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Raadsgriffier Gemeente
Bronckhorst i.o. benoemd

Mevrouw K.E. (Karen) Pijnen-
burg wordt beoogd raadsgrif-
fier van de nieuwe gemeente
Bronckhorst i.o., uiteraard on-
der voorbehoud van het besluit
van de Eerste Kamer over de
herindeling. Karen Pijnenburg
treedt officieel op l september
2004 in dienst.

Karen Pijnenburg (36) werkt nu
bijna twee jaar als griffier van de
gemeenteraad van Zelhem. Daar-
voor werkte zij als organisatieadvi-
seur bij Compliance Consult in
Woerden en in verschillende be-
leids- en managementfuncties in
een grote organisatie voor geeste-
lijke gezondheidszorg in Noord-
wijk en Leiden. Pijnenburg is van
huis uit gezondheidswetenschap-
per en heeft gestudeerd in Maast-
richt.

Het werk van raadsgriffier bevalt
haar zo goed, dat ze besloot te sol-

liciteren naar dezelfde functie
voor de nieuwe gemeente Bronc-
khorst. De uitdaging is om de ge-
meenteraadsleden optimaal te
ondersteunen in het werk waar-
mee zij door u als kiezer worden
belast.
De nieuwe gemeenteraad gaat im-
mers een gebied besturen dat vele
malen groter is dan elk van de hui-
dige gemeenten.

Karen Pijnenburg is voor veel
medewerkers en raadsleden geen
onbekende. Zij is al enige tijd grif-
fier van de klankbordgroep, die be-
staat uit een afvaardiging van de
vijf gemeenteraden (Vorden, Hen-
gelo, Steenderen, Zelhem en Hum-
melo en Keppel).
Omdat de officiële fusie pas op l
januari plaatsvindt, is Karen Pij-
nenburg voorlopig benoemd tot
beoogd griffier. In die functie treft
zij de voorbereidingen voor de
nieuwe gemeenteraad.

V A K A N T I E PRET
DON 1, VRIJ 2 en ZAT 3 JULI

COMPLETE COLLECTIE

5QO/0KORTING

BADKLEDING 30% KORTING

Openingstijden:
ma 13.30-18.00,

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

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

Zwemvierdaagse

Vrijdagavond zijn in het zwem-
bad "In de Dennen" de medail-
les uitgereikt aan de deelne-
mers van de zwemvierdaagse.
Dit evenement werd traditiege-
trouw door het badpersoneel in
een feestelijk ( oranje) versierd
zwembad georganiseerd.

De kleur oranje was mede van in-
vloed op het aantal deelnemers.
Waarschijnlijk door de Europese
voetbalkampioenschappen dit
jaar, minder deelnemers dan vorig
jaar. Ook speelt voor jeugd en ou-
ders waarschijnlijk een rol, dat
een week eerder de wandelvier-
daagse werd gehouden. (wegbren-
gen en ophalen kinderen en dat
twee weken achter elkaar, voor
sommigen een beetje teveel van
het goede!)
Dit jaar in totaal 150 deelnemers
waaronder Hentje Bosch, die al
haar 30e medaille in de prijzen-
kast kan ophangen. De jongste

Autoruit
stuk?

Wij repareren of vervangen
uw voorruit...

deelnemer was de 6 jarige Tim Tui-
tert. Bewonderenswaardig het
zwemmen op de woensdagavond.
Harde slagregens en stormachtige
taferelen weerhielden de deelne-
mers er niet van om "rustig" hun
baantjes te trekken, waarbij een
keuze gemaakt kon worden uit 10

baantjes ( 250 meter) of 20 baan-
tjes ( 500 meter) per avond. Tijdens
deze zwemvierdaagse was er te-
vens sponsorzwemmen. Dezer da-
gen wordt bekend gemaakt welk
bedrag er definitief aan het Ronald
Mc. Donald Kinderfonds zal wor-
den overgemaakt.

Puzzeltocht
Als voorproefje op de Oranje-
feesten, welke aanstaande vrij-
dag 2 juli en zaterdag 3 juli in
het buurtschap Medler worden
gehouden, organiseerde de
Oranjecommissie Medlertol
zondagmiddag een fietspuzzel-
tocht over een afstand van 20 ki-
lometer.

Onderweg moesten er diverse op-
drachten worden uitgevoerd. In to-
taal ca. 50 deelnemers. De eerste
prijs werd gewonnen door Joke en
Esther Zents; 2 familie Vrieler; 3
echtpaar Siggers. De poedelprijs
werd gewonnen door de familie
Hendriksen en de familie Enze-
rink.
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G e m e e n t e V o r d e n

„Nieuws & Informatie
Zie p a g i n a U en 5 van deze u i t g a v e

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 4 juli 10.00 uur ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 juli 10.00 uur mevr. Rekswinkel-Kets, Steenderen

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 4 juli 10.00 uur ds. C. Gros, Aalten; 19.00 uur ds. P.W. Dekker,
Velp.

R.K. kerk Vorden
Zondag 4 juli 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 3 juli 17.00 uur dienst.
Zondag 4 juli 10.00 uur dienst

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

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg op pagina 2



U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende
doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het spoedspree-
kuur op de hiiisartseiipost. Kom niet zo maar naar de post toe, bel
altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bie-
den en wachttijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uitslui-
tend volgens afspraak gewerkt Als u om medische redenen niet in
staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een 'rijden-
de huisarts1 bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicij-
nen bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
26-27juniWA. Houtman, Vorden, telefoon (0575) 55 22 53.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 1130-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Vorden: Zutphenseweg Ie, tel. 0900-6228724 (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar. Spreekuur maandag t/m donderdag van 8.30-
9.30 uur.
ThuiszorgwinkelOoyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-8856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t^m vr. 9.00-1730 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk tel. 09006228724 (lokaal tarief).

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VTT tel. (0573) 43 84 00.
Peregnenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdver/.orging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV. tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
MeerJtewegen voor Ouderen (M.B.y._O.j[ Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraagformulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 4077261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 3716 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl

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

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

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

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5,50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer € 0,50. Ver-
melding brieven onder nr. ot inlichtingen
€ 2,50 extra. Tarieven gelden bij contan-
te betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor €2.50
administratiekosten in rekening gebracht.
Anonieme of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch opgegeven
Contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden bij foutieve
plaatsing wel gratis herplaatst

• Oranjefeest Medlertol op
vrijda 2 en zaterdag 3 juli. Vrij-
dag 2 juli: toneelavond "Als de
kat van huus is..." Aanvang
20.00 uur. Zaterdag 3 juli: kinder-
optocht, volks- en kinderspelen,
aanvang 13.30 uur + feest-
avond. Zie ook: www.medler
feest.nl

• Zondag 4 juli a.s. kloot-
schietmarathon 10 km voor
dames, heren, gemengd en
vrije klasse. Opgave en inlich-
tingen bij Dick Regelink tot za-
terdag 3 juli 20.00 uur. Tel.
(0575) 55 12 38. Start 10.00
uur bij Scheffer in Delden,
Nieuwenhuisweg 1.

• Ze zijn er weer de nieuwe
aardappelen Frieslanders en
Doré. Tevens verkopen we bar-
bequevlees en varkensvlees
van eigen bedrijf voor een scher-
pe prijs. Tot ziens: Fam. Schef-
fer, Nieuwenhuisweg 1, Vorden
(Delden), tel. (0575) 55 13 33.
Woensdags gesloten.

• De stichting veiling commissie
Vorden houdt elke 1 e en 3e za-
terdag van de maand meubel
verkoop van 9 tot 12 uur aan de
Schuttestraat 20 te Vorden.

• Basiscursus Mandala teke-
nen. Start 23 sept. 2004 t/m 14
apr. 2005.10 Lessen van 3 u. op
don.ochtend van 9.30-12.30 u. in
Ruurlo. Enkel pi. vrij bij Chakra-
tekenen. Info Margriet (0573) 43
2974.

• Heeft u last van wespen? Bel
dan OBS Vorden voor een snel-
le bestrijding, 's Morgens bellen
tussen 8.00 en 10.00 uur: tel.
(0575)553283, b.g.g. 065110
6955.

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

• Gevraagd: stijlmeubelen,
kleingoed, en verlichting
van '50/'80er jaren (06) 221 53
599 of (0575) 52 64 59.

• Waarom moeilijk doen
als het makkelijk kan? En
nog gezond en verantwoord
ook! Ik ervaar het zelf Herbali-
fe werkt! Bel mij, dan help ik u
uw streefgewicht te bereiken.
Nieske, tel. (06) 543 26 669.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel
F. Peppelinkhausen. Tel. (0575)
55 29 16 b.g.g. 0651601516.

• Te koop: servieskast ei-
ken, middelbruin, 35 x 160 x
200 cm. Tel. (0575)55 14 16.

• Zondag 4 juli a.s. kloot-
schietmarathon 10 km voor
dames, heren, gemengd en
vrije klasse. Opgave en inlich-
tingen bij Dick Regelink tot za-
terdag 3 juli 20.00 uur. Tel.
(0575) 55 12 38. Start 10.00
uur bij Scheffer in Delden,
Nieuwenhuisweg 1.

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

Ooievaar 4,5 meter € 35.-
per dag min. 3 dagen.

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

Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

• Tijdelijk te huur: groot huis
in buitengebied tussen Zei-
hem en Ruurlo, inh. 900 m3.
Gemeubileerd + garage. Brie-
ven onder nr. 18-5 Bureau
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• Boeken te koop gevraagd.
Utz Zutphen. Tel. (0575) 51 74
06 of info@utz.nl.

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

• Max Havelaar koffiepads
ook voor Senseo! Nu 3 pakken
€ 5,- bij Wereldwinkel Vorden.

• Te huur gevraagd in Vorden
voor langere tijd: weiland om-
heind met schapengaas voor
het weiden van 5 schapen en
werken met Border Collies. Tel.
(0575) 52 26 56.

• Gevraagd: meisje voor hu»-
houdelqke hulp voor de zater-
dagmorgen. Brieven onder nr.
18-6 Bureau Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

Bij De Groenteman Vorden
Reclame week 27

Omdat het werkt!

® HERBALIFE.
voor:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

GITAARLES

Alle stijlen
en leeftijden

Voor informatie:
0575 - 46 50 25

BEL VOOR GRATIS CATALOGUS

Tuin- en beregeningsz

AANBIlDINGlNl
Pvc-vijverfolie
• Uitermate sterk, soepel en

vorstbestendig.
• Met UV-garantie.
• Lengte: max. 25 meter.
• Breedte.- 4 - 6 - 8 en 10 meter.
• Artikelnrs. 790990-92-93-83.

Wildkamp

Filiaal Borculo
Korenbree 2

0900-9250 <0,10p/min

/ www.wildkamp.nl

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Nog 1 week en dan.
Klussalade
200 gram

Valencia's
2 kilo

199

Chiquita bananen»O?9

De Groenteman Vorden
Freddie Letink

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

5 EN 6 JULI GESLOTEN I.V.M. VERBOUWING

Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

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

'̂chmond -

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

Het is büna vakantie!
Vlaai van de week:

Tropische vruchtenvlaai
6-8 stukken € 5.95

Dinsdag = brooddag

3 fijn volkoren broden € 4.OO

Lekker-voor-onderweg aanbiedingen:
Krentenbollen

6 stuks, lekker voor onderweg € l >

Vakantiecake
lekker fris en frurtig € 3.5O

Dagmenu's
30 juni t/m 6 juli 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

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

Woensdag 30 juni
aspergesoep / duitse biefstuk met aardappels en sla.

Donderdag 1 juli
spies de rotonde, kruidenboter, geb. aardappels en groente / verse
fruitsalade.

Vrijdag 2 juli
runderbouillon met backerbsen / gebakken mosselenmet frieten en
saus tataar.

Maandag 5 juli
gesloten

Dinsdag 6 juli
wiener schnitzel met geb. aardappels en salade / ijs met slagroom.

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

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Ons geluk is uitgebreid met de geboorte van onze

Milan is geboren op 21 juni 2004 om 11.17 uur,
weegt 2640 gram en is 48 cm groot.

Eddie, Anita en Esmée
Berendsen-Smallegoor

De Haar 11
7251 CE Vorden
(0575) 55 29 35

Vol trots willen wij jullie laten horen dat op 23 juni
2004 onze dochter is geboren

3920 gram - 52 cm

Ab, Annie, Vera, Ivo en Freek
Velhorst-Harmsen

"Het Vaarwerk"
Mispelkampdijk 1
7251 DA Vorden
Tel.(0575)551916
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W VORDEN 100 J AAR

Namens vrijwilligers, bestuur en directie willen wij u be-
danken voor uw bezoek, brief en kaarten naar aanlei-
ding van het 100-jarig jubileum van VVV VORDEN.

Wij verheugen ons op een zelfde periode van promo-
tie en dienstverlening van het toerisme in de nieuwe
gemeente Bronckhorst.

Jij was alles voor ons,
jij zult ook altijd alles voor ons blijven.
Jouw hulp, liefde en zorg voor ons,
zullen we altijd bij ons dragen.
Jij hebt er alles voor gedaan.
Lieve schat,
we houden van jou.

Met intens verdriet moeten wij u mededelen, dat voor
ons geheel onverwacht, tijdens de vakantie, veel te
vroeg uit ons midden is weggenomen mijn lieve man,
onze papa en opa

Drikus Vliem
in de leeftijd van 67 jaar.

Dini Vliem-Klein Kranenbarg
Martien en Jan

Jorien, Leonie, Stefan
Ria en Appie

LJeke, Dewi, Esmee
Dick en Karin

Kevin, Carmen, Maureen
René en Saskia

Doede

20 juni 2004

Waarlerweg 2
7251 NE Vorden

De begrafenis heeft zaterdag 26 juni te Vorden
plaatsgevonden.

Lieve opa
Wat zullen we je missen.

We houden zoveel van jou.

Bedankt voor alles.

Jorien, Lieke, Leonie
Dewi, Esmee, Stefan
Kevin, Carmen, Maureen
Doede

Voor ons geheel onverwacht hebben wij in onze fami-
liekring afscheid moeten nemen van onze bijzondere
geliefde broer, zwager en oom

Drikus Vliem
echtgenoot van Dini Klein Kranenbarg

Wij wensen Dini, haar kinderen en kleinkinderen
kracht en sterkte toe om het grote verdriet en het ge-
mis te dragen.

Hoewel gestorven, zal Drikus in onze herinnering al-
tijd blijven voortleven als een heel innemend mens,
steeds bereid een ander te helpen en als een harde
werker.

Nunspeet:
Vorden:
Vorden:

Hengelo:
Vorden:

Vorden, 20 juni 2004

Henk en Nicolien f
Chris t en Reinie
Gerrit en Alie f
Gerrie
Piet en Riek

Neven en nichten

Ik zoek een woord
een heel nieuw woord
een woord dat niemand kent.
Ik zoek een woord
dat zeggen wil
dat jij mijn allerliefste bent.

Na alle fijne jaren die wij met haar hebben gehad moe-
ten wij afscheid nemen van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder en lieve oma

Grietje Wentink-Drenth

in de leeftijd van 64 jaar.

Wij zijn intens verdrietig, maar dankbaar voor de lief-
de en de zorg die zij ons heeft gegeven.

Dick

Wilma en Jan Willem
Jaël, /sa, Sara

Peter en Nienke
Timo, Noa

Vorden, 22 juni 2004

de Hanekamp 4
7251 CJ Vorden

De crematieplechtigheid heeft zaterdag 26 juni in
Dieren plaatsgevonden.

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta tf
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers:

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

Marcel te Boome.

Weekblad Contact

heeft al vele kopers

de weg naar Vorden gewezen!

Nieuw en met veel
'amore' bereid"

Liefde gaat door de maag en dat is zeker zo met onze
Amore. Gemaakt van de beste varkensoester met ganda-

en parmaham en zontomaat.
En als u het voordelige prijskaartje ziet,

is het helemaal liefde op 't eerste gezicht

Vleeswarenkoopje

Gekookte Worst
Vleeswarenspecial

Mortadella 100 gram €

Keurslagerkoopje

4 Gepaneerde Schnitzels
voor €

079•

L59

3 98

L55

1.25

l.49

400
Vlogman, keurslager

Special

Amore

Weekaanbieding

Italiaanse Kipschotel

Weekaanbieding

Bouillon Salade

100 gram €

100 gram €

100 gram €

400 gram Verse Worst
4 Speklappen voor maar

Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 1321
(0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten
• restauratie grafmonumenten
• onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

GOLDEN TULIP RESORT
Mol«i l-.nttl ZU*

Bowling & Dining

Welkomstdrankje
l uur bowlen

3-gangen keuzemenu

€ 27,50 p.p.
(vanaf 4 personen)

in juli en augustus geven wij
20°/o korting op de prijs op
vertoon van deze advertentie

Op dinsdag en vrijdag
serveren wij een buffet.

Voor reservering kunt u bellen
Hotel Inntel Zutphen

tel. 0575-539704.
www.sportcentrumzutphen.nl
www.menuvandedaq.com cv



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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Kampeermiddelen
minicampings
Op 18 juni 2004 heeft de minister-
raad op voorstel van minister
Veerman van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit ingestemd
met een wetsvoorstel dat de
intrekking van de Wet op de
openluchtrecreatie (Wor) regelt.
De intrekking zal gefaseerd
plaatsvinden zodra de Tweede en
Eerste Kamer akkoord gaan met
het voorstel.

De ruimte die de wet biedt voor
kleinschalig kamperen wordt in
het wetsvoorstel vergroot, zolang
het Wor-vergunningenstelsel nog
van kracht is. Gemeenten mogen
toestaan dat kleinschalige kam-
peerterreinen gedurende het hele
kampeerseizoen - de periode van
15 maart tot en met 31 oktober -
plaats bieden aan 15 kampeermid-
delen in plaats van 10. Tevens
heeft de ministerraad ingestemd
met een gedoogbesluit dat het
mogelijk maakt dat gemeenten
per direct de beoogde uitbreiding
kunnen gedogen.

Veel minicampinghouders mogen
nu slechts in bepaalde perioden
tijdens het seizoen 15 kampeer-
middelen plaatsen op hun terrein.
Op grond van het gedoogbesluit
van de ministerraad zullen wij
niet optreden tegen minicamping-
houders die in de gehele periode
van 15 maart tot en met 31 okto-
ber 15 kampeermiddelen op hun
terrein hebben geplaatst.

Voor minicampinghouders die
een ontheffing hebben voor een
kleiner aantal kampeermiddelen
geldt dat dit aantal onverkort van
kracht blijft, tenzij zij de voorzie-
ningen op hun minicamping
aanpassen volgens de geldende
eisen. Zodra dit is gebeurd,
moeten zij een nieuwe ontheffing
aanvragen.

OP DE WEBSITE
Heeft u al eens een kijkje
genomen op www.vorden.nl?
Bijvoorbeeld om meer te
weten te komen over het
aanvragen van een nieuw
reisdocument, het doorgeven
van een verhuizing of de
geschiedenis van Vorden.

Luide sirenetest iedere eerste
maandag van de maand

Op maandag 5 juli om 12.00 uur
worden in Nederland de sirenes

weer getest. De sirenes geven dan
een luid alarm van ongeveer 1,5
minuut. Omdat het om een test
gaat, hoeft u geen actie te onder-
nemen. Sinds halverwege vorig
jaar test de brandweer de sirenes
weer luid, op iedere eerste maan-
dag van de maand. Vroeger ge-
beurde dat ook. In 1997 besloot
het ministerie van Binnenlandse
Zaken dit echter nog maar één
keer per jaar te doen: op de eerste
woensdag in juni. De reden van
de (her)invoering van het maan-

delijks luide alarm is dat veel
mensen niet erg bekend bleken
met het sirenegeluid en de bood-
schap: "Als de sirene gaat, ga
direct naar binnen, sluit ramen
en deuren en zet de radio of TV
aan".

Heeft u klachten over het functio-
neren'van de sirenetest (heeft u
de sirene bijvoorbeeld niet ge-
hoord), neemt u dan contact op
met de heer R. Visschers van de
gemeente, tel 55 74 74.

Lief zijn voor je Levensverzekering

Goed onderhoud van je valhelm scheelt een hoop
Je bent zo slim geweest om een
helm te kopen of je hebt ouders
die zo slim zijn dat ze dat voor je
gedaan hebben. Zorg dan goed
voor die mooie muts, want hij
dient immers om je leven te
redden.

Behandel je helm met zachtheid

Een valhelm is dan wel gemaakt
om te vallen maar wees wel een
beetje voorzichtig met hem. Zorg
dat hij niet van de kapstok valt,
en leg hem niet vlak bij een
hittebron om te drogen. Soms
krijgt een helm daar zelfs een
heel grappige vorm van, maar in
elk geval heb je een goede kans
dat de kracht eruit gaat.

Voorzichtig met stickers en verf!

Een valhelm is geheel of gedeel-
telijk van kunststof, en kunststof
houdt helemaal niet van oplos-
middelen, of die nou in verf of in
lijm zitten. Als je je helm per se
mooier wilt maken check dan
heel goed van wat voor materiaal
die is gemaakt en tegen welke
verf dat eventueel wél kan.

Voorzichtig schoonmaken

Ook bij het schoonmaken van je
helm gebruik je natuurlijk geen
agressieve oplosmiddelen als
thinner of wasbenzine. Gebruik
gewone huishoudschoonmaak-
middelen en lauw water. Wees
extra voorzichtig met het vizier;
dat mag natuurlijk niet worden
bekrast.

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

• Leestenseweg 32 Vierakker, verbouwen woning en bijgebouw
(met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet.

Kapvergunning
• Dorpsstraat ter plaatse van nieuwbouwwoningen Wichmond:

twee populieren.

minder veerkrachtig. Ander punt
is de inwerking van licht, die
langzamerhand helmen van poly-
carbonaat bros maakt, waardoor
die helm eens temeer niet kan
doen waarvoor je hem gekocht
hebt. Allemaal uitstekende rede-
nen om na een aantal jaren die
mooie nieuwe helm te kopen
waar je al een tijd een oogje op
had!

Meer weten? Kijk op www.daar
kunjemeethuiskomen.nl.

Vervangen - goed idee

Als je een flinke smak met je
helm hebt gemaakt is het
binnenwerk en misschien zelfs de
harde schaal beschadigd. Hij kan
daardoor bij je volgende schuiver
zijn werk niet meer doen. Koop
dus een nieuwe. Maar ook al ga je
er niet echt mee onderuit - een
helm maakt in zijn leven heel wat
mee. Vallen, stoten, krassen...
Bovendien klinkt langzamerhand
het binnenwerk in en wordt het

UlT D E R A A D
De gemeenteraad vergaderde donderdag 24 juni besluitvor-
mend. De raad besloot om een aantal kredieten beschikbaar
te stellen voor de voorbereiding van de nieuwe gemeente
Bronckhorst, onder andere voor de tijdelijke huisvesting in
Hengelo en het geschikt maken van het bestaande gemeente-
huis van Hengelo voor het huisvesten van ongeveer 65 mede-
werkers. In de units komen ruim 180 medewerkers.

