
Woensdag 11 juni 2003
65e jaargang no. 15

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22 7250 AA Vorden • Tel. (0575) 55 10 10 • Fax 55 10 86 • ISDN 55 56 78
E-mail: info@contact.nl • Internet: www.contact.nl • Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABN AMRO nr. 48.63.19.245 Giro nr. 1205867

Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur:

Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30
Postbus 22,7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10 • Lid NNP

Overname van advertenties/berichten is verboden

Vordense ondernemers
ongerust over voortgang
reconstructie Zutphenseweg

De Vordense ondernemers vragen
zich af waarom de werkzaamhe-
den aan de Zutphenseweg zo lang
moet duren en of alles wel in het
werk gesteld wordt, om de overlast
voor de ondernemers en de consu-
ment te beperken.
Overleg tussen gemeentebestuur-
ders en het bestuur van de onder-
nemersvereniging is niet naar te-
vredenheid de laatste tijd, zo blijkt
uit recente doorgevoerde wijzigin-
gen van de werkzaamheden. De
werkzaamheden aan de zijwegen
zijn begonnen, op het moment dat

de Zutphenseweg nog voor een
groot deel onbegaanbaar is, dit
gaat tegen de eerder genomen af-
spraken in. De Vordense onderne-
mers zitten dan ook met veel vra-
gen die zij bij de voorzitter, de
heer H.H. Kettelerij, van de onder-
nemersvereniging neerleggen.
Ook hij was van deze bijkomstig-
heid niet op de hoogte, dus de ant-
woorden moest hij schuldig blij-
ven. Het bestuur van de onderne-
mersvereniging heeft nu besloten
een bijeenkomst te organiseren
voor alle VOV-leden samen met de

gemeente Vorden en het uitvoe-
rende bedrijf NTP Infra uit Zeve-
naar. De ondernemers krijgen
hierbij de gelegenheid om vragen
te stellen aan de uitvoerende in-
stanties, waarop gemeente en uit-
voerder de kans krijgen om ant-
woord te geven. Ook de planning
voor de komende periode en daar-
mee gepaard gaande overlast, be-
hoeft de nodige uitleg.

De gemeente en de uitvoerder heb-
ben toegezegd, dat zij bij deze bij-
eenkomst aanwezig zullen zijn.

36e avondwandelvierdaagse
georganiseerd door 'Sparta'
Op 16,17,18 en 19 juni wordt de
jaarlijkse avondvierdaagse weer
georganiseerd.

De 80-jarige gymnastiekvereni-
ging "Sparta" weet elk jaar meer
deelnemers te trekken naar dit
evenement. Vorig jaar verschenen
er ruim 800 deelnemers aan de
start.

Ook dit jaar belooft het weer een
mooie wandeltocht te worden met
allemaal vernieuwde route's. Men
kan net als voorgaande jaren kie-
zen uit 2 afstanden nl. de 5 en 10
kilometer. Er wordt gestart op
maandagavond 16 juni vanaf het

schoolplein van de openbare basis-
school "De Dorpsschool" aan de
Kerkstraat.

De route op maandag gaat rich-
ting buurtschap 'Velswijk', dins-
dags gaat het richting "Delden" op
woensdag gaan de lopers richting
'Galgengoor' en op de laatste dag
gaat de route richting 'Linde',
natuurlijk met aansluitend de fee
stelijke intocht onder leiding van
de plaatselijke muziekverenigin-
gen.

De voorinschrijving is inmiddels
gesloten maar men kan zich op
maandagavond ook nog inschrij-

ven aan de inschrijftafel op het
achterplein van 'de Dorpsschool'.

Ook is het mogelijk om één dag
mee te lopen, u kunt zich dan op
de dag zelf melden bij de inschrijf-
tafel en tegen een vergoeding
krijgt men er zelfs een dagspeld
bij.

De EHBO helpt tijdens deze 4 da-
gen bij het oversteken en het be-
handelen van eventuele blessures
zoals blaren en onderweg worden
de deelnemers voorzien van een
hapje en een drankje welke door
enkele Vordense middenstanders
gratis worden aangeboden.

Denkt u aan het inleveren van het enquêteformulier m.b.t.
het winkel- en bedrijvenbestand in Vorden (zie contact 28 mei)?

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

Nieuws & Informatie
Zie pagina 4 en 5 van deze u i t gave

Gezamenlijk concert
'Concordia' en 'Sursum Corda'
'Een gezamenlijk optreden,
uniek voor Vorden', zo bestem-
pelt 'Concordia'-voorzitter Mark
Heuvelink het concert dat 'Sur-
sum Corda' en 'Concordia' samen
geven op dinsdagavond 17 juni
aanstaande. Het concert vindt
plaats op het marktplein.

Heuvelink: 'Beide verenigingen
doen al diverse dingen samen, zo-
als bijvoorbeeld het gezamenlijk
inkopen van bepaalde instrumen-
ten zoals pauken en slagwerk. Die
samenwerking op investeringsge-
bied willen we noig verder gaan
uitbreiden.

Ook in geval van nood (b.v. ziekte
van muzikanten) helpen we elkaar.
'Concordia1 en 'Sursum Corda'
zijn niet eikaars concurrenten', zo
zegt de 'Concordia' voorzitter die

er bij vertelt dat het gezamenlijk
concerteren een idee is van zuster-
vereniging 'Sursum Corda'.

Tijdens het concert wordt o.m. ge-
zamenlijk de muziek uit de film
'Out of Africa.' gespeeld, alsmede
'Concerto d'Amore' van Jacob de
Haan. Het programma wordt alge-
sloten met de mars 'Harmonique.
Er is in onderling overleg besloten
dat 'Concordia' onder leiding van
Hogo Klein Severt en 'Sursum Cor-
da' onder leiding van Gerald
Roerdinkholder voor de pauze
apart zullen optreden.

Ook deze avond een optreden van
de drumband van 'Concordia'
onder leiding van Bert Lamers.
Tevens is er een optreden van de
Malletband van 'Sursum Corda'
onder leiding van Harry Klaassen.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 15 juni 10.00 uur bijzondere dienst, invulling door de Jeugdkerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 juni 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15juni 10.00 uur br. J. Bos (Doetinchem);
19.00 uur ds. JA. Antonides (Barchem).

R.K. kerk Vorden
Zondag 15 juni 10.00 uur Wooord- en Communieviering m.m.v.
Herenkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 14 juni 17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor.
Zondag 15juni 10.00 uur Woord-/Communiedienst m.m.v. Herenkoor.

Weekendwacht pastores
15-16 juni G. Zweers (Hengelo), tel. (0575) 46 12 75.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

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

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

Tandarts
ï4-ï5jumG.W.Jelsma/Ruskamp, Lochem, telefoon (0573) 25 18 70.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuls Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de he-
le dag: anderen 15,00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewa-
king en intensive care dagelijks•.11.00-11.3.0 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ'ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-1630 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 xmr en 18.00-20.00 uur.

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

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13,00 uur. Indien het
bureau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te
Lochem, LarenSeweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32.
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maal tij dverzorging 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.
PpeiiTafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV. tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

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

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

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

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

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

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-

• • • n verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier
gezette regels: elke regel meer €0.50
Vermelding brieven midci n r . ut inlich-
tingen €2,25 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2.25 administratiekosten in re-

•l irnr.ht. Anonieme ol dubieuze
. t . Telefo-

nisch opgegeven Cuntactjes worden bij
lonten mei gratis herplaatst.

lalste advertentie
rekend te worden. Schri f tel i jke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

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

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

• Aloë vera en bijenproduc-
ten. Jannie Nijkamp, Warns-
veld, tel. (0575) 52 13 16.

• „Zomerverhalen", vertelt/
gespeeld door Gery Groot
Zwaaftink a.s. zaterdag 14 juni
(20.00 uur) en zondag 15 juni
(14.30 uur) in landgoedboer-
derij „De Kranenburg", Berg-
kappeweg 2. Info + reserve-
ren: 55 62 16.

• Te koop: 1 Festo zaagtafel
220 V; 1 Elu zaagtafel 220 V; 1
houtdraaibank; 3x afkortzaag;
1 lintzaag'; 1 kettingfrees; 1 af-
zuiginstallatie; 1 heftruck To-
yota 2,5 tons; 1 compressor.
Tel. 06 50502680.

• Erve Kots/vrijdag 13 juni
Amy & The Hot Flashes.
21.00 uur/entree € 12,50. Info/
res. (0575) 51 89 90 (0544) 37
37 01. Zie artikel.

• Te koop: underlaymentpla-
ten; marnieren vensterban-
ken 3 en 2 cm dik, div. breed-
tes. Tevens balkhout. Tel. 06
50502680.

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

• Te koop: Alu-rolsteigers;
kamersteigers; ladders 2/12,
2/14, 2/16 en 3/12, 3/14, 3/16.
Trappen. 06 50502680.

• Te koop: Jack Russel-pups
laagbenig, 3-kleurig, mooi ge-
tekend. €200,-. Tel. 06 225
88586.

• Uw toegangskaart voor het
Midzomeravondconcert van
Tango Dorado op vrijdag 27
juni kunt u nog reserveren
door € 15,- over te maken naar
Raborekening 3567.11.307
van Bureau Klanderman,
Slootsdijk 9, 7261 SB Ruurlo.
Informatie: (0573) 49 18 10 of
45 20 75.

Adverteren in
Contact?

Vraag naar
de vele

mogelijkheden van
doorplaatsing
in meerdere

edities

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
•kringloopmeubelen • antiek, curi-
osa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315)2411 69,
www.tcrenovatie.com

• Heeft u 2 rechterhanden no-
dig voor klussen in en om het
huis, bel: (0575) 57 1336.

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

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/5521 04 en 55 17 87.

