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Inwoners Vorden scheiden groenafval beter!
het verkrijgen van inzicht in het
scheidingsgedrag van inwoners
van Vorden en de mogelijkheden
om de hoeveelheid grijs afval terug
te dringen. Bij het terugdringen
van de hoeveelheid grijs afval wordt
nadrukkelijk gekeken naar het effect van het betalen naar de hoe
veelheid aangeboden afval (tariefdifferentiatie). Uit het onderzoek
in 2000 bleek 32% van de inhoud
van de grijze container uit GFf te
bestaan. Dit is 9% hoger dan het gemiddelde van de andere gemeenten.
Omdat de kosten van verwerking
van grijs afval veel hoger zijn clan
bij GFT (verschilt ongeveer ƒ 110,per ton) is dit hoge percentage
GFT in de grijze container vanuit
financieel en milieutechnisch oogpunt niet wenselijk. Het onderzoek
in juni 2001 laat wat betreft de
hoeveelheid GFT in de grijze container een heel ander beeld zien.
In de bebouwde kom hebben wij
nu 20% GFT in de grijze container
aangetroffen; in het buitengebied
is dit 18,5% Deze percentages zijn
lager dan het gemiddelde van de
regio-gemeenten.
In juni 2O01 heeft de gemeente
Vorden steekproefsgewijs de inhoud van de grijze container
van inwoners van Vorden laten
onderzoeken. Vorig jaar bleek

dat 32% van de inhoud van de
grijze container bestond uit
groente-, fruit- en tuinafval
(GFT). Nu blijkt dit percentage
ruim 10% lager.

De gemeente Vorden heeft vorig
jaar, samen met andere gemeenten
in de regio, onderzoek uitgevoerd
naar de inhoud van de grijze container. Doel van het onderzoek was

Leuk sluitstuk zwemvierdaagse

Als gedurende het hele jaar 2001
de hoeveelheid GFT in de grijze
container ruim 10% lager is, dan
wordt ongeveer 140 ton GFT verwerkt tot compost in plaats van op
een dure wijze te worden verbrand

in de afvalverbrandingsinstallatie
te Wijster. Het afval in de groene
container wordt gecomposteerd
bij de VAR te Wilp. Het overige
tuinafval (bv. het snoei-afval) gaat
voor verwerking naar Bruins en
Kwast te Goor (zie foto). De oorzaak
van het lagere percentage G KI' in
de gr ij/e container is de extra mogelijkheden om GI-T gescheiden
aan te bieden en de intensivering
van de alvalvoorlichting.
lilke 2e zaterdag van de maand
kunnen inwoners van de gemeente
Vorden GFT brengen bij sporthal
't Jebbink. Van deze mogelijkheid
wordt steeds meer gebruik gemaakt; in juni is ruim 7 ton GIT
gebracht. In het voorjaar was er te
vens een extra inzamelroncle voor
grof snoei-afval. In het najaar 2001
voeren wij nog een proef uit naaide inhoud van de grijze container.
Deze proef moet onder meer inzicht geven in de continuïteit van
de verbetering van hel scheidingspercentage van het G l-T.

Eiken
Planken
IÏÏÏÏ
www.europaparket.nl
«ie verderop in <teze Krant

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2
Hervormde kerk Vorden
Zondag 8 juli 10.00 uur ds. M. Beitier. Kindernevendienst/Zondagsschool. Slotdienst.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 juli 10.00 uur ds. A. Hagoort, afscheid kinderkei k.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 juli 10.00 uur ds. M. Bei tier. Kindernevemlienst/Zondagsschool in de NH Kerk. Slotdienst; 19.00 uur ds. D. Westerneng.
RJt kerk Vorden
Zondag 8 juli 10.00 uur viering.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 7juli 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 8 juli 10.00 uur woord- en communieviering.
Weekendwacht pastores
8-9 juli pastor F. de Heus, telefoon 526965.

Het was op de slotavond van de
zwenwierdaagse.na de uitreiking van de medailles in het
Vordense zwembad "In de Dennen" gezellig druk. Als extra
attractie was er een optreden
van de groepen 7 en 8 van de
basisschool "De Garve" uit Vierakker/Wichmond.
Deze leerlingen hadden onlangs
veel succes met hun optreden in
de Gelredome. Ook in Vorden een
alleraardigste show met onder

meer de streetdancenummers
"Tarzan en Jane" en "Wichdocter".
Ook werd de bekroonde yell ten
gehore gebracht. Kleding en grimering waren tot in de puntjes
verzorgd.
Wat betreft de zwemvierdaagse, in
totaal namen er 166 personen aan
deel. (Vorig jaar 108). De oudste
deelnemer was de 70 jarige me
vrouw Louise Arkeveld. De jongste
deelnemer was de 5 jarige Lianne
ter Haar. De zwemvierdaagse werd

voor de 27e keer gehouden. Mevr.
Heintje Bos nam al die jaren deel
en werd daarvoor door badmeester
Martin Westerik in het zonnetje
gezet. Mevr. Akkuul- Gordijn kreeg
een gratis zwemabonnement
aangeboden. Zij werd winnares
van een vorig seizoen gehouden
enquête. Vrijdagavond 6 juli vindt
er in het zwembad "In de Dennen"
diplomazwemmen plaats.
Er wordt dan afgezwommen voor
het zwemdiploma A, B en C.

Weekenddienst huisartsen
7-8 juli: dr. Haas, Christinalaan 18, telefoon 551678.
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 6 -12 juli apotheek Jonker, Houtmarkt 73, Zutphen,
telefoon 0575-513177.
Tandartsen
7-8 juli FA. Kuijl, Lochem, telefoon 0573-25 16 84. Spreekuur voor
spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Contactjes
Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoeksewcg 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 18.45-1930 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 112, b.g.g. tel. 0570-634340.
Politie tel. 0900-8844 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Indien het bureau gesloten is. kan men zich wenden tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.
Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772.
Bierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De StiepeX Dr. Grashuisstraat 8, 7021
CLZeüiem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon 0314626140. Voor overige zaken: 0314-326126. Internet: www.destiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min).
NTNThuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.
Pedicure L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515; mevr. Kamphorst
tel. 0575-553472; mevr, Mokkink-Kasteel, tel. 0575-556908;
Ina Weustman tel. 0575-527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y. Roelofs 0575-441942.
Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling Op afspraak tel. 556767.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 0575552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-930 uur.
Slachtofferhulp tel. 0575-541222.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke. telefoon 0575-551256.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. 0575-552749 of
0800-0230550.
Eppiiik/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575H152020.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdagvan 09.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.
Dierentehuis 'De B roosbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdagen zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dieit^bescheiroing tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210. Dierenambulance
tel. 0900-9991999.
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.
Pe£soöenalarmeri.ng info/aanvraag bij de SWOV.
Maalüjdver/orging info/aanvraagma. t/m vr; van 9.00-10.00
uur,"tel! 55 34 05.
BOS {Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vri j willige Hu Ipverlehing 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
iiür in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen{MJB.y.O.j 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 én lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculöseweg 40, Ruurlo, tel; 0573-452375 (Wim);
voor vrouwen 0315-683249 (Rie-Anne).
Staivkmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.
Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling op afspraak, tel; 0575-555763.
Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. 0575-461332 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

• Slanker en fitter op vakantie? Wacht niet te lang en
begin nu. Bel vrijblijvend voor
info op werkdagen (van 9.00
tot 13.00 uur) A. Eijsink, tel.
0575-572127
• 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
• EKO-boerderij 't Boshuis. Te
koop: klein fruit, diverse soorten bessen, bramen, frambozen. Ook zelf pluk Fam. Rietman, Boshuisweg 8, Vierakker,
tel. 0575-441302
• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en betaalt a contant. Tel. 0543451311
• Te huur: partytent, 70 personen, blauw/wit gestreept.
Ook voor tafels en stoelen,
praattafels, verlichting, enz. Telefoon 0573-452641, fax 0573454541
• Te koop: Jack Russelpups, 7 wk. oud, Engelse afstamming, opgegroeid met
kinderen, KH en KB. Tel. 0575462131
• 18 jaar. Donderdag 5 juli,
om 10.00 uur stapt Suzan achter het stuur. Dus kijkt u allen
goed uit uw doppen, je weet
maar nooit of ze zal stoppen.
Suzan gefeliciteerd
• 25 jaar kath. basisschool De
Vordering. Jubileumfeest vrijdag 13 juli. Aanvang 19.30 uur
in het Dorpscentrum Vorden.
Voor ouders, oud-leerlingen,
oud-ouders en belangstellenden. Opvoering musical. Toegang gratis. Komst a.u.b. melden via tel.nr. 552910. Zegt het
voort!
• Ik ben op zoek naar een ruime kamer, etage of woning
in Vorden. Wie kan mij helpen? Tel. 555388 (na 18 uur)
• Aloe vera-producten voor
in- en uitwendig gebruik Jannie Nijkamp, Warnsveld 0575521316 of 553632

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: 0900-8844

in het oog
springend...
Dat doet drukwerk
alteen indien er alle
aandacht en zorg
aan is besteed.

Grote krop

De Echte Groenteman

ijsbergsla

salade

kennis

Exotische

roerbakgroente

OQQ

400 gram

Ov/O

Lekkere handappel

• Te koop: Citroen AX bouwjaar '90, 84.000 km, APK mei
2002 f 2250,- Tel.\0575553807
• 'Wist u dat? CDA Vorden is
van mening, dat partijpolitiek
ondergeschikt moet zijn aan
het belang van de inwoners
van de gemeente Vorden'

komt Hanny van zelf
voor knippen, föhnen,
permanent of wassen en
watergolven.
Met de Daewoo
Komt Hanny naar u toe.
Tel. 0575-526784 of
mobiel 06-15102403

Panklare

Granny Smith

498

10 stuks

chinese kool

4 QQ

500 gram

1 $7ü

250 gram shoarmareepjes
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Hierbij 400 gram roerbakgroente voor
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Aanbiedingen week 27
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Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

hand in hand gaan
en ingespeeld
wordt op de
specifieke wensen

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEKv.

BURG. GALLEESTRAAT 10
7251 EB
POSTBUS 83
7250 AB VORDEN

van u!

Wij maken in het
oog springend
drukwerk en het is
steeds weer een
uitdaging

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta

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

om kennis en
vakmanschap om

Vruchtenvlaai

te zetten in een
uitstekend
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Wij zijn daarin
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Waldkorn Vital

uw partner.

a

95
•

^

• Te koop: Aprilia SR met
lichte schade en een beetje
werk zwart/geel '95 f 800,-.
Zutphen 0575-521488

149

500 gram

• Te koop: nieuwe aardappelen Frieslanders. Fam. Scheffer, Nieuwenhuisweg 1, Vorden
(Delden). Woensdags gesloten

• Te koop: schoolboeken
propedeusejaar HEAO (Arnhem/Nijmegen) z.g.a.n. f 700,-.
Zutphen 0575-521488

£9O

Hollandse

^

• Te koop: grenenhouten
buffetkast 3 jr. oud. Nieuwprijs
f2.495,-,
vraagprijs
f 1.200,-. Tel. 552072

000

200 gram

tomaten

Waarbij technische
en vakbekwame

149

voor

• Verkoop inboedel en leuke snuisterijen op zaterdag 7
juli a.s. van 10.00 tot 12.00 uur.
Insulindelaan 12, tel. 0575551741

Voor een euro of 11
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

Roerbakweek

j

Witte puntjes
drukkerij

Weevers

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

6 haten 5 betalen

:
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ledere donderdag

^ O 75

5 broden vanaf
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Diverse vlaalen, vraag er naar In de winkel.

Echte Bakker Qpf
VAN
ASSELTffiS
Er kan er maar één de echte zjjn.
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 0575-551384
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. 0575-571528

AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
DREIUMME
Dreiumme 23-25, Wamsvetd, tel. 0575-522117 • Wij zijn de gehele week geopend
Vleeswaren vers vmn t mes

Achterham
100 gram
Gebraden gehakt 100 gram

- €2,04

Woensdag gehaktdag

H.o.h. gehakt
Rundergehakt

kiio 6,98 €3,17
kiio

7,98 13,62

Donderdag, vrijdag en zaterdag

Hamrollade

«iio

B BQ-pakket speklap, BBQ-worst, hamburger, shaslick per persoon 5,98 € 2.71

v

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

Voor uw
Iedereen mag het nu weten,
mijn broertje is geboren.
Ik ben nu reuze blij,
want ik heb er een vriendje bij!

Wandelvakantie

Probeer al dat lekkers
maar eens voor uzelf te houden

gaat u naar:

Jordy

Rabobank
reizen

29 juni 2001.
Hij weegt 3740 gram en is 55 cm lang.

Patrick, Heidi en Marissa Nijenhuis-Dijkman

•
Hoetinkhof 185
7251 WH Vorden
Telefoon 0575-553941

«

Graag eerst even bellen, voordat u vingertjes en
teentjes komt tellen!

j

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

In-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

runderrookvlees,

Fax 0575-467652

!

l

8

769

100 gr.

Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

HARMSEN

Drikus en Dini Vliem
«

Wij nodigen u graag uit voor een feestelijke borrel. U bent van harte welkom vanaf
15.00 tot 16.00 uur in De Luifel, Dorpsstraat
11 te Ruurlo.

€ 499 500 gr.

Vlogman Keurslager

Op zaterdag 14 juli 2001 hopen onze
ouders

Alsof dit nog geen reden genoeg is voor
een feestje, wordt papa ook op deze dag
65 jaar.

398

11 QQ huzarensalade,

gehakt cordon bleu's, O 98 bacon
4 stuks

hun 40-jarig huwelijk te vieren.

€093

100 gr.

4 gemarineerde
kipfilets
een

05

D 79 Hamburgerfantasie,

100 gr.

Hij is geboren op 1 juli 2001.

De Steege 29
7251 CK Vorden

bij de Keurslager. De specialist bij uitstek. Altijd vers. Veel variatie en alles
verpakt volgens de strengste hygiënische richtlijnen. En wilt u daarbij

Deze week speciaal aanbevolen:

Rij n weg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437

Bob

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

et lekkerste vlees voor de barbeH
cue haalt u zeker tijdens de vuuren vlamweken van 5 juni t/m 7 juli

Rowi Hengelo (Gld.)

Wij zijn blij met de geboorte van onze zoon

Jacquelien en Alex Kant

De vuur- en vlamweken

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

I
!
•
J
J
J
•

Met droefheid geven wij kennis van het plotseling
overlijden van onze lieve schoonzuster en tante

De liefde vergaat nimmer meer...
1 Cor. 13

Jo Wentink-Maalderink

Wij hadden nog fijne plannen en een hoopvolle
verwachting van de toekomst.
Vandaag werden zij onderbroken.

echtgenote van E. Wentink

Kinderen en kleinkinderen.

Fam. B. v.d. Linden-Wentink
Fam. B. Wentink-Lebbink
Fam. A. Wentink-v. Veen
Fam. G. Wansink-Wentink

Hun adres:
Waarierweg 2
7251 NE Vorden

*

Mijn lieve vrouw

Margreet Anema-Foppen
echtgenote van Evert Anema

Vorden, 2 juli 2001
is toch nog plotseling overleden
in de leeftijd van 64 jaar.
Nooit vragend
nooit klagend
altijd alles voor haarzelf dragend,
was zij een steun voor velen.
Totaal onverwacht is van ons heengegaan mijn
zorgzame, lieve vrouw, dochter, moeder en oma

E.J. Anema
.........................................
Vorden, 24 juni 2001
Wij willen u allen hartelijk bedanken voor de overweldigende belangstelling, in welke vorm dan
ook, ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig
huwelijksfeest

Gerdina Johanna
Wentink-Maalderink
Hengelo (Gld.)
19 maart 1930

Correspondentiead res:
Christinalaan 1a
7251 HX Vorden

Fam. Pardijs
Vorden,
2 juli 2001

Overeenkomstig onze wens heeft de begrafenisplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Stationsweg 2
7251 EM Vorden

E. Wentink
EJ.Maalderink-Bruil
Kinderen en kleinkinderen

Bij ons zorgen

Hoetinkhof 221
7251 WN Vorden
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie
vindt plaats vrijdag 6 juli om 11.30 uur in de Eikenhof van het crematorium te Dieren, Imboslaan 6.
Samenkomst van belangstellenden om 11.00 uur in
de Veluwezaal van het crematorium waar tot 11.15
uur gelegenheid is tot afscheidnemen.
Condoleren na de plechtigheid in de koffiekamer
van de Veluwezaal.
Liever geen bloemen.

steeds
voor het
gewenste
resultaat.

schildersbedrff
VAN

HIJS l»
7250 AA VORDEN
Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208

INTJESREGEN 2OO2
Minister Pronk heeft alle gemeenten in Nederland meegedeeld dat hij
niet van plan is scherpere geluidseisen te stellen dan die nu gelden in
de Algemene Maatregelen van Bestuur voor melkrundveehouderijen en
akkerbouwbedrijven.

• Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:0575-557474
Telefex: 0575557444
• Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag

Wel komt er een nieuw besluit Landbouwbedrijven en Gemechaniseerde
Loonbedrijven die deze besluiten gaat vervangen. Dan vallen wel naast de
in de inrichting aanwezige toestellen en installaties ook de binnen de
inrichting verrichte werkzaamheden onder de normen, maar daar staat
tegenover dat in het nieuwe Besluit wordt uitgegaan van een richtwaarde
van 50 dB(A). In de huidige besluiten geldt een waarde die ligt tussen de
40 en 50 dB(A).
Gemeenten krijgen de bevoegdheid om van de richtwaarde af te wijken,
zowel naar boven als naar beneden.
De huidige en toekomstige geluidsnormen gelden alleen binnen de
inrichting en niet voor activiteiten op het land of op de wegen.