De raad stelde eveneens het paraplu-bestemmingsplan Prosti-
tutie 2003 vast. Voordat dit bestemmingsplan vastgesteld was
kon er in principe overal in het buitengebied van Vorden een
sexinrichting komen, na het vaststellen van dit
plan kan dit alleen nog in de omgeving van de
Den Elterweg, aansluitend bij het gebied dat
de gemeente Steenderen heeft aangewe-
zen.Ook het beleid en diverse
verordeningen op grond van de Wet werk
en bijstand heeft de raad vastgesteld. De
visie op wonen en werken in Vorden is
aangenomen. Dit betekent dat op een
aantal plaatsen in de kern Vorden
inbreidingslokaties
kunnen komen. Raadsvoorzitter

E.J.C. Kamerling

Gebruiksvergunningen (brandveiligheid)

Het Hoge 36, gebruiken onderwijsgebouw
Kerkstraat 4, gebruiken gebedshuis
Ruurloseweg 101, gebruiken gebedshuis/museum
Overweg 20, gebruiken sportkantine
Eikenlaan 15a, gebruiken sportkantine



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

Aanlegvergunningen
• Ganzensteeg 7, aanleggen poel en terreinegalisering
• Vennemansweg 2, aanleggen poel met grondwal

Ontheffingen algemeen
• 't Wapen van Medler, ontheffing drankverstrekking Medlerfeest op vrijdag 2 juli

van 20.00 tot 01.00 uur en op zaterdag 3 juli van 13.00 tot 01.00 uur;
• de heer GA Rossel voor het houden van een buurtfeest op 2 juli op een terrein

aan de Nieuwenhuisweg l te Vorden
• Estate Events, voor het houden van een Country Living Fair van 25 tot en met 29

augustus 2004 op het terrein voor kasteel Vorden.

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

Bouwaanvragen
bouwadres

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g
• Hertog Karel van Gelreweg 23
• Brinkerhof 78

(wij zigings vergunning)
• Koekoekstraat 2, Vierakker

inhoud

bouwen carport
vergroten woning

bouwen schuur

datum ontvangst

14-06-2004
18-06-2004

18-06-2004

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

Bestemmingsplannen
V e r g r o t e n w o n i n g S t a r i n g s t r a a t 1 9
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
8, lid 7 sub a,b en d van het bestemmingsplan "Vorden West en Zuid 1992"
vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een woning op het perceel Dr.
W.C.H. Staringstraat 19.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag l juli tot
en met woensdag 28 juli 2004 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in
deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

B o u w e n c a r p o r t H e r t o g K a r e l v a n G e l r e w e g 2 3
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
8, lid 5 van het bestemmingsplan "Vorden West en Zuid 1992" vrijstelling te
verlenen voor het bouwen van een carport op het perceel Hertog Karel van
Gelreweg 23.

Deze vrijstelling maakt het mogelijk een carport te bouwen met een hoogte van
2,5 meter.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag l juli tot
en met woensdag 28 juli 2004 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in
deze periode schriftelijk hun zienswijze aan het college kenbaar maken.

A a n v r a a g v r i j s t e l l i n g b e s t e m m i n g s p l a n v o o r a a n l e g g e n
bos A l m e n s e w e g / 0 u de Z u t p h e n s e w e g ( A r t i k e l 19 . l i d 2 .
W R O )
Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend van een

verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'. Het verzoek
heeft betrekking op de aanleg van bos op een perceel grond met agrarische
bestemming aan de Almenseweg / Oude Zutphenseweg te Vorden.

Als voorbereiding op het besluit tot vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2, van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt de aanvraag ter inzage van l juli t/m 28
juli 2004. U kunt de aanvraag gedurende openingstijden inzien in het
gemeentehuis, Afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en in
de bibliotheek te Vorden.

Tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- t/m vrijdagmorgen van
8:30-12:00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur) kunt u over het
verzoek van gedachten wisselen met ambtenaren van de Afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening.

Gedurende de termijn van terinzage legging kan een ieder zijn / haar zienswijze
(schriftelijk) aan ons kenbaar maken.

Na 28 juli beslissen burgemeester en wethouders over de aanvraag om vrijstelling.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met wegwerkzaamheden is de Hackfortselaan tot en met 9 juli (of
zoveel langer of korter als nodig is, afgesloten voor alle verkeer.

In verband met een buurtfeest is de Nieuwenhuisweg afgesloten op 2 juli.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t w e r p - b e s t u i t a l g e m e n e we t
b e s t u u r s r e c h t ( a r t . 1 3 . 4 W m b e n a r t . 3 : 1 9 A w b )

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt met ingang van 2 juli tot en met 30 juli 2004 ter inzage het ontwerp-besluit op
de aanvraag van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

voor:
vergunning

datum aanvraag:
adres van de inrichting:
kadastraal bekend gemeente:

de heer H.E. Rietman
Boshuisweg 3
7233 SE Vierakker

een nieuwe, de gehele inrichting omvattende,
voor een melkrundveehouderij

12 maart 2004
Boshuisweg 3 te Vierakker
Vorden, sectie O, nr. 379

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als
mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 31 juli 2004.
Indien u dat wenst, Worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schrifte-
lijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met
de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 31 juli 2004.

Vamc De Graafschaprijders met
kinderen in de zij span

P aar densport Duivensport

Vorige week maandagavond ar-
riveerden tegen half zes 18 zij-
spanrijders bij kampeerboerde-
rij de Klappe in Borculo.

Voor het negende jaar organiseer-
de de VAMC een avondrit voor de
kinderen van groep 2 en 3 van de
Magnoliaschool uit Aalten.
Dé Magnoliaschool is een ZMLK-
school en de kinderen waren er
een weekje op kamp.
Gezien het tijdstip eerst even kof-
fie en een broodje voor de zij span-
rijders die uit eigen en regionale
motorclubs komen. Om zes uur
werd de toeter geblazen en werd
er een prachtig tochtje van 55 kilo-
meter door de buitengebieden van
Borculo, Markelo en Diepenheim
gereden, begeleid door solorijders
van de VAMC.

Het bestuur van de Bouwopleiding
Berkelstreek Borculo had zich ga-
rant gesteld voor de ontvangst van
de "Magnoliarun". Voor zo'n vijf-
tig kinderen, rijders en begeleiders

was er koffie, thee, koek en fris. Na
een halfuurtje bijkomen weer op
weg voor het volgende rondje van
30 kilometer. Uitgezwaaid door
het voltallige bestuur van de Ber-
kelstreek.
Tegen half tien terug op de Klappe.
Voor de meeste Magnoliakinderen
direct bedtijd want de volgende

dag stond de Berkelzomp en het
Brandweermuseum op het pro-
gramma. De zijspanrijders bleven,
onder het genot van koffie en ca-
ke, nog even wat napraten.
Volgend jaar zijn ze er weer, de
derde maandagavond van juni.
Dat wordt een feestje, 10 jaar Mag-
noliarun!

PC de Graafschap P.V. Vorden
Zaterdag 26 juni jl. was er een po-
nyconcours in Eerbeek. Daar be-
haalden de volgende leden een
prijs:
DRESSUUR: Nadja Droppers met
Evite een 2e prijs in de klasse B cat.
C met 164 punten. Lisette Bijenhof
met Simply the Best een 3e en 5e
prijs in de klasse B cat. E met 166
en 161 punten. Iris Berenpas met
Jasmine een 13 prijs klasse LI met
163 punten. Tessa Roelof met Mi-
randa een 3e prijs klasse LI met
153 punten, Jermaine Pellenberg
met Silvia een 2e prijs klasse LI
met 165 punten, Martine Bijenhof
met Taran een Ie prijs klasse L2
met 169 punten. Nynke Woerts
met Tamara een Ie prijs klasse M2
met 164 punten. Elodie Stoleman
met Passé Partout 2 maal een 2e
prijs klasse M2 met 158 en 155
punten. Bart Hartman met Sirik
een Ie en 2e prijs klasse Ml met
188 en 169 punten.
SPRINGEN: Jermaine Pellenberg
met Silvia een 2e prijs Klasse B.
Martine Bijenhof met Taran een Ie
prijs klasse B. Sebastiaan Hamer
met Yvonne een 2e prijs klasse L.

BOURGES PARC
Uitslagen wedvlucht vanaf Bour-
ges Pare over een afstand van circa
625 kilometer: HA Eykelkamp l,
14,19; H.J. Stokkink 2,13; J. Meyer
3, 6, 9, 10, 11, 17, 18, 20; C. Bruin-
sma 4,12; Jitske Winkels 5; Comb.
A& A Winkels 7, 8,15,16.

EPERNAY
Wedvlucht vanaf Epernay over een
afstand van 380 kilometer: H. A.
Eykelkamp l, 2, 4, 5, 6, 8, 10;
Comb. A & A Winkels 3, 7, 11, 15,
18,20; C. Bruinsma 9; H.J. Stokkink
12,16, 19; M. M. Tiemessen 13,14,
17.

Rectificatie
Bij de Geslaagdenlij st van
de Havo 2004 Isendoorn
College, van vorige week, is
per abuis de naam van:
Marloes Beek uit Vorden
niet vermeld.
Ons excuus hiervoor.
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Vernieuwing groot aantal wegen en
totstandkoming Centrumvisie hoogtepunten
In de Wet dualisering (van 2002) staan nieuwe taken en bevoegdheden
voor de burgemeester aangegeven. Zo ligt de procesverantwoordelijk-
heid voor het werk van het college van burgemeester en wethouders
van Vorden bij mij en moet ik een burgerjaarverslag uitbrengen met
aandacht voor de wijze waarop de gemeente met u als burger omgaat.
Hierbij kunt u denken aan de klachtenafhandeling en de dienstverle
ning maar ook het betrekken van burgers bij beleid. Het is een graad-
meter voor burger, bestuur en medewerkers en afgestemd op de aard
en schaal van Vorden.

Dualisering
De Wet dualisering gemeentebe
stuur heeft ingrijpende gevolgen
voor het functioneren van de ge
meenteraad, het college van bur-
gemeester en wethouders en de
burgemeester. De gemeenteraad
moet op de eerste plaats zijn drie
kerntaken vormgeven: de volks-
vertegenwoordigende, beleidska-
derstellende en controlerende (in
de gaten houden of de gewenste
doelen worden bereikt). B en W
zorgen voor de uitvoering van het
gemeentelijke beleid.

Een van de doelen van de Wet du-
alisering gemeentebestuur is om
het bestuur transparanter te ma-
ken waardoor u als burger zich
meer betrokken gaat voelen. In
Vorden is daaraan vorm gegeven
door de commissies van advies en
bijstand aan burgemeester en
wethouders af te schaffen. Daar-
voor in de plaats is een opiniëren-
de raadsvergadering gekomen,
waarin onderwerpen op de agen-
da staan waarover de (politieke)
meningsvorming in principe nog
moet plaatsvinden. Een vrije dis-
cussie zonder vooringenomen
standpunten is tijdens die verga-
deringen mogelijk. Raadsvergade
ringen zijn openbaar en worden
bekendgemaakt op de gemeente
pagina in Contact en de website:
www.vorden.nl. Voor of na deze
eerste behandeling kan nog in-
spraak plaatsvinden, waarbij in-
woners hun zienswijzen over
plannen/projecten kunnen geven.

Dat is wat burgemeester en wet-
houders graag willen: dat u mee
denkt over het reilen en zeilen in
de gemeente. Zij zijn er immers
voor onze inwoners, hun belang
dienen wij. Een goed voorbeeld
van inspraak is bijvoorbeeld de
totstandkoming van de Centrum-
visie en de invulling van het
Speelruimteplan. Op beide onder-
werpen kom ik later terug.
Natuurlijk komt zij inwoners ook
in feestelijke situaties tegen, bij-
voorbeeld bij 50-, 60- of 65-jarige
huwelijken, recepties, uitvoerin-
gen, jubilea, openingen, bedrijfs-
bezoeken door het college van
burgemeester en wethouders en
de uitreiking van een koninklijke
onderscheiding, gemeentelijke
erepenning of de verkiezing van
de Vrijwilliger van het jaar.

Herindeling
Begin 2003 leek het er sterk op
dat de gemeente Bronckhorst
per 2004 een feit zou zijn. La-
ter is dit uitgesteld omdat ka-
merleden in het najaar van
2003 nog een bezoek wilden
brengen aan de regio. Dit
maakte besluitvorming in dat
jaar onmogelijk wat uitstel tot
2005 betekende. De voorberei-
dingen zijn wel in volle gang
gezet. Er zijn gezamenlijke be
sluitorganen ingesteld, waarin
burgemeesters en wethouders
en de gemeentesecretarissen
zitten en werkgroepen van
ambtenaren om het beleid op
elkaar af stemmen. Een profiel-
schets is gemaakt, waarin de
wensen en gedachten van de
huidige gemeentebesturen
over Bronckhorst staan en er is
een besluit genomen over de
locatie van het nieuwe ge-
meentehuis. In principe is
gekozen voor centrale huis-
vesting in Hengelo. Het is de
bedoeling dat de balies van de
afdelingen burgerzaken en so-
ciale zaken en het bestuur van
de nieuwe gemeente komen in
het huidige gemeentehuis van
Hengelo en de overige gemeen-
telijke diensten in een tijdelijk
gebouw langs de N316, achter
garage Wassink. Via o.a. de her-
indelingswebsite/-krant en de
gemeentepagina's houden bur-
gemeester en wethouders u op
de hoogte van de vorderingen.

Gemeentelijke
dienstverlening
Openingstijden

De openingstijden van het ge
meentehuis zijn van maandag tot
en met vrijdag van 8.30 - 12.00
uur en op woensdagmiddag van
13.30 - 17.00 uur. De afdeling bur-
gerzaken heeft iedere vierde don-
derdag van de maand avondopen-
stelling van 18.30 - 19.30 uur. De-
ze openstelling voorziet in een be-
hoefte. Burgemeester en wethou-
ers wijzen inwoners wekelijks op
de openingstijden via de gemeen-
tepagina. Vanzelfsprekend is het
mogelijk buiten de officiële open-
stellingstijden met medewerkers
afspraken te maken voor het be-
handelen van gecompliceerdere
onderwerpen.
De openingstijden zijn na zorg-
vuldige afweging vastgesteld. Rui-
mere openstellingstijden betekent
dat de medewerkers minder effici-
ënt met de afhandeling van aan-
vragen kunnen omgaan, waar-
door de bewerkingstijd toeneemt.
Ook wordt het moeilijker om be-
sprekingen en vergaderingen te
plannen. Wij streven ernaar bur-
gers zowel telefonisch als aan het
loket altijd op een correcte wijze
te bejegenen. Dat dit wordt ge-
waardeerd, blijkt ook uit het feit
dat er in 2003 geen klachten over
bejegening zijn ontvangen. Na-
tuurlijk sta ik open voor sug-
gesties van burgers om processen
te verbeteren. Deze zal ik doorge-
ven aan de voor de bedrijfsvoe-
ring verantwoordelijken.

Spreekuren

De wethouders en ik houden
wekelijks spreekuur. Iedereen kan
dan vrij inlopen om een willekeu-
rig onderwerp onder onze aan-
dacht te brengen. Op de gemeen-
tepagina en de website staat wie
wanneer spreekuur heeft. Uiter-

aard kunnen ook afspraken met
ons worden gemaakt.

Reguliere overleggen

De gemeente voert periodiek over-
leg met verschillende belangen-
vertegenwoordigende partijen in
Vorden om te weten wat er leeft.
Bijvoorbeeld de Vordense Onder-
nemers Vereniging, Kranenburgs
Belang, Industriële Kring Vorden
en GLTO.

Spreek- en inspreekrecht
tijdens raadsvergaderingen
Bij opiniërende raadsvergaderin-
gen kunt u over onderwerpen die
op de agenda van de vergadering
staan, uw mening kenbaar ma-
ken. De mogelijkheid om in te
spreken wordt geboden voordat
de behandeling van het betreffen-
de agendapunt begint. Verder
kunt u aan het begin van zowel
de opiniërende als besluitvormen-
de raadsvergaderingen spreken
over een onderwerp dat voor u of
het gemeentebestuur van belang
kan zijn, maar niet op de agenda
staat. Als u wilt spreken of inspre-
ken, moet u dat de dag voor de
vergadering bij de griffier mel-
den. In principe zijn de opiniëren-
de raadsvergaderingen iedere
tweede donderdag van de maand
en de besluitvormende raadsver-
gaderingen iedere vierde donder-
dag van de maand. De vergaderin-
gen worden op de gemeentepagi-
na aangekondigd.

Inspraak

Voordat de gemeentelijke be-
stuursorganen komen tot belang-
rijke besluiten, bieden zij vaak in-
spraakmogelijkheden (schriftelijk
via de gemeentepagina of door in-
spraakavonden te organiseren).
Het kan zelfs zijn dat het ver-
plicht is zogenaamde openbare
voorbereidingsprocedures op
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht te volgen. Beide heb-
ben als doel dat alle standpunten
van partijen bekend zijn en de be-
nodigde kennis is vergaard om te
komen tot een besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen veel besluiten van de ge-
meente kunnen belanghebbenden
op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht bezwaar maken. De
Commissie bezwaar- en beroep-
schriften adviseert het bestuursor-
gaan, dat opnieuw een besluit
moet nemen. De Commissie be-
staat uit vijf externe leden.

In 2003 heeft de commissie negen
keer vergaderd, er zijn 26 be-
zwaar/beroepschriften ingediend.
Daarvan zijn er twee gegrond en
14 ongegrond verklaard, twee niet
ontvankelijk en over zes bezwaar-

schriften is geen advies uitge-
bracht, bijvoorbeeld omdat zaken
inmiddels opgelost waren of op
een andere manier overeenstem-
ming is bereikt. De overige zijn/
worden in 2004 behandeld. Het
aantal bezwaarschriften gerela-
teerd aan het aantal gegrondver-
klaringen van de bezwaren geeft
geen reden tot ongerustheid over
de kwaliteit van de beschikkin-
gen. Opvallend is het geringe aan-
tal appellanten dat in beroep gaat
bij de rechtbank. De zeefwerking
van de bezwarenprocedure is in
Vorden effectief.

Klachten

Onder een klacht verstaan we el-
ke vorm van ongenoegen, kenbaar
gemaakt door een burger. Klach-
ten benaderen we positief door ze
te zien als gratis adviezen.

Klachten die zijn ingediend over
de bejegening van een burger
door een bestuurder of medewer-
ker van een gemeente, behande-
len we overeenkomstig de vastge-
stelde regelingen.

Vorden heeft twee klachtenproce-
dures. Een interne regeling die
voorschrijft dat klachten volgens
de ambtelijke hiërarchische lijn
moeten worden behandeld. Als
een klager niet tevreden is over
de uitkomst van de interne
klachtbehandeling kan hij beslui-
ten om aan de externe klachten-
commissie zijn grief voor te leg-
gen. De externe klachtencommis-
sie is de Commissie van bezwaar-
en beroepschriften. De externe
klachtenregeling is nog niet ver-
plicht. Vooruitlopend op de inwer-
kingtreding van een wijziging van
de Algemene wet bestuursrecht
heeft de gemeenteraad echter
toch een externe klachtenproce-
dure vastgesteld.

In 2003 zijn zoals eerder gezegd
geen klachten over bejegening
door medewerkers ingediend, zo-
dat noch van de interne- noch van
de externe klachtenregeling ge
bruik is gemaakt.

Klachten die zijn ingediend over
kleine fysieke aangelegenheden,
zijn, voor zover de gemeente daar
iets aan kan doen, zo snel moge-
lijk opgelost. Bij de afdeling
gemeentewerken komen per jaar
een tiental klachten binnen die
betrekking hebben op situaties
die mogelijk gevaar voor het ver-
keer zouden kunnen opleveren.
Gemeentewerken plaatst dan
onmiddellijk bebakening bij het
punt, zodat direct gevaar voor
het verkeer geweken is. Herstel
volgt zo spoedig mogelijk. Als er
klachten komen over zaken
waarvoor de gemeente niet
verantwoordelijk is, dan worden
klagers zo goed mogelijk door-
verwezen.



Wat gebeurde er in 2003 in Vorden?
Over veel van de zaken die ik hier beschrijf, heeft u als inwoner uw
mening kunnen geven. Bij sommige onderwerpen gebeurde dat veel.
Bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de Centrumvisie, het Speel-
ruimteplan, de verkiezing "Vrijwilliger van het jaar" en de bouwplan-
nen van de Wehme. Bij andere nauwelijks. Hierbij een overzicht van
een groot aantal zaken die vorig jaar speelden.

Centrumvisie

De gemeente heeft in 2003 een
Centrumvisie opgesteld met als
doel het centrum van Vorden aan-
trekkelijker te maken voor inwo-
ners, winkeliers en toeristen. Om
draagvlak voor de visie te krijgen
is in januari een klankbordgroep
samengesteld waarin vertegen-
woordigers van de VOV, VW,
WVC Cliëntenraad, Historische
Vereniging Oud-Vorden, Konink-
lijke Horeca Nederland en de
ANWB, alsmede vier inwoners die
zich hebben aangemeld via een
oproep op de gemeentepagina in
Contact, zitting hadden. Die inwo-
ners waren de dames H. Ambagts-
heer en C. Hofman en de heren
J. de Waard en W. Tuin. Samen
met de gemeente hebben zij hard
gewerkt aan een mooi plan, waar-
in onder meer de gewenste inrich-
ting van de openbare ruimte, het
winkelbestand en de wegenstruc-
tuur zijn opgenomen. Zij zijn ge-
durende de ontwikkeling van het
plan verschillende malen bijeen
geweest. Natuurlijk hebben alle
inwoners de mogelijkheid gehad
hun mening over het plan te ge
ven. Zo was er eind mei een druk-
bezochte inspraakbijeenkomst in
hotel Bakker. De binnengekomen
reacties zijn waar mogelijk mee-
genomen in de visie. Ook initiatie-
ven die op andere manieren
binnenkwamen zijn ter harte ge-
nomen. Een voorbeeld is de ma-
quette van de gereformeerd her-
vormde jeugdgroep Vorden, waar-
mee kinderen aangaven hoe het
nieuwe centrum er volgens hen
uit moest komen te zien. De raad
heeft de Centrumvisie uiteinde-
lijk in oktober vastgesteld.

