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Bevolking kan zich wel vinden
in het plan 'Centrumvisie Vorden'

'Meistershuus'oftewel 'pand van Sietema'

Op bijgaande foto is, zoals het
in Vorden wordt genoemd, het
"huis van Sietsma" afgebeeld.
(Het woonhuis links naast de
bibliotheek). Vele wat oudere
Vordenaren zullen zich her-
inneren dat de woning ooit
bekend stond als het "meisters-
huus", een woning waar het
schoolhoofd van de openbare
school woonde.

Ook heeft daar tal van jaren
mevrouw Romville en kinderen
gewoond. Hoe dan ook een veel
besproken huis, dat in de ogen van
het stedebouwkundig adviesbu-
reau Pouderoyen Compangnons,
t.z.t. gesloopt moet worden om
zodoende ruimte te creëren voor
een groot, ruimtelijk evenemen-
tenplein.

Een onderdeel van het ontwerp
"Centrumvisie Vorden" waarin
aangegeven hoe Vorden er over
ruim een kwart eeuw zou moeten
uitzien. Het adviesbureau heeft
met het opstellen van het ontwerp
hulp gehad van een zgn. "Klank-
bordgroep", een groep mensen uit
alle geledingen van de Vordense
bevolking. In een stampvolle zaal
van Hotel Bakker (vorige week

dinsdagavond) luisterde men aan-
dachtig naar onder meer de uitleg
van de plannen door Jan Bruin
van genoemd adviesbureau Poude-
royen Compagnons.

Een duidelijke uitleg, waarbij
eigenlijk het "huis van Sietsma"
het meest besproken onderwerp
was. Op de plannen op zich, vanuit
de zaal meer lof dan kritiek.

Echter met het plan om het huis
van Sietsma te slopen, hadden
sommigen toch wel moeite. Jan
Bruin kon zich dat wel voorstellen.
"Het slopen van dit pand is ook
jammer, stedebouwkundig gezien
staat deze woning op een totaal
verkeerde plaats. Wil je echter
plannen realiseren, dan moetje af-
wegingen maken en dat betekent
in onze visie, slopen", zo sprak
Bruin.

Wel zal het adviesbureau een voor-
stel van één van de aanwezigen
onderzoeken die zei "geef dit pand
een horeca-functie". Ook werd ge-
opperd "slopen en op een andere
plek weer opbouwen". Volgens Jan
Bruin staat nog niets vast, het plan
geeft alleen een bepaalde richting
(visie) aan. Voor de Vordense ge-

meenschap is het gelukkig dat de
"Centrumvisie" pas over een hele
lange tijd gerealiseerd zal worden.

Jan Bruin sprak op gegeven mo-
ment namelijk over het hier en
daar "uitruilen" van gronden en
particuliere eigendommen die in
het geding zijn. "De particulier zal
altijd het laatste woord hebben.

Het belang van het plan is namelijk
niet zwaar genoeg voor een ont-
eigeningsprocedure", aldus Bruin.
(Vorden heeft in het verleden wel
eens meer "grote" schetsplannen
besproken, die voortijdig eindig-
den vanwege de vele bezwaren.
Het is te hopen dat deze "Centrum-
visie" in de toekomst wel gereali-
seerd wordt, want de bevolking
kan zich in grote lijnen wel vinden
in deze visie, zo bleek vorige week
dinsdag red.)

Het plan "Centrumvisie Vorden"
stond uitvoerig beschreven in
"Contact" van woensdag 21 mei
in de kolommen van "Nieuws en
Informatie" van de gemeente. Ook
kunt U de schetsen en de "Nota
van Uitgangspunten" bekijken op
de website van de gemeente Vorden
www.Vorden.nl

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest
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zalen tot 1000 personen
schietkelder

De Nieuwe Aanleg * bowlingbanen
• kegelbanen

Scheggertdijk 10, 7218 NA Almen - Tel. (0575) 43 12 96 - Fax (0575) 43 17 33

Inleveren berichten
en advertenties

In verband met bedrijfssluiting
op maandag 9 juni,

Tweede Pinksterdag,
inlevering van berichten en

advertenties

vrijdagmorgen 6 juni
voor 9 uur.
De redactie.

G e m e e n t e V o r d e n

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

2e Pinksterdag open
van 11.00 tot 17.00 uur

Telefoon
Internet

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

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 8 juni Pinksteren 10.00 uur ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 juni Pinksteren 10.00 uur ds. A. Hagoort dienst voor jong
en oud zending.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 juni Pinksteren 10.00 uur ds. D. Westerneng (bevestigen
ouderling); 19.00 uur BJ. Heusinkveld (Daarle).

R.K. kerk Vorden
Zondag 8 juni Pinksteren 10.00 uur pastor Vrehe Eucharistie-
viering m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 7juni 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. volkszang.
Zondag 8 juni 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. dames-/heren-
koor.
Maandag 9 juni 10.00 uur Woord-/Communiedienst m.m.v. da-
meskoor.

Weekendwacht pastores
8 en 9 juni H. Jacobs, Keijenborg, telefoon (0575) 46 13 14.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar
naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen
optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak
gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de
huisartsenpost te bezoeken dan komt er een 'rijdende huis-
arts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd
in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in
Zutphen.

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

Tandarts
7 t/m 9 juni (Pinksteren) G.M. Wolsink, Laren, telefoon (0573) 40 21 24.
31 mei-ljuni P.J. Waart, Barchem, telefoon (0573) 44 17 44.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00
uur.



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

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

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

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

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

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

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

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wehme)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk. Vorden: Zutphenseweg Ie, tel. (0575)
55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Tliuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraam-
zorg en Jeugdgezondheidszorg.

Quintes Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
uur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033) 46 25 678.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs (0575) 44 19
42.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke. telefoon (0575) 55 12 56.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereik-
baar. Tel. (0575) 45 20 20.
Hannie ten Hoopen, Praktijk voor Rouwbegeleiding. Tel.
(0575)46 1332.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur. zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 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
elke 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.
Personcnalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksue-
le mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Borculose-
weg 40, Ruurlo. tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen (0315)
68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking
Informatie en aanmelding: Humanitas District Oost, tel. (0575)
546057.

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zi jn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier
gezette regels: elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling: als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,25 administratiekosten in re-
kening gebracht. Anonieme of dubieuze
opgaven worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis herplaatst,
de geplaatste advertentie dient wel ver-
rekend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Het mooie weer komt in
zicht. Verbeter uw gezond-
heid, energie en gewicht.
Gratis vetmeting! Bel (0575) 46
32 05 Jerna Bruggink.

• Grote inboedelverkoop 2e
Pinksterdag maandag 9 juni.
Aanvang 10.00 uur tot 17.00
uur. Van bureaustoel tot rola-
tor, van camouflagehemden tot
afdekzeil. Van antiek tot nieuw.
Te veel om op te noemen.
Baakhofstraat 4 bij ruïne weg
Baak-Steenderen. Inl. 06 509
76358.

• Stichting CCK, Kranenburgs
Belang en Kranenburgs Car-
naval organiseren „Zomer-
spektakel Kranenburg" op
het feestterrein in het Jonkers-
bos te Kranenburg. Vrijdag 13
juni vogelschieten, aanvang
19.00 uur. Zaterdag 14 juni
kinderspelen aanvang 12.45
uur. Pats Boem Show: open
podium, info en opgave (0575)
55 91 49, aanvang 16.30 uur.
Bosfeest m.m.v. rock and roll-
band „The Hurricanes", aan-
vang 20.30 uur.

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

• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens sta-
len steiger. Vorden, 06 5532
2413.

• Hebt u nog bruikbare spul-
len voor de rommelmarkt van
muziekvereniging „Crescendo"
uit Hengelo op 21 juni? bel dan
(0575)461782.

• Te huur aangeboden: ka-
mers. In Ruurlo, volledige ver-
zorging en vol pension. De Ja-
ger, Stationsstraat 20, tel.
(0573) 45 37 60.

• Voetreflextherapie. Wilt u
ontspannen op vakantie, of
heeft u . vaak lichamelijke
klachten? Probeer dan eens
Voetreflextherapie. Info (0575)
55 1989.

• Heeft u last van wespen?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
55 32 83, b.g.g. 0651106955.

COMPUTER?

www.decorsign.nl
computers

componenten
software

en service!
Groenloseweg 48 Ruurlo

Tel.(0573)454109

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

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curi-
osa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315) 24 11 69,
www.tcrenovatie.com

• Het Museum voor Heiligen-
beelden is niet alleen op Eerste
Pinksterdag geopend, ook op
Tweede Pinksterdag kunt u
het museum in de Antoniuskerk
op de Kranenburg bezoeken.
Openingstijden beide dagen
van 12.00 tot 17.00 uur.

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 13 36.

• Collega's timmerfabriek
Besseling b.v. Bedankt voor
jullie cadeau. Abraham.

• Aangeboden in de vakantie-
periode 10 juli - 10 augustus:
bewoning van uw huis incl.
oppas huisdieren en verzor-
ging tuin. Voor nader overleg
en kennismaking 06 22395692.

• Te koop: konijnerv/cavia-
kooi voor binnen, 100 x 50 cm;
rolluik maat 215 x 90 cm; dak-
pannen sneldekkers, 100
stuks. Tel. 06 20433975.

• Gevraagd: meisje (plm. 16
jaar) voor huishoudelijke hulp
op de zaterdagmorgen. Met in-
gang van augustus. Brieven on-
der nr. V 14-1 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden.

• Het Museum voor Heiligen-
beelden is niet alleen op Eerste
Rnksterdag geopend, ook op
Tweede Pinksterdag kunt u
het museum in de Antoniuskerk
op de Kranenburg bezoeken.
Openingstijden beide dagen
van 12.00 tot 17.00 uur.

• Te koop: Paradiso vouwwa-
gen, bj. 1984 i.z.g.st. compleet.
Tel. 55 32 77.

• Werkende vrouw (38) zoekt:
zelfst. woonruimte, liefst met
moes-/siertuin. Tel. (0575) 56
48 12 of 06 11095225.

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp. A. Siemerink, Zutphense-
weg 7, tel. 55 15 05.

• Gratis af te halen: jonge
poesjes. Kunnen weg per di-
rect. Tel. (0575) 55 51 97 of 06
20545412.

• Met de ananas van de
Wereldwinkel steunt u een
schoolproject in Zuid-Afrika.
Deze maand ook nog extra
voordelig!

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

• Het Museum voor Heiligen-
beelden is niet alleen op Eerste
Pinksterdag geopend, ook op
Tweede Pinksterdag kunt u
het museum in de Antoniuskerk
op de Kranenburg bezoeken.
Openingstijden beide dagen
van 12.00 tot 17.00 uur.

Kijk voor
nieuws ook op:
www.contact.nl

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Uw asperges GRATIS geschild in de

ASPERGECAMPAGNE!
Geldig dinsdag 3 juni t/m zaterdag 7 juni.

Door ons zelf vers gesneden...

gemengde sla
100 gram €

Lekker bij asperges...

aspergerita
500 gram

249

199
Nieuw: Nieuw Zeelandse

kiwi fruit
5 stuks

Win een step met...

Chiquita bananen

Fijn Pinksteren met... Pinkster

cocktailsalade 4 49
200 gram € l m

Combineer en profiteer...

krop sla + kom- j ̂
kommer samen € I r
Hagelwitte Hollandse

bloemkool
per stuk

kilo

,15»

O»
De Echte

Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 551617
internet: www.de-echte-groenteman.nl

WIN EEN STEP BIJ AANKOOP VAN BANANEN!
DEZE WEEK SCHERP GEPRIJSD!

Vlaai van de week:
Pinkstervlaai

groot € 8':90
klein €

90

Pinksterslof
nu €

Aanbiedingen geldig van 4 juni t/m 10 juni 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BDVAC

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

03 Rp/i Dagmenu's
3 juni t/m 6 juni 2003

ophalen € 6.00
of bij ons opeten € 7.25

Dagmenu's kunt u krijgen vanaf
17.00 t/m 22.00 uur. Graag telefonisch

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 3 juni
Wiener schnitzel met geb. aardappels en sla / ijs en slagroom.

Woensdag 4 juni
Minestronesoep / sucadelapje met aardappelpuree en groente.

Donderdag 5 juni
Spare-ribs met aardappels en groente / tiramisu + slagroom.

Vrijdag 6 juni
Runderbouillon met flensjes / Bemerworst (gevuld met kaas en
spek) met frieten en salade.

U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer
_^ (0575)551519

^ J Ook a-la-carte geopend.
Diner-cadeau-checques • ijssalon • catering

lunch • koffie met huisgemaakte gebaksoorten.
Graag tot ziens

Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden
Thomas, Wendie en medewerkers.
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Gerard
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:; Amber kan het kattekwaad alleen niet meer aan, •

ni/ heeft ze een zusje om haar bij te staan.

l ' J -
Wij zijn ontzettend blij met de geboorte van onze

>> dochter
>.> |

\ Sterre

geboren op 27 mei 2003 om 13.29 uur.
Zij weegt 4290 gram en is 52 cm lang.

Erwin, Daniëlle en Amber

Het Hoge 27
7251 XT Vorden
Tel. (0575) 55 42 93 m
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Dick Boerstoel
&
Marlies Pelgrum

gaan trouwen op zaterdag 14 juni 2003 om
10.00 uur in het gemeentehuis van Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
11.45 uur in de Ned. Herv. kerk te Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 15.00 tot 17.00 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

i•
| Ons adres:

Dorpsstraat 7
i 7251 BA Vorden

-,•: .

; _.„.• ---- »«®S®«*- ---------- --- ----- • ----- i ------ -------- '-'v §j

Op zaterdag 14 juni zijn wij

Arend en Aaltje Megelink-Nijland
> •:
> '>:

40 jaar getrouwd.
> |

U kunt ons hiermee feliciteren 's avonds van-
af 19.30 uur in „De Luifel", Dorpsstraat 11 te
Ruurlo.

7261 LS Ruurlo
* Ruiterboschweg 5
,4, ,«

................ - - ...... ----------------- • - ë

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

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

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

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

„Ik zal in het Huis des Heren
verblijven tot in lengte van dagen."

Psalm 23 : 6

In volle vrede is heden van ons heengegaan, naar haar
Hemels Tehuis, onze lieve en zorgzame moeder,
groot- en overgrootmoeder

Janna Zweersina Bijenhof-Bruins
weduwe van Jan Willem Bijenhof

*24 april 1918 t 27 mei 2003

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het
personeel van de Thuiszorg en woon-zorgcentrum

De Wehme.

Zelhem: H. Maalderink-Bijenhof
G. J. Maalderink

Alwin en Iris
Amber
Merijn

Janine en Gerrit
Marie

Doornspijk: G. Fikse-Bijenhof
G. Fikse

David en Manneke
Janneke
Gideon en Shanna
Fébe en Jacob

Hengelo (O.): J.G. van Asselt-Bijenhof
M.J. van Asselt

Gerjanne en Mendel
Dienet en Stephan

Vorden: G.J. Bijenhof
G.H. Bijenhof-Arendsen Raedt

Gerda en Marcel
Lijanne en Patrick
Wijnand

Woon-zorgcentrum De Wehme
Vorden

Correspondentieadres:
Wildenborchseweg 29
7251 KJ Vorden

De begrafenis heeft inmiddels op zaterdag 31 mei
plaatsgevonden te Vorden.