Wilt u iemand voorstellen voor een Koninklijke onderscheiding voor
de algemene gelegenheid 2002 (ter gelegenhid van de verjaardag van
H.M. de Koninging, dan moet het voorstel vóór l augustus 2001 bij de
burgemeester zijn ingediend. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij
de sector Samenleving in de units.
Bij een voorstel moet een compleet overzicht van de bijzondere verdiensten
zitten. Het is van belang om feitelijke gegevens te verzamelen waarbij
met name de volgende vragen moeten worden beantwoord:
- Om welke activiteiten gaat het?
- Op welke manier heeft de kandidaat zich ingezet?
- Is dit alleen gebeurd of samen met anderen?
- Waarom zijn de verdiensten bijzonder?
- Wat is het belang voor de samenleving?
- In welke periode(n) is de kandidaat actief geweest? Hoeveel uur per
week/maand? Er moet nog sprake zijn van actuele verdiensten!
- Welke uitstraling hebben de verdiensten? Lokaal, regionaal, landelijk?
- Hoe groot is de organisatie waarin de kandidaat actiefis?
- Worden de activiteiten buiten de werkkring betaald? Zo ja, om welke
bedragen gaat het?

van 14,00 tot 17.00 uur.
• Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeentebulletin)
• Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen
van il .00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak

VONDOPENSTELLING

BURGERZAKEN
NWONERS VORDEN SCHEIDEN GROENAFVAL BETER!

In de maand juli is er geen avondopenstelling. Op 28 augustus kunt u
tussen 18.30 en 19.30 uur weer terecht voor alle lokethandelingen.
In juni 2001 heeft de gemeente Vorden steekproefsgewijs de inhoud van
de grijze container van inwoners van Vorden laten onderzoeken. Vorig
jaar bleek dat 32% van de inhoud van de grijze container bestond uit
groente, fruit- en tuinafval (GFT). Nu blijkt dit percentage ruim 10% lager.
EMEENTEGIDS 20O1/2OO2
De nieuwe gemeentegids 2001/2002 is huis aan huis via de PTT verspreid.
Heeft u geen gemeentegids ontvangen, neemt u dan even contact op met
drukkerij Weevers, telefoon (0575) 55 10 10. U krijgt dan alsnog een
gemeentegids toegestuurd.
(RECTIFICATIE)
NRICHTENNIEUWBOUWPLANKERKWEIDE

Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 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.
• Openingstijden politiebureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

KRANENBURG

Burgemeester en wethouders willen het nieuwbouwplan "Kerkweide"
in Kranenburg in 2001 definitief inrichten (woonrijpmaken). Het plan
voorziet in het aanleggen van de definitieve bestratingen, groenvoorzieningen en een speelterrein.

Bestemmingsplan

In het najaar 2001 voeren wij nog een onderzoek uit naar de inhoud van
de grijze container. Dit onderzoek moet onder meer inzicht geven in de
continuïteit van de verbetering van het scheidingspercentage van het
GFT.

Voor het aanleggen van de speelgelegenheid is vrijstelling van het
bestemmingsplan 'Kranenburg 1987' nodig. Burgemeester en wethouders
zijn van plan hiervoor, met toepassing van artikel 12 lid 3, vrijstelling te
verlenen van artikel 12 lid l van het bestemmingsplan 'Kranenburg
1987'.

/W,

U kunt het ontwerp-plan inzien op de afdeling Gemeentewerken in de
boerderij. Tot en met 25 juli 2001 kunt u uw reactie kenbaar maken aan
burgemeester en wethouders, schriftelijk (zie postadres) of mondeling
aan de medewerkers van de afdeling Gemeentewerken. De gemeenteraad
zal naar verwachting in augustus 2001 besluiten over het woonrijpmaken.

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
ANDBOUWFOLIE GRATIS KWIJT
• dinsdag
van 1330 tot 2030 uur
• woensdag
van 1330 tot 17.30 uur
• donderdag
van 1330 tot 17.30 uur
• vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

Als gedurende het hele jaar 2001 de hoeveelheid GFT in de grijze container
ruim 10% lager is, dan wordt ongeveer 140 ton GFT verwerkt tot compost
in plaats van op een dure wijze te worden verbrand in de afvalverbrandingsinstallatie te Wijster. Het afval in de groene container wordt gecomposteerd
bij de VAR te Wilp. Het overige tuinafval (bv. het snoei-afval) gaat voor
verwerking naar Bruins en Kwast te Goor (zie foto).
De oorzaak van het lagere percentage GFT in de grijze container is de extra
mogelijkheden om GFT gescheiden aan te bieden en de intensivering van
de afvalvöorlichting. Elke 2e zaterdag van de maand kunnen inwoners
van de gemeente Vorden snoei- en tuinafval brengen bij sporthal 't Jebbink.
Van deze mogelijkheid wordt steeds meer gebruik gemaakt. In juni is
ruim 7 ton GFT gebracht. In het voorjaar was er tevens een extra inzamelronde voor grof snoei-afval.

Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. biedt u de mogelijkheid om uw landbouwfolie gratis in te leveren.
Waar:
Dusseldorp Zutphen, Estlandsestraat 4 te Zutphen
Wanneer: Tot en met juli 2001 op werkdagen van 's morgens 08.00 uur
tot 's middags 16.30 uur
Wat:
zwart landbouwfolie en grondstofzakken (tuin- en voederzakken)
Hoe:
bezemschoon, gebundeld, maximaal 15 kg per bundel
Meer info: Dusseldorp Lichtenvoorde b.v., telefoon (0544) 39 55 55

• zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.
IJDELIJKE

VERKEERSMAATREGELEN

De Bleuminkmaatweg (gedeelte tussen Hengelo en Ruurlo) is van 9 juli
tot en met 13 juli afgesloten in verband met onderhoudswerkzaamheden
aan de Veengoot.
De Wiersserallee is in verband met de openstelling van de tuinen van de
Wiersse op 15,18 en 22 juli afgesloten.

INIMAMELEID 2001
De gemeenteraad heeft het 'Minimabeleid 2001 vastgesteld. Dit heeft
geleid tot een aanzienlijke verruiming van bedragen voor het contributiefonds, bijzondere bijstand en het invoeren van categoriale bijzondere
bijstand. In dit artikel staat in welke gevallen u wellicht voor een bijdrage
in aanmerking komt U kunt aan dit artikel echter geen rechten ontlenen.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:33 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking vergunning
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de
openingstijden, met ingang van 6 juli tot en met 17 augustus 2001 ter
inzage het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer G.J. Groot
Jebbink, Galgengoorweg 8, 7251JH Vorden op 26 oktober 1990 verleende
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op
het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie B, nummer 2559,
adres inrichting: Galgengoorweg 8 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij trekken de milieuvergunning op verzoek van vergunninghouder
gedeeltelijk in: voor de verkoop van (bruto) 200 kilogram NH3 productieruimte aan het agrarisch bedrijf van Maatschap Brethouwer-van Middelkoop, Zwanenbroekweg 4, 7121 LW Aalten.
Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 852 kilogram
NH3 productieruimte. De depositie neemt met 19% af van 10.638 naar
8.616 mol.
Beroep
tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben
ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit
ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 18 augustus 2001.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde
termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als
op dat verzoek door die voorzitter is beslist

ET MILIEUBEHEER openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3:19 Awb)
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt met ingang van 6 juli tot en met 3 augustus 2001 ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager:
Rimetaal BV
adres:
Postbus 72
woonplaats:
7250 AB Vorden
om :
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning voor een metaalbedrijf
datum aanvraag:
13 maart 2001
adres van de inrichting:
Industrieweg 10
kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie M, nrs. 538
Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige on twikkeUngen
van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de
directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor da t soort inrich tingen gebruikelijke voorschriften in het belang van
de bescherming van het milieu.

ONTRIBUJJEFONDS
Mensen met een laag inkomen bezuinigen vaak eerst op het gebied van ontspanning, beweging en ontmoetingen met anderen. Met een bijdrage uit het contributiefonds kunt u deze activiteiten blijven doen. Omdat de
gemeente Vorden ontspanning, beweging en ontmoetingen met anderen belangrijk vindt, heeft de gemeente
raad de bijdragen uit het contributiefonds verhoogd. Heeft u een inkomen van ƒ 400,- (€ 182) boven de
bijstandsnorm dan komt u niet meer in aanmerking voor het contributiefonds.
(gezins-)inkomen
gelijk of lager dan de
bijstandsnorm
maximaal ƒ 200,- (€ 91,-)
hoger dan de bijstandsnorm
maximaal ƒ 400,- (€ 182,-)
hoger dan de bijstandsnorm

Bijdrage per gezinslid
Minimabeleid 2001
ƒ 253,43 (€115,-)
ƒ 171,89 (€78,-)
Geen bijdrage

In de onderstaand tabel staan de bijstandsnormen die gelden per l juli 2001. Bent u 65 jaar of ouder, dan gelden
andere bedragen.
Alleenstaande
Inkomen
ƒ 1.566,27 (€710,74) netto per maand of lager

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel
schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de
termijn van ter inzagelegging.

Alleenstaande ouder
Inkomen
ƒ 2.013,77 (€ 913,81) netto per maand of lager

Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden
ingediend vóór 4 augustus 2001.

Gehuwden
Inkomen
ƒ 2.237,53 (€ 1.015,34) netto per maand of lager

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van
schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot 4
augustus 2001.

'ETMDJEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING

MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 6 juli tot en met 17 augustus 2001 ter inzage
een melding artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Gemeentebestuur van Vorden, de Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden van
18 juni 2001, ingekomen 20 juni 2001, voor opheffing van het depot
voor de opslag van klein gevaarlijk afval en afvoer van het gebouw
(MAVOgarage) vanaf het perceel plaatselijk bekend Enkweg 11 te Vorden;
• Gemeentebestuur van Vorden, de Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden van
18 juni 2001, ingekomen 20 juni 2001, voor bij plaatsing van een MAVOgarage als bergruimte bij de brandweergarage op het perceel plaatselijk
bekend als Rondweg 6 te Vorden.
De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting
verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen
voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.
De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor
vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de
artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Bijzondere bijstand
Het kan ons allemaal overkomen. Je wordt plotseling geconfronteerd met hoge kosten die je niet kunt betalen.
Bijvoorbeeld door een medische behandeling waarvan de ziektekostenverzekering slechts een deel vergoedt. Of
u krijgt een bril of u moet vanwege uw gezondheid een speciaal dieet volgen. In dergelijke gevallen kunt u bij
de gemeente aankloppen voor bijzondere bijstand.
Zoals de naam al zegt is bijzondere bijstand bedoeld voor bijzondere kosten. Kosten die voor u in medisch of
sociaal opzicht noodzakelijk zijn en waarvoor u ook elders geen bijdrage kunt krijgen. Hieronder volgen een
paar voorbeelden. Denkt u kosten te hebben die volgens u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand,
aarzel niet en neem contact met sociale zaken op.
* Medische behandelingen waarvoor u zich niet kunt verzekeren of waarvan uw ziektekostenverzekering
slechts een deel vergoedt.
* Medische voorzieningen als brillen, kunstgebitten, hoortoestellen, orthopedische schoenen, prothesen en
speciale diëten.
* Extra stookkosten bij ziekte, personenalarmering, warme maaltijdvoorziening, eigen bijdrage thuiszorg,
eigen bijdrage ziekenvervoer, bezoekkosten voor elders verpleegd of verzorgde gezinsleden.
* Een toeslag voor hoge woonkosten als u (nog) geen huursubsidie krijgt.
* Kosten voor kinderopvang etc.
Aan de bijzondere bijstand is de categoriale bijzondere bijstand toegevoegd..
Categoriale bijzondere bijstand
Per l juli 2001 kunt u categoriale bijzondere bijstand aanvragen, wanneer u drie jaar of langer van een minimum
inkomen (in dit geval een inkomen van maximaal ƒ 200,— boven de bijstandsnorm) moet rondkomen. Er zijn
twee soorten categoriale bijzondere bijstand:
1. voor vervangen duurzame gebruiksgoederen
Wanneer u langer van een minimum inkomen rondkomt is het vaak lastig voldoende geld te reserveren voor
het vervangen van duurzame gebruiksgoederen. Daarom is de categoriale bijzondere bijstand voor duurzame
gebruiksgoederen in het leven geroepen. Duurzame gebruiksgoederen zijn bijvoorbeeld een wasmachine,
koelkast, stofzuiger, fiets, bed, tv, computer etc.
U kunt dan een één keer per driejaar een bijdrage krijgen van maximaal ƒ 881,48 (€ 400,-)

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (AwB) en de Wet
milieubeheer kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na datum
van terinzagelegging een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van Vorden.
Bezwaarschriften worden ter advisering voorgelegd aan de Commissie
bezwaar- en beroepschriften. Wanneer u een bezwaarschrift als bovenbedoeld indient, kunt u zich tevens tot de Voorzitter van de Afdeling
Bestuurrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag wenden met het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen.

FT MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING

2. voor het opvoeden van kinderen van 12 tot 18 jaar
Deze bijstand is ingevoerd omdat de opvoedingskosten flink toenemen zodra kinderen naar het voortgezet
onderwijs gaan. Elk jaar moeten, vooral bij het begin van het schooljaar, kosten gemaakt worden voor school.
Ook hebben kinderen elke zomer en winter nieuwe kleding nodig en nemen zij deel aan sociale activiteiten,
zoals verjaardagsfeesten, werkweken etc.
U kun t dan één keer per jaar en bijdrage krijgen van ƒ 253,43 (€115,-) per kind.
Aanvraagformulieren kunt u krijgen bij de balie van de sector Samenleving in de Units. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sector Samenleving: tel. 557474.

MELDING
NWONERS VORDEN SCHEIDEN KLEIN WIT- EN BRUINGOED

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 6 juli tot en met 17 augustus 2001 ter inzage
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van Fa.
Lucassen Boomkwekerij, Oude Zutphenseweg 6A, 7251 JX Vorden voor
het uitbreiden van een tuinbouwbedrijf met bedekte teelt op het perceel
Oude Zutphenseweg 6A te Vorden.

De proefactie voor inzameling van klein wit- en bruingoed in de maanden november en december 2000
eindigde met een resultaat van 2000 kilogram. Dit komt overeen met 100 bakken. Delen van het wit- en bruingoed
worden door de industrie hergebruikt.
In 2001 zijn inmiddels 45 bakken afgevoerd, hetgeen overeenkomt met een geschatte hoeveelheid van ca 1000
kilogram. Dit betekent dat inwoners van Vorden hun klein wit- en bruingoed blijven aanbieden.
Afgifte van klein wit- en bruingoed blijft mogelijk bij:
- Super de Boer;
- Super A & P;
- Welkoop; - Kadoshop Sueters;

JJZIGJNGSPLANEX. ARTIKEL 11 WET OP DE RUIMTELIJKE
ORDENING VOOR PERCEEL ZOMERVREUGDWEG 6
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang
van donderdag 5 juli tot en met woensdag l augustus 2001 voor een
ieder in de bibliotheek en ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ontwerpwijzigingsplan ex. artikel 11 WRO voor het perceel Zomervreugdweg 6.
Het plan omvat de wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied
1982" en voorziet ter plekke in het vervallen van het agrarisch bouwperceel en het van toepassing verklaren van de voorschriften van de
"Overgangsbepaling", categorie "Landelijke woonbebouwing".
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden zienswijzen
bij burgemeester en wethouders indienen.

- Fa. Barendsen.

'B OUWAANVRAGEN
plaats
Bergkappeweg 2
Ganzensteeg la (

aanvrager
inhoud
R. de Fraiture/AJ. Lubbers vernieuwing schuur en bouw hooiberg
E.P. Klein Haneveld
bouw garage/berging

datum ontvangst
28-06-2001
27-06-2001

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening in het koetshuis.
Voor de met (*) aangeduide aanvragen bestaat voor een ieder tevens de mogelijkheid om in de periode van 5 juli
toten met l augustus 2001 een zienswijze in te dienen, omdat deze bouwlocaties liggen in een gebied, waarvoor
een ontwerp tot herziening van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Burgemeester en wethouders kunnen
deze aanvragen met toepassing van artikel 50, lid 4 Woningwet amandelen omdat de bouwplannen in overeenstemming zijn met zowel het geldend- als het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

VAMC De Graafschaprijders
verblijden kinderen met
toertocht door Achterhoek

Opbrengst collecte
Maag Lever Darm Stichting
In de Maag Lever Darm Week
van 17 t/m 23 juni 2001 vond
de collecte plaats van de Maag
Lever Darm Stichting. De opbrengst in Vorden bedroeg
f 1.214,75.
De Maag Lever Darm Week staat in
het teken van de lever. De lever is
een complex en uiterst belangrijk
orgaan in ons lichaam, die ervoor
zorgt dat honderden verschillende
processen tijdens de spijsvertering
goed gedaan. Toch kan een leverziekte iedereen treffen. Een levertransplantatie is soms de enige Ie

vensreddende ingreep. De Maag
Lever Darm Stichting zoekt naar
nieuwe behandelingen en medicijnen om patiënten met een leverziekte te kunnen helpen. Zonder
lever is er immers geen leven. Uw
hulp is daarbij onmisbaar.
Hebt u de collectant gemist, dan
kunt u uw bijdrage storten op giro
2737 t.n.v. Maag Lever Darm Stichting te Nieuwegein.
Voor vragen over de spijsvertering
kunt u onze infolijn 's middags
bellen: 0900 - 20 25 625.

De dag van hun leven!
De Stichting "Kom-Op" uit
Zutphen houdt zich onder meer
bezig met het organiseren van
vrije tijdsbesteding voor verstandelijk gehandicapten in de
gehele provincie Gelderland.
Afgelopen vrijdag zijn er 12 van
hen achter op de motor van leden van de Vordense motordub
"De Graafschaprijders" een dagje naar de T.T. in Assen geweest.

