 4612 05 FAX (0575) 46 4612

Openingstijden:
dinsdag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

VA N HENGEL O

Te koopt 't lekkerst b// de groentewan/

«
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Gospelconcert door
Gospelkoor SPIRIT

Zaterdagavond 5 juni a.s. geeft
Gospelkoor SPIRIT een Gospel-
concert in de Christus Koning-
Kerk aan Het Jebbink.

Lovende woorden voor dit Gos-
pelkoor in een regionaal dagblad,
na een door dit koor gehouden
Gospelconcert in een uitverkocht
Cultuurcentrum 't Spieker te Ei-
bergen.

Een swingende band van zes per-
sonen (toetsen, dwarsfluit/twin-
wistle, basgitaar, gitaar, percussie,
drums) zorgen ervoor dat dit Gos-
pelkoor enthousiast aanstekelijk
werkt op het luisterend oor van de
aanwezigen.

Dit te houden Gospelconcert heeft
als thema 'Power of Your love',
overeenkomstig de titel van de in
dit jaar door Gospelkoor SPIRIT
uitgebrachte CD.

'Power of Your love' geeft weer de
kracht van Gods liefde voor deze
aarde en alles wat daarop leeft. Het
Gospelconcert begint dan ook met
het scheppingsverhaal uit Genesis,
weergegeven door beeld en geluid.
Het Gospelconcert staat onder lei-
ding van dirigent Piet Piersma.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
volgende adressen:
• Bruna, Raadhuisstraat 20
• VVV, Kerkstraat l
• Sueters, Dorpstraat 15

G E N D A V O R D E N
Iedere dag:

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

«_ gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
ledere maandagavond: Coun-
try-line dancing les. Slankklup
cursus.
Iedere dinsdagavond: Volks-
dansen voor senioren. Toneel-
club Vierakker/Wichmond oe-
fenen.
Iedere woensdagavond: Schiet-
vereniging RAW.; Tekencursus,
ledere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
ledere laatste woensdagmiddag
van de maand soos voor senioren.

JUNI
2 ANBO klootschieten Kleine

Steege.
3 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
5 NK skeeleren Vorden.
6 HSV de Snoekbaars, ledenwed-

strijd 'De Ring'.

Negen kastelenrit
De VAMC "De Graafschaprijders"
organiseert zondag 6 juni de zgn.
"Negen Kastelenrit" (orientatierit),
over een afstand van 50 kilometer.
De rit die de deelnemers geheel
door de omgeving van Vorden
voert, is uitgezet door E. Kleinrees-
ink en H.B.J. Horsting.
De start is vanaf bij het pannen-

6 Streekmarkt bij Den 4Akker.
8 ANBO dagfietstocht.
9 ANBO klootschieten Kleine

Steege.
9 Handwerkmiddag + kraamver-

koop Welfare de Wehme.
9 HSV de Snoekbaars, seniorwed-

strijd.
10 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
10 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd.
12-13 Zomerspektakel Kranenburg.

Kindermiddag, vogelschieten.
Boh Foi Toch.

14 t/m 17 Avondvierdaagse Sparta.
16 ANBO klootschieten Kleine

Steege.
17-18 Oranjefeest Wildenborch.
17 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
19 St. Vriendenkring Klein Axen,

lezing Jeroen Heindijk.
20 NK touwtrektoernooi Medler.
21-25 Zwemvierdaagse.
23 Handwerkmiddag Welfare de

Wehme.
24 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
24 HSV de Snoekbaars 55+.
24 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd.
27 HSV de Snoekbaars, vierhoek-

wedstrijd.
30 ANBO klootschieten Kleine

Steege.

koekenrestaurant "Kranenburg".
Men kan kiezen uit drie klassen
'A', 'B' en de 'C-klasse. Laatste cate
gorie is bestemd voor beginners en
is voor iedereen goed rijdbaar, dus
ook voor mensen met weinig of
geen ervaring in de rittensport. In
afwachting van de uitslag wordt er
na afloop in het pannenkoeken-
restaurant een paar rondjes bingo
gespeeld.

25.000 collectanten
voor 2 miljoen patiënten

Collecte Maag
Lever Darm
Stichting
Van 13 tot en met 19 juni zullen
in heel Nederland zo'n 25.000
vrijwilligers collecteren voor de
Maag Lever Darm Stichting
(MLDS). Met het geld dat tijdens
de collecte wordt opgehaald, fi-
nanciert de MLDS voorlichting
en onderzoek naar aandoenin-
gen van het spijsverteringsstel-
sel, ter verbetering van de zorg
aan twee miljoen patiënten. De
collectanten zullen meest einde
dag langs de deuren gaan.

SPEERPUNT:
DIKKE DARMKANKER
Dit jaar heeft de Maag Lever Darm
Stichting als speerpunt dikke
darmkanker. Onder de slogan
'sommige dingen zijn niet te ver-
teren', vraagt de MLDS tijdens de
collecteweek aandacht voor deze
ziekte die jaarlijks 7500 mensen
treft en 4500 mensen doodt.

'Een deel van het geld dat wij op-
halen in de collecteweek, stelt ons
in staat een bijdrage te leveren aan
de preventie en behandeling van
dikke darmkanker. Door bijvoor-
beeld onderzoek en voorlichting',
aldus Suzanne Braat, Hoofd weten-
schappelijk onderzoek en voorlich-
ting van de MLDS. 'ledere gift, hoe
klein dan ook, is daarom welkom.
Wij hopen dat onze collectanten
kunnen rekenen op een grote bij-
drage van het publiek'. Hoewel
dikke darmkanker het hoofdthe-
ma van dit jaar is, blijft de MLDS
uiteraard de talloze andere maag-,
lever-, en darmaandoeningen, waar-
aan twee miljoen Nederlanders lij-
den, aandacht geven. Net zoals zij
dat in de voorgaande 23 jaar heeft
gedaan.

OVER DE MLDS
De Maag Lever Darm Stichting zet
zich op meerdere fronten in voor
maag-, lever- en darmpatiënten. Zij
financiert belangrijk, vaak levens-
reddend, onderzoek naar maag-,
lever en darmaandoeningen. Daar-
naast verspreidt de MLDS voorlich-
tingsmateriaal zoals brochures
met belangrijke informatie en
praktische tips over de verschillen-
de aandoeningen. Dit doet zij in
samenwerking met een groot aan-
tal patiëntenorganisaties die speci-
fieke informatie tot hun beschik-
king hebben en lotgenotencontact
kunnen bieden.

De MLDS is actief sinds 1980. Haar
werk wordt mogelijk door vele
giftgevers. Donaties zijn afkomstig
uit het bedrijfsleven, fondsen en
mensen die hun waardering voor
het werk van de stichting uiten
door een gift te schenken of do-
nateur te worden. Daarnaast biedt
de MLDS een platform voor we-
tenschappers, artsen en andere
specialisten, waar kennisdeling
centraal staat.

Voor meer informatie over de
MLDS, surf naar www.mlds.nl of
bel met de MLDS informatielijn:
(0900) 202 56 25.

Klootschieten
Zondagmiddag 6 juni wordt er in
het buurtschap Linde een wed-
strijd klootschieten georganiseerd.
Het vertrek is bij het café 't Proat-
huus. De organisatie heeft een par-
cours uitgezet met een lengte van
circa 5 kilometer. De deelnemers
kunnen kiezen uit vier klassen
(ploegen van 4 personen) te weten
dames, heren, gemengde klasse en
een vrije klasse. Voor informatie
en aanmelding kan men bellen
(0575)556421.