In het vertrouwen dat zij haar rust heeft gekregen,
delen wij u mede dat is overleden onze moeder en
oma

Jo Bloemendaal-Scholten
sinds 6 december 2002 weduwe van

Bernard Bloemendaal

* Gorssel, 27 juli 1916 t Zutphen, 29 mei 2003

Hoogeveen: Annie

Bredevoort: Jan

Vorden: Gerrit t

Vorden: Bennie en Erna
Frank en Josien
Joost
Ruiger

Correspondentieadres:
Hengeloseweg 4
7251 PC Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze
lieve schoonzuster en tante

Jo Bloemendaal-Scholten
weduwe van B. Bloemendaal

op de leeftijd van 86 jaar.

Zutphen: G. Jansen-Bloemendaal

Wichmond: Z. Bloemendaal-Greutink

Vorden: H.J. Bloemendaal-Golstein

neven en nichten

Zutphen, 29 mei 2003

„O kom tot Mij Uk geef u zielerust"

Vandaag nam de Here tot Zich, onze lieve vader,
grootvader en overgrootvader

Hendrik Strang
sinds 2 februari 2003 weduwnaar van

Cecilia Schoenmakers

* 's-Gravenhage,
9 februari 1910

t Vorden,
29 mei 2003

Wij zijn heel dankbaar voor de zorg van het personeel
van „De Wehme" en de artsen.

Bleiswijk: Cobie en André van den Berg

Bleiswijk: Marijke en Lex Jorwerda
Femke
Brechtje

Vorden: Henk en Riek Strang

Curacao (Willemstad): Henk-Jan Strang

Soest: Ria Strang
Lyzanne
Renzo

Doetinchem: Gerbert en Merian Strang
Nienke
Jo-Anne

Correspondentieadres: H. Strang
Prins Clauslaan 4
7251 AS Vorden

De begrafenis heeft heden 3 juni op de Alemene Be-
graafplaats te Vorden plaatsgevonden.

Ik zit vol ideeën,
dus mijn filet ook

Variatie doet eten. En varkensfilets lenen zich daar uitstekend voor. Deze week
hebben we hele bijzondere: gevuld rnet heerlijk rauwe ham, frisse lente-ui en een

dun laagje mosterd erop. Dat belooft dus weer een volle winkel te worden...

Snijworst
100 gram

Beenhamsalade
100 gram

Gemarineerde f iletlapJGS
4 stuks

+ gratis zak barbecue-direct

O?"
1"
500

Varkensfilet met lente-ui 4 45
100 gram € l •

Lamscotelet
100 gram 119

Vlogman
Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien!
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden JÊk. A
Telefoon (0575) 55 29 28



G e m e e n t e V o r d e n

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 uuren
woensdagmiddag van
14.00-17.00 uur

Avondopenstelling
burgerzaken:
De laatste donderdag van elke
maand (behalve in juli)
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: Dorpsstraat 42, achter
café Eskes
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

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

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

Sluiting gemeentehuis
Het gemeentehuis is op donderdag
5 juni (in verband met een kennis-
makingsbijeenkomst voor het
personeel van de vijf aanstaande
Bronckhorstgemeenten) gesloten.

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

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

Folder 'Zwemfolder
in Gelderland' is uit
Jaarlijks geeft de provincie
Gelderland een folder uit met
uitgebreide informatie over het
open zwemwater in de provincie,
oftewel de dagrecreatiegebieden
waar u kunt zwemmen en na-
tuurzwembaden in Gelderland.
De folder is verkrijgbaar bij het
gemeentehuis, bibliotheek, VW,
campings en hotels. De tekst van
de folder is ook te vinden op de
website van de provincie:
www.gelderland.nl/zwemwater.

Gemeente gaat onroerende
zaken hertaxeren
Dit jaar en volgend jaar worden alle onroerende zaken in de gemeente
weer getaxeerd voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ).
Onder onroerende zaken verstaan we: woningen en niet-woningen
(winkels, scholen, bedrijfspanden, gronden en boerderijen). De waar-
den worden bepaald naar waardepeildatum l januari 2003 en gebruikt
voor de heffing van de belastingen gedurende vier jaar (in de periode
l januari 2005 t/m 31 december 2008).

Vordense woningen worden gehertaxeerd.

In de komende maanden stuurt
de gemeente taxateurs op pad.
Dit zijn allemaal medewerkers
van taxatiebureau Tog Nederland
uit Veenendaal, waarmee de vijf
herindelingsgemeenten Vorden,
Hengelo, Hummelo en Keppel,
Steenderen en Zelhem samenwer-
ken. U ziet de taxateurs in uw
buurt mogelijk foto's maken en/of
metingen verrichten. Eventueel
komen zij bij u aan de deur en
vragen zij om uw pand binnen te
mogen. Wij verzoeken u vriendelijk
uw medewerking te verlenen.
Vraag in dat geval wel naar het
door de gemeente ondertekende
legitimatiebewijs (vertrouwt
u het niet, noteer dan de

naam en bel de gemeente).

Wijze van taxeren
De gemeente voert in samenwer-
king met het taxatiebureau een
permanente marktanalyse uit.
Alle via het Kadaster geregistreerde
verkopen worden geanalyseerd en
verwerkt in een dynamisch refe-
rentiestelsel. Hierdoor krijgt de
gemeente inzicht in de prijsontwik-
keling op de woningmarkt en
inzicht in het waardeniveau van
andere onroerende zaken. Aan de
hand van deze permanente markt-
analyse worden de waarden van
alle andere woningen en niet-
woningen vastgesteld. Hierbij
gebruiken we (in afwijking van de

vorige taxatieronde) een geauto-
matiseerde wijze van waarde
bepalen. De uitkomsten van deze
geautomatiseerde waardebepaling
worden steekproefsgewijs in het
veld gecontroleerd. In de loop van
2003 worden eerst alle woningen
getaxeerd. De waardebepaling van
de niet-woningen volgt dan in
2004. Naar verwachting zijn eind
2004 alle waarden bekend. De ge-
meenteraad stelt daarna de
nieuwe tarieven vast voor de
berekening van de onroerende-
zaakbelastingen. Elke fase binnen
het waarderingsproces wordt
gecontroleerd door de Waarde-
ringskamer. Dit is een door de
rijksoverheid ingesteld orgaan,
dat toezicht houdt op de kwaliteit
van de taxaties en de onderbou-
wing daarvan.

Waardebeschikking
Eind februari 2005 ontvangen
eigenaren en gebruikers van
onroerende zaken van de
gemeente een waardebeschikking.
Hierop staat de waarde vermeld
van de betreffende onroerende
zaak. Deze waarde gebruikt de
gemeente voor het vaststellen van
de hoogte van de aanslagen
onroerende-zaakbelastingen, de
Belastingdienst voor het eigen-
woningforfait en/of de Vermo-
gensbelasting voor de eigenaren
van woningen en het Waterschap
voor hun belastingen.

Voor meer informatie over de
hertaxatie, kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen
met de afdeling belastingen
van de gemeente, tel. (0575)
55 74 27 of e-mail:
belas tingenvorden@vorden Jil.

Informatieavond voorontwerp Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers
De Reconstructiecommissie Ach-
terhoek en Liemers organiseert
begin juni enkele informatie-
bijeenkomsten over het rapport
'Grond voor verandering', het
voorontwerp Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers. U bent van
harte welkom één van de bijeen-
komsten bij te wonen. De data
zijn: donderdag 5 juni in zaal
De Boggelaar in Warnsveld en op

woensdag 11 juni in 't Heuveltje
in Beek. Aanvang van de bijeen-
komsten is 20.00 uur.

Ruimte voor discussie
Tijdens de informatiebijeenkoms-
ten geven de leden van de Recon-
structiecommissie en de Streek-
commissies en andere deskundi-
gen een toelichting op het voor-
ontwerpplan. In het Reconstructie-

MILIEU
Glas

Op diverse plaatsen in de
gemeente vindt u glasbakken
om wegwerpglas op drie
kleuren te scheiden.
Voor vlakglas, autoruiten en
draadglas moet u naar de
afvalbrengpunten in Vorden
(het Hoge 65a) en Steenderen

(dr. A. Ariënsstraat 33b).
Gloeilampen, potdeksels en
andere verontreinigingen
horen niet in de glasbak
thuis, maar in de grijze
container.

plan staat waar intensieve veehoude-
rijen kunnen uitbreiden, waar de
natuur voorrang heeft en waar
beide functies worden gecombi-
neerd. Ook de bestrijding van
verdroging van gebieden en het
aanwijzen van plekken voor
waterberging worden beschreven.
Uiteraard is er tijdens de avond
volop ruimte voor vragen en
discussie. De rapporten en een
extra editie van de Nieuwsbrief
Achterhoek en Liemers zijn
beschikbaar voor geïnteres-
seerden. U kunt hiervoor contact
opnemen met de provincie
Gelderland, tel. (026) 359 95 48.
Zij sturen u deze dan toe.
De website www.gelderland.nl/
reconstructie/ achterhoek en liemers
raadplegen kan ook.

ACHTERHOEK EN LIEMERS



Huursubsidie
Doe het nu!
Op l juli a.s. gaat het nieuwe tijd-
vak in voor huursubsidie. Mensen
die een laag inkomen hebben en
een huis huren, kunnen in aan-
merking komen voor huursubsidie.
Een aanvraagformulier voor huur-
subsidie kunt u ophalen bij de
gemeente of uw verhuurder.
Dit formulier moet u invullen en
opsturen naar het ministerie van
VROM. Om recht te hebben op
huursubsidie over de maand juli
moet de aanvraag uiterlijk 30 juni
bij het ministerie binnen zijn.
Om huursubsidie te krijgen moet
u aan een aantal voorwaarden vol-
doen. Op de website: www.vrom.nl/
huursubsidie en in de brochure
'Huursubsidie 2003-2004' vindt u
alle informatie over huursubsidie.
Nieuw is dat u op internet kunt

AAN DE BALIE
Doe uw voordeel met de
PAS 65
Wilt u wat vaker naar een
museum of bioscoop, een
cursus volgen, erop uit in een
mooi natuurgebied of met de
bus of tram ergens naar toe?
Dit en nog veel meer is een
stuk voordeliger met de PAS 65.
De pas kost € 5,30 en u kunt
deze bij de afdeling burger-
zaken van de gemeente
aanvragen als u 65 jaar of
ouder bent. Bij aanvraag moet

aanvragen?
zien wat de stand van zaken is
rond uw huursubsidietoekenning.
U heeft hiervoor het correspon-
dentienummer nodig dat staat op
uw ontvangstbevestiging of het
zogenaamde Huursubsidiebericht.
Bijvoorbeeld om na te gaan of uw
aanvraag is ontvangen, al is
verwerkt of dat VROM nog aanvul-
lende informatie van u nodig
heeft. Ook kunt u er zien wanneer
u bericht krijgt. Heeft u geen inter-
net, dan kunt u deze informatie
ook telefonisch krijgen via het gratis
telefoonnummer: (0800) 488 77 82.
Als u al huursubsidie ontvangt dan
krijgt u van het ministerie van VROM
tussen 15 mei en 20 juni automa-
tisch bericht (het Huursubsidie-
bericht) over de hoogte van uw
huursubsidie vanaf l juli 2003.

u een legitimatiebewijs en een
recente pasfoto meenemen.
De PAS 65 is levenslang geldig.

Wijziging
afvalinzameling
in de gemeente

Vorden in
verband met

Pinksteren
(wijk ii en wijk 17 groene container)

• Op 2e Pinksterdag wi?rdt er in de gemeente
! < i n geen afval ingezameld In plaats daarvan

containers geleegd op zaterdag 7 juni en
worden in wijk 11 (de bebouwde kom Vorden en
Kranenburg) de groene containers geleegd op
dinsdag 10 juni.
(Voor uw wijknummers zie d joo^

NB.: Op de gewijzigde dag wordt orn 07.00 uur
gestart met de inzameling. Uw container is dus
mogelijk eerder aan de beurt dan normaal.
Zet daarom uw container bijtijds |an de weg.

Voor meer informatie kunt u cori|act opnemen
met de Afval-Informatie-Lijn van |erkel Milieu;
telefoon 0575 - 545 646, van 09.00112.30 en van
13.00-i 6.00 u u r.

bef kei milieu

B E K E N D M A K I N G E N
Bouwaanvragen

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Het Vaarwerk 15, W. Schoo, voor het gewijzigd uitvoeren van een carport, datum

ontvangst: 21 mei 2003

Deze bouwaanvroag kunt u inzien tijdens openingstijden bij de a/deling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

Verleende vergunningen
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
• Stationsweg 16, V.O.F. Weenk-ter Maat, voor het vergroten van een winkelruimte

en bouwen van een luifel
• Wiersserbroekweg 18, A.H. Klein Geltink, voor het bouwen van een werktuigen-

berging

K a p v e r g u n n i n g e n
• Vierakkersestraatweg 28 in Vierakker, J.J.M. Rouwen, voor het vellen van 2 popu-

lieren, herplantplicht voor: 100 m2 gemengd loofhout bosplantsoen

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met een skate- en skeelertocht is de Netwerkweg vanaf nummer 7 tot

aan de kruising met de Ruurloseweg op maandag 9 juni van 08.00 tot 16.00 uur
afgesloten voor alle verkeer.

• Op zondag 8 juni en maandag 9 juni is de Wiersserallee afgesloten voor alle
. verkeer in verband met de openstelling van de tuinen van De Wiersse.
• In verband met een buurtfeest is het Elshof op zaterdag 7 juni van 13.00 tot 24.00

uur afgesloten voor alle verkeer.

Behandeling bouwplannen doorwelstandscommissie
Op dinsdag 10 juni vanaf 09.15 uur behandelt de rayonarchitect van de welstands-
commissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 22 mei tot en met 4 juni, voor
beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen en plannen die
hij niet direct positief beoordeelt, worden op donderdag 12 juni behandeld in de
voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door de rayonarchitect te behan-
delen bouwplannen ligt vanaf vrijdag 6 juni 10.00 uur ter inzage bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en wordt vanaf 12.00 uur
tevens bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt de lijst op de website van
de gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk woensdag 4 juni 2003 om 12.00 uur
bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend.
Alleen plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de welstands-
commissie voorgelegd.

De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchitect zijn,
met uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door de indieners van de
bouwplannen en andere belangstellenden worden ingezien/bezocht. Alleen de
indieners van bouwplannen en hun adviseurs hebben spreekrecht. Tijdens zittingen
van de voltallige welstandscommissie (meestal in Hengelo) komen bouwplannen uit
het gehele rayon van de commissie aan de orde. Over de definitieve locatie en het
verwachte behandelingstijdstip van de Vordense plannen kunt u op de dag vóór de
zitting informatie inwinnen bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening, tel. 55 75 13.

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 ( a r t . 8 . 4 1 W e t
m i l i e u b e h e e r )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, liggen met ingang
van 6 juni t/m 4 juli 2003 ter inzage de meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
van:
• Kant music Service, Enkweg 5, 7251 EV Vorden voor het oprichten van een

inrichting voor de verhuur van licht- en geluidsapparatuur, volgens het Besluit
opslag en transportbedrijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend
Enkweg 5 te Vorden.