Vorige week maandagavond
arriveerden tegen half zes de
eerste motorrijders van de
VAMC De Graafschaprijders bij
het scoutinghuis Hameland te
Doetinchem.
Daar waren de kinderen van groep
2 en 3 van de Magnoliaschool een
weekje op kamp. De Magnolia is
een ZMLK-school, de leerlingen
zijn in lichte mate verstandelijk
gehandicapt.
Voor de zesde keer gingen 20 zijspanrijders van eigen en regionale
motorclubs met de kinderen een
toertochtje in de zij span door de

Achterhoek maken. Ze werden
daarbij begeleid door solorijders
van de Graafschaprijders.
Voor de motorrijders was er koffie
en brood, want gezien het tijdstip
kwamen de meesten zo van hun
werk. In totaal gingen daarna zo'n
50 mensen (rijders, kinderen, stagiaires en begeleiders) voor een
tochtje van 40 kilometer over kleine wegen richting Aal ten.
Directie en personeel van Staalkat
BV aan de Ambachtstraat had zich
garant gesteld voor de ontvangst
van 'de Magnoliarun'. Vanwege
het prachtige weer waren tafels en

stoelen buiten gezet en werd de
groep getrakteerd op koffie, fris,
koeken en een mooie zonnepet.
Na een half uurtje werd er op de
toeter geblazen en de motoren ge
start. De terugreis begon met een
rondje Aalten en natuurlijk even
hard toeterend langs de Magnoliaschool. Zo links en rechts stonden
ouders, familie en buren te zwaaien. Via de mooie buitengebieden
van Varsseveld en Zelhem weer
naar Doetinchem. Tegen half tien
arriveerden de stoet weer bij het
scoutinghuis. Voor de kinderen
meteen bedtijd want de volgende
dag stond er een dagje Burgers
Bush op het programma.

Deldens Buurtfeest

Theo Hamer na middernacht
schutterskoning!
Toen Henri Eggink vrijdagavond in zijn hoedanigheid als
"koning 2000", tijdens het Deldens Buurtfeest, tegen 20.00
uur het openingsschot loste,
hadden de 61 deelnemers er
geen flauw benul van dat de
nieuwe koning pas na twaalven
bekend zou zijn. De vogel bleek
taaier dan ooit.
Voor het bestuur van de Deldense
buurtvereniging tegen tien uur
s'avonds alle hens aan dek. Het
werd donker en moest er kunstlicht aangebracht wordt opdat de
schutters de vogel goed konden
blijven zien.
Na welgeteld 503 schoten steeg er
een luid gejuich op toen Theo
Hamer raak schoot en het laatste
stukje van de vogel naar beneden
viel. De nieuwe koning werd spontaan door de enthousiaste Deldenaren "de lucht in geworpen",
waarna de band "Op Pad" het
"lang zal hij leven" inzette.

Kastelentoer
De Vordense auto- en motordub 'De Graafschaprijders'
organiseerde zondag een toertocht.
Een toerrit met een lengte van 180

Deze avond ook applaus voor de
heer Eykelkamp die op de kop af al
40 jaar lang de geweren tijdens het
Deldense feest van munitie voorziet. Voorzitter G. Rossel tracteerde
hem op een fles geestrijk vocht. De
festiviteiten speelden zich op het
terrein van de familie Scheffer.
De uitslagen van de diverse
spelen waren:
Vogel schieten: l Theo Hamer,
schutterskoning; 2 Rinus Pelgrum
1.vleugel; 3 Elsbeth Regelink r.vleugel; 4 Gerrit Enzerink kop; 5 Evert
Maalderink staart.
Schieten vaste baan (heren): l Henri Eggink; 2 Wim Vruggink;
3 Frank Bloemendaal.
Idem (dames): l Erna Bloemendaal.
Vrije baan (heren): l Edwin Schouten; 2 Frank Bloemendaal; 3 Wilfried Hulshof.

Sjoelen: l Gerrie Groot Roessink;
2 Willem Oldenhave; 3 Theo Hamer.
Bolero: l Sebastiaan Hamer; 2 Torn
Roerdink; 3 Willem Oldenhave.
Kikkerspel: l Trees Enzerink;
2 Gerrie Groot Roessink; 3 Marieke
Rossel.
KINDEREN
Midgetgolf: l Niels Scheffer;
2 Frank Scheffer; 3 Monica Brummelman.
Pijltjes gooien: l Mariska En ze
rink; 2 Marlies Holtslag; 3 Monica
Brummelman
Kikkerslaan: l Suzanne Enzerink;
2 Jelle Leenen; 3 Monica Brummelmah.

Midgetgolf: l Andre Eggink;
2 Bennie Tiessink; 3 Gerrie Groot
Roessink.

Zondag 22 juli organiseert de
Deldense buurtvereniging een
fïetspuzzeltocht met een lengte
van ca. 25 kilometer. De start is
tussen 13.00-14.00 uur vanaf het
bedrijf van Willem Oldenhave.

kilometer, door het fraaie natuurschoon van de Achterhoek. Het
aantal deelnemers bedroeg 175.

Bij de dames ging deze prijs naar
mevr. Christel van Riswijk uit Tilburg 160 kilometer.

Voor dat de groep 's morgens te
gen achten afreisde, was er een instructieavond aan vooraf gegaan.
Ook kregen de deelnemers passende kleding, terwijl nog een extra
riem ter beveiliging was aangebracht. Toen het gezelschap in een
hotel in Assen arriveerde, werden

De prijs voor de club met het
grootst aantal deelnemers ging
naar 'buurman' Hamove uit Hengelo (13 deelnemers).

Vandaar uit ging het onder bege
leiding naar het circuit, waar zij
de dag van hun leven beleefden.
Zij werden in de VIP tent op een
buffet getrakteerd, terwijl men
tevens een kijkje in het rennerskwartier mocht nemen en konden
zij coureurs als v.d. Goorbergh,
Capirossi, Biaggi e.d. van dichtbij
bewonderen. Voor de begeleidende leden van de VAMC "De Graafschaprijders" uiteraard ook een
uitstapje waarop met plezier werd
terug gekeken.

Theater Onder de Molen
brengt Verhalen en muziek'
Woensdagavond 11 juli brengt
Theater Onder de Molen in Vorden een gevarieerd programma
met verhalen en muziek. De
troubadour Gery Groot Zwaaftink zal samen met de professionele gitarist Jan Guichelaar
nieuwe verhalen ten gehore
brengen. Inmiddels is Henk
Döll beroemd geworden met
zijn korte verhaal over 'De
mummie van de Farao'.
De schrijver en verhalenverteller
Peter Hoefnagels zal samen met
het huisorkest 'The Millsfathers',
bestaande uit de pianist Pieter Verhoef, de fameuze bassgitarist Karel Heidenis en de drummer Karl
Herwig, New Orleans en Memphis
bezoeken. Het was de ontdekking
van het jaar, toen een recensent
van zijn roman 'Dansen op het terras' opmerkte dat Peter Hoefna-

gels' boeken begeleid worden door
de grote jazz-standards. Het blijkt
dan dat hij van zijn achtste tot zijn
zestiende jaar zangles kreeg van
een negerin, een religieuze, dus
hij leerde eerst gospels zingen en
die zijn de basis van de jazz.
Hoefnagels' romans 'Dansen op
het terras' en 'De onbekende
bevrijding' zijn ook in het Duits
vertaald en worden binnenkort
uitgegeven door een grote uitgeverij in München. Hij zal er
enkele verhalen uit voorlezen. En
zingen dus. The Millsfothers de
bezoekers van de molen door de
straten van New Orleans.
Theater Onder de Molen is gevestigd aan de Lindeseweg 29 in
Vorden.
Reserveren via (0575) 55 69 87 of
bij de VW in Vorden.

Willem Eijerkamp
benoemd bij
Rabobank Nederland
Per l september aanstaande is
dhr. WMJ. (Willem) Eijerkamp
benoemd in een managementfunctie bij Rabobank Nederland.
De heer Eijerkamp is drie jaar
werkzaam geweest als Onderdirecteur Bedrijven bij de Rabobank
Graafschap-West. In de afgelopen

NISSAN
De prijs voor de verst komende
deelnemer werd gewonnen door
dhr. Koos Kraakman uit Bobeldijk
(Noord-Holland) 230 kilometer.

zij daar verwelkomd door dhr. W.
Bielderman uit Vorden, die zitting
heeft in de "Stichting Circuit
Assen".

drie jaar heeft de bank een uitstekende ontwikkeling doorgemaakt,
die zeker mede te danken is aan de
inzet van de heer Eijerkamp.
Hij zal per genoemde datum worden opgevolgd door D. (Dries) Kasper. De heer Kasper woont nu nog
in Dronten, maar zal zich binnen
afzienbare tijd gaan vestigen in
het werkgebied van de bank.

Het team van autospecialisten

www.herwers.nl

Een heerlijk frisse zomertractatie bij onze banketbakker: de

Aardbeientijgersoes
van f2,75 voor

FrêdBÖsïëJ

f2,50

Specialiteit:

zwanehalzen

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

FredBosvelt
Buig. GaUeestraat 6, Vonden, telefoon 551750

Contactjes?
THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JTVorden - Telefoon 0575-552532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

VERPACHTING
BIJ INSCHRIJVING
Namens de Inter Parochiële Caritas Instelling te
Zutphen wordt eenmalig voor de duur van twee jaren en zes maanden, met de mogelijkheid van verlening, in pacht uitgegeven circa 2,3 hectare landbouwgrond.
Tevens wordt te koop aangeboden een referentiehoeveelheid melk van 11.096 kg met een vetpercentage van 4,25%.
Deze eenmalige verpachting en verkoop van melkquotum geschiedt bij inschrijving.
Nadere inlichtingen en inschrijfformulieren
te verkrijgen bij

Maalderinj(!Vj
LutklWillink

RcntiriMiur

"""
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Makelaars en beëdigd Rentmeesters

Hoofdstraat 102 te Terborg tel: 0315-395420

Al begint de nieuwe supermarkt reeds te wennen . .. onze
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EXTRA AANBIEDINGEN
BLIJVEN U VERRASSEN
5

£98 s

kilo

nu

per stuk

van 12.95 voor

6 x 0,3 liter + glas

95 8
S

nu

Pepsi, Sisi, 7-Up
flessen halen

1,5 liter

flessen betalen

Dobbelman
3,4 kilo

van 19,99 nu

12

Bloemkool

69

per stuk

Openingstijden:
maandag 2 juli de hele dag 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.

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

oh

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

PYAMA'S
(korte broek)

49,95

GALL^ GALL

Jansen & gal jj
autoschadebedriif

m

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
Autoglasservice - Leenauto gratis eto.
- - .

BOVtf

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon 0575-571660

lNG

KOSTUUMS / KOLBERTS
PANTALONS / JEANS
JASSEN/JACKS
TRUIEN / SWEATSHIRTS
OVERHEMDEN / POLO'S

T-SHIRTS 2 «oor 35,OO

SLIPS 2 «oor
SINGLETS
2 voor

27,50
25,00

l
i
w

Albert Heijn en Gall en Gall
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205

s
S

nu

Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

8
S
S
S
•K

49

Café-restaurant • Kegel- en zalencentrum

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

8.

s
ss

2.5 lemon of pink grapefruit f
f99 \

l

• sfeervol è la carte restaurant
• diverse zalen voor feesten en partijen
• tevens kegelbanen, oud-hollandse spelen,
klompjesgolf, klootschieten,
barbecue, steengrill

8.

mannenmode

Spalstraat 7-9 Hengelo (Gld.) Tel. 0575-461383

8
8
8
8

Zilveren jubileum
'De Vordering'

Nat en droog
Zomerspektakel
Kranenburg
Alles wat je in Nederland maar
onder "zomerse weersomstandigheden" mag verwachten,
waren het afgelopen weekend
verpakt in "Zomerspektakel
Kranenburg".Het vogelschieten
en gavelgooien op vrijdagavond
onder ideale weersomstandigheden.
Op de slotavond tijdens het bosfeest eveneens prima weersomstandigheden. Tussendoor, op zaterdagmiddag tijdens de kinderspelen was het "huilen met de pet
op" en werden de kinderen in notime letterlijk weggespoeld.
Het "Zomerspektakel Kranenburg" werd gezamenlijk georganiseerd door de Stichting Collectief
Kranenburg (CCK), Kranenburgs
Belang en het Kranenburgs Carnaval. De festiviteiten begonnen op
vrijdagavond met het vogelschie
ten in het Jonkersbos.
De ruim 60 deelnemers konden
hun schuttershart ophalen, want
pas na 12 ronden gelukte het Willem Schmitz de vogel van de paal
te schieten.

Toen Burgemeester de heer M.
Vunderink in januari 1976 de
officiële opening verrichtte van
de katholieke basisschool "De
Vordering", waren daar heel
wat gesprekken en emoties aan
vooraf gegaan.
In de Kranenburg was toen de katholieke Antoniusschool gevestigd. Op gegeven moment deed
zich daar het verschijnsel voor dat
diverse ouders, woonachtig in het
dorp, hun kinderen, vanwege de
afstand, niet meer naar de Antoniusschool stuurden maar naar hetzij de openbare basisschool hetzij
naar de bijzondere school Het Hoge. In elk geval naar scholen "dichterbij huis".
Er werd toen een handtekeningenactie op touw gezet met de bedoeling om in het dorp een katholieke
school te bouwen. Een succesvolle
actie, zo bleek. Het resultaat was
dat in 1974 in een gedeelte van de
Christus Koningkerk met een kleuterklas werd begonnen. Toenmalig
kleuterleidster mevr. A. Harterink
runde deze kleuterklas in haar
eentjeAugustus 1975 werd begonnen met een lagere school, eveneens in een afgetimmerd gedeelte
van de kerk. Totaal circa 50 leerlingen.
De leerkrachten waren: mevr. A.
Harterink (kleuters), mevr. M. van
Lith (klas 1), dhr. G. Oosterlaken
(klas 2/3) en Louis Overmars (klas
4/5). Intussen was men al begonnen met de bouw van de school
"De Vordering", op een stukje
grond, behorend aan de kat. Kerk.
Daarvoor moest eerst nog een
stukje bos gekapt worden.
Dhr. G. Oosterlaken, groepsleerkracht van "het eerste uur" heeft
de school vanaf de oprichting zien
doorgroeien naar een school die
anno 2001 circa 160 leerlingen
telt. "Een school die haar bestaan
volop heeft bewezen", zo blikt Oosterlaken terug. "De Vordering" is
qua leerlingen te vergelijken met
de openbare basisschool. De bijzondere school "Het Hoge" is daarentegen dubbel zo groot.
Dhr. G. Oosterlaken: " De komende
jaren zie ik het aantal leerlingen
bij "De Vordering" nog wel stijgen.
Dan toch zullen wij op langere ter-

mijn, door de vergrijzing van de
Vordense bevolking, er rekening
mee moeten houden dat het aantal leerlingen zal afnemen. Gelukkig is het thans nog niet zover"!
Gerard Oosterlaken heeft zo'n 20
jaar samengewerkt met Louis
Overmars, die een aantal jaren ge
leden gebruik heeft gemaakt van
de VUT regeling.
Over hem zegt dhr. G. Oosterlaken:
"Louis Overmars heeft veel voor de
school betekend. Naast zijn taak
als onderwijzer, ook een directietaak. Gezien de groei van de school
een drukke taak. Wanneer Louis
zich met directie-aangelegenheden bezig hield, nam zijn echtgenote de onderwijzende taak
waar", aldus dhr. G. Oosterlaken.
Twee jaar na de oprichting van de
school gingen er twee leerkrachten weg en kwamen er vier voor te
rug, zo groeide de school in die be
ginjaren. (In 1997 waren er ca. 120
leerlingen). Thans heeft de school
9 leerkrachten. Directeur mevr. M.
Schotman en de groepsleerkrachten mevr. L Wanders, mevr. M. Olyslager, mevr. M. Hafkamp, dhr. G.
Oosterlaken en dhr. G. Rack als de
"fulltimers". Daarnaast de partimers mevr. S. v.d. Tol, mevr. G. Kelderman, mevr. J. Gotink en mevr.
E. Dusseldorp. De laatste twee fungeren als invalkracht.
FEESTPROGRAMMA
Ter gelegenheid van het 25 jarig
bestaan van de school "De Vorde
ring" heeft de feestcommissie een
speciaal programma in elkaar ge
sleuteld dat op donderdag 12 juli
begint en dat op woensdag 18 juli
aanstaande eindigt. Donderdagochtend 12 juli wordt de vlag ge
hesen door de oudste en jongste
leerling Lilian Engel en Thara Rutgers.
Na dit openingsgebeuren gaat de
school op pad voor een tweedaags
bosfeestspektakel met als centraal
thema "Survival". Dit speelt zich
af op en rond manege Heuvelink
aan de Hamelandweg. Daar zullen
de groepen 3 t/m 8 overnachten.
De kleuters zullen op school slapen. Het bosfeestprogramma staat
bol van allerlei survivalopdrachten zoals een picknick, tentopbouw, poppenkast, schminck,

kampvuur, muziek en nachtspelen. Dit gaat door tot en met vrijdagnacht, waarna de jeugd het
daarop volgende weekend hoogstwaarschijnlijk zal benutten om
het tekort aan slaap in te halen!
Vrijdagavond 13 juli worden ouders, oud- leerlingen en andere be
langstellenden uitgenodigd voor
een feestavond in het Dorpscentrum, waar de leerkrachten samen
met groep 8 de musical "Windkracht 8" zullen opvoeren. De gasten wacht die avond nog een verrassing. Ongetwijfeld zullen er
veel herinneringen worden opge
haald. Er is een fototentoonstelling, terwijl oud- leerling Danny
Teunissen de mogelijkheid biedt
een dansje te maken.
De organisatie wil graag een globaal idee krijgen van het aantal
gasten op deze avond en vraagt
dan ook alle oud-leerlingen, oudouders en andere belangstellenden hun komst vooraf kenbaar te
maken via telf. 0575 - 552910. De
huidige ouders krijgen via school
een invulstrookje om zich op te ge
ven voor deze avond, die niet be
doeld is voor de huidige leerlingen
van de school. Voor hen wordt de
musical woensdag 18 juli in school
opgevoerd.
Maandag 16 juli rekenen de feestvierders op zonnig weer. Dan vindt
er in het Graaf Otto bad te
Zutphen een zwemfestijn plaats.
Een dag met zowel binnen- als buiten, volop waterplezier, waarbij de
nodige tractaties niet zullen ontbreken. Voor dinsdag 17 juli staat
er een fotospeurtocht door Vorden
op het programma. Met in de
hand een routebeschrijving zullen
onderweg een aantal opdrachten
uitgevoerd moeten worden en al
speurend "undercoverfoto's" van
sinistere figuren ontdekt en ontmaskerd dienen te worden.
De feestweek ter gelegenheid van
het 25 jarig schooljubileum wordt
woensdag 18 juli besloten met de
opvoering van bovengenoemde
musical "Windkracht 8" voor alle
leerlingen van groep l t/m 7, die
hun juf of meester in een wel heel
andere hoedanigheid kunnen
zien. Met het strijken van de vlag
komt dan een eind aan een uitge
breide jubileumviering.