Landbouw blijft fraaie karakter
landgoederen hoog houden
De natuur- en landschapsbe-
schermingsinstelling Geldersch
Landschap/Geldersche Kasteel-
en zet zich met boeren en over-
heden in voor het 'levend' hou-
den van het agrarisch bedrijf op
de landgoederen Vorden en
Kieftskamp ten zuidoosten van
Vorden.

Het karakter van dit prachtige ge-
bied wordt sterk mede bepaald
door vele eeuwen van agrarisch ge-
bruik, met weide met vee en hooi-
land in laagtes, langs beken en ri-
viertjes. Tussen de landbouwgron-
den vinden we bos, bomenlanen,
houtwallen, houtsingels en bosjes
en in de weilanden een fraaie soli-
taire eik of boomgroep waaronder
het vee beschutting vindt. Omdat -
een vrij extensieve - landbouw de
drager is van dit aantrekkelijke,
natuurrijke coulissenlandschap,
nam Geldersch Landschap het ini-
tiatief om te proberen levensvatba-
re boerenbedrijven te behouden.
Zo werden afgelopen jaar afspra-
ken uitgewerkt om een groot bio-
logisch melkveebedrijf van 80 ha
te stichten met circa 140 koeien.
Hierin werken twee boeren sa-
men, een op Vorden en Kiefts-
kamp waar de beweiding plaats-
vindt en een vlakbij op landgoed
Hackfort (Natuurmonumenten)
met akkerbouw voor het ruwvoer
en huisvesting van het jongvee.
Van wezenlijk belang is ook de me

dewerking van 'Arnhem' en 'Brus-
sel' in de vorm van subsidies.
Twintig jaar geleden waren er nog
twintig pachters op Vorden/Kiefts-
kamp, nu zijn er nog drie en zon-
der een bijzonder initiatief als dit
zouden ze waarschijnlijk binnen
afzienbare tijd allemaal verdwe-
nen zijn.

Dankzij deze agrarische herstruc-
turering blijven niet alleen boeren
actief op Vorden/Kieftskamp, maar
door ruiling van percelen komt
ook 17 ha vrij voor natuurontwik-
keling eventueel gecombineerd
met waterberging. Bovendien wor-
den enkele nieuwe wandel- en
fietsroutes aangelegd. Een belang-
rijk onderdeel vormt de bouw van
een nieuwe in het landschap pas-
sende ligboxenstal aan de Liefe
rinkweg, waarvan de bouw verge-
vorderd is. Technisch in alle op-
zichten hypermodern, maar wel
met houten topgevels en deels als
potstal uitgevoerd, zodat ruige
mest wordt geproduceerd, goed
voor het bodemleven in de weilan-
den. Er wordt nog meer belangrij-
ke milieuwinst geboekt: de inten-
sieve veehouderij met fok- en
mestvarkens verdwijnt, en de de-
positie en uitstoot van vermesten-
de en verzurende stoffen wordt
flink beperkt. Zo blijven landgoe-
deren en landbouw op een aan-
trekkelijke en gevarieerde manier
levend.

Handelsonderneming
Willie Waenink

Willie Waenink is vanaf l april
2002 eigenaar van een pas ge-
start bedrijf die gespecialiseerd
is in het onderhouden en repa-
reren van tuin- en parkmachi-
nes, zagen, hoge drukspuiten,
aggregaten, etc. Tevens kan
men er uw veescheermessen
laten slijpen.

Ook verkoopt hij nieuwe en ge-
bruikte tuin- en parkmachines,
quads, hoge drukspuiten, aggre-
gaten, zagen, etc. Hij is niet gebon-
den aan een bepaald merk machi-
ne. Hij repareert en verkoopt alle
merken. Grote machines worden
opgehaald en gebracht.

Al tijdens zijn opleiding in de me
taaibewerking is hij in deze bran-
che aan het werk. Eerst tijdens een
leer/werk opleiding en daarna is
hij fulltime aan het werk gegaan.
Na 18 jaar werkervaring bij dezelf-
de werkgever wilde hij wel graag
iets voor zichzelf beginnen.

Hij vond een geschikte locatie in
Keijenborg, waar hij ook altijd ge

werkt en gewoond heeft. Hij heeft
een grote schuur gehuurd en heeft
deze zelf samen met zijn vader in-
tern verbouwd tot een grote werk-
plaats, kantoorruimte en een rui-
me showroom. In de showroom
staat een willekeur aan gebruikte
en nieuwe machines. Ook kan
men uw gebruikte machines bij
hem inruilen.

In de winter worden er vaak on-
derhoudsbeurten aan de machi-
nes gedaan. Het is dan een rustige
tijd en u gebruikt uw machine dan
toch niet.
Deze is dan klaar als het seizoen
begint om met de machine te wer-
ken. Veel mensen wachten tot de
machine niet goed meer werkt of
zelfs helemaal niets meer doet.
Dan zijn de kosten vaak een stuk
hoger.

Voor verkoop, reparaties of infor-
matie kunt u altijd terecht bij:
Willie Waenink, Olde Kaste la, Ke
ijenborg, tel. (0575) 46 22 21 of (06)
50 67 60 24.
Zie ook de advertentie.



Aalten - Apeldoorn - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg - Eibergen
Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo - Lichtenvoorde ee zijn er weer... Holbrld$<3 rnmm.>kl<8r-

modekoopjes
CITY LIFE
damesblouses
linnen/katoen
mt. 38 - 48
norm. 14,99 nu voor:

CITY LIFE
dames short
linnen/katoen l
mt. 38 - 48
norm. 16,99
nu voor:

ALLE DAMESROKKEN

30% korting
CITY LIFE
tanktop
mt. S - XL
katoen/lycra
norm. 5,50 p.st.
nu 2 voor:

CITY LIFE
piraatbroek

E mt. 36 - 48
^ linnen/katoen

norm. 11,99
^ nu voor:

""Jtïïïntc
CFASHION )

mode voor het héle gezin

Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Raalte - Rheden - Terborg
Tubbergen - Ulft - Vorden - Vriezenveen - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

Nieuwe Haring

7.st.
elke DINSDAG van 9-3O tot 17-3O uur.

op het kerkplein in VORDEN.

M f/F van de Groep

Handelsonderneming
Willie Waenink

Reparatie en verkoop van alle merken tuin-/park-
machines en zagen. Ook voor winterbeurten.
Tevens slijpen van veescheermessen.

Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: (0575) 46 22 21 - Mobiel: 06-50 67 60 24
Olde Kaste 6a - Keijenborg

Jansen & gal ir
autoschadebedriif m

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BflïUG

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

Ter introductie!
Zaterdag 5 en zondag 6 juni
De snackbox; box met patat mayo,
blikje cola of dommelsch bier, snack
en een sms actiekaart waar je prijzen mee
kunt winnen! Ter introductie van € 3,75 Nu € 2,50

19 en 23 juni
Alle wedstijden van het nederlands elftal
Bekijken op groot scherm, van 20.00 uur tot 23.00 uur

onbeperkt bier, wijn en frisdrank en hapjes. €22,50 p.p.
Reserveren gewenst.
Wordt Fe/Tö^a/5 Nederland een ronde verder komt!!

Restaurant 't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251HNVorden
0575-554001 www.oldelettink.nl

Elke zondag buffet!

Uw advertentie in Weekblad Contact valt beter op!