• Makelaars Pelgrum, Kerkhofweg l, 7207 BD Zutphen voor het veranderen van een
inrichting voor kantoor met bedrijfswoning, volgens het Besluit woon- en
verblijfsgebouwen milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Dorpsstraat
17-19 te Vorden.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t w e r p - b e s i u i t i n z a k e v o o r n e m e n
t o t g e d e e l t e l i j k e i n t r e k k i n g v e r g u n n i n g ( a r t . 8 . 2 6
W m b / a r t . 3 : 3 0 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 6 juni tot en met 20 juni 2003 ter inzage het ontwerp-besiuit tot gedeeltelijke
intrekking van de aan de heer H. Broekgaarden, Tolweg 2, 7251 PP Vorden op
9 februari 1998 verleende vergunning (inclusief een melding ex artikel 8.19 van
25 mei 1998) ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie N, nummer 245, adres
inrichting Tolweg 2 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning (inclusief melding ex artikel 8.19)
op verzoek van vergunninghouder gedeeltelijk in te trekken voor het
varkensgedeelte vanwege het gebruik van de 'Regeling beëindiging
veehouderij takken'.

Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of
mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besiuit inbrengen.
Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 18 juni 2003. Indien u
dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van schriftelijke
bedenkingen niet bekend. U moet dat gelijk met de bedenkingen, schrif-
telijk aan ons verzoeken. Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek
inbrengen tot het einde van de termijn van 2 weken van de ter inzage-
legging (dus vóór 18 juni 2003).



Afscheid Rabo directeur

Dhr. Jan Krooi: 'Eén ding is zeker, ik zal de bank missen'

Dhr. en mevr. Krooi: 'Samen leuke dingen doen'

Voor dhr. Jan Krooi wordt het
tijdperk "Rabobank" op vrijdag
6 juni afgesloten. Dan zullen
ongetwijfeld velen naar Hotel
Bakker komen om van hem en
echtgenote Agneta afscheid te
nemen. Een tijdstip waaraan
dhr. Krooi een paar jaar geleden
in de 'Verste verte" niet had ge-
dacht. Wat dat betreft had de 58
jarige Krooi het afscheid liever
nog een paar jaar uitgesteld.
Problemen met zijn gezond-
heid noopten hem om er 'Ver-
vroegd uit te stappen" of op zijn
hollands gezegd met de VUT te
gaan.

Dhr. Krooi over zijn beslissing: "Be-
gin 2001 ben ik een paar maal in
het ziekenhuis beland. Qua ge-
zondheid een beetje in de versuk-
keling geraakt. Zware keelopera-
tie, die noodzakelijk was om mij
van de kwaal "slaap-apneu" ge-
noemd, af te helpen. Dan nog een
liesbreuk, kortom alles bij elkaar
een forse aanslag op mijn gezond-
heid", zo zegt hij.

"Ik kwam toen tot de ontdekking
"Jan Krooi is Jan Krooi niet meer"
en dat gaf geen prettig gevoel. Ik
merkte dat ik gezien mijn functie

als directeur niet meer op niveau
terug zou kunnen komen. Ik be-
gon door te krijgen dat ik geen ini-
tiatieven meer nam en dat terwijl
ik gewend was om juist mijn hele
leven het voortouw te nemen. Een
paar maanden geleden zijn Agneta
en ik op vacantie naar Spanje ge
weest.

Daar hebben we alles nog eens op
een rijtje gezet en kwamen we bei-
den tot de conclusie dat verder
gaan op de wijze, waarop ik altijd
heb gefunctioneerd, niet langer
kon. Bovendien had ik ook nog
eens een te hoge bloeddruk. Dus
stond mijn besluit vast: stoppen
met werken. Terug uit Spanje heb
ik de situatie voorgelegd aan het
bestuur van de bank en de Raad
van Toezicht. Ze hadden begrip
voor mijn uitleg en maakten zij
het mij mogelijk om met ingang
van 15 april j.1. vervroegd uit te tre-
den. Daar ben ik hen zeer erkente-
lijk voor", zo zegt hij.

Dhr. Krooi laat een bedrijf achter
die onder zijn leiding is uitge-
groeid van circa 22 medewerkers
(begin jaren tachtig) tot 84 fullti-
mers anno 2003. Daar is heel wat
arbeid aan vooraf gegaan. Jan

Krooi staat bekend als een "ver-
nieuwende" directeur, een man
die steeds naar 'Voren" kijkt. Toen
hij in 1970 als adjunct directeur
bij de Rabobank in Vorden in
dienst trad waren er twaalf mede-
werkers.

DOORGROEIEN
Toen hij na het overlijden van de
toenmalige directeur de heer Esk-
es in 1982 werd benoemd tot alge
meen directeur, telde de Rabo-
bank in Vorden de reeds genoem-
de 22 medewerkers. In vaktermen
een "middelgrote" bank. Jan Krooi
kwam er al snel achter, dat wil je
doorgroeien, wil je beter presteren
dan de concurrentie, je er voor
moet zorgen de juiste medewer-
kers om je heen te hebben. Dan
pas kun je beter zijn dan anderen.

Zijn "vernieuwend" beleid resul-
teerde in een fusie met de bank in
de Kranenburg en Baak (1990). Vijf
jaar later volgde de fusie Vorden,
Hengelo en Steenderen. Jan Krooi:
"Je weet hoe dat gaat. Je komt met
collega's van andere vestigingen
aan de praat. Zo ook met de lei-
ding van de Rabobanken in Henge
lo en Steenderen. Daar zagen ze

wel in dat ze richting toekomst te
klein zouden worden.

Je denkt daar over na en je maakt
plannen om tot een fusie te ko-
men. Bij Rabobank Nederland had-
den ze wel oog voor een dergelijke
constructie. We liepen namelijk
wat betreft "organisatiewijziging"
in Vorden voorop. Natuurlijk kre
gen we niet zomaar carte blanche,
we moesten wel aan een aantal
kwaliteits- criteria voldoen. Toch
was de klus "fusie Vorden-Hengelo-
Steenderen" een "helsere" dan voor-
zien. Een lastig proces, drie cultu-
ren in één grotere organisatie.

Toen het eenmaal zijn beslag had
gekregen ( de naam werd "Rabo-
bank Graafschap-West) en wij van
Rabo Nederland een hogere "ra-
ting" hadden gekregen, gaf dat een
enorme voldoening. Met een hoge
re rating wordt bedoeld, dat wij als
bank grotere bevoegdheden kre-
gen om zelf zaken te regelen. Het
is een erkenning van de kwaliteit
van het bedrijf, zo zegt Jan Krooi
trots.

Als je hem zo vol "vuur" over de
bank hoort praten is het nauwe-
lijks voor te stellen, dat hij inmid-
dels met de Vut is gegaan. "Eén
ding is zeker, ik zal de bank beslist
missen. En dan denk ik tegelijker-
tijd aan de mensen met wie ik heel
veel jaren heb samengewerkt. Nog-
maals ik heb geluk gehad, altijd
goeie medewerkers om mij heen,
zij zijn het die het bedrijf "maken",
zo zegt Jan Krooi. Om zijn eigen in-
breng als algemeen directeur te
omschrijven, voelt hij niets. Dat
laat hij liever aan anderen over.
Wel zegt hij: "Wil je het werk goed
doen, dan zijn eigenschappen als
"analytisch bezig zijn", "sociaal
vaardig", "innovatief' en "visie"
hebben, onontbeerlijk.

INGENIEUR
Dhr. Krooi heeft op zijn visite-
kaartje staan " Ing.Jan Krooi". Een
titel die te maken heeft met een
agrarische opleiding. Geboren in
Oldebroek (1945), volgde hij met
succes de Hogere Landbouw-
school. Jan's vader werkte bij de
Rijkslandbouw-voorlichtings-
dienst, dus niet zo vreemd dat
zoonlief het in die zelfde richting
(landbouw) wilde zoeken! Vervol-
gens studeerde dhr. Krooi aan de
HAS (Hogere Agrarische School),
waarna hij terecht kwam bij de
toenmalige Raiffeisenbank. Een

bank die later zou fuseren met de
Boerenleenbank, waarna, zoals ve
len zich nog wel zullen herinne-
ren, de naam Rabo-bank ontstond.
Intussen had dhr. Krooi ook nog
een management opleiding ge
volgd.

Een gigantische leerschool volgde.
Een "kijkje" in de keuken bij meer-
dere banken in Nederland. Zo
kwam dhr. Jan Krooi op gegeven
moment in een management func-
tie bij een bank in Assen terecht.
Daar in het noorden van het land
leerde hij ene Agneta kennen die
o.m. in Rolde heeft gewerkt als
spel therapeute bij een instelling
met geestelijk gehandicapten. Ook
werkte zij een aantal jaren in Gro-
ningen als hoofd van een gezins-
vervangend tehuis.

Dhr. Krooi kwam in 1970 in dienst
bij de Rabobank in Vorden, waar
hij zich, zoals reeds omschreven,
opwerkte tot algemeen directeur.
Ook in maatschappelijk opzicht
heeft Jan Krooi in Vorden tal van
functies vervuld. Actief in ouder-
commissies, Vordense Onderne-
mers Verenging (VOV), mede-op-
richter van de Industriële Kring
Vorden. Hij schreef het onder-
zoeksrapport "Het Overspoor", het-
geen resulteerde in de verplaat-
sing van de tennisbanen in plan
Zuid naar een tennispark (VTP) op
het industrieterrein.

Het echtpaar Krooi heeft twee zo-
nen: Alexander (29) werkzaam bij
de ABN/AMRO ("ook wel een goeie
bank, hoor", zo zegt vader Jan la-
chend). Zoon Michiel (27) werkt bij
de Rabo.

Richting toekomst willen Jan en
Ageneta samen leuke dingen gaan
doen: tuinieren, zeilen, wandelen,
met de caravan er opuit. Verder
houdt Jan Krooi zich actief bezig
met een Lionsclub. Agneta Krooi
wil daarnaast zeer zeker nog op
partimebasis als activiteiten-
begeleidster blijven functioneren.

"En voelt Jan Krooi zich inmiddels
Vordenaar"? Zegt hij:" Ja, dat kun
je wel zeggen. Dat gevoel is na
1992 alleen maar sterker gewor-
den. In dat jaar werd ik namelijk
schutterskoning en dat was een
hele belevenis". Daar is hij toch wel
verguld mee, getuige een prachtig
fotoboek, waarin alles over deze
voor Jan en Agneta gedenkwaar-
dige dag op 30 april 1992, staat
afgebeeld!

16 deelnemers op zaterdag 19 juli:

Inschrijving Vordens
Songfestival gesloten

Kastelentocht op skates of
skeelers voor 6e maal van start

Er zullen maar liefst zestien
deelnemers meedoen aan het
Vordens Songfestival op zater-
dag 19 juli. Het muzikale spek-
takel wordt georganiseerd door
de dialectgroep Kas Bendjen en
vindt plaats in de feesttent op
de parkeerplaats van Hotel Bak-
ker. De inschrijving voor het
Songfestival is inmiddels geslo-
ten.

Volgens zanger Hans Krabbenborg
van Kas Bendjen is de inschrijving
succesvol verlopen. "Ik had niet
verwacht dat er zoveel belangstel-
ling voor zou zijn en dat er zoveel
talent in Vorden rondliep. Het
wordt echt een geweldig spekta-
kel!", zegt hij.

Over de^deelnemers wil hij alleen
nog niet veel kwijt. "Dat moet nog
een verrassing blijven. Maar ik kan
wel zeggen dat de jongste deel-

nemer 14 jaar is en de oudste 75.
Het is dus echt een evenement
voor jong en oud." Dit geldt ook
voor de nummers die er gezongen
worden.

"Heel breed. Van Willie Alberti tot
Meatlof en van Torn Jones tot Joe
Jackson", aldus Hans Krabbenborg
die de avond aan elkaar zal praten
terwijl de andere leden van Kas
Bendjen de Vordense talenten
muzikaal zullen begeleiden.

De entree op zaterdag 19 juli is vrij.
Er worden dan ook geen kaarten
verkocht voor het evenement dat
als afsluiter moet worden gezien
van de Vordense Zomerfeesten.

"Maar de mensen moeten wel op
tijd komen. Want vol is vol", aldus
Hans Krabbenborg. Begin juli zal
het precieze programma bekend
worden gemaakt.

De kastelentocht is een een-
daags skate-evenement dat ie-
derjaar op Tweede Pinksterdag
wordt georganiseerd door free-
wheel; dit jaar alweer voor de
zesde keer. Wat begon als een
skatetocht met enkel en alleen
een routebeschrijving en hier
en daar een bewegwijzering-
bordje is uitgegroeid tot een
van de grotere skate- en skeeler-
eendaagse van de regio.

DRUKTE
Op maandag 9 juni zullen er vele
wielen rollen door het mooie cou-
lisselandschap in de omgeving van
Vorden.

Met perfect asfalt en een professio-
nele organisatie hoopt freewheel
sport en organisatie weer ruim
300 deelnemers naar het indus-
trieterrein van Vorden te trekken.
In tegenstelling tot voorgaande ja-

ren wordt gestart vanaf het nieu-
we pand van free-wheel aan de
Netwerkweg. Ervaringen van voor-
gaande jaren leren dat ook steeds
meer mensen uit andere provin-
cies zich inschrijven voor deze su-
permooie tocht.

VOORZIENINGEN
Was er in het verleden nog wel
eens een kritische noot wat betreft
de sanitaire voorzieningen, dou-
ches en kleedruimtes en vond men
de ruimte voor de inschrijving wel
erg krapjes, met de verhuizing van
free-wheel naar de Netwerkweg
komt hieraan een einde. Ook is
hier ruime parkeergelegenheid.

Het hele evenement is ruim opge
zet Nieuw dit jaar is een ontvangst-
ruimte waar de vroege inschrijvers
rustig een bakje koffie kunnen
drinken, of na afloop gezellig na-
zitten met andere sportievelingen.

AFSTANDEN
De echte skate en skeeleraar komt
voor de vrije of pelotonstocht. De
vrije tocht over 20 of 30 km. kan in
eigen tempo gereden worden.
Even uitblazen tussendoor op een
terrasje kan natuurlijk ook.

Op plaatsen waar drukke door-
gaande wegen worden gekruist is
begeleiding aanwezig. Ook zijn er
onderweg verzorgingsposten, ver-
keersregelaars en EHBO'ers aanwe
zig. Alle routes zijn verder beweg-
wijzerd.

De pelotonstocht van 90 km wordt
in twee lussen van 45 km gereden.
Mocht het dus tegenvallen dan
kan men na 45 km stoppen. Ge
middelde snelheid is zo'n 20
km/uur. Inschrijven kan bij Free
Wheel of via internet. Hier is ook
meer informatie te vinden over o.a.
de kost;enwww.free-wheelwheel.
com\kastelentocht_l)



Te koopt 't lekkerst bij de

V lekkerst hi de

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEb-v.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

M o n u t a ¥
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

v.o.f.

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

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

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

Geopend: woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot
18.00 uur. Zaterdags 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

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
* Containers
* Bestratingen
. Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 1411
Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-55135503

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweq 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

zak Zwaluw briketten

ig barbecuen. Op wwwjieurslager.nl In-M u nog incc

handige tips en lekkere h.ubiviH iva-pr

> - i en klaar voor gebruik * Brandt heter en langer dan houtikool

Vlogman keurslager
Zutphenseweg 16,
7251 DK Vorden

Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

® HERBALIFE
werkt!

Gratis advies en pers.
begeleiding.

30 dgn.-geld-terug-
garantie.