Dus werd dhr. Schmitz de nieuwe
schutterskoning; 2 Jan Groot Jebbink l.vleugel; 3 Suzanne Nijenhuis r.vleugel; 4 Rene Kamperman
kop; 5 Rene Kappert staart. Bij het
gavelgooien ging de eerste prijs
naar Arjan Berenpas. Op een
gedeelde tweede plaats Henk
Fleming en Safar.
Na afloop volgde nog een gezellig
samenzijn met een muzikaal
"toetje".

De zaterdagmiddag was ingepland
voor de kinderfeesten. In totaal
kwamen er 70 kinderen naar het
pannekoekenrestaurant waar op
de parkeerplaats aan de achterzijde voor de kinderen diverse
spelletjes werden georganiseerd.
Ook bestond de mogelijkheid een
ritje op een pony te maken. Er was
een groot luchtkussen, terwijl natuurlijk ook de suikerspin niet
ontbrak. Echter Pluvius meende
roet in het eten te moeten gooien.
Gigantische hoosbuien deden
kinderen en organisatie het
restaurant in vluchten. Toch geen
chagrijnige gezichten, welnee, de
tractaties vergoedden alles. De
prijzen die voor de winnaars van
de spelletjes bestemd waren,
werden nu verloot. Voor de zaterdagavond stond in het Jonkersbos
het "Bosfeest" op het programma.
Voor dat het feest begon was het
voor de organisatie keihard werken geblazen. Om het terrein
begaanbaar te maken, werd er
zo'n tien kuub zand aangebracht.
Helaas voor de organisatie waren
de plensbuien van 's middags voor
velen toch blijkbaar een reden om
thuis te blijven en was daardoor
de belangstelling matig. De thuisblijvers hebben daardoor wel wat
gemist want het was in het Jonkersbos bere-gezellig. Mede te danken aan de band "Het gebroken
Hartje" die de ene na de andere
smartlap over het publiek heen
strooide. Een publiek dat ook diverse keren de microfoon onder de
neus kreeg, om mee te galmen in
het Kranenburgse Jonkersbos.

o l • ti e varia
Snelheidscontroles:
50 km/uur. Vorden, Zutphenseweg,
26 juni, tussen 10.00-12.00 uur.
Aantal passanten: 575.
Aantal overtredingen: 14.
Hoogst gemeten snelheid: 63 km/h.
50 km/uur, Vorden, De Horsterkamp,
26 juni tussen 13.00-15.00 uur.
Aantal passanten: 341.
Aantal overtredingen: 34.
Hoogst gemeten snelheid: 83 km/h.
Vierakker, Koekoekstraat
28 juni omstreeks 8.41 uur
Brand in kippenschuur
Er stond een kippenschuur zonder
dieren in brand. De brandweer had
het vuur al snel onder controle.
Vrijdag 22 juni
Er is gecontroleerd op het gebruik
van alcohol. In totaal hebben 5
personen moeten blazen. Geen
van allen hadden (teveel) alcohol
genuttigd.
Op de Warkenseweg heeft zich een
aanrijding voorgedaan tussen 2
personenauto's. Doordat één be
stuurder niet volledig rechts hield
ontstond tussen beide voertuigen
een aanrijding. Er deden zich geen
persoonlijke ongelukken voor.
Er is aangifte gedaan van vernie
ling van een fiets. Deze was ge
stald bij het station in Vorden. 's
Middags bleek de fiets te zijn verdwenen. Een week later stond de
fiets weer bij het station, maar ble
ken beide banden kapot gesneden
en was het slot vernield.
Maandag 25 juni
Aan de Berend van Hackfortweg
zijn in de nacht van zaterdag op
zondag van diverse auto's de spie
gels kapot getrapt.

In diezelfde nacht is er ook een
spiegel van een auto getrapt die ge
parkeerd stond aan de Brinkerhof.
Er zijn ook auto's vernield aan het
Weppel. Hierbij zijn er naast het
kapot trappen van spiegels ook
auto's bekrast.
Dinsdag 26 juni
Op de Zutphenseweg is er gecontroleerd op snelheid tussen 10-12 uur.
Hier geldt een maximumsnelheid
van 50 km/h. In totaal waren er 575
passanten. Hiervan reden 14 te hard
(drempel van 58 km/h). De hoogst
gemeten snelheid was 63 km/h.
Op de Horsterkamp is tussen 13-15
uur binnen de bebouwde kom op
de snelheid gecontroleerd (drempel van 58 km/h). Er waren in totaal 341 passanten, hiervan jeden
er 34 te hard. De hoogst gemeten
snelheid was 83 km/h.
's Nachts is er gecontroleerd op
alcoholgebruik, drie bestuurders
hebben geblazen. Geen van hen
had gedronken.
Woensdag 27 juni
Een man was zijn kat al een dag
kwijt, toen hij opeens gemiauw
hoorde uit de schuur van de buurvrouw. Aangezien de buurvrouw
afwezig was, heeft hij in overleg
met de politie de deur van de
schuur geforceerd.
Donderdag 28 juni
Er is brand geweest in een kippenschuur in Vierakker. In de schuur
bleken geen dieren te zitten. De
brandweer was snel ter plaatse en
had het vuur vlot onder controle.
Gevonden voorwerpen
- Geschakelde armband, goudkl.
Verloren
- Zwarte herenportemonnee

MVOB
Bouwopleidingen
B ORCUL O
DE OPLEIDINGSBEDRIJVEN
werken samen in de regio:

Metselen Timmeren Werkplaatstimmeren
Voegen Tegelzetten
Bel voor een afspraak!

Borculo & Lichtenvoorde
Lochem
Borculo
Eibergen
Neede
Ruurlo
en Vorden

Kom eens in Borculo of Lichtenvoorde kijken,
want wij kunnen de volgende opleidingen bieden:

Aalten
Beltrum
Groenlo
Lichtenvoorde
en Winterswijk

Wat kun je bij ons verwachten?
Vier dagen werken en een dag naar een Regionaal
Opleidings Centrum. Er wordt vijf dagen loon betaald!!

Wie kan er bij ons terecht ?
Iedereen die belangstelling heeft voor een baan en
opleiding in de bouwnijverheid is van harte welkom.
SWV "De Bouwopleiding"
A. Schweitzerstraat 27
Lichtenvoorde
0544-3761 86
e-mail:
bouwopleiding.og@intrabouw.nl

NVOB Opleidingsbedrijl "De Achterhoek"
Bosberg 21
Borculo
0545-274777

e-mail: nvob@worldonline.nl
website: www.nvob-achterhoek.nl

Samenwerkingsverband De Bouwopleiding
Oost-Gelderland en Opleidingsbedrijf
De Achterhoek bundelen de krachten
BORCULO-LICHTENVOORDE
Samenwerkingsverband De Bouwopleiding Oost-Gelderland in Lichtenvoorde
en Opleidingsbedrijf De Achterhoek in
Borculo bundelen de krachten. De intensieve samenwerking moet resulteren in
een gerichte werving onder jonge scholieren en het gezamenlijk aanbieden van
cursussen.
Er is een groot tekort aan geschoolde
bouwvakkers. Om het probleem op te
lossen wil de sector nog meer gericht gaan
werven onder schoolverlaters. "De bouw
biedt vele mogelijkheden", vertelt Henk
te Seile, voorzitter van De Bouwopleiding
Oost-Gelderland. "Er zijn zoveel verschillende beroepen en werkzaamheden", vult
voorzitter Henk Huiskamp van Opleidingsbedrijf De Achterhoek aan. "Dat is
niet bij iedereen bekend. In de bouw valt
van alles te doen. Schoolverlaters vinden
er altijd wat. Daar willen we de nadruk
op leggen." Maar ook de carrièremogelijkheden zijn goed te noemen, "Het is
een leuke en afwisselende bedrijfstak met
verschillende beroepen waar je goed kunt
verdienen. Dat wordt nog wel eens onderschat", meent Te Selle.
Wa^m hebben De Bouwopleiding
ppst-Gelderland m Lichtenvoorde en
Opleidingsbedrijf De Achterhoek in Borculo ëigénl i jk voor samen werki ng gekosen? Huiskamp; "We opereren in dezelfde
streek en hebben dezelfde doelgroep.
Door de samenwerking hoef je niet alles
alleen te doen en alles opnieuw uk te vin-;
den. Er zijn zoveel raakvlakken;" Volgens
IV Sélle biedt de krachtenbundeling veel
goeds. "Je profiteert van eikaars déskBril
dighetd* maar ook praktisch valt er goed
samen te werken; Je kunt bijvoorbeeld

schuiven met leermeesters." Ook het cursussenaanbod kan gecombineerd worden
waardoor de scholing voor volwassenen
organisatorisch beter verloopt. Maar ook
de voorlichting naar scholen toe verbetert
door de samenwerking. "En dat is heel
voornaam. Werving onder schoolverlaters
is momenteel het speerpunt in ons gezamenlijk beleid", menen de beide voorzitters. De gecertificeerde opleidingscentra
in Borculo en Lichtenvoorde bieden kwalitatief hoogwaardige opleidingen in de
bouw aan. Leerlingen zijn door het grote
netwerk van de circa honderd aangesloten
NVOB-aannemersbedrijven
verzekerd
van een praktijkopleiding zonder onderbrekingen. Ze doen ervaring op bij minimaal vier bedrijven en kunnen op die
manier ontdekken welk bedrijf het beste
bij ze past. Na twee tot vier jaar gegarandeerd werken en leren beschikken ze over
de benodigde vakkennis en kunnen ze aan
de slag. De volgende gemeenten zijn
betrokken bij NVOB Oost-Nederland en
De Befkel$treek: Winterswijk, Aalten,
Lichtenvoorde,
Groenlo,
Eibergen,
Neede, Borculo, Ruurlo, Lochem en Vor-

NVOB
Nederlands Verbond van Önderiri de Bouwn i (verheid;:
(HVOB) 4s ,./. Nederlands-: grootste!;
onck-m«trriejj$ofgart;jsatie in l^lbÉ^Bii:!
Ruim 4.000 bouwbedrijven door het
hele land verspreid zijn aangesloten
bij het NVOB, Dat betekent dat rond
procent van aller tiitvöeretï<É;:;

bouwbedrijven lid is van het NVOB,
De NVOB-üarinemer is te herkenden
aan het NVOB-logo op onder meer
briefpapier, busjes en bouwborderi. In
Borculo opereert de NVOB-afdeling
De Berkéistreek ea in lichtènvoordé
NVOB-aiyeling
Gelderland-Oost,
Beide -afdelingen verzorgen opleidingen voor nieuw personeel. Uit deze
twee afdelingen zijn de opleid i ngsbe-'
drijven ontstaan.

Een goede planning
is het halve werk
Voor de familie Christiansen worden dromen waarheid. Vader Paul start binnenkort zijn eigen advieskantoor en het
gezin is onlangs uitgebreid met een
gezonde tweeling. Alleen een goede werkruimte en een extra slaapkamer ontbreken nog op het verlanglijstje. Verbouwen
dus!
Maar wel met beleid... we hebben overwogen te verhuizen. Maar eigelijk zijn
we ontzettend verknocht aan ons stekkie.
De oudste Joris is hier geboren, aldus
Paul. Er is genoeg ruimte; de garage kan
kantoorruimte worden en de zolder is
groot genoeg voor een vierde slaapkamer.
Om alle woonwensen waar te maken, is
een behoorlijke verbouwing nodig eerdere verbouwingsperikelen besluiten Paul
en zijn vrouw Eline de zaken deze keer
verstandig aan te pakken.
Gewaarschuwd door een De vorige verbouwing was een ramp, verzucht Eline.
Ik was drie maanden zwanger en ruim
voor de uitgerekende datum zouden we
verhuizen. Maar alles ging mis wat er
mis kon gaan. De aannemer die we wilden had geen ruimte in zijn agenda, het
vroor twee weken waardoor het buitenwerk stil lag, en zo kan ik nog wel even
doorgaan.
Uiteindelijk zijn we een week voor Joris
geboorte verhuisd. Dat nooit weer! Hoe

we het nu aanpakken? Plannen luidt ons
toverwoord
Aannemer verzorgt regie
Ruim van te voren is de aannemer benaderd. Paul; een NVOB aannemer, want
dan weet je dat er een betrouwbare organisatie achter staat. Samen met hem hebben we afgestemd wat onze wensen zijn
en gekeken hoeveel tijd er nodig is.
Want er komt zoveel kijken. Je hebt niet
alleen met de aannemer zelf te maken; hij
moet ook weer onderaannemers inschakelen, bijvoorbeeld voor het installeren van
de Cv-ketel. Het is heel prettig dat onze
aannemer de regie over het geheel in handen heeft
Zelf heb je daar toch niet echt kijk op.
Hij heeft bijvoorbeeld ook geholpen bij
de aanvraag van de bouwvergunning voor
de uitbouw op zolder. Wij hebben er
nooit bij stilgestaan dat zoiets weken kan
duren. Alle afspraken staan nu zwart op
wit in de Verbouwingsovereenkomst.
Deze keer weten we dus wat ons te wachten staat en kunnen we alles daarop
afstemmen. Zodat we straks niet de huiskamer vol hoeven te bouwen met kantoormeubilair en ledikantjes. En dus ik
kan rustig genieten van mijn baby's,
lacht Eline.

AANKONDIGING
IX- volgende kc-er, dar wordt in weck 36,
ruimschoots aandacht voor de werkplaatstimmerman

Telefoon 0573-451306

v.o.f.
schoorsteenveegbedrijf

Tel. 0314-622267
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

BP

KANTERS
BELLEN!

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

Zomeren
weekerid

en/ 8juli
a.s
i**

Zaterdag 7 juli en zondag 8 juli is er weer Zomermarkt in Lichtenvoorde. Twee dagen lang is er in het dorp volop spektakel. De opvolger van het bungyjumpen komt naar lichtenvoorde: het Ballonspringen, ook wel Para-bouncing, Cloudhopping of Sky-walking genoemd. Door zich af te zetten van de grond, maken de deelnemers een sprong van maar liefst 50 meter en leren ze Lichtenvoorde eens van een heel andere kant kennen.
Het ballonspringen bestaat nu 2
jaar en is vanaf het begin een
groot succes in Amerika. Zonder
groot gevaar kan jong en oud zich
hieraan wagen, dit in tegen-stelling tot de meeste andere funsporten. Het is absoluut veilig en tegelijkertijd een grote sensatie om op
zo'n hoogte een luchtwandeling
te maken.
BRADERIE
Verder is er natuurlijk twee dagen
markt met veel kramen en ook is
er een lunapark. Zo'n 150 kraamhouders hebben zich al aangemeld en er is dus volop keus.
Zaterdagmorgen is er een kinderrommelmarkt op de Varkensmarkt-en wie iets voor een paar
cent wil kopen, kan wellicht hier
zijn slag slaan. Zondag is er weer
het standwerkersconcours, waaraan 15 deelnemers meedoen.
MUZIEK
Natuurlijk is er deze dagen ook
volop muziek: de zanger Buddy,
de Sleppers uit Ruurlo met hun
gezellige feestmuziek die op
humoristische wijze gebracht
wordt, zaterdagavond treedt de
Trainband op en de band Men In
Black zal zondagavond het

MEERJARENPLAN
Het Achterhoeks Bureau voor Toerisme (ABT) is bijzonder tevreden
met dit resultaat. Deze organisatie
bracht in 1994 een meerjaren-activiteitenplan uit met als doelstelling het bereiken van een aandeel
van vijf procent van de binnenlandse vakantiemarkt binnen vijf
jaar. Het aandeel bedroeg toen
twee procent. In nauwe samenwerking met het toeristisch bedrijfsleven, Achterhoekse gemeenten en VW's en het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme is dat
plan uitgevoerd. De activiteiten
waren thematisch (bijvoorbeeld
fietsen, wandelen, wild eten) en
sectoraal (acties in samenwerking
met hotels, campings of dagattracties) opgezet en vrijwel geheel gericht op de binnenlandse markt.
GROEI
In 1999 zat de groei het sterkst in
de lange vakanties (meer dan drie
nachten). Dit bleek over het jaar
2000 nog sterker. Het aantal korte
vakanties (een tot drie overnachtingen) is gedaald ten gunste van
de langere vakanties. Het blijkt

KINDEREN
De kinderen worden echt bij de
voorstelling betrokken, maar het
belangrijkste is toch dat zij lekker
kunnen lachen.
De kaarten zijn alleen in de voorverkoop te verkrijgen bij slager
Hubers in Lichtenvoorde. Verder
zijn natuurlijk beide dagen veel
winkels geopend en kunt u gezellig
met het hele gezin inkopen doen.