De Snoekbaars
In de Berkel bij Lochem werd de
derde onderlinge wedstrijd gevist.
De 13 hengelaars vingen samen
3660 gram vis. De uitslag was als
volgt: l R. Golstein 850 gram; 2 J.
Groot Jebbink 700; 3 A. Golstein
440; 4 W. Vreeman 340; 5 R. Eykel-
kamp 290. De volgende wedstrijd
is op woensdag 9 juni in de Berkel
bij Almen.
Voor de jeugd stond .de tweede
onderlinge op het programma. Zij

* visten in de vijver in Warnsveld.
De 23 jongens en 3 meisjes vingen
625 gram. De uitslag: l Elvira
Groot Jebbink 156 cm; 2 Mark Hu-
etink 81 cm; 3 Ronald Korenblik
79 cm; 4 Luuk Heuvelink 69 cm;
5 Bas Klein Haneveld 44 cm. De
volgende wedstrijd is op 10 juni
in het Groene Kanaal in Eefde.

Gymvereniging 'Sparta'
AvondwandeMerdaagse

Ruim 6750 zieken en gehandicap-

ten beleven dit jaar de vakantie van

hun leven. Dankzij de Zonnebloem

en dankzij de hulp van 7000 vrij-

willigers. Door de extra voorzie-

ningen en aanpassingen die nodig

zijn. kosten deze vakanties veel

geld, U kunt de Zonnebloem hel-

pen om haar vakanties voor zieken

en gehandicapten toch betaalbaar

te houden.

de Zonnebloem1

Postbus 2100 4800 CC Breda
Tel (076)5646362
E-mail: info@zonnebloem.nl
www.zonnebloem.nl

©

Bij de gymvereniging " Sparta"
zijn ze momenteel druk in de
weer met de organisatie van de
avondwandelvierdaagse die
vanaf maandag 14 juni t/m don-
derdag 17 juni zal worden ge-
houden. En dit al voor de 37e
keer!

Het wandelfestijn heeft in al die ja-
ren niet aan populariteit ingeboet.
Zo liepen in 2002 in totaal 800
wandelaars de tocht uit. Afgelopen
jaar waren er dat 850. Volgens de
organisatie zou dat aantal zelfs ho-
ger kunnen uitvallen, indien de
verenigingen in Vorden de "stoute
schoenen" zouden aantrekken en
besluiten om ook mee te wande-
len. Tot op heden blijft het helaas
bij een paar verenigingen. Wel zijn
de plaatselijke scholen in de vier-
daagse ruim vertegenwoordigd!
Ook dit keer kunnen de wande-
laars kiezen uit twee afstanden
t.w. de 5 of 10 kilometer. Om voor
een medaille in aanmerking te ko-
men dient men minimaal drie
avonden te wandelen. Ook bestaat
de mogelijkheid om één avond te
wandelen (dagspeld).

De start is elke avond vanaf het
schoolplein van de openbare basis-
school. Indien men geen gebruik
heeft gemaakt van de voorinschrij-
ving dan kan men zich maandag-
avond 14 juni nog bij de start in-

schrijven. Voor informatie over de
tocht, inschrijven e.d. kan men
bellen met Tiny Barink, tel. (0575)
55 33 76.

Op de openingsavond wordt er
richting het buurtschap linde ge-
wandeld, dinsdag 15 juni richting
Galgengoor, woensdag 16 juni
wordt er in het buurtschap Delden
gewandeld. Op de slotavond, don-
derdag 17 juni, is er een route
rondom de kern van het dorp uit-
gezet, waarna de wandelaars zich
verzamelen bij school Het Hoge.
Daar worden ook de medailles uit-
gereikt. De muziekverenigingen
Concordia en Sursum Corda verle-
nen daarbij muzikale medewer-
king.

De avondvierdaagse eindigt op de
plek waar het elke avond begint,
bij de openbare basisschool. Hier
wordt de stoet ontbonden. Gedu-
rende deze vier dagen is de EHBO
paraat om bij het oversteken van
de wegen te helpen en om eventu-
ele blaren vakkundig te behande-
len. De avondvierdaagse wordt ge
organiseerd onder auspiciën van
de "wandelsportverenigingen",
waarvoor bepaalde regels gelden
zoals bijvoorbeeld de regels die
gelden voor het verkeer, gediscipli-
neerd wandelen e.d. Elementen
die bij "Sparta" altijd perfect wor-
den nageleefd.

Open huis politie
Zaterdag 5 juni wordt de plaat-
selijke bevolking en andere be-
langstellenden de mogelijk-
heid geboden om een kijkje te
nemen in het nieuwe politie-
bureau aan de Raadhuisstraatr.

Het gloednieuwe gebouw werd
onlangs door de politie in gebruik
genomen. De gehele dag zijn er
politiemensen aanwezig om de
bezoekers rond te leiden en tevens
bereid zijn vragen over gebouw en
het politieapparaat te beantwoor-
den. Na afloop van het open huis
'verkassen' de agenten naar de
weide bij kasteel Vorden (gemeen-
tehuis).

Daar vindt s'middags in samen-
werking met de brandweer, ram-
penbestrijding, EHBO, Rode Kruis
e.d. het tweede gedeelte van de
open dag plaats. In totaal staan er
op de weide circa 35 voertuigen
"geparkeerd".

Materieel die bovengenoemde in-
stanties bij de uitoefening van hun
taken nodig hebben en die tevens
gedemonstreerd worden. De poli-
tie uit Amsterdam is deze zater-
dagmiddag ook present. Zij geven
een demonstratie van de zoge-
naamde 'waterwerper' die bij de
bestrijding van rellen in onze
hoofdstad wordt ingezet.

Lezers schrijven ...

Met interesse volg ik de ontwikke-
lingen rondom de Poort tot het
Grote Veld. De Gemeente maakt
zich sterk voor een recreatieve in-
vulling van dat gebied om zo lees
ik 'wegvallende agrarische werk-
gelegenheid te compenseren'. Een
ogenschijnlijk redelijk argument
dat echter meteen een vraag op-
roept: "Begrijp ik dat de agrariërs
die nu hun eigen bestaan bedreigd
zien geschikte werknemers zijn
voor de nieuw te ontplooiien re
creatieve activiteiten of zijn er veel
werkloze Vordenaren die banen
zoeken in de geschetste sectoren
?" Het anwoord is duidelijk: Nee;
Het zal ongetwijfeld nieuwe ba-
nen scheppen waar geschikte Vor-
denaren voor te vinden zijn, maar
het zal vooral regionaal zijn uit-
werking hebben.

Een ander aspect is dat het opzet-
ten van de voorzieningen 'bij-
draagt aan de bescherming van
het Grote Veld' (gaan de onderne-
mers aldaar geld afdragen voor on-
derhoud van het gebied ?) en' Rust
en Inspiratie ' is een van de pijlers
waarop het plan steunt. Ieder wel-
denkend mens begrijpt dat de ont-
wikkeling van de activiteiten aan
geen van beide aspecten zal bijdra-
gen. Veel meer onstaat het beeld
van horden mensen die bepakt en
bezakt lopend en fietsend en
etend door het Grote Veld gaan
trekken. Mountainbikers kunnen
hun hart er ophalen en zullen de
paden benutten voor hun hobby.
Wat ontstaat is een gebied waarin
de druk op de natuur toeneemt en
ik vrees dat de bos- en berm-vervui-
ling , die nu al aanwezig is, grotere
vormen zal aannemen.
Dat het ook niet om de natuur-
beleving an sich gaat wordt duide-
lijk met de schets van de andere
pijler " Activiteiten en Avontuur".
Er komt een 'elk-weer-voorziening'
(volgens mij is een natuurgebied
dat al) . Deze voorziening heeft
niets te maken met 'ontsluiting'
van het Grote Veld maar is alleen
gericht op het aantrekken van gro-
te groepen mensen die niet a prio-
ri komen voor dit schitterende na-
tuurgebied.
Wat iedere weldenkende Vorde
naar weet is dat de plannen van de
Gemeente, die ingegeven zijn door
economische motieven, uitslui-
tend en alleen daardoor interes-

Het Grote Veld
sant zijn en voorbijgaan aan veel
andere belangen. Niemand zit te
wachten op horden mensen in de
buurt van ' de Poort'. De verkeers-
stromen zullen toenemen en aan-
en afvoer van die verkeersstroom
zal voor een groot deel door Vorden
of via de Wildenborchse weg gaan.
m de zomermaanden hoeft u maar
in het dorp zelf te komen en u weet
waarover ik het heb. Die proble-
men zie ik niet terug in de schets
maar zullen in de nabije toekomst
wel beslag op middelen leggen.