• Vermoeidheid, stress, slaap-
problemen, lichamelijke klach-
ten? Bezoek de informatie-
avond op maandag 30 juni
a.s. Info: tel (0575) 57 53 11 /
52 28 64 / 52 05 43.

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor maandag- of
vrijdagmorgen in Hengelo. Tel.
(0575) 46 01 01 of 06 23200
025.

• Te koop: trampoline o 3,40
m, 1 jaar oud. Was € 469,- nu
€369,-. Tel. (0575) 44 1654.

• Ik zoek nog wat werk in de
huishouding op woensdag-
middag. Tel. 55 29 86; bellen
na 17.00 uur.

• Gevraagd tuinhulp. Wie wil
helpen met grasmaaien? Tel.
55 24 63.

• Coole drankjes bij warm
weer. Rooibos ijstheesiroop
mango of citroen. Ook lekker
in een glas witte wijn! Wereld-
winkel Vorden.

• Mijn beschermengel.
Stichting Vriendenkring Klein
Axen organiseert dinsdag 17
juni a.s. een lezing om 20.00
uur op 't Beecklandcollege,
Het Hoge 41 te Vorden. Toe-
gang €8,90. Voor info en re-
servering tel. (0575) 55 20 44.
Zie persbericht.

• Te koop: nieuwe aardap-
pelen. Frieslanders en Doré.
Vanaf zaterdag 14 juni. Fam.
Scheffer, Nieuwenhuisweg 1,
Vorden (Delden).

COMPUTER?
www.decorsign.nl

computers
componenten

software
en service!

Groenloseweg 48 Ruurlo
Tel.(0573)454109

SLANK - FIT en GEZOND?
Wilt u:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding?

Dit kan met
Herbalife-producten

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Te koop
wegens verhuizing:

salonkast • elektronisch
orgel • huishoud-

apparaten • glaswerk
tuinartikelen en nog

veel meer.
Verkoop op vrijdag 13 juni

van 14.00 tot 20.00 uur
en zaterdag 14 juni

van 10.00 tot 16.00 uur.
Borculoseweg 54, Ruurlo

tel. (0573) 45 03 73.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Uw asperges GRATIS geschild in de

ASPERGECAMPAGNE!
Geldig dinsdag 10 juni t/m zaterdag 14 juni.

Door ons geschrapt . . .

worteltjes
500 gram

Kant en klaar . . .

bami speciaal
500 gram

Hij is er weer! Win goud!

kiwi gold
5 stuks

Laat u verrassen...

surprisesalade 4 40
200 gram € l m

Door ons vers gesneden...

spitskool
400 gram

Nieuwe oogst . . .

Fuji-appelen
kilo €

Voor een frisse salade andijvie hele kilo

* 40
1 •

V/«

De Echte
Groenteman Vorden

Freddie Letink
Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17

internet: www.de-echte-groenteman.nl

NU HET NOG KAN!
ASPERGESALADE OM TE SMULLEN!

Vordense stoet
nu€

60

Vlaai van de week:

kersenvlaai

groot € 8190
klein €

90
'm

Aanbiedingen geldig van 11 juni t/m 17 juni 2003.

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

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

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Dagmenu's
10 juni t/m 13 juni 2003

ophalen € 6.00
of bij ons opeten € 7.25

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

reserveren, bellen kan de hele dag.

Dinsdag 10 juni
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs en slagroom.

Woensdag 11 juni
Tomatensoep / kipfilet met champignonsaus, rijst en groente.

Donderdag 12 juni
Spare-ribs met zigeunersaus, frieten en salade / chcoladepudding.

Vrijdag 13 juni
Champignonsoep / spies De Rotonde met kruidenboter, aardappels
en groente.

U kunt iedere dag bestellen via telefoonnummer
(0575)55 15 19

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

lunch • koffie met huisgemaakte gebaksoorten.
Graag tot ziens

Bistro De Rotonde, Kerkstraat 3, Vorden
Thomas, Wendie en medewerkers.



Wij zijn dolblij met de geboorte van onze zoon

30 mei 2003.
Gewicht 3670 gram, lengte 51 cm.

Hans en Monique
Norde-Groot Roessink

Raadhuisstraat 11
7251 AA Vorden
Tel. (0575) 55 52 22

','l

Lieve Cas,
Veel te vroeg werd je geboren.

Je was zo mooi, zo klein,
maar helaas heb je niet in leven

bij ons mogen zijn.

Cas Vervelde

* 31 mei 2003

Erik & Mauréén
't Baaken 3
7223 LS Baak

t 31 mei 2003

Heden overleed, na een afnemende gezondheid, op
de leeftijd van 83 jaar, onze beste broer, zwager, oom
en oud-oom

Evert Johan Lettink
echtgenoot van Minie Jansen

Zelhem:
Vorden:

Fam. J. Lettink
Fam. E.J. Lettink

Hengelo (Gld.), juni 2003

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat een
verder lijden haar bespaard is gebleven, is na een
leven vol liefde, zorg, werken en toewijding rustig thuis
ingeslapen onze lieve moeder en oma

Hendrika Johanna Berenpas-Ruesink
weduwe van Hendrik Jan Berenpas

op de leeftijd van bijna 83 jaar.

Lochem: Ab Berenpas
Henny Berenpas-Nijkamp

Hans, Dianne

Vorden: Wim Berenpas
Liesbeth Berenpas-Weenk

Marian, Ineke, Els

Vorden: Johanna ten Have-Berenpas
Theo ten Have

Sanne, Marieke

4 juni 2003

„Groot Veldkamp"

Wildenborchseweg 1
7251 KB Vorden

De begrafenis heeft dinsdag 10 juni op de Algemene
Begraafplaats te Vorden plaatsgevonden.

Bedroefd delen wij u mede dat op bijna 83-jarige leef-
tijd is overleden onze geliefde zuster, schoonzuster en
tante

Hendrika Johanna Berenpas-Ruesink
weduwe van Hendrik Jan Berenpas

Vorden:

Hengelo (Gld.):

Hummelo:

Vorden:

Hengelo (Gld.):

Vierakker:

M. Ruesink

D.G. Ruesink-Ruesink
H.J. Ruesink

H.W. Wullink-Ruesink

H. Arfman-Ruesink

H.J. Ruesink
G. Ruesink-Loman

J.W. Loman-Ruesink
neven en nichten

Vorden, 4 juni 2003

Na een moeilijke periode van afnemende gezondheid
ging, op 4 juni in haar eigen vertrouwde omgeving, in
alle rust van ons heen mijn zorgzame vrouw, onze
moeder en oma

Hendrika Arendina
Decanije-Stegeman

echtgenote van H.J. Decanije

op de leeftijd van 85 jaar.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de
„Thuiszorg".

Vorden: H.J. Decanije

Vorden: J.H. Decanije

Vorden: J.G. Korenblek-Decanije
J. Korenblek

Bert en Judith
Johan en Arlette

Halle: DJ. Lovink-Decanije
H.J. Lovink

Hemny en Scharony
Angelieque en Robert
Hans

De Leuke 4
7251 LL Vorden

De begrafenis heeft op zaterdag 7 juni plaatsgevon-
den.

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

MOLLE
Burg. Galléestraat 38 • Vorden

Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

GESLAAGD???
Traditioneel een meter bier

maar een halve meter taart koop je hier.
Met gratis ijsfontein.

Geef vader een hemd cadeau
groot € 8,95 klein € 6,95

Frambozen/bessenvlaai
groot € 8,95 klein € 4,95

Kaiserbroodjes
5 halen 4 betalen

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek.

Grilt u 'm
met ruitjes of streepjes?

Bij 't grillen schroeit onze voortreffelijke entrecote
direct dicht en blijven sappen, vitaminen en
mineralen behouden. En daarmee de smaak.

Bovendien is vrijwel geen vet nodig. Dus ook wat
gezond eten betreft, heeft grillen een streepje voor.

Gegrild spek
100 gram

Saté 500 gram

+ gratis zak barbecue-direct

Varkensf Üet met lente-ui
7 00 gram

Entrecote
1 00 gram

Rauwkostsalade
700 gram

Of5

4fo

1?9

O?5

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds !«)()«

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 cn showroom: (icrritscnwcü 6
(Industrieterrein 'i)i- Mars' t . < > . Woonboulevard Eijerkamp)

7202 IJP /iitphcn
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

dinsdag 17 juni

ZOMERAVOND

CONCORDIA

SURSUM CORJDA
o.l.v. Hugo Klein Severt
Gerald Roerdinkholder

Bert Lamers en tlarrie Klaassen
op het Marktplein.

Aanvang 19.3O uur.



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

Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax:(0575)557444
E-mail: gemeente.vorden@vorden.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251 AZ Vorden

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

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

Centrumvisie ter
inzage tot 3 juli
De Centrumvisie Vorden die
tijdens de informatieavond op
27 mei in Hotel Bakker door de
heer Jan Bruyn van Pouderoyen
Compagnons is gepresenteerd
ligt tot en met 3 juli ter inzage.
U kunt deze inzien op de web-
site van de gemeente
(www.vorden.nl), in de biblio-
theek of bij de sector samen-
leving in de units.

Tijdens de periode van ter-
inzagelegging kunt u uw ziens-
wijzen kenbaar maken aan
burgemeester en wethouders,
schriftelijk (zie postadres) of
mondeling aan mevrouw S. te
Brake-Frank van de sector
samenleving, tel. (0575) 55 74
95. Wij horen uw mening graag!

De studie die Pouderoyen heeft
gemaakt, is gebaseerd op een
aantal randvoorwaarden en op
inmiddels vastgesteld gemeente-
lijk beleid, dat is samengevat in
een Nota van uitgangspunten.
De Nota en verschillende
tekeningen van een mogelijk
nieuw centrumgebied zijn
ontwikkeld in nauw overleg met
de klankbordgroep Centrum-
visie. Het plan van Pouderoyen
laat een ontwikkelingsvisie zien
voor een aantrekkelijk en
hoogwaardig centrum, dat de
dorpse sfeer en specifieke
Vordense eigenheid weet te
behouden.