Uilen op Hackfort

Onderzoek wijst uit:

Het toerisme in de Achterhoek
is in 2000 opnieuw sterk gegroeid. Dat blijkt uit het Continu Vakantie Onderzoek (GVO),
dat onlangs is verschenen. De
Achterhoek heeft haar in 1999
bereikte achtste plaats binnen
de top tien van binnenlandse
vakantiebestemmingen weten
te versterken. In 1997 bezette de
Achterhoek nog de twaalfde
plaats tegenover in 1998 de negende. Het aandeel van de Achterhoek bedraagt over 2000 vijf
procent, wat overeenkomt met
meer dan 5,1 miljoen overnachtingen. In 1997 was dat nog vier
procent met 3,3 miljoen overnachtingen. Een stijging van
liefst zestig procent over vier
jaar! Het Achterhoeks Bureau
voor Toerisme ziet in dit resultaat een verdere verzilvering
van haar promotie-inspanningen van de laatste jaren.

publiek op de Markt vermaken.
Zondagmiddag staan er ook weer
levende beelden, zo zijn er o.a. de
Nederlandse Kampioenen van
1998 en 2000 aanwezig. Een
Romeins soldaat, het bronzen
beeld van Henk van Zanten, maar
ook de Griekse goden Bacchus en
Pallas Athene kunt u zomaar
tegenkomen in de straten van
Lichtenvoorde. Op velerlei verzoek is ook toneelvereniging
Advendo weer van de partij met
o.a. sketches van Kabouter Plop.
Voor de kinderen is er ook het
clownstrio Lou Lou. Zij geven een
aantal voorstellingen in hun spe
ciale tent op de parkeerplaats aan
de Rapenburgsestraat. Mede door
hun de cirkustent krijgen de voorstellingen een geheel eigen sfeer.

dus, dat er meer toeristen komen,
die ook nog eens langer in de
streek blijven. Het ABT is uiteraard
niet van plan om nu op de letterlijke lauweren te rusten, maar
blijft actief om ook nieuwe markten aan te boren. Speerpunten zijn
de toenemende belangstelling
voor een vakantie op het platteland, verdere uitbreiding van het
aanbod voor een actieve vakantie
en optimalisering van het gebruik
van nieuwe media.
ONDERZOEK
Het CVO wordt beheerd door het
Nederlands Bureau voor Toerisme
en het Nederlands Research Instituut voor Toerisme en Recreatie
en wordt vier maal per jaar gemeten. Binnen het onderzoek wordt
onderscheid gemaakt tussen korte
en lange vakanties. Korte vakanties kennen een of meer overnachtingen; lange vakanties minimaal
vier overnachtingen. Het aantal
overnachtingen in eigen land bedroeg 95 miljoen. In de Achterhoek kwam het aantal overnachtingen uit op 5,1 miljoen.
BESTEDINGEN
Belangrijk punt is hoeveel die toeristen daadwerkelijk ik het vakantiegebied besteden. Toerisme is
een belangrijke economische activiteit. Per dag besteedt de toerist
een bedrag van f 37,60. Omgerekend betekent dit per vakantie een
bedrag van f 315,50 per persoon.
Wanneer nu de rekensom wordt
gemaakt blijkt er ruim f 218 miljoen gulden direct aan het toerisme in de Achterhoek te zijn besteed. Voor het indirecte effect (de
ontvangen gulden wordt door het
toeristische bedrijf vervolgens
weer besteed aan toeleveranciers)
mag dit bedrag nog eens met een
factor worden vermenigvuldigd.
KORT EN LANG
Wanneer een splitsing wordt ge
maakt tussen korte en lange vakanties, dan blijkt dat het aandeel
van de Achterhoek op het gebied
van de doorgebrachte lange vakan-

ties het sterkst is gegroeid. Ten opzichte van 1999 werden er vierentwintig procent meer lange vakanties in de Achterhoek doorgebracht, waarmee een aandeel van
5% van de lange vakantiemarkt
(de achtste plaats!) is bereikt. In
aantallen: ruim 4,3 miljoen overnachtingen. Het aantal doorgebrachte korte vakanties nam iets
af tot driekwart miljoen overnachtingen. Het aantal door buitenlanders in de Achterhoek doorgebrachte vakanties is overigens
marginaal.

Vereniging Natuurmonumenten organiseert op woensdagavond 11 juli op landgoed Hackfort een thema-avond over uilen. Na een dialezing in de nabijgelegen werkschuur volgt
een wandeling over het landgoed. Het circa drie uur durende programma begint bij de
watermolen voor kasteel Hackfort, Baakseweg 8 te Vorden.
Deelname is voor leden van Natuurmonumenten gratis. Wegens de verwachte grote belangstelling is reservering verplicht. Bel hiervoor de Ledenservice, tel. 0356559911.
KENNERS

BELANGRIJKSTE
BESTEMMINGEN
Traditiegetrouw worden de meeste binnenlandse vakanties doorgebracht in de Noordzeebadplaatsen
en op de zandgronden in NoordNederland (14% resp. 11%). De Ve
luwe en West- en Midden-Brabant
bezetten de derde en vierde plaats
(11% en 10%). Twen te en Salland
halen samen 8%. Oost-Brabant en
Noord/Midden Limburg ontvangen totaal 7%. De gezamenlijke
Waddeneilanden scoren 6%. De
Achterhoek is Zuid Limburg de
finitief voorbijgestreefd en bezet
hiermee de achtste plaats (5,4%).
Zuid Limburg ontvangt 4% van de
binnenlandse vakantiegangers.
HET WEER
In het CVO is ook bekeken welke
invloed het weer heeft op de binnenlandse vakanties. Hoewel bij
slechter zomerweer in de pers de
suggestie wordt gewekt, dat de Ne
derlanders massaal op de vlucht
slaan naar het buitenland blijkt
dit in de praktijk onwaar. In relatief slechte zomers blijkt het maximale negatieve effect voor de binnenlandse vakantiemarkt slechts
vijf procent.
Bijna 90% van de buitenlandgangers blijkt al ruim voor de vakantie besloten te hebben voor een
buitenlandse reis. En van de reste
rende groep die dat in slechte zomers alsnog deed verloor ons land
maar een derde vanwege dat weer.

De avond wordt verzorgd door de
heren Wassink en Westendorp. Zij
zijn respectievelijk vogelkenner/ onderzoeker en boswachter van
Natuurmonumenten in de Graafschap. Hun gezamenlijke kennis
garandeert een boeiende en leerzame avond!

HOLENBROEDERS
Op Hackfort komen verschillende
soorten uilen voor. ledere soort
stelt eigen eisen aan de leefomge
ving, zowel voor wat betreft de
nestmogelijkheden als het voedselaanbod. Het zijn allen holenbroeders; ze bouwen hun tfesten
in holtes in oude bomen of op be
sloten plekken in (oude) huizen,
boerderijen of kerktorens.
SPOREN
De excursieleiders weten de plekken waar de kans op het zien van
uilen het grootst is. Garantie op
het zien van deze nachtdieren
kunnen zij niet geven, maar groter
is wel de kans op het vinden van
sporen zoals braakballen.
Ondertussen kan men genieten
van de geur van kamperfoelie die
nachtvlinders aantrekt, de avondsfeer en de verhalen van de boswachter over het landgoed en haar
vroegere bewoners.

MKZ hulplijn
ZorgGroep
Oost-Nederland
De MKZ hulplijn voor agrariërs
is met ingang van l juli jl.
beëindigd.
Nadat op 27 maart jl. de telefonische hulplijn voor agrariërs in verband met ondersteuning bij psychosociale problemen ten gevolge
van het optreden van mond- en
klauwzeer was opgestart, heeft de
ZorgGroep Oost-Nederland het be
sluit genomen de lijn met ingang
van l juli op te heffen.
De 24-uurs hulplijn heeft circa 25
reacties gehad met hulpvragen

van verschillende aard. Het geringe animo wordt mede veroorzaakt
doordat de agrariërs elkaar onderling heel goed hebben opgevangen.
Daarbij komt ook dat de meeste
hulp op lange termijn nodig zal
zijn. De verdere consequenties van
de crisis zijn op dit moment van
psychosociale problemen nog niet
te overzien.
Het maatschappelijk werk blijft
vanzelfsprekend bereikbaar tijdens de open spreekuren op het
adres in uw gemeente.

MAZDA 626 WAGON
voor de prijs van een 626 Hatchback!
"vanaf de comfort-uitvoering

Laat
niet
vallen
In ons land wordt l op de 150

mensen getroffen door epilepsie.
l let Nationaal Epilepsie Fonds
staat voor wetenschappelijk onder/oek, voorlichting via een infolijn,

folders en brochures, begeleide
vakantieactiviteitcn, individuele
h u l p en epilepsieppojecten in
ontwikkelingslanden.
Vragen over epilepsie?
Bel de Epilepsie Infolijn:

lilZDA 626 1.8 COMFORT AIRC

iü VOOR

19,510,28

NU DIRECT UIT

0900-821.24.11

Nationaal Epilepsie Fonds
I'osihus270.
3WOUB Houten
www.epilepsiefonds.nl

MET VOLOP INRUILVOORDEEL!
^p centrale deurvergrendeling
^| startonderbreker

Word donateur.
Er is nog zoveel te doen.

^) anti-blokkeer remsysteem (ABS)

^) elektrische ramen vóór

fp bestuurders- en passagiersairbag

^ elektrisch bedienbare spiegels

^| airconditioning

Autobedrijf Lenselink
Gelderhorst 5 - 7207 BH Zutphen - Telefoon 0575-572032 - Fax 0575-572073
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur.
Internet: www.mazda.nl/lenselink-zutphen - Email: info.0041@mazdanet.nl
Schoolstraat 11 - 7211 BA Eefde - Telefoon 0575-512834 - Fax 0575-542008
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur

Internet: www.mazda.nl/lenselink-eefde

- Email: info.1041@mazdanet.nl

GENOEMDE PRIJS IS EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. VERWIJDERINGSBIJDRAGE DRIE JAAR GARANTIE TOT EEN MAXIMUM VAN 100000 KILOMETER. DRIE JAAR LAKGARAN1IE Z t S JAAR GARANTIE TEGEN DOORHOESTEN VAN BINNENUIT. DRIE JAAR MAZDA
EUROSERvltt. BRANDSTOFVERBRUIK: 5.9-9,1 LITER/100 KM (T OP 11-16.9). C02-EM!SSIE 165-341 G/KM. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN AFGEBEELD* AUTO WIJKT AF VAN STANDMRDUITVOERJNG

Standhouders gevraagd
vlooienmarkt.
Donderdag 19 juli Vorder» centrum
Voor info of reserveren:

Javo, tel. 053-4611212
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OPRUIMIN
SCHOENMODE
Beatrlxptein 6,7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vonten
www.Giesen.Shoes.nl

M

Giesen@Shoes.nl

—

AIRCO

GETINT GLAS

r/
STUURBEKRACHTIGING
CENTRALE DEURVERGRENDELING
SPECIAAL INTERIEUR
CHROMEN DORPELSET

r/

KEUS Ü i T 9 KLEUREN
SPECIALE MATTEN
ÊVI MET FUTURE-PLAN

Van de MicraMax gaat u glunderen
Wij hebben de handen ineen geslagen om het u nog meer naarde zin te maken. Resultaat: een bijzondere editie van de Nissan Micra, de MicraMax. Met Maximale opties, een maximale inruilprijs
en maximaal financieringsvoordeel. Bovendien kunt u de MicraMax over twee jaar gewoon weer
inruilen voor een nieuwe, voor een vast bedrag per maand volgens het Tuture-Plan'. Ruil uw auto
nu in voor de MicraMax. Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw auto! Van een gegarandeerd
goede inruilprijs bent u alvast verzekerd bij Herwers, Berenpas en Aktief. Dus kom nu naar onze
showrooms en vraag naar de voorwaarden, want wij laten u graag glunderen!
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ERENPAS

HERWERS

Aktief

utobedrijven
Eibergen - Enschede - Winterswijk

DOETINCHEM
HENGELO C.
ZEVENAAR
ZUTPHEN
HET

Plakhorstweg 14
Hummeloseweg 10
Ampèrestraat 6
De Stoven 25

T E A M VAN

Tel.(0314)333055
Tel.(0575)462244
Tel. (0316) 529 320
Tel. (0575) 522 522

A U T O S P E C l A L l S T E N!

l
H A A K S B E R G E N
EIBERGEN, Kiefteweg 3,Tel. (0545) 471 280
ENSCHEDE, H.B. Blijdensteinlaan 39,Tel. (053)

435 85 85

WINTERSWIJK, Ravenhorsterweg 2, tel. (0543) 514 361

HAAKSBERGEN, Goorsestraat 122,Tel. (074)

357 53 48

Wij hebben belangstelling voor uw auto!

Geopend tijdene de Zomermarkt op
zaterdag 7 juli van 10.00 -12.00 uur
en van 13.30 -16.00 uur en
op zondag ö juli van 12.00 -17.00 uur

0\<Z

^•i4V^MMVi ^fc*

^^fcw^B^^ ^p ^BT ^Bnv.^B

^v

Oït Is uw kans

Samen ftj|t ^urppf J»arket virttil je de vloer dïe jaar in, jaar uit probleemloos over zich iaat Jopen! Europa Parket combineert op unieke wijze al
haar voordelen , Daardoor leveren wij een voortreffelijke kwaliteit tegen
de aantrekkell|kste prijs.
• ai 35 Jaar toonaangevend
Eiken planken, overal 149,95 bij óns • breed assortiment parket en
_ -m n •—
laminaat om zelf te leggen
i» • eigen
import en export

Donderdag 10.00-12.00 uur en 13.30-10.00 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

n

Grenen planken

/anaf

fBB,B5 m*

Alle/quick step uniclic laminaat

Of op afspraak.

Antiek-Curioöa Het Pakhuis

JHW^ ^MMF ^BBIW

ƒ57,35 m*
1500

^n,eubelt
Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde
Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22481510
• Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

Lamefparket tot 50% korting

EUROPA
PARKET
sinds 1967

Industrieterrein De Haven 1
De Glek 3, 9206 AS Drachten
Te). 0512-523738
Open: dl. t/m vrij. 9.00-17.00 uur, zat. 10.00 16.00 uur

www.europaparket.nl

Vrijdag 20 juli 2001
opening Weevers Elna
te Lichtenvoorde

d r u k k e r i j Weevers
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 551010

In verband hiermee
houden wij in Vorden en
Lichtenvoorde

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310

HUIS
op zaterdag 21 juli a.s.
van 10.00 tot 16.00 uur

Weevers E l n a
Bleekwal 10
7131 DB Lichtenvoorde
Tel. (0544) 371323

De mooiste tegels voor woonkamer, keuken en badkamer
Bij BouwCenter HCI vindt u een uitgebreid aanbod
wand- en vloertegels. U maakt moeiteloos de mooiste combinaties voor de keuken, badkamer en woonkamer. Met levendige
effecten en speelse details. In diverse structuren en kleuren.
Kom maar eens een kijkje nemen in onze showroom, boordevol
actuele voorbeelden die zorgen voor volop inspiratie.

BouwCenter HCI Hengelo Gld

Kruisbergseweg 13, tel. (0575} 46 81 81
hci@hciubi.n! / www.hciubi.nl
^^T^^J

Openingstijden showroom:

BouwCenter! HCI

KEUKENS • SANITAIR & TEGELS • BOUWMATERIALEN • SIERBESTRATINGEN • BOUWMARKT

*=* M ^n r f <=>

rVJ^

maandag t/fn vrijdag
vrijdag koopavond
zaterdag

08.30 -17.30 uur
19.00 - 21.00 uur
10.00 -16.00 uur

Openingstijden bouwmarkt:
maandag t/m vrijdag
vrijdag koopavond
zaterdag

07.30 -17.30 uur
19.00-21.00 uur
08.00 -16.00 uur

Hiken in en rondom Vorden

Duivensport
P.V. VORDEN
De vlucht vanaf Morlincourt (ca.
370 kilometer) onder regenachtige
omstandigheden, werd gewonnen
door C. Bruinsma. De overige
uitslagen: H. Stokkink 2, 4, 8; J.
Meyer 3, 7,10,14,15; M. Tiemessen
5, 16; A en A Winkels 6, 9, 18, 19;
H. Eykelkamp 11, 12; Roy Eykelkamp 13; Ashley Eykelkamp 17;
Jitske Winkels 20.

Vissen
"DE SNOEKBAARS"
Tijdens een viswedstrijd voor de
jeugd van de Vordense hengelaarsvereniging "De Snoekbaars", welke
in de vijver in Warnsveld werd
gehouden, werden 89 vissen
gevangen met een totale lengte
van 13 meter en 42 cm. De eerste
prijs werd gewonnen door Ellen
Weening 15 stuks- 266 cm; 2 Mare
Huetink 13 stuks- 200 cm; 3 Carlos
Weening 14 stuks-192 cm.

Tijdens de wedstrijd in de Berkel
bij Borculo werden 97 vissen ge
vangen met een totale lengte van
12 meter en 47 cm. Winnaar werd
Jorian Berenpas 24 stuks- 316 cm;
2 Roy Waarle 14 stuks- 218 cm;
3 Bas Klein Haneveld 11 stuks- 200
cm. De jeugdwedstrijd in de Berkel
bij Lochem werd gewonnen door
Mare Huetink 10 stuks- 117 cm;
2 Frank Weening 8 stuks- 81 cm;
3 Ellen Weening 6 stuks- 63 cm.
Tijdens deze wedstrijd werden 36
vissen gevangen met een totale
lengte van 3 meter en 97 centimeter. De laatste wedstrijd vindt
plaats op 18 juli.
Landelijk is er een groeiende
belangstelling voor het maken
van langere wandeltochten.
De scouting groep DGA kan terug
zien op een uiterst geslaagde hike.
Voor de 5e keer organiseerde DGA
op 23 en 24 juni, ook voor niet
leden, de midzomernachthike.
Dit jaar 35 deelnemers, nooit
eerder was de deelname aan deze
jaarlijkse trektocht door de achterhoekse natuur rondom Vorden zo
groot.Dit is bemoedigend en een
hart onder de riem voor de scouting groep. Nu men druk bezig is
om de, zo noodzakelijke, nieuwbouw van de grond te krijgen.
Voor de doorgewinterde rugzaktoeristen zijn begrippen als
trekking en backpakking bekende
begrippen. Hierbij denk je aan
verre reizen en tochten van een
meerdere dagen of zelfs maanden.
Maar een tocht te maken in je
eigen omgeving, de weg zoekend
met behulp van gecodeerde route
aanwijzingen, kompas en met
verschillende soorten kaarten,
waardoor je, je eigen omgeving
gaat zien als een vakantieparadijs,
bedenk je niet zo snel.
Zo ook een van de deelnemers zei:
'Het is moeilijk uit te leggen hoe
mooi het is, aan iemand die dit
nooit heeft gedaan. Uren lopen
met een rugzak op, weinig slapen,
blaren op de voeten. En toch ge
nieten, van b.v, het moment dat
vogels in het laatste licht van de
ondergaande zon in de tijd van
enkele minuten stoppen met hun
gezang, en het volkomen stil
wordt.

men verder tot het begin van de
zondagmiddag.
Junioren 12 t/m 15 jaar, lopen zonder, de senioren met bepakking.
(Dus meenemen, wat nodig is voor
de tocht en het slapen.) Hoewel de
nadruk ligt op het genieten van de
omgeving , de natuur en de gezelligheid. Is er wel een competitie,
waar het niet gaat om de snelste
tijd maar om welk team heeft de
meeste creativiteit, vaardigheid en
kennis.Elk team maakt een verslag
van de tocht.Welke meetelt voor
de beoordeling.
De winnaars dit jaar, Rutger
Bloemendaal .Steven van de Pavert
(junioren) en Lisette van de Heij en
Lars Dam (senioren).
Dit jaar werd er gestart vanaf de
kapel in Bronkhorst. Onderweg
moesten er verschillende opdrachten worden uitgevoerd. Zoals het
met behulp van een kompas de
breedte van de IJssel opmeten, in
kaart brengen van een gedeelte
van de af te leggen route en het
posten van een brief per kano.
Overnacht werd er na een rondzwerving door de bossen rondom
Wichmond, in een weiland aan de
rand van een bos achter het landgoed Suideras.
Na een gezamenlijk ontbijt vertrekt om 6.30 uur het eerste team.
En loopt de route van af Vierakker
via Leesten, over verschillende
onbekende en weinig gebruikte
bospaadjes richting het Hackfort.
Speciaal voor deze gelegenheid
wordt er in de watermolen tarwe
gemalen.