De Wehme

Woonzorgcentrum de Wehme,
woningbouwcorporatie de Stiepel
en de gemeente hebben zich hard
gemaakt voor uitbreiding van de
Wehme met onder andere 24 ver-
pleegplaatsen. Op dit moment
zijn er geen zorgplaatsen in Vor-
den. Een situatie met soms schrij-
nende gevolgen. Mensen die hun
leven lang in Vorden gewoond
hebben en deze zorg nodig heb-
ben, moeten nu buiten de ge
meente (meestal in Zutphen) hun
laatste levensfase doorbrengen,
echtparen worden gescheiden etc.
De plannen zijn in 2003 in de in-
spraak geweest. Uiteindelijk zijn
de bouwplannen in 2004 afge
ketst na een uitspraak van de
rechtbank. De Stiepel is nu samen
met Sensire en Sutfene bezig een
nieuw plan te ontwikkelen, waar-
over ook overleg met de gemeente
plaatsvindt.

Zwerfvuilactie

De jaarlijkse Zwerfvuildag om het
Vordense buitengebeid schoon te
houden op 15 maart was weer een

groot succes. Ruim 100 vrijwilli-
gers werkten mee en hebben in
een ochtend 1720 kilo afval opge
haald. De gemeente verzorgde tra-
ditiegetrouw de boerenkoolmaal-
tijd voor de deelnemers. Een op-
roep voor deelname stond enkele
malen in Contact.

Actie 'Beter wonen!'

Samen met een aantal omliggen-
de gemeenten organiseerde de ge
meente Vorden de actie 'Beter wo-
nen!', een energiebesparingsactie.
Alle eigenaren van woningen van
voor 1998 ontvingen een brief van
de gemeente waarin stond hoe zij
tegen een gunstig tarief een EPA
(EnergiePrestatieAdvies) konden
aanvragen. Door zo'n energie
onderzoek uit te laten voeren,
wordt duidelijk hoe energiezuini-
ger en goedkoper kan worden ge-
woond. Enkele tientallen mensen
hebben een EPA laten uitvoeren.

Speelruimteplan

Buiten spelen is de favoriete vrije
tijdsbesteding van kinderen tot
en met 18 jaar. Een woonomge
ving met goede speelmogelijkhe
den is dus belangrijk. Daarom
heeft de gemeente dit jaar een
Speelruimteplan ontwikkeld en
uitgevoerd. De speelplaatsen zijn
onder de loep genomen en dat re
sulteerde in vervanging van speel-
toestellen, het plaatsen van ge
heel nieuwe speeltoestellen en de
aanleg van twee nieuwe speel-
plaatsen nabij sporthal 't Jebbink
en aan de Raadhuisstraat. Dit tot
grote vreugde van de Vordense
kinderen. Vanzelfsprekend heeft
de gemeente Vordenaren ge
vraagd naar hun mening. Zo is
bijvoorbeeld op verzoek van de
buurtkinderen van de speelplaats
bij de muziekkoepel een kabel-
baan geplaatst.

Boomfeestdag

In 2003 zijn tijdens de Boomfeest-
dag meer bomen en struiken dan
ooit geplant, te weten 1200. Ruim
200 kinderen van de groepen 7 en
8 van de vijf Vordense basisscho-
len verzorgden dit met veel ple
zier. De eerste boom heb ik samen
met één leerling van iedere school
voor mijn rekening genomen. De
happening vond plaats op het ter-

rein van de families Regelink en
Besselink op de Koekoekstraat in
Vierakker. Doel was een ecologi-
sche verbinding tussen de bossen
in het gebied en de IJssel te creë-
ren.

Afvalproject voor
scholen

De gemeente Vorden heeft samen
met afvalinzamelaar Berkel Mi-
lieu een Afvalproject voor scholen
ontwikkeld. Het project is bedoeld
voor de leerlingen van de groepen
7 en 8 van de basisscholen om
hen bewust te maken van de
noodzaak van afvalscheiding. Het
Afvalproject beslaat een aantal
modules voor in en buiten de
school. Voorbeelden zijn zwerf-
vuil rapen, een doebezoek aan de
retourette/milieustraat, waarbij
de eigen thuisvuilniszak van die
week wordt omgekeerd, een
elektrospel en een sorteeranalyse.
In 2003 heeft in Vorden de pilot
gedraaid in samenwerking met de
Kranenburgse basisschool De
Kraanvogel.

Nieuwe ondergrondse
milieustraten

Het is belangrijk onze leefomge
ving zo schoon en gezond moge
lijk te houden. De gemeente biedt
hiervoor voorzieningen. Een mi-
lieustraat is zo'n voorziening. Vor-
den had al een ondergrondse mi-
lieustraat achter de Super de
Boer. Dit jaar zijn er nog drie bij-
gekomen. Op de kruising Hoetink-
hof/Dr. C. Lulofsweg (glas, papier,
textiel en drankkartons), op de Ei-
kenlaan in Kranenburg (drankkar-
tons en glas) en de Baron van der
Heijdenlaan in Wichmond (papier
en glas). Deze worden inmiddels
veel gebruikt.

Goede aanbieders
krijgen bij afvalbreng-
punt groen presentje

Het afvalbrengpunt in Vorden
wordt altijd druk bezocht (rond
de 200 aanbieders per keer). He
laas echter, blijken niet alle be
zoekers zich aan de regels van het
brengpunt houden. Dit levert
soms grote problemen op. De re
gels staan aangegeven in de afval-
kalender, op de website en ver-
schijnen regelmatig op de ge
meentepagina. Toch gaat het gere
geld fout en moeten mensen die
op onjuiste wijze (bijvoorbeeld
qua hoeveelheden en soorten) af-
val aanbieden, worden geweigerd.
Om aan dit probleem op een lu-
dieke wijze aandacht te besteden,
heeft de gemeente mensen die
juist handelen (en hun afval dus
op de goede manier gescheiden
brengen en daarmee een bijdrage
leveren aan een beter milieu) tij-
dens de opening van het breng-
punt in Vorden in juni beloond
met een 'bloemetje' in de vorm
van een zakje bloemzaad (om hun
groene omgeving nog verder op te
vrolijken) en een bedankbrief.

B en W regelmatig op
bedrijfsbezoek

Het college van burgemeester en
wethouders vindt goede contac-
ten met het bedrijfsleven in Vor-
den van groot belang en één van
de initiatieven om die contacten
in stand te houden zijn de be
drijfsbezoeken die wij als college
brengen. In 2003 hebben wij ver-
schillende bedrijven bezocht met
als doel te bekijken wat de acti-

viteiten van de bedrijven zijn en
welke rol de gemeente speelt
(bouwen, milieu, bedrijventerrein,
uitbreidingsmogelijkheden, etc).

Wegen

In 2003 is een groot aantal wegen
in de gemeente onder handen ge
nomen. Op verschillende wegen
zijn rode fietsstroken en plateaus
aangebracht om het verkeer af te
remmen en de veiligheid te verbe-
teren. Vanzelfsprekend zijn de
plannen in de inspraak geweest
en is er tijdens de uitvoering van
de werkzaamheden overleg ge
weest met de omwonenden. Over
het algemeen zijn de werkzaam-
heden dan ook tot tevredenheid
van de bewoners en de gemeente
verlopen.

In maart is de Horsterkamp voor-
zien van geluidsreducerend asfalt
en zijn nieuwe inritconstructies
en dubbele asstrepen aange
bracht. Verder zijn matrixborden
geplaatst om te wijzen op de toe
gestane snelheid van max. 50 km.
Van maart t/m juli vond de recon-
structie van de Baron van der
Heijdenlaan en Beeklaan in Wich-
mond plaats. De weg is opnieuw
beklinkerd en voorzien van rode
fietsstroken. De kruisingen Bee
klaan - Hackforterweg, Beeklaan
- Baron van der Heijdenlaan en
Dorpsstraat - Baron van der Heij-
denlaan hebben plateaus gekre
gen. Bovendien is de straatverlich-
ting vervangen en is infiltratierio-
lering aangebracht. Van maart
t/m juli is ook de Zutphenseweg,
tussen de Rondweg en de School-
straat vernieuwd. Geluiddempen-
de klinkers, rode fietsstroken en
plateaus op kruisingen zijn aange
bracht. De winkeliers bleven, zij
het met enige hinder, bereikbaar.
In november waren de Wilden-
borchseweg in Vorden en de Vor-
denseweg in Lochem afgesloten.
Er zijn plateaus aangelegd op de
kruisingen van de Wildenborchse
weg met de Oude Zutphenseweg,
Wientjesvoortseweg, Reeoordweg,
Galgengoorweg, Kapelweg en
Schoolhuisweg en op de kruisin-
gen van de Vordenseweg met Het
Langen, Dwarsdijk en het fietspad
parallel aan de Zutphenseweg.
Ook is een maximumsnelheid van
60 km per uur ingesteld. Ook op
de Hanekamp en het Jebbink wa-
ren wegwerkzaamheden. Delen
van de riolering zijn vervangen en
er is opnieuw bestraat. Op de
kruisingen De Hanekamp/De Haar
en De Hanekamp/Het Jebbink zijn
plateaus gekomen.

Ook in Wichmond zijn wegwerkzaam-
heden uitgevoerd.

Voorlichting en
communicatie

De gemeentepagina's in Contact
zijn een zeer belangrijk medium
om u te informeren over actuele
gemeentelijke aangelegenheden.
Begin 2003 heeft de gemeentepa-
gina een nieuwe, eigentijdse lay-
out gekregen, waardoor de her-
kenbaarheid en leesbaarheid is
verbeterd. De website www.vor-
den.nl is uitgebreid met een groot
aantal formulieren waarmee u
producten of diensten kunt aan-
vragen. Sommige aanvraagformu-

lieren kunt u direct elektronisch
invullen en opsturen zonder uw
huis uit te komen. Andere kunt u
downloaden, thuis invullen en op-
sturen naar de gemeente of mee
nemen, waardoor uw aanvraag
sneller in behandeling kan wor-
den genomen. Via de website
komen ook steeds meer vragen
binnen, op allerlei gebied. Deze
sturen we door naar de betreffen-
de afdeling en proberen we zo
snel mogelijk af te handelen. De
site wordt goed gewaardeerd en
had in 2003 80.000 hits. Inmiddels
is er ook een speciale site met in-
formatie over de herindeling toe
gevoegd, waar u automatisch te
rechtkomt als u naar de Vordense
website gaat. Verder is er een ge
heel vernieuwde gemeentegids
voor 2003-2004 uitgekomen. De
contacten met regionale dagbla-
den, zoals De Stentor, zijn goed.
Regelmatig worden persberichten
verzonden of zijn er telefonische
contacten, die berichtgeving over
Vorden tot gevolg hebben. Ook
komt de voorlichter geregeld met
gemeentelijk nieuws op de radio-
zenders Achterhoek fm en Radio
Ideaal.

Openbare orde en
veiligheid

Na vaststelling van het rampen-
plan deel l in januari 2003, is op
14 oktober 2003 een draaiboek be
stuurlijk handelen bij ongevallen
en rampen vastgesteld. Ook is er
een voorbereidingsplan rampen-
bestrijding gemaakt door de ge
meenten Brummen, Gorssel, Lo-
chem, Vorden, Warnsveld en Zut-
phen. In dit plan staat hoe een op-
timale rampbestrijdingsorganisa-
tie opgezet moet worden en hoe
daarin het beste intergemeente
lijk kan worden samengewerkt.

Voorbereid zijn op en trainen in
het beheersen van rampsituaties
is van groot belang. Daarom orga-
niseerde de gemeente in 2003 een
bestuurlijke rampenoefening en
werd eind maart van dat jaar een
multidisciplinaire rampenoefe
ning gehouden in het centrum
van Vorden. In samenwerking
met de EHBO Vorden, de vrijwilli-
ge politie Vorden en Brandweer
Regio Stedendriehoek. Ruim 100
mensen namen deel, onder meer
van de politie, brandweer, EHBO,
gemeente, Rode Kruis, bergingsbe
drijf Heuting uit Brummen en an-
deren (zoals begeleiders van de
discobussen en ingehuurde Lotus-
slachtoffers die het middelpunt
van de ramp vormen). Een groot
deel van het centrum werd voor
de oefening afgezet. Het ging om
een zwaar ongeval midden in de
nacht waarbij twee discobussen,
een tankauto met gevaarlijke stof-
fen en enkele personenauto's be
trokken zijn. Inwoners werden via
de gemeentepagina uitgenodigd
met eigen ogen te bekijken hoe
een dergelijke oefening in z'n
werk gaat en een groot aantal
heeft aan die oproep gehoor
gegeven.

Het politieteam Vorden-Warns-
veld-Steenderen heeft een sterkte
van 17 fte's. Het nieuwe politiebu-
reau aan de Raadhuisstraat is in-
middels in gebruik genomen. Sa-
men met de gemeenten binnen
het politiedistrict IJsselstreek is
begonnen met de opzet van een



integraal veiligheidsplan. Dit plan
is gereed in de loop van 2004.
Deze notitie geeft de context aan
waarbinnen de ontwikkeling en
uitvoering van het veiligheidsbe-
leid van het district IJsselstreek
de komende jaren plaatsvindt.
Inmiddels is de veiligheidsregio
Noord- en Oost Gelderland tot
stand gekomen. Op termijn moe-
ten de regionale brandweer, ge-
neeskundige hulpverlening bij on-
gevallen en rampen en de politie
onder één regionaal bestuur
komen.

Onderscheidingen

Bijzondere representatieve acti-
viteiten die bij het burgemeester-
ambt horen zijn onder andere het
uitreiken van koninklijke onder-
scheidingen en de gemeentelijke
erepenning. In 2003 heb ik op
29 april in de raadszaal van het
gemeentehuis een koninklijke
onderscheiding uitgereikt ter ere
van de verjaardag van koningin
Beatrix.

De heer GJ. Rietman uit Vierak-
ker is benoemd tot lid in de orde
van Oranje Nassau. Hij kreeg zijn
onderscheiding onder meer van-
wege zijn activiteiten voor S.V. So-
cii, de Onderlinge Waarborgmaat-
schappij en de Stichting Oranjeco-
mité Vierakker-Wichmond. Ook
was hij een groot aantal jaren
raadslid in Vorden voor de WD.

De gemeentelijke erepenning is
toegekend aan de heer J A. Norde
uit Vorden. Hij kreeg de penning
voor z'n activiteiten voor het
jachtcomité dat jaarlijks de slip-
jacht organiseert, rij vereniging
'In de Reep'n, rijvereniging 'De
Graafschap', het Oranjecomité
Vorden en de Nederlandse Hippi-
sche Sportbond.

Voor het eerst werd in 2003 tij-
dens de nieuwjaarsreceptie de
'Vrijwilliger van het jaaf' geko-
zen. Een initiatief van wethouder
W. Wichers. Om de waardering te
laten zien voor het belangrijke
werk dat vrijwilligers verrichten

jan Tijssen, eerste Vordense
'Vrijwilliger van het Jaar'.

in en voor de Vordense samenle-
ving. Vordenaren zijn via de ge-
meentepagina opgeroepen die
persoon op te geven die volgens
hen in aanmerking moest komen

voor de titel. Hierop is massaal ge-
reageerd en veel verschillende
mensen werden naar voren ge-
bracht. Een deskundige jury be-
staande uit wethouder Wichers
en enkele inwoners koos de vijf
genomineerden en de winnaar.
De eerste 'Vrijwilliger van het
jaar' werd de heer J. Tijssen uit
Vierakker, die activiteiten verricht
voor de Willibrorduskerk in Vier-
akker (voorzitter bestuur kerk-
koor, regelen parochiesecretari-
aat, verzorgen tuin en begraaf-
plaats). Ook is hij chauffeur van
de buurtbus en actief bij S.V. Socii
en Oranjevereniging Vierakker-
Wichmond. Hij kreeg een oorkon-
de en een geldprijs van € 250,-.

Algemeen

Ingevolge de Wet op de ruimte-
lijke ordening, de Wet milieube-
heer, de Algemene Plaatselijke
Verordening en de Woningwet
moeten onder meer bouw-, kap-,
sloop- en gebruiksvergunningen,
(ontwerp)milieuvergunningen, in-
trekkingen van vergunningen en
vrijstellingen van bestemmings-
plannen openbaar bekend worden
gemaakt met de mogelijkheid
voor derden om zienswijzen/be-
zwaren in te dienen. Deze wette-
lijk geregelde inspraak is in Vor-
den in 2003 overeenkomstig de
voorgeschreven procedures toege-
past. Voor wat betreft de afdeling
volkshuisvesting, ruimtelijke or-
dening en milieu gaat het om en-
kele honderden procedures. Ver-
der zijn ook de afhandeling van
documenten bij burgerzaken en
aanvragen om uitkeringen en
voorzieningen op grond van de
Wet voorzieningen gehandicapten
in 2003 verlopen overeenkomstig
de voor deze producten geldende
procedureregels. Uit de in- en ex-
terne controle voor de uitkerin-
gen van sociale zaken blijkt dat
de kwaliteit van de dienstverle-
ning voldoende is.

Nog enkele voorbeel-
den van interactie
tussen gemeente en
inwoners in 2003

• Voorlichtingsavond over alcohol
en drugs (februari)

• Voorlichtingsavond over opslag
en gebruik gevaarlijke stoffen
(maart)

• Mogelijkheid zienswijze in te
dienen over beleidsplan Slui-
tende aanpak, waarin staat hoe
de gemeente probeert werkzoe-
kenden naar werk te begeleiden
(maart)

• Openbare voorbereidingsproce-
dure midzomernachtfeest op 21
juni 2003 (april)

• Inspraak op plan voor vervan-
ging van openbare verlichting
langs Molenweg, Wilhelmina-
laan en Julianalaan (april)

• Inspraak op Beleidsregels voor
vestigen van nieuwe landgoede-

waarvan 4128 mannen en 4277 vrouwen

(incl. automatische kwijtscheldingen
aan categorieën van AOW-ers en uit-
keringsgerechtigden)

Vorden in cijfers 2003
Burgerzaken:

Inwoners 8405
Geboorten 83
Overlijden 100
Paspoorten 933
Identiteitskaarten 353
Rijbewijzen 428
Huwelijken 102
Geregistreerd partnerschap 4
Echtscheidingen 37

Sociale zaken:

Wvg scootmobiels 9
Vervoersvoorziening 41
Woningaanpassingen 19
Algemene bijstandswet 17
Bijzondere bijstand 52
Kwijtscheldingen 113

Afdeling grondgebied:

Bouwvergunningen 163
Kapvergunningen 54
Sloopvergunningen 74
Milieuvergunningen 84

Algemeen:

Aantal raadsvergaderingen 19

Aantal vergaderingen B en W 38
Oppervlakte gemeente 6.787 ha
waarvan bos l .400 ha
Lengte wegen binnen bebouwde kom 172 km
Lengte wegen buiten bebouwde kom 30,4 km
Openbaar groen 386.424 m2

Woningen (incl. bijzondere woongebouwen) 3.320

Bezwaar en beroep:

De onderwerpen waarover bezwaren zijn ingediend, vallen onder de onderstaande noemers.

Wet op openluchtrecreatie l
Bestemmingsplanvoorschriften 3
Algemene plaatselijke verordening (kappen) 3
Illegale bewoning 2
Bouwvergunningen 10
Algemene bijstandswet 3
Wet voorzieningen gehandicapten l
Wet milieubeheer 2
Overig 3

N.B. Enkele bezwaren betroffen meerdere wetten.

De gemiddelde duur van de afhandeling van bezwaren na binnenkomst is twee maanden. Dit is conform
de regels.

waarvan 8 opiniërend en 11 besluit-
vormend

ren in Vorden (mei)
• Inspraak op voorontwerp para-

plubestemmingsplan Prostitutie
2003 Vorden (mei)

• Informatieavond vrij liggend
fietspad Vordenseweg/Wilden-
borchseweg (juni)

• Openbare voorbereidingsproce-
dure Lokaal gezondheidsbeleid
Vorden (juni)

• Openbare voorbereidingsproce-
dure In- en uitbreiding algeme-
ne begraafplaats Vorden (juni)

• Inspraak op verharding

Wientjesvoortseweg in verband
met plaatsing onthardings-
installatie Vitens (juli)
Openbare voorbereidingsproce-
dure Minimabeleid (september)
Inspraak op vellen kastanjes
Groeneweg en Emmalaan (okto-
ber)
Mogelijkheid zienswijze in te
dienen over nieuwe Beleidsre-
gels rond verbranden snoeihout
(november)
Inspraak op aanleg vijf parkeer-
plaatsen aan Hoetinkhof (no-

vember)
Nieuwe welstandsnota in in-
spraak (november)
Mogelijkheid zienswijze in te
dienen over ontwerpbestem-
mingsplan Woonpark Vordense
Beek (december)

Vorden, juni 2004

W i elersport

STERKE WINNAARS IN
VORDEN
De R.T.V.Vierakker/Wichmond or-
ganiseerde op het industrieterrein
in Vorden de jaarlijkse wielerron-
de, dit jaar voor de 24e keer .
Een nieuw rondje van 1400 meter
die door het mooie gladde asfalt
super snel was, de wedstrijden kre-
gen dan ook sterke winnaars.
Het begon allemaal met de Rabo
dikke banden race, een wedstrijd
voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar, de
opkomst was goed en ze reden in
drie groepen met in elke groep een
mooie winnaar.
Bij de amateurs A reed de Larense
R.T.V.er Marco Loman naar een
knappe overwinning, hij reed in
de laatste ronde weg uit een kop-
groep van 5 met daar ook in Andre
Bargeman uit Vorden, die nog

naar een derde plaats spurtte.
Deze kopgroep reed al vroeg in de
wedstrijd weg uit het grote pele-
ton en kreeg een straatlengte voor-
sprong, zij hielden uiteindelijk
een vijftal seconden over op het ja-
gende peleton.
De Hengeloër Peter Makkink reed
naar een 15e plaats, hij was deze
dag al vroeg in touw als organisa-
tor van dit wielerevenement.
De categorie Junioren kregen hier
ook hun wedstrijd, deze categorie
zijn jongens van 16 t/m 18 jaar.
Hier reed de R.T.V.er Richard Sleu-
mer erg goed, hij muisde met een
drietal coureurs mee om uiteinde-
lijk ook als 4e over de finish te ko-
men, een sterke wedstrijd voor
hem in zijn eigen woonplaats Vor-
den, winnaar werd Gijs Brouwer
uit Deventer voor Huub Kappert
uit Raalte, derde werd Erwin Knap-
per uit Hoogeveen.
Ismael Kip uit Oldebroek won de

peletons spurt en werd vijfde.er
stonden zeventig renners aan de
start.
Thijs v Amerongen stond niet aan
het vertrek hij reed een internatio-
nale wedstrijd in het Belgische
Sombreffe.in deze zware wedstrijd
werd v Amerongen 2e achter de
Aaltense coureur Robert Geesink,
zij hebben 100 kilometer gezame-
lijk voor het peleton uit gereden
aan de meet bleek Geesink sterker
dan v Amerongen.