Informatieavond over
vrijliggend fietspad
Vordenseweg/
Wildenborchseweg
De gemeenten Vorden en Lochem
onderzoeken het nut, de noodzaak
en de mogelijkheden voor een
vrijliggend fietspad langs de
Wildenborchseweg (in Vorden) en
de Vordenseweg (in Lochem).
Ingenieursbureau Royal Haskoning
voert het onderzoek voor de
gemeenten uit. Na het
inventariseren van verkeerscijfers,
het landschap en de nabij gelegen
toeristische trekpleisters en
fietsroutes is een aantal varianten
voor een vrijliggende
fietsverbinding tussen Lochem en
Vorden ontwikkeld.

Informatieavond
De gemeenten en ingenieursbureau
Royal Haskoning organiseren over
dit onderwerp een informatieavond
voor u. Wij willen uw mening over
de ontwikkelde varianten graag
horen om een goede keuze te
kunnen maken voor de uiteinde-
lijke oplossing. Kom dan ook op:

Datum: maandag 16 juni a.s.
Locatie: De Wildenborchse

Kapel, Kapelweg l
in Vorden

Aanvang: 20.00 uur!

Op vakantie? Vraag uw
reisdocument tijdig aan!
Avondopenstelling burgerzaken
Het is alweer bijna vakantietijd. Gaat u naar het buitenland check dan
of uw paspoort of identiteitskaart in orde is. Is deze nog lang genoeg
geldig en zijn uw kinderen bijgeschreven of hebben ze eigen
reisdocumenten en hoe zit het met de geldigheid daarvan? Heeft u
een nieuw reisdocument nodig of wilt u in uw paspoort uw kind
laten bijschrijven, doe dat dan tijdig.

Hierbij nog even op een rijtje hoe
het zit met het aanvragen van een
paspoort of identiteitskaart:
Een reisdocument moet u
persoonlijk aanvragen. U kunt
kiezen uit een paspoort of
Nederlandse identiteitskaart.
Deze laatste is alleen geldig in
een groot aantal Europese landen.
Op een identiteitskaart kunnen
geen kinderen worden bijge-
schreven. Voor het aanvragen van
een paspoort of identiteitskaart
moet u alle reisdocumenten
meenemen die u in uw bezit
heeft. Kinderen moeten ook het
reisdocument(en), waarin ze
bijgeschreven staan, meebrengen.
Tevens moet u meenemen één
recente, goedgelijkende pasfoto
die van goede kwaliteit is. De
pasfoto moet recht van voren

gefotografeerd zijn en een lichte,
egale achtergrond hebben. Voor
het aanvragen van een paspoort
voor kinderen tot 18 jaar moeten
beide ouders of degenen die het
gezag uitoefenen schriftelijk
toestemming geven. Voor een
identiteitskaart is toestemming
nodig tot 12 jaar.

Bijschrijving van kinderen
Kinderen tot 16 jaar kunnen in
het paspoort van één of beide
ouders worden bijgeschreven. De
bijschrijving wordt voorzien van
een pasfoto zodat de identiteit
van het kind beter kan worden
gecontroleerd. Voor elke
bijschrijving moet u alle
reisdocumenten die u in uw bezit
heeft meenemen. Tevens moet u
van elk kind één recente.

goedgelij kende pasfoto
meenemen. De pasfoto moet recht
van voren gefotografeerd zijn en
een lichte, egale achtergrond
hebben. Het kind moet bij de
aanvraag aanwezig zijn, zodat
zijn of haar identiteit kan worden
vastgesteld. Voor de bijschrijving
van een kind in uw paspoort is de
toestemming vereist van de
andere ouder of van degene die
het gezag uitoefent (ook als uw
kind al in uw huidige paspoort
staat bijgeschreven).

Om veiligheidsredenen worden de
reisdocumenten op één centrale
plaats in Nederland van persoons-
gegevens voorzien. Dit heeft voor
u tot gevolg dat u een nieuw
reisdocument niet direct kunt
meenemen. U kunt het een week
later ophalen. Op een bijschrij-
ving moet u eveneens een week
wachten. Het kind hoeft bij de
uitreiking niet aanwezig te zijn.
Vraag een reisdocument dus op
tijd aan. Een spoedprocedure is
mogelijk, maar kost B 36,18
extra. Het duurt dan l werkdag
voor u uw nieuwe reisdocument
heeft.

€ 35,55
€ 28,70
€ 7,35

€ 17,20

Kosten
• paspoort
• identiteitskaart
• bijschrijving direct

bij de aanvraag van
een nieuw paspoort

• bijschrijving in
bestaand document

Voor het aanvragen van een
nieuw reisdocument of het
bijschrijving van kinderen kunt u
terecht bij de afdeling burger-
zaken tijdens de gebruikelijke
openingstijden. Tevens is de
afdeling geopend op 12 en 26 juni
van 18.30 -19.30 uur.

Kruising Zutphenseweg/Addinkhof sinds vorige week weer open
De wegwerkzaamheden op de
Zutphenseweg vorderen gestaag.
Vorige week ging de kruising
Zutphenseweg/Addinkhof weer
open. Het kruispunt is naast
nieuwe klinkers voorzien van een
plateau en er zijn fietsstroken
aangebracht op de weg. Bloem-
binderij Kettelerij is nu weer
bereikbaar vanuit de richting
Zutphen. De derde fase van de
werkzaamheden is hiermee
afgerond. Op dit moment wordt de
weg De Steege tussen de Zutphen-
seweg en het Jebbink nog opnieuw
bestraat. Verder is de Zutphense-
weg tussen bloembinderij
Kettelerij en de kruising Dokter.
C. Lulofsweg en De Boonk opge-
broken. Het is de bedoeling dat de
nieuwe klinkers en fietsstroken in
dit gedeelte er eind juni in liggen.

De stratenmakers legden vorige week de laatste hand aan de kruising
Zutphenseweg/Addinkhof.



r [ R A A D S V E R G A D E R I N G ]

12 j u n i 2 0 0 3
De gemeenteraad vergadert
opiniërend op donderdag 12
juni a.s. om 20.00 uur in het
gemeentehuis. U bent van harte
welkom deze openbare
vergadering bij te wonen.
Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:

• Meerjarenbeleidsplan
•Beleidsnota ja/nee nieuwe

landgoederen
•Basisbibliotheek
• Gemeentelijke herindeling

Spreekrecht
U kunt aan het begin van deze
openbare vergadering spreken
over een onderwerp dat voor u
of het gemeentebestuur van
belang kan zijn. Er is één
uitzondering: u mag geen
onderwerp aan de orde stellen
dat op de agenda staat. U kunt
u uiterlijk woensdag tot 17.00
uur voor de raadsvergadering
aanmelden bij de griffier, de
heer G. Limpers, onder opgave
van het agendapunt waarover u
wilt spreken.

Doet u al mee aan de
voordelige Actie Beter Wonen?

Plannen om te trouwen of
uw partnerschap te laten
registreren?
Voordat u trouwt of uw
partnerschap laat registreren,
moet u eerst huwelijksaangifte
(ondertrouw) doen bij de
ambtenaar van de burgerlijke
stand van de woongemeente.
Hiervoor dient u een afspraak
te maken met de afdeling
burgerzaken. Het trouwen of
registreren van het partner-
schap kan in iedere gewenste
gemeente. Minimaal twee

weken en maximaal een jaar
na de aangifte kunt u trouwen
of het partnerschap laten
registreren.

Kasteel Vorden waarin het
gemeentehuis zich bevindt, is
een unieke trouwlocatie. Kom
eens een kijkje nemen! Bij de
afdeling burgerzaken is een
trouwfolder verkrijgbaar,
waarin ook de prijzen staan
vermeld. Op maandag om
9.00 of 9.30 uur kunt u
kosteloos trouwen (d.w.z.
alleen de kosten voor het

evt. trouwboekje en de vereiste
uittreksels).

Eigenaren van koopwoningen
gebouwd vóór 1998 opgelet!
Comfortabel wonen, uw energie-
verbruik verminderen en daar-
door maandelijks een lagere
energienota ontvangen? Het kan.
Door mee te doen aan de Actie
Beter Wonen! Wat houdt deze
actie, die loopt tot december
2003, ook al weer in? Wij bieden
u de mogelijkheid een zoge-
naamd EnergiePrestatieAdvies
(EPA) aan te vragen bij Nuon. Zo'n
advies maakt duidelijk welke
maatregelen getroffen kunnen
worden om uw woning (nog)
energiezuiniger te maken. Hierbij
valt te denken aan dubbel glas,
hoogrendementsketel, spouw- of
dakisolatie, zonnepanelen of-
boiler. Ook de kosten van de
maatregelen komen aan de orde,
wat ze besparen aan gas en
elektra en in hoeveel tijd de
investeringen kunnen worden
terugverdiend. Als u het advies
laat uitvoeren door een gecerti-
ficeerd bedrijf (in dit geval Nuon)
kost dat € 250,-. Daarvan krijgt u
maximaal € 200,- terug. Uitgangs-
punt is dat u de overgebleven
€ 50,- ruimschoots terugverdient
als (één van) de aanbevolen
energiebesparende maatregelen
worden getroffen. Het EPA is een
onderdeel van de energieregeling
van het ministerie van VROM die
op l januari 2003 opnieuw is

vastgesteld. Als u maatregelen uit
het EPA laat uitvoeren, ontvangt
u van het ministerie naast een
subsidie, ook nog een energie-
premie van 10% van de kosten.
Genoeg interessante voordelen
dus. Belangrijke overweging voor
u is verder dat de regeling eindig
is en vooralsnog geldt tot
l januari 2004. In de toekomst
kan een EPA-advies verplicht
worden bij de vrije verkoop van
een koopwoning en is de subsidie-
mogelijkheid er wellicht niet
meer. Vul het aanvraagformulier
voor een EnergiePrestatieAdvies,
die enige tijd geleden bij de
persoonlijke brief van de
gemeente over deze actie heeft
ontvangen, nu in! Bent u niet
(meer) in het bezit van het
formulier of wilt u meer infor-
matie over de actie dan kunt u
contact opnemen met de afdeling
milieu van de gemeente,
tel. (0575) 55 74 74 of de website
www.vorden.nl raadplegen.