Het roepen in de nacht van jonge
uiltjes naar hun moeder. Of van de
witte deken van mist over een weiland langs de bosrand, waar een
ree haar kop bovenuit steekt.'

Hier zeeft men per team ongeveer
l pond meel. Waarna men aan de
hand van een route, op een historische kaart aangegeven, de juiste
weg moet zien te vinden naar de
blokhut aan de Hilverinkweg in
Vorden.

Het weekend na de langste dag
word er gelopen-van de zaterdagavond tot in de vroege zondagmorgen, dan kampvuur, slapen in
de openlucht of in een tent. Wanneer het licht wordt, worden de
spullen weer opgepakt en loopt

Van het meel en onderweg vergaarde eieren werden pannenkoe
ken gebakken. Napratend over een
schitterende ervaring en de kansen voor het volgende jaar, genoot
men gezamenlijk van de verdiende maaltijd.

Zondagmiddag was in het Twente
kanaal een viswedstrijd, waaraan
door 13 personen werd deelgenomen. De totale vangst bedroeg
3430 gram. De uitslag was als
volgt: l W Vreeman 1106 gram;
2 D. Weustenenk 810; 3 J. Groot
Jebbink 400; 4 J. Sloetjes 300; 5 D.
Huetink 200 gram.

Groep Eggink wint
fïetspuzzeltocht
De Oranjecommissie Medlertol
organiseerde zondagmiddag een
fïetspuzzeltocht over een afstand
van 20 kilometer. Johan Kamperman en Gert Nijenhuis hadden
een route uitgezet door de omgeving van de Wildenborch, Barchem en de Wiersse. Onderweg
moesten er verschillende puzzels
opgelost worden. De uitslag was
als volgt: l groep Eggink 139 punten; 2 groep Paul Zents 86; 3 groep
Bobbink 80; 4 opa Anton Eykelkamp met zijn kleinzonen Jeroen
en LUC 66 punten. De poedelprijs
ging naar de groep Boersbroek.

Klootschietmarathon
De buurtvereniging "Delden" organiseerde zondag een klootschietmarathon over een afstand
van 10 kilometer. Dick Regelink,
die na afloop ook de prijzen uitreikte, had een parcours in het
buurtschap Delden uitgezet. Het
aantal deelnemers bedroeg 120
d.w.z. 25 ploegen. Vrijwel hetzelfde aantal deelnemers als voorgaande j aren.
De uitslagen waren als volgt:
Heren l Wildenborch I met 123
schoten en 91 meter; 2 Stokkink I
met 127 schoten- 29 meter; 3 Delden u-128 schoten en 152 meter.
Dames: l Delden II - 179 schoten
en 71 meter; 2 Hackfort 180
schoten- 36 meter; 3 Delden I- 201
schoten en 16 meter.
Gemengde klasse: l Stokkink 1153 schoten en 77 meter; 2 fam.
Arfrnan 156 schoten- 99 meter; 3
fam. Ruiterkamp 159 schoten- 62
meter.

Turn en
SPARTA
Sparta heeft enkele weken geleden
mee gedaan aan wedstrijden in
Wichmond.
Jongens 7 en 8 jaar: er deden totaal
7 jongens mee.
Bas Boers: 37.1 punten, plaats 4
Riek Sloot: 36.7 punten, plaats 5
Bjorn Houwen: 36.7 p., plaats 5
Jongens 9 en 10 jaar: er deden
totaal 5 jongens mee.
Cliff Jacobs: 37.0 punten, plaats 4
Meisjes 6 en 7 jaar: er deden totaal
35 meisjes mee.
Marielle te Riele: 28.9 p., plaatslS
Anne Mokkink: 28.9 p., plaats 15
Linsy Gotink: 28.9 p., plaats 15
Femke ten Have: 29.4 p., plaats 8
Marissa Steman: 33.0 p., plaatsl
Elian Rouwen: 30.8 p., plaats 4
Lente van Kessel: 28.7 p., plaats 19
Lisa van Veen: 31.4 p., plaats 3

Meisjes 8 jaar: er deden totaal 42
meisjes mee.
Renske Barink: 29.8 p., plaats 15
Chantal v.d. Vlekkert: 30.9 p., pi. 5
Marieke ten Have: 29.4 p., plaats 20
Silke Winkels: 32.5 p., plaats l
Chantal Hattink: 30.6 p., plaats 7
Esmee Boers: 29.1 p., plaats 23
Meisjes 9 jaar: er deden totaal 36
meisjes mee.
Marjolijn Overbeek: 30.5 p., pi. 22
Debbie v.d. Vlekkert 32.1 p., pi. 11
Ingeborg Heyink: 30.2 p., plaats 23
Kim Olthof: 33.2 punten, plaats l
Ires Velthuis: 32.0 punten, plaats 12
Meisjes 10 jaar: er deden totaal 32
meisjes mee.
üjnette Bijenhof: 28.5 p., plaats 25
Erica Zweers: 31.1 p., plaats 12
Sandra KI. Haneveld: 31.2 p., pi. 11
Carlijn Heyink: 31.4 p., plaats 9
Linda Berenpas: 32.6 p., plaats 5.

Resultaat 2000 maakt
nieuwbouw mogelijk
De Stiepel heeft over 2000 een
positief resultaat bereikt van
ƒ 9,5 miljoen. Dit resultaat
komt uit drie bedrijfsactiviteiten. Deze drie zijn het verhuren
van woningen, de nieuwbouw
van woningen en de verkoop
van woningen.
Het verhuren van woningen gaf
een positieve bijdrage aan het resultaat van ruim ƒ 2 miljoen.
Naast een vermindering van de onderhoudskosten, komt dit vooral
door een goed beheer van de leningenportefeuille. Ruim 70% van
ons woningbezit is namelijk gefinancierd met leningen. Doordat
een aantal leningen vervroegd kon
worden afgelost en tegen lagere
rentes is aangetrokken, is de rentelast structureel lager geworden.
De lagere onderhoudskosten zijn
eenmalig. Dit komt door een overgang naar het strategisch voorraadbeheer. Vanaf 2001 wordt de
komende jaren ruim ƒ 7 miljoen
extra geïnvesteerd.
De verkoop van woningen leverde
ruim ƒ 3 miljoen op. Ook De
Stiepel profiteert van de gestegen
verkoopprijzen. Aangezien dit uitsluitend verkopen betreffen aan

belangstellenden buiten de eigen
doelgroep, wordt naar een maximaal financieel rendement
gestreefd. Dit geld komt weer ten
goede aan de bestaande huurwoningen.
De nieuwbouw leverde dit jaar
ruim ƒ 4 miljoen op. Dit lijkt erg
vreemd, want normaal gesproken
kost nieuwbouw altijd geld. Er is
echter een groot project geschrapt
uit de planning. Voor dit project
was een onrendabel gedeelte geschat van ƒ 3,9 miljoen. Deze middelen kunnen nu weer ingezet
worden voor projecten die wel
haalbaar zijn. Daarnaast zijn er
nog enkele subsidies binnengehaald, waar niet meer op gerekend
was.
Bij een dergelijk hoog resultaat,
verwachten huurders wellicht een
winstdeling in de vorm van een lagere huurverhoging. Dit zit er echter niet in. De winstdeling is er
wel, maar in de vorm van meer onderhoud en een kwaliteitsverbetering van de woning. Daarnaast
wordt hard gewerkt aan de realisatie van seniorenwoningen, omdat
daar in alle vier gemeenten een
groot tekort aan is.

Zomerexpositie in
de Hoofdige Boer
Na het succes van de eerste zomerexpositie is er met veel enthousiasme aan de voorbereidingen voor de tweede expositie gewerkt.
Naast enkele exposanten van vorig
jaar zijn er ook vier nieuwe kunstenaars in ons Almen ontdekt, die
graag meedoen. Dit jaar wordt er
ook extra aandacht geschonken
aan de bloemarrangementen.
En wij vinden het een grote eer,
dat oud-plaatsgenoot Henk Wolvers als gastexposant zal komen.
Henk heeft tijdens zijn opleiding
aan de kunstacademie in Ensche
de, jaren achtereen met de exposities in De Hoofdige Boer te Almen
meegedaan. Hij woont en werkt
nu al sinds jaar en dag in 's Hertogenbosch als beroepskunstenaar.
'Een keramist die altijd zichzelf is
gebleven..' schrijft een kunstcriticus.
Maar intussen wel nationaal en
internationaal bekend en beroemd.
Henk exposeert veel in Nederland,

maar ook in bijna alle Europese
landen, de USA, Taiwan en Japan,
waar hij ook prijzen in de wacht
sleepte.
Geen wonder dat zijn werk in
musea, openbare gebouwen, be
drijven en bij vele particulieren te
vinden is. En nu Prins Willem
Alexander ook werk van hem
heeft gekocht, kunnen we hem
misschien ook hofleverancier
noemen. Zo zal het dit jaar opnieuw een boeiende tentoonstelling worden.
Cursisten van Ton Kramer die het
afgelopen jaar meededen aan Zin
in avontuur zullen u over hun
schouder meer laten kijken naar
iets van hun ontdekkingen. Want
tijdens het avonturieren merken
zij hoe de hand van de meester
oftewel de begeleiding van Ton
hen steeds nieuwe impulsen geeft.
De zomerexpositie wordt dit jaar
gehouden van zaterdag 7 juli t/m
donderdag 12 juli.

DREADLOCKS, EEN MACIÏCHE SENSATIE
Waren het voorheen alleen filmsterren en mannequins die gebruik
maakten van dreads, tegenwoordig is dit bijzondere kapsel voor
iedereen bereikbaar.
En ... dreads zijn altijd te hergebruiken.
DREADS ZIJN ER VOOR IEDEREEN

place tof party peopte

Dreads zijn er voor iedereen, man of vrouw. Ongeacht je haartype of de
lengte ervan. Een grote variatie aan dreads kan worden aangemeten.
Uiteraard geven we jou het beste advies.

KERKSTRAAT 6 GROENLO 0544 461308
WWW.CITYLIDO.NL

info@citylido.nl

MEER WETEN? KOM DAN BIJ ONS LANGS OF BEL!

DE MEGADISCO MET 6 ZALEN

Vanfiogh
Koko Blue

Jim Heersink haarmode
Zutphenseweg 21 - Vorden
0575-55 12 15
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Big Nick

V-Male
Red Cars
60 to the Max_

Kazoe _

Pull Circle

Zondag tussen 21 .OO en 21.30 uur gratis entree
Ov-weekkaarthouders op zondag tot 23.OO uur gratis entree
j
uitgezonderd *avonden

infolijn

Geef het door,
rechts gaat voor
ff

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro
zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel
mengvoeders en
Biologische voeders
VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

Iedere dinsdag staan wij op het marktplein voor u klaar^\
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, koolvis.

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL
*,
#
*,
*
*.

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

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

VISHANDEL

LM. & F. VAN DE GROEP v,
Spakenburg
' Tel./fax 033-2986610 • mobiel 06 221 58 903

Telefax (0575) 45 26 20
Autotelefoon 06-55135503

(onze specialiteit)
500 gram tóbbeling f 10,saus naar keuze gratis.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO

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

Hollandse nieuwe vet* van het me
V^ per stuk 1 275 V* stuks f IQ,Graag tot ziens!
ledere dinsdag van 09-30 tot 17.15 uur

voor nl hel goetle uil de zee

Meubels
op maat

t wordt een hete zomer
Ix^rachtige aanbiedingen
fóConze nieuwe showroom

i
w Restauratie

o
<*>

Keukens
Oe Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Interieur
enweg
7051 HT Varsseveld

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN - TEL 552243

Eigen ontwerpafdeling
Eigen montageteams
Deskundig advies
Wij kunnen alles voor u verzorgen

Horecamedewerkers
gezocht
Bij aankoop
apparaten van El©

voor keuken en bediening

Alle nieuwe tren
ontwikkelingerfo
keukengebied vindt u
in onze nieuwe
showroom en op onze

Gratis

TELEFOON 0575-552243

Bosch ontbijtset:

^rjapv

Bij aankoop vaTÏm^
apparaten van
Pelgrim

Gratis

website
www.nijhof keukens.nl

TOASTER
KOFFIEZETTER

een prachtige

éénhendel kraan
t.w.v. ƒ 400,00

WATERKOKER

t.w.v. ƒ 500,oa

drukwerk dat
gezien wordt...
Het 'gezicht' van uw bedrijf
wordt mede bepaald door
uw drukwerk.
Het is uw visitekaartje
dat er onberispelijk behoort uit
te zien, zowel in ontwerp.
opmaak, kleur en tekst.

bouwbedrij

Goed drukwerk valt OP. sterker.

b.v.

het verhoogt de herkenbaarheid
van uw onderneming.
Wij ziin daarin uw partner.

Pannekoekboerderij

"De Heikamp"
GEVRAAGD

drukkerij

Weevers

Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086

'

om ons team te versterken:

Schoonmaakster m/v
(voor de maandag)
Bel naar: Martinc Nijslni c/ Gcmma Kasteel,
Pannekoekboerderij "De Heikamp"
Hengeloseweg2, 7261IV Ruurlo, tel. 0573-452090

Boeren-trekkertrekwedstrijd: spektakel in Varssel
Georganiseerd door: Varssel Volksfeest. Gehouden op 8 juli a.s. bij de
Varsselse molen. Aanvang 10.00 uur.
Deelnemers kunnen zich inschrijven in de volgende klassen:
• tot 2.5 ton • tot 3.5 ton • tot 5.0 ton • tot 6.5 ton
• > 6.5 ton met voorwielaandrijving • Superstandaard.
En veel kinderactiviteiten zoals luchtkussen, trapskelters, speciale fietsen, etc.

Dienstverlening in

7131 RA LICHTENVOORDE
Boschlaan 15 Tel. 0544-372048
Fax 0544-374423
Voor diverse werken in de regio, van renovatie,
verbouw tot nieuwbouw; in de burgerlijke en
utiliteitsbouw, hebben wij plaats voor actieve

VAKBEKWAME
METSELAARS en
TIMMERLIEDEN
Sollicitaties en/of inlichtingen bij bovenstaand adres.

Onroerend Goed
Bouw: - Beheer

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

0573-253101 - Fax 0573-253109 - MOM 0650281046

Weekpakket vleeswaren

RUNDERSUCADELAPPEN
1kg

11,00

SPEKLAPPEN

loogr KATENSPEK

2,65

100 gr ACHTERHAM

2,95

100 gr CERVELAAT

2.45

7,95

1kg

BOERENLEVERWORST

8,05

5,95

NU VOOR
per stuk

U,95

pakje 9 stuks

4,95

KNAKWORST

&

uw vakslager DIJKGRAAF

Elke week op de markt in Vörden

2 BEGONIA'S

10,00
oemen en planten

fiOOr

V I S i O n

Ontspannen slapen en gezond ontbijten in moderne
of klassieke stijl met de nieuwe gecoördineerde collectie tapijt en bedtextiel van Floor Vision. Kijk voor
stylingideeën en meer informatie op www.floor-vision.com of bel 0412-640415. Bed&Breakfast vindt u
bij:

interieuradviseur
de woonwinkel van Warasveld'

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld
Tel. 0575-526132

ZA1 RDAG 7 JUI
SFEER, uitnodigend, ambiance,
verrassend: woorden die van

2 KALANCHOË

5,95

BOS ROZEN a 20 stuks

9,95

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

HJ EN HUIS...
NIEUW IN RUURLO

winkel in Ruurlo. Onder de naam

De Kleine Engel

'De Kleine Engel' treft u een

woondecoraties & cadeaus

toepassing zijn op onze nieuwe

HELP HET
GELUK'N

uitgebreide keuze aan in woondecoraties en cadeaus. In eigen
sfeer en stijl presenteren wij u
hier originele artikelen die de

.

toon aangeven in uw interieur.
Met trots nodigen wij u uit voor
ons OPEN HUIS op zaterdag 7
juli a.s. van 10.00 tot 16.00 uur
op kerkplein 2 te Ruurlo. U kunt
dan in 'De Kleine Engel' op uw
gemak rondkijken. Uiteraard met
een bijpassend hapje en drankje.
Bovendien hebben wij deze dag

\

voor iedere bezoeker een leuk
geschenkje klaarliggen.
OIHO DEVENTER

Wij stellen uw bezoek bijzonder

DE KLEINE ENGEL

op prijs.

woondecoraties
Guda Schoen

& cadeaus

4O404O
0
VOOR KINDEREN
IET MINDER KANSEN

Kerkplein 2, Ruurlo, Tel. (0573) 25 95 95
Internet: www.de-kleine-engel.nl

Nieuwstad 32.7251 AJ Vordert, telefoon 0575^553405
x/rxp r\fH M

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.
Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand in formatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek

STICHTING
WE LZ I J N
OUDEREN

geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
het ouderenbeleid in het algemeen;