UITSLAGEN VORDEN RABO
DIKKE BANDEN RACE
Groep 1: l Nick ten Have Wich-
mond, 2 Niels Scheffer Vorden, 3
Bas v/d Veen Vorden
Groep 2: l Bas ten Have Wich-
mond, 2 Robin Reintjes Vorden, 3
Gijs v/d Veen Vorden.
Groep 3: l Corneel Peuninckhof
Vorden, 2 Jochem v Ban. Vorden, 3
Frank Scheffer Vorden.

Subsidie voor agrarisch
natuurbeheer
Veel grondeigenaren zijn in het
bezit van fraaie natuurelemen-
ten. Wat velen niet weten is, dat
voor natuurlijk beheer van
gras- en bouwlanden en beheer
van landschapselementen op
landbouwgronden of samen-
hang hiermee, zoals houtwal-
len, kikkerpoelen e.d. subsidie
beschikbaar is.

Dit geldt voor bestaande of aan te
leggen natuur, 't Onderholt wil
hier verandering in brengen! 't
Onderholt is een agrarische na-
tuurvereniging met als werkge-
bied "De Graafschap". De doelstel-
ling van de vereniging is het be-
heer, onderhoud van natuur- en
landschap.

Men is een project gestart, waarbij
ze voor de grondeigenaren nagaat,
wat de subsidiemogelijkheden
zijn en hen assisteert met het in-
dienen van de aanvraag.

Desgewenst kan de agrarische
werkploeg van 't Onderholt de
werkzaamheden uitvoeren. Heeft
men dus grasland, bouwland,
landschapselementen of wil men
deze nieuw inrichten, dan dient
contact te worden opgenomen net
't Onderholt telf. 0575- 550593 of
e-mail info@onderholt.nl.

Voor vragen kan men altijd bellen
of ga naar www.onderholt.nl.
Trouwens men kan ook voor 20 eu-
ro lid worden.



Super De Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys presenteert:
Campina dagverse zuivel tegen SUPER prijzen.

Vanaf donderdag l juli t/m zaterdag 3 juli bieden we de top 7 in
dagverse zuivel aan van het merk Campina tegen de verkoopprijzen

van de dagverse SUPER zuivelproducten

Campina halfvolle melk literpak van € 0 7 2 voor

Campina halfvolle melk 11/2 nterpakvan c 092 voor cU*
Campina Karnemelk literpak van c 0.75 voor

Volle melk literpak van € 0.84 voor

Volle Yoghurt literpak van €0.98 voor

• Campina Magere Yoghurt ut*

• Campina Vanille Vla nterpak van c 1.09 voor

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 1 juli t/m zaterdag 3 juli.

O 1

van c o si voor

cO?7

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713

Centrumlocatie RUURLO

— TE HUUR—

• in het centrum van
Ruurlo

• achter "de Spannevogel
• ca. 220 m2 t.b.v.

detailhandel of kantoor
• ruimte nog vrij indeelbaar of op te delen in 2 kleinere units
• parkeergelegenheid direct voor de deur

Voor nadere informatie:

B e d r i j f s m a k e l a a r s

0570-608 900

ENORM HARMSEN
UZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

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

VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

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

www.compusystem.nl
Office PC
AMD XP 2200+, 2

TopPC (met
AMD XP 2600+, 2
AMD XP 2800+, 51

TopPC Pro
AMD ATHLON 64 (
8 x USB 2.0, 5.1

80 Gf

7200 HDD
B 7200 HDD

Actie:

HP 3550C kleurenprinter (2400 x 1200 dpi) slechts

HP 3650C kleurenprinter (4800 x 1200 dpi) slechts

m € 529,-

v.a. € 579,-
1 € 579,-
• € 666,-

I € 939,-

Windows XP home € 89,- • NEC 8 Speed DVD BrandeTCTIFLiteOn 52x32x52
17 inch monitoren vanaf € 119,- • 17 inch TFT monitoren v.a. € 399,-

• Andere onderdelen op aanvraag.
• Wij verzorgen ook uw ADSL-installatie, bel voor informatie.

• Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden •

Elke zaterdag van 9.OO tot 17.0O uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

In de maanden juli en
augustus zijn wij op maandag

gesloten
Wij zijn wel telefonisch

bereikbaar,
tel. 0575 - 462511

eicpert ie ARENDSEN

RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO (GLD.)
TEL (0575) 46 25 11, FAX (0575) 46 30 89

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

Zondag 4 juli

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

Voor reserveringen: tel. (0575) 43 13 36.
22Ï5

3-gangen keuzemenu
inclusief 2 consumpties.
U kunt zelf uw menu samen- ffe 4%I* A
stellen uit meer dan 30 voor-/ J Jvll
hoofd-/nagerechten € mm^mm

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

RESTAURANT

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

DINSDAG T/M ZATERDAG

Hollandse

Bospeen A CO
bos nu €U.O?

Uit Nieuw-Zeeland

Kiwi's
10 voor

Blanke

Witlof
héél kilo

Dubbel dikke

Zoete kersen
500 gram.

2.50

0.98

1.98

Raadhuisstraat 51 b
7255 BL Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 10 54

Klein
Westland

SPECIAALZAAK IN GROENTEN & FRUIT
DAGELIJKS VERS GESNEDEN PANKLARE GROENTEN

TEVENS UW FRUITMANDEN SPECIALIST!
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RAUWKOST SALADES

Deze week kunt u onze heerlijke

KERRY
SALADE

proberen voor een hele slanke prijs

250 gram van € 1.99 NU voor

€1.50
Heerlijk is onze fruitsalade
dagelijks vers gesneden!



Smederij Oldenhave bouwt nieuw
pand op industrieterrein en smeedt
het ijzer wanneer het heet is!

"Wanneer alles volgens planning verloopt, hopen we dat de
nieuwbouw in april 2005 gereed is. Dan is het precies 50 jaar ge-
leden dat mijn vader Jan hier aan de Spiekerweg 6 met de smede-
rij is gestart. Zou leuk zijn, toch wel een symbolische datum".
Onderwijl dat Willem Oldenhave deze woorden bezigt, pakt hij
enkele tekeningen uit de kast waarop het nieuwe complex, zoals
"de Oldenhave' s " dat voor ogen staat, in een ontwerpplan is "uit-
gedokterd". Het pand zal worden gebouwd op het industrieter-
rein "Werkveld", direct achter het schildersbedrijf van Boerstoel.

Aanvankelijk wilde Willem Ol-
denhave naar Zutphen verkassen,
maar de buurvrouw van Willem
en Wilma Oldenhave, wethouder
Dorien Mulderije, bracht hen op
andere gedachte en bepleitte om
op het industrieterrein in Vorden
te gaan bouwen.
"Ben ik eigenlijk toch wel blij
mee, tenslotte ben ik "getogen"
Vordenaar", zo zegt Willem Ol-
denhave die vervolgens de fijne
gesprekken met de gemeente Vor-
den aanstipt. Overigens was hij
zelf nooit op het idee gekomen
om in Delden "huis en haard" te
verlaten en elders nieuw te bou-
wen.

Willem Oldenhave: "In feite een
beetje een noodgedwongen be-
sluit dat we genomen hebben.
Mijn naaste buurman begon een
beetje moeilijk te doen. Hij maak-
te opmerkingen over "te harde
muziek" en in zijn ogen ander ge-
luidsoverlast. Een beetje flauwe-
kul allemaal, we werken hier op
een "christelijke tijd" van s'mor-
gens 7.30 uur tot s'middags 16.30
uur. Wij moesten vorig jaar juist
een nieuwe hinderwetvergun-
ning aanvragen. Wij ( Wilma,
zoon Erik, dochter Elke en ik zelf)
zijn toen om de tafel gaan zitten
om ons nader te beraden. We zou-
den die hinderwetvergunning
wel krijgen, maar hoe zou het
verder gaan richting toekomst.
Verdere aanpassingen moeten
doen? Hetgeen allemaal extra
geld zou gaan kosten!

PAND MET UITSTRALING
We hebben toen besloten een
nieuw pand te bouwen. Ik heb ie-
mand in de arm genomen en
hem gevraagd mijn ideeën uit te
werken. Kijk, hier is het resul-
taat", zo wijst Willem op de teke-
ning aan.
Het wordt een pand dat duidelijk
een uitstraling heeft, dat er op
wijst dat we in de monumenten-
zorg actief zijn. De gemeente Vor-
den reageerde trots op onze plan-
nen en ook de welstandscommis-
sie toonde zich enthousiast", al-
dus Willem Oldenhave. Het ziet
er op tekening allemaal prachtig
uit. Een authentiek monumen-
taal pand met een totale opper-
vlakte van circa 900 vierkante me-
ter.

Aan de oost gevel 16 stalen ra-
men. De entree met daarachter
een kantoor, een showroom en
een werkruimte van 28 x 16 m2,
waar de acht binnendienstmede-
werkers hun werk kunnen doen.
We proberen mede uit veilig-
heidsoverwegingen alle produc-
ten "binnen" te houden. Het ge-
heel wordt zeer overzichtelijk,
elektrisch bediende kraanbanen,
rookgasafzuigingen. Een filterin-
stallatie, zodat alle " stoffen" er-
uit gehaald kunnen worden. Wij
zijn nu al voorbereid op eisen die
de overheid in de toekomst kan
gaan stellen. Wij worden denk ik
straks de modernste smederij van
Europa", zo zegt Willem Oldenha-
ve.

Hij baseert zijn optimisme op het
feit dat in Nederland ( in totaal
zijn er circa 15 smederijen) hij
met zijn bedrijf tot de drie smede-
rijbedrijven behoort, die de
markt bepalen. Sprekende over
het vak van smid, fronst Willem
Oldenhave de wenkbrauwen. Hij
is bang dat het vak van smid
straks zal uitsterven. Zegt hij: " Er
is geen belangstelling meer voor
het vak, ouders stimuleren de
kinderen niet om het vak te leren.
Specifieke opleidingen voor smid
zijn er niet meer. Hopelijk dat de
overheid daar wat aan gaat doen.
Ik vraag mij nu al af wie straks
het onderhoud en restauraties
van monumentale panden moe-
ten gaan doen!

VOLLE ORDERPORTEFEUILLE
Het is gewoon moeilijk om voor
ons bedrijf personeel te vinden.
Heb je eindelijk een jongen ge-
vonden, dan leren we ze hier het
vak zelf. Als het op de huidige
voet doorgaat werken de smede-
rijen binnenkort alleen nog maar
met Tsjechen en Polen e.d. waar
het vak van smid nog wel geleerd
wordt. Juist op het gebied van
restauraties scoort smederij Ol-
denhave hoog in Nederland. Wil-
lem pakt een lijst waarop is geno-
teerd met welke karweien zijn
medewerkers momenteel bezig
zijn. Om een paar voorbeelden te
noemen: de restauratie van
kasteel "De Haar" in Haarzuilen (
restauratie hekwerk); restauratie
van de kerken in Hengelo, Zel-
hem,. Ruurlo.

De "Peperbus" in Zwolle; de Sta-
ringkoepel in Lochem; de Sint
Janskerk in Zutphen ( " we moe
ten voor deze kerk nog 600 ge-
smede spijkers maken"!!) en niet
te vergeten de restauratie van
"het torentje van Balkenende" in
Den Haag. " Daar zijn we best

trots op", zo zegt Willem Olden-
have. Het uitgangspunt van het "
zakendoen " bij smederij Olden-
have: " Al het oude laten staan,
restaureren en alles hergebrui-
ken en zo min mogelijk nieuwe
dingen aanbrengen".

De opdrachtgevers zijn onder
meer plaatselijke/ provinciale en
landelijke overheden; Natuurmo-
numenten, Gelders Landschap en
de " Vereniging Gelderse Kaste-
len". Jeanine Peijl, voorzitter
Stichting Gelderse Kastelen en de
Stichting Gelders Landschap,
heeft toegezegd om volgend jaar
het nieuwe complex van smederij
Oldenhave te willen openen.

Oldenhave: " Onze werkwijze is
als volgt, er zijn continu twee
medewerkers in de buitendienst
bezig met demonteren. Hekwer-
ken, wijzerplaten van de klok van
de kerk afhalen, de haan, de bol,
alles wordt meegenomen naar
Vorden. Hier in de smederij
wordt alles gerestaureerd, soms
klussen van 100 tot 1000 manu-
ren, waarna de buitendienst na-
dien alles weer ter plekke mon-
teert. Zelf reist Willem Oldenhave
het gehele land door. Prijsafspra-
ken, werkafspraken maken,
noem maar op.

Trots zegt hij: " Wij hebben nog
nooit een opdracht moeten wei-
geren omdat wij het karwei niet
aankonden. Wij kunnen op ons
vakgebied alles doen wat de klant
wil, restaureren en maken. Kwa-
liteit leveren en bovenal eerlijk
zaken doen. De vakkennis van on-
ze medewerkers is erg goed. Zelf
ben ik ook honderd procent ge-
dreven. Veel ervaring opgedaan
in al die jaren. Feeling hebben
voor alles. "Eén keer te veel slaan,
is echt één keer teveel, als je be-
grijpt wat ik bedoel".

MAKEN WAT HET OOG ZIET!
Willem Oldenhave ( 51 ) hoeft
trouwens niet bang te zijn dat hij
t.z.t. geen opvolger voorhanden
heeft. Zoon Erik ( 24) wist het met
11 jaar al zeker, ik wil later smid
worden. Vader Willem: Wat het
oog van Erik ziet, maakt hij. Hij
kan echt alles maken, een genie
in zijn vak!! Bovendien heeft Erik
een heel goede eigenschap. Hij
wordt net als ik, bijna nooit
kwaad". Behalve vader en zoon,
zijn ook echtgenote Wilma en
dochter Elke in het familiebedrijf
werkzaam. Wilma doet al vanaf
1983 ( toen Willem samen met
zijn broer Gerrit het bedrijf over-
nam, waarna Willem vanaf 1984
alleen verder ging) de boekhou-
ding. "Eigenlijk doe ik dat werk al
vanaf 1976 bij Willem zijn va-
der", zo zegt Wilma.
Dochter Elke ( 27) werkt nu 1,5
jaar in het bedrijf van haar vader.
"Zij moet haar baan zelf verdie-
nen, eigenlijk moet ze werk van
mij afpakken", zo zegt vader Wil-
lem lachend, die tijdens ons ge-
sprek regelmatig wordt gebeld
met tal van vragen, ( " jazeker, we
kunnen leveren in gepatineerde
koperkleur, prima, maken we, af-
gesproken ") zo klinkt het uit de
mond van smid/ ondernemer Wil-
lem Oldenhave.

Wanneer je momenteel het pand
aan de Spiekerweg binnenkomt,
tref je daar een grote variatie van
producten, smeedijzeren hekwer-
ken, siersmeedwerk, koperen
pompen en mappen vol met foto-
's die tijdens werkzaamheden in
heel Nederland zijn gemaakt.
Aan de wand hangt een spreuk
met als titel:

"DE SMID"
"Besteed Uw vlijt, Ter Rechtertijd,
Het eiser gans doorgloeit met vuur
Is nu bewercksaam van natuur"
Of anders gezegd: Je moet het ijzer
smeden wanneer het heet is!

"NOMINATIE "RAMIRO
AWARD
Smederij Oldenhave dat, zoals
reeds is gememoreerd, zelf jonge-
lui de kans wil geven om bij hen
een opleiding tot smid te volgen,
wil straks bij de nieuwbouw op
het industrieterrein in Vorden,
jonge metselaars de kans geven
hun vak te leren. Willem Olden-
have: " In het nieuwe pand zit
veel metselwerk en zal dan ook
als leerling project voor metse-
laars gaan dienen. Wij zijn om
die reden genomineerd voor de
"Ramiro Award", zo zegt hij.

Hij laat ons een brief lezen af-
komstig van "Bouwradius" ( be-
roepsonderwijs bedrijfsleven)
waarin staat: " Het bouwproject
Nieuwbouwrestauratie Smederij
Oldenhave dat U uitvoert als op-
drachtgever, is door onze oplei-
dingsadviseur voorgedragen voor
de "Ramiro Award". Deze prijs
wordt door "Bouwradius" toege-
kend aan het beste leerling boüw-
plaatsproject in de regio Noord-
Oost Nederland. Een onafhanke-
lijke jury bestaande uit vertegen-
woordigers van werkgevers, werk-
nemers, onderwijs en overheid,
heeft de voorgedragen leerling
bouwplaats beoordeeld aan de
hand van een aantal criteria", ein-
de citaat. " Wij zijn hartstikke
trots dat we genomineerd zijn,
hopelijk scoren we straks ook op
Europees niveau", zo kijkt Wil-
lem Oldenhave al vast vooruit!
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CONTACT

KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie als u de kaarten

laat drukken bij Drukkerij Weevers, Vorden.
U kunt ook bestellen bij onze filialen.

drukker i j

Ruime keus uit onze
monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

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

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

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

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

Weten wat je koopt, dat kan bij

DARTEL
TRAMPOLINES

Grote showtuin, enorm assortiment!

Welkom:
di. en wo. 10.00-1730 uur

vr. 10.00-20.30 uur
za. 10.00-16.00 uur

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

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Wet Ambulancevervoer
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend, dat
zij ter uitvoering van de Wet Ambulancevervoer bij
besluit van 22 juni 2004, nr. RE2003.89527, de

vergunning van de Regio Achterhoek tot het verrichten
van ambulancevervoer vanaf standplaatsen in de
gemeenten Borculo, Doetinchem, Wisch en

Winterswijk intrekken. Hiertoe had de Regio
Achterhoek per brief van 3 oktober 2003 verzocht.
Deze intrekking gaat in op l juli 2004.

Tegelijkertijd is besloten om deze vergunning, eveneens
per l juli 2004, te verlenen aan de Stichting

Ambulancezorg Noord en Oost Gelderland, statutair
gevestigd te Zutphen, en om de aanvragen van de

Stichting BI BA, kantoor houdend te Vleuten, en de
Regionale Ambulance Voorziening Noord-& Oost-
Gelderland, te Elburg, af te wijzen .

De stukken die op de intrekking en verlening van deze
vergunning betrekking hebben, liggen van dinsdag 29 juni
2004 tot en met maandag 9 augustus 2004 ter inzage in

de centrale bibliotheek van het Huis der Provincie,
Markt l l te Arnhem.
De bibliotheek is voor publiek geopend van maandag tot
en met donderdag van 8.00 tot 17.00 en op vrijdag van

8.00 tot 16.30.

KENNISGEVING

Voor nadere informatie kunt u terecht bij drs. Dick
Brethouwer, van de onderafdeling Welzijn, Zorg en

Cultuur, tel. 026 - 3598657. Hij is bereikbaar op
maandag van 10.00 tot 16.30 en op dinsdag, woensdag
en donderdag van 8.30 tot 16.30.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag
van bekendmaking tegen deze besluiten bezwaar maken.
Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan
Gedeputeerde Staten, ter attentie van de griffier van de
Commissie bezwaar- en beroepschriften, Postbus 9090,

6800 GX Arnhem. Op de envelop en de brief dient
duidelijk te worden vermeld dat het om een
bezwaarschrift gaat.
Daarnaast kunnen zij, wanneer gelet op de betrokken
belangen onverwijlde spoed dat vereist, bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem
(Postbus 30160, 6803 AD Arnhem) een verzoek
indienen om een voorlopige voorziening te treffen
(waaronder schorsing). Voor het behandelen van een

dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

provincie
GELDERLAND

Gedeputeerde Stoten van Ge/der/ond
j. Kamminga - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

KEUKEN..?!
Spoorstraat 28

7261 AE Ruurlo

tel.: 0573 - 452 000

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

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke
groepskorting.

Inlichtingen:

B. Enzeiïnk
Tel. (0575) 46 15 34

v.o.f.

sch oo r s t e e n ve e g be d r ijf_

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG

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

Inbraak voorkomen
is beter dan er later over praten!

Bouwkundige Inbraakpreventie
Zutphen

Uw preventieadviseur: Karel Franken

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of lo-
gen. Verkoop di. t/m za. van
10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315)2411 69

l ) V N < I N ( , / / L > I S t 'O III l l K

_-^j^^^^j^_„—

HIKE
Danci

• m Al •

U ROb W Ve^ciub*
< 4J Alïl A S 1I1O l IIN H
- WWW.WITKAMP.COM B

• Bobbus opstapplaatsen R
l | | Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50 wm

* Eefcte, De Uitrusting 21:55 M/men, Kazerne 22.00 * Borculo,
Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55" Ge/se/aar, Floryn 22:00 *

Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo ,Nfawe weg 22:30 *
Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Kéikens 22:50 *

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

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



Van den Brink ICT opent haar
deuren in Vorden

van den bri'

Grote Creatieve dag in
Gelders Laren

Sinds l juni j 1. is Van den Brink
ICT een feit. De jonge onderne-
mers Henry (25) en Mark (21)
zien hun droom werkelijkheid
worden. Aan de Enkweg 3a heb-
ben ze een modern ingerichte
winkel. De winkel blinkt uit
door de zeer compacte en modi-
eus vormgegeven computers en
randapparatuur die geheel op
maat wordt samengesteld.

De grote kracht van de onderne-
ming wordt gevormd door het op
maat bouwen van de pc's en het Ie
veren van uitstekende service.
Doordat zij een eigen reparatieaf-
deling hebben, kunnen computers
aan de zaak of op locatie worden
gerepareerd. Denk hierbij aan het
plaatsen van nieuwe hardware,
verwijderen van virussen en het
up-to-date houden van uw sys-
teem.

De onderneming is onderdeel van
de ICT dienstverlener uit Doetin-
chem PCR/Bilderbeek B.V. Door

zeer nauw samen te werken met
deze onderneming kunnen krach-
ten worden gebundeld. Zo kan er
via diverse inkoopkanalen worden
ingekocht, met als resultaat een
scherpe prijs. Ook levert Van den
Brink ICT diverse kantoorartike-
len. Van potlood tot bureaustoel,
van netwerkkaart tot netwerkser-
ver. Door dit te combineren met
"service ondersteuningscontrac-
ten" (SOC) kunnen zakelijke ge-
bruikers rekenen op een snelle ser-
vice in geval van storing aan hun
bedrijfsnetwerk.

Voor PC Privé projecten bent u bij
de jonge ondernemers aan het
juiste adres. Door de opgedane er-
varingen weten zij hoe ze een PC
Privé project in goede banen moe-
ten leiden. Het verzorgen van pre-
sentaties op de werkvloer bij be-
drijven behoort ook tot de moge-
lijkheden. Op deze manier wordt
voor de klant een duidelijk beeld
gevormd wat Van den Brink ICT te
bieden heeft.