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Biesterveld 76, R. Visschers, voor het vergroten van een dakkapel, datum

ontvangst: 2 juni 2003

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

Verleende vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Hengeloseweg 5, G.J.W. Zweverink, voor het verkleinen van een paardenstal
• Raadhuisstraat 26, BJ. Scholten en mevr. M. Blok, voor het vergroten van een

woning

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Deldensebroekweg 9, mevr. J.N. Gerritsen, voor het inpandig vergroten van een

woning, vrijstelling voor: vrije doorgang toegangen
• Eikenlaan 2a VAMC 'De Graafschaprijders', voor het bouwen van een bergruimte,

vrijstelling voor: goot- en nokhoogte
• Enkweg 13, G J. Uenk, voor het vergroten van een woning
• Kapelweg 2 in Vierakker, Mts. Klein Haneveld-Tjoonk, voor het vergroten van een

veestal
• Zutphenseweg 26, Aannemersbedrijf HJ. Menting B.V., voor het bouwen van een

overkapping

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Hengeloseweg 5, G.J.W. Zweverink, voor het geheel slopen van een berging en het

gedeeltelijk slopen van een veeschuur
• Kapelweg 2 in Vierakker, Mts. Klein Haneveld-Tjoonk, voor het gedeeltelijk slopen

van een veeschuur

G e b r u i k s v e r g u n n i n g e n ( b r a n d v e i l i g h e i d )
• Oude Zutphenseweg 11, Voetbalvereniging Vorden, voor het gebruiken van een

tent als feestruimte op 31 mei en l juni 2003

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

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t we r p - b e s l u i t ( a r t . 1 3 . 4 W m b en
a r t . 3 = 1 9 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden (sector grondgebied/bureau milieu) en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 13 juni tot en met 11 juli 2003 ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag
van:
• maatschap Norde, Wiersserbroekweg 10, 7251 LG Vorden, voor: een

oprichtingsvergunning voor een rundveehouderij, datum aanvraag: 26 januari
2003, adres van de inrichting: Wiersserbroekweg 10, kadastraal bekend gemeente:
Vorden, sectie E, nr. 578, 579 en 580

• Wunderink-Gotink, Strodijk 23, 7251 RS Vorden, voor: een revisievergunning voor
een melkrundveehouderij, datum aanvraag: 16 januari 2003, adres van de
inrichting: Strodijk 23, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie I, nr. 713/716

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is
het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
12 juli 2003. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van
schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt.

U moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot
12 juli 2003.

Openbare voorbereidingsprocedure
L o k a a l g e z o n d h e i d s b e l e i d V o r d e n
Burgemeester en wethouders van Vorden hebben een ontwerpdeelnota 'Lokaal
gezondheidsbeleid Vorden' vastgesteld. Voordat deze nota definitief wordt
vastgesteld passen burgemeester en wethouders de openbare voorbe-
reidingsprocedure overeenkomstig afd. 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht toe. Met ingang van 12 juni tot en met 10 juli ligt de nota voor
iedereen ter inzage op het gemeentehuis en kunt u uw zienswijze
schriftelijk of mondeling aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

BRIEFPAPIER - ENVELOPPEN - VISITEKAARTEN - ETIKETTEN - FACTUREN - KETTINGFORMULIEREN d rukker i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



Anbo
De fïerscommissie van Anbo-
Vorden heeft een aantal fiets-
routes in kaart gebracht, waar-
bij de deelnemers kunnen ge-
nieten van fraaie stukjes na-
tuurschoon in Vorden en om-
liggende gemeentes.

De komende maanden wordt er el-
ke dinsdag een tocht georgani-
seerd. Er zijn twee "dagroutes" te
weten op dinsdag 24 juni en dins-
dag 19 augustus. Op 22 juli en 9
september wordt er s'middags ge-
fietst. Elke fietstocht vertrekt van-
af het Kerkplein.

De Anbo heeft voor dinsdag 17
juni a.s. een busreis naar Friesland

georganiseerd. Zo zal onder meer
in Workum een bezoek worden
gebracht aan het 'Jopie Huisman
Museum', de friese kunstenaar die
ooit zijn geld verdiende als oud-
ijzer en lompenman. Zijn grote
passie was echter het schilderen.
Zijn bekendste werken zijn de
schilderijen uit de zeventiger en
tachtiger jaren van de vorige
eeuw.

Ook zal die dag een bezoek wor-
den gebracht aan het museum-
dorp Allingawier. In dit dorp kan
men kennis maken met de manier
van leven en werken in het verre
verleden o.a. in de museumboer-
derij 'De Izeren Kou'.

Lokale opbrengst collecte
epilepsiebestrijding bekend
De collecte van het Nationaal
Epilepsie Fonds, De macht van
het Kleine, heeft in de gemeente
Vorden € 2.987,70 en Vierakker/
Wichmond € 661,10 opgebracht.

De opbrengst van de collecte is
vooral bestemd voor wetenschap-
pelijk onderzoek, voorlichtings-
activiteiten, het organiseren van
begeleide vakanties voor mensen
met epilepsie en individuele hulp.

In de week van maandag 19 tot en
met zaterdag 24 mei gingen in
heel Nederland 45.000 vrijwilligers
op pad om huis-aan-huis te collec-
teren voor het Nationaal Epilepsie
Fonds. Het thema tijdens de natio-
nale collecteweek was: 'Epilepsie:
Soms ben je er even niet bij'. Geld
voor de epilepsiebestrijding is
hard nodig.

Epilepsie is een tijdelijke functie-
stoornis in de hersenen die zich
uit in aanvallen. Het thema 'Epi-
lepsie: Soms ben je er even niet bij'

wil duidelijk maken dat mensen
met epilepsie momenten in hun
leven letterlijk missen doordat ze
een epileptische aanval hebben.

Er is geld nodig voor onderzoek:
hoe epilepsie ontstaat is nog steeds
niet bekend. Maar zeker ook voor
voorlichting: l op de 150 mensen
heeft epilepsie maar ondertussen
weten veel mensen niets over deze
aandoening. Naast onderzoek en
voorlichting ziet het Nationaal
Epilepsie Fonds het als haar taak
om vakanties voor mensen met
epilepsie te organiseren. Voor veel
kinderen en volwassenen is dit de
enige mogelijkheid om op vakan-
tie te gaan. Het epilepsiefonds
financiert daarnaast nog enkele
projecten in ontwikkelingslanden.

Het Nationaal Epilepsie Fonds
helpt mensen met epilepsie op ve-
le terreinen. Zij is dankbaar voor
de inzet van de vele vrijwilligers
en voor de financiële bijdrage van
alle gevers.

ik heb je nodig

Eigenlijk weet je wel hoe mijn leven eruit ziet. Als je 80 cent
per dag kunt missen, kun je mijn leven veranderen.

giro 99 • world vision, amenfoort _ ,̂

bel 0900 0255 (l O ctpm) of surf naar www.worldvision.nl

free-wheel
Sport en Recreatie

Netwerkweg 7, Vorden, tel. (0575) 55 42 28
info@free~wheei.com www.free-wheel-com

V A D E R D A G T I P
Tegen inlevering van deze bon:

Een dag mountainbiken,
skaten of steppen met kind

€15,-voor

óf

bij aanschaf accessoires

Deze actie geldt tot 1 juli 2003

WOLCORSO
15 JUNI
AANVANC 14.10 UUR

LIEVELDE
Iwww. wo l c o rso. n I J

Mijn Bescherm-Engel
Wegens overrompelend succes
geprolongeerd voor een nadere
kennismaking met je Geleide-
Gids door Jan van Marsbergen.

Stichting Vriendenkring Klein
Axen biedt dinsdagavond 17 juni
op het Beeckland-college, 't Hoge
41 hiervoor een unieke kans. Ken
jij zo'n moment, datje denkt: "zo,
dat ging nog maar net goed!" Dat
je tegen elkaar zegt: "Goed dat
mijn bescherm-engel er was."
Maar, wat zijn bescherm-engelen?
Heb ik ook een bescherm-engel? Zo
ja, wat doet deze voor mij? Hoe
kan ik hier goed contact mee ma-
ken? Jan van Marsbergen zal in-
gaan op deze vragen. Hij vertelt
ons hoe deze bescherm-engel onze
Geleide- Gids kan zijn. Deze Gid-
sen willen ons helpen bij het ver-
vullen van onze taak op aarde. Als
we hun boodschap gaan verstaan
en inzien, dan zullen we meer rust
en harmonie in onszelf en onze
omgeving ervaren. Hij zal vertel-
len over wat ze wel en niet voor
ons doen, wie ze kunnen zijn. Grij-
pen ze in of maak ik zelf keuzes?
Beschermen ze mij altijd? Je kunt
ook vragen stellen, zoals b.v: Is
mijn opa mijn Gids? Bestaan er
naast oergidsen ook hulpgidsen?
Etc. Veel van de aanwezigen vorig
jaar, hebben niet alleen kennis
kunnen maken met hun Gids,
maar hebben ook andere waarne-
mingen. Zie ook de Contactjes.

