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Pizza en shoarma binnen een halfuur thuis bezorgd:

Asya start met bezorgdienst

zei Boxem terecht dat de gemeenteraad van Zelhem met acht tegen
zeven heeft gekozen voor een fusie
met Doetinchem, maar hij vergat
daarbij te vermelden dat ze in Doe
tinchem helemaal niet zitten te
wachten op Zelhem. Die willen
veel liever uitbreiden aan de zuidkant van de stad.
De commissie algemene zaken
van de provincie praat op maandag 11 juni over het herindelingsontwerp. De 31 gemeenten in de

Liemers, Graafschap en Achterhoek hebben vervolgens tot l november de tijd om te reageren op
het plan. Daarna komt het opnieuw aan bod in de Provinciale
Staten. Het is de bedoeling dat de
provincie in februari van het volgend jaar een beslissing neemt.
Daarna gaat het voorstel naar minister De Vries van Binnenlandse
Zaken en moet het besluit nog
worden goedgekeurd door Tweede
en Eerste Kamer.

teyeltoko tip:

Meeleweq 18
Tel. (0529) 48 46 61

WANDTEGEL
20x25 cm

HENGELO
Geerdinksweq 297
Tel. (074) 291 60 23

Glanzend wit facet
1e kwaliteit

Middenweg 55
Tel. (0598) 63 14 55

2

f 17,50 per m
(zolang de voorraad strekt)

Restaurant Asya in Vorden start
vrijdag 15 juni met het bezorgen van pizza's en shoarma aan
huis. "Voor heel veel mensen
een uitkomst", zegt eigenaar
H. Sahiii. "En we bezorgen binnen een half uur." De bezorgdienst van Asya beperkt zich
daarbij niet alleen tot Vorden.
"We komen ook in omliggende
plaatsen zoals Hengelo, Baak,
Vierakker, Wichmond en Kranenburg."

klanten bezorgden wij de afgelopen tijd al wel aan huis. Je moet
dan bijvoorbeeld denken aan moeders die 's avonds alleen met de
kinderen thuis zijn. Die kunnen
niet zomaar even op de fiets stappen om een pizza te halen. Voor
hen maakten wij een uitzondering. Maar vanaf vrijdag 15 juni is
het dus voor iedereen mogelijk om
zijn pizza of shoarmaschotel thuis
te laten bezorgen."
HALF UURTJE

De heer Sahin liep al een hele tijd
met het idee rond om een bezorgdienst te beginnen maar hij wilde
geen overhaaste beslissing nemen.
"Kwaliteit staat bij ons op de eerste
plaats. Ik heb dan ook net zolang
gewacht totdat alles tot in de puntjes geregeld is", zegt hij. Restaurant Asya maakt bij het bezorgen
van de pizza's en shoarma gebruik
van een speciale verpakking waardoor het eten altijd goed warm
blijft. Daarnaast gebeurt er niets
door middel van de alom bekende
pizzabrommertjes maar wordt alles per auto bezorgd. Deze auto is
voorzien van een modern navigatiesysteem waardoor de bezorger
nooit naar een bepaalde straat
hoeft te zoeken. "En dat scheelt
weer tijd", zegt de eigenaar van
Asya.
De heer Sahin is ervan overtuigd
dat de bezorgdienst aan zal slaan.
"Wij merken heel sterk dat de
vraag groeit. Bij sommige vaste

Eind deze week wordt in Vorden
huis aan huis de bestellijst van restaurant Asya bezorgd. Aan de
hand van deze menulijst kunnen
klanten hen bestellingen telefonisch doorgeven. "Wij zien onze
bezorgdienst als een extra service
naar onze klanten toe. Bij bestellingen boven de 35 gulden rekenen wij dan ook geen bezorgkosten", zegt Sahin. Het is de bedoeling dat de menukaart van Asya
straks ook in andere omliggende
plaatsen zoals Hengelo verspreid
wordt. Normaal gesproken worden alle bestellingen binnen een
halfuurtje bezorgd. "Maar het kan
natuurlijk wel eens voorkomen
dat het heel erg druk in de zaak is.
Afhankelijk van de locatie duurt
het dan misschien net even iets
langer. Maar dat zeggen we er dan
altijd wel even bij."
Alle gegevens van de bezorgdienst
worden in de computer bijgehouden. "Eigenlijk begint dat al als de

Voorlopigherindelingsontwerp Gedeputeerde Staten:

Provincie kiest voorVHS
Als het aan het college van Gedeputeerde Staten ligt komt er
geen VHS plus. Dat maakte gedeputeerde H. Boxem vorige
week vrijdagochtend bekend in
zaal Amphion in Doetinchem.
Hier vond de presentatie plaats
van het herindelingsontwerp
voor de Achterhoek. De ge
meenten hebben tot l november de tijd om te reageren op de
plannen van de provincie. De
definitieve beslissing over de
herindeling wordt in februari

van het volgend jaar door de
Provinciale Staten genomen.
Wethouder H. Boogaard van de ge
meente Vorden toonde zich na afloop van de presentatie in Doetinchem zeer ontevreden. "Gedeputeerde Boxem hield een prachtig
verhaal, maar als je inzoomde op
de argumenten die hij noemde
dan was het een opeenstapeling
van zwakten", aldus Boogaard. Zoals bekend is de gemeente Vorden
voorstander van een grote platte

telefoon gaat. Als het een vaste
klant is, kunnen wij door middel
van de nummerweergave zien wie
we aan de lijn hebben. En als de
klant dan precies hetzelfde wil als
de vorige keer of niet meer precies
weet wat hij toen bestelde, dan
kunnen wij dat zo in de computer
nakijken." De volgende stap is dat
klanten hun pizza of shoarma via
e-mail kunnen bestellen. "De
menukaart komt straks op internet te staan en klanten kunnen
vanaf die dag dus online bestellen
en bijvoorbeeld ook door middel
van hun creditkaart betalen. Maar
zover zijn we nog niet. Technisch
gezien is dat op dit moment alle
maal nog niet mogelijk."
KWALITEIT

Restaurant Asya is niet meer weg
te denken uit Vorden. Het is inmiddels al weer bijna zeven jaar
geleden dat het bedrijf van start
ging. Vanaf het begin heeft eigenaar Sahin altijd erg veel aandacht
besteed aan de kwaliteit van het
eten. "In onze branche zijn we één
van de toppers", zegt hij. Dat laatste werd vier jaar geleden nog eens
benadrukt toen restaurant Asya
het kwaliteitscertificaat kreeg uitgereikt door Horeca Nederland.
"En vorig jaar waren we opnieuw
genomineerd. Dat geeft toch wel
aan dat we het goed doen", lacht
hij. Restaurant Asya is gevestigd
aan de Zutphenseweg l in Vorden,
telefoon (0575) 55 42 22.
landsgemeente tussen Doetinchem en Zutphen. Oftewel een fusie van Vorden, Hengelo, Steende
ren, Zelhem en Hummelo & Keppel.
Gedeputeerde Boxem heeft echter
hele andere plannen met Zelhem
en Hummelo & Keppel. Zo wil hij
de laatst genoemde gemeente samenvoegen met Doesburg en Zelhem laten fuseren met Doetinchem. "In het geval van Hummelo
& Keppel gaat de provincie helemaal voorbij aan wat de gemeente
zelf wil", zegt Boogaard. "Een overgrote meerderheid van de raad in
Hummelo & Keppel is namelijk
voor de VHS plus variant. Verder

T TEGELTOKO
WAND- & VLOERTEGELS BADKAMERMEUBELEN

M.L. Kingsingel 14
Tel. (0512) 54 47 25
Smidsstraat 2
Tel. (0575) 55 58 59
De Noord 45
Tel. (0321) 33 8118

* Maandag gesloten
www.tegeltoko.nl

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 10 juni 10.00 uur ds. H. Westerink, Bevestiging van ambtsdragers.
Kapel de Wildenborch
Zondag 10 juni 10.00 uur in verband met bevestiging ambtsdragers
geen dienst in de Wildenborch.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag l O juni 10.00 uur ds. M.G. Bergkotte, Warnsveld.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 juni 10.00 ds. D. Westerneng, Heilig Avondmaal; 19.00 uur
ds. D. Westerneng, Heilig Avondmaal en dankzegging.
R.K. kerk Vorden
Zondag 10 juni 10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v. Rouwen trouwkoor.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9juni 17.00 uur Eucharistie
Zondag l O juni 9.30 uur Woord- en communieviering.
Weekendwacht pastores
9-10 juni]. Nijrolder, Baak/Rheden, tel. (026) 49 53 118.
Weekenddienst huisartsen
9-10 juni dhr. Dagevos, 't Vaarwerk l, tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -10.00 uur en van 17.00 -17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.
Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 - 12.30 uur en van
13.30 -18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30 -11.00 uur en
17.00 - 18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 8 t/m 14 juni Apotheek Jonker, Houtmarkt 73, Zutphen,
tel. (0575) 51 31 77.
Tandartsen
9-10 juni WA. Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 22 53. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

ZOMERWEKEN

Voor uw

Streekziekenhuis Het Spittaal Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30. 15.30- 16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
t
Brandweer 112, b.g.g. tel. 0570-634340.
Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lochem. Larensewcg 30, 7241 CN Lochem, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

• Slanker en fitter nog vóór
de zomer! Het kan als u nu
begint. Bel vrijblijvend voor info op werkdagen (van 9.00 tot
13.00 uur) A. Eijsink, tel. 0575572127

Woningcorporatie De Stiepel. Dr. Grashuisstraat 8. 7021
CLZelhenvHet kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en' met vrijdag telefoon 0314626140. Voor overige zaken: 0314-626126. Internet: www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

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

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

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.
Pedicure L Evcrs-Jansen, tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink. tel. 552492;
Y.Roelofs 0575^41942.
Diëtiste/natu urgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. 0575-541222.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. 0575-552749 of
0800-0230550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur. donderdag 14.00-17.30
uur. vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 0575-544141. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. 055-5414618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32.
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdvcrzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur. tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.

Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.
Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo. tel. 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt a contant. Tel. 0543451311
• Te huur: hoge drukspuit,
120 Bar. Tel. 0575-552288
• Te huur: 2 gasbarbecues a
30 pers.; 1 roerbakpan è 30
pers. v.d. Meene, Vorden, tel.
0575-552288

Nieuwe oogst

Zomerzon

• Te koop: aardbeien, dagelijks vers geplukt. F. van Amerongen, Schuttestraat 12, Vorden, 0575-556408
• Te huur gevraagd in Vorden:
autostalling voor lange termijn. Tel. 0575-552928
• Te koop: herenfiets (3 versn.) f 100,- en damesfiets
(derailleur) f 100,-. Tel. 0575555609

Nieuw:
vers geperst sinaasappelsap klaar terwijl u wacht
Ter introductie: de tweede fles HALVE PRIJS

Kanlonm Ie:
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340
Stcenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Aanbiedingen week 23

Fam. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17
Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro
zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel
mengvoeders en
Biologische voeders

Meloen-bavaroisvlaai

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

•f-f 50

Perzik-kwarkvlaai
klein nu

115°

Appel- en/of
kersenf lappen
4 voor

50

Kasteeltje
heerlijk rozijnenbroodje
met spijs en stukjes appel

Vraag naar
de vele
mogelijkheden
van
doorplaatsing
in meerdere
edities

nu

5/0

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Telefoon 0575-492118 of 0575-552414

GLIMMO

Openingstijden:
Donderdag: 10.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur
Vrijdag: 10.00-12.00 uur en 13.30-21.00 uur
Zaterdag: 10.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

Antiek-Curiosa Het Pakhuis

Wasautomaten, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde
Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22401510

Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

Nieuw telefoonnummer
0575-538046
AMBACHTELIJKE

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

Schouderkarbonade

kilo

500 gr

10,98
9,98

€ 4,53

Speklappen gemarineerd 500 gr

5,98 e 2,71

Tartaar

A stuks

5,00 € 2,27

kilo

12,9865,80

1 KHO
2 MO

5,98 *: 2,71

Kipfilet
POLITIE VORDEN: 0900-8844

groot

klein f i m

Adverteren
in
Contact

Bieflappen
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

Fruitfeest bij de Echte Bakker

• 'Wist u dat? CDA Vorden
stelt de mens in zijn sociale
verbanden en netwerkt centraal en koestert en stimuleert
dergelijke verbanden'

Cor de Wild

OsVÜ

l v/O 500 gram

100 gram

reizen

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

• Te koop: motorgazonmaaier 48 cm breed met opvang en
bosmaaier (Robin) i.z.g.st. Tel.
0573-453144

OQQ

Hollandse peultjes -j QQ Panklare spitskool

Rabobank

Oefentherapeut Cesar M. Steringa. Overweg 16, behandeling op afspraak, tel. 0575-555763.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

£\/O 500 gram

per bos

• Deze maand zure azijn voor
een zoet prijsje. Wereldwinkel
Vorden

• Ik ben op zoek naar een ruime kamer, etage of woning
in Vorden. Wie kan mij helpen? Tel. 555388 (na 18 uur)

000

£s7O

Exotische

Hollandse bospeen OQQ roerbakgroente

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. 0575-461332 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

200 gram

10 stuks

gaat u naar:

• Verschillende oliën voor in
de keuken. Dat eet gesmeerd!
Deze maand in de reclame bij
Wereldwinkel Vorden
• Te koop: scooter merk
Kymco REF DJ 50, zwart, b.j.
1998. Inl. na 18.00 uur: 0573441633

Salade tropical

New-Zealand kiwi's

Kippenpoten
Kippenpoten

10,0064,54

Vleeswaren vers van f mes
Beenham
100 gram ^mn

Snij worst

100 gram

61,82

Woensdag gehaktdag

H.o.h. gehakt
Rundergehakt

ui
ui

6,98 63,17
7,98 63,62

Donderdag,
vrijdag en zaterdag

Pepersteak

soo gram

€4,53

1941

Probeer al dat lekkers
maar eens voor uzelf te houden

2001

12 juni
Op 12 juni 2001 hopen wij:

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

Gerrit Jan Bloemendaal
en

Zwenneken Greutink

voor service,
kwaliteit en
vakmanschap

samen met onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen het 60-jarig huwelijksfeest
te vieren.

Rowi Hengelo (Cld.)
Rij n weg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437
Fax 0575-467652

Ter gelegenheid van dit diamanten huwelijksfeest willen wij op 12 juni 2001 om
11.00 uur een dankdienst houden in de
Ned. Hervormde kerk, Dorpsstraat 16 te
Wichmond.

Telefoon 0315-654290
Fax 0315-298800

Na afloop van de dienst is er gelegenheid
tot feliciteren en wordt er koffie gedronken
in het Withmundigebouw achter de kerk.

Contactjes?

Juni 2001
Hackforterweg 33
7234 SH Wichmond
!| ... . ... . . ... .

De vuur- en vlamwekeri

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b
7091 CS Dinxperlo

et lekkerste vlees voor de barbecue haalt u zeker tijdens de vuuren vlamweken van 5 juni t/m 7 juli
bij de Keurslager. Altijd vers.
Veel variatie en alles verpakt volgens
de strengste hygiënische richtlijnen.
En wilt u daarbij ook nog slimme

H

barbecuetips, kijk dan in het blad
'Koken met de Keurslager' of op
www.keurslager.nl. Dus bij de Keurslager vindt u alles om uw smaakzintuigen te verwennen.
Pas maar op dat de buren er geen
lucht van krijgen.

Deze week speciaal aanbevolen:
gebraden rosbief,
WO gr.