Datum om te noteren
VOORLICHTING EURO
Op donderdagmiddag 29 november organiseert de SWOV in samenwerking met het COSBO en de
VROUWENRAAD een voorlichtingsbijeenkomst over de Euro.
Een medewerker van de Rabobank zal die middag alle aspecten
van de waarde en het gebruik van
de Euro aan de orde stellen en uiteraard vragen beantwoorden van
de aanwezigen.
Iedereen krijgt vanaf l januari
2002 met de Euro te maken. Daarom is het goed al van tevoren geïnformeerd te zijn over alles wat eraan vast zit .Wij nodigen dan ook
alle belangstellenden uit om deze
middag bij te wonen. Zet deze datum nu alvast in uw agenda.
Plaats: het Stampertje (Dorpscentrum).Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur.
VAKANTIES VOOR OUDEREN
EN OF GEHANDICAPTEN
De stichting Mens en Samenleving
(SMS) organiseert vakanties voor
ouderen in accommodaties die
prachtig gelegen zijn aan zee of in
natuurgebieden. Alle vakanties
zijn geheel verzorgd en worden begeleid door enthousiaste vrijwilligers. Zij bieden waar dat nodig is
een helpende hand en stellen een
afwisselend programma samen
waaraan de gasten al dan niet mee
kunnen doen. Omdat veel gasten
alleenstaand zijn, beschikt men

over een ruim aantal eenpersoonskamers. De meeste kamers zijn
ook rolstoeltoegankelijk.
De vakanties worden niet alleen in
de zomermaanden georganiseerd
,er zijn ook mogelijkheden om in
de accommodaties van de stichting samen met anderen de feestdagen door te brengen.
Er zijn ook speciale weken voor lichamelijk gehandicapten en voor
mensen met problemen op het ge
bied van oriëntatie en met geheugenverlies. Zij kunnen samen met
hun partner aan deze weken deelnemen.
Er is ook speciale aandacht voor de
mantelzorgers. Zij kunnen van
een vakantie genieten samen met
degene die zij verzorgen. Deze vakanties worden dan zodanig georganiseerd dat de mantelzorger
rust krijgt omdat vrijwilligers een
groot deel van de zorg overnemen.
Bovendien hebben beide partijen,
mantelzorger en verzorgde de gelegenheid in contact te komen
met mensen in dezelfde omstandigheden.
Wie meer wil weten over deze wijze van vakantie houden kan de
brochure met het volledige progamma aanvragen.Vbor het adres
kunt u contact opnemen met de
SWOV, tel. 553405
U kunt ook op internet kijken:
www.s-m-s.org

SPREEKUUR VOOR MANTELZORGERS
Mantelzorg is een taak die velen
met liefde op zich nemen, een
taak die soms enkele uren per dag
vraagt maar ook kan oplopen tot
24-uurs zorg. Dan komt het erop
aan om ervoor te zorgen dat de
mantelzorger niet onder de last
bezwijkt.
Het regionale Steunpunt Mantelzorg wil mantelzorgers met raad
en daad bijstaan. Om de hulp en
ondersteuning dichter bij de mantelzorger te brengen heeft het
Steunpunt mantelzorg het initiatief genomen om elke week een
spreekuur te houden, speciaal
voor de mantelzorgers in deze re
gio. U kunt hier terecht voor een
persoonlijk gesprek, voor passende ondersteuning of informatie
over diverse regelingen, ook op financieel gebied.
Waar worden deze spreekuren ge
houden:
Dag: maandagmiddag
Tijd: 13.00 uur tot 15.00 uur
Plaats: De Born, Oude Bornhof
55/57, 7201 DX Zutphen, tel. 0575517555
Afspraken voor het spreekuur
kunt u maken via tel. 0544482323
van het Steunpunt Mantelzorg.
Hier kunt u ook terecht met al uw
vragen op het gebied van mantelzorg. De coördinator is Anita
Smeets.
Ook tijdens het spreekuur is men

Shoarma/Pizzeria KING geopend

bereikbaar op telefoonnummer:
06-12637295
Het Steunpunt Mantelzorg heeft
een folder samengesteld waarin u
kunt vinden met welke vragen u
zoal terecht bij het Steunpunt.
Deze folders liggen voor u klaar bij
de Stichting Welzijn Ouderen,
Nieuwstad 32.
ROLLATOR
Wie moeite krijgt met lopen of
steun nodig heeft, kan gebruik
maken van hulpmiddelen. Een rollator is zo'n handig hulpmiddel
dat dan ook meer en meer in het
straatbeeld verschijnt. Er zijn rollators met drie en met vier wielen.
Die met drie wielen zijn opvouwbaar en zeer wendbaar en daarom
heel handig in een kleine woning.
Wie zwaar op de rollator moet leunen is beter uit met een rollator
met vier wielen, bovendien heeft
deze rollator een zitje.
Wie tijdelijk een rollator nodig
heeft, kan deze lenen bij de kruisvereniging voor maximaal een
halfjaar. Het uitlenen gaat via de
thuiszorgwinkel bij het Spittaal in
Zutphen, tel. 543780.
Heeft u voor langere tijd een rollator nodig, dan heeft u een verwij sbrief nodig van uw huisarts voor
uw ziekenfonds of zorgverzeke
raar. de verzekeraar bepaalt of de
rollator wordt vergoed.
Krijgt u geen vergoeding van uw
verzekeraar of geeft u er de voorkeur aan zelf een rollator aan te

schaffen.dan kunt u terecht bij de
thuiszorgwinkel of bij een leverancier van revalidatieproducten.
In Zutphen: thuiszorgwinkel bij
het Spittaal of Schmidt Medica,
Groenmarkt 39.
In deze winkels kan men u ook
deskundig advies geven of u de rollator krijgt die het beste bij u past
en of de hoogte goed is afgesteld.
De gemiddelde prijs van een rollator met vier wielen is ƒ 265,-.
STEUN BIJ VERLIESVERWERKING
Wie behoefte heeft om te praten
over verlies van een dierbare en
daarvoor in de eigen familie - of
vriendenkring niet terecht kan of
deze groep niet te zwaar wil belasten, kan een beroep doen op de
vrijwilligers van Humanitas.
Deze ervaren vrijwilligers doen dit
vanuit persoonlijke betrokkenheid. Zij zijn door ervaring deskundig en hebben een speciale
training gevolgd om anderen re
spectvol te kunnen ondersteunen.
Als na het kennismakingsgesprek
blijkt dat ondersteuning gewenst
en zinvol is, wordt het contact tussen u en de vrijwilliger tot stand
gebracht en bepaalt u samen de
voortgang. De ondersteuning
wordt gratis geboden en vindt
meestal plaats door gesprekken bij
u thuis. Een andere wijze is in onderling overleg ook mogelijk.
Informatie en aanvraag "Steun bij
Verlies".
Coördinator: Hannie ten Hoopen,
Lankhorsterstraat 29, 7255 LC
Hengelo (Gld.), tel. 0575 461332.
Bij voorkeur bellen tussen 19.00 en
20.00 uur.
U kunt ook schrijven of uw naam
en telefoonnummer inspreken op
de voicemail. Er wordt dan zo
spoedig mogelijk contact met u
opgenomen.
Voor informatie over alle in deze
rubriek besproken onderwerpen
kunt u terecht bij: Stichting Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel.
553405.

Biej ons in
d'n Achterhoek
"Now Willem, iej maakt t'r ow nogal druk met, was 't zo neudig?".
Willem Lovink was met de grindtegels an 't schrobn too'k vegange
zaoterdag biej um kwamme umme de contributie veur de knienefokvereniging op te haaln.
"Broodneudig ko'j wel zeggen", "'k Zie d'r anders nog neet volle gres
tussen de tegels greujen. Iej gebruukt zeker 't zelfde grei as de
gemeente, dan geet de boel wel kapot". "Wat veur grei dan?".
"He j dat neet in "Contact" van veur veertien dage trugge eleazen?.
Daor ston in dat ze op de meest milieu-onvriendelijke wijze 't roet an
woln pakn. Dan blif t'r gin piere in de grond meer leaven". "Nee. Daor
he'k oaver hen eleazen, maor ston d'r dat echt zo in?". "Jao, maor
vegange wekke hadn ze 't vebetterd zonder oaveregens 't woord rectificatie te gebruukn, dan zol iederene d.r met op de heugte wean".
Maor wat he'j daor veur gruunigheid op de tegels zitn, dat liekt mien
toch gin mos". "Nee, da's gruune varve". "Wo'j de tegels varven?".
"Dat zo'j zeggen jao. Nee, die schutting hier, dat was van dat kale
geïmpregneerde holt en dat von Diene, mien vrouw neet mooi. Dus
ha'k een paar liter van die gruune tuinbeits ehaald umme d'r een
ander kleurtjen an te geevn. Daor waa'k vanmaarn al betieds an
begonnen veur mien de zunne al te hard op 'n bas schen.
'k Mosse nog ene planke too Diene 's kwam kiekn. "Willem", zei
ze,"dat stuksken he'j neet goed eraakt, daor zit nog een witte vlekke"
'k Wolle toen iets achteruut trean umme 't ok te bekiekn maor too
veloor ik de klomp, iej wet wel zo-ene met van die losse hakken,
'k Kwamme an 't struukeln en de varfpot gliern mien uut de hande
en kwakken op de tegels. Now, too ha'j de ravage motn zien. De varve
spuitn alle kanten uut.

"Sinds afgelopen zondag l juli
heeft Vorden er een culinaire
aanwinst bij. Shoarma/Pizzeria
KING heeft namelijk haar
deuren geopend aan de Dorpsstraat 32.
Met heerlijke pizza's, shoarma en
diverse schotels heet de eigenaar
van KING zijn klanten welkom. Op
basis van jarenlange ervaring in
deze branche heeft hij zijn eigen
concept ontwikkeld. Hij gaat voor

verse maar vooral ook gezonde
producten die met zorg worden
bereid in een uiterst hygiënische
omgeving. Samen met zijn op
klantvriendelijkheid en kennis ge
selecteerde medewerkers biedt hij
zijn specialiteiten aan in een ge
zellige en tevens praktische ambiance.
Elke dinsdag is het bij KING Pizzadag. U kunt dan voor een gereduceerde prijs pizza eten. De woens-

dagen zijn er om u op voordelige
wijze te laten genieten van de overheerlijke schotels. Graag nodigt hij
u uit om ook eens kennis te maken
met de Turkse specialiteit Gözle
me. Dat is een flinterdunne pannenkoek gevuld met diverse soorten groente of kaas. Gözleme
wordt op authentieke wijze bereid
en gebakken op een Sac ,een spe
ciale halfronde bakplaat. U kunt
zich dagelijks laten verleiden door
de specialiteiten van KING!

Mien bokse en oaverhemp lig al in de container. Diene wol nog
prebeern eur bokse weer schone te kriegn maor hef um uutendelijk
ok maor weg-edopt. En a'k de tegels klaor hebbe mo'k ok nog an 't
kokkenraam, daor zit 't ok nog veur. Dus a'j ow vevealt meug iej daor
wel an beginnen".
Maor daor ha'k neet zovolle oarne nao, too'k 't geld binnen hadde
bun'k maor gauw wieter egaon. Nao 'n volgenden knienefokker biej
ons in d'n Achterhoek.
H. Leestman.
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Geboortekaarten
Huwelijkskaarten

Visitekaarten
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Feestelijke uitnodigingen
Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier
Rekeningen

Kettingformulieren
Enveloppen
Folders

Kranten
Boeken

d r u k k e r i j We e ver s

Nteuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel, {o§75): 551010
Fax (0575)551086
E-mail: :info@weevers.nt
Internet: www.weevers.nl

Tijdschriften en periodieken
Posters in meerdere kleuren

Internetpresentaties
Posters op bill-board formaat in meer kleuren
HOOFDVESTIGING VORDEN
Drukkerij
Uitgeverij
Ontwerp en lay-out
Printing on demand
Stansen/verpakkingen
Internetdiensten
Systeembeheer

d
We e ver s

TELEFOON (0575) 55 10 10

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN:
WEVODRUK,
ZELHEM:
WEEVERS DRUK,
RUURLO:
STUDIO CONTACT;
UCHTENVOORDE:
WEEVERS ELNA,

TEL
TEL
TEL
TEL

(0575) 5123 06
(0314) 62 50 53
(0573) 4512 86
(0544) 3713 23

Opruiming!
Uw koopjes voor de zomervakantie
vindt u bij

dames- en herenmode

Kortingen van
20% tot 50%
op heren- en damesmode
Rokken, broeken, pullovers ..
nu JL halen l betalen
op de afgeprijsde prijs.
(zie aanduiding in de winkel)

Voor een onbezorgde vakantie hebt u heel weinig nodig. In het RaboTotaalPakket vindt u
namelijk bijna alles voor een zorgeloze vakantie. Bijvoorbeeld een Rabocard en 25% korting
op de premie van een doorlopende reisverzekering. Via de Vakantie Bestellijn kunt u met
één telefoontje buitenlands geld bestellen en een reisverzekering afsluiten. Hiervoor belt u
0800 - 0718 (gratis) of vul onderstaande bon in en lever deze in bij de Rabobank.
Kerkstraat 11 • Hengelo (Gld.) • Telefoon 0575-461235

Onbezorgd op
vakantie met
de Rabobank.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Alleen wanneer wij uw bestelling minimaal drie werkdagen voor de afhaaldatum hebben ontvangen
kunnen wij garanderen dat uw bestelling tijdig klaarligt op het door u aangegeven kantoor.
Voorkom teleurstelling en bestel op tijd!

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken
deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

BESTELLING BUITENLANDS GELD

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten
zoals:

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Gewenste valuta:
Land:
Land:
Land:....

Bedrag:
Bedrag:
Bedrag:

American Express Travellercheques:
Land:
Land:....

Bedrag:,
Bedrag:,

Vraag kosteloos offerte

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

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

Vertrekdatum:
Afhaaldatum:.

autoschadespecialisten
Specialisten op het gebied van:

• Autoschadeherstel
• Autoruiten

bij kantoor:

Naam:
ters:
Adres:
Postcode-Woonplaats:
Telefoon:
Rekeningnummer:

O
O
O
O
O
O

Vorden
Hengelo
Steenderen
Wichmond
Baak
Keijenborg

..Voorlet-

• Prijs & kwaliteit

Sluit een doorlopende reisverzekering af. Hiermee bent u het hele jaar perfect
verzekerd.
O Neem contact met mij op over tarieven en voorwaarden.

Industrieweg 5, Vorden
Industrieterrein Werkveld

Rabobank

Tel. 0575-555535

Graafschap-West

Voor onze woonvoorziening aan de Weppel in
Vorden zoeken wij een vaste en een tijdelijke

slaapwacht m/v
Binnen de Weppel wonen 12 cliënten in twee
woningen.
Een slaapwacht werkt ongeveer 10 nachten
per maand, van 23-00 tot 7.00 uur. Aan het
begin en eind van de dienst zijn een paar
kleine werkzaamheden. De overige tijd kan er,
behoudens bijzondere situaties, gewoon
geslapen worden. De slaapwacht wordt
's nachts ondersteund door de centrale
uitluisterpost in Wilp. Conform de
CAO gehandicaptenzorg staat een slaapdienst
voor vier werkuren.
Heb je ervaring en affiniteit met de doelgroep
en bent u geïnteresseerd, neem dan contact
op met Gijs Waardenburg, zorgmanager,
tel. 06 12995979
of de woning tel. 0575-552602.
Je schriftelijke sollicitatie kun je sturen naar
De Lathmer, t.a.v. Petra Boerboom, Postbus 2,
7384 ZG Wilp.

De Lathmer is een organisatie
voorzorg- en dienstverlening
aan mensen met een handicap.
Aan ruim 660 cliënten van alle
leeftijden bieden we zorg en
ondersteuning, maar ook dagbesteding en vrije tijdsinvuUing.
We doen dit op een open eigentijdse wijze, waarbij de wensen
en behoeften van de individuele
cliënt centraal staan.
Daarbij werken we nauw samen
met diverse regionale partners.
Bovendien bestaat het voornemen om in 2001 tejuseren
met de Stichting Festog.
Binnen onze organisatie, met
woningen in Wilp, Twetto, Raalte, Vorden, Holten, Lochem,
Deventer en Zutphen werken
ruim 1100 medewerkers.

oogstrelend
Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.
Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde
vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.
Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat
in het besef (jat wij voorop willen blijven lopen
voor de kwaliteit van uw drukwerk.
Wii ziin daarin uw partner.

d r u k k e r i j WeeverS

Chinees-Indisch
Restaurant

FAAJ

Oud,
maar niet
vergeten!
Gezond ouder worden willen
wij allemaal. De onbezorgde
oude dag van zo'n 200.000
Alzheimer- en 40.000 Parkinsonpatiënten wordt
echter grondig verziekt. Hun aantal wordt
almaar groter. Tijd om er iets aan te doen!
Wetenschappelijk onderzoek kan de oplossing
bieden voor deze hersenaandoeningen.
Laat oude hersenen ook uw zorg zijn!
Word donateur of doe een gift.
CBFs

Giro 860

HERSENSTICHTING NEDERLAND
Korte Houtstraat 1 0, 251 1 CD 's-Gravenhage

- Tel. 070 - 360.48. 1 6

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl

Afhaalmenu juli
Menu B
Menu A
(voor 2 personen)

(voor 2 personen)

Mini Loempia's

Tomatensoep

Ajam Pangang

Mini Loempia's

*.r.

«.»„

Foe Yong Hai

Babi Pangang

Indisch Rundvlees

Kim Do Yuk

Dorpsstraat 28 - 7251 BC VORDEN

*»""

(varkensvlees in zoetzure saus)

Tel. (0575) 55 19 05

UXinKai
Foe Yong
* Hai

(kipfilet in
pittige knoflooksaus)

Nieuwe openingstijden:
Maandag en dinsdag 16.00-22.00 uur.
Woensdag t/m zondag
en alle feestdagen 12.00-22.00 uur.
November t/m februari dinsdags gesloten;
(op feestdagen wel geopend).

Ook verzorgen wij cateringsservice
voor particulier en bedrijf.

%»„
*»

Kong Po Kai
(kipfilet in pikante pepersaus
en noten)
%r
*»

Samen
voor

Saté
Samen voor

fl 32,50 fl 39,50
€ 14,75

€ 17,92

met bami, nasi of rijst

met bami, nasi of rijst

HOEZO
NIETS
MEER AAN
TE DOEN?

Mappa Mondo. Een huis in
Wezep (Gelderland) van het
Rode Kruis, waar kinderen
met een levensbedreigende
ziekte met de grootst mogelijke
zorg worden omringd.