Judoka Lars Temming
2e op internationaal
toernooi
Judoka Lars Temming van Strada
Sports is zondag l juni jl. tweede
geworden op het internationale
KAN-toernooi in Arnhem.

Op dit internationale judotoernooi
kwamen ruim 650 judoka's uit
Nederland, België, Duitsland, En-
geland en India.

De 10-jarige judoka kwam uit in
de klasse tot 38 kg. Deze gewichts-
klasse telde in totaal 43 deel-
nemers. Lars wist in de voorrondes
alle partijen te winnen, maar in
de finale verloor hij en werd dus
tweede.

Clubgenoot Kevin ter Beek, 12 jaar,
kwam uit in de klasse -50 kg met
16 deelnemers en wist tot de halve
finales te komen, waar zijn tegen-
standers helaas te sterk waren.
Kevin is als vijfde geëindigd.

Kijk
voor

nieuws
ook ops

Rectificaties
Gemeentegids Vorden
In de Gemeentegids Vorden 2003 - 2004 zijn enkele drukfouten gecon-
stateerd. De juiste gegevens zijn in het onderstaande overzicht vet
gedrukt. Gelieve dit in uw eigen gids aan te passen.

Pag 2 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
SOS TELEFONISCHE HULPDIENST (24 uur) 0900 - 0767 (€0,05/min)

Pag 11 ADVERTENTIE ABC - AUTOMOTIVE BUSINESS CONSULTANCY
Tel: (0575) 55 34 95 Fax: (0575) 55 40 13 ooijman@abc-web.nl

Pag 30 HUISARTSEN
W.J.C. Haas, Weppel l, 7251VW Vorden, tel. (0575) 55 16 78

Pag 42 ORANJECOMITES
Oranjevereniging Vorden
Secr.: Postbus 98, 7250 AB Vorden. tel. (0575) 55 19 67 of 55 14 04

(dit laatste nummer vervalt)

TOEVOEGEN:
St. Kinderopvang Vorden BOS, Hoetinkhof 173,7251WH Vorden,
tel. (0575) 55 39 29

Tot slot dient Indoor Sport Vorden ook vermeld te worden onder
SPORTACCOMODATIES

G E N D A . V O R D E N

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

JUNI
11 Handwerkmiddag + kraamver-

koop de Wehme.
11 Anbo klootschieten bij de Kleine

Steege.
11 HSV de Snoekbaars, senioren-

wedstrijd.
12 Klootschieten bij Vordense Pan.

12 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-
strijd.

16-19 Avondvierdaagse Sparta.
16 Nederlandse bond van Platte-

landsvrouwen. Fietstocht ver-
trekt bij de Kerk.

17 St. Vriendenkring Klein Axen.
Lezing gidsen.

18 Anbo klootschieten bij de Kleine
Steege.

19 Klootschieten bij Vordense Pan.
20-21 Oranjefeest Wildenborch.
23-27 Zwemvierdaagse.
25 Anbo klootschieten bij de Kleine

Steege.
25 Handwerkmiddag bij de Wehme.
26 Klootschieten bij de Vordense

Pan.
27-28 Zomerspektakel Kranenburg.
29 HSV de Snoekbaars vierhoek-

wedstrijd.

Nog enkele gastgezinnen
nodig voor 'Midpointmeeting'
buitenlandse stagiaires
De organisatie heeft voor de
vanaf donderdag 12 juni tot en
met zondag 15 juni te houden
"Midpointmeeting" nog enkele
gastgezinnen nodig.

Deze meeting, georganiseerd door
Jong Gelre West Achterhoek is be-
doeld voor buitenlandse jongens
en meisjes die hier in Nederland
stage lopen bij agrarische bedrij-
ven (boeren, tuinders, kwekerijen
e.d.) Ze zijn hier in Nederland op
uitnodiging van de 'Stichting Uit-
wisseling Bergen'. De circa 50 jon-
gelui zijn afkomstig uit alle delen
van de wereld: Rusland, Argenti-
nië, Zuid-Afrika, Oekraine, Japan.

Het buitenlandse gezelschap
wordt donderdagmorgen 12 juni
a.s. in het Dorpscentrum door het
bestuur van Jong Gelre West Ach-
terhoek ontvangen. Na een geza-
menlijke lunch zullen afgevaar-
digden van de uitwisselings stich-
ting evaluatiegesprekken met de
stagiaires voeren. Tegen half vijf
vertrekken de jongens en meisjes
naar de gastgezinnen. Donderdag-
avond wordt er een partijtje kloot-
schieten gespeeld waarna gezellig-
heid troef is tijdens een disco-
avond in het 'Hart van Hummelo'.
Vrijdagmorgen 13 juni is een foto-
sessie bij kasteel Vorden, waarna

het gezelschap per fiets naar de
Keyenborig vertrekt voor een be-
zoek aan de klompenmakerij van
Sueters. Vrijdagavond komt er
hoog bezoek en zal Sinterklaas
de stagiaires een bezoek brengen.
Een ouderwetse Sinterklaasavond
compleet met gedichten en pakjes.
Zaterdag 14 juni staat er allereerst
een 'dagje Doesburg' op het pro-
gramma dat bestaat uit een stads-
wandeling en een bezoek aan de
plaatselijke mosterdfabriek. Die
dag is er tevens een rondleiding op
de aspergeboerderij van Hendrik-
sen in Voor-Drempt. 's Avonds is er
feest in 'De Pauw' in Warnsveld
met een optreden van de band
'Fuel' uit Vorden.

Zondag 15 juni komen stagiaires
en gastgezinnen naar het Dorps-
centrum voor de afscheidslunch.
De buitenlanders zullen bij die ge-
legenheid een presentatie verzor-
gen over hun geboorteland.

Wil men zich nog als gastgezin
voor deze "Midpointmeeting" aan-
melden dan kan men bellen met
Gerrit Borgman (06) 20 80 19 45;
Erik Hoentjen (06) 22 97 34 90;
Elsitha Pieterse (0575) 57 26 56;
Petra Loman (0575) 55 51 35;
Maarten de Laak (0313) 47 54 18;
Marlien Vaartjes (0575) 44 16 51.



ROLLUIKEN
Koude isolerend

Warmte werend

Geluid dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

HOllSUG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

Ook in uw regio kent
de Bos Makelaardij og

prima de weg!

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

www.financial-freedom.nl

Bij

DARTEL
IHAMPOLINES
breed assortiment!

Welkom:
di. en wo. 10.00-17.30 uur
vr. en za. 10.00-16.00 uur
Broekstraat 22, Zelhem

(okt-april op afspr. 0314 39 16 87

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Montre
39.95 Tjf 59.95

PUT
SportsokkMi

SCHOENMODEl
Beatrtxpieto6,7031AJWeN

'ps_iQV°.-'"^ Dorpwtraat 4,7251 BB Vorden
www.Giesen.Shoe8.nJ 0Gie8en@Shoe8.nl

IE5EN

VALLE VERZASCA V.O.F.«** «**
* Vijveraanleg
* Tuinhout

BRONKHORSTERSTRAAT 9 * Tuinornamenten
7256 KL HENGELO (GLD.) * Vijverartikelen
TEL./FAX 0575-461195 • AUTOTEL. 06-53182829 * Folie-verwerking

Vaderdag-vijveraanbiedingen
Bij inlevering van deze advertentie:

Koi karper (11 -13 cm)
A-kwaliteit, van € 8.50 nu

EPDM rubberfolie milieuvriendelijk
20 jaar garantie, per m2 nu

UV lamp
11 watt - algendoder

Steur
15-20 cm, nu voor

Goudwinde
10 cm, 10 stuks nu voor

Profi-filter
12.000 liter incl. pomp en UV-lamp nu

€ 7?°

c 8?°

c 85.°°

€ 1 2?°

€ 7?°

= 500?°

Harmsen Vakschilders geeft
meer kleur aan wonen en werken

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 46 40 oo
of kijk op www.hannsenvakschildeTS.nl

IHARMSEN
VAKSCHILDERS

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

Nieuw: D'IMAGO Wallpaper¥
Smart Paper behang in stijl

De nieuwste Smart Paper collectie van
D'IMAGO® is binnen. Sterk, van zware
kwaliteit en makkelijk verwerkbaar.

D'IMAGO Wallpaper X
Wandbekleding € 25,95 per rol.
Er zijn ook bijpassende stoffen en tapijt
verkrijgbaar.

IMAGO

AKMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

Wordt deze zomer
lid van

Indoor Sport Vorden
en je krijgt een

'CooldowrT luchtbed
van ons cadeau.

Bovendien betaal je
gedurende de actie
géén inschrijfgeld.

De actie duurt zolang
de voorraad strekt.

Zomeractie

Indoor Sport Vorden
Overweg 16, 7251 JS Vorden (0575) 55 34 33

www.indoor-sport.nl

Heeft u al een
advertentiecontract

Vraag eens naar de zeer ruime mogelijkheden.
Telefoon (O575) 55 1O 10.

OPRUIMING
Jeep [g

EXIT

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Vrijdag de 13e start de opruiming

20-50% korting
op de collectie voorjaar/zomer 2003.
(MEISJES- EN JONGENSKLEDING VANAF MAAT 62 T/M 188)

Openingstijden: ma 13.30-18.00, di/wo/do 9.00-12.30 en 13.30-18.00 uur,
vr 9.00-12.30 en 13.30-21.00, za 9.00-17.00 uur.

Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden. Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58



Family Fitness
beklimt
de Alp d'Huez
Family Fitness Lochem organiseert
samen met Strada Sport uit Vor-
den een beklimming van de Alp
d'Huez. Donderdag 19 juni zal
's avonds een bus met meer dan
30 enthousiastelingen vertrekken
vanuit Lochem richting Frankrijk.
De Alp d'Huez meet 1850 meter en
is daarmee een berg van formaat.