. .,...:. ......:.. ...... ... .... . . . . . §$)

S$S€»$$$@S&@SS®®^%

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties, bloemen en cadeaus die wij tijdens ons
40-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen.

shoarmapakket

Voor uw

ham-ei salade,
100 gr.

gaat u naar:

Antoon en Klazien Schetter

Rabobank

Hoetinkhof 89
7251 WK Vorden

l
i
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Hartelijk dank voor uw telefoontje, mooi kaarten,
lieve wensen en de prachtige boeketten en planten die we van u mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk.
Zo werd het voor ons toch nog een mooie dag.
Karel en Leida Meenink
'De Maandag'
Maandagweg 3
7251 MT Vorden

l

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

Verdrietig zijn we nu onze lieve, dappere moeder en
oma is overleden. Dankbaar houden we haar leven
met het vele goede voor ons en anderen in herinnering.

gehuwd geweest met Derk Norde
11 november 1913

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
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98 corned beef,
700 gr.

Heden werd plotseling uit onze familiekring weggenomen mijn lieve zus, onze lieve schoonzuster en
tante

Johanna Harmina van Ark
'Anneke'
11-11-1913

30-5-2001
weduwe van Derk Norde

30 mei 2001

Vorden: J. van Ark-Kluvers
Twello: Ineke Brummelman-Norde
Marinus Brummelman
Hermi en Eelco
Scott
Ingrid en Hugo
Sannah
Roermond: Jenny Zondervan-Norde
Karst Zondervan
Arthur en Mirjam
Karin
Margriet en Stijn
Wageningen: Willem Norde
Jannie Norde-van der Woude
Carmen
Derk Jaap
Wageningen: Joke Mijnhardt-Norde
Frits Mijnhardt
Anneke
Frederik en Carolien
Vorden: Dick Norde
Rikie Norde-Eekman
Geert
Wieger
Vorden, De Delle 7
Correspondentieadres:
DJ. Norde
'De Wenneker'
Ruurloseweg 48
7251 LM Vorden

(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

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

1

O

Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

Johanna Harmina Norde-van Ark

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

4 4| QQ gehakt half om half, O98

Vlogman Keurslager

reizen

L

€107

l €499 1000
1000 gr.
ar.

Vliegticket

Dit alles maakte het voor ons dat het een onvergetelijke dag is geworden.
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^98 kiptandori,
WO gr.
L*

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Vorden: G.J. van Ark-Berenpas
Colmschate: G.J. Maalderink-van Ark
E. Maalderink
Neven en nichten

In haar eigen vertrouwde omgeving is rustig ingeslapen onze lieve moeder en oma

Johanna Grada Hendrika
Bannink-Middeldorp
weduwe van Gerrit Jan Bannink
op de leeftijd 75 jaar.
Zelhem: üdy Potman-Bannink
Wim Potman
Arjan
Riek
Vorden: Joke Moor-Bannink
Hans Moor
Nienke
Peter
Geke
Vorden, 30 mei 2001
Correspondentieadres:
A.G. Potman-Bannink
Papaverstraat 90, 7021 ZM Zelhem
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

EMEENTE B ULLETIN
ROEFALARM OP 6JUNI OM 12.0O UUR
Op 6 juni om 12.00 uur vindt het luide proefalarm van het sirene
stelsel plaats.
Nu hoeft dat natuurlijk niet, maar als op een ander tijdstip de sire
ne gaat:
-

ga direct naar binnen
sluit ramen en deuren
zet radio (Omroep Gelderland) of T.V. aan.
Bent u onderweg ga dan het dichtstbijzijnde gebouw binnen
(kantoor, winkel e.d.) of vraag of bel bij een woning aan en vraag
of u naar binnen mag
- Bel in geen geval het landelijke alarmnummer 112

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefax: 0575-557444

Evacuatie bij rampen en zware ongevallen
Via uw regionale radio- of televisiezender, via een rondrijdende ge
luidswagen of aanwezige autoriteit hoort u of u de omgeving moet
verlaten. In dat geval moet u:

Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

-

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli. van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)

gas, licht en water afsluiten
alleen het hoogstnoodzakelijke meenemen
uw woning afsluiten
controleren of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt.

U krijgt te horen welk vervoermiddel u mag gebruiken. Mag u met
uw eigen auto:
- neem zoveel mogelijk anderen mee
- luister naar de verkeersinformatie op de radio
- volg de route die de politie aangeeft
- ga naar het opvangcentrum dat via de regionale zender bekend
gemaakt wordt of ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied.

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Moet u met het openbaar vervoer dan hoort u op welke manier u
wordt vervoerd en waar de opstapplaatsen zijn.

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het ne
men van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun
advies nog bij of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester
en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies
zijn ook raadslid.
U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar
maken. De raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda
begint, aan de voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling
van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u vragen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.
De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag
12 juni om 1930 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op de agenda
staat:

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

- aanvullend krediet herziening bestemmingsplan "Kern Kranenburg"
- bestemmingsplan "Kern Kranenburg"
- Servicecentrum Plattelandsontwikkeling Achterhoek&Liemers

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur
donderdag
van 1330 tot 17.30 uur
vrijdag
van 1330 tot 2030 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 juni om 18.00 uur in het
gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- treasurystatuut
- woonrijpmaken "de Wogt"
- aanvullend krediet herziening bestemmingsplan "Kern Kranenburg"
- bestemmingsplan "Kern Kranenburg"
- Minimabeleid 2001
- Proefinzameling oud papier
- Servicecentrum Plattelandsontwikkeling Achterhoek en Liemers
- VHS(++)
Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur
van belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen dat op de agenda staat. Over deze onderwerpen heeft u eerder in kunnen spreken tijdens de commissievergaderingen. U kunt u uiterlijk maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B, van
Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

VENEMENTEN KUNNEN WEER DOORGAAN
De minister van landbouw, natuurbeheer en visserij heeft de MKZ maatregelen versoepeld. De politie ziet ook geen problemen meer bij het organiseren van evenementen. De natuurgebieden zijn weer opengesteld.
In Vorden kunnen de geplande evenementen waarvoor de burgemeester
of burgemeester en wethouders vergunning hebben verleend dan ook
weer gewoon plaatsvinden.

RAADSCOMMISSIES

Openingstijden politie
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

GEMEENTERAAD

NRICHTEN "DE WOGT' IN WICHMOND
ERGADERINGEN

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

ERGADERING

ORDEN

Burgemeester en wethouders willen de nieuwbouwwijk "de Wogt" in
Wichmond definitief inrichten (woonrijpmaken). De werkzaamheden
bestaan uit het aanbrengen van de bestrating, voetpaden en openbaar
groen en de inrichting van het evenemententerrein.
Met het oog op de invoering van de nieuwe verkeersregel 'voorrang voor
fietsers van rechts' is in de bebouwde kom van Wichmond een maximumsnelheid van 30 km/uur ingesteld. Op de kruisingen Hackforterweg
- Lindeslaak en Lindeselaak - Ludger komt een plateau. Ter hoogte van de
ingang van het speelterrein en van Lindeselaak 11 een drempel.

INIMABELEID
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het minimabeleid te wijzigen. De bijdragen uit het contributiefonds en de bijzondere bijstand voor het aanschaffen van duurzame gebruiksgoederen
en voor de opvoeding van kinderen gaan omhoog. Inwoners van Vorden
die in aanmerking denken te komen voor een bijdrage kunnen informatie vragen bij de sector Samenleving. Ook gaat de gemeente actief informatie geven over het minimabeleid als dit eenmaal door de gemeente
raad is vastgesteld.

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag 12 juni om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op de
agenda staat:
- Fusie VHS ++
- minimabeleid 2001
- proefmzameling oud papier
De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 13 juni om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden. Op
de agenda staat:
-

treasurystatuut
begrotingswijzigingen
woonrijpmaken "de Wogt"
communicatienota.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE
MELDINGEN

Dit servicecentrum vervult een stimulerende rol bij de plattelandsontwikkeling. Het gaat om een kennis- en informatienetwerk en steunpunt
voor de plattelandsontwikkeling voor de Achterhoek. Het centrum vorziet in een duidelijke behoefte. Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om dit centrum een subsidie van f 7.500 — te geven.

ESTEMMINGPSIAN

KENNISGEVING

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 8 juni tot en met 20 juli 2001 ter inzage een
melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van Stichting Kinderopvang Vorden "de Klimboom", p/a mevrouw M. van SettenDane, het Wiemelink 40,7251 CZ Vorden voor het van toepassing worden
van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer op het perceel
Hoetinkhof 173 te Vorden.

KRANENBURG

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een
nieuw bestemmingsplan voor Kranenburg vast te stellen. Het voormailig
klooster wordt nog buiten het plan gehouden. In het bestemmingsplan
"Kranenburg 1987" stonden nog enkele bouwlocaties aan de Hamsveldseweg. Realisatie gebeurt door de eigenaren. Voor de gemeente zijn daar
geen kosten aan verbonden.

'T/
jp
VHS(++)
Op 22 mei jongstleden vond de inspraakavond plaats over het ontwerpbesluit van de gemeenteraad om te fuseren met de gemeenten Hengelo
en Steenderen en om de gemeenten Zelhem en Hummelo en Keppel uit

te nodigen om mee te fuseren. De opkomst was laag. Ook in de gemeenten Steenderen en Hengelo, waar tegelijkertijd een inspraakavond plaatsvond. Burgemeester en wethouders hebben geen geluiden gehoord die
wijziging van het ontwerp-besluit zouden noodzaken.
Laatste inspraakmogelijkheid: in de vergadering van de commissie bestuur, gemeentewerken en middelen op woensdag 13 juni om 20.00 uur.

f

RENGPUNT GROENAFVAL

Zaterdag 9 juni 2001 kunt u opnieuw uw grof snoei- en tuinafval inleveren bij het brengpunt op het parkeerterrein bij sporthal het Jebbink. Tussen 10.00 uur en 13.00 uur is er weer een medewerker van Berkel Milieu
aanwezig om uw groenafval aan te nemen.
Het is de derde zaterdag in 2001 waarop de mogelijkheid wordt geboden uw groenafval in te leveren. Op 14
april en 12 mei 2001 is er al ruim gebruik gemaakt van het inzamelpunt. Er werd respectievelijk 7200 kg en
5240 kg groenafval ingeleverd. Veel mensen reageerden positief op het initiatief om snoei-en tuinafval ook zelf
te kunnen wegbrengen.

Deze vergadering vindt plaats op 20 juni 2001 om 20.00 uur in het Re
giokantoor, Wilmersdorf 9 te Apeldoorn. De agenda met de voorstellen
liggen vanaf 11 juni ter inzage bij Beureau Beleidszaken, Wilmersdorf 9
te Apeldoorn en in de gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten.

Tot en met september kunt u elke 2e zaterdag van de maand uw blad en grasmaaisel, takken en snoeiafval (tot
15 cm dik) afleveren bij het brengpunt. Het is niet toegestaan uw groenafval vóór 10.00 uur af te geven. Voor
snoeiafval dikker dan 15 cm, bedrijfsafval en grond kunt u terecht bij de stortplaats in Lochem of Zutphen. Net
als bij de huis-aan-huis-inzameling van uw groenafval, zijn er ook aan het wegbrengen enkele spelregels verbonden. Deze spelregels kunt u vinden in de Afvalkalender 2001/2002.

J v.

EILIG OP DE FIETS

Nu de zomer in aantocht is, stappen steeds meer mensen op de fiets. Voor
een recreatief fietstochtje of gewoon om naar het werk te fietsen .
Door de fietsersbond is de brochure 'het recht van de sterkste' uitgegeven met informatie en tips om veilig en plezierig te kunnen fietsen.
In dit artikel worden enkele verkeersregels opgenoemd die van belang
zijn voor de fietser.
- Sinds l mei 2001 moeten op gelijkwaardige kruisingen alle bestuurders die van links komen voorrang verlenen aan bestuurders die van
rechts komen, dus ook aan fietsers.
- Verkeersdeelnemers, dus ook fietsers moeten stoppen voor voetgangers die op het punt staan van het zebrapad gebruik te maken.
- Fietsers mogen met z'n tweeën naast elkaar rijden, mits ze geen hinder veroorzaken.
- Fietsers mogen van de fietsstrook af, als dat nodig is. Geef dit wel duidelijk aan in verband met achteropkomend verkeer.
- Automobilisten mogen niet rijden en niet stilstaan op een fietspad. Op
en naast een fietsstrook (onderbroken of ononderbroken streep en
fietssymbool mogen ze niet parkeren en niet stilstaan. Wel mogen auto's over een fietspad met onderbroken strook rijden om bijvoorbeeld
af te slaan of naar een parkeerplaats te rijden.
- Fietsers mogen rechtsaf door rood of oranje als door een onderbord bij
een verkeerslicht de tekst staat 'rechtsaf voor fietsers vrij'of 'rechtsaf
voor (brom)fietsers vrij'. Ze moeten wel voorrang verlenen aan overste
kend verkeer. Automobilistenmoeten fietsers de ruimte geven om
rechts voor te kunnen sorteren.
- Kinderen vanaf acht jaar mogen achterop zonder zitje.
De brochure 'het recht van de sterkste kunt u gratis bestellen bij het
ROVG, postbus 9090 6800 GX arnhem. E-mail: rovg @ prv.gelderland.nl

MOOI MEEGENOMEN

Nieuwjaarsborrel eindigt
met skeeler-clinic

Help ANGO een handje
Ango (Algemene Nederlandse
Gehandicapten Organisatie)
houdt in de week van 11 tot en
met 16 juni haar nationale collecte voor mensen met een handicap.
In Nederland zijn er bijna twee
miljoen mensen met een functie
beperking. Zij doen doorgaans volledig en gelijkwaardig mee'in de
samenleving en willen hun leven
inrichten zoals ieder ander. Zij
hebben hiertoe helaas nog lang
niet altijd dezelfde mogelijkheden
als niet-gehandicapten. Door
hulpmiddelen en dankzij diverse
regelingen, wordt een deel van de
belemmeringen die mensen met
een handicap ondervinden, weggenomen.
Helaas blijkt dit echter lang niet
altijd voldoende. Mensen vallen
dan net buiten een regeling, of komen voor kosten te staan die nergens vergoed worden. De opbrengst van de Ango-collecte is be
doeld voor deze mensen. Ango be
schikt over het 'CBF-keurmerk goe
de doelen' van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het geld

komt dus gegarandeerd goed te
recht. Duizenden mensen werden
al geholpen dankzij de Ango-collecte. Zo kon iemand een bed aanschaffen dat elektrisch omhoog en
omlaag kan. Anderen werden te
gemoet gekomen in de kosten
voor vervoer. Ook werd al geld toe
gekend om materiaal te kopen zodat de hobby weer kon worden uitgevoerd. Laat de collectanten niet
voor niets bij u aan de deur komen, maar help Ango een handje
en geef!
Ango is een organisatie met ruim
15.000 leden. Mensen met een
handicap die zelf opkomen voor
hun rechten. De Ango heeft een
website.www.handicap.nl,
die
mensen met een handicap alge
mene informatie biedt en geeft
het blad AanZet uit. Daarnaast
kunnen leden bij Ango terecht
voor belastingadviezen en juridische bijstand. Je hoeft geen lid te
zijn van Ango om een beroep te
doen op het Ango-fonds. Mensen
die financiële steun willen kunnen contact opnemen met het ANgo-hoofdkantoor in Amersfoort,
telefoon (033) 465 43 43.

• o l i l i e varia
Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van de V.O.V. en
het IKV kwam spontaan het
plan naar voren om met een
aantal leden een skeeler-clinic
te organiseren.
Martien Pater van Free-wheel
Sport en Recreatie kwam enkele
weken geleden terug op dit plan.

Johan Norde benaderde degenen
die zich eerder hadden opgegeven
en wist nog een aantal anderen te
"strikken".
Afgelopen woensdagavond was
het zover. Onder leiding van de
marathonrijders Arjan Mombarg
en Martin Rietman werden de eerste beginselen van het skeeleren

bijgebracht. Ook was er tijd ingeruimd voor een spectaculaire
skeeler-demonstratie van beide
rijders, die veel bewondering ontlokte bij de deelnemers.