Binnenkort gaat Van den Brink
ICT van start met het verzorgen
van zogenaamde "thema avon-
den". Hierbij word ten specifieke
onderwerpen aangehaald en deze
zullen helder en in simpele taal
worden uitgelegd. Thema's die
aan bod zullen komen zijn: "Om-
gang met de computer in het alge-
meen"; "Werken met een digitale
camera" enz. Ook voor de oudere
computergebruikers (55+) is dit de
ideale oplossing om het maximale
uit de PC te halen en zich in een
ontspannen sfeer te laten bijscho-
len. De thema avonden zullen wor-
den gehouden op vrijdagavond. De
deelneming vindt plaats door mid-
del van een inschrijving.

Wenst u meer informatie, of wilt u
weten wat Van den Brink ICT voor
u kan betekenen, neem dan gerust
eens een kijkje aan de Enkweg 3a
te Vorden. Telefonisch zijn wij te
bereiken op nummer: 0575-
554311 of via internet: www.van-
denbrinkict.nl

Kastelentoer

Tijdens de TT in Assen, afgelo-
pen zaterdag, denderden de
motoren soms wel met een
snelheid tussen de 250 en 300
kilometer per uur over het cir-
cuit in Assen.

Hoe anders, "the day after", want
dan organiseert de VAMC "De

Graafschaprijders" traditiege-
trouw een "Kastelentoer", waarbij
de motorliefhebbers kunnen ge-
nieten van een 180 kilometer lan-
ge toertocht door de Achterhoek
en Twente en dat in een " gezapig
tempo".
Zondagmorgen vertrokken 108
motorliefhebbers vanaf het club-

huis van "De Graafschaprijders"
aan de Eikenlaan in het buurt-
schap Kranenburg. Onder hen ze
ven Belgen van de motorclub uit
Zetelgem.

De prijs voor de club met het
grootst aantal deelnemers ging
naar "Hamové" uit Hengelo.

Op zondag 25 juli wordt voor de
28e keer de grote creatieve dag
in Laren (G) georganiseerd, echt
een evenement voor groot en
klein.

Voor de muziekliefhebbers zijn in
de tent twee blaasorkesten aanwe-
zig, n.l. de Langenberger Muzikan-
ten uit Bathmen en de Edel-
weisskapelle uit Gelselaar. In de
pauze treden op de Achterhoekse
harmonicaclub De Trekvogels als-
mede de Zompenkearls uit Borcu-
lo.
Achter de boerderij ligt een dans-
vloer, hier treden op de boeren-
dansgroep Smos as Wallear uit La-
ren, de Heurnse Halte dansers uit
Dinxperlo, de Country linde dan-
cers uit Arnhem. Ook de rolstoel-
dansgroep de IJsselstreek uit Doe
tinchem verzorgt hier een optre
den.
Het geheel wordt omlijst door
ruim 100 oude ambachten en hob-
byisten met o.a. een vioolbouwer,

leer bewerken, boekbinden, glas in
lood, glas graveren, lood kloppen,
weven, wat kan allemaal van ber-
kenhout, ouderwetse boerenpet-
ten maken, etc.
Op de wiede achter de boerderij
kunt u vele oldtimer tractoren
zien en er is rogge maaien en dor-
sen te zien. Hier is ook de paarden-
koetsvereniging Span mor an uit
Larenen omstreken te zien met ve
Ie demonstraties.

Voor de basisschoolkinderen is er
een kinderrommelmarkt, treinex-
pres, pony rijden, schminken en
enkele dames verzorgen met knip-
pen en knutelen de aandcht van
de kinderen. Ook komt er iemand
figuurzagen uit een boomstam. Al
met al een daje uit voor het hele
gezin.

Dit evenement vindt plaats nabij
Huize Verwolde op erve "de Mey-
er", Jonker Emilelaan 3 te Laren
(G).

Buurtfeest Delden
Vrijdagavond 2 juli wordt bij de
familie Scheffer aan de Nijen-
huisweg l het "Deldens Buurt-
feest" gehouden. De festivitei-
ten beginnen om 1930 uur met
het onderdeel vogelschieten
waarbij Hennri Eggink, de
schutterskoning over 2003, het
eerste schot zal lossen. Verder
staan er die avond diverse
volksspelen op het programma,
zoals het schieten vaste en vrije
baan, gavelgooien e.d. Voor de
kinderen staan er eveneens di-
verse activiteiten op het pro-
gramma zoals b.v. darten, balle-
ro, sjoelen e.d.

Na afloop van de spelen kan er in
de tot " feestzaal " omgebouwde
aardappelloods van de familie
Scheffer een dansje worden ge
maakt. Het duo "Op Pad" zorgt
voor de muzikale medewerking.
Zondagmorgen organiseert "Del-
den" een klootschietmarathon
over een afstand van 10 kilometer.
Start en finish zijn bij de familie
Scheffer aan de Nijenhuisweg.

Voor deze klootschietwedstrijd
voor straten, families, buurten, be-
drijven e.d. kan men zich tot zater-
dag 3 juli 20.00 uur opgeven bij
Dick Regelink telf. 0575- 551328.

Wilbert en Yvonne Grotenhuys (Super de Boer) en
consumen t gedupeerd!

Noodgedwongen verdwijnen
producten van Friesche Vlag
uit de schappen
In de supermarktwereld is de
laatste maanden heel wat te
doen geweest. Wie kent niet de
prijzenoorlog die is ontketend,
waarbij de supermarktorgani-
saties er alles aandeden elkaar
met goedkopere aanbiedingen
de loef af te steken. Deze week
stonden er artikelen in de pers,
dat zelfs de consument deze
"prijzenoorlog" begint te verve-
len en dat deze consument niet
zomaar bij zijn/ haar vaste win-
kelier verkast omdat het bij een
ander een paar eurocenten
goedkoper is!

Een ander fenomeen waar de su-
permarktondernemer dikwijls
mee geconfronteerd wordt is de
druk die zijn eigen organisatie (
waar de ondernemer bij is aange-
sloten, red.) een bepaalde druk op
de leverancier gaat uitoefenen. Dit
in de trant van " als je bij die on-
dernemersgroep die en die pro-
ducten gaat afleveren" draaien wij
voor de gehele organisatie de
kraan dicht. Met andere woorden
"slikken of stikken".

Voor een plaatselijke supermarkt-
ondernemer dikwijls een behoor-
lijke frustratie wanneer de klant
plotseling een bepaald merkarti-
kel niet meer bij zijn eigen winke-
lier kan kopen. En leg datje klant
maar eens uit! Zo hebben Yvonne
en Wilbert Grotenhuys ( Super de
Boer) momenteel het probleem
dat Friesche Vlag onder druk van
Laurus (waar de winkelketens Su-
per de Boer, Edah, Konmar) zijn

aangesloten) landelijk liefst 27 ar-
tikelen uit de vakken heeft verwij-
derd. Producten als dubbelvla,
droomvla, vruchten yogurt in di-
verse varianten, noem maar op.

De reden is dat Laurus richting
toekomst wat betreft de dagverse
zuivel, kiest voor Campina Neder-
land. Dus verdwijnen langzaam
maar zeker de producten van Frie-
sche Vlag uit de schappen van de
Super de Boer' s. Wilbert Groten-
huys: " Ik baal hier verschrikkelijk
van. De klanten vragen naar een
bepaald product van Friesche Vlag
en wij kunnen niet meer leveren.
Best wel frustrerend. Tot dusver
hadden wij op "persoonlijke titel"
al voor 15 van deze producten een
andere leverancier gevonden en
konden onze klanten dus toch nog
Friesche Vlag bij ons kopen.

Wij betaalden wel bij deze nieuwe
( kleine) leverancier 20 eurocent
aan inkoop per pak meer. En dit
prijsverschil wilden wij niet in de
verkoopprijs berekenen. We heb-
ben immers al meer dan genoeg "
prijzenoorlogen" gehad!!

Intussen zijn daar nog eens 12 pro-
ducten bijgekomen zoals het
"plastic flessen assortiment" en al-
le Bio- producten. Als Friesche Vlag
toch het lef heeft om haar produc-
ten bij de Super de Boer' s af te le-
veren , dan mag Friesche Vlag hele-
maal niet meer bij Laurus leve-
ren", aldus Wilbert Grotenhuys.
Zie spectaculaire zuivelactie elders
in dit blad.



In onze Oh
schijnt weer
de zomerzonïn

VLEES:

AHBRAADWORST

kilo NU:

AH H.O.H. GEHAKT

kilo NU:

ZUIVEL;

AHZAANLANDER
KAAS MILD
küo NU:

ALMHOF ROOMYOGHURT
AARDBEIEN

90

beker 500 gram NU: o:99

SBOENTE:

AH PITLOZE DRUIVEN
bakje 500 gram NU:

AH GRANNY SMITH
zak 1/5 kg NU:

i:99

i:99

KRUIDENIERSWAREN:

AH PERLA MILD
4 pak SNF. kilo NU:

PW. ICETEA
pak 1 liter a 0.99 div. smaken NU: 2 PAK HALEN

1 PAK BETALEN

GALL & GALL
Warsteiner Pilsner + gratis glas

krat NU:

M O L E N H O E K
DE WINKEL HOEK
Oh HENGELO (G)
(0575)461205 FAX(0575)464612

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

VAN HENGELO

NU

Appel
flappen

400
l •

Vordense
vlaai

Kampioentjes

per stuk

090 -
°" klein D

go O
%^H

30

per stuk

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 1 8 - Vorden
Tel. (0575)551384

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel. (0575)571528

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

Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Rundvlees

Magere runderlappen

per 500 gram

Varkensvlees

Schnitzels

Pan klaar
per 500 gram

450

Rookworst
Grof of Fijn
3 stuks

450
TER WEELE

VLEES EN VLEESWAREN
Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038)37641 121

Voor meer informatie plus een uitgebreide barbecuelijst kijk op www.ter-weele.nl



Hinke de Klerck:

"De kringloop van een vlinder
is een wereldwonder"

Wijzigingen dienstregeling Syntus

Waarom een nieuwe
dienstregeling?

Wanneer je komend vanuit Vor-
den, de Schuttestraat helemaal
uitrijdt kom je op de weg Ruur-
lo- Hengelo. Op deze dwarsweg
een klein stukje richting Ruur-
lo. Juist voor de Veengoot ga je
rechtsaf de Maandagweg in, na
honderd nieter rechtsaf een
zandweggetje in. Daar verscho-
len in het lover (op het uiterste
puntje van de gemeente Vor-
den) staat de boerderij "De klei-
ne Boeze". Daar woont Hinke de
Klerck op een plek waar je als
bezoeker even in de waan ver-
keert dat hier de wereld stil-
staat. Een oase van rust.

Dan plotseling wordt de stilte
doorbroken door het gekwaak van
een groene kikker. "Er is zeker
vreemd volk", zo zegt Hinke aan
de rand van de vijver. Het lijkt wel
of ze praat tegen de kikker. "Dat
klopt ook wel hoor, doe ik wel va-
ker, met name s' avonds". Het gek-
waak van de kikker heeft volgens
haar een bepaalde betekenis. "Het
is de lokroep richting een vrouw-
tjes kikker", zo legt ze uit. De re
den van ons bezoek is de bezichti-
ging van de vlindertuin.

Eerst vertelt Hinke de Klerck over
de geschiedenis van "De kleine
Boeze". Boeze, betekent onland,
een drassig land waar biezen en
dergelijke groeien." Dit huis ligt
op een terp. Hier woonde vanaf
1927 de familie Walgemoet. Ten
tijde van de ruilverkaveling werd
het een saneringsboerderij. Wij
hebben het huis eind 1967 als een
soort tweede woning gekocht. Zelf
woonden wij in Arnhem waar
mijn man een huisartsenpraktijk
had, waarbij ik hem assisteerde.
Mijn man bekleedde daarnaast
nog wat maatschappelijke func-
ties. Zo had hij bijvoorbeeld zitting
in het hoofdbestuur van de vereni-
ging van huisartsen. Destijds veel
toestanden met al het gedoe rond-
om de ziekenfondsen.

VRIJWILLIGERSWERK
In 1980 heeft mijn man de prak-
tijk aan de kant gedaan en werd
hij verzekeringsarts. Wij zijn toen
ook voorgoed op de "De kleine Boe
ze" gaan wonen en met veel ple-
zier", zo zegt Hinke de Klerck die
al vanaf 1967 in haar vrije tijd als
natuurgids voor het IVN fungeert (
Vereniging voor Natuur en Milieu
Educatie). Toen ze in Vorden

kwam wonen ging ze ook hier vrij-
willigerswerk voor het IVN doen.
De afdeling wordt gerund vanuit
Lochem en is actiefin Ruurlo, Vor-
den, Lochem, Borculo en Hengelo.

Ze vertelt enthousiast over de pe-
riode dat ze meehielp in Ruurlo,
toen de IVN daar een stuk grond
kreeg aangeboden, waar vrijwilli-
gers middels het inzetten van ou-
de landbouwgewassen een insec-
tentuin hebben aangelegd. In 2002
moest de IVN de grond in Ruurlo
verlaten. Op die plek werden na-
melijk woningen gebouwd. Hinke
de Klerck: " We moesten natuur-
lijk de planten zien te redden.
Mijn man en ik hadden hier in-
middels al een stuk wild terrein
tot een prachtige natuurtuin om-
gebogen met allerlei planten. Een
tuin die steeds bloemrijker werd
en die we vanaf 1992 voor het pu-
bliek hebben open gesteld.

Toen de IVN in Ruurlo weg moest
hebben we tegen elkaar gezegd
dan hevelen we de planten over
naar hier, dicht tegen de vlinder-
tuin aan. In het voorjaar 2002 heb-
ben we met behulp van een vijftal
asielzoekers, die ik destijds in
Ruurlo les gaf en die ons wel wil-
den helpen, keihard gewerkt om
de grond "schoon" te maken, pa-
den aanleggen. Via een oproep in "
Contact" kregen we voldoende ge-
reedschap aangeboden. We heb-
ben toen veel planten gepoot, wil-
de planten, tuinplanten, allemaal
planten die goed zijn voor insec-
ten zoals vlinders, bijen, hommels,
wespen, mieren, luizen etc. Voor
de kikkers en de padden was het in
de vijvers eveneens goed toeven".

Tijdens de rondleiding door de
tuin, overal bordjes met de namen
van planten zoals prikneus, tuin-
judaspenning, wilde hemelsleutel,
vertelt Hinke de Klerck honderd-
uit over de in prachtige kleuren ge
tooide rondvliegende vlinders.
Wanneer ze het heeft over de
kringloop van de vlinder, raakt ze
over dit wonder van de natuur
niet uitgepraat. Zegt ze: " Het is
niet te begrijpen de wonderen die
daar inzitten, het pakt je aan. De
kringloop begint met het eitje dat
de vlinder legt. Het eitje wordt
rups die eet, (vooral de brandnetel
is hartstikke belangrijk voor de
rups), die poept en vervelt, ( soms
wel zeven keer). Wanneer de rups

volgroeid is wordt het een pop.

VOLKSSTAMMEN VLINDERS
Op gegeven moment maakt de
pop zich vast aan een takje van een
bloem. Blijft daar zitten en over-
wintert. Temperaturen van b.v.
min 20 graden deert haar niet. Een
jaar later wordt het een vlinder,
legt eitjes en leeft slechts een paar
dagen en zie de kringloop is rond",
zo vertelt Hinke. Bij haar in de tuin
"bivakkeren" soms hele volksstam-
men vlinders. Door de verschillen-
de soorten zijn er in feite vanaf
april tot oktober vlinders te be
wonderen.

Vorige week stond er in het dag-
blad de Telegraaf een artikel waar-
in stond vermeld dat er dit jaar in
Nederland een verdwenen vlinder-
soort is opgedoken. Het gaat om de
vlinder met de prachtige naam
"purperstreepparelmoervlinder"
die sinds 1962 niet meer in Neder-
land is voorgekomen. Dat is voor
de vlinderliefhebbers dus puur ge
nieten. En genieten deed Hinke de
Klerck onlangs ook. Zegt ze: " Ik
had in de tuin een piepklein eitje
gevonden met een oranjetip. Toen
er een rups uitkwam wist ik, dat
wordt volgend jaar een vlinder die
rond Koninginnedag zal vliegen.
Eigenlijk is het hier elke dag genie
ten. Een vlinder is net als een
mens, elke vlinder is anders", al-
dus Hinke die ons vervolgens wijst
op de " vier seizoenen planten-
berg".
Een berg opgebouwd uit lagen te
gels. Op iedere laag is aarde aange
bracht, waarin planten zijn ge
plant. Hinke: " het zijn planten
voor de insecten, zelfde soorten
planten aan de ene kant van de
"berg" en zelfde soorten aan de an-
dere kant, om aan te tonen dat de
planten daardoor zichtbaar anders
zijn. Mijn man Pieter is enthou-
siast met deze berg aan het bou-
wen gegaan. Het nadert nu zijn
voltooiing. Helaas heeft hij het
niet zelf kunnen afmaken, want
hij is in april jongstleden overle
den", zo zegt Hinke. De berg dient
overigens nog een ander doel. "Het
is een onderkomen voor uilen, ter-
wijl er tevens vleermuizen in over-
winteren", aldus Hinke die aan-
geeft dat de vlindertuin elke dag,
zo lang het licht is, is geopend. Een
bezoek aan deze tuin is dan ook
zeer zeker de moeite waard, zo
hebben we ervaren.

De reden voor de nieuwe dienst-
regeling van Syntus is tweele-
dig. Voor het gebied West-Twen-
te, waar Syntus sinds december
20O3 rijdt, zijn de reacties van
klanten de grootste aanleiding
om tot een duidelijker lijnen-
net te komen, terwijl het aan-
bod beter afgestemd is op vraag
naar vervoer. Voor de lijnen in
de Achterhoek zijn dat de be-
zuinigingen van de provincie
Gelderland en het verder ver-
strakken van routes, conform
de netwerknota van de provin-
cie Gelderland.

DE LIJNEN MET DE BELANG-
RIJKSTE WIJZIGINGEN IN
ONZE REGIO

lijn 51 Vorden - Hengelo - Doe-
tinchem
Conform de netwerknota van de
provincie Gelderland zijn de rou-
tes in Vorden en Doetinchem vers-
trakt en is het aantal haltes be
perkt.
In Vorden wordt rechtstreeks via
de Spoorstraat en De Horsterkamp
gereden. Er zijn 2 nieuwe haltes
opgenomen: de halte Centrum is
verplaatst naar de Horsterkamp,
terwijl aan de zuidkant aan de
Horsterkamp een nieuwe halte is
ingericht. De halte 't Zwaantje is
hiermee komen te vervallen. In
Doetinchem wordt de halte Café
Jansen opgeheven, terwijl niet
meer via de Haareweg, maar via de
Kruisbergseweg gereden wordt. De
halte Bezelhorst vervalt hierdoor,
terwijl de halte 't Anker nu alleen

nog wordt bediend door lijn 25.

Lijn 80 Zutphen - Warnsveld
Spectrum G-O
De route van lijn 80 is op maandag
t/m vrijdag bij het Spectrum ge
koppeld aan de nieuwe lijn 83, zo-
dat samen een ringlijn Zutphen
Station - Zuidwij ken - Spittaal -
Leesten - Spectrum G-O - Warns-
veld - Zutphen Station wordt ge
vormd. Op beide lijnen wordt in
beide richtingen een halfuur-
dienst geboden. Samen ontstaat zo
een kwartierdienst. Als lijn 83 niet
rijdt, rijdt lijn 80 de route als voor-
heen via Scheperkamp. Lijn 80
gaat de gehele week rijden tot
00.31 uur.

Lijn 82 Zutphen - Baak - Doe-
tinchem
Wordt 2-uurdienst met aanvullin-
gen in de spits. In Zutphen is de
route verlegd naar de
Laarstraat/Graaf Ottosingel - Ger-
ard Doustraat. In Warnsveld wordt
niet meer via de Bieshorstlaan en
Leestehse Dreef gereden, maar via
de Ooyerdreef. Belbuslijn 240 is
vervallen..

Lijn 83 Zutphen - Warnsveld
NIEUWE STADSLIJN. Samen met
lijn 80 vormt deze lijn een ringlijn.
Rijdt vanaf station via de Berkel-
singel, Warnsveldseweg en Den El-
terweg naar Warnsveld Scheper-
kamp, enz. naar Spectrum G-O. v.v.
Gaat verder als lijn 80 via Spittaal
en de zuidwij ken naar het station.

Oogstdankviering
veldkapel Baak
Op zaterdagavond 14 augustus
2004 zal er om 1930 uur bij de
Veldkapel aan de Vordenseweg
in Baak een oecumenische
oogstdankviering gehouden
worden.

De GLTO-afdeling van de in aan-
tocht zijnde gemeente Bronck-
horst, wil de traditie voortzetten
om in de maand augustus bij de
Veldkapel een oogstdankviering te
houden. Daarom hebben onder de
Vlag' van de GLTO frater B. Broek-
man (Vlerakker) en ds. B. Seeleme
ij er (Steenderen) een dienst voor-
bereid samen met plaatselijke Ie
den van deze organisatie. Het the
ma is dit jaar: "Sta stil bij de veld-
bloem". De ondertussen traditio-
nele dankdagbollen zullen bij het
koffiedrinken na afloop weer uit-

gedeeld worden. De muziek wordt
verzorgd door de muziekvereni-
ging "Nieuw Leven" uit Steende
ren. Bij slecht weer zal er worden
uitgeweken naar de RK St. Marti-
nuskerk in Baak.

De Veldkapel werd op 30 augustus
1942 opgericht door "Jonge Boe
ren van de Graafschap, in het
wreede getij van den Verschrikke
lijksten oorlog die ooit over de we
reld woedde en ons vaderland teis-
terde (..) als een vurige smeekbede
om een spoedigen en bestendigen
vrede." In de vredestijd die volgde
na de oorlog is de veldkapel als
plaats van gebed en bezinning een
zinvol monument van dankbaar-
heid gebleven. Het is dan ook een
goede plaats om een oogstdankvie
ring te houden.

Judit Poes in
KUNSTLOKAAL 11
Evenals vorig jaar, bezoekt Ju-
dit KUNSTLOKAAL 11 aan de
Bosberg 29 in Borculo. Omdat
er veel belangstelling is voor
haar viltwerk en haar manier
van werken, hebben we haar
uitgenodigd WORKSHOPS te ge
ven. Neemt u vast een kijkje op
de websitewwwJkunstlokaal.nl
en klik door naar Judits werk.

Op zaterdag 3, zondag 4 en woens-
dag 7 juli zijn er workshops. Er
hebben zich al heel wat mensen
aangemeld, maar er zijn nog enke
Ie plaatsen vrij. Voor een groep van
minimaal 4 personen organiseren
we eventueel een extra dag. De

kosten zijn inclusief materiaal en
lunch.
Telefonische inlichtingen bij Inez
van de Waal 0545 27 14 19 of per
mail kunstlokaalll@planet.nlOp
10 en 11 juli is er een tentoonstel-
ling van haar werk in het KUNST-
LOKAAL en u kunt Judit dan ook
ontmoeten.