De rust rondom het zwembad , de
charme van het huidige bad, zal
verstoord raken, de rust in het Gro-
te Veld zal voorgoed verdwenen
zijn (er bevindt zich vlak bij de ont-
sluiting een Stilte-gebied!) en in de
loop van de tijd zal een pretpark-
achtige situatie ontstaan (hotel-
slecht weer voorziening - detail-
handel - buitensportcentrum - fo-
cus ook op de 'zakelijke markt').
Eufemistisch wordt gezegd dat
veel van die activiteiten niet' uit-
gesloten' worden: lees...dat zal er
inderdaad komen. Al die woorden
zijn zo vaag datje er in je gedach-
ten van alles bij kunt voorstellen.
Ik ga er voor het gemak maar van
uit dat het 'worst case scenario'
hier zal uitkomen. Al met al wordt
datgene wat mooi is door zijn stil-
te en rust verkwanseld aan louter
economische motieven waarbij
die plannen uitgaan van veel re
creanten die juist voor die rust
zouden komen. Een welhaast bi-
zarre tegenstrijdigheid.
Ik ben niet blind voor het verlan-
gen naar meer werkgelegenheid
en weet zeker dat ook door een
mix aan andere goede initiatieven
(met geografische spreiding over
de gemeente) en een evenwichtige
afweging van een veelheid van ver-
schillenden en tegenstrijdige be-
langen een veel betere ontwikke-
ling aan werkgelegelheid gegeven
kan worden.
De pijler 'Rust en Inspiratie' wordt
m.i. Dan ook het meest gediend
door het Grote Veld niet te 'ont-
sluiten'. Bij de pijler 'Activiteiten
en Avontuur' is mijn suggestie het
Kasteel van Vorden onder andere
als uitgangspunt te nemen.

FM. Van Zeldert
Kamphuizerweg 9

7251 KC Vorden

Hester Eggink en Anne
van Woerkom naar
eindronde toptoets!
Woensdag 9 juni belooft voor
Anne van Woerkom en Hester
Eggink een spannende dag te
worden. De Stichting Cognitief

* Talent heeft hen uitgenodigd
om samen met hun ouders die
dag naar Delft te komen. Hester
en Anne gaan dan deelnemen
aan de eindronde van de top-
toets.

's Ochtends moeten ze een verhaal
schrijven (de "alfa-opdracht") en
een wis- en natuurkundige berede-
nering van een bepaald probleem
geven (de "bèta-opdracht"). Terwijl
ze 's middags wat van Delft te zien
krijgen, buigt een jury zich over de

"*" werkstukken van hen en 25 ande-
ren. Direct daarna krijgen ze de
uitslag te horen.

TOPTOETS
De meeste leerlingen in groep 8
maken de Cito-eindtoets. Leerlin-
gen met een heel hoge score kun-
nen vervolgens deelnemen aan de
zgn. toptoets. Hester en Anne
hoorden daar dit jaar bij. Samen
met ruim duizend andere meisjes
en jongens uit heel Nederland bo-

gen ze zich op woensdagochtend
21 april over 80 opgaven op het ge
bied van rekenen, aardrijkskunde,
geschiedenis en natuurkunde. Ver-
der moesten ze in een tekst wegge-
laten woorden weer invullen. Vori-
ge week kregen ze bericht, dat ze
bij de 25 besten van het hele land
horen en daarom op 9 juni bij de
eindronde in Delft worden ver-
wacht.

TROTS
Op De Kraanvogel, de school die
Anne en Hester bezoeken, zijn ze
maar wat trots op de beide mei-
den. Overigens scheelde het heel
weinig, of zelfs een derde meisje
had de finale gehaald. Beide voor-
gaande jaren was een leerling van
De Kraanvogel ook al heel dicht in
de buurt van de eindronde ge
weest.

Hester en Anne willen woensdag
natuurlijk graag laten zien wat ze
kunnen en natuurlijk willen ze de
hoofdprijs het liefst zelf mee naar
huis nemen, maar het feit, dat ze
mee mogen doen, beschouwen ze
al als een hele eer.

Gerben Vruggink wint
Superklasse
Gerben Vruggink is er zaterdag-
middag in geslaagd om tijdens
de motorcross van de VAMC "De
Graafschaprijders" de Super-
klasse winnend af te sluiten. Hij
won beide manches. Winand
Hoenink werd tweede. Marcel
Bulten moest vanwege een val-
partij de strijd staken. Bij de
jeugd won Bas Klein Haneveld.
Niels Bekc was met wee man-
che- overwinningen de sterkste
in de klasse 125 CC. Tot hetzelf-
de resultaat kwam Jan Koop uit
Warnsveld in de recreanten-
klasse.

De uitslagen waren:
Superklasse: l Gerben Vruggink 60
punten; 2 Winand Hoenink 54; 3
Rob Groot Tjooitink 48; 4 Harold
Wolsink 48; 5 Andre Schoenaker
40 punten.
Klasse 125 CC: l Niels Beek 60 pun-
ten; 2 Jasper Groot Roessink 54; 3
Ramon v.d. Kous 48; 4 Niek Lang-
werden 46; 5 Christiaan Ligten-
berg44.
Recreanten: l Jan Koop 60 punten;
2 Harm Radstake 44; 3 Robert v.d.
Tweel 48; 4 Johan Braakhekke 44;
5 Albert van Lenning 42 punten.
Jeugd: l Bas Klein Haneveld 57
punten; 2 Enzo v.d. Kous 55; 3 Torn
Berends 52; 4 Rob ten Have 46 pun-
ten.

Lees het ook op:

Duivensport

P.V. Vorden
Eendaagse fondvlucht vanaf Ablis
over een afstand van circa 505 kilo-
meter. C. Bruinsma 1; J. Meyer
2,3,5,8,9,12,13,14,15,20; A en A
Winkels 4; H. Eykelkamp 6,14, 18;
H. Stokkink 7; Jitske Winkels
10,16,17,19; T. Wesselink 11.
Wedvlucht vanaf Reims ( 356 kilo-
meter): H. Eykelkamp 1,2,14,15; A
en A Winkels 3,11,12,16; J. Meyer
4,18; M. Tiemessen 5,7,9,13,20; H.
Stokkink 6,18; D. Gotink 10; F.
Hummelink 17; C. Bruinsma 19.