Collecteweek
"24 t/m 30 iuni

Uw zomertuin: genie
*
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U zit lekker thuis in de tuin en plotseling is er dat vakantiegevoel.
Zomaar opeens. Door het intense zomerlicht, de kleuren in de tuin,
het ruisen van bamboe en grassen, spiegelend water, voorbijdrijvende geuren van bloemen en barbecue. Wat kan het leven mooi
zijn in uw eigen stukje natuur! Even geen haast! Manana: morgen
is er weer een dag! Voor wie dat gevoel nog niet zo gauw in eigen
tuin krijgt, volgen hier wat praktische tips om wel zover te komen.
Droom maar even mee. Uw droom begint in het tuincentrum of bij
een kweker. Daar staat een rijkdom aan zomerse planten op u te
wachten. Kijk goed op de etiketten waar ze het liefst willen groeien,
'n zon °^ scnaduw, kies de kleuren en vormen die u het mooist vindt,
laat uw hand door het blad glijden en stel u in gedachten voor hoe
u alles gaat combineren.

Xl//es wat in pot /s gekweekt, kunt u ook in de zomer probleemloos in tuin en pot of bak planten

Water - altijd een klein wonder!

Geef na het inplanten regelmatig water en voor de rest: geniet ervan!
• TIP 1: Zet wat lekker geurende planten vlak bij uw terras.
• TIP 2: Zorg voor zacht klaterend of spiegelend water alsof er een koel bergbeekje stroomt of een stil meertje in uw
tuin is.
• TIP 3: Zorg voor planten die vlinders en zacht zoemende insecten lokken.
• TIP 4: Zet vooral veel bloeiende planten in potten, bakken en schalen. Kortom, maak de tuin zo gezellig dat niemand meer weg wil en het vakantiegevoel is er! Haal dan de barbecue tevoorschijn en het feest is compleet!

al in 20 cm diep water (gerekend vanaf
de bovenrand van het plastic mandje
waar ze in groeien). Ze kunnen van juni
tot september bloeien. Als u in het tuincentrum rondloopt, vindt u trouwens veel
meer prachtige vijverplanten. Veel daarvan kunt u ook in bakken zetten. Combineer een aantal van die bakken en er
ontstaat een razend interessant 'waterhoekje', zonder echte vijver!

Goed in potten, bakken, kuipen en schalen planten
Controleer of er een drainagegat onderin zit. Zo niet, maak dat dan. Breng onderin een laagje grind, potscherven of
gebakken kleikorrels aan. Gebruik alleen goede potgrond met RHP-keurmerk. Dat is ziekte- en onkruidvrij. Haal de planten altijd uit het potje waarin ze zijn gekweekt. Druk na het inplanten de potgrond rond de wortelkluitjes goed aan. Na
zes weken plantenvoeding gaan geven. Tot die tijd zit er voldoende voeding in de potgrond. Regelmatig water geven.

Vergeet de zuurstofplanten niet

Bloeiende klimplanten

Zonnekruid, zonneroosje, zonneoog en
uiteraard - wie kent hem niet - de zonnebloem die lang niet altijd zo geel is
als Van Gogh ze schilderde. Helemaal
vrolijk wordt je ervan. Die van Van Gogh
waren eenjarig, maar ze zijn er ook als
vaste planten met wat kleinere, maar
veel méér bloemen. Zonneoog (Heliopsis)
is ook een slagje kleiner, maar wel hoger dan één meter. De bloemkleur geel
overheerst, sommige zijn half tot geheel
gevuld. Zonnekruid (Helenium) wordt
ook wel zonnehoed genoemd. De bloemen hebben grappige bolle harten als
een bruin hoedje. Vandaar. De lintbloempjes eromheen kunnen geel, oranje of
zelfs heel mooi diep warmrood zijn.

Al deze plantennamen zijn gebaseerd op
het Griekse woord Helios dat - het kon
niet missen - zon betekent.
Alle genoemde planten zijn stuk voor
stuk echte zonaanbidders. Hoe meer zon
ze krijgen, des te beter ze bloeien. Zet ze
dus altijd in de volle zon als u er maximaal van wilt genieten. Er is trouwens
nog een plantengeslacht dat we graag
even noemen. Ook Coreopsis (meisjesogen) had eigenlijk zon in z'n naam
moeten hebben. Op een zonnig plekje
bloeien ze overdadig door tot in oktober
en ze worden - afhankelijk van de soort
- 50-100 cm hoog. De bloemkleuren geel
en oranjegeel overheersen, maar lichtpaars is er ook.

Lekker doen in de tuin!
Zorg dat uw tuin ook tijdens uw vakantie goed verzorgd achterblijft.

In juli:
• Vergeet niet te sproeien en de bakken water te geven!
• Maai het gazon bij droogte wat minder kort.
• Bloemen plukk'en voor de vaas.
• Tweejarige planten zaaien.
• Op ziekten en aantastingen controleren.

In augustus:
Geef de rozen rozenmest.
Uitgebloeide bloemen bij rozen verwijderen voor goede doorbloei.
Slechte plekken in het gazon herstellen.
Droogbloemen oogsten.
Vaste planten als riddersporen en Salvia x superba inkorten voor tweede
bloei.

Klimplanten zorgen voor hoogtewerking
in de tuin. Ze verzachten harde vormen
van muren en schuttingen en geven kleur
en soms zelfs geur. Dat laatste geldt zeker voor klimrozen, maar ook voor bijv.
Akebia waarvan de dieprode bloemen
naar vanille geuren. Prachtig zijn de
zalmrode of gele bloemen van Camps/s
radkans, de trompetklimmer. Van de honderden C/emaf/s-soorten en cultivars is
de een nog mooier dan de ander. Ook
daar zijn geurende bij en er zijn voorjaars- en zomerbloeiers, groot- en kleinbloemige typen en soorten die naderhand prachtig vruchtpluis geven (vooral
cultivars uit de Tangutica Groep). Maar
vergeet ook de blauweregen (Wisteria)
niet, de ook op het noorden bloeiende
klimhortensia (Hydrangea anomala ssp.
petiolaris). Of de hop (Humulus) met zijn
bekende hopbellen, de bruidssluier of
wildeman (Fallopia), de winterjasmijn
(Jasminum nudiflorum), klimmende kamperfoelie (Lonicera) en de passiebloemen
(Passiflora). Zo zijn er meer. Ga eens op
ontdekkingstocht in de hoek met de klimplanten in uw tuincentrum!

Klimsteunen
Schuttingen, pergola's, plantenzuilen,
gaas en gegalvaniseerde betonvlechtmatten, speciale klimschermen en tal van
andere (vooral houten) constructies vormen ideale klimsteunen voor rankende
en slingerende klimplanten. Uw tuincentrum heeft ze in alle soorten en maten
in voorraad of maak ze zelf, bijv. een 'wigwam' van bamboestokken of fraai groen
oxiderende koperen pijp. Enkele soorten
klimplanten (klimop, wilde wingerd en
klimhortensia) klimmen met speciale
hechtworteltjes en 'voetjes' ook zonder
hulp tegen vlakke muren op.

Water doet iets onverklaarbaars met een
tuin. Als het zacht klatert en murmelt is
het heel rustgevend, als het spiegelt en
glinstert is er een oneindig wisselend
lichteffect. Het is altijd boeiend: als vijver, beekje, minivijver, waterval, bron- of
muurfontein - gemakkelijk zelf te installeren - en zelfs als eenvoudige schaal
met wat drijvende plantjes. Voor het laatste zijn vlotvarentjes (Salvinia natans),
grote kroosvaren (Azolla filiculoides) en
mosselplantjes (Pistia stratiotes) heel
geschikt. Kan het wat groter, dan wordt
het al gauw een minivijvertje in een kuip
of bak met een dwergwaterlelie als Nymp/?aea'Pygmaea Helvola' met gele bloemen of de witte 'Pygmaea Alba'. 'Pygmaea Rubra' begint rozerood te bloeien,
maar verkleurt langzaam naar diep purperrood. Deze miniwaterlelies doen het

Om het water gezond te houden, moet
er voldoende zuurstof in aanwezig zijn.
Daar zorgen zuurstofplanten voor. Die
leven zwevend op en onder water, maken zuurstof en halen overtollige voedingsstoffen uit het water.
Ook leuk: een minimoerasje
Dat is een bak met altijd-natte vijvergrond waarin allerlei prachtige moerasplanten graag willen groeien. Denk maar
aan lisdodden of rietsigaren (in de natuur beschermd!). Daar bestaat een kleine soort van (Typha minima) die niet
hoger dan 50 cm wordt en bolle, bruine
sigaartjes vormt. Ook heel mooi: slanke
weegbree (Alismalanceotatum), slangewortel (Ca//a palustris), de biesachtige
holpijpsoorten (Equisetum), veenpluis
(Eriophorum), pitrus (Juncuseffusus), de
paarsbloeiende kruipende Mazus reptans, moerasvergeet-mij-niet (Myosotis
palustris) enz. Er zijn er te veel om op te
noemen!

Meer fladderende vlinders in uw tuin
Sommige planten hebben het helemaal. Niet alleen wij, ook vlinders zijn er gek op.
De bordersalvia (Salvia nemorosa) is zo'n bijzonder geval. Niet voor niets werd deze
soort uitgeroepen tot Vaste Plant van het jaar 2001. Het is een makkelijke plant die
buitengewoon rijk bloeit en blijft bloeien tot de nachtvorst in de herfst invalt. Meestal worden er cultuurvariëteiten van aangeboden, bijv. de diep warmblauwe'Ostfriesland', de helderblauwe'Blauhügel', de roze'Rose Queen' en de witte'Schneehügel'.
Andere vlindervriendelijke vaste planten zijn bijv. de korenbloem (Centaurea), fijnstraal (Erigeron), leverkruid (Eupatorium), en bergamot (Monarda).
En dit zijn alleen nog maar vlinderlokkende vaste planten. Sommige heesters kunnen
er ook wat van. Het meest bekend zijn de echte vlinderstruiken: de Buddleja davidiicultivars met hun enorme bloemtrossen. Plant vlinderplanten verspreid door de tuin.
Dat geeft het beste resultaat.

Ook bijen, hommels enz.
Vlinderplanten zijn ook erg interessant voor de bijen en hommels die de
bloemen bestuiven. Bijen en hommels verzamelen behalve nectar ook stuifmeel uit de bloemen. Een gemiddeld bijenvolk verbruikt daar jaarlijks ca. 50
kilo van. Daar moeten ze miljoenen vluchten voor maken. Het is een belangrijk voedingsmiddel voor ze. Er zitten eiwitten, koolhydraten, mineralen en
vitaminen in die onmisbaar zijn voor het opkweken van de jonge dieren.
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TAPIJT
COUPONNEN
In J00. 400 en
500
van l meid tot l 2

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 wand!

m r t t ' i la

Meet snel uw
kamer want
uw maat is er
vast hij!

Helmink ruimt op!
Projecttapijt 'Elba'
voor OP^OP-PRIJS
Vinyl 'Carrisma'

In geel, groen of blauw, 400 breed
Van£8< voor OPOP-PRfJS

H oog pool tapijt 'Picasso'
In geel, grijs of blauw, 400 breed
ÖPOP-PRIJS

Ka me r hoog gord ij n s tof
'Montreux^
Van

HOME

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

79.
89.

Grasgroen, 400 breed

'OP-OP

Vitrages Op diverse hoogten.
Uitzoeken van de rol. NV PER METER

S9.95

9.*

Katoenen zomerdekbed
Anti-allergie
eenpersoons 135 x 200 van 4®&ï nu voor
extra lange
eenpersoons 135 x 220 vaa ƒ129",- nu voor

89.
109.

i

tweepersoons 200 x 200 van /*5SC- nu voor
lits-jumeaux 240 x 200 van &&¥,- nu voor
lits-jumeaux
extra lang
240 x 220 van ƒ229;- nu voor

Katoenen hoofdkussen
Anti-allergie (kookvast)
Van &Sr< nu voor

159.
189.-

55.-

Alle tapijten worden gratis gemeten en gelegd (met uitzondering van trappen en couponnenl)

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

E i Lbe r cp e n
J.W. H a g e m a n s t r a a t 3
Tel. 0545-474190
H E L M l N K

meubelen

M A A K T

Vishandel Hengel is op zoek voor de
vrijdag naar een:

medewerker/ster.

H E T

M O O l ER

www.helminkmeubelen.nl
BIJ U THUIS.

Nieuwe school op nieuwe fiets
de sportieve school ƒ iets:
de Vico Sportive

Telefonische reacties aan 0575-463460
PDRTIVE

PLUSPUNTEN VAN DE
SPORTIVE:

Vishandel

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Borcufo (OM. j
1W. O343-272795

Speciaal model
Stand licht (veiligheidsachterlicht)
Nexus 4 versnellingen
Rollerbrake voor en achter
AXA SL7 veiligheid$slot
Uitermate krasbestendige lak

'Hengel'

• W»M (OM.;

tol. 03 14.0033 l 9

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld, tel.0575-463460
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

prolink.nl

Uw vico dealer:

OLIE
BESTELLEN!

PR PIL'

Alle Vico fietsen
worden geproduceerd
bij Nederlands grootste
fietsfabrikant.

DE Fl ETSSPECIALIST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. 0575-551393
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. 0575-519526

the internet professionals
Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,
tot in de punten
geregeld.
dom«inr»gi«tr»tie:
éénmalig fl. 95.- plus fl. 30,- p«r jaar

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

Vlotte levering
en scherpe
prijzen
El

Meer info: www.prolink.nl

ARWI

b. v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13e 7261 AM RuuRLo gootbekledmg

Bel voor informatie !
Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak
Tel: 0575-441344

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

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

rei 0573-253039 - Fax 0573-254919 - MOMI 0654220156

HOUTEN
LEDIKANTEN

v.

BOXSPRINGS

__/

Boxspringcombinatie
180/200

Massief blank houten ledikanten.
2 modellen voor meeneemprijs.

2 perfecte boxsprings met roomwitte bekleding, 2 kwalitatief hoogwaardige Pocketvering matrassen (5 zones, 500 gr/m2 wol,
rondom rits, latex afdeklaag, dubbeldoeks
stretchhoes en in 3 hardheden).

Nu slechts 199,"
Ook leverbaar in 2-persoons
en lits-jumeaux.

Cotnbinatieprijs slechts

SENIOREN LEDIKANT

2995,"

Boxspringcombinatie
met 50% korting

MDF ledikant 90/200
Afgewerkt in blank of donker eiken of
elzen structuur. Alle onderdelen mooi
afgerond. Incl. lattenbodem, matras
en nachtkastje.
Compleet van 1495,_ _ -.—

voor 1 1 yy,-

..J

Uit rijdbare boxspringcombinatie.
Geheel elektrisch verstelbaar.
Incl. zeer fraaie bali bruin gebeitste
achterwand, voetborden en nachtkasten.
Met verlichting op achterwand.

nu 3995,

DIVERSE
SHOWROOMKASTEN
met 25% Korting

Diverse
showroomslaapkamers met
20% tot 50% horting

Diverse Boxsprings
met 20% tot 50%
KORTING

f C O M F O R T
SLAAPKAMER

BEDBANK

Uitgevoerd in crème met kersen accenten.
Deze ledikanten zijn eenvoudig uit elkaar te
rollen. Afmeting: 160/200.
Ook leverbaar in l 80/200.
_ of\ r
van 3295,voor Zo;7 J,'

Zilvergrijs frame met matras in zwarte stof.
120/200. Superhandig.

Nu slechts 699,

Polyether matras
Soortelijk gewicht 40 ca. U f m dik met aan één
zijde wollen a/dchlaag. 5 jaar garantie.
80/190
80/200

van
van
90/200
van
90/2 l O
van
van
140/200
van
160/200
180/200
van
Deze matras is ook
maten.

259,299,319,339,479,559,639,leverbaar

voor
199,
voor 239,
voor 249,
voor 279,
voor 379,
voor 429,
voor 479,in andere

Pocketveringmatras

5 zone matras met dubbeldoeks stretchhoes met
wol en rits aan 4 zijden.
Verkrijgbaar in 3 nardheden. 20 cm

80/200
90/200
90/210
140/200
160/200

van 849,van 919,van 1009,van 1399,van 1569,-

nu
nu
nu
nu
nu

649,699,
769,
1069,
1229,

Schuimrubbermatras
/
Life-time compact programma, hoogslapers
bedden en stapelbedden en allerlei accessoires.
Uitgevoerd in massief grenen en perfect
afgewerkt.
Basisbed 90/200
v.a. 498,Halfhoogslaper 90/200
v.a. 875,Buro's
v.a. 349,Degelijke verende lattenbodem,
Millieu- en kindervriendelijke lak.

Latex, met 5 comfortzones met strechhoes en rits
aan 3 zijden. Te verkrijgen in soft, medium en
firm. Ibcm
80/200
van 799,voor 649,90/200
van 895,voor 699,90/210
van 995,voor 799,
140/200
van 1495,VOOr 1099,160/200
van 1695,voor 1299,-

auping'mvelekl
Auronde 1000 bedombouw 160/200 met 2 dwarsgespannen spiralen en 2 luxe pocketvering
matrassen.
met verstelbare bodems

nu
nu

Vouwbed
Met zwenkwielen. Incl. matras 90/200

Koudschuim stretch matras

van 379,-

nu 299,-

Degelijk houten vouwbed
met massief beuken omrandingen verende beuken latten, voorzien van 4 zwenkwielen en
automatisch uitklapbare poten, incl polyether matras 80/200 cm
ct\t\

nu :>yy,-

Onderschuijj combinatie
Zwart of wit, stalen divanbed met onderschuifbed en versterkte spiraal. Compleet met 2
polyether matrassen SC 40, 5 jaar garantie.
80/190
van 1395,VOOr

90/200
V

van 1545,-

geheel anti-allergisch, Hem dik,
zeer elastisch matras.
80/190
van 499,voor
80/200
van 499,voor
90/200
van 579,VOOr
90/210
van 609,VOOr
140/200
van 829,VOOr

399,
399,459,
519,
719,-

vertragend schuim
(ontwmheld voorin de ruimtevaart)
90/200 cm
nu

995,

Ons gehele assortiment bestaat uit wel
50 matrassen. Leverbaar in alle maten.

Deventer

voor l l 49,-

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816

Voetgangersgebied

^abo Bank