Ria Wildemors
onafh. Herbalife distr.
Tel. (0573) 25 62 42

PORTIONEER-
MEDEWERKER
IN ZIEKENHUIS
HET SPITTAAL

ZUTPHEN!
(Stichting Gelre Ziekenhuizen)

Gem. 15 uur per week
(13.00-16.00 uur).

Voor informatie
(0575)592619
of voor 9-6-03

een brief naar PZ,
Pb 9020,

7200 GZ Zutphen
o.v.v. FB-02

m a d e

Turf straat 33, Zutphen, Tel. (0575) 512613

Voorjaarskorting
Wij nemen met stip afscheid
van de voorjaarskollektie.

Blauw 20%
Groen 30%
Oranje 40%

Kijk nu in onze zomerkollektie!

Vinia Vera in Zutphen is al
twaalfeneenhalfjaar verrassend!•/ \/ j



Prijswinnaars koopzondag

De zusjes Merel en Lente van Kessel

Ondanks het warme weer een
goed bezochte 'koopzondag* in
Vorden.

De Vordense Ondernemers Vereni-
ging (VOV) bood de bezoekers de
mogelijkheid een extra vacantie-
centje te verdienen. Daarvoor

dienden zij op de kassabonnen
naam en adres te vermelden.

Deze bonnen konden in een zgn.
'wervelwindkast' bij het VW kan-
toor gedeponeerd te worden.

Zondagmiddag 'trok' Yvonne van

der Burg de volgende prijswin-
naars: De eerste prijs een bedrag
van 250 euro ging naar Merel en
Lente van Kessel.
De tweede prijs 150 euro ging naar
Berna Lichtenberg.
De derde prijs werd gewonnen
door B. Wenneker uit Wichmond.

Laat zieken en gehandicapten niet aan hun lot over'

Vrijwilligers verkopen zonnebloenüoten
'Laat zieken en gehandicapten
niet aan hun lot over". Met deze
hartekreet gaan plaatselijke
vrijwilligers van de Nationale
Vereniging de Zonnebloem de
komende dagen weer loten ver-
kopen.

Dat doen zij in het kader van de
35e Nationale Zonnebloemloterij.
Er is de Zonnebloemvrijwilliger
veel aangelegen om zoveel moge-
lijk loten aan de man te brengen.
'Want', zoals één van hen treffend
zegt 'Onze loterij is veel meer dan
alleen een kansspel. Oké, er zijn
5020 mooie geldprijzen te winnen,
waaronder een hoofdprijs van
€ 15.000,- Maar daar gaat het
helemaal niet om.

Wij willen mensen die door ziekte
of handicap beperkingen hebben
mogelijkheden bieden en daar
hebben we geld voor nodig'.

DICHTBIJ HUIS
Met de opbrengst van de jaarlijkse
loterij financiert de Zonnebloem
tal van vakanties, excursies en an-
dere dagjes uit. Activiteiten, waar-
aan jaarlijks tienduizenden lang-
durig zieken, lichamelijk gehandi-
capten en hulpbehoevende oude
ren deelnemen. Bovendien leggen
de ruim 36.500 Zonnebloemvrij-
willigers per jaar meer dan een
miljoen bezoeken af aan mensen
die door ziekte of handicap vaak
aan huis gebonden zijn en behoef-
te hebben aan persoonlijke aan-
dacht. 'Het mooie van onze loterij
is dat de opbrengst wordt verdeeld
over het totale werk', vertelt een
woordvoerder van de plaatselijke
Zonnebloemafdeling. 'Van elk lot
dat wij als afdeling verkopen komt
dus ook een flink deel in onze ei-
gen afdelingskas terecht. Geen ver-
van-mij n-bed-show dus, maar heel
concreet en dichtbij huis.

We hopen dat dat een extra aan-
sporing is voor mensen om onze
loten te kopen'.

GOED TERECHT
Dat de opbrengst van de Zonne-
bloemloterij goed terecht komt,
blijkt trouwens ook wel uit het
CBF-keurmerk, waarover de Zon-
nebloem beschikt. Dit keurmerk
van het Centraal Bureau Fondsen-
werving wordt uitgereikt aan
fondsenwervende organisaties die
op een goede en verantwoorde wij-
ze geld inzamelen en ermee om-
gaan. De Nationale Zonnebloemlo-
terij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie (L.O.
690/0086/015.03) d.d. 20 februari
2003. De trekking van de Zonne-
bloemloterij wordt op maandag
17 november 2003 door een nota-
ris verricht op het Nationaal Bu-
reau van de Zonnebloem in Breda.

Thijs van Amerongen
presteert al weken
op hoog niveau
Afgelopen weekend nog werd de
renner van RTV Vierakker Wich-
mond knap negende in een zwaar
internationale koers. Maar twee
weken gelden was hij er ook al bij.
In de Flevotour klassieker werd hij
tiende. Volgens van Amerongen
kwam hij zeer ongelukkig door de
laatste bocht anders was hij nog wel
een paar plaatsen opgeschoven.

Een dag later na de Flevotour werd
hij zelf zesde in de omloop van de
Kempen. Daarmee werd hij twee
de Nederlander in sterk bezette in-
ternationale koers. Eerste was een
Amerikaan. Drie weken geleden
was van Amerongen nog eerste in
een criterium in Kaalte.

Ook de veteraan Rudi Peters rijdt
de laatste tijd goed. Dit weekend
werd hij in Eibergen zesde. Dit is
een veteranenkoers die meetelt
voor de vetcup. Rudi werd vierde
in de pelotonsprint. Twee renners
finishte voor het peloton uit. In de
vetcup staat de sterke veteraan uit
Wichmond zesde. Aanstaande
woensdag wordt in Almelo de fina-
le voor de vetcup verreden. Vorige
week werd Rudi Peters tijdens een
amateur-B wedstrijd in Olst nog
negende. In Stockum was hij ze
vende, in Doetinchem tweede en
in Oldenzaal weer negende.

Wielrenster van RW Vierakker-
Wichmond.Gretha Klein Brinke
werd in een zware mountainbike
wedstrijd in Havelte dertiende. De
hele nationale damestop stond
aan daar aan de start.

Tennis

TENNIS VERENIGING VORDEN
Uitslagen Zondag:
Heren 6e klasse
Smash-B 2 - Vorden 1: 4-2
Heren 7e klasse
Old Tennis Club - Vorden 2: 24
Heren 7e klasse
Vorden 3 - Duiven 4: 6-0
Dames 3e klasse
Vorden l - Deurningen l: 6-0
Gemengd 35+ 3e klasse
Welgelegen l - Vorden l: 3-2
Heren 35+ Ie klasse
Vorden l - Heideslag l: 5-1
Gemengd junioren
Vorden l - 't Nijlan: 3-5

Zaterdag:
Heren 2e klasse
Vormer l - Vorden l: 4-2
Heren 5e klasse
Zutphen 3 - Vorden 2: 2-4
Heren 35+ 4e klasse
Bergh 3-Vorden 1:1-5
Meisjes t/m 17 jaar
Vorden l - Groenlo 1: 6-0

Dinsdag:
Dames Ie klasse
Vorden l - Rietstap 1:1-5
Dames Ie klasse
TC Zuid l - Vorden 2: 4-2
Dames dubbel 4e klasse
Neede 4 - Vorden 1:0-4
Dames dubbel 4e klasse
Vorden 2 - Neede 3:4-0

Zomeravond competitie
Gemengd 7+
Vorden l - Welgelegen 1: 5-3
Gemengd 8/9
Vorden l - Braamveld 2: 5-3
Heren 8/9
Gorssel l - Vorden l: 4-4

P.V. Vorden
De wedvlucht vanaf Houdeng over
een afstand van circa 235 km.
werd overtuigend gewonnen door

Herman Eykelkamp. De uitslagen
waren als volgt: H. Eykelkamp l, 3,
4, 5,6,9,11,16,17,19; C. Bruinsma
2, 8; H. Stokkink 7,12; J. Meyer 10,
13,14,15, 20; A En A Winkels 18.

drukwerk dat
gezien wordt.
Het 'gezicht' van uw bedrijf

wordt mede bepaald door

uw drukwerk.

Het is uw visitekaartje

dat er onberispelijk

behoort uit te zien.

zowel in ontwerp, opmaak.

kleur en tekst.

Goed drukwerk valt OP ...

sterker, het verhoogt

de herkenbaarheid

van uw onderneming.

Wii zijn daarin uw partner.

d rukke r i j Weevers

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



Tuinverlichting
Barbecues
Betonbarbecue r—i

fTrTT

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

the plaice fop party people

Kerkstraat 6 Groenlo
0544-461308

www.citylido.nl info@citylido.nl

Z08»BIG NICK Vanaf
19.00 uu
geopend

SILHOUETTE
Vanaf

19.00 uur
geopend

VAAG
^Z022»TAXEMetMartiln

(ex K-otic)

ALPHA SHOW M
cotta ihow

Vanaf
19.00 uur
geopend

D
Vanaf

19.00 uu
geopen

ur
d

JUNI BUSMAAND
gratis met de bus naar CityLido
zie voor info: wvsAv.citylido.nl

THE DJ'S«>LAMMERZ»OLIVER»DIGER»DANIëL» ARNO
Op zondag tussen l 9.OO en 20.00 uur gratis entree

uitgezonderd *avonden

discovervoer info op www.Gitylido.nl (vervoer)
minimum leeftijd l 6 jaar -- toegang onder voorbehoud

V O R D E N

De gezelligste meubelzaak
van Nederlandl

2e PINKSTERDAG
10.00-17.00 UUR

Nu bij aankoop vanaf 750,- euro

GRATIS DVD-speler
bij inlevering van deze advertentie

Uw adres voor Romantische
Tijdloze en Moderne Meubelen

Bezoek onze winkel en loot u verrassen door het grote aanbod.
Zeer veel nieuwe artikelen van modern tot klassiek...
Ulij hebben weer tal van aanbiedingen voor u

Het adres voor: bankstellen, eethoekenf kasten,
woonaccessoires, salontafels, handgeknoopte tapijten enz.

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

Deze week supervoordeel

Runderbraadlappen 1 KÜO c4."

Schouderkarbonade 1 kno c 3."

Shoarmavlees 500 gram c2."

3 Pepersteaks €5.°°

4e gratis

Weekpakket vleeswaren

100 gr GEGRILD SPEK <

100gr GEHAKTBROOD d.60

100 gr BOTERHAMWORST

Nu VOOR

cl.""
€4.oo

2.95

Elke week op de markt in Vorden

2 Kalanchoë's

2 Hedera's

Gemengd boeket

2 Bossen bloemen

Volop tuinplanten

DE MARKT.
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

Bloemen en planten



Peuterspeelzaal Het Kraankuikentje
vierde haar tweede lustrum

Op 11 mei jl. was het precies 10
jaar geleden dat de peuterspeel-
zaal in Kranenburg haar deu-
ren opende. Het aanvankelijke
doel was om peuters met elkaar
in contact te brengen; een veili-
ge plaats te bieden waar peu-
ters onder begeleiding met el-
kaar konden spelen.

In de loop der jaren is de nadruk
steeds meer komen te liggen op
het bevorderen van de ontwikke-
ling van jonge kinderen. Daartoe
is een steeds intersiever wordende
samenwerking tussen Het kraam-
kuikentje en de kleutergroepen
van basisschool de Kraanvogel een
feit geworden.

De leiding van de peuterspeelzaal
en van de kleutergroepen heeft
zich gezamenlijk verdiept in een
cursus waarin benadrukt wordt
hoe belangrijk het is dat kinderen
zich veilig voelen en dat ze vol-
doende zelfver trouwen hebben. Er
wordt geprobeerd om de sociale
vaardigheden en de taalontwikke-
ling van de kinderen te stimule-
ren. Spel staat daarbij centraal.

De leiding zorgt ervoor dat de acti-
viteiten van de kinderen tot ont-
wikkeling leiden. Daarnaast is er
veel aandacht voor boeken en ver-
halen. Op de feestochtend ook spe-
ciale aandacht voor een prachtig
verhaal.

Het 10-jarig bestaan werd op 16
mei jl. gevierd samen met de hui-
dige peutergroep. Een feestelijk
versierd lokaal verwelkomde de
peuters. Na het vaste ochtend-
ritueel gingen de peuters ijverig
aan de slag met het maken van
feestmutsen. Er werd druk ge
kleurd en geplakt en tenslotte had
iedereen een prachtige feestmuts
op (zie foto).

Na het zingen was het tijd om een
berg slagroomsoesjes in de mond-
jes te laten verdwijnen. Een heer-
lijke smikkelpartij met limonade
toe. Intussen was het bestuur druk
bezig met het inpakken van de
traktaties voor de leerkrachten en
leerlingen van basisschool de
Kraanvogel waarin het Kraan-
kuikentje haar onderkomen heeft.
Bijna alle leerlingen van de Kraan-

vogel zijn begonnen op het Kraan-
kuikentje, 's Ochtends vroeg al
wapperde de feestvlag hoog in de
mast van de Kraanvogel met een
felicitatie op het bord aan de vlag-
gestok voor een jarige leerling van
de basisschool en voor het Kraan-
kuikentje; beiden 10 jaar!

Het hoogtepunt van de ochtend
vormde het kindertheater. Door
middel van een poppenkastvoor-
stelling werd een verhaal verteld
over een beertje dat op zoek ging
naar een vriendje. Achter een
prachtig zelfgemaakt decor brach-
ten de dames Mary en Anke de
peuters in vervoering met hun
voorstelling die speciaal geschre-
ven werd voor het Kraamkuiken-
tje. Het tweetal wist een uur lang
de aandacht van de peuters vast te
houden door het verhaal af te wis-
selen met muziek, liedjes, gelui-
den en interactief spel. Het be-
stuur had voor iedere peuter een
knuffelbeertje als aandenken. De
leidsters en hulpmoeders sloten
de ochtend af met limonade en
chips voor alle kindjes, óp naar
het volgende lustrum!

Dutch Open wegraces

Rob Wagen voort, Supersport 600

De training op zaterdag in de
250cc werd gedomineerd door
Patrick Lakerveld. Hans Smees
zette een 5e tijd neer.

De wedstrijd op zondag werd ge-
wonnen door Lakerveld. Hij had
een grote voorsprong op Jan Blok
die 2e werd. Om de derde plaats
werd gestreden door Arie Vos en

Hans Smees in het voordeel van Vos.
In de Supersport 600 klasse wist
Torleif Hartelman de pole te pak-
ken met een klein verschil op
tweede man Rene Winkel en derde
man Ron van Steenbergen. Ook de
wedstrijd, die werd verreden in
twee manches, ging tussen deze
drie heren. De winst was voor Win-
kel met daarachter Hartelman en

Foto: Henk Teerink

van Steenbergen. De regiorijders
Mile Pajic en Sven Ahnendorp
haalden ook punten met respectie-
velijk een 9e en een lle plaats. Rob
Wagenvoort werd verdienstelijk
19e.

De volgende Dutch Open wegrace
is aankomend weekend in Oss (8
en 9 juni).

Vleermuizen op
landgoed Hackfort
Vereniging Natuurmonumenten
organiseert op woensdagavond 4
juni op landgoed Hackfort een
vleermuis-excursie. Met behulp
van een bat-detector zullen, mits
het weer meewerkt, verschillende
soorten vleermuizen op te sporen
zijn. De circa twee uur durende
excursie begint bij de watermolen
voor het kasteel, aan de Baakseweg
8. Deelname is gratis voor leden
van Natuurmonumenten. In verband
met het beperkte aantal plaatsen
is reservering bij de Ledenservice
(tel. 035 - 6559911) verplicht.