Arjan Mombarg (4e) beste
Nederlander in Bantega
Tijdens de eerste wedstrijd in
de Unive Topcompetitie, welke
zaterdag in het Friese Bantega
werd gehouden, behaalde Arjan
Mombarg een fraaie 4e plaats
en was daarmee de beste Neder-
lander. In deze marathon over
75 kilometer waren het de Nefit
mannen Cedric Michaud en Ar-
jan Mombarg die de koers be-
paalden. De gehele wedstrijd
door werd er door hen bij toer-
beurt gedemarreerd.

In de laatste fase van de strijd ge
lukte het Cedric Michaud zich van

zijn belagers te ontdoen en werd
hij de trotse winnaar. De Belgen
Frank Fliers en Kenny Pierlot ein-
digden resp. op de tweede en der-
de plaats. Arjan Mombarg werd
dus vierde met 34 seconden ach-
terstand op de Fransman Michaud.

Nationaal kampioen Arjan Smit
hield zich met het oog op het na-
tionaal kampioenschap ( zaterdag
in Vorden) rustig.
Hij was blij dat zijn ploegmakkers
Cedric Michaud en Arjan Mom-
barg zich zo positief roerden in de
kopgroep.



LUSTEN
Bijzondere dingen en speciale

gebeurtenissen verdienen een

gouden randje. Kom eens kijken

naar de uitgebreide col lect ie

schilderijlijsten in goud of één van

de vele andere kleuren.

Wij maken van uw trotse bezit een

sieraad aan de wand.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

CH deBÓs

70 JAAR

WEEKBLAD

CONTACT

FLEX4U
Voor relaties in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer,
Zutphen, zijn wij regelmatig op zoek naar:

1) ERVAREN T E L E M A R K E T E E R S

Taken: telefonische verkoop van producten/diensten aan
bedrijven en particulieren.
Profiel: commercieel, doelgericht, prettige telefoonstem.
Opleiding: MBO niveau.
Uren: parttime/fulltime, overdag en s'avonds.

2) CALLCENTER MEDEWERKERS

Taken: houden van en registeren van telefonische
servicegesprekken, zowel in- als outbound.
Profiel: klantvriendelijk, doortastend, prettige telefoonstem.
Opleiding: MBO niveau.
Uren: parttime/fulltime, overdag

3) COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST

Taken: orders bewaken, klanten te woord staan, administratie,
mailingen verzorgen.
Profiel: accuraat, zelfstandig kunnen werken.
Opleiding: MBO+ werk- en denkniveau.
Uren: parttime/fulltime, overdag.

FLEX4U A L M E N Uw reactie kunt u richten aan Sabine Oldenhave

Postbus 107-7200 AC Zutphen / Scheggertdijk 22-7218 NB Almen

T [0575] 438000 F [0492] 345550 E s.oldenhLavefBflex4u.com

KEUKEN..?!
Spoorstraat 28

7261 AE Ruurlo

tel.: 0573 - 452 000

OPENINGSTIJDEN: ma.13.30-17.30 u.
di. t/m vrij. 09.00-17.30 u. vrij. ook 19.00-21.00 u.
zat. 09.00-13.00 u. Tussen de middag gesloten.

Het Hoge Broek
Dierenpension

Groepshuisvesting voor uw huisdier

Wichmondseweg 49 • 7255 KZ Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 54 79 • www.dierenpension.biz

Kleuren kiezen
is een vak

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Weevers

JUBILEUM-
ACTIE

50%
KORTING

a

70 JAAR

WEEKBLAD

CONTACT

op uw geboorte- of huwelijksadvertentie als u de kaarten
laat drukken bij Drukkerij Weevers, Vorden.

U kunt ook bestellen bij onze filialen.

d r u k k e r i j

Ruime keus uit onze
monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVO DRUK, TEL (0575) 51 23 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 45 12 86

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23

msgm HARMSEN
Zelhemseweg 21Zelhemseweg 21

iafai.MÉia Bedrijventerrein Winkelskamp
•LIJMl 7255 PS Hengelo

Tel.: 0575-464000

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bek/eed

mef een oersferk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd excl. zijkanten

voor slechts € 189.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, frap, gong en overloop totaal

16 m2, keuken 8 m2 a//es uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapijt of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97 / 06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS



Autogordels en airbags Belastinginvullers ouderenbonden
ondersteunen mensen bij aangifte

Airbags betekenen een minder
grote verbetering van de ver-
keersveiligheid dan wel eens
wordt gedacht. De gordel dra-
gen is effectiever, maakt min-
der lawaai en is veel goedkoper!

AIRBAGS
Steeds meer moderne auto's zijn
standaard of tegen meerprijs uit-
gerust met airbags. Airbags zijn
kunststof zakken die in het geval
van een ernstige botsing in een
oogwenk worden opgeblazen. Ze
fungeren dan als een luchtkussen
om de inzittenden van de auto op
te vangen. De voornaamste types
airbag zitten in het stuurwiel en in
het dashboard voor de passagier.
Meer geavanceerde versies treffen
we onder andere opzij van de inzit-
tenden aan, om hen bij een bot-
sing ook zijdelings te beschermen.

GERINGE MEERWAARDE
BOVEN AUTOGORDEL
Toch is de meerwaarde van een air-
bag boven goed gedragen autogor-
dels gering. Dat blijkt uit een Ame-
rikaans onderzoek, met de volgen-
de resultaten:

nen worden bereikt als toen 20%
meer mensen hun gordel hadden
gedragen. Anders gezegd: als ieder-
een de gordel zou dragen waar-
voor hij/zij al betaald heeft was dat
net zo effectief als dure airbags in
alle auto's. En een stuk goedkoper.

GEEN INVLOED OP
DRAAGPERCENTAGE GORDEL
Aanvankelijk werd gevreesd dat
mensen in auto's met airbags min-
der de gordel zouden gaan dragen.
Dat is gelukkig niet gebeurd: in
Nederland stijgt het gordel-draag-
percentage nog steeds.

VERWONDINGEN DOOR AIRBAG
De airbag voorkomt niet alleen
ernstige verwondingen maar kan
ook verwondingen veroorzaken.
Het -meestal geringe- letsel bij vol-
wassenen ontstaat tijdens het op-
blazen van de airbag, vooral als de
inzittenden geen gordel dragen en
daardoor te ver naar voren zitten.
En dan is er het bizarre verhaal
van de pijproker die een zware bot-
sing in eerste instantie overleefde.
Tot de airbag alsnog werd opgebla-
zen...

achterwaarts geplaatst kinderzitje
zaten. In auto's met airbags moe-
ten kinderzitjes dus beslist op de
achterbank worden geplaatst, of
de rechterairbag moet worden uit-
geschakeld als dat kan. In nieuwe
personenauto's met een passagier-
sairbag zit daarvoor een waarschu-
wingssticker.

GOOCHEM
In de periode van half maart tot
eind mei loopt landelijk onder het
motto 'Gordels om, ook achterin.
Daar kun je mee thuiskomen' een
voorlichtingscampagne die tot
doel heeft het gebruik van auto-
gordels te stimuleren, vooral op de
achterbank. Mascotte van deze
campagne is Goochem het Gordel-
dier, dat onder andere in radio- en
tv-spots zijn opwachting maakt.
De politie controleert ook extra op
het gebruik van autogordels. Nade-
re informatie vindt u op
www.daarkunjemeethuiskomen.n
l en www.gordeldier.nl.

Bron: Regionaal Orgaan Verkeers-
veiligheid Gelderland

DE STAP...

...van niet dragen naar wél dragen van de gordel

...van niet dragen naar alleen de airbag

...van gordel dragen naar gordel + airbag

GEEFT...