Naast haar werk zijn ook de prach-
tige tekeningen van ED VALK en
werk van de vaste exposanten te
bezichtigen.

Kunstlokaal 11, Bosberg 29 Borcu-
lo is op zaterdagmiddag 10 en zon-
dagmiddag 11 juli geopend.



Zitcombinatie BOEDAPEST Een dijk van een bank is dit
robuuste model. Uitgevoerd in een uitstekende dikleder kwaliteit

Keuze uit diverse kleuren. 2,5 zits normaal 1.320.- Nu 999.-
2 zits normaal 1.075.- Nu 799-- Fauteuil normaal 739.- Nu 629.

Sla nu uw slag want
diverse showroom modellen

MOETEN weg voor

STUNTPRIJZEN!
Wees er snel bij want

OP=OP!
P zitcombinatieVIENNA

Eigentijdse zitcombinatie met uitstekend zitcomfort.'
Uitgevoerd in lederkwaliteit Dallas.

* Leverbaar in vele kleuren. 3 zits normaal 1.150.- Nu 879.-
2 zits normaal 945.- Nu 719.- Fauteuil normaal 649.- Nu 539.

KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOE EETHOEKEN SALONTAF S ETC
WEERGALOZE KORTINGEN OP SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL
Boucletapijt 'Robust' grijs of rood
400 breed OP=OP nu

Velourstapijt op viltrug 'Master'
400 breed in violet OP=OP van 42,50 nu
Projecttapijt 'Supreme' keuze uit 3 kleuren
400 breed OP=OP van 119.- nu

Boucletapijt 'Yet' terra
400 breed OP=OP van 55,- nu voor
Hoogpooltapijt 'Chablis' in geel, beige, bruin

' of terra. 400 breed OP=OP van 59,- nu voor
; Parade tapijt 'Pagode' 400 breed
; in terrakleurOP=OP van 109,- nu
•

: Kunstgras 200 breed groen/rood ü

VORDEN ZUTPHENSEWEG 24 T. 0575-551514
M l N K

45.'
35.-
59.-
45.-
45.-

95Vinyl diverse dessins 119
200 breed van Z9.-/24.- nu van de rol per mtr. l £•

En... nog meer dan 300 tapijtcouponnen
in 200,300 en 500 breed van i tot 12 meter, (meet snel
uw kamer en kom langs want uw maat is er vast bij.)

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GELEGD !
(met uitzondering van trappen en couponnen)

HELMINK
meubelen

Vitrages van de rol
in diverse hoogtes nu per meter
Diverse design-karpetten
170 x 230 van 275,- OP=OP nu voor
Katoenen zomerdekbed anti allergie

eenpersoons 135 x 200 van 45,- nu

4?5

159.-

extra lange eenpers.
tweepersoons

135 x 220 van 52,50 nu
200 x 200 van 69,- nu

lits-jumeaux 240 x 200 van 79,- nu
lits-jumeaux extra lang 240 x 220 van 89,- nu

39.-
45.-
59.-
69.-
79.-

KNIKARMSCHERMEN met buismotoren
crème/wit gemoffeld frame. Keuze uit 15 streep- u
dessins en uitval 250 cm. Prijs incl. montage, Q
van 250 tot 550 cm breed nu 250 breed voor

SPECIALE,
AKTIE!

EIBERGEN J.W.HACEMANSTRAATB T.0545-474190
HUI

ten tussen natuur en historie in
het centrum van

• Prijs: € 182 >00,~ en € 210.600,-- v.o.n.
• Oppervlakte: 93 m2 en 104 m2.
• Wooncomfort op niveau: lift, eigen

berging en balkon
• Oplevering november 2004
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Klaassen Vastgoedontwikkeling B.V.

Markweg 6, 6883 JM Velp
Telefoon 026-369 81 99, Fax 026-369 81 88
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Feiten en fabels over gescheiden afvalinzameling

Er gaat niets op één hoop
Veel mensen werken mee aan de gescheiden inzameling van afval.
Maar wat gebeurt er eigenlijk met al die afvalstromen? Het
gescheiden afval gaat in ieder geval niet na inzameling op de
grote hoop. Glas, papier, karton, GFT, klein chemisch afval, textiel
en restafval worden allemaal apart verwerkt. Alleen sterk vervuil-
de partijen gescheiden afval uit bijvoorbeeld de GFT-bak komen
soms noodgedwongen bij het restafval omdat ze niet verwerkt
kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat u helpt door uw
afval op de juiste manier weg te gooien.

Afval bevat waardevolle materia-
len. De eerste stap van afvalver-
werking is dan ook hergebruik van
zoveel mogelijk materialen.
Hergebruik spaart grondstoffen
en energie, en dus het milieu.

Groente-,
fruit- en tuinafval
Van groente-, fruit- en tuinafval
(GFT) wordt compost gemaakt.
Compost is een bodemverbete-
raar, waarmee planten goed kun-
nen groeien. De compost gaat
naar de land- en tuinbouw, kweke-
rijen, gemeenten en particulieren.
Het gescheiden ingezamelde GFT-
afval wordt eerst gecontroleerd
op verontreinigingen. Het bevat
gemiddeld circa vijf procent ver-
ontreiniging, vooral papier, karton
en plastic. Als het afval te veel is
vervuild, wordt het alsnog in de
afvalverbrandingsinstallatie ver-
brand. Storten van GFT-afval is ver-
boden.

Oud papier
Van oud papier en karton wordt
nieuw papier en karton gemaakt.
In Nederland bestaat de grondstof
voor de papierproductie voor
77 % uit oud papier en karton.
Ingezameld papier en karton
wordt eerst voorgesorteerd.
Hierbij worden zaken die er niet in
thuis horen er zoveel mogelijk uit-
gehaald. Daarna wordt het oud
papier en karton met water ver-

mengd, waardoor een soort pap
ontstaat. Deze natte papiermassa
gaat in de papiermachine die
weer nieuw papier maakt.

Klein Chemisch Afval
Het KCA wordt op verschillende
manieren verwerkt. Uit een deel
van het KCA worden de grondstof-
fen teruggewonnen voor recy-
cling. Van het zink uit batterijen
worden bijvoorbeeld dakgoten
gemaakt en van het staal van bat-
terijen en verfblikken spijkers en
staaldraad. Ook het glas van tl-
lampen en spaarlampen wordt
opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld
voor nieuwe lampen. Het waarde-
volle zilver uit foto-ontwikkelaar
en -fixeer is weer bruikbaar. Olie
wordt gebruikt als brandstof.
KCA dat niet kan worden gerecy-
cled gaat naar speciale verbran-
dingsovens. De zeer hoge tempe-
ratuur vernietigt de schadelijke
stoffen en reinigingsinstallaties
zuiveren de afvalgassen die daar-
bij vrijkomen. Door een sterke ver-
betering van de verbrandings-
techniek kan steeds meer afval op
die manier onschadelijk worden
gemaakt.
KCA dat niet kan worden ver-
brand, wordt veilig opgeslagen.

Glas
Van oud glas wordt weer nieuw
glas gemaakt.Omdat er geen kwa-
liteitsverlies is tijdens het recyclen,
kan glas oneindig vaak opnieuw
worden gebruikt. Als glas goed op
kleur is gescheiden, kan van de
glasscherven zuiver wit, groen of
bruin nieuw glas worden
gemaakt. Van een mengsel, ook
wel bont glas genoemd, kan
eigenlijk alleen bruin glas worden
gemaakt. Daarom is het belangrijk
dat het glas op kleur wordt inge-
zameld via de glasbak.

De blikjes worden gesmolten en er
worden weer nieuwe producten

van gemaakt. Het blikje van
vandaag is morgen een trein

of een fiets, of weer een
nieuw blikje.

Magneten scheiden
de blikjes van het

andere afval.

Er worden talloze producten ver-
pakt in blik. Soep, frisdrank en
groente bijvoorbeeld.
Maar wat doe je ermee, als het leeg
Is? En wat gebeurt er allemaal met
je blikje?

Hier blijft
je blikje

Wil je aan blikrecycling
doen? Geen probleem.
Gooi je blikje gewoon in
de vuilnisbak. Zo komt
blik in de kringloop.

Het afval wordt verbrand,
maar de blikjes blijven over.

Blikjes gaan met het huisvuil naar
de verwerkingsinstallaties. Daar
wacht ze een ware verrassing...

Doe de Afvalrace!
Het lijkt zo simpel: glas in de
glasbak, fruitschillen bij het
GFT. Maar bent u echt op de
hoogte van alle afvalschei-
dingsregels? In welke afval-
bak hoort bijvoorbeeld een
oude videoband? Test uw
kennis op een speelse
manier in "De Afvalrace" Het
spel vindt u op www.milieu-
centraal.nl.

De kringloop van blik
Waarom bestaat er wel een glasbak maar geen blikbak?
Kunnen blikjes niet worden hergebruikt? Het antwoord is hel-
der: blik is uitstekend geschikt voor hergebruik. U hoeft er
alleen niet mee naar een speciale bak te lopen. Magneten doen
het werk. Het resultaat is eenzelfde recyclingpercentage als bij
glas, namelijk bijna 80 procent.

De glasscherven worden gecontroleerd op verontreinigingen.

Textiel
De ingezamelde kleding wordt in
een aantal kwaliteiten ingedeeld:
eerste kwaliteitskleding kan in
Nederland worden verkocht of wor-
den uitgedeeld aan dak- en thuislo-
zen. Kleding die niet in Nederland
kan worden verkocht, gaat naar de
kledingindustrie (gesorteerd op
vezel: katoen, draion, nylon) of naar
bestemmingen in het buitenland,
zoals ziekenhuizen in Afrika of kin-
dertehuizen in Oost-Europa. Van
kapotte kleding kunnen poetsdoe-
ken en isolatiematerialen (vilt voor
naad- en kierdichting) worden
gemaakt. Ongeveer 8% van het
ingezamelde textiel is onbruikbaar
en wordt verbrand.

Apparaten
Grote en kleine huishoudelijke
apparaten worden gerecycled,
zodat nog bruikbare materialen en
grondstoffen als ijzer, aluminium,
koper, glas en kunststoffen opnieuw
kunnen worden gebruikt. Eventuele
schadelijke stoffen worden zo ver-
werkt dat ze geen schade aan het
milieu kunnen aanbrengen. Als bij-
drage in de kosten voor een milieu-
verantwoorde verwerking van
apparaten betalen consumenten bij

aankoop van een nieuw apparaat
een verwijderingsbijdrage.

Blikjes
Lege blikjes kunt u gewoon bij het
restafval gooien. Bij afvalverbran-
dingsinstallaties halen magneten
de blikjes uit het restafval. Ze wor-
den gesmolten en weer tot metaal
verwerkt. Van het metaal worden
weer nieuwe producten gemaakt.
Zodoende wordt 78 procent van
alle blikverpakking gerecycled.

Restafval
Wat niet geschikt is voor herge-

bruikt gaat naar speciale verbran-
dingsovens. Het verbranden van
afval levert energie op voor elek-
triciteit of voor stadsverwarming.
In 2001 produceerden de afvalver-
brandingsinstallaties in ons land
1951 miljoen kilowattuur elektri-
citeit. Dit is voldoende voor de
elektriciteitsbehoefte van ruim
600.000 huishoudens. De resten
(slakken) die overblijven na ver-
branding worden deels weer her-
gebruikt in onze wegen. Het stor-
ten van afval is in Nederland bijna
verleden tijd. Slechts in enkele
gemeenten gebeurt dat nog.

milieu ̂ ^ centraal geeft antwoord

Vraag:
Hoe schoon moet een leeg potje pindakaas
zijn om in de glasbak te kunnen gooien?

Antwoord:
Allerlei voedselresten maken het recyclen
van glas lastig. Schoon glas is beter opnieuw

•••• te gebruiken. Een handige tip is om in het
laatste afwaswater het lege potje even om te spoelen. Zo kunt u
zonder extra warm water uw glas schoon in de glasbak gooien.

Heeft u andere vragen over afval, verpakkingen en het milieu?
Bijvoorbeeld of nagellak bij het restafval mag? Bel dan met de
Milieu Centraal Informatielijn 0900-1719 (15 cpm) of surf naar
www.milieucentraal.nl. U vindt hier praktische informatie over de
vele mogelijkheden om in het dagelijks leven rekening te houden
met het milieu.



THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JTVorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

€NA
Financieringen
Hypotheken

L/V^I II l Assurantiën
Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

Jansen & gal jj
autoschadebedriif ^Hr

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

CSlflASA fPp^ll Brinkhorst l
r-WVWft [(^J^ 7207 BG Zutphen

(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60BOVAE

STICHTING EVENEMENTEN VORDEN
Wij bedanken allen die ons hebben geholpen bij het 2e MIDZOMERFEEST.

In het bijzonder
* Wim Polman interieurs
* JMV/Jansen Metaalwaren Vorden
* Drogisterij DA Ten Kate
* Autorijschool Reusink/Thijs Eckhardt
* Hans Kup V.H.O.
* Amon Grillroom & Pizzeria
* Oxalis Bloemen & Planten
* Lubron Personeelorganisatie
* Vlogman Keurslagerij
* Bouwbedrijf Bargeman
* Tegelzetbedrijf Bulten
* Giesen schoenmode
* Handelsonderneming Karli Scholten
* Roosenstein Quality Wear
* Chin.ind.restaurant Fan Sheng •
* Siemerink juwelier & opticien
* Dutch Pc Electronics
* Smederij Oldenhave
* Euro Planit Personeelsdiensten
* Café Denk
* Eckhardt glas in lood
* Super de Boer Yvonne & Wïlbert Grotenhuys
* Plaza Vorden
* Atomica Plastics
* Dak en Wandmontage Vorden
* Schildersbedrijf Peters

* Wiltink Installatiebedrijf
* Kadoshop Seuters
* Timmerbedrijf J.Schotman
* Wijs Sierbestrating
* Yvonne kinderkleding
* Md Meubelen
* Ter Bogt Voegersbedrijf
* Groot Roessink Bloemenboerderij
* Fashion Corner
* Foto Willemien
* Loonwerkbedrijf Groot Enzerink
* Hoveniersbedrijf Jeroen Bleumink
* Profile Bleumink
* Weulen Kranenbarg tankstation & oliehandel
* Barendsen Vorden BV
* Evenementenburo Ambiance
* Kantine Sporthal'! Jebbink
* Grolsche Bierbrouwerij Enschede
* Bakkerij Joop
* Elbrink Groen Groep
* C.W.V Medo-Ruurlo
* Bakkerij Lurvink doetinchem
* Schildersbedrijf Berentsen Bargeman &

Besselink
* Wolsing party- en evenementenverhuur
* Slagerij Jan Rodenburg

en Gemeente, omwonenden, bezoekers en vrijwilligers!

Tot het volgende STEVO-VEESTJE !

HET STRAATWERK ROND UW HUIS
MOET MOOI ÉN PRAKTISCH ZIJN

Streek Lochem
heeft een buitengewoon mooi,

gevarieerd, uitgebreid en betaal-

baar assortiment in Sierbestrating.

Geef uw eigen kleur aan de tuin,

het terras, de oprit, de carport,

etc. Profiteer van de vakkundige

en praktische adviezen. Wij leveren

ook alle hulpmaterialen zoals,

straatkolken, riolering, vulzand,

grind en betonbanden.

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

Aalsvoortló, 7241 MA Lochem
Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl

FUINKNAL
Gebakken straatsteen:
waalformaat glad,
vanaf € 29,95/m2 incl. BTW

Trommel kassei:
dikte 6 cm, div. afmetingen en
kleuren, vanaf € 12,50/m incl. BTW

VR
Harfsen

WEGENS HET SUCCES VAN VORIG JAAR, OOK DIT JAAR WEER

DOLLE DAG£A/
1,2, 3 JULI ¥

SPECTACULAIRE STOEPVERKOOP
(DAMES- EN HERENKLEDING)

OM RUIMTE TE MAKEN VOOR DE NIEUWE WINTERCOLLECTIE NU ONZE
ZOMERCOLLECTIE VOOR
BODEMPRIJZEN!

Natuurlijk staat de koffie voor u klaar.
Lochemseweg 120 - Harfsen - Tel. (0573) 43 12 02 • Elke woensdag gesloten.



Treldust doet ervaring op tijdens
nationale kampioenschappen
touwtrekken

Bronckhorster Paardedagen

Touwtrekvereniging Vorden
was vorige week zondag gast-
heer voor de nationale kam-
pioenschappen touwtrekken
voor mannen in de 680 kilo-
gramklasse en vrouwen in de
420 kilogramklasse. Zoals ge-
bruikelijk was het touwtrek-
complex van TTV Vorden aan de
Ruurloseweg in buurtschap
Medler weer optimaal geprepa-
reerd voor het kampioenschap.
De Warnsveldse touwtrekver-
eniging Treklust was in Vorden
ook van de partij. Treklust kon
onder leiding van trainer Wim
de Greef zich niet mengen in de
strijd om het kampioenschap.
Wel leverde het kampioen-
schap een aantal onverwachte
toeschouwers op.

Touwtrekken. Het blijft een sport
die een marginaal bestaan heeft in
Nederland. Toeschouwers komen
de sport amper aanschouwen. De
media heeft maar een geringe be-
langstelling voor de krachtpatsers.
En het imago blijft de sport al ja-
ren achtereen negatief achtervol-
gen. Slechts dertien clubs uit Ne
derland hadden zich voor het
kampioenschap in 680 kilogram-
klasse bij de mannen aangemeld
bij het bondssecretariaat van de
Nederlandse Touwtrekkers Bond
(NTB) in Eerbeek. Illustere teamna-
men als Jagersrust, Treklust,
Vechtlust en Bisons prijkten op de
deelnemerslijst.

Trainer Wim de Greef van TW Tre-
klust had zich voor het kampioen-
schap geen illusie gemaakt om
voor een podiumplaats in aanmer-
king te komen. Daarvoor heeft Tre-
klust een nog veel te jonge en on-
ervaren ploeg. Treklust neemt dit
seizoen met een mannen-, vrou-
wen- en een jeugdteam deel aan de
oostelijke competitie van de NTB.
Met een middenmoot positie bij
de mannen is De Greef dit jaar al
tevreden. "Meer is niet haalbaar
voor een selectie die uit relatief
veel jonge en nog wat onervaren
spelers bestaat", zo concludeerde
de trainer-coach na afloop van het
kampioenschap. Voorbeeld van en-
kele jonge spelers zijn de 17-jairge
Mats Berenpas en de 19-jairge Ma-
rio Ribbink. Normaliter trekt dit
tweetal in het jeugdteam van Tre-

ldust. De Warnsveldse touwtrek-
kers waren in Vorden verre weg
het jongste team dat deelnam aan
het NK. Bij veel andere verenigin-
gen is momenteel een sterke verg-
rij zing zichtbaar. Treklust is wat
dat betreft een positieve uitzonde
ring binnen de touwtreksport. Zo
beschikt zustervereniging TTV Vor-
den bijvoorbeeld niet over een
jeugd- en vrouwenteam. Treklust
had uiteindelijk sportief gezien
niets op het kampioenschap te
zoeken. "Maar deze wedstrijden
zijn bij uitstek een goed leermo-
ment voor de jongens", zo stelde
De Greef vast.

GASLEK
Voor het tweede achtervolgende
jaar werd TW Vorden vorige week
zondag met een 'lek' geconfron-
teerd. Konden vorig jaar de spelers
zich na afloop niet douchen in ver-
band met een defecte waterleiding
op 't Medler. Nu ramde een auto
een klein bovengronds reduceer-
station nabij de ingang van het
sportcomplex.
Gevolg een gaslek met de conse-
quentie dat de plaatselijke brand-
weer het terrein rond het verdeel-
station moest afzetten. Ook de po-
litie nam geen enkel risico en sloot
de Ruurloseweg tussen de Eiken-
laan en Onsteinseweg voor alle
verkeer af. Omdat de wind niet

richting het wedstrijdterrein
stond was het niet noodzakelijk
om de wedstrijden stil te leggen.
Wel verbood bevelvoerder René te
Velthuis van de Vordense brand-
weer het publiek te roken op het
terrein. Ondanks de oproep gaf
niet iedereen daar gehoor aan. Na-
dat medewerkers van Nuon de gas-
kraan in het verdeelstation had-
den dichtgedraaid konden de
rood-witte linten weer opgeruimd
worden en werd de weg weer vrij-
gegeven voor het verkeer. "Voor
hetzelfde geld hadden we de wed-
strijden moeten staken. Maar ge-
lukkig stond de wind gunstig en
leverde het lek geen gevaar op
voor de deelnemers en het pu-
bliek", aldus voorzitter Barink van
TW Vorden.

Door de inzet van maar liefst vijf-
tien manschappen van de brand-
weer leverde het kampioenschap
een onverwacht aantal extra toe-
schouwers op. Want die waren op
de vingers van enkele handen te
tellen. Na een ongekende spannen-
de finalestrijd won uiteindelijk de
mannen van Eibergen het nationa-
le kampioenschap. Treklust moest
alle andere deelnemers voor zich
dulden. Men werd dertiende en
laatste. Bij de vrouwen eindigde
Teems uit Leeuwarden op het
hoogste ereschavot.

Contactdag met Franciskus en
zang
Op 15 juni hielden de gezamen-

•*- lijke parochies van Olburgen,
Steenderen, Baak, Vierakker,
Hengelo en Keijenborg hun
jaarlijkse contactdag voor ou-
deren, zieken en thuiszitten-
den.

Deze contactdag wordt al sinds vijf
jaar in Huize Baak gehouden. De
dag begon om half tien met een
warm welkom waarna er een eu-
charistieviering was waarin pastor
Zweers voorging samen met de
diakens Robben en Oude Groen en

«f. frater Broekman. Hij preekte over
het evangelie waarin Jezus zegt:
Mijn juk is zacht en mijn last is
licht. Na een kop koffie vertelde
diaken Oude Groen over een 'mys-
tery-guest', een man die tegen de
vogels praatte en het liefst zo een-
voudig mogelijk wilde leven. Het
bleek de heilige Franciscus te zijn.
Met enkele anekdotes vertelde hij
over zijn leven.
Na de lunch trad het ouderenkoor
uit Hengelo op, dat onder leiding
stond van Gerda Gosselink. Ze had-

Op zaterdag 10 en zondag 11 ju-
li worden er voor de eerste keer
Bronckhorster Paardedagen ge-
houden.

Dit dressuurconcours wordt geor-
ganiseerd door PC & RV Bronck-
horst, voorheen PC & RV de Vier-
sprong Toldijk. Tijdens dit con-
cours wordt ook het nieuwe club-
tenue en het logo van de club be
kend gemaakt. Deze onthulling
zal plaatsvinden op vrijdagavond 9
juli rond 20.00 uur in het bijzijn
van de sponsoren en andere be
langstellenden.