INVENTARISATIE
Uit inventarisaties is gebleken dat
de Graafschap een uitermate geschikt
leefgebied is voor vleermuizen. Er
komen veel verschillende soorten
voor, zoals de dwergvleermuis en
de laatvlieger. Ook zijn er soorten,
die uitsluitend voorkomen in na-
tuurgebieden, vanwege de afhan-
kelijkheid van oude bomen.

' BAT DETECTOR'
De detector maakt het mogelijk
om de onhoorbare geluiden van
vleermuizen om te zetten naar
voor mensen hoorbare geluiden.
Op die manier kunnen tijdens de
wandeling diverse soorten vleer-
muizen worden opgespoord. Kort-
om: een unieke excursie!

Sauerlandtoer VAMC
'De Graafschaprijders'
De toercommissie van de VAMC
"De Graafschaprijders" heeft voor
het Pinksterweekend een motor-
toer naar het Sauerland uitge-
schreven, dat wil zeggen een lang
weekend toeren door dit prachtige
Duitse landschap. De start is zater-
dag 7 juni vanaf het clubhuis aan
de Eikenlaan in Vorden. De af-
stand bdraagt die eerste dag 270
kilometer, eenzelfde afstand als op
de terugweg, Tweede Pinksterdag.
Gedurende het weekend verblij-
ven de deelnemers op een cam-
ping, terwijl de niet- campeerders
in een nabij gelegen hotel zullen
overnachten. Op eerste Pinkster-
dag wordt in Sauerland een rond-
toer gemaakt. Men kan kiezen uit
een route met een lengte van 200
kilometer of een langere route van
275 kilometer.

PC de Graafschap
Donderdag 29 mei jl. was er een
ponyconcours in Holten daar be-
haalde Marit Kouwenhoven met
Jelle een 2e en 5e prijs in de klasse
B met 164 -168 punten. Iris Beren-
pas met Jasmine een Ie prijs in de
klasse B met 170 punten. Linda Be-
renpas met Jasmine 2 maal een Ie
prijs in de klasse B met 164 - 160
punten. Marieke Rouwenhorst
met'Kaylie een Ie prrijs in de klas-
se LI met 164 punten en een Ie
prijs springen in de klasse L. Frede-
rieke Gotink met Spetter een 2e en
3e prijs in de klasse LI met 164 -
159 punten. Paulien Kouwenho-
ven met Navaro 2 maal een 2e prijs

in de klasse L2 166 - 168 punten.
Lisanne Schippers met Pica een 2e
prijs in de klasse Ml 163 punten,
üsette Bijenhof met Survivor een
3e prijs in de klasse M2 met 157
punten. Zaterdag 31 mei Dinxperlo.
Dressuur: Elodie Stokman met
pass-partout een Ie prijs en een 2e
prijs in de klasse B met 181 - 170
punten. Lian Nijenhuis met Aldith
een 5e prijs in de klasse B met 165
punten. Springen: Sebastiaan Ha-
mer met Yvonne een Ie prijs in de
klasse B, cat. B.

Socü nieuws
De Socü dag afgelopen zondag
stond geheel in het teken van de
nacompetitie en afscheid van pen-
ningmeester Hans Hissink die na
25 jaar zeer trouwe dienst te kennen
had gegeven zijn vrije tijd meer in
dienst van zijn kleinkinderen te
willen gaan besteden. Hans en zijn
vrouw Willy werden door het Socü
bestuur in de bloemetjes gezet
en ook werd hij nog eens extra
bedankt door Joke Olthof voor het
vele werk namens de kantine ploe
gen. Verder kreeg hij een gouden
speld met oorkonde uitgereikt
door een afgevaardige van de
KNVB voor zijn bewezen diensten
wat met een groot applaus werd
begroet. Ondanks dit gebeuren
met vanaf half tien een onderling
toernooi, compleet met barbeceu,
stonden de hoofden toch bij de
returnwedstrijd in Arnhem tegen
ESCA. Om een uur werd dan ook
vertrokken met een spelers en een
grote supportersbus compleet met
toeters en bellen. De wedstrijd op-
zicht waar Socü beslist niet min-
der was zelfs het betere van het
spel had maar juist het beetje ge
luk wat je in zo'n wedstrijd nodig
hebt er niet in zit en dan zie je de
bui al hangen en na tachtig minu-
ten aandringen op de goal van de
gastheren was het de thuisclub die
na de eerste mooie aanval er wel
één inschoot en zo Socü de dood-
steek toebracht. Dat het nog met
een mooi afstandschot 2-0 werd
deerde niemand meer.

Na de wedstrijd werden de vele
trouwe meegereise toeschouwers
nog bedankt door de voetballers
en gaat Socü het volgend jaar ge
woon weer opnieuw proberen.

Socri afd. Tennis
Het tweede heren team van Socü
uitkomend op de zaterdagmiddag
in de vijfde klasse is afgelopen za-
terdag kampioen geworden door
rechtstreeks de enig overgebleven
concurrent Gorssel l te verslaan.
Met twee punten voorsprong werd
aan het duel begonnen en hadden
de heren aan een 3-3 genoeg maar
zoals het bij een echte kampioen
behoort wil je winnen en zo ge-
beurde het ook een verdiende 4-2
overwinning werd er behaald.
Door in deze competitie vaa de
zeven wedstrijden er twee gelijk
en vijf te winnen mogen we spreken
van een terechte kampioen die het
volgend seizoen een klasse hoger
mag proberen.

Open Dag Urtica
Op 2e Pinksterdag s'middags
zal de twee-jaarlijkse Open Dag
op Urtica De Vijfsprong plaats-
vinden. Urtica nodigt van harte
uit om hierbij aanwezig te zijn.

Het is alweer sedert 1984 dat men
aan hun doelen werkt en dit jaar
springt er uit omdat de laatste
bouwactiviteit is afgerond - dat
wil zeggen de laatste nieuwbouw
qua aantal gebouwen.

's Ochtends zal voor genodigden
de openingshandeling plaatsvin-
den door onze burgemeester de
heer E. Kamerling. Ouders van be-

woners, bouwers, buren en direct
betrokkenen zullen dan zien hoe
én het woonhuis en de werkplaats
en de nieuwe kas geopend worden.

Dit alles in een zojuist nieuw
aangelegde tuin en parkachtige
omgeving.

's Middags ontvangt men iedereen
om een en ander te bezichtigen via
rondleidingen en informatiestand,
een terras met koffie, thee e.d.

Tevens zullen er diverse activitei-
ten zijn ook voor kinderen en zal
de de winkel geopend zijn.



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

Let op.
Let op!
Zaterdag 7 juni afhalen
Hartmann tuinstoelen
van 9.00-17.00 uur.t

VLEES:

RIB-/HAAS-
KARBONADE

kilo

99

GROENTE:

AARDBEIEN

1.49
500 gram nu

25% BONUS-
KORTING

op

PAMPERS
diverse maten
pak a 17.99 nu 2 pakken

99
voor 271•
3AVAR A

.SN
krat 24 flesjes a 8.79 nu

2ekrat halve prijs

PAGE PLUS
TOILETPAPIER

pak 8 rollen a 3.29

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

GALL^GALL

COINTREAU
LIKEUR

_ _ _ 9 9
0,7 cl 20.19 nu

+ 300 airmiles
14.9

MONA
FRUITTOPPER

beker 150 gram a 0.59

nu 2 bekers halen

betalen

Altijd dagvers

Bestelling per tel./fax

Bezorgen aan huis

Riant en gratis parkeren

Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

Openingstijden
maandag t/m donderdag

8.00 - 20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur

zaterdag 8.00 - 17.00 uur

GALLIS GALL

MO N H O K
D E W I N K E L H O E K V A N H E N G E L O

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

AUTORIJSCHOOL

B. VAN DER LINDEN

Binnenkort 1S jaar?
Wil je dan het rijbewijs halen?

Bel ons
Tel. (0575) 44 12 6O of 06 53232840

Den Elterweg 113, 7233 SM Vierakker

2e Pinksterdag
9 juni

geopend
van 10.00 - 17.00 uur.

Fa. Heijink
Leestenseweg 10 - Zutphen

Tel. 0575-521796

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

'De Boggelaar'
v__}v_X

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

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

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

barbecue, steengrill

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur.

Omdat hij gaat trouwen,
vieren wij feest!

De mooiste tuinen
hebben sierbestratin^

\/an Apart in 'Baalc
In alle soorten en maten: • Oude gebakken stenen
• Getrommelde stenen • Betonklinkers • Tegels te kust
en te keur • Siergrind in zakjes en bigbags • Sier-
elementen • Tuinhuisjes en tuinpriëlen, etc. etc.
Uitvoering van bestratingswerk verzorgen wij ook.

2*

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

email: bijenhof@tref.nl
Open: dinsdag t/m vrijdag

10.00-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag's van 8.00-16.00 uur

part
SIERBESTRATINGEN
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50 plus info
Stichting Welzijn Ouderen 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.

DAGOPVANG ZOEKT
VRIJWILLIGERS
De dagopvang is bestemd voor
mensen die door hun leeftijd min-
der snel in contact komen met
leeftijdgenoten. Bij de dagopvang
brengen zij één of meer dagen
per week samen met anderen door
en houden zij zich bezig met ver-
schillende activiteiten.
De dagopvang staat onder leiding
van een professionele activiteiten-
begeleidster, die ondersteund
wordt door vrijwilligers. De vrij-
willigers bepalen zelf of zij één of
meer dagdelen per week mee-
draaien. Voor de vrijwilligers is het
belangrijk dat zij belangstelling
hebben voor ouderen en in staat
zijn samen te werken in een groep.
Heeft u belangstelling voor dit
mooie vrijwilligerswerk, nu of
eventueel na de zomervakantie,
neem dan contact op met de Sensi-
re "De Wehme", tel. 55 73 00 en
vraag naar de dagopvang. U kunt
ook contact opnemen met de
SWOV voor nadere informatie tel.
55 34 05.
Heeft u n.a.v. dit artikeltje vragen
over deelname aan de dagopvang,
belt u dan één van bovenstaande
telefoonnummers. De medewerk-
sters zullen u graag vertellen hoe
en ander bij de Dagopvang in zijn
werk gaat en hoe u zich kunt aan-
melden.

COMPUTERCURSUS
Vanaf dinsdag 30 september zul-
len bij voldoende deelname weer
computercursussen voor 55-plus-
sers van start gaan. In tegenstel-
ling tot eerdere cursussen is het
nu ook mogelijk om met één com-
puter per persoon te werken. Waar
worden de cursussen gegeven:
Dorpscentrum. Wanneer: dinsdag-
middag. Wat zijn de mogelijk-
heden: een cursus voor beginners;
een cursus Word en Windows en
een cursus Internet.
De cursussen voor beginners en
Word en Windows omvatten 8 les-
sen van anderhalf uur, de cursus
internet 5 lessen
Ook is het mogelijk een cursus te
volgen die "Op Herhaling" ge-
noemd wordt en waarbij de cursis-
ten in de eerste les zelf kunnen
aangeven welke onderwerpen zij
graag behandeld zouden zien. De
ze cursus is bij uitstek geschikt
voor mensen die al één of meer
cursussen hebben gevolgd en
graag antwoord krijgen op de vra-
gen die zij in de praktijk tegenko-
men. Deze cursus omvat 6 lessen.
Voor de gevorderde computeraars
is het zelfs mogelijk een cursus
"Digitale Fotobewerking" te vol-
gen. Voor alle cursussen geldt dat
er 10 deelnemers moeten zijn.
Bovendien moeten er minimaal 2
cursussen gegeven kunnen wor-

den, opdat de docent voor een
dagdeel naar Vorden kan komen,
dit i.v.m. de kosten.
Heeft u belangstelling en wilt u
precies weten wat het programma
van een cursus inhoudt, dan kunt
bij de SWOV, Nieuwstad 32 deze
programma's inzien en evt. een
kopie meenemen.
Opgave is mogelijk door in te teke-
nen op de lijst die in de biblio-
theek aanwezig is. Vermeld vooral
voor welke cursus u belangstelling
heeft, want daarvan hangt het
welke cursussen gegeven gaan
worden.
U kunt zich ook opgeven bij de
SWOV, bij voorkeur zo spoedig
mogelijk en tot uiterlijk 6 septem-
ber onder vermelding van naam,
adres, tel. nummer. Geeft u ook
duidelijk aan voor welke cursus u
belangstelling heeft, want daarvan
hangt het af welke cursussen gege-
ven kunnen gaan worden.
Opgave is ook mogelijk door in te
tekenen op de lijst die in de biblio-
theek aanwezig is.
Ook telefonisch, tel. 55 34 05 of
per e-mail swovorden@het net.nl
kunt u zich opgeven.
U krijgt ongeveer half september
bericht of de cursus van uw keuze
door kan gaan en op welk tijdstip
u bent ingedeeld.
Wilt u meer weten over de inhoud
van de cursussen dan is er zowel

bij de SWOV als bij de bibliotheek
informatiemateriaal aanwezig dat
u desgewenst (tegen betaling van
de kosten) kunt kopiëren.

KIEZEN MET ZORG
www. kiesmetzorg.nl is een inter-
netsite waar (toekomstige) gebrui-
kers van zorg of hun kinderen
informatie kunnen vinden over
thuiszorg, verpleeghuizen en ver-
zorgingshuizen. De site geeft ob-
jectieve informatie die vanuit de
positie van de zorgvrager is verza-
meld en beoordeeld.
Wie niet over internet beschikt
kan via het Informatie-en Klach-
tenbureau Gezondheidszorg (IKG)
telefonisch informatie opvragen,
tel. 0900-2437070, bereikbaar op
werkdagen van 10.00 tot 14.00uur.

HUISARTS EN APOTHEEK
'S AVONDS EN IN HET WEEKEND
Heeft u 's avonds of in het week-
end de huisarts nodig, dan moet u
contact opnemen met de huisart-
senpost die gevestigd is Het Spit-
taal in Zutphen. Tel.nr. 0900 200
9000. Als het dringend nodig is zal
de dienstdoende huisarts u thuis
bezoeken. De assistente zal daar-
om eerst een aantal vragen stellen
om de situatie zo goed mogelijk te
kunnen beoordelen. U kunt de
huisartsenpost alleen op afspraak
bezoeken, dit om te voorkomen

dat de wachttijden te lang oplo-
pen.
Heeft u een telefoon waarin u een
aantal telefoonnummers kunt
programmeren, zet dan ook dit
nummer erin, zodat u in tijd van
nood snel het nummer bij de hand
hebt. U kunt het nummer ook op
een lijst zetten met belangrijke te-
lefoonnummers. Deze lijst moet
altijd bij de telefoon liggen.
Heeft u 's avonds na 18.00 uur of's
nachts medicijnen nodig, dan
kunt u die uitsluitend halen bij
de apotheek in Warnsveld, Runne
boom 16 (winkelcentrum Dreium-
me). Deze informatie vindt u ook
wekelijks op de voorzijde van Con-
tact.

EUROPEES MEDISCH
PASPOORT
Dit is een handig document om
uw medische gegevens te noteren,
m.n. de medicijnen die u gebruikt.
Handig om mee te nemen op va-
kantie, want het paspoort is opge-
steld in elf Europese talen, maar
ook wanneer u in Nederland bij
een onbekende arts terecht komt
is het een praktisch document,
omdat in één oogopslag uw medi-
cijngebruik te overzien is.