40% minder kans op ernstig letsel

17% minder kans op ernstig letsel

8% minder kans op ernstig letsel

Eenjaar of tien geleden is uitgere-
kend dat als alle auto's in Neder-
land toen een airbag hadden ge-
had, er 12% minder slachtoffers
onder de voorinzittenden van per-
sonenauto's waren gevallen.
Diezelfde besparing had ook kun-

AIRBAG GEVAAR VOOR
KINDEREN
Maar voor kinderen kunnen air-
bags levensgevaarlijk zijn. Er zijn
zelfs kinderen door de airbag ge-
dood. Dat waren vooral jonge kin-
deren die op de voorstoel in een

VOOR MEER INFORMATIE
Regionaal Orgaan Verkeersveilig-
heid Gelderland
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM
Email: rovg@prv.gelderland.nl
ROVG-site: www.rovg.nl

'De Knupduukskes'

'Burgemeester Nilson van Em-
maboda was maar wat blij met
het cadeau dat hij van ons
kreeg overhandigd', aldus Ina
Eskes, net terug van een vijf
daagse trip met 'De Knup-
duukskes' naar Zweden.

(Het gezelschap keerde zondag-
avond tegen het middernachtelijk
uur in Vorden terug). Een cadeau-
tje (een ets) dat het Vordense ge-
meentebestuur aan de dansgroep
had meegeven voor hun collega's
in Zweden.

'De Knupduukskes' waren in Zwe-
den te gast bij de groep "Vissefj ar-
da folksdanslag", waar de Vorden-
se boerendansers al eens eerder
(1997) op bezoek waren. In Emma-
boda, een plaats qua inwonertal
gelijk aan Vorden, waren ook de
dansvrienden uit het Noorse Oys-
tese aanwezig.

Hier waren 'De Knupduukskes' in
2002 op bezoek. Tijdens het ver-
blijf in Zweden stonden er 2 optre-
dens op het programma, één op de
markt in Emmaboda en een optre

den tijdens de ontvangst door het
gemeentebestuur. Daarnaast wer-
den er diverse uitstapjes gemaakt,
waaronder een bezoek aan het ei-
land Öland (140 kilometer lang en
16 kilometer breed). "Een prachtig
eiland met een schitterend na-
tuurgebied voor vogels.

Een goeie tip om daar de vakantie
door te brengen", aldus Ina Eskes.
Het ligt in de bedoeling dat dans-
groepen uit Emmaboda en Oystese
in 2007 een tegenbezoek aan Vor-
den brengen.

Belastingdienst stuurt 376.000
brieven over TBU-regeling (o.a.
ziektekosten)
>
Op aandringen van de gezamenlij-
ke ouderenbonden stuurt de
Belastingdienst vanaf vandaag
376.000 mensen, waaronder
250.000 65-plussers, een brief om
hen te wijzen op de regeling Tege-
moetkoming buitengewone uitga-
ven (Tbu).

Mensen met een minimaal inko-
men en relatief hoge ziektekosten
komen in aanmerking voor deze
regeling. Het bedrag dat mensen
terug kunnen vorderen kan aan-
zienlijk zijn. De ruim 1000 vrijwil-
lige belastinginvullers van de AN-
BO, PCOB en Unie KBO staan klaar
om deze mensen te helpen bij het
invullen van hun T-biljet.

Eind 2003 besloot het kabinet tot
invoering van een tegemoetko-
mingregeling voor burgers met
een laag inkomen en relatief hoge
ziektekosten. Het tijdelijke besluit
regelt een tegemoetkoming in de
buitengewone uitgaven (Tbu) via
fiscale weg. Dat wil zeggen dat
mensen die in aanmerking komen
voor deze regeling zelf eerst (vrij-
willig) aangifte moeten doen voor
de inkomstenbelasting. Nadat de
aangifte is behandeld door de Be-
lastingdienst, krijgt de betrokkene
automatisch bericht (beschikking)
over de tegemoetkomingregeling.

Het kabinet heeft deze tijdelijke
maatregel genomen om het verlies
in koopkracht over de jaren 2004
en 2005 deels te compenseren. De
Belastingdienst voert de Tbu-rege-
ling uit in opdracht van het minis-
terie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport (VWS).

In de brief die de Belastingdienst
verstuurt, wordt ondermeer ge-
wezen op het belastingproject van
de ouderenorganisaties wanneer
hulp bij aangifte gewenst is. De be-
lastinginvullers hebben tot l april
2004 reeds meer dan 17.000 aan-
giftes verwerkt, en geschat wordt
dat er voor meer dan EUR 3 mil-
joen euro teruggevraagd wordt
aan te veel betaalde belasting.

De ouderenorganisaties juichen
het initiatief van het ministerie en
de Belastingdienst van harte toe,
aangezien dit één van de maatre-
gelen is om de toenemende armoe-
de onder 65-plussers te verlichten.
Vorige week nog riepen de ANBO,
PCOB en Unie KBO hun afdelingen
op actie te ondernemen bij hun ge-
meente, door deze te bewegen
meer duidelijkheid te geven over
de financiële mogelijkheden die
een gemeente heeft voor mensen
met een minimaal inkomen.

Bij de plaatselijke Ouderenbonden
kunt u terecht voor hulp bij het
invullen van deze belastingvoor-
ziening.

Zonen uit drie zigeunerfamilies

Midzomeravondconcert
van Sonnekai
ZONDAGAVOND 20 JUNI
ORANGERIE HUIZE RUUR1O
Aan de vooravond van de langste
dag is het weer feest in de Orange-
rie bij Huize Ruurlo. Het zigeuner-
orkest Sonnekai brengt dan'een
schitterend Midzomeravondcon-
cert met Gipsy Jazz in de traditie
van de befaamde 'Hot Club de
France'.

Het jeugdige gezelschap, de oud-
ste van de vier musici is net vijfen-
twintig, wordt gevormd door zo-
nen uit drie muzikaal wereldver-
maarde zigeunerfamilies: Rein-
hardt, Rosenberg en Weiss. De for-
matie bestaat uit Watti Rosenberg
(viool), Faifie Reinhardt (gitaar),
Sammy Weiss (gitaar) en Fremdo
Rosenberg (basgitaar).

De jongens van Sonnekai spelen
fantastisch. Hun debuut-cd kreeg
al meteen internationaal lovende
kritieken. De bekende muziekre-

censent en gipsy-kenner Tschavolo
Schmitt schreef: "In heel Frank-
rijk, België en Duitsland ben ik
nog niet zo'n goede swingband te-
gengekomen."

ORGANISATIE EN
KAARTVERKOOP
Het concert vindt plaats onder
auspiciën van de Group Ruurlo
for Arts and Music (GRAM). De gro-
te zaal van de Orangerie in de
mooie kasteeltuin van Huize Ruur-
lo wordt ter beschikking van de or-
ganisatoren gesteld door Metos
Rendisk Grootkeukentechnieken
te Ruurlo.

De organisatie is in handen van
Ineke en Arend Voortman (Klan-
derman Communicatie/Research),
Slootsdijk 9, 7261 SB Ruurlo; tele-
foon: (0573) 49 18 10 of 45 20 75;
e-mail: a.j.voortman@planet.nl
Zie eventueel ook de website:
www.gram-online.tk

Tennis leeft in Oost Gelderland
Met Pinksteren is op de banen
van tennisvereniging Dinxperlo
het officiële startsein gegeven
worden voor het 18e Oost Gel-
ders Tennis Circuit.