Vrijdag 25 mei
Tussen 20.00 en 00.30 uur zijn er
bij 't Pantoffeltje twee fietsen ge
stolen. De fietsen stonden aan de
achterzijde bij de ingang.

Zellerdijk. Van de auto die de ree
heeft aangereden is de voorzijde
licht beschadigd geraakt. De ree is
niet meer aangetroffen.

Initiatiefnemer Martien Pater kan
terugkijken op een zeer geslaagde
avond die op het terras van Bistro
De Rotonde werd afgesloten!

Dinsdag 29 mei
's Nachts is er een aanrijding ge
weest met een ree ter hoogte van
de kruising Ruurloseweg en de

Gevonden/verloren vanaf 24 mei:
Gevonden voorwerpen: /
Verloren voorwerpen:
fotolens 50 mm en bruin kunststof
zonnebril (merk Kookai).

Biej ons in
d'n Achterhook
't Is tegeswoordig neet makkelijk umme alle veranderingen in de
weald biej te holn. De apperaten hebt steeds meer knopkes . Dat gif
nogal 's wat gehaspel en gemier zoas biej de kaartjes automaat op 't
station of biej 't pinnen van geld. Now bunt 't vake de wat oldere luu
die daor moeite met hebt maor soms ziej ok biej de jongeren dat ze
nog neet oaveral met op de heugte bunt.
Zoas biej Saskia en Karin, een paar jonge vrouwluu in de huwbaore
leaftied. Hoewel de vekantie nog wel een endjen weg was, waarn ze
d'r toch al druk met tegange. 't Mos in ieder geval een zunnig land
wean waor ze hen woln umme lekker bruun te bakken. Maor, zo
bedachen ze zich, at ze daor as een paar spierwitte vrouwluu uut 'n
Achterhook an zoln kommen, zoln zee biej de jonges gaars gin kans
maakn. 't Was meschien zo gek nog neet umme 's nao de sportschole
te gaon en daor 's onder 't tostieiezer te gaon liggen. Umme dan al
vaste een betjen an-ebruund op Gran Canaria of Kosmos an te kommen.
Een afspraak was gauw emaakt en zo waarn ze een paar dage later al
biej de broenbanke. Veur wie zo'n geval neet kent: 't is meer een uutvegrote brillendeuze. lej doet um los, gaot t'r in liggen, 't deksel dichte
en 't broenen begint. Umme d'r nao veloop van tied een betjen
vekleurd weer uut te kommen.
Maor dat ging hier nog neet zo glad. Karin, die d'r as eerste in lei,
drukken op een knopken, maor daor gebeurn niks. Karin kreeg 't
daor nogal warm van en zaog zichzelf al as een gebakken bakvis,
waor de vellen biej hingen, onder 't apperaat hen kommen. Weg
vakantie , weg jonges en wat ze zich neet allemaole meer deur 't heuf
haaln. Gelukkig was Saskia in de buurte ebleevn en kon hulpe gaon
haaln.
't Hele prebleem was too gauw opelost. An 't vuuten-ende van 't
apperaat zat een ventilator umme te zorgen dat 't ding neet te heite
wodn. Maor den holt t'r pas met op at de ingestelde tied al effen veurbiej is. En dan pas ko'j de deksel weer los kriegn. Waormet maor ezeg
wil wean: alles is maor een weet en dat geet ok op biej ons in d'n
Achterhook.
H. Leestman.

Geslaagd
Anke van Zeeburg is geslaagd voor
de cursus Omgang Hond. Gevolgd

bij de Nederlandse Vereniging
voor Instructeurs in Honden Opvoeding en Opleiding (O&O). Erkend door de Raad van Beheer.

GENDA VORDEN
Iedere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie.
JUNI
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie.
6 ANBO klootschieten bij camping
de Kleine Steege.
6 HSV de Snoekbaars, senioren
wedstrijd.
7 HSV de Snoekbaars, jeugdwedstrijd.
7 Ledenmiddag-»-jaarvergadering
in 't Stampertje.
10 HSV Snoekbaars, ledenwedstrijd.
12 KBO Soosmiddag.

13 ANBO klootschieten bij camping
de Kleine Steege.
13 Welfare Handwerkmiddag Wehme.
13 Fietstocht HVG Linde.
16 Uitvoering Sursum Corda in
Dorpscentrum.
16 Vriendenkring Klein Axen, lezing.
18 NBvP fietsen bij camping de
Kleine Steege.
20 ANBO klootschieten bij camping de Kleine Steege.
20 HSV de Snoekbaars, senioren
wedstrijd.
24 HSV de Snoekbaars, vierhoekwedstrijd.
26 KBO Soosmiddag.
27 ANBO klootschieten bij camping
de Kleine Steege.
28 HSV de Snoekbaars, jeugdwedstrijd.

Natuurwandeling langs
hooilandjes met orchideeën
Zondagmiddag 10 juni a.s. verzorgt het Wereld Natuur Fonds
(WNF) een bijzondere wande
ling, gericht op de liefhebbers
van een oud Achterhoeks cultuurlandschap met daarin tal
van voorbeelden van het oude
landbouwbedrij f.
De wandeling is over het oostelijk
deel van het landgoed te Velhorst,
dat gelegen is tussen Warnsveld en
Lochem. Op dat landschappelijk
zeer fraaie landgoed zijn bloemrijke hooilandjes hersteld en men zal
ongetwijfeld orchideeën zien. Een
van de inschaarders van vee is ge
charmeerd van oude veerassen en
zo kan men de Lakenvelder, de Blaerkop en de Witrik - allen koeien aantreffen. Niet onvermeld mag
blijven dat op het landgoed een
natuurontwikkelingproject is uitgevoerd, dat herstel inhield van de

werkzaamheden die de landbouwer in het verleden deed, nl. opschonen tot de minerale bodem
(plaggen). Eigenlijk een pioniersfase terugbrengen. De stoutste verwachtingen werden verre overtroffen. Het desbetreffende gebied
kent zeer zeldzame plantjes, ook
langs het wandelpad. Kortom, wie
kennis wil maken met de gevolgen
voor de natuur van het oude landbouwbedrijf mag deze wandeling
niet missen. Uiteraard zal de ervaren natuurgids veel vertellen hoe
alles in zijn werk ging en u tal van
voorbeelden tonen. De wandeling
start bij de Boevinkbrug. Dat is de
brug over de Berkel in de Dochte
renseweg in Lochem.
Aan de deelnemers wordt een
bescheiden bijdrage gevraagd.
Voor eventuele info: J. Teeuwen,
Velhorst l, 7241 TB Lochem, tel.
0575431198.

"Rondje Rotonde"
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Bistro De Rotonde en Freewheel hebben de handen ineengeslagen voor een nieuw arrangement. Het arrangement bestaat uit ontvangst met koffie
(of koffie achteraf) bij De Rotonde en huur van skates/skee
lers of een step bij Freewheel.

Degene die het arrangement
boekt krijgt ook een routekaart
mee.
Er zijn afstanden van 7,5 tot 30
km. Het arrangement kan zowel
individueel als door een groep
worden geboekt. Beide ondernemers verwachten dat zowel bij de

bezoekers van Vorden als bij de
plaatselijke bevolking belangstelling is voor dit sportieve arrangement.
Belangstellenden kunnen zowel bij
De Rotonde als bij Free-wheel terecht voor informatie en boekingen.

Levendige forumdiscussie over gemeentelijke herindeling:

Sleutelrol voor politiek Zelhem
Fractievoorzitter A.H. Boers van
het CDA in Vorden probeerde
het halverwege de avond nog
eens. Hij vroeg de heer J. Termaat van Gemeentebelang Zelhem op basis van welk onderzoek en welke argumenten hij
voor een herindeling met Doe
tinchem kiest. Termaat kwam
in zijn antwoord niet verder
dan termen als 'wij schatten
dat' en "wij denken dat'.
Alle ogen waren vorige week
woensdagavond gericht op de politiek in Zelhem omdat zij waarschijnlijk een sleutelrol zullen vervullen bij de gemeentelijke herindeling. Oftewel wordt het VHS of
VHS met een plus? De forumdiscussie in 't Witte Paard in Zelhem
was een initiatief van de vijf CDAfracties van Vorden, Hengelo,
Steenderen, Zelhem en Hummelo
& Keppel. Het CDA in deze gemeenten kiest voor een grote sterke plattelandsgemeente tussen
Doetinchem en Zutphen. Fractie
voorzitter A.H. Boers van het CDA
in Vorden: "Het zijn alle vijf platte
landsgemeenten die met dezelfde
problemen worstelen. Denk bijvoorbeeld aan de plattelandsvernieuwing. Dat zijn zaken die we
gezamenlijk moeten oppakken."
Ook de WD in de vijf gemeenten is
voorstander één grote plattelandsgemeente. Fractievoorzitter B.
Eij kei kamp van de WD in Henge
lo: "Het platteland moet het platteland blijven. We kunnen dat het
beste waarborgen door dat met z'n
vijven te doen. Maar we zijn daarbij natuurlijk wel afhankelijk van

Damnacht van Vorden
In de nacht van Hemelvaartsdag
organiseerde Damclub Dostal Wegenbouw Vorden voor de 16e keer
de Damnacht van Vorden. De geweldige medewerking van de staf
van het Dorpscentrum, van Rabobank en gemeente Vorden was
weer een garantie voor het welslagen van de happening. Ondanks
hinder van Hemelvaartverkeer, en
problemen bij NS, kon wethouder
Boogaard op 23 mei even na 22.00
uur liefst 58 deelnemers uit het ge
hele land 'los' laten. Mark Deurloo
uit Bennebroek pakte tegen 08.00

wat ze in Zelhem willen, want met
kwade mensen is het slecht kersen
eten." Eijkelkamp doelde op de
verdeeldheid binnen de gemeente
raad van Zelhem over de gemeentelijke herindeling. Alleen het CDA
en de WD in deze plaats zijn voor
een grote plattelandsgemeente.
Met zeven van de vijftien zetels
een minderheid in de raad. PvdA,
RPF/SGP en Gemeentebelang - acht
zetels samen - voelen meer voor
een samenvoeging met Doetinchem.
Fractielid J. Termaat van Gemeentebelang Zelhem kon tijdens de forumdiscussie niet goed duidelijk
maken waarom zijn partij kiest
voor Doetinchem in plaats van
VHS. In eerste instantie zei hij dat
Zelhem er financieel op achteruit
zou gaan als het kiest voor de VHS
plus variant. "Dat scheelt de mensen in Zelhem driehonderd gulden per jaar." Toen fractievoorzitter A. Stapelbroek van het CDA in
Zelhem met andere financiële cijfers kwam, bond hij echter in. "Oh,
die cijfers ken ik nog niet", zei hij.
PVDA ZELHEM

De PvdA in Zelhem is voorstander
van een herindeling met Doetinchem en Hummelo & Keppel. De
sociaal-democraten waren niet
vertegenwoordigd in het forum.
Dit werd echter ruimschoots gecompenseerd door het Zelhemse
raadslid DJ. Bovenmarsch die in
de zaal zat. "Ik vind het jammer
dat wij niet zijn uitgenodigd om
aan de forumtafel te zitten", be
uur de zege in de Hoofdklasse, na
een barrage tegen Vordense Nina
Hoekman uit Zutphen. Nina en
echtgenoot Henk waren letterlijk
zojuist terug gekomen van een
sterk bezet internationaal toernooi in het Spaanse Salou, waar
Nina ook al tweede werd!
Na een opvallend fris optreden in
de voorronde moesten zij alsnog
de tol van alle inspanningen betalen en hun voorsprong inleveren.
Henk eiste nog wel de 3e plaats op.
Ook Mike Voskamp haalde de finale, die hij begon en eindigde als

gon hij zijn verhaal, "maar ik wil u
best wel vertellen waarom wij voor
aansluiting met Doetinchem
zijn." Volgens Bovenmarsch is Zelhem wat heel veel voorzieningen
betreft afhankelijk en georiënteerd op buurtgemeente Doetinchem. "Het zou daarom ook raar
zijn om nu ineens Doetinchem de
rug toe te keren." Verder is de
PvdA in Zelhem bang dat een grote plattelandsgemeente op den
duur te koste gaat van de voorzie
ningen in de verschillende kernen.
"We hebben nu nog in alle vijf ge
meenten een zwembad. Maar wie
zegt dat dat over tien jaar nog zo
is? Een herindeling vindt meestal
plaats op basis van efficiency. Ik
ben dan ook bang dat dit bij een
grote plattelandsgemeente op den
duur ten koste gaat van de sociaal
culturele voorzieningen in de verschillende dorpen."
Binnen de PvdA is er sowieso verdeeldheid over de gemeentelijke
herindeling. Alleen de fractie van
de PvdA in Vorden is voorstander
van een fusie van vijf gemeenten.
De sociaal-democraten in Humme
lo & Keppel daarentegen kiezen
voor aansluiting met Doesburg en
in Hengelo en Steenderen vinden
ze een fusie van drie gemeenten
groot genoeg. "De plus variant
met Zelhem en Hummelo & Keppel erbij zien wij niet zitten", zei
fractievoorzitter mw. M. Eggens
van de PvdA in Steenderen vorige
week woensdagavond. "Je kunt
met een herindeling ook doorslaan. We moeten er voor uitkijken dat de burger niet te ver van
de politiek komt af te staan."
zesde. Mario Daamen werd 8e,
Harry Graaskamp 13e. De Eerste
Klasse was een prooi voor Hagenaar Anko Baksoellah. Hier deed
Vorden-speler Danny Dix uit
Brummen het goed met een 2e
plaats, juist voor de prima spelende Eddy Hoebink uit Hengelo. Tonny Roeterdink uit Laren werd 8e.
Pascal Boenders uit Eibergen zege
vierde in de Tweede Klasse. Hij
bleef o.a. Wichmonder Henk Klein
Kranenbarg (knap 3e) en 'Vordenaar' Jos Slotboom uit Winterswijk (7e) voor. Ralph Beening uit
Hengelo was 8e, Jan Hoenink 12e.

KIES NU VOOR EEN NIEUWE SCHOTEL
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ER IS AL EEN COMPLETE SCHOTELINTSALLATIE DIGITAAL EN
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/»Cl/CU1/»l/JC tCfffl
GESCHIKT VOOR ALLE BELANGRIJKE
ZENDERS.