In bepaalde situaties kan dat van
levensbelang zijn Omdat vanwege
verzendkosten dit paspoort in een
aantal van minimaal 25 stuks be-
steld moet worden, wil de SWOV
de belangstelling hiervoor peilen.
De kosten bedragen n 2,00 per
stuk incl. een plastic bescherm-
hoesje.

Heeft u belangstelling, meldt u
zich dan aan bij de SWOV, tel
55 34 05, bij voldoende aanmel-
dingen, zullen wij tot bestellen
overgaan.

Laatste werkdag
Tonnie Eggink bij De Stiepel

Aanzichten van de
Vordense Kastelen

Dinsdag 27 mei was voor Ton-
nie Eggink de laatste werkdag
bij Woningcorporatie De Stie-
pel. De 60-jarige Vordenaar gaat
genieten van een welverdiend
Prepensioen.

's Ochtends vroeg werd hij door
zijn collega servicemedewerkers
bij huis opgehaald. Samen met zijn
vrouw mocht hij in zijn versierde
busje vooropgaan in een vrolijke
stoet. Na een korte rondrit door
het werkgebied werd gezamenlijk
een kopje koffie gedronken op het
hoofdkantoor in Zelhem. "Een
hele verrassing, erg leuk. Ik ben

compleet overdonderd," zo sprak
Tonnie blij uit. Tonnie werkte
ruim 12 jaar als metselaar bij De
Stiepel (en haar rechtsvoorgang-
ster Thuis Best) en werd ingezet
voor verschillende onderhouds-
werkzaamheden zoals: tegelwerk,
stukadoorswerk, bestratingen, repa-
raties van tegelpaden en stoepjes
en ook het verhelpen van lekkages.

Eggink: "Die variatie in het werk,
dat vind ik het leukste; zo zit ik op
het dak en zo zit ik onder de vloer.
En ook de omgang met de bewo-
ners en collega's vond ik altijd erg
prettig.

Voordat hij bij de corporatie op de
loonlijst kwam werkte hij eerst bij
verschillende bouwbedrijven in
Vorden, Toldijk en Doetinchem en
vervolgens 20 jaar bij Bouwbedrijf
Kappert in Warnsveld.

Nu na een arbeidzaam leven van
44 jaar, gaat de spontane Tonnie
Eggink dus met pensioen. Hij
krijgt wat meer tijd voor zijn
hobby's wielrennen, tuinieren en
klussen in en rond het huis. "En
samen met mijn vrouw Hennie
natuurlijk genieten van de tijd."
Op 4 juni zal De Stiepel officieel
afscheid van Tonnie Eggink nemen.

Onder deze titel wordt in het
koetshuis van "De Wiersse" in
Vorden een tentoonstelling ge-
houden met waterverftekenin-
gen van Frits van Amerongen.
De kunstenaar weet op fantasti-
sche wijze de sfeer weer te ge-
ven van huis en omliggend
landschap - subtiel geordend of
op romantische wijze verwaar-
loosd.

De tentoonstelling maakt deel uit
van de bekende 'Open Dagen' op
zondag 8 en maandag 9 juni
(eerste en tweede Pinksterdag).

Hierbij zijn de tuinen van deze
historische buitenplaats weer ge-
opend voor het publiek. Het voor-
jaar is dé aangewezen tijd om te
proeven van de sfeer van deze door
de eeuwen heen gegroeide en op
Engelse leest geschoeide tuinen.

Tijdens een wandeling geniet u
van de eind mei bloeiende rodo-
dendrongroepen en weidse ver-
gezichten over het achterliggende

coulissenlandschap en beleeft u de
harmonie tussen strakke vormge-
ving en uitbundige plantengroei.
In de romantische wilde tuin is het
een feest van voorjaarsbloeiers en
langs de oevers van beek en vijvers
ontrollen zich nu varens. Al verder
wandelend belandt u in een echte
'Jardin Potager'in de sfeer van
Beatrice Potter, waar u ook minder
bekende gewassen aantreft.

Vervolgens wachten u nog tal van
verassingen zoals ingenieuze
snoeivormen, een slingerberceau,
de metershoge fontein, een buxus-
parterre, de klassiek ontworpen
verdiepte tuin, inspirerende bor-
ders en de robuuste pergola met
vele klimmers waaronder een in-
drukwekkend exemplaar van de
in juni bloeiende en heerlijk geu-
rende witte Wistera! Tijdens de
open dagen is er een kraam op het
voorplein met bijzondere vaste
planten en worden er lichte maal-
tijden geserveerd. Kortom, een
landgoed dat een bezoekje meer
dan waard is.
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EAGER BEAVER • BARBARA FABER • MEXX • SALTY DOG • GYMP
RAGAZZI • RAGS • BIRD DOG • SENZA-PIËTA

Raadhuisstraat 23 • Hengelo (Gld.) • Tel. 90575) 46 32 79

Openingstijden: di. t/m do. 10.00 -17.30 uur • vr. 10.00 - 20.30 uur • za. 10.00 -16.00 uur.

wil ïn
zijn/haar
vakantie
bij Aviko
werken?

Aviko produceert een assortiment van meer dan 20 verschillende
aardappeldelicatessen, die door miljoenen fijnproevers worden
gewaardeerd. Wil jij ook eens in de keuken kijken en tijdelijk een
bijdrage leveren?

We zoeken vakantiewerkers voor de afdelingen productie, admi-
nistratie (vanaf week 34), huishoudelijke dienst en de kwaliteits-
dienst. Onze productiebedrijven en kwaliteitsdienst werken in
ploegendiensten; daarvoor moet je minimaal 18 jaar zijn. Voor de
afdelingen administratie en huishoudelijke dienst werk je in dag-
diensten.

Aviko kent een prima beloningssysteem. De hoogte van het sala-
ris is afhankelijk van je leeftijd. Wanneer je in ploegendienst
werkt, ontvang je bovenop je salaris een toeslag die kan oplopen
tot 29,5%.

Heb je zin om deze vakantie bij Aviko te werken, vraag dan een
inschrijfformulier aan of haal er een af op ons hoofdkantoor.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling
P&O, tel. 0575-458200. E-mailen kan ook: pz@aviko.nl
Graag ontvangen wij je reactie voor woensdag 18 juni a.s.!

Aviko B.V.
Dr. A. Ariënsstraat 28
Postbus 8, 7220 AA Steenderen

Zonweringen
Raamdecoratie
Garagedeuren
Kwaliteit,
tegen zeer scherpe prijzen.

Zelf monteren?
Deze maand extra korting.

Voor een telefonische prijsopgave bel:

(0313) 484949
Braambergseweg 2 • Voor-Drempt
Openingstijden showroom: ma. t/m vrij. 13.00 - 17.00 uur
vrij. 18.00 - 21.00 uur, za. 9.00 - 16.00 uur.

Verseasperg
Aspergeboerderij
„De Boskamp"
Fam. Halfman

Hengeloseweg 15
7251 PB Vorden

Tel. (0575) 55 24 80

VORDEN
Prins Bernhardweg 3 l

l
Bijzonderheden: eenvoudige vrijstaande •
bungalow, inhoud ca 250 m3,
1 slaapkamer, perceeloppervlakte 490 m2

Informeer naar onze scherpe tarieven

B. Hurenkampstraat 25 Wilp

0571 - 262 262

LICHTENVOORDE
Uranus 17

Bijzonderheden: inhoud ca. 325 m3, nieuwe keuken, —
3 slaapkamers, zeer goed onderhouden
(u kunt er zo in), perceelsoppervlakte 125 m2

Informeer naar onze scherpe tarieven

B. Hurenkampstraat 25 Wilp

0571 - 262 262

Memelink & Bergervoet is een

regionaal full-service assurantie-

kantoor met een onafhankelijke

en kwaliteitgerichte instelling

voor het M KB en particulieren.

Met meer dan 50 jaar ervaring in

de verzekeringsbranche/ zowel

schade- als levensverzekeringen,

pensioenen en hypotheken.

FUNCTIE-OMSCHRIJVING

Wij zoeken een all-round medewerk(st)er voor risicoinventarisatie, het onder-

houden van contacten met onze cliënten, adviseren van verzekeringen en het
begeleiden van schades.

FUNCTIE-EISEN

middelbare administratieve opleiding, B-diploma assurantiën eventueel
aangevuld met A-diploma;

goede contactuele eigenschappen, zowel mondeling als schriftelijk;

dienstverlenende- en servicegerichte instelling;

collegialiteit, accuratesse, eigen initiatief en zelfstandigheid zijn een must;

ervaring geniet de voorkeur.

WAT WIJ BIEDEN

Wij bieden een prettige, afwisselende werksfeer in een klein en nauw samen-

werkend team. U ontvangt een bij de functie passend salaris en dito voorwaarden.

SOLLICITATIES

Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan bovengenoemde functie-eisen, dan zien

wij uw sollicitatie graag uiterlijk twee weken na verschijnen van deze advertentie

tegemoet. Uw sollicitatie kunt u sturen naar: Memelink & Bergervoet B.V.,

t.a.v. dhr. H.C. Memelink, Spalstraat 1 1 , 7255 AA Hengelo Gld.

Assurantiën en financiële diensten

Spalstraat l l Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 152!

Memelink
Berge r voet



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

0620438118

Goed in
bijzondere
vakanties

Ruim 6600 zieken en gehandicap-

ten beleven dit jaar de vakantie van

hun leven. Dankzij de Zonnebloem

en dankzij de hulp van 6900 vrij-

willigers. Door de extra voorzien-

ingen en aanpassingen die nodig

zijn. kosten deze vakanties veel

geld. U kunt de Zonnebloem helpen

om haar vakanties voor zieken

en gehandicapten toch betaalbaar

te houden.

de Zonnebloem*

e
ft>stbus2lOO -4800 CC Breda

Tel. (076) 564 63 62
E-mail: infofflzonneblocm.nl

www.zonnebloem.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

M/R\B

LENSINK

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden

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

Finstral partner & exclusief dealer
zonweringen.
Bezoek onze showroom om de produkten te
zien en voor informatie.
Openingstijden dinsdags en donderdags van
10.00 tot 15.30 uur, zaterdags van 11.00 tot
16.00 uur. Koffie staat klaar.
Mobiel 06 53487085.

Het

zoekt

bezorger/ster
voor Vorden

Ook zeer geschikt voor 50-plussers en huisvrouwen.
Die de krant 's morgens voor 07.00 uur bezorgt

in de omgeving: Beatrixlaan, van Vollenhovenlaan,
Margrietlaan, Willem Alexanderlaan, Christinalaan,

de Horsterkamp. Ongeveer 65 kranten.
U ontvangt van ons:

• een startpremie van 50 euro (f 110,-)
• een goede beloning van 120 euro (f 265,- per maand)
• een gratis regenpak • een gratis GELDERSCH DAGBLAD

• elke 2 maand een keus uit 5 cd's tegen gereduceerde prijs
• om de 3 maand een uitbetaling vakantievergoeding van 8%

Inlichtingen: (0575) 55 19 69 of (0570) 68 64 29

'Vers van het mes ...II!

Pst, 4 st.

elke dinsdag op het marktplein in Vorden

van 9.3O t/m 17.15 uur.

de Groep

Autorijschool
Ruesink

Thijs Eckhardt
Stationsweg 1b
7251 EL Vorden
Tel. 0652311935

Theorieles
Praktijkles voor
categorie B en
E achter B

DRUKWERK

Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86



STEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide col-
lectie 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

speiei
is geen bal aan

www.financial-freedom.nl

Sporten, spelen, vakantie. Kinderen

met een handicap willen niets liever

dan gewoon meedoen. Daarom

zorgen we dat speelplaatsen worden

aangepast, maar ook schoolklassen,

computers, werkplekken en woon-

huizen. In 2003 - het Europees Jaar

van mensen met een handicap • willen

we nog méér klaarspelen.

Doet u mee?

giro 55 2000
Amsterdam www.nsgk.nl

3g
nederlandse stichting voor het

gehandicapte kind

NSGK.
Elk kind speelt mee.

Denkt u over
ADSL?

Vraag eens
naar de mogelijkheden

(alleen economisch gebruik).

Telefoon (0575) 55 73 10

GOMA
M A A T W E R K I N P L A A T W E R K

G oma B. V. Metaalwarenfabriek (ca. 120 medewerkers) is een door Lloyd's gecertificeerde onderneming, die
zich beweegt op het gebied van de toelevering van halffabrikaten en complete eindproducten. Deze producten
worden in hoofdzaak vervaardigd uit dunne plaat- of bandstaai. De fabricage vindt plaats op moderne groten-
deels CNC-gestuurde machines (kleine tot middelgrote series), waarbij in de ontwerpfase gebruik gemaakt
wordt van CAD/CAM faciliteiten. Voor de grote series wordt gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde en
gefabriceerde stempels of speciaalmachines.
Coma B. V. is gevestigd aan de Ruurloseweg 8011 te Hengelo Gld.

Door toenemende activiteiten zijn wij op korte termijn op zoek naar medewerkers voor de volgende functies:

• Administratief medewerkster
U heeft een afgeronde opleiding op MBO-niveau op basis van een relevante administratief/financiële
studie, bijv. MEAO-BE, PB of MBA. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit debiteuren-,
crediteuren- en grootboekadministratie. Tevens behoort het bedienen van de telefooncentrale en het
ontvangen van gasten tot uw werkzaamheden. U bent initiatiefrijk en flexibel en beschikt, naast affiniteit
met automatisering en communicatieve vaardigheden, over een klant- en resultaatgerichte instelling,
(fulltime)

• Cnc-kanters / stellers
Zelfstandig instellen en bedienen van cnc-kantpersen. (2-ploegendienst)

• Heftruckchauffeurs
Aan- en afvoeren van stempels, materiaal, halffabrikaten en emballage op diverse werkplekken, het
invoeren van materiaal in het automatisch magazijn, enz. met in voorkomende gevallen productiewerk.
U bent in het bezit van een heftruckcertificaat. (2-ploegendienst)

• Oproepkrachten poedercoaten
Op telefonische afroep (binnen 24 uur) beschikbaar zijn voor het ophangen en afhalen van producten in de
poedercoatafdeling. (dagdienst en eventueel bereid tot 2-ploegendienst)

Kandidaten dienen te beschikken over eigen vervoer.

Wij bieden u:
Een interessante functie binnen een dynamische en moderne onderneming.

Wilt u nader inlichtingen? Neem dan contact met ons op of bezoek onze website: www.goma.nl
Heeft u interesse in deze functie, stuur dan uw brief of e-mail, voorzien van c.v., aan de afdeling PZ, t.a.v.
dhr. Abbink.

GOMA B.V. Metaalwarenfabriek.
Postbus 8, 7255 ZG HENGELO GLD.
Tel: 0575-468211. Fax: 0575-468275. E-mailadres: pz@goma.nl

NU AL FIKSE KORTINGEN
op bankstellen in stof en leer, wandmeubelen,

eethoeken, fauteuils, tienermeubelen, slaapkamers etc.