In Oost Gelderland een zeer ver-
trouwt element binnen de tennis-
sport. Op 8 parken, startend in
Dinxperlo op 31 mei en daarop
volgend in de plaatsen Gendrin-
gen, Lochem, Zevenaar, Ruurlo,
Vorden, Borculo en Winterswijk,
zal gestreden worden om deel te
mogen nemen aan het Masters-
toernooi dat gehouden zal worden
op 17 t/m 19 september in Gen-
dringen.

Slechts de 8 beste spelers uit elke
categorie kunnen daaraan deel-
nemen.

De laatste jaren is er een duidelij-
ke grotere deelname en wordt de

kwaliteit van de diverse toernooi-
en steeds beter. Mede door de inzet
van vele vrijwilligers uit de diverse
verenigingen en de inzet van de
sponsoren Drukkerij Weevers te
Vorden en Accon met vestigingen
in Lochem, Winterswijk en Doetin-
chem en het OGTC bestuur, dat de
Masters organiseert, leeft tennis in
Oost Gelderland.

Een bijzonder woord van welkom
is op zijn plaats voor de nieuw-
komer dit jaar: VTP Vorden.

DE 8 TOERNOOIEN
VINDEN PLAATS OP:
31 mei t/m 6 juni Dinxperlo
21 juni t/m 27 juni Gendringen
28 juni t/m 4 juli Lochem
26 juli t/m l augustus Zevenaar
2 augustus t/m 8 augustus Ruurlo
9 augustus t/m 15 augustus Vorden
16 aug. t/m 22 augustus Borculo
30 aug. t/m 5 sept. Winterswijk
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Warnsveldse Zelfstandigheid
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We e ver s
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

D D

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL. (0575) 5123 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 4512 86

LICHTEIWOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23



Nationale Straatspeeldag 2004 op woensdag 9 juni

Doet u ook mee op deze dag?
Op woensdag 9 juni vindt de 15e Nationale Straatspeeldag van
verkeersveiligheidsorganisatie 3VO plaats. Duizenden straten
worden weer afgesloten voor verkeer en veranderen in speelstra-
ten voor de kinderen. En ook gemeenten worden uitgenodigd om
een gevaarlijke situatie in de buurt aan te pakken. Doet u ook
mee?

Dat kan anders!
Centraal staat dit jaar de Dat-Kan-
Anders-actie, waarmee kinderen
kunnen zorgen dat een gevaar-
lijke verkeerssituatie in de buurt
weer veilig wordt. Met uw hulp
kunnen de kinderen een Dat-Kan-
Anders-prikker maken en op 9 juni
plaatsen in aanwezigheid van bur-
gemeester, wethouder, raadslid of
ambtenaar. Zij kunnen de aanpak
van het gevaarlijke punt op het
prioriteitenlijstje van de gemeen-
te zetten.

heid van kinderen in het verkeer
steeds meer in het gedrang. Veel
ouders laten uit angst voor het
verkeer hun kinderen niet alleen
buitenspelen of zelfstandig naar
school gaan. Zo missen kinderen
ervaringen die belangrijk zijn voor
hun ontwikkeling. Een actie als de
Straatspeeldag is hard nodig om
de straat aan de kinderen te
geven en om een gevaarlijk kruis-
punt of een verkeersonveilige
route naar school of de sportclub
aan te pakken.

Helpt het?
Veel oud-deelnemers vinden dat
de actie heeft geholpen hun
buurt veiliger en kindvriendelijker
te maken. De Straatspeeldag heeft
buurtbewoners bijvoorbeeld
meer bewust gemaakt van hun
verkeersgedrag. Verder is in bijna
40% van de deelnemende buur-
ten binnen twee jaar een veiliger
inrichting van hun buurt tot stand
gekomen. Ook vinden veel deel-

Speeldag nemers dat door de Straat-
De Nationale Straatspeeldag 2004 speeldag het contact met de
is ook een dag waarop veel gemeente is verbeterd,
gespeeld wordt. Net zoals in de
afgelopen jaren kunt u uw straat
voor één dag afsluiten voor alle
verkeer. Als deelnemer bepaalt u
zelf of u er een groot of klein eve-
nement van maakt.

Waarom een
Straatspeeldag?
Kinderen zijn graag buiten.
Jammer genoeg komt de veilig-

Hoe pak ik de Dat-Kan-Andersactie aan?
Ga eens met kinderen de routes langs die ze nemen naar school,
het buurthuis, de bibliotheek of de sportclub. Welke gevaarlijke
plekken komen ze hier tegen? Waarom zijn ze gevaarlijk en wat
zou er verbeterd kunnen worden?
Voor de Straatspeeldag kunt u een vertegenwoordiger van de
gemeente uitnodigen om de plekken waar de Dat-Kan-Anders-
prikkers staan te bezoeken. Uiteraard geven de kinderen zelf uit-
leg wat er gevaarlijk aan is en wat er anders kan.

Zie voor de werkbeschrijving van de prikker:
www.3vo.nl/straatspeeldag.

Aanmelden Straatspeeldag Meer informatie
Als u zich aanmeldt, bevindt u zich in goed gezelschap. Jaarlijks
doen zo'n 25.000 vrijwilligers en 186.000 kinderen mee aan de
Straatspeeldag. Samen sluiten zij 2.300 straten af voor het verkeer
om duidelijk te maken dat het veiliger moet en kan!

U kunt zich aanmelden bij 3VO:
• tel.: 035 - 524 88 71
• per e-mail: info@3vo.nl
• via internet: www.3vo.nl/straatspeeldag
• met onderstaande bon: • per fax: 035 - 526 38 21

• in een gefrankeerde envelop naar:

3VO Straatspeeldag, Postbus 423,1270 AK Huizen

Voor meer informatie over de
Straatspeeldag en de Dat-
Kan-Anders-actie kunt u
terecht op onze website:
www.3vo.nl/straatspeeldag
en bij het Infocentrum van
3VO, tel. (035) 524 88 71

Ja, ik doe mee:
@J Wij willen de Straatspeeldag gaan organiseren in de volgende straat/straten:

Gemeente:

Straat: 1.

2.

3.

Om de onderlinge contacten in uw gemeente te bevorderen, willen wij uw straatnaam en tel.nr.
op internet plaatsen. Wij hebben U wel U geen bezwaar tegen publicatie van naam en tel.nr. op
internet.

Contactpersoon dhr/mw/:

Naam organisatie/school:

Mijn adresgegevens zijn:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Datum:

Handtekening:

Ik wil samen met 3VO de verkeersveiligheid in mijn buurt verbeteren.
Q Ik word daarom lid van 3VO voor € 13,60 per jaar.

Q Ik wil me ook buiten de Straatspeeldag inzetten als vrijwilliger. voor veilig verkeer



« wit u erover Stwille weten.

in het bepa,en en de

Transplantatiecoördinator Willem Hordijk dagelijks
geconfronteerd met verdriet en wanhoop

"Er zijn nog heel veel
mensen te helpen"
Stel: je staat op de Intensive Care bij het bed van een geliefde. Je hebt net te horen gekregen dat je
vriend, kind of echtgenoot niet zal overleven. Word je plotseling geconfronteerd met de vraag of
zijn of haar organen gebruikt mogen worden voor transplantatiedoeleinden. U moet meteen beslis-
sen! Maar u weet eigenlijk niet wat het slachtoffer zélf gewild zou hebben. Hoe reageert u?