Een ieder die belangstelling heeft
en de club een warm hart toe
draagt is van harte uitgenodigd
om onder het genot van een hapje
en een drankje het nieuwe logo en
het tenue te komen aanschouwen.

Op dit dressuurconcours worden
de klassen B t/m Z2 en ZZGP verre

den. De nationale dressuurtop is
hierbij dus aanwezig! Het pro-
gramma is als volgt:
Zaterdag 10 juli: pony's klasse B
t/m Z en paarden klasse B en Z.
Zondag 11 juli: paarden klasse L en
M + klasse ZZGP

Verder zijn er verschillende stand-
houders op het terrein aanwezig
en in de grote tent kan men een
hapje en een drankje komen nutti-
gen. Voor de kinderen is er een
springkussen. Ook kunnen ze zich
laten schminken.
Het concoursterrein is gelegen aan
de Onderstraat te Bronkhorst en is
voor iedereen vrij toegankelijk.
Wij nodigen u uit om een kijkje te
komen nemen op deze gezellige
en sportieve dagen!

Voor meer informatie over onze
club of over de wedstrijd kunt u
kijken op www.pcenrvbronck-
horst.tk.

Oprichting Toonkunst Plus
Een nieuw initiatief van Toonkunst!

Toonkunst Zutphen en omstre-
ken is druk doende een senio-
renkoor op te richten. Dit koor
is bedoeld voor (oud)-leden van
Toonkunst en andere belang-
stellende senioren uit de wijde
regio Zutphen (leeftijd 55+), die
graag op niveau willen blijven
zingen, maar dat niet meer bij
hun vertrouwde koor kunnen
of willen doen.

Dat kan diverse oorzaken heb-
ben :bij voorbeeld omdat de stem
niet langer de oorspronkelijke
kwaliteit heeft of de avondrepeti-
ties te bezwaarlijk worden. Voor
hen bestaat in Zutphen en omge-
ving op dit moment geen goed al-
ternatief. Het Pluskoor maakt deel
uit van Toonkunst Zutphen e.o. en
dus van de Landelijke Maatschap-
pij tot Bevordering der Toonkunst.
Het koor zal wekelijks repeteren
onder leiding van de dirigent van
Toonkunst, Hans Lamers. De
pianobegeleiding zal verzorgd
worden door de pianist van Toon-
kunst, Henk Woudstra.

Aankomende leden zullen een
stemtest moeten afleggen. Deze
stemtest zal periodiek worden her-
haald. Lessen stemvorming wor-
den opgenomen in het repetitie-
programma. Kortom, het zal zijn
zoals bij Toonkunst past.

Het repertoire zal passend zijn
voor de Toonkunsttraditie, waar-
bij in principe wel kortere, c.q.
minder inspannende stukken zul-
len worden ingestudeerd. Elk jaar
zullen één of meer uitvoeringen
worden gehouden. De repetities
zullen plaatsvinden op donderdag-
middag in het Parochieel Centrum
Mariaschool, Tengnagelshoek 6,
Zutphen. Deze locatie is ook met
openbaar vervoer uitstekend te be-
reiken. Bij voldoende deelneming
zullen de repetities medio septem-
ber aanvangen. De contributie is
voorlopig vastgesteld.
Belangstellenden kunnen voor in-
lichtingen en/of vrijblijvende op-
gave terecht bij: Mw. Janine Keegs-
tra-Dekker, Boslaan 4, Warnsveld,
tel. 572033.

lief zijn voor je
Levensverzekering
Goed onderhoud van je valhelm scheelt een hoop

den een heel scala aan liederen:
meezingers uit een potpourri zo-
als 'Cheerio' of 'Op de grote stille
heide', maar men zong ook het
moeilijkere werk zoals 'Het gebed'
en 'Wiegelied'. Met name door het

prachtige weer was het een ge
slaagde dag. Men kon weer eens
mensen spreken die men soms al
jaren niet meer gezien had.
Na het afsluitende Marialof kon ie-
dereen weer voldaan naar huis.

Je bent zo slim geweest om een
helm te kopen of je hebt ouders
die zo slim zijn dat ze dat voor
je gedaan hebben. Zorg dan
goed voor die mooie muts, want
hij dient immers om je leven te
redden.

BEHANDEL JE HELM MET
ZACHTHEID
Een valhelm is dan wel gemaakt
om te vallen maar wees wel een
beetje voorzichtig met hem. Zorg
dat hij niet van de kapstok valt, en
leg hem niet vlak bij een hittebron
om te drogen. Soms krijgt een
helm daar zelfs een heel grappige
vorm van, maar in elk geval heb je
een goede kans dat de kracht eruit
gaat.

VOORZICHTIG MET STICKERS
EN VERF!
Een valhelm is geheel of gedeelte
lijk van kunststof, en kunststof
houdt helemaal niet van oplos-
middelen, of die nou in verf of in
lijm zitten. Als je je helm per se
mooier wilt maken check dan heel
goed van wat voor materiaal die is
gemaakt en tegen welke verf dat
eventueel wél kan.

VOORZICHTIG
SCHOONMAKEN
Ook bij het schoonmaken van je

helm gebruik je natuurlijk geen
agressieve oplosmiddelen als thin-
ner of wasbenzine. Gebruik gewo-
ne huishoudschoonmaakmidde
len en lauw water. Wees extra
voorzichtig met het vizier; dat
mag natuurlijk niet worden be
krast.

VERVANGEN - GOED IDEE
Als je een flinke smak met je helm
hebt gemaakt is het binnenwerk
en misschien zelfs de harde schaal
beschadigd. Hij kan daardoor bij je
volgende schuiver zijn werk niet
meer doen. Koop dus een nieuwe.
Maar ook al ga je er niet echt mee
onderuit - een helm maakt in zijn
leven heel wat mee. Vallen, stoten,
krassen... Bovendien klinkt langza-
merhand het binnenwerk in en
wordt het minder veerkrachtig.
Ander punt is de inwerking van
licht, die langzamerhand helmen
van polycarbonaat bros maakt,
waardoor die helm eens temeer
niet kan doen waarvoor je hem ge
kocht hebt.
Allemaal uitstekende redenen om
na een aantal jaren die mooie
nieuwe helm te kopen waar je al
een tijd een oogje op had!

MEER WETEN?
Kijk op www.daarkunjemeethuis-
komen.nl



Appartementencomplex "'t SoCYink" Barchem

OPEN Huis
zaterdag 3 juli a.s. 12.00 -14.00 uur. U bent van harte welkom!

Een uniek klassiek gebouw in een unieke omgeving
De locatie

In het centrum van Barchem, tegen het prachtige
bosgebied De Kalenberg aan. Opgenomen in een klein-

schalig villawijkje, waarin vrijstaande woningen zijn
verweven met de bosrijke omgeving

De appartementen
12 Stijlvolle koopappartementen in
verschillende typen.

De indeling
• Ruime woonkamer

• Luxe keuken met mbouwapparatuur
• Twee ruime slaapkamers

• Badkamer met douche en ligbad
• Zeer groot terras of balkon

Extra wooncomfort
• Uitstekende isolatie van ramen, deuren, muren en daken
• Minimaal onderhoud dankzij aluminium ramen en kozijnen
• Inbraakwerend hang- en sluitwerk

• Videofooninstallatie aanwezig
• Eigen grote parkeerplaats
• Hoge plafonds

Diverse opties mogelijk
• Indelingswijziging
• Zonwering
• Vloerverwarming
Uw persoonlijke woonwensen zijn uiteraard bespreekbaar.
Verwachte oplevering 4e kwartaal 2004.

Appartement Ie verdieping 131 nf € 315.000,— V.O.M.

Penthouse 138 m' € 373.000,-- V.O.n.

Meer informatie
Voor meer informatie en uitgebreide brochure kunt u .
opnemen met Thoma Makelaars te Lochem.

Ontwikkeling van

www.thoma.nl
TtlVO projecten

THOMA J
M A K E L A A R S

L O C H E M

Pr.Bernhardweg? T 0573222444

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld (0315) 24 14 51 t/o de Radstake

NIEUWE COLLECTIE ZOMERJACKS
DAMES - HEREN - KINDEREN ..,„«

10 KLEUREN o.a. o*-w

ROOD - BLAUW - BEIGE - ECRU - ZWART enz. enz.

Brams Paris spijkerbroeken
normaal € 22,65 >c* *

NU 2 VOOR € 43,00 *%&&
3 VOOR € 59,00 &

STRETCH SPIJKERBROEKEN 3 LENGTES
DAMESSPIJKERBROEKEN 4 KLEUREN ENZ. ENZ.

Korte broeken:
Capri broeken
Bermuda's
Sportbroeken
Outdoor shorts
Afrits broeken

Enorme collectie
fleece jacks en truien

o.a. Björnson

Herenschoenen
Wandelschoenen

Laarzen en klompen

15 soorten ZOMERBROEKEN in 6 kleuren

Slaapzakken 10 soorten l Luchtbedden 5 soorten
Slaapmatjes enz. enz.

7241 1 ) 1 1 loclu-m E info@thoma.nl

L O C H E M • B R U M M E N • D E V E N T E R • E E R B E E K • G O R S S E L • R U S S E N • R U U R L O

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:

• uithakken van oud
voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
» 0544 - 377008

BORCULO
« 0545 - 273320

FAX: 0545 - 274743
MOBIEL: 06- 18976218

OPRUIMING
TOT

50% KORTING
op alle dames- en heren voorjaarsmode.

Damesmerken
Basler, Frankenwalder, Delmod, Gardeur,

Esprit, Claudia Strater Sport, Rosner, Olsen,
Gerry Weber, Hammer, Samoon, Zerres.

Mannenmerken
McGregor, Arrows, Camel, New Bondstreet.

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 1438

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47

Maandags gesloten.

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bek/eed

met een oersferk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd excl. zijkanten

voor slechts € I 89.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

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

JRK PRODUCTS



Dubbeltentoonstelling
Jeanne Bieruma Oosting in Almen

Nieuwe naam gefuseerde
GGD: GGD Gelre-IJssel

Deze zomer vinden er onder de
titel "Jeanne Bieruma Oosting
in Almen" twee tentoonstellin-
gen plaats. In Almen is er in Ho-
tel 'de Hoofdige Boer' een pre-
sentatie over het leven en werk
van jeanne Oosting in de tijd
dat ze in Almen woonde en ver-
kte. In het nabijgelegen
Zutphen zal er in het Museum
Henriëtte Polak binnen de zo-
meropstelling extra aandacht
zijn voor het werk dat Jeanne
Oosting in Almen maakte.

Jeanne Bieruma Oosting (1898-
1994) woonde vanaf 1955 tot aan
haar dood op 'Het Elger' in Almen,
een grote villa net buiten de dorps-
kern. In de wintermaanden ver-
bleef ze in haar huis in Amster-
dam. Ze werd opgenomen in de ge-
menschap en had invloed op het
culturele en maatschappelijke le-
ven in Almen. Kunstenaars traden
in haar voetsporen en kozen het
dorp als regelmatige verblijfplaats.
Er vonden ook exposities plaats. In
de jaren zeventig leidde dit tot een
jaarlijks terugkerende zomerten-
toonstelling in 'de Hoofdige Boer'
in Almen. In 2000 is deze traditie
weer opgepakt en als eerbetoon
aan Jeanne Oosting is er nu op de
eerste jubileumtentoonstelling
van de zomerexposities in 'de
Hoofdige Boer' een extra presenta-
tie over het leven en werk van Oos-
ting in Almen. Met kunstwerken
uit particuliere collecties, boekuit-
gaven, schilderattributen, nieuw-
jaarskaarten, kalenders, affiches
en foto's wordt haar betekenis en
aanwezigheid in Almen zichtbaar
gemaakt.
Op de tentoonstelling in het Muse-
um Henriëtte Polak in Zutphen

zullen schilderijen, aquarallen, te-
keningen en grafiek te zien zijn
die in Almen zijn ontstaan. Het
museum is verheugd naast kunst-
werken uit de eigen collectie ook
belangrijke Almense werken uit
het Gemeentemuseum Maassluis
te kunnen tonen.

Bij de dubbeltentoonstelling ver-
schijnt een publicatie met een aan-
tal kunsthistorische artikelen, per-
soonlijke herinneringen en een ta-
felrede van Jeanne Bieruma Oos-
ting zelf. Deze catalogus is op bei-
de locaties te koop. Dititaal beeld-
materiaal is op aanvraag beschik-
baar.

ZOMEROPSTELLING MUSEUM
HENRIËTTE POLAK
Tijdens de zomermaanden zal er
naast de JBO-tentoonstelling een
ruime selectie kunstwerken uit ei-
gen collectie te zien zijn. De na-
druk ligt op werken uit de kerncol-
lectie van het museum, waaronder
schilderijen van Arie kater, Wil-
lem Opets, Joop Sjollema en Arie
Schippers en beeldhouwwerk van
Charlotte van Pallandt, Mari An-
driessen en Fes Carasso.

Ook hangen de nieuwe aanwin-
sten van 2003: de schilderijen
'Schuimende Zee' van Jan Wol-
kers, vier portretten van Norbert
Olthuis en 'Biljartzaal I' en 'Biljart-
zaal II' van Wendelien Schönfeld.
Digitaal beeldmateriaal is op aan-
vraag beschikbaar.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Museum Henriëtte Polak Zutphen:
- Jeanne Bieruma Oosting in Al-

men, schilderijen en werken op
papier (begane grond)

- Zomeropstelling (Ie en 2e ver-
diepding)

Tentoonstellingen van 19 juni t/m
19 september 2004.
Meer informatie: Lies Netel (con-
servator MHP), tel. 51 68 78 / e-mail
l.netel@zutphen.nl of Werner van
de Belt (pr-medewerker MHP), e-
mail: wbelt@planet.nl.

Hotel 'de Hoofdige Boer', Dorps-
straat 38, Almen:
- Jeanne Bieruma Oosting in Al-

men in historische documenten
- Jubileumtentoonstslling zomer-

expositie met kunstwerken van
beeldend kunstenaars uit Al-
men: Geert de Groot (foto's), Ted
Kahmann (emailles) en Ton Kra-
mer (schilderijen en krachtstuk-
ken)

- Werkstukken van de cursisten
van de cursus 'Zin in Avontuur'

Tentoonstellingen van 6 t/m 14 ju-
li 2004. Voor meer informatie: Wil-
ly Holtslag (initiatiefnemer zomer-
exposities in 'de Hoofdige Boer'),
tel. 43 20 58 / e-mail willy.holt-
slag@hetnet.nl.

EXTRA ACTIVITEITEN
- Zondagmiddag 11 j uli vindt erin

'de Hoofdige Boer' in Almen een
feestelijke bijeenkomst plaats.
Het boek bij de dubbeltentoon-
stelling Jeanne Bieruma Oosting
in Almen zal dan aan de burge-
meester van Gorssel dhr. N.
Meerburg worden gepresen-
teerd.

- Zondagmiddag 18 juli wordt er
in het Museum Henriëtte Polak
Zutphen door concervator mevr.
Lies Netel een lezing met licht-
beelden gegeven over hetl even
en werk van Jeanne Bieruma
Oosting.

Opening zomerprogramma
theater 'Onder de Molen'

Woensdagavond 7 juli om 8 uur
opent Het Theater onder de Mo-
len in Linde zijn twaalfde zo-
merprogramma met "Verhalen
en muziek".

Op deze openingsavond zal Peter
Hoefnagels vrolijke en andere ver-
halen vertellen uit zijn roman "De
Vioolspeler" en de novelle "De Vul-
kaan", en ook uit zijn nieuwe, nog

net niet verschenen roman "De Ko-
ningswens". Henk Döll presen-
teert het beroemde "lied van de
Pharao" van mr. Moestafa.
Het fameuze theaterorkest "The
Mills Fathers", bestaande uit Peter
West (piano), accordeonnist Tony
"Toots" Fraas en bassist Jan Gro-
tenhuis zorgen voor de begelei-
ding van enkele cabaretliederen
spelen, behalve enkele jazz-stan-

dards, ook Franse musette en zi-
geunermuziek.
Een Tribute to Ray Carles zal niet
ontbreken, ten gehore gebracht
door de uit Frankrijk gekomen
jazz-singer Boris Tomas.

De mooie acoustiek van het
Theater onder de Molen zal weer
tot leven worden gebracht. Het
wordt genieten.

De GGD die per l januari 2005
ontstaat uit de samenvoeging
van de GGD Stedendriehoek en
de GGD Achterhoek heeft een
nieuwe naam: GGD Gelre-IJssel.
Hiertoe heeft de stuurgroep fu-
sie, die is ingesteld om de fusie
van de beide gemeentelijke ge-
zondheidsdiensten te begelei-
den, op 14 mei jl. besloten. De
naam zal definitief worden
vastgesteld in de nieuwe ge-
meenschappelijke regeling, die
zeer waarschijnlijk na de zomer
door de 28 deelnemende ge-
meenten zal worden bekrach-
tigd.

Op dit moment wordt er intern bij
de twee GGD'en druk gewerkt om
de nieuwe organisatie vorm te ge-
ven. In de nieuwe organisatiestruc-
tuur wordt uitgegaan van een
frontoffice voor de cliëntencontac-

ten en een backoffice waar het ma-
nagement en de zogenaamde on-
dersteunende taken worden ge-
huisvest. De frontoffice zal be
staan uit GGT's (Gemeentelijke Ge:
zondheids Teams), die komen te
zitten op een vijftal plaatsen in de
regio. Hierbij gaat het om de plaat-
sen: Apeldoorn, Deventer,
Zutphen, Doetinchem en Groen-
lo/Winterswijk. Deze GGT's zullen
bij hun taakuitvoering worden on-
dersteund door specialistenteams
op het gebied van bijvoorbeeld de
jeugdgezondheidszorg en infectie-
ziektenbestrijding.

Tevens zal er in Doetinchem een
kenniscentrum worden gehuis-
vest dat zich vooral richt op taken
op het gebied van gezondheidsbe-
vordering en onderzoek naar de
gezondheidssituatie van de inwo-
ners van de regio Gelre-IJssel.

Uit de Homeopathiepraktijk.,
...van Frans Quirijnen, klassiek homeopaat
te Warnsveld
In deze column vertel ik elke
twee weken over voorvallen uit
mijn praktijk voor klassieke
homeopathie. Hiermee wil ik u
uitleggen wat klassieke homeo-
pathie is, maar ook wat het be-
slist niet is.

Vanaf heden beantwoord ik in de-
ze column vragen die mij regelma-
tig gesteld worden. Heeft u een
vraag, dan kunt u mij deze stellen
per telefoon of email.
In deze laatste column voor de va-
kantie wil ik ingaan op de vraag
wat homeopathie kan doen in ge
val van zwangerschapsklachten en
in de periode na de bevalling.

HOMEOPATHIE BIJ
ZWANGERSCHAPSKLACHTEN
De zwangerschap is een periode
waarvan iemand wilt genieten.
Maar doordat het lichaam van de
zwangere vrouw in deze periode
grote veranderingen doormaakt
kunnen er diverse klachten ont-
staan. De hormoonhuishouding
verandert, er is gewichtstoename
en het groeiende kind neemt
steeds meer ruimte in. Hierdoor
kunnen klachten ontstaan zoals
bij voorbeeld misselijkheid (met
overgeven), zuurbranden, ischias,
bekkeninstabiliteit.
Toch is dit juist een periode waar-
in men het liefst zo min mogelijk
medicijnen gebruikt om het kind
zo weinig mogelijk te belasten. In
de homeopathie bestaan er goede
middelen die dan een oplossing
kunnen bieden.

Een homeopaat kijkt dan niet al-
leen naar de aard van de klacht,
maar beschouwt ook de mentaal-
emotionele toestand van de vrouw

in deze situatie. Tezamen met spe
cifieke persoonskenmerken leidt
dit tot een passend homeopat-
hisch middel. Een middel dus dat
past bij de klacht, maar ook bij de
persoon die de klacht heeft. Een
middel dus dat de vrouw goed
doet, en zeker niet schadelijk is
voor het kind. Zelfs is het vaak zo
dat een pasgeboren baby met be
paalde klachten dat middel nodig
heeft, dat de moeder eigenlijk no-
dig had tijdens de zwangerschap.
Een goed gekozen middel voor de
moeder in de zwangerschap doet
dus ook het kind goed.

HOMEOPATHIE IN DE
PERIODE NA DE BEVALLING
Ook na de zwangerschap kan ho-
meopathie vaak goed werk doen
bij diverse klachten.
In de borstvoedingsperiode kan
een homeopathische behandeling
diverse problemen oplossen. Te
denken valt aan problemen van
het kind zoals darmkrampen, veel
huilen, spruw, maar ook tepelklo-
ven bij de moeder, extreme ver-
moeidheid die blijft na de beval-
ling (bijv. door bloedverlies na de
bevalling), borstontsteking, de
pressie na de bevalling.

Dit was voorlopig de laatste
column. Tot de volgende keer in
september.
Ik wens u een prettige vakantie
toe.

Frans Quirijnen, Klassiek Homeo-
paat. NVKH geregistreerd - vergoe
ding door zorgverzekeraars
Gezondheidscentrum 'De Gaik-
horst', De Gaikhorst 2 7231 NB
Warnsveld, email: quirijnen.jr®
wolmail.nl, Tel. (0575-) 526476

Vordense zomerfeesten
22,23,24 juli 2004
In Vorden zijn momenteel de
voorberedingen voor de ko-
mende zomerfeesten in volle
gang. Gedurende drie dagen is
Vorden in Caribbean sfeer. Don-
derdag 22 juli wordt er van
15.00 tot 22.00 uur een groots
opgezette braderie en vlooien-
markt gehouden. Vrijdagmor-
gen 23 juli wordt de traditione-
le weekmarkt gehouden. Vrij-
dagavond vindt er in de feest-
tent in het centrum van het
dorp een muziekwedstrijd
plaats waarbij zeven bands
strijden om de eerste editie van
"De grote Prijs van Vorden". In
de plaatselijke horeca is er die
avond volop muziek.

Zaterdag 24 juli zijn er voor jong
en oud diverse activiteiten op
touw gezet. Er komt een groep Sal-
za dansers met workshop. Er is een
kinderbraderie, een percussiew-
orkshop met medewerking van de
Braziliaan Edson Gomes. In "De
Herberg" vinden dartwedstrijden
plaats om het kampioenschap van
Vorden. Zaterdagavond vindt er in
de feesttent een songfestival
plaats, waaraan zestien "idols"
hun beste been zullen voorzetten.
De bezoekers krijgen een breed
scala aan liedjes voorgeschoteld
vanaf b.v. Willy Alberti tot Pink
Floyd. Gedurende deze drie dagen
volop kermis met als speciale at-
tractie de "Kickdown".