VAN: 1199
COMPLEET MET LNB
EN 60 CM SCHOTEL:

849
FORNUIZEN

Rijnweg 24 Hengelo GLD.
Tel: 0575-467437
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WHIRLPOOL
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VAN: 699
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AEG
KRACHTIGE 1500 TOEREN WASSER
MET 5,5 KG INHOUD ELEKTRONISCH.
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WHILRPOOL
1200 TOEREN A-KLASSE
MET GROTE OPENING..
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ZUINIGE A KLASSE 1000 TOEREN

DEGELIJKE 1400 TOEREN WASSER
MET RVS TROMMEL EN KUIP
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DEGELIJKE DUITSE MACHINE.
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Indoor Sport Vorden,
een van de beste fitnesscentra
van Nederland
Eerste consumentenverkiezing
fitnesscentra
NEDERLANDSE MAN
FITNESST VOOR GOEDE
GEZONDHEID
De tijd dat fitnessen synoniem
was met ijzerpompen in een obscuur sportschool!] e is definitief voorbij. De naar schatting
1.2 miljoen Nederlanders die
lid zijn van een fitnesscentrum,
zijn in de eerste plaats met hun
gezondheid bezig. Bovendien
zijn de huidige Nederlandse fitnesscentra volgens de bezoekers schoon en gezellig en voorzien van deskundige begeleiders en moderne trainingstoestellen. Men geeft het Nederlandse fitnesscentrum gemiddeld een 8. Dit blijkt uit de
eerste consumentenverkiezing
van het Beste Fitnesscentrum
van Nederland, georganiseerd
door het maandblad Men's
Health.
Fitnesscentra krijgen een keurmerk
Men's Health, het magazine voor
mannen met een actieve lifestyle,
organiseerde in januari de eerste

consumentenverkiezing van het
Beste Fitnesscentrum van Nederland. Op basis van een uitgebreid
vragenformulier, verspreid in de
verkiezingsspecial in een oplage
van ruim 200.000 exemplaren, beoordeelden de lezers van het tijdschrift en leden van fitnesscentra
hun fitnesscentrum. Uit dit tevre
denheidsonderzoek kwamen tien
winnaars uit de bus; in de categorieën Kleinere, Middelgrote en
Grotere Fitnesscentra en Bedrijfsfitness.
Indoor Sport Vorden kreeg op basis van dit onderzoek het keurmerk TOP CLASS CENTRE uitgereikt in de categorie Grotere Fitnesscentra. Het onderzoek ging
o.a. uit naar de begeleiding, kwaliteit van de lessen en trainings-apparatuur, de hygiëne en gezelligheid in het centrum. Hierin scoorde Indoor Sport Vorden dus TOP.
Overigens breid Indoor Sport Vorden haar lessen pakket nog verder
uit met het nieuwste op fitnessge
bied nl. SLIMMING. SLIMMING is
een nieuwe effectieve training
waarin de conditie wordt verbeterd de vetverbranding wordt ge
stimuleerd en d.m.v. spierversterkende oefeningen het figuur
wordt gecorrigeerd.

Geen fanatieke bodybuilders
Twee conclusies springen er overduidelijk uit. De Nederlandse man
is erg tevreden over zijn fitnesscentrum en is niet overdreven fanatiek bezig met het kweken van
een wasbordje en het verbeteren
van zijn figuur. Gezondheid komt
voor hem op de eerste plaats. Het
onderzoek van Mens' Health
maakt duidelijk dat de meerderheid van de mannen kiest voor
een combinatie van krachttraining en cardiofitness (conditietraining). Tal van wetenschappelijke
studies tonen aan dat deze combinatie de meeste gezondheidsbevorderende effecten met zich mee
brengt.
Het beeld van mannen die dag in
dag uit niets anders doen dan ijzer
verplaatsen, blijkt achterhaald.
Slechts een klein groepje van nog
geen één procent is, al dan niet lijdend aan een Adonis Complex,
meer dan vijf keer in de week in
het fitnesscentrum te vinden. De
gewone Nederlandse man is 2,3
keer per week in zijn fitnesscentrum bezig om in vorm te blijven.
Dat komt overeen met internationale gemiddelde, zoals dat onder
meer blijkt uit vergelijkbare verkiezingen door andere edities van
Men's Health.

Toonkunst Zutphen
namiddagconcert
Op zaterdag 9 juni organiseert
Toonkunst Zutphen e.o. een
uniek namiddagconcert.
Uitgevoerd zal worden: Petite Messe Solennelle van G. Rossini. Uitvoerenden zijn: Claudia Patacca,
sopraan; Caren van Oyen, alt;
Adrian Folea, tenor; Julian Hartman, bas; Wilko Jordens, piano;
Henk Woudstra, piano en Dirk
Luijmes, harmonium.
Dirigent: Hans Lamers.
Het concert vindt plaats in de Buitensociëteit van de Hanzehof te
Zutphen.
Natuurlijk kennen wij Rossini
(1792 - 1868) vooral als operacomponist. Met zijn opera uit 1816 'De
barbier van Sevilla' werd hij we
reldberoemd. Na 1829 schreef hij
echter helemaal geen opera's

Waarschuwing
Oplichting
Barchem, Kerklaan
28 mei
Betrokkenen: een 90 jarige en een
89 jarige inwoner uit Barchem.
Beide betrokkenen kregen een
man aan de deur, die zei dat hij
van een waterleidingbedrijf was.
Hij moest de boel controleren en
vertelde dat er iets "defect" was,
waarvoor f 200,- betaald moest
worden en de andere betrokkene

meer. Hij schreef wel vele orkestwerken, kamermuziek, enkele oratoria en diverse muziekwerken
voor de kerk, zoals een 'Stabat Mater' in 1832.
De 'Petite Messe Solennelle' die
het Zutphens Toonkunstkoor op 9
juni ten gehore zal brengen, verrast door prachtige melodische invallen, die de essentie van de tekst
zeer sfeervol laten uitkomen. Ook
de vele ritmische figuren zijn in
de kerkmuziek niet zeer gebruike
lijk. Samen met de belcanto-achtige delen maken ze deze Messe tot
een warmgevoelige en blije, soms
haast swingende muziekbelevenis.
Het concert vindt in de namiddag
plaats, en kan dus een ideale, ontspannende afsluiting vormen van
een jachtige zaterdag thuis of in
de stad.

had iets te laat gemeld, waardoor
hij ook f 200,- moest betalen. De
man heeft beide betrokkenen
f 200,- afhandig gemaakt. De man
was ongeveer 30 jaar, heeft donker
kort krullend haar, een smal ge
laat, blank, en spreekt met een
achterhoeks dialect. De man droeg
op 28 mei een donkere trui.
Mocht er iemand met dit signale
ment aanbellen en zeggen dat hij
van een waterleidingbedrijf is, laat
hem dan niet binnen en geef hem
in ieder geval geen geld.

Spannende bevalling Eerste autocross
bij olifant
van het seizoen
in Halle

Olifant Kaing Lwin Htoo van
het Noorder Dierenpark moet
binnenkort bevallen. Zij werd
gedekt in oktober 1999 en het is
nu 20 maanden later!
De draagtijd van een olifant varieert van 19 tot 23 maanden. Het
is echter de vraag of alles naar
wens zal gaan. Kaing Lwin Htoo
(Birmaans voor Zonnig'Boeket)
kreeg precies 7 jaar geleden in mei
1994 een kalfje met een aangeboren afwijking. Dit kalf heeft toen
maar 16 uren geleefd. Het bleek
een vernauwde luchtpijp te hebben waardoor de ademhaling ernstig werd bemoeilijkt. Drie jaar
daarna kreeg Kaing Lwin Htoo een
miskraam. Dat was in de zomer
van 1997. Ze wierp een onvoldra-

gen kalfje na een draagtijd van 12
maanden. Ook deze foetus leek
een misvormde luchtpijp te hebben hoewel dat niet met zekerheid
kon worden vastgesteld.
In 1999 is lang gewikt en gewogen
over de vraag of Kaing Lwin Htoo
wel of niet opnieuw gedekt mocht
worden. Het was immers al twee
keer misgegaan met haar zwangerschappen! Omdat er geen enke
Ie oorzaak voor de afwijkingen van
haar jongen te vinden was, is toch
besloten om haar moederschap
opnieuw een kans te geven. Dit
keer is er in ieder geval sprake van
een voldragen kalf. Of het gezond
is of niet, zal echter pas blijken na
de bevalling.
De bevalling zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden in de stal. De oli-

fanten lopen daar als groep bij elkaar. Zonder twijfel zal Kaing Lwin
Htoo kunnen rekenen op de steun
van één of twee vriendinnen die
als vroedvrouw zullen optreden.
Na de bevalling neemt zo'n vroedvrouw de zorg voor het kalf eerst
even op zich, zodat de moeder rustig op adem kan komen.
Met camera's in de stal en via een
observatieraam kunnen verzorgers, dierenarts en andere betrokkenen de gebeurtenissen op de
voet volgen. Het is niet de bedoe
ling dat er mensen in de stal aanwezig zijn tijdens de bevalling. De
ervaring heeft inmiddels geleerd
dat een bevalling van een olifant
het soepelst verloopt als de natuur
gewoon haar gang kan gaan.

Op circuit "de Kappenbulteii"
aan de Wolfersveenweg te Halle
zal zondag 10 juni a.s. de eerste
autocross van het seizoen verre
den worden. De Halse motoren autoclub "HALMAC" organiseert in samenwerking met de
Stichting Autocross Oost Nederland deze autocross.
Door het MKZ gebeuren zijn veel
evenementen in de regio noodge
dwongen niet doorgegaan en is
het ook lange tijd stil geweest op
het autocross circuit in de Achterhoek. Maar op zondag 10 juni kunnen de coureurs hun super snelle
bolides weer de sporen geven om
de nodige punten voor het kampioenschap van de regio Oost Ne
derland in de wacht te slepen.
De organisatie verwacht dan ook
veel rijders die zullen deelnemen.

In Halle zullen rijders in zeven
klassen aan de start verschijnen.
Van de regionale rijders, die met
hun omgebouwde standaard auto's, het evenement zullen openen
zijn al veel inschrijvingen bij de organisatie binnengekomen.
In de andere klassen zullen de lokale favorieten, zoals Johnny Kue
nen en Henk en Gert Mennink, de
voet flink op het gaspedaal moe
ten drukken om een zo goed mogelijk resultaat op hun thuisbaan
neer te zetten. Goede stuurmanskunst is vereist om de super snelle
bolides in het rechte spoor te houden. Vooral bij de start wordt van
de rijders opperste concentratie en
een goed reactievermogen verwacht om zo de beste uitgangspositie in de race te krijgen. Bij tijd
en wijle zijn deze factoren echter
onvoldoende en zijn er dan ook de
nodige spectaculaire koprollen te
verwachten.

n e t

e v e n

optimaal
Liefjebbers van sfeervol wonen zitten;
bij {f! W o n e r i j goed. C o m f o r t a b e l e
fauteuils en banken, salontafels,
s m a f k y o l l e e e t h o e k e n en dressoirs
z i j n ;|lechts v o o r b e e l d e n v a n wat
u bijlde W o n e r i j zoal zult v i n d e n .
Maai ook v o o r uw r a a m d e c o r a t i e ,
verlichting of vloerbedekking bent
u bij De W o n e r i j aan het j u i s t e a d r e s .
De a c c e s s o i r e s van De W o n e r i j z i j n
öêfeermakers bij uitstek en z o r g e n v o o r
een p e r s o o n l i j k k a r a k t e r in i e d e r huis.;

LUSTEN

Bijzondere dingen en speciale gebeurtenissen verdienen een gouden randje.
Kom dan eens kijken naar
de uitgebreide collectie
wandlijsten bij Deco Home
Harmsen. Maatwerk met
of zonder ontspiegeld glas.
In goud of één van de vele
andere kleuren. Statig van
stijl of vrolijk. Klassiek of
modern. Kortom, u vindt
steeds de juiste omlijsting
voor een dierbare foto,
fraaie zeefdruk, fijn borduurwerk of lang gekoesterd diploma. Wij maken
van uw trotse bezit een
sieraad aan de wandl

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

s f e e r v o l l e

i n r i c h t i n g e n

Opheffings
UITVERKOOP!

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000
www.harmsenvakschilders.nl

Uitverkoop vanaf Vrijdag 8 juni
tot en met Zaterdag 30 juni

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

Korting

50%

Jtphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,
tot in de punten
geregeld.

Korting

dom«inragistrati«:
éénmalig fl. 95.- plus tl. 30.- p«r jaar

Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extranet
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen

60%

70%

Korting

Korting

Op het gehele assortiment

Meer info: www.prolink.nl
Bel voor informatie !
Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak
Tel: 0575-441344

Denk aan uw kadobonnen

Hotten
een

Openingstijden

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

Maandag t/m Vrijdag: 09.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 09.00 tot 17.00 uur

" Vorden"

RUURLOSEWEG 65A - 7251 LB VORDEN - TELEFOON 0575 55 36 71

V O O R D E L I G E R DAN U D E N K T !

Jaarvergadering
PCOB Vorden
De PCOB afdeling Vorden houdt
haar jaarvergadering op donderdagmiddag 7 juni a.s. 's middags
in het Stampertje (Dorpscentrum)
te Vorden. Naast de huishoudelijke
zaken, zoals jaarverslag 2000 en
het financiële overzicht zal mevr.
van der Linden van huize 'de Zon'
vertellen over haar werk in dit ge
zinsvervangend tehuis. Verder zal
mevr. C. van Reeuwijk deze middag de voorzittershamer na 5 jaar
voorzitterschap neerleggen. Wij
zullen haar inspirerende leiding
node missen. Het belooft weer een
fijne bijeenkomst te worden. Het
is de laatste bijeenkomst voor de
vakantie, want de volgende bijeenkomst is op donderdagmiddag 27
september 2001. Zowel leden als
belangstellenden zijn van harte
welkom op deze bijeenkomst.

Sursum Corda
Op zaterdagavond 16 juni zal de
christelijke muziekver. Sursum
Corda haar jaarlijkse uitvoering
geven. Er kan weer geluisterd worden naar een leuk en afwisselend
programma van harmonie orkest
en malletband en de majorettegroepen zullen diverse shows
laten zien. Voor de leerlingen is er
een limonadeconcert op zaterdagmiddag 14 juli. Een middag alleen
maar muziek maken door jeugd/
leerlingen van de vereniging. Blokfluiters, kabouter-, leerlingenorkest en de diverse solo, duo's
enz. zullen hun muzikale kunnen
ten gehore brengen. Graag tot
ziens op bovengenoemde data.

O
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon 0575-553405

VOR F) F 1SI
STICHTING
W E L Z I J N
OUDEREN

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.
Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
ë^ft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
het ouderenbeleid in het algemeen.