"Veel te weinig mensen laten hun donorbesluit
registreren", meent Willem Hordijk, transplanta-
tiecoördinator in het Universitair Medisch Cen-
trum St. Radboud in Nijmegen. 'Te vaak nog
wordt het besluit overgelaten aan de nabestaan-
den. Deze worden dan op een pijnlijk moment
voor een moeilijke keuze gesteld. Niet zelden
weigert de familie omdat niet bekend is wat de
overledene zélf gewild zou hebben. Of omdat ze
niet durven beslissen. Dat is wel te begrijpen,
maar gaat tóch ten koste van een waardevolle
donor. Jammer, want er zijn nog heel veel men-
sen te helpen!"

Hartverscheurend

Dat potentieel geschikte donoren hun toestemming
zo vaak niet geregistreerd hebben, is iets waarin zo-
wel nabestaanden als artsen en verpleegkundigen
maar moeilijk kunnen berusten, meent Hordijk. In
de gesprekken die transplantatiecoördinatoren in
ziekenhuizen met potentiële orgaandonoren voe-
ren, komt vaak naar voren, dat er eigenlijk geen en-
kele principiële reden is om geen orgaandonor te
zijn. Het registreren van het donorschap is dan een-
voudigweg vooruitgeschoven en het dilemma dat
daardoor wellicht straks op de schouders van de
nabestaanden wordt afgeschoven, is compleet over

Wanhoop

"Het familie of nabestaanden aan het sterfbed
om toestemming moeten vragen, is voor alle
betrokkenen een zware belasting", zegt Willem
Hordijk. "Je kunt die vraag vaak pas stellen als
de patiënt al op het punt van overlijden staat,
of erger nog: al klinisch overleden is, maar nog
wel kunstmatig beademd wordt. Voor de omge-
ving is dat een heel moeilijk moment. Over-
mand door verdriet, ongeloof en wanhoop is de
familieweigering dan goed te begrijpen, maar
gaat wél ten koste van de transplantatiepatiënt
die nu nóg langer moet wachten op een ge-
schikt donororgaan. Dat maakt de situatie nog
treuriger. Denk maar eens aan het lot van al die
nierpatiënten die gemiddeld vier tot vijfjaar een
lijdensweg doorlopen en soms niet eens meer
aan een operatie toekomen. Had de overledene
zijn of haar donorbesluit nu maar geregistreerd
of eerder aan de familie kenbaar gemaakt, dan
was het extra verdriet voor de nabestaanden en
het verloren gaan van een geschikte donor hele-
maal niet nodig geweest."

het hoofd gezien. Pas als de patiënten in het zie-
kenhuis worden geconfronteerd met de hartver-
scheurende taferelen die zich rond andere bedden
afspelen, begint men te begrijpen wat men de na-
bestaanden aandoet door het onderwerp orgaan-
donatie niet eerder met de familie te bespreken. Zo
beaamt de Nijmeegse transplantatiecoördinator.

Leed voorkomen

Onder het motto 'Doe anderen niet aan wat u
wenst dat anderen ook u niet aandoen' wordt in
de praktijk dan snel erkend dat je nabestaanden
eigenlijk niet voor zo'n zwaar dilemma moet stel-
len. "Ik houd de patiënt dan voor dat de enige ze-
kere manier om deze situatie te voorkomen, is
nu, zélf de beslissing te nemen en de donorbe-
reidheid direct vast te leggen in het Donorregis-
ter", zegt Hordijk. "Dat scheelt de nabestaanden
straks extra leed en discussie op een pijnlijk mo-
ment, en biedt hen naast het verdriet wellicht de
troost dat met het donorschap van de overledene
het leven van iemand anders is gered."

Meer informatie, bel donorvoorlichting:
0900-8212166 of 0900-BELDONOR

(ma t/m vr van 8.30 tot 19.00, € O, l O ct./min.)

Weet u het al
van elkaar?
'Robert weet het van Roos. Weet u het al van elkaar?' Heeft u ze al
gezien, de advertenties waarin bekende Nederlanders bekennen dat
zij iets van elkaar weten? Wat ze weten? Of ze (nier)donor willen
zijn. Een vraag die Robert ten Brink trouwens ook stelt aan zijn kan-
didaat in de Lotto Weekend Miljonairs. Het is tv-reclame dat onder-
deel is van de campagne 'Nierdonor Ja/Nee. Weet u het al van el-
kaar?'

Met 'Nierdonor Ja/Nee. Weet u het
al van elkaar?' willen de Nierstich-
ting Nederland en de Nierpatiën-
ten Vereniging Nederland (NVN)
het donorentekort aanpakken.
In Nederland is de gemiddelde
wachttijd voor een niertransplan-
tatie 4,5 jaar en dat is veel te lang.
Verschillende bekende Nederlan-
ders hebben hun partners
inmiddels laten weten of
zij na hun overlijden
(nier)donor willen zijn.

De Nierstichting en de
NVN roepen alle Neder-
landers op hun naasten
te laten weten hoe ze
denken over donatie en
transplantatie. Wie nu laat
weten of hij/zij (nier)donor
wil zijn, kan een eventuele be-
slissing later vergemakkelijken.
Iedereen kan z'n keuze op
een bijzondere manier
kenbaar maken via
de speciale cam-
pagne-website

Robert ten Brink in
Lotto Weekend
Miljonairs:

"Wilt u
nierdonor
zijn?'

www.weetuhetalvanelkaar.nl.
Daarop zijn een bijzonder spel en
e-cards te vinden, maar ook erva-
ringen van wachtende en getrans-
planteerde nierpatiënten en fei-
ten, cijfers en andere informatie
over nierdonatie. Een bezoek aan
www.weetuhetalvanelkaar.nl is

dan ook zeker de moei-
te waard voor ie-

dereen die meer
wil weten over

(nier)dona-
tie.



BESTSELLER! "Lekker cool
op een warme dag!"

BESTSELLER!

Queens
Soft ice cups
6 stuks
Doos 900 ml. 2

IJsbergsla
Per krop

Mars, Bounty, Twix, Snickers
of Snickers Cruncher

Pak 10 stuks 3*4*

PLUS
appeltaart*

doorsnede 19 cm.
Blister J+&3

* Niet bij alle PLUS-supermarkten verkrijgbaar

Coca Cola
Diverse smaken

Fles 150 cl. 0^6 Doos 290-370 gram 2.39

Varkensschnitzels
Naturel of gepaneerd
500 gram Mfi

BESTSELLER!

La*'s ^Superchips
of light chips
Diverse smaken
Zak 170-200 gram

GARANDEERD

ERGENS
EDKOPER

PLUS
Haring

Duobak 4 stuks

Dr. Oetker
Ristorante pizza

Diverse smaken

Bon Appetit
Jonge kaas
Vacuüm verpakt

Kilostuk b&ï

PLUS
Wasmiddel
Ultra of color pak 1350 gram.
Hoofdwas of color vloeibaar
flacon 1500 ml. Of wasmiddel-
tabletten doos a 32 stuks
Per

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

Knorr
Wereldgerechten

Diverse soorten
Pak 127-324 gram

CECARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald.

Magere
hamlappen

Fijn volkorenbrood
Heel ca. 800 gram

TT O*

PLUS Kogelman Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
Borculoseweg 1 maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00
7261 BG Ruurlo vriJd^ « l̂ OQ ?242 EC Lochem vrijdag 8.00-21.00

Tel. 0573 - 453552 zaterdag 8.00-18.00 Tel. 0573 - 251056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

«PLUS
23/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 3 t/m zaterdag 5 juni 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen van 16 jaar en ouder.

Opgeteld de beste!
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