Voor bijna alle deelnemers is dit
een nieuwe ervaring. Daarom zijn
alle deelnemers druk in training.
Family Fitness organiseert 2 keer
per week speciale spinninglessen
voor de deelnemers waar hen de
fijne kneepjes worden geleerd
door een spinninginstructeur.

Vrijdagmiddag zal er na de aan-
komst een kleine verken-
ningstocht worden gefietst. Zater-
dag staat de beklimming op het
programma en zondag zal na een
beklimming van Les 2 Alpes de rit
naar Lochem weer worden onder-
nomen. Er zijn nog een paar plaat-
sen in de bus over.

Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Wim de Rooij email
adres: derooij.w@chello.nl.

Amerikaanse top-formatie bij Erve Kots Nieuwe collectie:

Kijk voor

nieuws

ook op:

www.contact.nl

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Amy Gallatin & The Hot Flashes D'imagO® Wallpaper V
Onder deze naam spelen Amy
Gallatin, zang/gitaar - Peggy
Harvey, zang/fiddle/autoharp/
harmonica en sopraan saxo-
foon (!?) en Gayle Wade, zang/gi-
taar, aangevuld met Kevin
Lynch, mandoline/gitaar en
John Urbanik, zang/bas.

De groep is momenteel een hot
item in het noordoosten van de VS.
De drie vrouwen in de band be-
strijken een grooot deel van de
Amerikaanse 'roots' muziek. Amy
Gallatin's muzikale achtergrond
ligt in het westen, Peggy Harvey is
vooral bekend geworden als lid
van bluegrassband Traver Hollow,
en Gayle Wade komt uit de hoek
van de blues. Vocaal vormt Amy
met haar hoge, scherpe en soms
breekbare stemgeluid het cen-
trum waarbij de enigszins oldti-
mey bluegrass stem van Peggy en
de folky/bluesy benadering van de
veel lagere stem van Gayle
prachtig bij elkaar passen. Kevin
Lynch en John Urbanik blijven in
de beeldvorming van de band wat
achter maar muzikaal gezien vor-
men ze een groot deel van de basis

- John met zijn stevige, ritmische
baspartij en Kevin met zijn virtuo-
ze mandoline en gitaarspel. De
groep maakt gebruik van een
breed repertoire aan stijlen zoals
folk, bluegrass, blues, swing, coun-
try en traditionele ballades. Mooi
uitgevoerde, aansprekende songs
van onder andere artiesten als
John Denver en Dwight Yoakam.
Mede gezien de explosief stijgende
belangstelling voor The Hot Flas-
hes in de VS is het een mirakel dat
ze nu al in Europa zijn. The Hot
Flashes én de mooie entourage van
Herberg-Museum-Brouwerij Erve
Kots (een sfeerparadijs voor luister-
publiek) vormen een garantie voor
een top optreden. Toegangs-
kaart(en) kunnen telefonisch wor-
den gereserveerd.

(Indien nog voorradig op vrijdag
13 juni vanaf 20.00 uur ook losse
verkoop aan de zaal). Herberg Erve
Kots is gemakkelijk te vinden - aan
de provinciale weg tussen Groenlo
en Lichten voorde - routebeschrij-
ving op www.stonevalley.nl). Voor
informatie over reservering/aan-
vang/ entree, etc. zie contactjes.

"Zomerverhalen"

Onder deze titel presenteert Ge-
ry Groot Zwaaftink zijn tweede
voorstelling van dit jaar in
Landgoedboerderij "De Kranen-
burg".

Op zaterdagavond 14 en zondag-
middag 15 juni vertelt hij over de
avonturen en verhalen van vier
mannen die in een herberg over-
nachten. Deze vier mannen zijn
echter bang voor een roofoverval
en besluiten om wakker te blijven.
Dit doen ze door het vertellen van
verhalen aan elkaar. Dit zijn sa-

gen, legendes en sprookjes. In deze
voorstelling komt hij als verteller
aan het woord. Men zal hem dus
niet - zoals men dit misschien van
hem gewend is - met een gitaar
zien. Maar diegenen die hem ooit
eens "Scrooge en Marley" hebben
zien vertellen, weten dat dit geen
bezwaar hoeft te zijn.

Iedereen die dus 10 jaar is of ou-
der, maar toch houdt van een goed
en spannend verhaal is van harte
welkom aan de Bergkappeweg 2 in
Kranenburg. (Zie advertentie.)

Ook vanaf deze zomer surfen via ADSL

Nu al op zoek naar een goede provider?

Kijk dan op:

www.weevers.net/adsl

•i i n n Miiux
Weevers N e t

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 5573 11

E-mail: info@weevers.net

Zoals men keer op keer leest in
de woonbladen en ziet in de
woonprogramma's op televi-
sie: behang is weer terug in het
interieur!

En dan ook echt terug van wegge
weest. Eeuwen geleden werd
wandbekleding in het interieur
als luxe en overdadig beschouwd
en was alleen voor het rijke ge-
deelte van de bevolking bereik-
baar. Dit is inmiddels al lang niet
meer het geval, maar de uitstra-
ling blijft: warm, luxe en rijk. Ze
ker de nieuwe collectie van D'i-
mago.

De alweer 5e D'imago behangcol-
lectie zal vanaf beging juni schit-
teren in de winkels van Deco Ho-
me. Een collectie gebaseerd op de
zo succesvolle stoffen uit de ex-
clusieve D'imago gordijnstoffen-
collectie. Een lieve en zachte
bloem prijkt op deze schitterende
wandbekleding met een mooi en
subtiel glanseffect. De onderlin-
ge combinaties zijn haast ontel-
baar en toe te passen in zowel een
klassiek, landelijk of modern in-
terieur, het maakt eigenlijk niet
uit. De bijpassende zacht glan-
zende stoffen zijn er in diverse
kleuren en een mooie halftran-
sparante ausbrenner met hetzelf-
de dessin completeert het geheel.

Een belangrijk voordeel is dat de
ze collectie weer is voorzien van
het bekende Smart Paper-logo,
wat inhoudt dat de behangtafel
op zolder kan blijven en de wand-
bekleding direct van de rol, een-
voudig op de wand kan worden
aangebracht.

Zo tovert u uw interieur in een
handomdraai om en geeft hier-
mee een geheel eigen uitstraling
aan de ruimte.

Tips en ideeën:
- Denk er ook eens aan horizon-

tale of verticale banen behang
toe te passen in 2 verschillende
tinten voor een verrassend ef-
fect. Of maak een mooie combi-
natie met een uni en een des-
sin.

- Van een extra stukje stof maakt
u een leuke tafelloper, place-
mats of een heerlijk zitkussen.

- Het laatste overgebleven stukje
behang staat erg leuk op de
achterwand van een kast met
glazen deurtjes.

Voor nog meer van deze prakti-
sche ideeën en tips en natuurlijk
de nieuwste wandbekleding col-
lectie van D'imago, kan men te
recht bij Deco Home Harmsen op
de Zelhemseweg 21 in Hengelo
(G.) (Zie ook de advertentie.)

Voor veel populaire vakantiebestemmingen zijn
vaccinaties nodig

Juni is vakantie-prik-
maand bij de GGD
De GGD Regio Stedendriehoek
heeft de maand juni uitgeroepen
tot 'vakantie-prik-maand'. Het is
nu de tijd om vaccinaties te ha-
len als je in de zomer op vakan-
tie gaat naar een tropische be-
stemming. Minder bekend is dat
ook voor populaire vakantielan-
den als Turkije en Tunesië vacci-
naties nodig zijn.

Helaas is lang niet elke vakantie-
ganger zich bewust van de ge-
zondheidsrisico's die hij of zij
loopt tijdens een verre reis. Ziek-
tes als hepatitis A, malaria, tyfus
of tetanus kunnen je behoorlijk
ziek maken. Het is dan ook ver-
standig om goed voorbereid op
reis te gaan.

Reizigers kunnen voor advies en
inentingen een afspraak maken
voor het reizigersspreekuur in
Deventer, Zutphen of Apeldoorn.
Een afspraak maken kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 8.45
en 12 uur via het nummer (0900)
2020401 (E 0,25 p/m).

Op de website van de GGD
(www.ggdstedendriehoek.nl) is
bovendien informatie te vinden
over bestemmingen en de gead-
viseerde inentingen of andere
voorzorgsmaatregelen.

Ook de landelijke vaccinatielijn
voor reizigers (0900 9584 / 0,45
p/m) biedt reizigers informatie
en advies.

Groots examenfeest bij Witkamp

Gratis toegang als je
geslaagd bent!
Op zaterdag 14 juni organi-
seert Dancing/Discotheek Wit-
kamp in Laren (Gld.) een spet-
terend Examenfeest. Alle jon-
geren die eindexamen hebben
gedaan weten dat weekend of
ze geslaagd zijn. En na een
jaartje hard werken voor je di-
ploma heb je natuurlijk zin
om helemaal uit je dak te
gaan. En Witkamp trakteert.
Want ben je geslaagd, dan heb
je deze avond gratis entree!

Dat was weer behoorlijk zweten
voor de meeste scholieren die dit
jaar voor het felbegeerde diplo-
ma gingen. Maar gelukkig zijn
alle stress en de vele uren stude-
ren weer achter de rug en is het
nu weer tijd voor een lekker
feestje met al je vrienden, vrien-
dinnen en kameraden. En ben je
geslaagd, dan heb je vanavond

uiteraard gratis entree. Maar, we
willen graag wel datje op een of
andere manier kunt bewijzen
datje geslaagd bent.