UITNODIGING
De Open Tafel die dagelijks voor
senioren van 55 jaar en ouder
wordt georganiseerd in de zaal
van de Wehme nodigt senioren,
die deze voorziening niet kennen,
uit, om een keer te gast te zijn en
zo niet alleen de maaltijden , maar
ook de sfeer te proeven.
In de week van 11 juni en in de
week van 18 juni stellen wij belangstellenden graag in de gele
genheid om kennis te komen maken. En als je ergens als gast wordt
uitgenodigd, hoef je natuurlijk
niet te betalen. Hopelijk kunt u
wel een bijdrage leveren aan de
goede sfeer die er heerst.
De maaltijden worden verzorgd
door de Wehme en worden op tafel in schalen geserveerd. De tafels
worden gedekt en weer afgeruimd
door vrijwilligers van de SWOV die
ook klaar staan om vragen te beantwoorden en alles in goede banen leiden om zo een gezellige
sfeer te creëren waarin de deelnemers zich thuis voelen.
Wie deelneemt hoeft dat niet
persé elke dag te doen, sommige
mensen kiezen ervoor om enkele

Verkeersproblematiek
De bewoners van de Zutphense
weg en de Voornekamp die re
gelmatig hebben gewezen over
te hoge snelheden op de
Zutphenseweg, zijn in "Villa Nuva" bijeen geweest om opnieuw
over de verkeersproblematiek
te praten.
Een verkeersonderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd, heeft aangetoond, dat het
aantal verkeersbewegingen per etmaal t.o.v. 1996 met ruim 20 pro-

Dienstverlening in

malen per week te komen en op de
andere dagen zelf te koken. Een ie
der is vrij om te kiezen voor de manier die hem of haar het beste
past.
Om te weten op hoeveel gasten wij
kunnen rekenen en op welke dag
u bij voorkeur komt, vragen wij u
om u van te voren, d.w.z. uiterlijk
op vrijdag voor de week dat u wilt
deelnemen, aan te melden bij de
SWOV, tel. 553405 of bij de Wehme, tel. 557300.
Wij hopen een flink aantal gasten
te kunnen begroeten.
KOFFIEBIJEENKOMSTEN
Elke woensdagmorgen vanaf ca.
9.30 uur tot ca. 12.00 uur komt een
groep senioren bij elkaar in het
Dorpscentrum om samen koffie te
drinken en met elkaar de morgen
gezellig door te brengen. Er is aan
vaste groep die bijna altijd aanwe
zig is en het zou leuk zijn als er
ook eens wat nieuwe gezichten bij
kwamen. Juist als je al wat ouder
bent en de kennissenkring misschien wat kleiner wordt, is het
leuk om nieuwe mensen te leren
kennen.
gereden en dat er nog veel vrachtverkeer de dorpskern passeert zonder bestemming in het dorp.

cent is toegenomen. (Saillant detail: ten tijde van deze verkeersme
ting was er een wegomleiding in
verband met de aanleg van de rotonde in Ruurlo).
Ook werden er tijdens dit verkeersonderzoek snelheidsmetingen gehouden en werden er snelheden op de Zutphenseweg geme
ten van 90 kilometer per uur! De
bewoners en de leden van de verkeerscommissie vinden, dat er nog
steeds regelmatig te hard wordt

Men benadrukt echter wel dat de
verkeersonveiligheid in de gehele
dorpskern van toepassing is en natuurlijk niet alleen voor de
Zutphenseweg. Een reden temeer
om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de oplossing
van dit verkeersvraagstuk.
Tijdens deze bijeenkomst werden
de volgende suggesties gedaan:
voor snelheidscontrole zijn flitspalende enige efficiënte oplossing;

Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

rei. 0573-253101 - Fax 0573-253109 - M** 0650281046

De dorpsnieuwtjes worden natuurlijk uitgewisseld, maar er is
ook de mogelijkheid om een spelletje rummikub te doen, te sjoelen
of te biljarten. De deelnemers be
palen samen wat men doet. Er is
niets verplicht.
Op maandag- en woensdagmiddag
wordt er vanaf 14.00 uur bingo ge
speeld en gekaart en ook hieraan
kan iedereen deelnemen.
Aan deze activiteiten zijn geen
kosten verbonden, wel is de koffie
voor eigen rekening.
Wie vervoer nodig heeft om in het
Dorpscentrum te komen, kan contact opnemen met de Stichting
Welzijn Ouderen, tel. 553405. Hiervoor moet wel een vergoeding be
taald worden.
GEZOND BEWEGEN
Nu het seizoen voor buitenactiviteiten weer aanbreekt, wordt het
ook voor senioren tijd om de fiets
weer tevoorschijn te halen en als
het even kan dagelijks een ritje te
maken. En wie in Vorden woont
hoeft daarvoor niet ver van huis,
want waar vind je zo veel mooie
fietspaden en waar kun je zo fijn
plaats het "informatiebord" buiten de dorpskern, vóór de afslag
rondweg; de ANWB borden moe
ten duidelijker m.b.t. bestemmingsverkeer/vrachtverkeer; het
verkeer veroorzaakt ook geluidshinder en dit ligt aan de bestrating; meet naast snelheid ook de
cibel; plaats buiten de dorpskern
spandoeken voor het vrachtverkeer.
Deze en nog andere mogelijkheden zal de verkeerscommissie op
korte termijn weer gaan bespreken met het gemeentebestuur, de
politieke partijen en de politie. Alle partijen zijn het er in ieder geval

de klassieker onder
de damesfietsen

TOER

PLUSPUNTEN VAN DE
OMA TOER;
Shimano terugtraprem
Klapstandaard
Zwarte velgen
AXA SL7 veiligheidsslot
Prima prijs/kwaliteit verhouding
Uw Vico dealer:

ƒ 74-9,Alle Vico fietsen
worden geproduceerd
bij Nederlands grootste
fietsfabrikant.

Ons kantoor is al ruim
25 jaar werkzaam in de
administratieve sector en
fiscale dienstverlening
voor het midden- en kleinbedrijf, de agrarische
sector en de particuliere

Wij verzorgen o.a.:
Startersbegeleiding
Administraties
Fiscale adviezen
Belastingaangiften
Bedrijfsadviezen
Salarisverwerking
Computerbegeleiding

Vestigingen:
Ruurlo
Kerkstraat 2

PR PIL'
DE F l ETSS P EC IALI SJ
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. 0575-551393
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. 0575-519526

over eens dat er wat gedaan moet
worden aan de verkeersonveilige
situatie in de dorpskern. Alleen
vinden de bewoners van de Zutphenseweg en de Voornekamp dat
dit niet al te lang moet gaan duren.
Zij wijzen op het feit dat de verkeersremmende maatregelen met
betrekking tot de 30 kilometer
zone ook in korte tijd zijn gerealiseerd, dus moet dat voor de doorgaande Zutphenseweg ook mogelijk zijn, of wordt er gewacht op
het spreekwoordelijke kalf wat
moet verdrinken, zo vragen de be
woners zich af?

administratie en aaviesburo

sector.

Uit grootmoeders
tijd
•^
_i_ 1,1 • i.
_j

door de bossen fietsen, waar zon
en schaduw elkaar afwisselen.
Regelmatig fietsen versterkt de
beenspieren en verbetert het uithoudingsvermogen. Mensen met
een slechte conditie die drie keer
per week zes km fietsen zien hun
uithoudingsvermogen snel verbe
teren.
Belangrijk is om op pad te gaan
met een fiets die goed is afgesteld.
De fietsenmaker kan dat regelen
en hij kan ook maatregelen ne
men waardoor u gemakkelijker
kunt op- en afstappen. En dan is er
ook nog de fiets met hulpmotor
die ingeschakeld kan worden bij
tegenwind of wanneer de weg wat
heuvelachtig wordt. Juist mensen
met gezondheidsklachten kunnen
op deze manier nog actief zijn in
de buitenlucht, goed voor de ge
wrichten , goed voor de spieren en
voor het uithoudingsvermogen,
kortom voor de totale gezondheid.
Dagelijks voldoende bewegen is
zeker voor senioren van groot be
lang. Als dat dan ook nog buiten
kan, levert dat nog extra gezondheidswinst op. Alle reden dus om
het zo veel mogelijk te doen.

0573-451485
Zutphen
Spittaalstraat 54
0575-513669

Wij zoeken ter versterking van het team in onze vestiging in
Ruurlo op korte termijn een fulltime

boekhoudkundig
medewerker v/m
de functie:
de werkzaamheden bestaan uit:
• een actieve dienstverlening aan cliënten
• het verzorgen/controleren van administraties
• het samenstellen van jaarrekeningen
• het verzorgen van salarisadministraties
• het verzorgen van fiscale aangiften
• het adviseren en begeleiden van cliënten
de functie-eisen:
• MBA, MEAO/HEAO-BA niveau
• enige jaren ervaring op een administratie- of een
accountantskantoor is een pre
• grote mate van inzet, zelfstandigheid en flexibiliteit
• goede contactuele eigenschappen
wij bieden:
• een baan met toekomstperspectief
• een grote variatie aan werkzaamheden
• een prettige werkomgeving
• goede arbeidsvoorwaarden
de sollicitaties:
heeft u interesse in bovenstaande functie en denkt u dat u aan
de gestelde eisen kunt voldoen, dan ontvangen wij graag voor
20 juni a.s. een sollicitatiebrief met uw curriculum vitae,
Deze kunt u richten aan:
Administratie en Adviesburo Schroer,
t.a.v. de heer J.B.Th. Schroer,
Postbus 1
7260 AA Ruurlo

VLAAI VAN DE WEEK:

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

Vers fruitvlaai f 10,-

EXTRA AANBIEDINGEN
BLIJVEN U VERRASSEN

g
g

Zonnepitbrood

am

Zonnepitbroodjes
6 halen 5 betalen
VRUDAG EN ZATERDAG:

Aardbeischelp f 12,50

Dorpsstraat 11 Vorder telefoon 551373

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
Autoglasservice - Leenauto gratis etc.
Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
BOVtt Telefoon 0575-571660

Ochtendblad De Telegraaf
zoekt voor zeer binnenkort diverse

bezorgers(ters)
voor VORDEN.
Wij hebben mensen nodig voor alle
dagen, maar ook voor bijv. 3 dagen in
de week of om de week.
U kunt dus ruim kiezen en zit er dan niet
alle dagen aan vast. Volwassenen zijn
zeer welkom, jongeren moeten minimaal
15 jaar zijn.
Naast de PRIMA verdiensten hebben we ook diverse bonussen die er niet om liegen. Natuurlijk zorgen wij voor
regenkleding e.d. en ... voor de snelle beslissers een
STARTPREMIE VAN 150 of 75 GULDEN.
Inlichtingen: 0575-551316 of 0573-253695
na 17.00 uur

«s
21

8
1 kilo van 25.90 nu
8
8
500 gram nu
8
8
8
8
8
krat 24 flesjes nu
8
8
8
1 kilo nu
8
8
i
8
8
1pak betalen
pak halen
nu
8 1.35 kilo navul
8
8 UnOX Cup a SOUP diverse smaken
8
8 doosje 3 stuks
doosjes halen mm doosjes betalen
8
8
Openingstijden:
8
8
8 Albert Heijn en Gall en Gall
8 Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
8
GALL^GALL
8

2

2

maandag Tweede Pinksterdag gesloten - dinsdag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 -21.00 uur / zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

van bron tot sproeier.
Wij verzorgen het voor u

A. HEITKONIG
*
*
«.
,*
.*

Zand, grind, tuingrond
Grondwerk
Containers
Bestratingen
Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3
7227 DN Toldijk
Telefoon (0575) 45 14 11
Telefax (0575) 45 26 20

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
Industrieweg 19, 7251 JTVorden - Telefoon 0575-552532

FOCWA

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

BRINKMAN

Azinkdijk 8
7218 NG Almen
Telefoon 0575-431297
ALIVItN B.V. (in het buitengebied
•••^•^•l^^^* tussen Almen en Harfsen)

Autotelefoon 06-5513 5503

autoschadespecialisten

Bij ons zorgen

Specialisten op het gebied van:

steeds
voor het
gewenste
resultaat.

s
S

Wiener- of zigeuner98 ss
schnitzel
5
99 S
Aardbeien
Brand, Hertog Jan,Warsteiner
S
bier
5.°°korting per krat 7 5
75
5. S
oh hele kip
Dash 2 in 1

Eigen water

TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

s

• Autoschadeherstel
• Autoruiten
• Prijs & kwaliteit

schiidersbedif
7250 AA VORDEN
Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208

Industrieweg 5, Vorden
Industrieterrein Werkveld
Tel. O57S-S55535

g

8
S
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8
8
8
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CDA VORDEN vraag dringend aandacht voor:

Problematiek in het
landelijk gebied
CDA Vorden grijpt het bezoek
van de CDA-Statenleden aan om
op indringende wijze de problematiek in het landelijk gebied,
die nu aan de orde is, aan te
kaarten. Een delegatie van de
CDA-Statenfractie zal Vorden
op 6 juni a.s. bezoeken. Deze
delegatie zal o.a. bestaan uit de
gedeputeerde H. Esmeijer en
statenlid J. Kottelenberg, die
afkomstig zijn uit deze regio.
Om deze excursie verder inhoud te
geven is B. Lichtenberg, voorzitter
van de Gewestelijke Land- en
Tuindbouw Organisatie in Gelderland en tevens woonachtig in Vorden, bereid gevonden actief een
bijdrage te leveren. Daarnaast zullen ook enkele agariïrs aanwezig
zijn, die gelet op de problematiek
nieuwe wegen hebben ingeslagen
met hun bedrijf.
AANLEIDING
De verschillende ontwikkelingen
in de landbouw volgen elkaar in
razendsnel tempo op. CDA Vorden
ontvangt daarover diverse signalen, hetgeen voor haar de aanleiding is geweest om deze problematiek prominent op de agenda te
zetten.
ONTWIKKELINGEN
De ontwikkelingen in de landbouwvinden plaats op verschillende terreinen. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan:
- Ontwikkelingen op het gebied
van milieuregelgeving. Hierbij
kunt u denken aan de ingrijpende Reconstructiewet, die naar alle waarschijnlijkheid per l januari 2002 in werking zal treden.
De Reconstructiewet zal in principe een bestemmingsplan kunnen 'overrulen'. Tegelijkertijd is
de reeds jaren knellende wetgeving zoals op het gebied van ammoniak en stank nog steeds niet
duidelijk, terwijl die duidelijkheid wel nodig is voor de aanstaande Reconstructie. Ook de
aangekondigde aanscherping
van de mestnormen inclusief
het vooraf verantwoorden van
de te produceren hoeveelheid
mest in een bepaald jaar heeft
een forse impact op de landbouwbedrijven. Dit laatste leidt
tot een grotere behoefte aan
landbouwgrond, terwijl er reeds
voor woningbouw en nieuwe natuur ook die landbouwgrond
nodig is.
- Ontwikkelingen op het gebied
van consumentenvertrouwen.
Hierbij kunt u o.a. denken aan
de steeds luider wordende roep
van de consument om diervriendelijk geproduceerd vlees, voedselveiligheid, het omschakelen
naar biologische landbouw. Met
andere woorden de ethische

Demonstratie& proeflessen
in de Muzehof
Op woensdag 6 juni aanstaande
worden er in de lokalen van de
Muzehof (Coehoornsingel 1) proeflessen gegeven op een groot aantal
instrumenten. Belangstellenden
kunnen binnenlopen en een les
bijwonen van het instrument van
hun keuze. De demonstratie &
proeflessen worden gegeven om
16.30 uur. Iedereen is van harte
welkom voor een proefles, en informatie over mogelijkheden, lesduur, lesgelden en dergelijke. Voor
nadere informatie: De Muzehof
0575-515350 ofwww.muzehof.nl

kant van de huidige landbouwpraktijk staat in het middelpunt
van de belangstelling.
- Ontwikkelingen op het gebied
van plattelandsvernieuwing.
Reeds vele agrarische ondernemers trachten in de spelen op de
behoefte uit de samenleving
naar plattelandsvernieuwende
activiteiten zoals agrotoerisme,
zorgboerderijen, agrarisch natuurbeheer, het vermarkten van
de landelijke rust en ruimte. Zowel de huidige als de in discussie-zijnde wet- en regelgeving
zijn veelal absoluut niet toegesneden om dergelijke ontwikke
lingen te ondersteunen. Zij vormen een grote blokkade, terwijl
er kansen genoeg zijn.
- De ingrijpende ontwikkelingen
op het gebied van de veterinaire
situatie in Nederland, waarbij
de diverse BSE-gevallen en als
klap op de vuurpijl de MKZ-crisis
voeding aan hebben gegeven.
Dit laatste is vertaald in een eerste onderzoeksrapport van de
Commissie Wijffels, die onlangs
ingrijpende maatregelen heeft
aangekondigd. Tegelijkertijd
worden er op dit moment een
forse wissel getrokken op de financiële positie van de varkenshouderij, die vanwege MKZ te
maken heeft zeer lage prijzen en
extra hoge kosten.
Alom is duidelijk, dat er in het landelijk gebied duidelijke en ingrijpende keuzes gemaakt dienen te
worden, waarbij de agrariïr het
spoor veelal volledig bijster is ge
worden. Onduidelijkheid is troef.
PROVINCIE
CDA Vorden is van mening, dat
met name de provincie Gelderland in deze de centrale regierol
dient op te pakken. Nee, eigenlijk
dienen zij die rol op te eisen. Duidelijkheid over de toekomstige
ontwikkelingsrichtingen is dringend gewenst. Ook de relatie met
de leefbaarheid van het landelijk
gebied en/of kleine kernen dient
daarin betrokken te worden.
Naast de regierol dienen zijn ook
de nodige faciliteiten aan te bieden aan de agrariërs bij hun zoektocht naar perspectief, in welke
vorm dan ook.
TENSLOTTE
CDA Vorden roept geïnteresseerden op om naast de genodigden
ook deel te nemen aan deze excursie en ook om contacten te leggen
met het provinciaal bestuur. Het is
toch in ieders belang, dat het
prachtige buitengebied van Vorden ook op de lange termijn in
stand kan blijven. Een ieders inbreng wordt daarbij zeer op prijs
gesteld.

Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt. Hieronder drukken wij
de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 551010
De redactie

O. Heusinkveld, hetjebbink 57, telefoon 55 27 58
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rond weg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
Pieter van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eggink, Brinkerhof 70, telefoon 55 18 75
De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2
DeLaegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Me j. C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, telefoon 55 14 70
Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertoe Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, telefoon 55 31 95
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, telefoon 55 34 08
Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulders kamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Fam. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, telefoon 55 34 24
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, telefoon 55 30 12
HetjebbinkDe Boonk
Het Elshof
De Haar
Het Molenblick

Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekarnp
Het Wiemelink

Me j. Huntink, Hoetinkhof 31, telefoon 55 33 27
De Steege
Het Gufik
Het Vaarwerk
Biesterveld
Holtmaet

De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk
Weppel

Het 1ste herenteam van
Socii-tennis kampioen

Klootschiettoernooi
't Praothuus
Zondagmiddag 10 juni organiseert
't Praothuus in het buurtschap
Linde, het jaarlijkse klootschiettoernooi. Deelname is mogelijk
voor families, bedrijven, verenigingen, straten e.d. Er zijn in
totaal 3 klassen te weten heren,
dames en gemengd.
De teams bestaan uit vier personen, waarbij het is toegestaan dat
er een deelnemer lid mag zijn van
een officiële bond. Er is in het
buurtschap Linde een parcours
uitgezet van circa 5 kilometer. Opgave is mogelijk onder nummer
0575- 556421.

Het 1ste herenteam van Socii-tennis met Henk Jan Rietman, RobertKomegoor.Jan Stapelbroeken Ben Helmink
werd zaterdag 26 mei kampioen in hun afdeling.

Vorden promoveert
naar de 3e klasse

iedere Dinsdag staan wij op het marktplein voor U klaar l
en bakken een lekker visje voor U gaar.
omdat het zo gezond is : zeker éénmaal per week vis
Ruime keus: zalm, makreel,
paling, garnalen, zeetong, botervis,
schol, kabeljauw, kool vis.
vishaiiclel

tel.- fax (033)2986610

m o b i e l (06) 221 58 903

ze zijn er weer

Hollandse Nieuwe
VANGST 2001

(vers van het mes)
p st. ƒ 3,25
4 st. ƒ 12,-

Vorden heeft Tweede Pinksterdag promotie afgedwongen
naar de 3e klasse van de KNVB door een betere strafschoppenserie dan opponent GSV uit Giesbeek. Doelman
Ronald Hoevers was de man van de wedstrijd. In de tweede helft hield hij Vorden op de been door een aantal sublieme reddingen en bovendien stopte hij twee strafschoppen. Het "Vorden 3e klas olé, olé' scandeerde over het
sportpark Hengelder in Zevenaar nadat Jeroen Tijssen de
allesbeslissende strafschap had benut. Komend seizoen
speelt w Vorden voor het eerst in haar bestaan in de 3e
klasse KNVB.
Trainer Wolvetang moest
noodgedwongen het elftal
wat omzetten, mede vanwege
het niet meespelen van de geblesseerde Rutger Wullink,
maar bovendien om het gevaarlijke spitsenduo van GW
aan banden te leggen.
Erik Oldenhave werd op de
linkervleugelspits gezet en
Rob Enzerink als mandekker
op de veelscorende centrumspits Christiaan Willemsen.
Vorden speelde agressief en

gaf de technisch betere ploeg
van GSV geen kans om in de
wedstrijd te komen. Alhoewel
Vorden sterker was, kon het
zich geen echte kansen creëren. In de twintigste minuut
kroop Ronald Visser op een
pass van Ronnie de Beus goed
voor zijn man en gaf met een
bekeken schot de keeper geen
schijn van kans 1-0.
De ruim duizend toeschouwers zagen dat Vorden veel
druk naar voren zette en de

EEN
PORTRET
fotografie voor baby, kinderen,
dieren, jongeren, familie
in onze ruime fotostudio 150 m2

GRAAG TOTZIENS!!!!
iedere Dinsdag van 930 tot 17.15

A.s. zondag 10 juni
is onze fotostudio geopend.
Bel voor een afspraak

HANS TE MMI N K
Spalstraat 10 • 7255 AC Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-462386 • Fax 0575-402387

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv,
1 kg

10,00

H AM LAPPEN
1 kg

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

Weekpakket vleeswaren

RUNDERRIBLAPPEN

10,00

wogrBOERENROLLADE

2,65

100 gr SCHOUDERHAM

2,45

100 gr GEBRADEN GEHAKT

BACONSAUCIJZEN

1.95

7,05
5 stuks

4,95

5 stuks

5,00

GELDERSE
SCHIJVEN

Elke week op de markt in Vorden

BOS ROZEN a 20 stuks

NU VOOR \3L

5,95

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta

HELP HET
GELUK'N
HANDJE

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

uw vakslager D IJ KG RAAF
9,95

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

Bloemen en planten
** 2 BOSSEN ANJERS

beide spitsen van GSV lagen
aan banden. Het wachten was
op een treffer voor Vorden. De
Beus en Visser waren een aantal keren dichtbij de 2-0. In
de laatste tien minuten van
de eerste helft nam GSV het
initiatief geleidelijk over van
Vorden maar kon binnen de
zestien meter geen vuist maken.
In de blessuretijd van de eerste helft liet vrije trappenspecialist Willemsen zijn gave
zien toen hij een vrije trap
van twintig meter via de binnenkant van de paal binnenschoot 1-1.
GSV speelde in de tweede
helft met meer durf en dat
had na vijf minuten al bijna
resultaat. GSV miste een opgelegde kans. Dennis Wentink was dichtbij een score
toen hij uit een vrije trap van
Tijssen snoeihard inkopte.
De Vordense achterhoede
stond nagenoeg de hele tweede helft onder druk. Af en toe
kon Vorden via een counter
wat terug doen. Het was te
danken aan doelman Hoevers
en de hechte defensie dat na
negentig minuten voetbal
nog steeds de 1-1 op het scorebord prijkte.
In de verlenging kwam Vorden weer wat beter in het
spel, maar beide ploegen waren helemaal leeggespeeld.
Strafschoppen moesten de beslissing brengen. Vorden miste de tweede strafschop waardoor er een zware druk op de
schouders van Ronald Hoe
vers kwam te liggen. Hoevers
stopte zowel de derde strafschop alsook de laatste. Toen
Jeroen Tijssen de laatste strafschop voor Vorden had benut,
kon het feest beginnen: Vorden 3e klas: olé, olé!
Trainer Wolvetang ging op de
schouders van zijn spelers.
Hij viert zijn afscheid bij de w
Vorden met promotie. Vorden
heeft een sterk seizoen gevoetbald en uiteindelijk daarvoor ook de bekroning gekregen.

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

0 5 GERANIUMS
O 2 BEGONIA'S
DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

• 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

OIRO O r W C N T V M

404040

Samen
komen we overal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

steun. Bijvoorbeeld in Namibië, waar straatkinderen een uitzichtloos leven

levensbedreigende ziekte liefdevol worden verzorgd. Waar ze de aandacht

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

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

dagopvangcentrum zou uitkomst bieden.

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

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

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

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

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

O D E W E E K
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Gelderland en Syntus werken
aan een beter Openbaar Vervoer

voegen van trein en bus voor het
eerst aan de orde. Stap voor stap
heeft Syntus de integratie in gang
gezet en alle beloften van toen zijn
eindelijk werkelijkheid" vertelt Peter Lensink, product-manager van
openbaar vervoerbedrijf Syntus. Er
zijn nu overal in de Achterhoek
aansluitingen tussen bus en trein
en bus, er heeft een frequentieverdubbeling plaatsgevonden van de
trein en bus en men kan met l vervoersbewijs terecht in zowel de
trein als de bus.
Verantwoordelijk voor het streekvervoer (en over een paar jaar ook
voor de regionale treindiensten) is
de provincie. De provincie bepaalt
het beleid en geeft vervolgens vervoerbedrijven de opdracht te zorgen voor een goede dienstregeling.
"Vorig jaar heeft Provinciale Staten een Netwerknota voor het
openbaar vervoer vastgesteld" vertelt Henk Ytsma, hoofd van de afdeling Verkeer en Vervoer bij de
provincie Gelderland.
"Daarin is aangegeven wat de provincie wil. Een goed en snel openbaar vervoer. Naast snelbussen op
de belangrijkste verbindingen rijden er ook sneltreinen op de belangrijkste verbindingen (Winterswijk-Arnhem en Winterswij kZutphen) en daarnaast regiodiensten. Vervoerders moeten zorgen
voor goede kwaliteit".

Op 10 juni wijzigt de dienstregeling voor bus en trein van
Syntus in de Achterhoek.
Het dagelijks bestuur van de pro-

vincie Gelderland heeft de aangepaste dienstregeling deze week
vastgesteld. Syntus rijdt niet alleen
met nieuw materieel, lichte treinen en lage vloerbussen, maar ook

op nagenoeg alle bus- en treintrajecten in een frequentie van 2x per
uur.

WEL SNELNET, NOG GEEN
NIEUWE HALTES

"Tien jaar geleden was het samen-

De provincie gaat de komende jaren dus hard aan de slag. Met de

aanleg van busbanen, maar ook
van voorrangsmaatregelen, betere
haltevoorzieningen op de belangrijkste verbindingen en met fiet- *
senstallingen bijvoorbeeld. In de
Achterhoek is Syntus vanaf 1999
bezig om een goed openbaar vervoer te ontwikkelen. Met ingang
van de nieuwe dienstregeling gaat
de reiziger dat ook merken. "Vooral de treinreiziger heeft de afgelopen tijd veel last gehad van de
werkzaamheden die uiteindelijk
leiden tot de verbeteringen nu"
schetst Lensink. "Op het traject
Winterswijk-Zutphen kan iedereen 2x per uur met de trein. En
vanaf de stations zijn er goede aan- —sluitingen op de bus".
De treinen van Syntus rijden vanaf
10 juni vanuit Doetinchem door
naar Arnhem. "De overstap in Doetinchem is weer verleden tijd. Iemand die vanuit de richting Winterswijk kwam en naar Arnhem
wilde, moest overstappen in Doetinchem van Syntus op NS" vertelt
Lensink. "Syntus rijdt nu ook het
traject Doetinchem-Arnhem, twee
keer per uur. En vanuit Zevenaar
in de ochtend- en middagspits %
zelfs 4x per uur naar Arnhem".
Henk Ytsma constateerd dat Syntus goed inhaakt op de provinciale
politiek als opdrachtgever. "De
provincie schept de voorwaarden,
het openbaar vervoerbedrijf zorgt
voor een goed product en dienstverlening voor de klant". De komendejaren zal het openbaar vervoer veranderen. Provincie Gelderland en Syntus werken er hard
aan.

Bijna 40.000 kinderen in Nederland hebben epilepsie. Dit
betekent dat op elke school gemiddeld vijf kinderen zitten
die in meer of mindere mate last hebben van epilepsie.
Soms zijn ze even weg en lijkt het of ze niet opletten. De
juf wordt dan boos terwijl het kind er niets aan kan doen.
Doordat veel mensen niets of heel weinig van epilepsie
weten, ontstaan er nogal eens misverstanden. Dat maakt
het voor zowel kinderen als volwassenen met epilepsie
extra moeilijk.
e meeste mensen hebben wel
eens van epilepsie gehoord,
maar weten niet precies wat het
is. Of ze denken dat epilepsie met een
grote aanval gepaard moet gaan; het
soort aanval waaraan de oude benaming "vallende ziekte" is ontleend.
Deze benaming is niet juist omdat men
bij de meeste aanvallen niet valt.
Epilepsie is een tijdelijke storing in het
functioneren van de hersenen die zich
uit in aanvallen. Deze aanvallen kunnen variëren van even afwezig zijn, het
schokken van een arm of been, het
maken van doelloze bewegingen zoals
het plukken aan kleren tot een grote
aanval waarbij men het bewustzijn verliest.

D

Iedereen kan epilepsie krijgen. In meer
dan de helft van de gevallen gebeurt dit
voor het 20ste levensjaar. Meestal is de
oorzaak van de epilepsie niet bekend.
Sommige mensen krijgen alleen 's
nachts aanvallen. Epilepsie kan ook

op
latere
leeftijd
ontstaan.
Bijvoorbeeld na een zware hersenschudding of hersenvliesontsteking.
Ook een herseninfarct, hersenbloeding
of hersentumor kan epilepsie veroorzaken.
Epilepsie kan heel lastig zijn. Hele
normale bezigheden als autorijden,
zwemmen, maar ook bijvoorbeeld in
bad gaan, kunnen voor mensen met
epilepsie een groot risico betekenen.
Het Nationaal Epilepsie Fonds geeft
voorlichting over epilepsie. Mensen
die voor het eerst een aanval hebben
gehad of van nabij hebben meegemaakt, hebben vaak veel vragen.
Hiermee kunnen ze terecht bij de speciale Epilepsie Infolijn. Daarnaast
geeft het Nationaal Epilepsie Fonds
allerlei brochures uit. Over wat te doen
bij een aanval, epilepsie en autorijden,
sport, vakantie, zwemmen, medicijnen
en kinderen met epilepsie. Kort geleden heeft het Nationaal Epilepsie

laat ze niet vallen
Wat kun je doen om

het Nationaal Epilepsie Fonds
financieel te steunen?

ls iemand binnen het gezin epilepsie heeft kan dat een zware
belasting z i j n . Ook financieel
gezien. Aanpassingen in huis of een
aangepast vervoermiddel worden
meestal niet door overheidsinstanties
vergoed. Toch kan bijvoorbeeld een
speciale fiets voor iemand met epilepsie of zelfs voor een heel gezin, veel
betekenen. Voor Monique Krak bijvoorbeeld, die door de financiële steun
van het Nationaal Epilepsie Fonds een
tandem kon aanschaffen. Zij kan niet
fietsen op een gewone fiets omdat dat
veel te gevaarlijk is. Met de tandem

A

Behalve tijdens de collecteweek zijn uw giften ook 'm de rest van
het jaar van harte welkom. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om gekt voor het NEF bijeen te brengen.
Bedrijven, schoten of verenigingen organiseren regelmatig activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan mensen met
epilepsie. Een goed voorbeeld hiervan lijn de sponsorlopen.
Anderen vragen bij verjaardagen, jubilea of bruiloften geen
cadeaus maar een finand Ie bijdrage voor het Nationaal
Epilepsie Fonds.
Bij schenkingen hoeft u overigens niet pers aan dit moment te
denken. Ook op langere termijn kunt u het NEF steunen. Door een
legaat bijvoorbeeld. Over at deze zaken kunt u contact opnemen
met het Nationaal Epilepsie Fonds, tel.:030-6544063.
kan Monique, samen met haar man en
kinderen, toch genieten van een heerlijke fietstocht.
Monique heeft vanaf haar tiende jaar
epilepsie. "Sommige mensen zeggen
dat met epilepsie goed te leven is, maar
ik vind het niet makkelijk. Autorijden
kan ik niet. Zwemmen kan alleen
onder begeleiding."
Ook eenvoudig op een fiets stappen
om een boodschap te doen, de kinderen naar school te brengen of gewoon
een eindje te rijden is er voor Monique
niet bij. Stel dat ze een aanval krijgt en
van haar fiets valt met een van haar

kinderen achterop. Gelukkig staat
Monique er niet alleen voor. Naast
haar man, kinderen en ouders kan ze
terugvallen op een maatschappelijk
werker van de Stichting Epilepsie
Instellingen Nederland. Hij is ook
degene die zag hoe graag Monique de
deur uit wilde en attendeerde haar er
op dat je bij het Nationaal Epilepsie
Fonds kunt aankloppen voor individuele steun. Dankzij de financiële steun
van vele donateurs kon het Nationaal
Epilepsie Fonds op de wens van
Monique ingaan. Dat ze er nu met haar
gezin op uit kan trekken is een kleine
overwinning op haar epilepsie.