Op zoek naar de. nieuwste woontrends? Stap dan
eens bij Helmink Meubelen binnen. Dé speciaalzaak
in zit- en slaapcomfort, woningtextiel en

accessoires en relaxfauteuils. Kom maar
eens kijken om inspiratie op te doen voor

een sfeervolle en exclusieve
inrichting van uw woning.

www.he lminkmeube len .n l

Bij aankoop elke €500,-
een wooncheque
ter waarde van €

H e l m i n k

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-5575/4

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3

"ERKEND
^^ Tel. 0545-474190

meubelen
VIJFENVEERTIG JAAR.

m o o i e b ij

Niéuwe a f del in
woningtextiel

t h u



Expositie

Restauratie van de Boekband
Grandmother B hoofdact
midzomerfeest 21 juni

Wie heeft er niet een oud boek
in de kast, dat de tand des tij ds
niet heeft doorstaan. Het stuk-
gelezen kinderboek met emo-
tionele waarde, de geërfde bij-
bel, wellicht met historische
waarde. Wat moetje er mee??

Een veel te lange tijd, is het boek
dat uit elkaar lag, als een versleten
schoen weggegooid. Als er iemand
was die wel de intentie had het
boek te behouden dan ging men
naar de boekbinder. Daar werden
de boeken voorzien van een volle-
dig nieuwe band, waardoor veelal
de constructie van het oude boek,
en het authentieke materiaal ver-
loren ging. Het ging om de inhoud
van het boek. De constructie van
boekblok - bandverbinding had
geen enkele vorm van aandacht.
Er zijn beperkte onderzoeksgege-
vens dat het onnodig herbinden
gebeurde a.g.v onkunde, de econo-
mische druk, maar zeker ook de
grillen van de opdrachtgever.

De boeken in zijn bibliotheek
kregen zo een uniform aanzien en
dat was mode. Deze drie elemen-
ten spelen ook heden nog steeds,

helaas, een grote rol. Als een boek
beschadigd is zou men naar een
goed opgeleide restaurator moe
ten gaan. Bij de boek-restaurator is
restauratie-ethiek een belangrijk
onderwerp, hier zal gekeken wor-
den naar de oorzaken van slijtage,
klimaatbeheersing, preventieve
en actieve conservering en er zal
indien mogelijk geen enkel mate
riaal van de oude boekband ver-
loren gaan.

Uiteraard komt het voor dat een
boekband onherstelbaar bescha-
digd is of zelfs verwijderd zal
moeten worden omdat het materi-
aal van deze band voor de inhoud
schadelijk is. In dit geval zal men
toch geen namaakband vervaar-
digen, die dezelfde insufficiënte
functie heeft als de oorspronkelijke
band. Bij onherstelbare schade, of
een boekband welke geheel ver-
loren is gegaan, kan een conserve
ringsband gemaakt worden.Uit dit
alles blijkt dat het een complexe
materie is.

Mede als gevolg van de aandacht
heden voor het cultureel erfgoed,
bestaat de laatste jaren steeds

meer aandacht voor de oude boek-
band. Er wordt veel aan gedaan
om ook particulieren hiervoor
meer oog te laten krijgen. Juist
voor deze categorie is het belangrijk
dat zij goede informatie krijgen
en weten waar zij veilig terecht
kunnen met hun boekband.

De expositie wordt geopend door
Mevr. M. van Goor in het Grafisch
Museum te Zutphen geopend.
Vanaf 7 mei tot en met 28 juni ziet
U wat de mogelijkheden zijn. Naast
een foto van het te restaureren
object zullen de gerestaureerde
lederen / linnen / papieren boek-
banden te zien zijn. De exposanten
hebben de restauratieopleiding
gevolgd bij het Grafisch Media
Instituut te Amsterdam. Dit in-
stituut is nu is ondergebracht bij
het ICN te Amsterdam.

Op zaterdag 24 mei /14 juni / 21 juni
zal Henk Linde, boekrestaurator,
aanwezig zijn om uitleg te geven
en vragen te beantwoorden. Open
op: woensdag t/m vrijdag middag
en zaterdag .Op donderdag en
zaterdag is een gids aanwezig.
www.grafisch-museum.nl

Arjan Mombarg wint in Bantega!
"Elfhieerenskeelerwedstrijd"
Arjan Mombarg heeft duidelijk
"iets" met Friezen. Schreef hij
vorig jaar de "Elfmeerenskeeler-
wedstrijd in Bantega (Friesland)
reeds op zijn naam, afgelopen
zaterdag, een jaar later, her-
haalde hij dit huzarenstukje en
ging hij "met dank" aan Arjan
Smit als eerste over de finish.

In deze 75 kilometer lange mara-
thon stevenden de beide Nefit-
mannen Arjan Mombarg en Arjan
Smit gezamenlijk op de finish af.
Het tweetal had een voorspong
van anderhalve minuut op de ach-
tervolgers waarvan uiteindelijk de
Belg Stijn van Hove als derde ein-
digde.

In het zicht van de finish reed Ar-
jan Mombarg op kop. Arjan Smit
deed op het laatst geen poging om
te sprinten. "Een vriendschapsge-
baar van Arjan Smit. De afgelopen
twee jaren heb ik in tal van wed-
strijden louter in dienst van Arjan
Smit gereden, waardoor hij twee
keer kampioen van Nederland is
geworden", zo vertelde Arjan
Mombarg zaterdagavond na af-
loop.

De "Elfmeeren-skeelerwedstrijd"
was overigens de eerste in een se
rie van vijf, die meetelt voor de
"Univé Top Competitie" (de mara-
thoncompetitie) Dus niet te ver-
warren met de "Univé World on-
Wheel" de skeelercompetitie voor
de A-rijders, welke uit 15 wedstrij-
den bestaat. Een ding is wel het-
zelfde. De uiteindelijke winnaar in
beide disiplines, mag zich kam-
pioen van Nederland noemen!

Dat Arjan Mombarg een man van
"de lange adem" is, werd zaterdag
in Bantega weer eens overduide-
lijk bewezen. In deze wedstrijd
over een afstand van 75 kilometer,
reed Arjan Mombarg, met soms
behoorlijke wind tegen, liefst 20
kilometer alleen op kop! Arjan
Mombarg sprong weg uit een kop-
groep van zeven man. Daarvoor
waren er wel diverse demarrages
geweest van onder meer Arjan
Smit en Cedric Michaud en de ster-
ke rijdende Belg Stijn van Hove. Zij
werden allemaal teruggepakt.

Arjan Mombarg: "Je zag de mannen
in deze kopgroep moe worden.

Geen van de rijders wilde meer op
kop rijden of beter gezegd kond
niet meer op kop rijden. Ik heb
toen gedemarreerd. Niemand volg-
de, dus "vol gas" verder. Met nog
acht zware kilometers te gaan had
ik een voorsprong van l minuut
en acht seconden. Ik was blij dat
ook Arjan Smit nog uit de kop-
groep kon wegspringen, zodat we
in de laatste kilometers het samen
konden doen. We bouwden de
voorsprong verder uit naar ander-
halve minuut bij de finish", zo
sprak hij.

Eerder deze week (Hemelvaarts-
dag) werd Arjan Mombarg in een
"open wedstrijd" in Oldebroek vijf-
de. Hij maakte deel uit van een
kopgroep, waarvan uiteindelijk
Arjan Smit de rapste was.

Zaterdag 7 juni wordt in Naald-
wijk het Nederlands kampioen-
schap verreden. Voor Arjan Mom-
barg luidt de opdracht om Arjan
Smit aan zijn derde nationale titel
te helpen. "Je weet echter nooit
hoe een koers verloopt, voor ons is
het belangrijkste dat een man van
"Nefit" wint", aldus Arjan.

Grandmother B is de hoofdact
van het Midzomerfeest van 21
juni a.s. Deze 13 koppige band
uit de omgeving van Arnhem
en Nijmegen speelt al sinds 10
jaar zalen en tenten plat.

Daarbij gebruikt ze een mix van
rock, soul, jazz en funk klassiekers.
Allemaal hits van zowel Neder-
landse als Engelse komaf van de
laatste 20 jaar, herkenbaar voor
een breed publiek.

Ongecompliceerde feestmuziek
voor jong en oud. De band kent
naast 2 zangeressen en l zanger
een complete blazerssectie van 5
mensen. Dat wordt swingen!

KINDERPROGRAMMA
Om aan te geven dat we een feest
willen bouwen voro oud en jong is
aan het bestaande programma een
kinderprogramma verbonden. In
dit programma hebben wij kinder-
disco afgewisseld met een optreden
van clowns, een luchtkussen en
diverse spelattracties. De toegang
is gratis !

STICHTING
EVENEMENTEN VORDEN

Het Midzomerfeest van 21 juni is
het eerste feest van de nieuw opge
richte Stichting Evenementen Vor-
den (STEVO). Deze groep enthou-
siastelingen wil Vorden laten brui-
sen door middel van verschillende
feesten.

Om dit alles mogelijk te maken
was een rondgang langs de ver-
schillende bedrijven van Vorden
noodzakelijk. Dit leverde inmid-
dels toezeggingen voor sponsoring
op van meer dan 30 bedrijven en
winkels. Een teken dat het initia-
tief een breed draagvlak kent bij
ondernemend Vorden.

PUBLIEK
Het programma is rond, de organi-
satie in professionele hand, de fi-
nanciering afgedekt. Ontbreekt
het nu nog slechts aan één ding:

HET PUBLIEK!
Eenieder die zin heeft in feest zo-
als feest bedoeld is koopt een
kaartje in de voorverkoop vanaf 6
juni bij de volgende voorverkoop-
adressen: Café Restaurant De Her-
berg; Tankstation Weulen Kranen-
berg; Sportcafé 't Jebbink. Allen te
Vorden.

Zwembad
De vereniging "Vordense zwem-
en recreatiebad "In de Dennen"
houdt dinsdagavond 10 juni in
de kantine van het zwembad de
jaarvergadering. Tijdens deze
bijeenkomst zal het bestuur
onder meer het "beheersplan"
ter sprake brengen. In het na-
jaar 2001 heeft het bestuur van
"In de Dennen" een aantal sce-
nario's als visie op papier gezet
met als insteek "de toekomst
van het zwembad".

In dat plan heeft het bestuur on-
der meer aangegeven dat er bij on-
gewijzigd beleid, een geleidelijke
vermindering van de exploitatie
mogelijkheden van het zwembad
zal ontstaan die uiteindelijk tot
sluiting zal kunnen leiden. Een
maatregel die volgens het bestuur
een ernstige verarming is van het
leefklimaat voor de inwoners; de
jeugd van Vorden in de vakantie
tijd een heel belangrijke speel-
mogelijkheid ontneemt; voor veel
jonge mensen zwemonderricht
aanzienlijk bemoeilijkt. Dit alles
gevolgen heeft voor de aantrekke
rijkheid van Vorden als toeristen-
dorp, vooral voor gezinnen.

Om dit te voorkomen zijn er vol-
gens het bestuur van "In de Den-
nen", vier scenario's voor een
nieuw beleid. Als eerste scenario:
te komen tot een coöperatief
zwembad bijvoorbeeld met ge-

meenten in de regio of na fusering
van gemeenten. Een aantal kosten
kan dan door gezamenlijk beheer
worden teruggebracht; het tweede
scenario: het zwembad als onder-
neming, waarbij het badbestuur
als zakelijk managersteam fun-
geert en ook op die basis wordt af-
gerekend, een eigen prijsbeleid
kan voeren en in het algemeen een
minder grote binding heeft met de
gemeente.

Een derde scenario: het multi-
functionele centrum, waarbij wei-
zij nsins tellingen en/of commercië-
le organisaties gebruik maken van
de ruimtelijke faciliteiten van het
bad.

De aantrekkingskracht wordt groter
en de economische basis van het
zwembadcomplex wordt verbreed.

Het vierde scenario: een ongewij-
zigde opzet, maar wel een stappen-
plan waarin elementen van alter-
natief l en 3 zijn verwerkt met als
uitgangspunt het voortbestaan
van het zwembad zeker te stellen.

Dit zal echter alleen mogelijk zijn
als een duidelijk toekomstbeleid,
ook in het kader van een te ver-
wachten gemeentelijke herinde-
ling, zekerheid en financiële mo-
gelijkheden schept. (Tussen twee
haakjes, het bad trekt jaarlijks
gemiddeld 50.000 bezoekers)

Achtkastelenrijders staan
per fiets klaar voor de start
Skarsvag Noorwegen woensdag
4 juni gaat de Noordkaapgroep
van de VRTC Vorden beginnen
met het daadwerkelijke fietsen
van hun monster tocht van de
Noordkaap naar Vorden.

Met deze tocht wil de groep gelden
verzamelen voor het kinder zie-
kenhuis St. Radboud te Nijmegen.
Door hun zelf opgelegde doel is
om € 25.000 — bij elkaar te fietsen
voor dit goede doel.

De groep vertrok op woensdag 28
mei 's morgens om 6.00 uur vanaf
het Vordense Gemeentehuis en
uitgezwaaid door familie en be-
kenden van de VRTC.

Na een reis van 5 dagen en een
afstand van ruim 3200 kilometer
per camper is maandag 2 juni het
startpunt bereikt waar de groep op
4 juni per fiets zal beginnen aan de
monster tocht.

Op Vrijdag 27 juni om 16.00 uur
zal de fietstocht eindigen op het
marktplein te Vorden. Tijdens de
tocht houdt het team u dagelijks
op de hoogte via hun website
www.noordkaap.nu. En het team
hoopt dat u via een bijdrage op re
keningnummer 1255.00.645 t.n.v.
De Achtkastelenrijders te Vorden,
onder vermelding van "Noord-
kaap", hun €uro-thermometer te
laten stijgen tot het streefbedrag.



WATERSCHAPSVERKIEZINGEN
MEI-JUNI 2003

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

Veranderende taken bij het waterschap vragen om
deskundigheid en om een gedegen waterbeheer.
Belangrijk daarbij is: stedelijk water, water voor
burgers, water voor landbouw, natuur en recreatie.
Waterschap Rijn en IJssel heeft (in ons aller belang)
al veel gedaan, maar om water 'in de hand' te
houden moet er nog veel werk verzet worden.

G.A. Hissink

Met kennis en ervaring, opgedaan als bestuurder bij het 'Waterschap van de
Berkel' en de afgelopen vier jaar bij het 'Waterschap Rijn en IJssel' wil ik
graag uw belang, het ingezetenenbelang behartigen.

Stem daarVOOr Op G.A. HiSSink Vordenseweg 1c, Warnsveld,
plaatsvervanger en koppelgenoot dhr. A.R. Rolden uit Epse.

Word vriend
van een

vluchteling

S T I C H T I N G
VLUCHTELING

www.vluchteling.org
e

Contactjes?
Het cement

tussen vraag
en aanbod!

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Kijk
voor

nieuws
ook op:

U boft
maar mooi

met onze
verbouwin

plannen

Wij gaan onze zaak ver-
bouwen. Om ruimte te ma-

ken voor de aannemer,
schilder en stucadoor moet

het pand leeg. Onze actuele
dames- en herenmode collec-

tie gaat daarom de deur uit
met fikse kortingen. Profiteer
nu!

• KOSTUUMS • COLBERTS • JACKS
• JASSEN • OVERHEMDEN • TRUIEN
• SWEATERS • SHORTS • SOKKEN ETC.

DAMESMODE MERKEN
GERRY WEBER, HAM-
MER, ROSNER, OLSEN,
FRANKENWALDER,
VERSE, ZERRES, GAR-
DEUR, SAMOON

HERENMODE MERKEN
MCGREGOR, FOR FEL-
LOWS, NEW BOND-
STREET, PETER VAN
HOLLAND, FRANS Mo
LENAAR, LEDUB

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

SLA UW S L A G T I J D E N S O N Z E S P E C T A C U L A I R E VE R B O U WI N G S L E E G V E RK O O P



Een prettige vakantie voor u en uw huisdier
Op vakantie? Of u er nu voor kiest om uw huisdier thuis te laten of
mee te nemen, een goede voorbereiding is onontbeerlijk. Regel
tijdig oppas of onderdak en maak goede reisplannen. Dan weet u
zeker dat uw huisdier ook een prettige vakantie heeft!