Dus neem je diploma mee, of
een brief van school waarmee je
kunt laten zien dat je geslaagd
bent we willen graag dat je je
kunt indentificeren (het is na-
tuurlijk altijd handig om even
het diploma van je zus of broer
te lenen om zo voor nop naar
binnen te kunnen...).
Verder is er van alles te beleven
deze avond in Witkamp. De te
gekke Top-100 band Flippen
staat in de Balustradezaal en in
The Underground weer de lek-
kerste house, dance en trance
door DJ Paul van de Laar. Het eer-
ste Examenfeest belooft al gelijk
een vet spektakel te worden, dus
zorg datje erbij bent!



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

VLEES:

RIBLAPPEN

kilo nu499

GROENTE:

IJSBERG
SLA

O.49
krop

ARIEL
WASMIDDELEN

pak 1,35 kg a 6.69

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

Albert He i] n Hengelo
nu ook uw
verkooppunt voor
Staatsloten

EDET SOFT
TOILETPAPIER

pak 6 rollen a 3.49

nu 3 pakken halen

2 pakken betalen

Oh
GRASKAAS

490
kilo nu

PRINGELS
koker 200 gram a 1.81

nu 3 kokers halen

2 kokers betalen

GALL^ GALL

OPRUIMING
RESTANTEN WIJN

nu
^J^^ /O

op = op

ROOSVICEE
MULTIVIT
DIVERSE SMAKEN

pak 1 liter O;99

Altijd dagvers

Bestelling per tel./fax

Bezorgen aan huis

Riant en gratis parkeren

Geschenk pakketten

Bonus aanbiedingen

Air miles sparen

Ruim assortiment

Openingstijden:
Tweede Pinksterdag gesloten

dinsdag t/m donderdag
8.00 - 20.00 uur

• vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

GALL^GALL

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

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

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB

POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta 1?
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

De woonwinkel
van Warnsveld

voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffert + Kaaslinnen* A/da * Aidaband

• Beier$bont •Jobelanstoffen
•Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Van si6r^rind tot
getrommelde stenen

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

Dambroek 18, Baak
Tel. (0575) 441 123

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

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

'part
SIERBESTRATINCEN

Afslanken!
Op gewicht blijven!

Aankomen!

® HEKBALIFE
werkt!

Gratis advies en pers.
begeleiding.

30 dgn.-geld-terug-
garantie.

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

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

Contactjes?
Het cement tussen
vraag en aanbod!

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.



Vier teams kampioen TW Het competitieseizoen van Ten- Dit jaar zijn er vier teams kam-
nis Vereniging Vorden zit er pioen geworden
voor de meeste teams weer op

Zaterdag meisjes t/m 17 jaar Vorden l
Kelly Peters, Iris Wassink, Claudia Reinders en Marjon Arfman

Woensdagmiddag mix t/m 10 jaar Vorden 2
Pommelien Hovekamp, Paul Broekhuizen, Torn Goorden, Annelie de Graaf en Arlette Oosterhuis

Zaterdag heren 35+ 4e klasse Vorden l
Henk Ruiterkamp, Jan Leegstra, Peter Harmsen, PaulBeckeren Gert-Jan Koppelman

Zondag dames 3e klasse Vorden l
Linda Huntink, Lijanne Bijenhof, Anouk Peters, Carlotte Cruijsen enjanneke van Til

Voorspeeluur
Concordia/Muzehof
Op woensdag 11 juni a.s. zal
de Muzehof uit Zutphen een
voorspeeluurtje houden in het
Dorpscentrum. Ook muziek-
vereniging Concordia, zal haar
medewerking verlenen aan deze
avond.

Ervaren muzikanten can Concor-
dia zullen samen met de leerlin-
gen een aantal stukjes ten gehore
brengen onder leiding van Hugo
klein Severt.

Dit voorspeeluurtje is bedoeld
voor iedereen die erover denkt om

ook een instrument te gaan bespe
len. Er zullen verschillende instru-
menten te beluisteren zijn die bin-
nen onze vereniging worden be-
speelt. Dit zijn o.a. een dwarsfluit,
klarinet, saxofoon, hoorn en tuba.

Deze avond is zeer geschikt voor
de leerlingen van de groepen 5 die
dit jaar A.M.V. les hebben gehad.

Ook geeft men binnen de vereni-
ging blokfluitles voor kinderen uit
groep 4. Wil men meer informatie
bel dan met Karolien Huetink, tel.
55 34 38 of Engelien Heuvelink,
tel. 55 25 23.

Uitvoering Muzehof
Op woensdagavond 11 juni
geeft de Muzehof in het Dorps-
centrum een uitvoering.

Op deze avond zullen leerlinen
piano, dwarsfluit, gitaar, blokfluit
en ballet laten zien en horen wat
ze in hun mars hebben.

Het unieke is dat er ook leerlingen
ballet optreden; in Vorden wordt
door de Muzehof geen balletles ge-
geven, maar op 11 juni zullen een

aantal leerlingen uit Zutphen in
Vorden laten zien hoe leuk het is
te dansen.

Naast de Muzehofleerlingen speelt
ook een jeugdorkest van Concordia
op deze avond, om de band tussen
Muzehof en de Vordense muziek-
vereniging te benadrukken.

De toegang tot deze avond is gratis
en men hoopt vele belangstellen-
den te mogen verwelkomen.

Vorden F3 kampioen

De pupillen van de w Vorden
F3 wisten het afgelopen seizoen
in hun afdeling ongeslagen
het kampioenschap binnen te
halen.

Op bovenstaande foto zijn de kan-
jers te bewonderen.
Staand vlnr: Peter Vlogman (leider),
Mathijs Bruins, Chiel van den
Breemen, Twan Borgonjen, Robin

Verstege, John Dekkers, Bert Bor-
gonjen (leider).
Zittend vlnr: Tim van Dijk, Robin
Reintjes, Joey van Dijk en Koen
Vlogman.



Te koopt 't lekkerst bil de groeHtemanl

Dames,
Op zoek naar een

leuk idee voor een
origineel geschenk

voor vader?

Heren ondermode,
heren nachtmode
en heren sokken.

WoMen

K i t t y H a l m a

Raadhuisstraat 6
HENGELO GLD

Tel. (0575) 46 21 33

VAK AL
VERBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUD - SCHILDERWERK

van der Wal b.v.

Postbus 37 7250 AA Vorden
Het Hoge 3 7251 XT Vorden

tel. (0575) 55 12 08 fax: (0575) 55 14 76
e-mail: info@vanderwal-vorden.nl

Schoonmaakbedrijf

GLI O
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities. Telefoon (O57S) 55 1O 10

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

Ellipse

DUURZAAM ONTHAREN:

• Uitstekende resultaten;
Uit ervaring en klinisch onderzoek blijkt dat
de Ellipse zeer goede resultaten geeft.

•Profess/onee/;
Behandeling en begeleiding door goed
opgeleide specialisten.

•Zeer snel;
Zelfs grotere gebieden als ruggen,
benen, en armen kunnen in korte tijd
behandeld worden.

•Uitermate veilig;
Unieke filters, die alleen in de Ellipse
gebruikt worden, zorgen voor een
optimale bescherming van de huid.

Voor meer informatie over de
behandelingen en voor het maken
van een afspraak:

Tel. 0575-516045

Lid ANBOS rl
Salon voor Huidverzorging

Anne-Marie Tempelaars

Gezichtsbehandeling • Hydradermie behandeling • Electrisch ontharen • Harsen etc.

öcboonbcid naar wcnx, dal merk j



Stiepel maakt woningen onbewoonbaar

In een bliksemactie heeft De Stie-
pel Vrijdagmiddag 6 juni om 13.00
uur 8 woningen aan de Pastorie-
weg onbewoonbaar gemaakt.

Volgens projectleider van Arragon
was dit nodig om te voorkomen
dat krakers de huizen zouden be-
zetten.

Bij kraakster Sigrid is hierover
niets bekend "Het gaat dan in ie
der geval niet om mensen die ik
ken". Het voorval heeft veel kwaad

bloed gezet in Vorden, "zo ga je
niet met deze bejaarde mensen
om" aldus omstanders. Vele Vorde-
naren wilden dit het afgelopen

Pinksterweekend met eigen ogen
aanschouwen, "het is een trooste-
loos gezicht zoals de woningen er
nu bij staan".

Record opkomst 6e editie Free-wheel
Kastelentocht op 9 juni 2003
(Tweede Pinksterdag) in Vorden
Tweede Pinksterdag is in het
Achterhoekse Vorden voor de
6e maal de Kastelentocht ver-
reden.

Er verschenen maar liefst 331 !
deelnemers aan de start; een
nieuw record. Het vorige record
aantal deelnemers in Vorden
stond op 318 en dateerde uit
1998.

Uiteraard kwamen de meeste
deelnemers uit Oost Nederland,
maar ook uit het Westen en het
Noorden van het land waren veel
skeeleraars naar Vorden afge-
reisd. Voor de pelotonstocht had-
den 120 mensen zich ingeschre-
ven.
Zij vertrokken om 10.00 uur be-
geleid door een omroepwagen
en 2 motorrijders en een bezem-
wagen met EHBO achteraan.

Vooraan de pelotonstocht reed
de Skeeler Trainingsgroep Vor-
den e.o. De overige mensen re-
den de vrije tocht van 20 of 30
km. met als extra service een
routebeschrijving met kaart. De
deelnemers waren in de leeftijd
van 7 tot 70 jaar, een zeer geva-
rieerd gezelschap.

De organisatie van het evene-
ment, die in handen was van het
sportorganisatiebureau Free-
wheel, kan terugkijken op een
zeer geslaagde dag. Uiteraard
werkte het weer ook fantastisch
mee. Nu op de locatie meer
ruimte was voor inschrijving,

douches, kleedruimte en parke-
ren was de sfeer ontspannen.
Van alle deelnemers aan de vrije
tocht werd een foto gemaakt die

na afloop als aandenken kon
worden meegenomen. Ook wer-
den er bidons en vingerbellen
uitgedeeld.