Meer mogelijkheden door
wetenschappelijk onderzoek

tenschappelijk onderzoek is
belangrijk. Ook voor mensen
met epilepsie. Bijvoorbeeld

voor de groep mensen die ondanks de
bestaande medicatie niet aanvalsvrij
zijn. Maar ook voor degenen die wel
baat bij de huidige medicatie hebben.
Ook zij kunnen in de toekomst misschien nog beter worden geholpen.
Dat kan zijn door medicijnen met minder bijwerkingen, maar bijvoorbeeld
ook door een operatie. Om nieuwe
behandelmethoden te ontwikkelen is
(nog) meer kennis over de hersenen
noodzakelijk. Hiervoor is veel wetenschappelijk onderzoek nodig en dat
kost geld. Veel geld.

Hoe belangrijk dit is wordt onderstreept door de woorden van professor
Onno van Nieuwenhuizen, werkzaam
in het Universitair Medisch Centrum
te Utrecht. "Onderzoek is ontzettend
belangrijk; om te weten wat epilepsie is
en wat het precies in de hersenen doet.
Als we daar meer inzicht in hebben
kunnen we mensen met epilepsie
steeds beter opereren of behandelen.
Met Nationaal Epilepsie Fonds is het
enige fonds van wie wij geld krijgen
om wetenschappelijk onderzoek te
doen."

O Ik wil graag nadere informatie over het Nationaal Epilepsie Fonds.
O Ik wil graag meer informatie over het donateurschap.
O Ik wil meer weten over het werk van vrijwilliger.

Naam:
Adres:
Postcode:

. Plaats:

Stuur deze antwoordcoupon in een ongefrankeerde envelop naar:
Nationaal Epilepsie Fonds, Antwoordnummer 2623, 3970 VJ Houten.

Fonds een lesbrochure voor het basisen voortgezet onderwijs uitgebracht.
Voorlichting aan kinderen is hard
nodig. Daar kan Manneke Ottow over
mee praten. Zij zit in groep 8 en heeft
een spreekbeurt over epilepsie gehouden. "Vanaf mijn geboorte heb ik al
epilepsie, maar pas toen ik vier was
zijn ze erachter gekomen", vertelt
Manneke. "Gelukkig werken de medicijnen goed en heb ik al lang geen aanval meer gehad. Dat is niet bij alle kinderen met epilepsie zo", weet
Manneke. "Soms worden kinderen
gepest omdat ze aanvallen hebben en
daarbij in hun broek plassen. Dat komt
omdat de andere kinderen niet snappen wat er gebeurt en het eng vinden."
Toen Manneke haar spreekbeurt hield
bleek dat de meeste kinderen niets van
epilepsie wisten. Alleen haar vriendinnen wisten ervan. Manneke vindt het
wel fijn dat nu iedereen het weet. "Als
er iets is of ik kan ergens niet aan mee
doen, dan weten ze waarom. Maar ze
moeten tegen mij niet anders doen dan
tegen andere kinderen."
In de klas heeft de meester vertelt dat
Manneke wel veel kan, maar niet alles.
Daar moet ze bij haar vervolgopleiding
rekening mee houden. De klasgenoten
mochten alvast een beroep voor haar
bedenken. Manneke: "De kinderen
kwamen erachter dat piloot, glazenwasser of wielrenner niets voor mij is.
Dat zou veel te gevaarlijk zijn. Ik zou
wel popster, ontwerpster of verkoopster kunnen worden. Zelf lijkt het me
wel wat om iets met kleding doen."
Manneke vindt het jammer dat ze volgend jaar niet naar dezelfde school als
haar vriendinnen kan. Door haar epilepsie kan ze minder goed leren en
daarom gaat ze naar een school waar
ze meer individuele aandacht krijgt.

Het jaar 2001 is het jaar van de vrijwilligers. Terecht dat voor deze groep
eens de aandacht wordt gevraagd.
Zonder de hulp van vrijwilligers zouden veel mensen immers minder goed
af z i j n . Ook het NEF kan niet zonder
vrijwilligers. Denk maar eens aan de
collecte. Hiervoor gaan de komende
weken ruim 45.000 collectanten op
pad. Daarnaast zijn tientalle collectepromotoren al geruime tijd bezig om
de collecte te organiseren. Maar er zijn
ook vrijwilligers die hun eigen vakantiedagen opnemen om te zorgen dat
anderen de gelegenheid krijgen met
vakantie te gaan. Zij begeleiden mensen met epilepsie die niet zelfstandig
op reis kunnen. Hieronder vertellen
diverse vrijwilligers wat zij doen voor
het Nationaal Epilepsie Fonds en
waarom dit zo belangrijk is.

0900-8212411

Wat is epilepsie?
Epilepsie is een overmatige ontlading
van je hersencellen. Hierdoor ontstaat
er een soort 'kortsluiting' die een aanval veroorzaakt. Aanvallen zijn er in
vele vormen. Soms zijn de aanvallen
zo licht dat het nauwelijks of niet
opvalt dat iemand een aanval heeft,
maar het kan ook zijn dat iemand valt
en gaat schokken met armen en benen.
Het soort aanval is afhankelijk van de
plaats in de hersenen waar de kortsluiting plaatsvindt.
De dokter zegt dat ik epilepsie heb,
maar op het EEG kunnen ze niets
i'inden. Hoe kan dat?
Met een EEG worden de elektrische
signalen in de hersenen geregistreerd.
Als er sprake is van een overmatige
elektrische ontlading, is dit op het
EEG te zien. Sommige mensen met
epilepsie hebben alleen tijdens de aanvallen zelf een overmatig elektrische
ontlading in de hersenen. Als er tijdens
een EEG geen sprake is van een aanval
is er bij hen ook niets te zien.
Ik heb zes maanden geleden voor het
laatst een epilepsieaanval gehad.
Wanneer mag ik weer autorijden?
Bij mensen met epilepsie gaat het om
de vraag of zij medisch geschikt zijn
om auto te rijden. Die geschiktheid
hangt of van het feit of een aanval tijdens het rijden een ongeluk kan veroorzaken. Als je slechts één epilepsieaanval hebt gehad, ben je zes maanden

ongeschikt voor het autorijden. Heb je
meerdere aanvallen gehad, dan moet je
één jaar aanvalsvrij zijn voordat je
geschikt kunt worden verklaard. Als
de aanvallen alleen in de slaap optreden hoef je niet aanvalsvrij te zijn, dat
geldt ook als de aanvallen geen invloed
hebben op je rijgedrag, zoals lichte
trekkingen in het gezicht of sommige
eenvoudige aanvallen die geen invloed
hebben op het bewustzijn.
De neuroloog heeft geconstateerd dat
ik epilepsie heb. Moet ik mijn levensstijl nu aanpassen?
Mensen met epilepsie kunnen baat
hebben bij leefregels. Voorbeelden
zijn: regelmatig leven, geen gebruik
van alcohol en drugs, het innemen van
medicijnen op de voorgeschreven
manier, het voorkomen van langdurige
stress enz. Door bepaalde leefregels in
acht te nemen kun je situaties proberen te voorkomen waarbij aanvallen
worden uitgelokt. Maar dan moet je
n a t u u r l i j k wel gevoelig zijn voor deze
situaties. Daarom is het belangrijk om
te bepalen welke leefregels voor jou
zinvol zijn. Tevens moet je je realiseren
dat leefregels ook een beperking kunnen betekenen. De kunst is om het
juiste evenwicht te vinden. Tussen aan
de ene kant het vermijden van grote
risico's en aan de andere kant het leiden van een zo prettig en normaal
mogelijk leven.

Net als Manneke kan 75% van de
mensen met epilepsie zodanig behandeld worden, dat zij een min of meer
normaal leven kunnen leiden. Er blijft
dus een groep over die geen baat heeft
bij de huidige behandelmethoden.
Daarom investeert het Nationaal
Epilepsie Fonds jaarlijks 1,5 miljoen
gulden in wetenschappelijk onderzoek. Dit langdurig onderzoek is nodig
om de oorzaken van epilepsie te achterhalen en methoden te ontwikkelen
om epilepsie beter te behandelen.
Maar het Nationaal Epilepsie Fonds
doet meer. Mensen met epilepsie kunnen bij het fonds terecht voor individuele steun. En het Nationaal
Epilepsie Fonds organiseert vakanties
voor mensen die vanwege hun epilepsie niet zelfstandig op vakantie kunnen.
Het Nationaal Epilepsie Fonds is volledig afhankelijk van giften. Misschien
staat binnenkort wel één van de 45.000
collectanten aan uw deur om een bijdrage te vragen. U weet dan waarvoor
u geeft en wat er met uw geld allemaal
gedaan wordt. Want kinderen zoals
Manneke, die laat je toch niet vallen?

r//igers 0an het woord

Epilepsie Infolijn
Het Nationaal Epilepsie Fonds (NEF)
heeft een telefonische informatielijn
voor mensen die vragen hebben over
epilepsie. Niet alleen mensen die zelf
epilepsie hebben, maar ook familieleden, leerkrachten en behandelaars
kunnen van maandag t/m vrijdag tussen 9.30 uur en 16.00 uur bellen met
0900 - 821 24 11. Dit informatienummer is een speciale service van het
NEF en kost daarom maar 3 cent per
minuut. De medewerkers van de
Informatielijn krijgen allerlei vragen.
Uit de meest voorkomende hebben we
er vier uitgelicht.

Hoewel de epilepsie haar wel degelijk
beperkingen oplegt gaat Manneke niet
bij de pakken neer zitten. Ze is een
opgewekte en vrolijke meid die positief
in het leven staat.
"Ik doe dezelfde dingen als andere kinderen van mijn leeftijd. Maar als ik ga
zwemmen, gaat er wel altijd iemand
mee. Mijn broer, zus of mijn vriendinnen. Ze letten erop dat er in het water
niets gebeurt. Ik speel ook hockey en
daar heb ik geen hulp bij nodig."

Marjan Verra collecteert al jaren met
haar man John voor het Nationaal
Epilepsie Fonds: "Wij gaan samen op
pad. Dat is gezelliger. Dan doet John
de ene kant van de straat en ik de
andere kant. )ohn heeft zelf epilepsie,
dus dan weet je waar je het voor doet.
Ik krijg leuke reacties als ik bij mensen
aanbel en ik maak vaak een praatje.
Dan kom je eigenlijk pas te weten hoeveel mensen epilepsie hebben of
iemand kennen met epilepsie."
Jo Talstra: "Ik ben collectepromotor
en werf wijkhoofden en collectanten
voor Drachten en zes dorpen in de
gemeente Smallingerland. Hoewel het
moeilijk is om mensen te krijgen, lukt
het me elk jaar weer. Zelf collecteer ik
ook. Als mensen niet thuis zijn, ga ik
nog twee of drie keer langs om ze wel
thuis te treffen. In de collecteweek ga
ik overdag naar bedrijven toe om daar
te collecteren. Iedereen kan epilepsie

krijgen, ook ouderen zoals wij. Ik vind
dal daar onderzoek naar gedaan moet
worden en daar is geld voor nodig."
Piet van der Leer gaat al een aantal
jaren mee met de vakantiereizen:
"Toen ik acht jaar geleden werd
gevraagd om tijdens een vakantie een
videofilm te maken en de vrijwilligers
aan het werk zag, raakte ik diep onder
de indruk. De mensen van de organisatie hadden dat in de gaten, dus vroegen ze of ik een keer mee wilde als
begeleider. Inmiddels heb ik als vrijwilliger aan het slagen van veel reizen
mogen meewerken. Meegaan als vrijwilliger met een reis van het NEF
vraagt veel van je, maar er staat ook
veel tegenover. Het is dankbaar werk
en het is een heerlijk gevoel als je het
met z'n allen voor elkaar krijgt de deelnemers een fijne vakantie te bezorgen."
Lettie van de Zand is vorig jaar voor
het eerst met een vakantiereis mee
geweest: "Ik doe de opleiding sociaal
pedagogisch werk en zag op school
een oproep voor vakantievrijwilligers.
Hoewel het voor mij erg vermoeiend
was, ik ben namelijk zelf chronisch
ziek, was het een geweldige ervaring.
Het geeft zo'n goed gevoel als je ziet
hoe de kinderen van hun vakantie
genieten. Een jongetje van 14 mopperde de eerste dag dat hij van zijn ouders
mee moest en het maar stom vond.
Toen de vakantie was afgelopen huilde
hij omdat hij niet meer weg wilde. Dat
was verdrietig, maar aan de andere
kant heel mooi. Zelf vond ik het ook

jammer dat ik niet meteen aan een
nieuwe vakantie kon meewerken. Ik
verheug me erg op de komende zomer;
dan ga ik twee keer mee."

Wat moet je doen en laten als iemand in je omgeving een epilepsieaanval krijgt?
Doen:

Laten:

V Kalm blijven. Een aanval gaat bijna altijd vanzelf over
¥ Erbij blijven en omstanders op afstand houden.
¥ Rustig praten. Dit helpt om de betrokkene weer
sneller tot bewustzijn te brengen.
¥ Het hoofd beschermen door er een jas, kussen of
ander zacht voorwerp onder te leggen.
¥ Harde en scherpe voorwerpen in de naaste omgeving
weghalen.
¥ Bril afnemen, strakke kleding losmaken.
¥ Eventuele aanwijzingen van de betrokkene opvolgen.
¥ Zonodig de (huis)ató en partner of ouders/verzorgers
bellen.
¥ Kijken of de betrokkene een 3DS-bandje bij zich heeft

¥ Hem of haar met geweld tegenhouden.
¥ Lichaamsbewegingen blokkeren.
¥ Zonder overleg water of medicijnen geven.
¥ Betrokkene tijdens een aanval vervoeren.
Duurt een aanval langer dan vijf minuten, volgt de ene
aanval na de andere of heeft de betrokkene zich verwond.
Bel dan een arts, ambulance of 112.

Wat te doen als de aanval voorbij is en de betrokkene
weer ontspannen is (meestal na een paar minuten)?
V Leg hem of haar in een zijliggng.
¥ Blijf erbij, stel hem of haar gerust
¥ Zorg dat hij of zij weer goed thuiskomt.

Deze advertorial is aangeboden door Drukkerij Weevers

Sierbestrating in alle soorten en maten
uw keus is ruimer bij HCI! Dat geldt
zeker voor de sierbestrating.
Kom maar eens kijken in de
"outdoor"

showroom

van

BouwCenter HCI. U vindt er
vele soorten sierbestratingen
en volop ideeën voor iedere tuin.
BouwCenter HCI Hengelo Gld.
Kruisbergseweg 13, tel. (0575\ 46 81 81
hci@hciubi.nl / www.hciubi.nl
Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 08.30 -17.30 uur

Meer weten?

vrijdag koopavond
zaterdag

Ww,w.hc»ubi.ni

19.00 - 21.00 uur
10.00 -16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt:

BouwCenterSHCI

maandag t/m vrijdag
vrijdag koopavond

07.30 -17.30 uur
19.00-21.00 uur

j
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zaterdag

08.00 -16.00 uur
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Bureau Thuiszorg Oost-Nederland is een particulier bureau voor verpleging,
Bureau Thuiszorg Oost-Nederland is een particulier bureau voor verpleging,

verzorging en kraamzorg met oog voor zorg en verzorgenden. Wij zoeken op

verzorging en kraamzorg met oog voor zorg en verzorgenden. Wij zoeken op

korte termijn

korte termijn enkele deskundige, ervaren medewerkers.