Een huisdier meenemen op vakan-
tie is lang niet altijd een succes.
Kamperen met een kat, een lange
autoreis maken met een knaagdier
of vliegen met een hond, het is
maar zeer de vraag of
het dier daarmee een
plezier gedaan wordt.
Een lange reis en een nieuwe
omgeving kunnen de nodige stress
veroorzaken. Als meenemen geen
optie is, kunt u uw huisdier óf thuis-
laten, óf uit logeren sturen.

Thuisblijven
Als uw dieren thuisblijven, moet u
iemand regelen die bereid is om
voor ze te zorgen. Dat kunnen bij-
voorbeeld de buren of een kennis
zijn, maar er zijn ook speciale oppas-
diensten die uw dieren aan huis
komen verzorgen. Zorg altijd dat er
voldoende voer en andere beno-
digdheden in huis zijn, want een
oppas heeft vaak de neiging om het
dier iets meer te geven dan nodig is.
Laat bovendien goede instructies op
papier achter, evenals adres en tele-
foonnummer van uw dierenarts en

De dierenspeciaalzaak...
het woord zegt het al.

de telefoonnummers waar u bereik-
baar bent. Zeker als u bijzondere
huisdieren heeft is het handig om
uw oppas voordat u weggaat een
keertje mee te laten lopen tijdens de

dagelijkse verzorgron-
de, zodat hij of zij weet
hoe het voeren en

schoonmaken in zijn werk gaat, en
van alle gewoontes van uw dieren op
de hoogte is.
Realiseer u dat eigenlijk geen enkel
dier zonder dagelijkse verzorging
kan. Een huisdier dat gewend is aan
dagelijkse aandacht en mensen om
zich heen, zal zich doodongelukkig
voelen als het plotseling voor lange-
re tijd vrijwel alleen thuis is. Dat kan
leiden tot afwijkend gedrag, zoals
stoppen met eten of onzindelijkheid.
Natuurlijk kunt u er voor zorgen dat
de kat zijn maaltijden krijgt via een
speciale voerautomaat. Zelfs voor
aquariumvissen zijn dit soort auto-
maten te koop in de beter gesorteer-
de dierenspeciaalzaak - ideaal als u
een weekend van huis gaat. Maar
voor langere tijd is een menselijke
oppas, die dagelijks een oogje in het
zeil houdt, onontbeerlijk.... Want wat
als bijvoorbeeld de stroom uitvalt, of
een dier onverhoopt ziek wordt?

Uit logeren
Als thuisblijven geen optie is, kunt u
uw huisdier uit logeren sturen en bij-
voorbeeld onderbrengen in een die-
renpension. Heeft u er moeite mee
om uw dier uit handen te geven?
Laat hem dan voordat u voor langere
tijd weggaat eens een weekend
'proeflogeren'. Als dat goed uitpakt,
weet u dat u met een gerust hart op
vakantie kunt gaan. In sommige die-
renpensions zijn naast honden en
katten ook andere huisdieren zoals
knaagdieren en vogels welkom. Een
zeer beperkt aantal adressen is
gespecialiseerd in de opvang van

Met de hond op pad
Van alle huisdieren lenen honden zich eigenlijk het best om mee
te nemen op vakantie. Veel viervoeters zijn prima reisgenoten. U
moet zich wel realiseren dat u door het meenemen van uw
hond(en) meer gebonden bent en niet overal welkom zult zijn.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bezoeken van winkels, musea,
natuur- en attractieparken.

Net als voor de thuisblijvers geldt
ook voor de 'meenemers': zorg altijd
voor een goede voorbereiding! Gaat
u naar het buitenland? Informeer
dan tijdig bij uw dierenarts welke
inentingen of gezondheidsverklarin-
gen er nodig zijn. De eisen zijn per
land verschillend. In elk geval is een
zogeheten internationale enting
tegen rabiës (hondsdolheid) ver-

plicht. Deze enting mag bij het pas-
seren van de grens niet jonger zijn
dan dertig dagen en niet ouder dan
een jaar. In sommige landen moet u
aan heel wat meer voorwaarden vol-
doen. Als u bijvoorbeeld met uw
hond naar Engeland wilt, moet u
rekening houden met een voorberei-
ding die minimaal zeven maanden in
beslag neemt!

Week van het Huisdier
'Huisdier en vakantie' is het thema van de Week van het
Huisdier, die dit jaar wordt gehouden van zaterdag 17 tot en
met zaterdag 24 mei. Bij dierenartsen en dierenspeciaalza-
ken ligt in het kader van deze week een kleurige informatie-
krant vol handige tips en adviezen klaar, zodat u de vakantie
van uw h,uisdier optimaal kunt voorbereiden. Meer weten?
Via de website www.weekvanhethui$<-
dier.nl vindt u alles over de Week van
het Huisdier, inclusief handige vakan-
tietips, links en informatie over hoe u
kunt meedoen aan de speciale foto- , e *. *
wedstrijd waarbij mooie prijzen zijn 'JlilUIJM

louter bijzondere huisdieren, bij-
voorbeeld fretten of reptielen. Het is
een goed idee hier al vroeg informa-
tie over in te winnen. Hotels zijn tij-
dens de vakantieperiodes snel volge-
boekt, maar dat geldt ook voor die-
renpensions! Het is dus belangrijk
om tijdig opvang te regelen.
Informeer aan welke voorwaarden
uw huisdier moet voldoen om in een
dierenpension ondergebracht te
kunnen worden en vooral ook welke
entingen er precies verplicht zijn. Dat
is belangrijk, want in het geval van
een niet geldige of niet complete
enting kan een dierenpension uw
huisdier weigeren. Niet alleen voor
hond of kat, maar ook voor fret of
konijn kunnen entingen worden ver-
langd! Dibevo, de vakorganisatie
voor de huisdierenbranche, heeft
een speciale dierenpension service-
lijn die u kunt bellen als u op zoek

bent naar een last-minute vakantie-
adres: 0900-1020400 (50 cent per
minuut).

Dierenpensions
met een plus
Stichting Dierbaar is een onafhanke-
lijke stichting, die erkenningen ver-

•leent aan dierenpensions die aan
bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Als
u kiest voor zo'n erkend dierenpen-
sion, weet u zeker dat uw huisdier tij-
dens uw vakantie op een betrouwbaar
adres terechtkomt en in goede han-
den is. Uw dier kan er rekenen op een
goede verzorging door vakbekwaam
personeel, een onderdak dat aan alle
eisen voldoet en, mocht dat onver-
hoopt nodig zijn, rekenen op de juiste
medische zorg. U vindt de erkende die-
renpensions in Nederland per provin-
cie gerangschikt op de website van
Stichting Dierbaar: www.dierbaar.nl.

Specifieke regels
Informeer bij de ambassade of bij het
verkeersbureau van het land waar u
naar toe gaat of er specifieke regels
voor honden gelden. Wist u bijvoor-
beeld dat Rottweilers of honden die
op dit ras lijken in Frankrijk alleen op
openbaar terrein mogen komen als ze
een muilkorf dragen en door een
meerderjarige aan de lijn moet wor-
den gehouden? Ook in andere landen
kan een aanlijn- of muilkorfplicht van
toepassing zijn. En natuurlijk is het
belangrijk om te weten of de accom-
modatie waar u verblijft honden toe-
staat. Zorg dat uw hond voor uw ver-
trek helemaal 'vakantieklaar' is. Bij de
dierenspeciaalzaak kunt u terecht voor
middelen die uw viervoeter bescher-
men tegen parasieten. Met name in de
zuidelijke landen liggen teken, hart-
wormen en zandvliegjes op de loer die
de gezondheid van uw hond ernstig

kunnen bedreigen. Heeft u een lang-
harige of ruwharige hond, maak dan
tijdig een afspraak bij de trimsalon. Een
hond die met een goed verzorgde
vacht op reis gaat heeft minder last
van de warmte, is gemakkelijker te
controleren op parasieten en droogt
sneller op na het zwemmen.

Veiligheid
Een chip of tatoeage is niet alleen
vaak verplicht in het buitenland,
maar zorgt er ook voor dat uw dier
altijd te identificeren is. Omdat een
chip niet aan de buitenkant is te zien
en een tatoeage niet altijd goed is te
lezen, is het verstandig om de hals-
band van uw hond te voorzien van
een penning waarin uw gegevens
zijn gegraveerd. U kunt daarvoor
terecht bij de dierenspeciaalzaak.
Daar vindt u ook speciale autogor-
dels en tuigen, die er voor zorgen dat

Een eigen koffertje
In de dierenspeciaalzaak kunt
u terecht voor allerlei leuke en
handige reisaccessoires: van
rugzakken tot (mocht u gaan
varen) zwemvesten. Het is ver-
standig om voor de hond een
eigen koffertje mee te nemen.
Onderstaand een handige
paklijst:

• Reispapieren zoals inentings-
papieren en gezondheidsver-
klaringen. Denk ook aan wat
recente kleurenfoto's voor het
geval uw huisdier onverhoopt
mocht weglopen.

• Halsband en riem. Omdat hon-
den niet overal mogen los*
lopen is het handig om ook een
rol l ij n mee te nemen. De hond
heeft op die manier toch bewe-
gingsvrijheid.

• Eet- en drinkbak. Voor onder-
weg zijn er speciale drinkfles
sen, waterbakken met een
brede rand tegen het morsen
en zelfs opvouwbare drink-
bak ken.

• Voldoende voer en snacks (het
kan zijn dat het merk wat uw
dier graag lust niet of moeilijk
verkrijgbaar is).

• Eigen ligplaats, bijvoorbeeld
een inklapbare kamerkennel
(handig in een hotel), kleed,
beachsheltertje (houdt de
hond in de schaduw en uit de
wind) en een pin om de hond
aan vast te leggen.

• Anti-zonnebrandcrème.
Vooral honden met een dun-
behaarde of ongepigmenteer-
de huid (denk aan het tere vel*
letje op de neusrug) kunnen
verbranden!

• Speeltjes die geschikt zijn voor
buiten, zoals een bal en licht-
gewicht apporteerspeeltjes
die blijven drijven in het water.

• EHBO-doos met onder andere
wondspray, thermometer, ptn-
cet en tabletten tegen wagen-
ziekte. Denk ook aan het tele-
foonnummer van uw eigen
dierenarts!

• Tekentang en eventueel ande-
re middelen tegen parasieten.

• Borstel en/of kam en extra
handdoek(en) om uw hond af
te drogen of schoon te maken.

• Poepzakjes. Als u de poep van
uw hond netjes opruimt zullen
honden een welkome gast
blijven!

uw hond veilig meereist. Ze voorko-
men dat het dier tijdens een stop
langs de snelweg onverhoeds uit de
auto kan springen, of bij een ongeval
door de wagen vliegt. Als de hond al
gewend is aan wat langere autorit-
ten, zal het reizen naar de vakantie-
bestemming een stuk soepeler ver-
lopen. Zorg voor regelmatige stops,
zodat niet alleen u maar ook de hond
even zijn benen kan strekken en wat
kan eten of drinken. Het is raadzaam
om altijd een paar flessen mineraal-
water in de auto te hebben liggen,
want niet overal is geschikt drinkwa-
ter voorhanden. Zonneschermpjes
op het autoraam zorgen er voor dat
uw viervoeter tijdens het rijden niet
in de brandende zon komt te liggen.
Het gevaar van oververhitting wordt
maar al te vaak onderschat. U doet er
verstandig aan om uw hond tijdens
de zomermaanden nooit alleen in de
auto achter te laten.

Tekst & fotografie Furrytails.nl



JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

5/echts€ 185.°°voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 2259°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 7959°voor

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal

16 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97/0651618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

T: 0544-352294
F: 0544-467420
E: gewolters@zonnet.nl

HOUCEMAONO

Exclusief op de nederiandse markt
Duurzame, vormvaste constructie
Tochtdichte afsluiting
Lagere stookkosten
Geluidswerend
Bestand tegen weer en wind
Onderhoudsarm
Eenvoudig schoon te houden C»
Inbraakvertragend vdgens 'veilig wonen'
Komo gecertificeerd

Live on stage m de balustradezaal:

Live on stage in de öalustradezaal:

3 AREA S100% FUN
^><x-"' ^ £>1 II ^^-.

Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, De Kap 21:50 * Eefde,
De Uitrusting 21:55 * Almen, Kazerne 22:00 * Borculo, Busstation

21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 * Lochem,
voormalige Technische School 22:10 * Ruurlo Café De Tapperij 22:30

* Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, voormalige Technische School
22:50 * Bathmen, Brink 22:30 * Gorssel, Roskam 22:45 * Harfsen,

Buitenlust 22:55. Meer info: www.witkamp.com

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

H deBos

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
« (0544) 37 70 08

BORCULO
w (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

oor
fijnproevers
de Ruurlose

keuken
Met een keuken van Holtslag uit Ruurlo wordt koken kokkerellen.

Bij ons vindt u de allermooiste keukens, voor iedere smaak en voor

ieder budget. Neem de proef op de som: breng een bezoek aan onze

showroom. Spoorstraat 28 in Ruurlo. Telefoon (0573) 452 000

HOljSLAG De beste keus !

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

modekoopjes
herenblouses
mt. M - XXL
div. modellen
norm. v.a. 16,95

VOOR:

AKMOWORKS
singlets
mt. M - XXL
div. prints
norm. 6,95 nu:

AKMOWORKS
polo'sn?5

fïïïïintc

mt. M - XXL
div. dessins
norm.
v.a. 15,95
nu voor:

CFASHION ]
mode voor het héle gezin

.

er
5'o.

co
co

CO
CD.
g.
(a'

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



GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Hollandse asperges
Klasse l
Het witte goud.
leder jaar weer een
culinaire traktatie
500 gram

PLUS
Schepijs
Diverse smaken
Bak 1

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Varkensfilet
Aan het stuk of in lapjes
Of varkensfiletrollade
Kilo

Gerookte
Moorse zalmfilet
Pak 200 gram *W

Uniekaas Craskaas jong
Vers van het mes.

Aan het stuk
Kilo 6 50

Ola
Viennetta

Vanille of chocolade
Doos 650 ml.

Muscadet de Sevre-et-Maine
Heerlijk bij mosselen,

schaaldieren, vis of salades
Fles 75

Beenham
Heerlijk in combinatie

met asperges
150 gram

Oerbroden
Donker, koren of wit
Heel ca. 800 gram

Reverend brie
of brie met kruiden

Vers van het mes
100 gram

Roosvicee
Multivit

Diverse smaken
Pak 1 liter

Chateau
Haut Jordy Bordeaux

Heerlijk bij rundvlees en harde kazen
Fles 75 cl.

PLUS brunchbroodjes
9 stuks

Om zelf thuis af te bakken
Per pak \3*r

Hawaï- of
Jagerschnitzels
Heerlijke gevulde
schnitzel
4 stuks a 125 gram
500 gram

kipfilet
Naturel of tuinkruiden

150 gram

Mona
Caramel-, frambozen-
of griesmeelpudding

Beker 500 ml.

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-17.00

www.plussupermarkt.nl

• PL
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!
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