DRUKWERK

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



JRK uw tapijtspecialist
i/w trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

slechts € 1 859°voor

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225 f°

Complete stoffering
van een woning

slechts € 795.°°voor

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

/ 6 m2, keuken 8 m2 alfes uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke
groepskorting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenvegen.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Ook in de avonduren en zaterdag.
Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-21.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

Live on stage in de öalustpadezaal:

en R&B

KUN JIJ AANTONEN DAT JIJ DIJ JAAR
JE DIPLOMA HEBT GEHAALD HET JE VRIJ ENTREE!!
3 AKEA S 100%

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

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

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

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Z7 Tonny Jupüëris
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF i

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

ORANJEFEEST
WILDENBORCH

Op vrijdagavond 20 juni
Barbecueavond in de kapel
Aanvang 20.00 uur.
Opgeven barbecue voor dinsdag 17 juni
tel. (0575) 55 66 66.

Op zaterdag 21 juni
12.45 uur ballonoptocht vanaf de Nijlandweg.

13.00 uur opening, ballonnen oplaten,
daarna volks- en kinderspelen.

Inname van:
• schoon puin <
• puin/zand
• bouw- en sloopafval
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

ENZERINK

Tevens verkoop van:
•ophoogzand
• zwarte grond

gebroken puin

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

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

TEGELHANDEL

mullcf-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

Reparatie van alle merken
TV,Video,Audio apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

Ontdek de wereld van satelliet Tv
en laat U verrassen door de hoge

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!

Complete satelliet installatie v.a. 379euro
Hengelo(Gld) Spalstraat 19
Tel: 0575462120
mob: 06-53784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

Maandag t Au vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten

ZONf FW5CWJ;

Goed in
bijzondere
vakanties

Geef)
Ruim 6600 zieken en gehandicap-

ten beleven dit jaar de vakantie van

hun leven. Dankzij de Zonnebloem

en dankzij de hulp van 6900 vrij-

willigers. Door de extra voorzien-

ingen en aanpassingen die nodig

zijn. kosten deze vakanties veel

geld. U kunt de Zonnebloem helpen

om haar vakanties voor zieken

en gehandicapten toch betaalbaar

te houden.

de Zonnebloem*
Postbus 2 1 00 4800 CC Breda
Tel.(076)5646362
E-mail: infoflzonnebloem.nl
www.zonnebloem.nl

DRUKWERK

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86



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

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

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

De dierenspeciaalzaak...
het woord zegt het al.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Tekentang en eventueel ande-
re middelen tegen parasieten.

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

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

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

Tekst & fotografie Furrytails.nl



in het oog
springend..

Dat doet drukwerk

alleen indien er al-

le aandacht

en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

kennis

hand in hand gaan

en ingespeeld

wordt OP de

specifieke wensen

van u!

Wij maken in het

oog springend

drukwerk en het is

steeds weer een

uitdaging

om kennis en

vakmanschap om

te zetten in een

uitstekend

resultaat!

Wij zijn daarin

uw partner.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Donderdag 26 juni 2003 is het tijd voor de algemene

vergadering van Rabobank Graafschap-West. De bijeenkomst

vindt plaats in Hotel-Restaurant Bakker te Vorden en begint

om 20.00 uur.

De volledige agenda, de notulen van de vorige algemene

vergadering, de jaarrekening 2002 en de overige stukken liggen

vanaf vandaag voor de leden ter inzage op onze kantoren.

Maakt u donderdagavond 26 juni tijd vrij voor onze algemene

vergadering?

Het bestuur

Het is tijd voor onze
algemene vergadering

Hieronder vindt u de verkorte agenda.

• Opening

• Notulen vorige vergadering

• Jaarrekening 2002

• Decharge

• Benoeming leden bestuur en raad van toezicht

• Mededelingen en rondvraag

• Pauze

• Optreden musical-sterren Roy ter Haar en

Nicole Wijnen

Coöperatieve Rabobank Graafschap-West UA gevestigd te Vorden Rabobank

VERBODEN
VOORVADERS

Hieronder geeft The Read Shop in Warnsveld alle moeders en kinderen
een zestal schitterende tips om vader op Vaderdag eens extra te verwennen

ODE AAN DE ACHTERHOEK

READSHOPPRIJS: € 22,50
In het laatste meesterwerk van topfotograaf Fred Hazelhoff brengt hij zijn gelief-
de Achterhoek in beeld. Een schitterend fotoboek met teksten van Frans Buis-
sink over de Achterhoek, voor velen het mooiste stukje Nederland. Op meer dan
100 kleurenpagina's met vele honderden foto's komen alle seizoenen voorbij.
Voor iedereen die de Achterhoek een warm hart toedraagt, (beperkte voorraad)

DE ZESDE MEI

READSHOPPRIJS: € 18,90
Op 6 mei 2003 wordt Pim Fortuyn vlak voor de verkiezingen vermoord. Nog geen
tien minuten later wordt zijn vermoedelijke moordenaar gearresteerd. Zes maan-
den hiervoor verlaat een jonge vrouw de gevangenis na een straf van drieënhalf
jaar. Ze heeft in het kader van een actie tegen bont een nachtwaker vermoord.
Ze is van plan een nieuw leven te beginnen, maar wordt onverwachts gebeld
door een oudere man. Die vraagt haar te infiltreren bij haar vroegere actievoer-
ders ... Een must voor iedereen die de gebeurtenissen op 6 mei ademloos heeft
gevolgd.
Bij dit boek krijgt u het gratis geschenk in het kader van
„de Maand van het spannende boek".

GROLSCHE WIND

READSHOPPRIJS: € 4,90
In Grolle bunt ze nooit te beroerd um mekare de gek an te stekken of op de hak-
ke te nemmen. De old-bakker/cafeholder uut Beltrum geniet doarvan. ledere za-
terdagmorgen om even voor negen verhaalt Jan Groot Zevert over opmerkelijke
gebeurtenissen uit de Achterhoek. Duizenden luisteraars van Radio Gelderland
hangen dan aan zijn lippen. In Grolsche Wind deel 2 komen, in het dialect, de
meest opmerkelijke verhalen nog eens voorbij, (beperkte voorraad)

DE CLAIM

READSHOPPRIJS: € 19,95
Het lijkt een schietpartij zoals velen in Washington D.C. Op klaarlichte dag schiet
de twintigjarige drugsverslaafde Tequila Watson in koelen bloede Ramon Pum-
phrey dood. De schuld van Tequila staat voor zijn advocaat vast, maar waarom
hij het gedaan heeft blijft een raadsel. Temeer daar hij, door het gebruik van een
nieuw geneesmiddel, al meer dan honderd dagen 'clean' was. Dan wordt de ad-
vocaat benaderd door de producent van het nieuwe geneesmiddel. En deze
heeft een opmerkelijk voorstel . . .

WANDELEN
DOOR DE GRAAFSCHAP
READSHOPPRIJS: € 6,82

Volop genieten van het natuurschoon in de Achterhoek. Deze stevige wandel-
gids bevat negen bewegwijzerde routes in de omgeving van Zutphen, Lochem
en Ruurlo. Bij vele punten op de route gaat de wandelgids dieper in op de ge-
schiedenis en het ontstaan van landgoederen, kastelen en andere opvallende
gebouwen.

FIETSROUTE DE GRAAFSCHAP
ZUTPHEN EN LOCHEM

READSHOPPRIJS: € 5,67
Deze zeer gebruiksvriendelijke routegids bevat tien deels gemarkeerde routes in
de Graafschap. De routegids is zwaar geplastificeerd en slaat, door een ring aan
de bovenkant, gemakkelijk open. De belangrijkste bezienswaardigheden worden
beschreven en van iedere route is een overzichtelijke kaart opgenomen. Geniet
maximaal van de Achterhoek per fiets, met routes variërend van 20 tot 60 km.

THE READ SHOP
winkelcentrum Dreiumme 55 • Warnsveld

Tel. (0575) 52 75 79

H



ii Boterzachte biefstuk
voor een heel
mals prijsje"

BESTSELLER!

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

ERGENS

Roomboter
appel-,
abrikozen- of
kersenflap
Vers uit eigen oven
Per stuk 0.79

Cindy Caasenbrood, medewerkster vleesafdeling
PLUS Verbeeten in Tegelen

Chateau
Pradeau Mazeau

Fles 75

Hollandse Nieuwe
NERGENS l Pakje 4 stuks

49

BESTSELLER!

\ GEGARANDEERD^

l NERGENS
^GOEDKOPER

Do u we Egberts
Senseo koffie pads
Diverse soorten
Zak 18 pads

49
BESTSELLER!

Nectarines
Kilobak

PLUS Pizza
Bolognese,

ham/champignon of salami
Doos 300 gram Jl*33r"1.29

4e pizza
gratis

•dat
Toiletpapier ffriendly

Pak 8 rollen 3.09

Knip , .
m m - l OIOAHANOHKD \

Tarwe of wit NERGENS ]
Heel ca. 800 gram ^GOEDKOPER |

79

Uniekaas
Extra belegen

Vers van het mes. Aan het stuk
KUojMS"

645

Coca-Cola
Regular, light,

light cafeïnevrij of vanilla
Fles 150cl.Jl**r

85

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

Lay's
Chips

Diverse smaken
Zak 200 gramjO<9?

UiEGARANDEERD\

SIERGENS l
jQEDKOPER |

Tomaten
Kilo

75
Treft u Bestsellers elders in dezelfde week
voor een lagere prijs aan? Het prijsverschil

wordt direct aan u terugbetaald.

Mager
Rundergehakt

Kilo

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

49

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-17.00

www.plussupermarkt.nl
24/03 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 12 t/m zaterdag 14 juni 2003. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
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