Verpleegkundigen m/v
Ziekenverzorgenden m/v
Wij zoeken:

Kraamverzorgenden m/v
Wij zoeken:
Gediplomeerde medewerkers met ervaring óf verzorgenden die de verkorte
kraamopleiding willen volgen. Zelfstandigheid en flexibiliteit zijn in deze

Gediplomeerde medewerkers met ervaring, die zelfstandig kunnen werken en

functie noodzakelijke kwaliteiten.

flexibel inzetbaar zijn.
Wij bieden:
Wij bieden:

Een goed salaris, passende secundaire arbeidsvoorwaarden en een uitstekende

Een goed salaris, passende secundaire arbeidsvoorwaarden en een uitstekende
begeleiding. Bovendien bieden wij u meer mogelijkheden en werk dat past bij

begeleiding. Bovendien bieden wij u meer mogelijkheden en werk dat past bij
uw wensen.

uw wensen.
Informatie:
Informatie:

Bel voor meer informatie over Bureau Thuiszorg en deze vacatures met me-

Bel voor meer informatie over Bureau Thuiszorg en deze vacatures met me-

vrouw I. ten Brink, telefoon 0314-340407.

vrouw I. ten Brink, telefoon 0314-340407.
Direct solliciteren?
Direct solliciteren?

Ons adres is:

Ons adres is
Bureau Thuiszorg Oost-Nederland,
Frielinkstraat 1, 7001 CW Doetinchem.

Bureau] Thuiszorg
Oost-Nederland

Bureau Thuiszorg Oost-Nederland
Frielinkstraat 1, 7001 CW Doetinchem.

Bureau Thuiszorg

Oranj evereniging
Leesten-Warken
opgericht 25 juli 1945

Oranjefeest in Programma 8 en 9 juni
Leesten-Warken van net Oranjefeest
Leesten-Warken

Editie 2001 van de Oranjekrant
van de Oranjevereniging LeestenWarken ligt weer voor u. Het had
niet veel gescheeld of wij als
Oranjevereniging zagen ons genoodzaakt de feestelijkheden af
te blazen in verband met de MKZcrisis. De buurtschappen Leesten
en Warken zijn op agrarische
leest gestoeld en hebben zodoende in meer of mindere mate de
beperkingen die opgelegd zijn,
gevoeld.

Na talloze beraadslagingen en inlichtingen zijn we als bestuur toch
van mening - ook gezien het feit
dat de laatste uitbraak al weer een
week of drie geleden is en de temperatuur al geruime tijd boven de
15 graden ligt - de festiviteiten
door te kunnen laten gaan. Dat
neemt niet weg dat we zeer begaan zijn met het lot van de ge
troffenen en van ónze kant onze
steun aan hen betuigen.
Ondanks de MKZ-crisis hebben we
gepoogd om weer een leuk programma samen te stellen op vrijdag 8 juni en zaterdag 9 juni.
Op vrijdag beginnen we om 19.30
uur met het toneelstuk 'De familie
Bruinsma in de bocht' met als on-

dertitel 'de groeten van de Veluwe'
opgevoerd en geregisseerd door eigen leden. Na afloop is er dansen
op muziek van Duo Dolphijn.
De zaterdag begint om 13.00 uur
met de intocht van de schutterskoning van het afgelopen jaar. Als
de koning gearriveerd is, laten de
kinderen de ballonnen op en zijn
de kinderspelen geopend.
Elk jaar hebben de kinderspelen
een thema en dit jaar is dat circus.
Vanaf 13.00 uur is er ook gelegenheid om in te schrijven voor de
volksspelen die om 13.30 uur beginnen. Het volledige programma
staat hiernaast beschreven.

Vrijdag 8 juni
19.00 uur

Zaal open.

19.30 uur

Opening door voorzitter dhr. R. Hissink.
Door eigen leden zal worden opgevoerd: 'De familie Bruinsma in de bocht, groeten van de
Veluwe'.
In de pauze wordt een verloting gehouden met een mooie hoofdprijs.
De avond wordt voortgezet onder leiding van Duo Dolphijn.
Entree aan de zaal f 10,-; kinderen t/m 12 jaar f 5,-.
Voorverkoop voor leden f7,50; kinderen t/m 12 jaar f 2,50.
Voorverkoop alleen bij de bestuursleden Ina van de Stroom en Hammie Wijnbergen.

Zaterdag 9 juni

U ziet het, er is geprobeerd weer
een gezellig programma samen te
stellen voor jong en oud.
Na de zaterdagmiddag vol spelletjes is er zaterdagavond de grote
feestavond onder leiding van
Sound Selection die menig beentje van de vloer zal spelen. Verder
vindt er 's avonds de prijsuitreiking van de spelen plaats. We re
kenen op uw komst!

12.30 uur:

Aanvang volksfeest op het terrein van de familie Luimes, achter café-restaurant De Boggelaar.
De jeugd kan door middel van de ballonnenkaart een ballon komen halen en geschminkt
worden.

13.00 uur:

Opening door de voorzitter. Er wordt een erehaag gevormd door de jeugd met hun ballonnen
voor het koningspaar. Hierna worden de ballonnen opgelaten.
Men kan zich ook opgeven voor de volksspelen.

13.30 uur:

Aanvang kinderspelen.
Aanvang volksspelen zoals vogelschieten voor volwassenen, vogelschieten voor de jeugd;
vogelgooien; ringsteken, schijfschieten, trekkersleëen.

Namens het bestuur,
dhr. R. Hissink

15.30 uur.

Stoelendans voor de jeugd.
Op het feestterrein zijn verder aanwezig: draaimolen, ponyrijden, patat, ijs en drank.
Bij slecht weer hebben we een binnenprogramma voor de kinderen,

Toneelavond
Op de vrijdagavond zal het toneelstuk 'De familie Bruinsma
in de bocht, groeten van de
Veluwe' ten tonele gebracht
worden.
Vorig jaar is de toneelavond eenmalig komen te vervallen in verband met een boerenbruiloft ter
ere van het nieuwe millennium.
Dit jaar zijn er weer acht spelers
bereid gevonden om het Oranjefeest tot een succes te maken.
Wederom is Appie Hissink de re
gisseur en al vanaf januari lukt
het hem de spelers zo enthousiast
Spelers:

Ben Lammers
Rita Groot Roessink
Dirk Pasman
Johan Wijnbergen
Hermien Riefel
JannyAddink
Jenny Gotink
Rien Gotink

Zaterdagavond 9 juni

te krijgen dat er geweldige typetjes
neergezet worden.
Het stuk bestaat uit drie bedrijven
en heeft de volgende inhoud. Een
goed gesitueerd gezin bestaande
uit een man, vrouw en een inwonende oma winnen een cryptogram. De prijs is een weekje op de
Veluwe in een stacaravan. Kampe
ren is voor hen volslagen nieuw.
Ernstige aanpassingsproblemen
zijn het gevolg. Dit geldt niet voor
de familie Bruinsma: Sjef, Truus
en Boris kamperen vaker. Confrontaties tussen beide families
blijven dus niet uit.
Sjef Bruinsma
Truus Bruinsma
Boris Bruinsma
Jan Hein Swaanswijk
Mathilda Swaanswijk
Clarissa Swaanswijk
Grootmama
Michiel Hulst

Overweegt u
om een aantal pagina's
als katern in Contact
op te nemen?
Neem contact met ons op:

0575-551010

20.30 uur:

Feestavond onder leiding van Sound Selection.

plm. 21.00 uur: Huldiging koningspaar en verdere prijsuitreiking van vogelschieten, vogelgooien, ringsteken
en schijfschieten.
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ROLLUIKEN

RUURLO

Spoorstraat 28
(0573) 452 000

Telefoon 0573-451306
Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

Otfzoek naar

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

kantiebaan?

Kom werken bij de Bedrijfsverzorging!
Agrarische Bedrijfsverzorging Oost-Nederland is dé
-beidsbemiddel^ir voor de agrarische sector, bouw,
nd-, weg- en waterbouw, metaalsector, groenvoorzieng en transportsector. Bij ons kun je zo aan de slag.

^^^

v.o.f.
sch oor s t e e n ve eg be d r i jf

oek je vakantiewerk?
Wil jij je vakantie graag goed (betaald) besteden? Wij informeren je graag over de mogelijkheden van een leuke vakantiebaan.We hebben
zowel parttime als fulltime werk in de aanbieding. Ben jij een aanpakker en wil je graag aan
het werk, laat je dan eens informeren over jouw
mogelijkheden!

Zei hem
Tel. 0314-622267

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

Op zoek naar vast werk?
Kom je net van school en ben je op zoek naar
vast werk? Ook dan ben je bij de
Bedrijfsverzorging aan het juiste adres. Bij ons
maak je van afwisselend werken je beroep. Een
vaste baan met één aanspreekpunt en toch
afwisselend werken in bijvoorbeeld de bouw,
groenvoorziening of op een agrarisch bedrijf.

Gevraagd voor tandartsenpraktijk te Ruurlo:

tandartsasstente
De specialist in:
sierbestrating
tuinhput
tuinhuisjes
bielzen
grind en split
natuursteen

Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met de
Bedrijfsverzorging, 0900-9896
of kom langs bij onze vestiging in Vorden,
Kerkstraat la. E-mailen kan ook naar
info.vorden@cvab.nl.

Sollicitaties t.a.v.:

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

P. Scheepmaker
Flierdijk 7 • 7244 PS Barchem

Bezoek ook onze
internetsite
www.bedrijfsverzorging.nl.

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI

b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

rische
Bedrijfsverzorging

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Oost- Ned*ffamf

Postbus 7, 7218 ZG Almen,
Tel: 0900 - 9896

0573-253039 - Fax 0573-254919 - Mobiel 0654220156

"Ik zal nooit vergeten dat..."
Ursul de Geer steunt de Hersenstichting Nederland
verschillen door de dingen
die ze al dan niet onthouden. Zo vind ik het onbegrijpelijk dat iemand niet meer
precies weet waar hij zijn
vrouw voor het eerst ontmoette. Ik weet zelfs nog wat
ze aanhad. Maar ik vergeet
weer andere zaken..."
'Het geheugen is een ontzettend interessant feno- Wees openhartig
meen. Neem alleen al het
Ursul de Geer (55): 'Ik zal
feit dat mensen van elkaar nooit vergeten dat ik een

tante bezocht die dacht dat
ik de burgemeester was.'
De televisiemaker werd met
nog een ouderdomsziekte
geconfronteerd: 'In mijn tvprogramma 't Is hier fantésties! wordt een ouder echtpaar gefilmd dat ieder jaar
overwintert in Benidorm.
Drie jaar geleden kreeg mevrouw De Bakker de ziekte
van Parkinson. Zij praat daar
in het programma meerma-

len openhartig over.'
Ursul: 'Het is ontzettend belangrijk, dat alle mensen er
op attent worden gemaakt
dat er nog veel wetenschappelijk onderzoek moet worden gedaan naar deze
sociaal zo ontwrichtende hersenaandoe-

Steun de Hersenstichting
Nederland
Alleen wetenschappelijk onderzoek kan uiteindelijk ouderdomsziekten effectief bestrijden. Ook goede voorlichting is belangrijk. Om be-

grip te kweken en onwetendheid weg te nemen: wist
ü bijvoorbeeld dat dementie
en vergeetachtigheid niet
hetzelfde zijn? Word daarom donateur van de Hersenstichting of doe een gift.

Giro 860

©

iLs HERSENSTICHTING NEDERLAND
dig.'

Korte Houtstraat 10, 2511 CD 's-Gravenhage - Tel. 070 - 360.48.16 - www.hersenstichting.nl
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Water- en combi-beddenshow
Van i t/m n juni

presenteren Morgana
Slaapkamers tijdens
de waterbedden
w-daagse een ruime
collectie waterbedden
en combibedden van het
merk Cascade. U krijgt
een vakkundig en
objectief advies bij uw
keuze van een
verantwoord, gezond
slaapcomfort. Een advies
waarin uw persoonlijke
wensen en eisen
centraal staan.

Het waterbed.
Nog steeds een
weldadige ervaring.
Waarom kiezen steeds meer mensen
voor een Cascade waterbed? De belangrijkste reden ligt in de sublieme integratie van slaap-comfortverhogende factoren: de matras voegt zich volledig naar
uw postuur en lichaamsgewicht, heeft
een gunstig effect op rug-, schouder- en
nekklachten en is bijzonder hygiënisch.
U kunt kiezen uit diverse varianten.
Slapen, zitten bewegen, het vurigste
liefdesspel spelen, in een Cascade bed
blijft een ongekende sensatie.

Casotoe'

: Softside waterbed Easy 2000. Ook als
Inbouwwaterbed leverbaar

*.. : a

„

Cascade electrisch verstelbaar softside waterbed Easy
2000 met hoofdeind. Balaton kersen en nachttaf el Cascade

Combi-bed met kersen omlijsting en
kersen/aluminiijm'pooties*

l * Softside waterbed Easy 2000 ombouw
Balaton met verstelbare rugpanelen en
nachttafei Cascade

Gratis dons-dekbed
Bij aankoop van een waterbed of combibed ontvangt u GRATIS een
exclusief 2-persoons dekbed (240 x 200/200). Naar keuze gevuld met
dons of kapok en een tijk van 100% katoen. Een absoluut topproduct.

Normale prijs f 579.Dat worden eindeloze nachten!

ACTIEMODEL WATERBED JOY
Gestabiliseerd 2-persoons softside waterbed.
Leverbaar in verschillende lengte- en breedtematen en

Combi-bed met beuken omlijsting en
kersen/aluminium pootjes, aanhaak-

ligtioogtes. Geheel compleet geleverd en thuis geïnstalleerd.

tafel Vind en hoofdeind Toscane.

Uiteraard met CBW-garantie. Normaal vanaf fl. 2.995,NU VANAF fl. 1.995

Cascade combibed met hoofdeind Toscane en
tafeltje Vind, uitvoering beuken (optie: electrisch verstelbaar)

(€ 905,29)

Kies uw verstelcomfort!
Bij Cascade staat u letterlijk versteld van de vele
verstelmogelijkheden. Of u nu kiest voor een waterbed,
een boxspring of voor beide, een instelbaar systeem is
vrijwel altijd een optie. Hetzij handmatig, hetzij elektrisch, hetzij een combinatie van beide.

Het combibed

Sleeping Apart Together. U slaapt samen nog steeds in het zelfde bed, maar heeft wél uw
eigen individuele ligcomfort. Cascade heeft haar assortiment uitgebreid met het Combibed®
de integratie van twee verschillende bedsystemen. Of het nu gaat om boxspringmatrassen,
waterbedden of om een combinatie waterbed-boxspring. Natuurlijk perfect geïntegreerd en
ogend als één bed.

Waterbed

II

I

il

11

1-Mrsoons waterbed

Box spring
Combi-bed met oanhaaktafel Vind en hoofd- en voeteneind Bourgondiè'

i-p*rsoonw»«t«f bed Mast i-pcnoolK txuspring
Opl»: («tcklrtah) wreWt

:

Combi-bed met hoofdeind Bourgondië en volant

•t- Cascade electrisch verstelbaar combibed met hoofden voeteind Bourgondië en tafeltje Vind kersen.

Waterbed?

Boxspri

organa

^ slaapkamers

LUBBERS
Doetinchem, Woonboulevard, (0314) 39 20 58
Hengelo Gld, Raadhuisstraat 45, (0575) 46 46 00

genieten met je ogen dicht
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