Ook politie kent vrijwilligers
Veel mensen weten het niet
eens, maar ook bij de politie
vind je een flink aantal vrijwilli-
gers. Allemaal mannen en vrou-
wen, die een gewone baan heb-
ben, of het huishouden runnen,
maar daarnaast tijd over heb-
ben die ze zinvol willen beste-
den. En dat kan bij de politie.
Want vrijwilligers zijn er nooit
teveel. In zeker 16 korpsen zijn
nieuwe politievrijwilligers van
harte welkom. Vanuit de politie
is ooit aangegeven dat ca. 10%
van de sterkte van de politie-
korpsen uit vrijwilligers zou
moeten bestaan.

IN UNIFORM DE STRAAT OP
Een deel van de politievrijwilligers
werkt op straat. Het verschil met
de beroepsagenten is niet te zien.
Ze dragen hetzelfde uniform.
Maar dat uniform krijgen ze na-
tuurlijk niet zomaar. Eerst volgen
ze een -gratis- politieopleiding. Die
opleiding is een combinatie van le-
ren op school en leren in de prak-
tijk. Al na enkele maanden gaat
een politievrijwilliger, onder bege-
leiding van een ervaren collega, de
straat op. De mensen die dit werk
in hun vrije tijd doen hebben ge-
kozen voor een zinvolle en leuke
tijdsbesteding. Ze ontvangen geen
salaris, maar een kleine uurver-
goeding en natuurlijk een door de
politie betaalde opleiding.

ACTIVITEITEN VRIJWILLIGERS

In zeker driekwart van de politiekorpsen zijn vrijwilligers van
harte welkom.

Meer informatie over de poUtievrijwilliger is te vinden op
www.politie.iil.

Politievrijwilligers worden niet in-
gezet bij risicovolle situaties. Zij
dragen geen vuurwapen, maar
zijn wel opgeleid om handboeien,
de wapenstok en pepperspray te
gebruiken, als dat nodig is. Maar
bij de ME bijvoorbeeld tref je geen
vrijwilligers aan. Wat hun taken
zijn verschilt een beetje per poli-
tiekorps. Sommige korpsen zetten
hun politievrijwilligers heel breed
in: bij evenementen, bij verkeers-
en alcoholcontroles of tijdens de
gewone surveillancediensten in de
wijk. In andere korpsen houden ze
zich meer met bewakingstaken be-
zig, met de arrestantenzorg of met
baliewerkzaamheden. Ze hebben
dan wel de zogenaamde 'opspo-
ringsbevoegdheid '.

WAAROM POLITIEVRIJWILLI-
GER?
Waarom kiezen mensen ervoor
om vrijwilliger te worden bij de
politie en niet bij de sportvereni-
ging? Eén van de politievrijwilli-
gers, Jenifer de Jong, gaf zich vorig
jaar op bij de politieregio Hollands
Midden. "Vroeger wilde ik al bij de
politie werken, maar het kwam er
toen gewoon niet van. Ik werd
kraamverzorgster en ben gaan
werken. Later ben ik getrouwd en
werd ik moeder. Toen kreeg ik een
flyer in de bus van de politie met
een uitnodiging voor een voorlich-
tingsbijeenkomst. Door de infor-
matie werd ik razend enthousiast
en nu volg ik sinds een jaar de op-

leiding. In de avonduren, naast
mijn werk en naast de verzorging
van mijn kinderen. Ik vind het
heerlijk om nuttig bezig te zijn en
kan het goed combineren alle
maal. Ik werk in mijn eigen buurt
en heb het gevoel toch een beetje
bij te kunnen dragen aan het vei-
ligheidsgevoel. Vooral het werken
op straat is erg leuk. Vaak zijn
mensen heel positief als je hen
helpt. Natuurlijk krijg je ook wel
eens met lastige hanggroepjonge-
ren of bijdehante types te maken.
Maar daar leer je tijdens de oplei-
ding, en dankzij de begeleiding
van je praktijkcoach, wel mee om
te gaan."

VOLONTAIRS
Naast de politievrijwilligers die in
uniform de straat op gaan, kent
een aantal politiekorpsen ook zo-
genaamde volontairs. Dit zijn de
mensen die geen politieopleiding
volgen en als vrijwilliger allerlei
bureauwerkzaamheden doen. Dat
kan het verzorgen van een rondlei-
ding, of het begeleiden van bezoe-
kers zijn. Ook maken korpsen
soms gebruik van de specifieke
kennis van bijvoorbeeld beleid-
smedewerkers of IT-specialisten,
om de eigen processen te verbete-
ren. Of van zogenaamde 'buurtva-
ders' die goed contact hebben met
de jongeren in de wijk.

Daarmee slaat de politie een direc-
te brug naar de maatschappij.

Gespreksgroep:

Verlies van
een partner
Met ingang van 16 sep-
tember 2004 organiseert
het algemeen maatschap-
pelijk werk van Sensire de
gespreksgroep "Verlies
van een partner". Deze ge-
spreksgroep is bedoeld
voor hen die hun partner
hebben verloren, daar
met lotgenoten over wil-
len praten en van elkaar
willen leren. Het centrale
thema in de groep is:
"Wat betekent het om
zonder partner verder te
moeten leven?".

Tijdens de groepsbijeen-
komsten wordt aandacht
besteed aan: gevoelens van
verdriet, angst, boosheid,
schuld; het alleen wonen,
eenzaamheid; reacties van
familie, vrienden en kennis-
sen, hoe kun je de steun krij-
gen die je nodig hebt; hoe
richt je je leven opnieuw in?

(dagelijkse bezigheden, vrije
tijd, hobby's en relaties); vra-
gen rondom geld, zoals da-
ling inkomen, uitkeringen
en regelingen.
De groep komt bijeen op
tien donderdagen van 10.00
tot 12.00 uur, te beginnen
op donderdag 16 september
2004 (t/m donderdag 25 no-
vember 2004) in Het Anker,
J.F. Oltmanstraat 7 te Steen-
deren.

Voor meer informatie of een
afspraak voor een kennis-
makingsgesprek kan men
contact opnemen met In-
grid Stroband, telefoon 06-
13 43 49 68 of Ria de la Rie,
telefoon 06-20 43 52 10. Zij
zijn bereikbaar op werkda-
gen van 8.30 tot 9.30 uur.
Tijdens het kennismakings-
gesprek wordt bekeken of
de gespreksgroep aansluit
bij wat men nodig heeft.

DRUKWERK
VRAAG VRIJBLIJVEND NAAR l
DE VELE MOGELIJKHEDEN l

drukke r i j Weevers

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

Blij dat u lid bent van de Rabobank?

Rabobanken in Oost-Gelderland zijn hoofdsponsor van voetbal-
vereniging de Graafschap. Cliënten die tevens lid* zijn ontvangen ook dit
jaar 10% korting op een seizoenkaart van de Graafschap. Een leuk voor-
deeltje van dit kosteloze lidmaatschapl
Iets voor u? Haal dan even het aanvraagformulier bij uw Rabobank of bij
de Graafschap.

* weet u niet zeker of u lid bent van de Rabobank of wilt u lid worden? Informeer dan
even bij uw bank!

Het is tijd voor de Rabobank.

Met korting naar de Vijverberg Rabobank



Tour de Mariënvelde verder in
ander jasje

Natuur/pannenkoeken-
ritten in Laren

Onder grote druk van Toto/Lot-
to dwingt Justitie het spel de
Tour de Mariënvelde deze zo-
mer tot een andere koers. Het
inschrijfgeld en de geldprijzen
verdwijnen. "Het was dat doen
of stoppen. Maar omdat we me-
nen, dat de deelnemers bij ons
vooral voor het plezier en de eer
meespelen, gaan we door. Het
woord is nu eigenlijk aan hun",
legt de organisatie uit.

De cijfers lijken de Tourdirectie,
bestaande uit George Wieggers,
Henny Heutinck, Henri Weikamp
en Peter Valen, vooralsnog gelijk
te geven. Ondanks een hoofdprijs
van 'slechts' - 125,00 leverden in
2003 maar liefst 4303 vooral Ach-
terhoekse liefhebbers hun deelne-
merslijst in. "De spanning en de
lol wordt gehaald uit de onderlin-
ge concurrentie in de familie, met
de buren, vrienden of collega's. En
natuurlijk 'de eeuwige roem' als je
erin slaagt zo'n groot spel een keer
te winnen of een toppositie te sco-
ren", meent het organiserende
kwartet.

Toto/Lotto interesseerde zich niet
voor de inhoud van het spel, maar
had slechts oog voor hun monopo-
liepositie. "Sinds we via internet
de deelname mogelijk maken
(www.tourdemarienvelde.nl) som-
meerden ze ons al te stoppen. En
nu is de politie gedwongen stap-
pen te ondernemen, omdat we de
Wet op de Kansspelen zouden
overtreden. Maar in feite, doet dat
heel Nederland tijdens de EK voet-
ballen en de Tour de France.
Toto/Lotto heeft gewoon geen en-
kel begrip voor de spelletjescul-
tuur in ons land", ergert zich Va-
len.
Natuurlijk zijn er nog steeds prij-
zen te winnen in Mariënvelde. En

om het nog wat aantrekkelijker te
maken, wordt voortaan in de 10
plaatsen met de meeste deelne-
mers ook nog om een plaatselijke
titel gestreden. Neemt niet weg,
dat de financiële huishouding van
de organisatie behoorlijk onder
druk komt te staan. "Met de reser-
ve van de vorige jaren en een aan-
tal sponsors kunnen we het dit
jaar hopelijk wel bolwerken. Maar
omdat sponseren volgens ons wel
mag, hopen we dat ook een aantal
spelers ons tourspel van een kleine
donatie voorziet. Als tegenpresta-
tie plaatsen we ze op een lijst op
onze internetsite. Ook al steunen
ze het spel maar met een Euro",
verklaart Henri Weikamp.

De laatste sanering vindt plaats bij
de uitslagenboekjes. Kregen de
deelnemers in het verleden, waar
dan ook in het land, de boekjes
gratis in de bus, dit jaar zal een eu-
ro voor de kosten betaald moeten
worden. "De uitslagen en standen
staan dagelijks op internet. Dus ie-
dereen kan zo prima de stand bij-
houden. Maar van de mensen, die
voor hun persoonlijk archief, ook
een boekje willen, vragen we wat
begrip voor onze beslissing".

Vanaf 3 juli kan groot en klein,
voor het merendeel afkomstig uit
de Achterhoek, zich weer inschrij-
ven voor drie spannende weken tij-
dens de Ronde van Frankrijk. De
regels zijn bijzonder simpel. lede
re deelnemer stelt uit de coureurs,
die in Frankrijk starten, een team
samen en vanaf zondag 4 juli gaan
die renners op jacht naar punten
voor hun 'ploegleider', die thuis
aan de radio gekluisterd of voor de
buis zit.

Inschrijfformulieren zijn verkrijg-
baar bij de Rabobankvestigingen

in Aalten, Bredevoort, Varsseveld,
Winterswijk, Dinxperlo, Zieu-
went, Lichtenvoorde, Groenlo, Bel-
trum, Harreveld, Eibergen, Ruurlo
en Lochem. Bovendien bij de win-
kels van Schuurman Schoenen in
de Achterhoek en Twente, Sport-
point Navis in Aalten, de tanksta-
tions Texaco Winterswijk en Lich-
tenvoorde, sportzaak Han ter
Woerds in Lichtenvoorde, rijwiel-
zaak Goossens in Groenlo en Bor-
culo, café De Tapperij in Ruurlo,
wielerzaak De Pedaleur in Doetin-
chem en cafetaria De Smulhoek in
Zelhem. En natuurlijk Tourcafé
Heutinck in Mariënvelde.

Bovendien is deelname mogelijk
via internet, waarop dagelijks de
standen zullen worden bijge-
werkt. De webpagina, die hiervoor
bezocht dient te worden is
www.tourdemarienvelde.nl., waar
alle informatie nog eens nagele-
zen kan worden.

INLEVEREN
De inschrijving vindt plaats op za-
terdag 3 juli (de proloog telt niet
mee in het spel, red.) en kan plaats-
vinden tussen 13.00 uur en 16.00
uur in Aalten (Hans Deunk, Steile
Dalweg 9), Lichtenvoorde (Sports-
hop Han ter Woerds, Korte Rapen-
burgsestraat 7) en Winterswijk
(Hans Knook, Bloemstraat 23). Van
09.00 uur tot 24.00 uur kunnen de
formulieren ook ingeleverd wor-
den bij Tourcafé Heutinck in Ma-
riënvelde of per fax (0544-352079)
of telefoon (0544-468087) doorge-
geven worden.

De prijsuitreiking, uit handen van
een persoonlijkheid in de wieler-
sport, vindt zoals gewoonlijk
plaats op de slotavond op zondag
25 juli.

Goede resultaten
voor leerlingen
van Sursum Corda

Vorige week dinsdag, woensdag en
donderdag hebben een aantal leer-
lingen van muziekvereniging Sur-
sum Corda meegedaan aan het
HAFA-examen van de muziek-
school Muzehof. De kandidaten
werden beoordeeld op hun muzi-
kale inzicht, kennis en de toepas-
sing daarvan, prima vista-spel,
voordrachtstukken en technische
en muzikale vaardigheden als rit-
miek, articulatie en dynamiek.

Voor het A-examen slaagden Ger-
dien Robbertsen, Femke van den
Toren, Sophie Wullink (trompet),
Pien Dagevos en Maaike van den
Toren (klarinet). Voor het B-exa-
men slaagden Timmy van Lingen
(alt-saxofoon) en Marloes Fröling
(dwarsfluit).

Alle leerlingen werden na afloop
gefeliciteerd met het behaalde re-
sultaat en kregen van het bestuur
een roos aangeboden.

Opbrengst collecte
De Maag Lever Darm Stichting
heeft in de collecteweek van 13

t/m 19 juni in Vorden € 1150,09
opgehaald. De campagne rond de
collecteweek stond in het teken
van darmkanker, de meest voorko-
mende vorm van kanker en de
tweede doodsoorzaak door kanker
in Nederland.

De Maag Lever Darm Stichting wil
hierin verandering brengen en
heeft daarom haar campagnejaar
2004-2005 in het teken van deze
ziekte gesteld.

Mocht u de collectant gemist heb-
ben, dan kunt u uw bijdrage stor-
ten op giro 2737 t.n.v. Maag Lever
Darm Stichting te Nieuwegein.

Toeristenbelang Laren organi-
seert dit jaar al weer voor de 37
ste keer haar traditionele na-
tuur/pa n n enkoekritten op 11
juli en op l augustus. Voor fiet-
sen is de tocht + 35 km. En voor
auto's + 65 km.

De tochten zijn weer anders dan
voorgaande jaren, men komt weer
op andere toeristische plekjes. Ze
vertolken weer het rijke natuur-

schoon van de Gelderse Achter-
hoek. Halverwege de tocht is er ge
legenheid om de benen te strek-
ken, iets te drinken en de moge-
lijkheid om aan een prijsvraag
mee te doen. Aan het eind van de
rit is er gelegenheid om pannen-
koeken te eten in een Saksische
Boerderij onder het genot van vro-
lijke muziek. Start is bij Hotel Wit-
kamp in Laren vanaf 10.00 u. Zie
ook www.toeristenbelanglaren.nl

olitievaria GROEP VORDE1M

Zondag 20 juni
Op de Dorpsstraat werd een alco-
holcontrole gehouden. Een 23-tal
bestuurders hebben geblazen,
waarvan een bestuurder van een
snorfiets te veel had gedronken.
Op bureau blies de bestuurder 525
ugl. Er werd een rijverbod uitge-
reikt en tegen de bestuurder zal
proces-verbaal worden opge-
maakt.

Maandag 21 juni
Er werd een verkeerscontrole ge-
houden. Er werden divese proces-
sen-verbaal opgemaakt voor het
niet dragen van een gordel, niet
voeren van een kentekenplaat en
voor een defect achterlicht.

Dinsdag 22 juni
In de trein van Zutphen naar Vor-
den werd een man aangehouden
die in het bezit was van een vuur-
wapen. Na onderzoek bleek het te
gaan om een imitatie wapen die
gelijkend was op een vuurwapen.
Tegen de man zal proces-verbaal
worden opgemaakt.

Woensdag 23 juni
Op de Wildenborchseweg reed een
bestuurdern van een personen-
auto 120 km/h waar 60 km/h is toe-
gestaan. Het rijbewijs van de b
estuurder is ingevorderd. Tegen de
bestuurder wordt proces-verbaal
opgemaakt.
Op de Hackforterlaan werd gecon-
troleerd op een geslotenverklar-
ding die was geplaatst i.v.m. werk-
zaamheden. Er werd l lx bekeu-
ring uitgeschreven.

Er werd wederom een alcoholcon-
trole gehouden. Een 11-tal be-
stuurders hebben geblazen; geen
van hen had teveel gedronken.

Donderdag 24 juni
Op de Wildenborchseweg heeft
het verkeer hinder ondervonden
van een omgewaaide boom. De
brandweer heeft de boom verwij-
derd.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
niet ingang van l juni
GEVONDEN: telefoon, blauw Moto-
rola / sleutel, witte hanger / petje,
groen / sleutel, Formido-hanger /
horloge, zwart leren bandje, me-
taalkleurige wijzerplaat.
VERLOREN: portemonnee, zwart
met tekst Staatsloterij / bril, goud-
kleurig met paars, klein montuur /
bril, metaalkleurig, prisma's, klein
montuur / bril, zilverkleurig, klein
model / sleutel / portemonnee, ro-
ze van het merk Kipling.

De openingstijden van het poli-
tibureau in Vorden worden met
ingang van 5 juli 2004 gewij-
zigd.
Men kan dan binnenlopen tussen
10.00 en 12.00 uur. Tot genoemde
datum kan men inlopen tussen
9.00 en 13.00 uur. Vanaf l juni
2004 kan er via internet aangifte
gedaan worden op www.politie.nl.
Wanneer u aan het bureau aangif-
te wilt doen, wordt er verzocht van
te voren te bellen voor een af-
spraak. Het algemene telefoon-
nummer is 0900-8844.

Fietsvierdaagse Jong Gelre
Vorden/Warnsveld
De afdeling Vorden/Warnsveld
van Jong Gelre organiseert van-
af maandag 5 juli t/m donder-
dag 8 juli de traditionele avond-
fïetsvierdaagse voor de 26e
keer.

Deelnemers aan dit evenement
kunnen elke avond tussen 18.30
en 20.00 uur starten vanaf het
Dorpscentrum in Vorden. De kos-
ten bedragen 5 euro per persoon.
De mogelijkheid bestaat ook om

bijvoorbeeld één avond mee te fiet-
sen. De routes zijn elke dag circa
25 kilometer. De organisatie heeft
voor de maandag een route uitge-
zet richting Leesten/Warken; dins-
dagavond 6 juli richting Hengelo;
woensdag 7 juli richting Baak en
donderdag 8 juli richting Bar-
chem.
Het bedrijf Bloemendaal & Wiege-
rinck stelt een beker beschikbaar
voor de groep met de meeste deel-
nemers.

Klachtenlijn voor bezorging:
(0571)274058

of Drukkerij Weevers 551010
* NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact

bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.
In de bibliotheek ligt Contact ook ter inzage

of om mee te nemen.



HOESLAKENS&LAKENS

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/100x200
90 x 210/220
140/160 x 200
180x200
Waterbed maat

voor 9,95
voor 11,95
voor 15f95
voor 19»95

voor 21,95

Cinderella basic katoenen
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200
90/200
90/220
140/200
160/200
180/200
180/220
slopen 60/70

van
van
van
van
van
van
van

13,95
14,95
15,95
21,50
22,95
27,95
29,50

2 stuks

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
nu

9,95
9,95

11,95
13,95
16,95
18,95
21,95
8,95

Cinderella lakens wit
100% katoen

160/260 van 16,95 voor 12,95
200/260 van 24,95 voor 19»95

240/260 van 27,95 voor 21,95
Ook in diverse kleuren voorradig

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

80/200 van 24,95 voor 19»95
90/200 van 26,95 voor 21,95
140/200 van 29,95 voor 23,95
160/200 van 34,95 voor 27,95
180/200 van 39,95 voor 29,95
Slopen 60/70 per stuk NU 12,95

Stretch molton hoeslakens
90/200
90/210/220
140/200
160/200
180/200
180/220
Moltonslopen

van
van
van
van
van
van

22,95
25,95 voor
27,95 voor
29,95 voor
31,95 voor

voor 12,95
voor 14,95

17,95
19,95
21,95
24,95

nu 2 voor 12,95

Satijnen dekbedsets
1 persoons
2 persoons
lits-jumeaux

vanaf
vanaf
vanaf

29»-
49»'
49.'

Vandyck Royal
Effen en gestreepte baddoeken

in diverse kleurstellingen.
60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 12,-
washand van 2,25 nu 1,8°
70/140 van 15,95 P/st. nu 1O,95

Linolux
Effen gekleurde baddoeken.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 9,95
washand van 2,25 , voor 1,8°

Tencate Seahorse
60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 2,95
washand van 2,25 nu 1,8°
30/50 gastendoek nu 2,95
70/140 baddoek nu 11,95
100/180 badlaken nu 21,95

Synthetische kussens met hollow fiber
vulling en katoenen tijk, anti-allergisch.
van 15,6° p/si. nu 2 voor 22,5°

Synthetische gevuld met luxorel en een
katoenen tijk, anti-allergisch,
goed wasbaar en en bij te vullen.
van 32,95 p/st. voor 22,95 nu 2 voor 39,-

Eendenveren kussens
van 29,95 p/st. voor 16,95 nu 2 voor 29,-

DEKBEDSETS
2 de G R A T I S

Cinderella • Essenza • Dobby • Beddinghouse

Kapok kussens
Stevig gevuld met echte Java kapok
van 36,95 p/st. voor 27,50 nu 2 voor 49,-

3 kamer kussen
(90% dons en veren binnen in)
heerlijk zacht met stevige kern.
van 64,95 p/st. nu 39,"

Vandijck donskussen 65%
(aangevuld met 35% veertjes)
heerlijk zacht en veerkrachtig.
van 92,95 p/st. nu 59»-

Neksteun kussen (anti-allergisch) gevuld
met synthetische bolletjes.
van 36,- nu 24,95

Bij elk dekbed een gratis parasol OP=OP
Donzen dekbedden
Donzen 4-seizoenendekbed met een
vulling van 70% dons. In Carré gestikt.
i pers. 140/200 van 179,- voor 79,'
1 pers. xl 140/220 van 199,- voor 89»'
2 pers. 200/200 van 259,- voor 129»'
litsjum. 240/200 van 299,- voor 149»'
litsjum. xl 240/220 van 349,- voor 109,-

Donzen 4-seizoenendekbed met een
vulling van 90% ganzendons en
10% kleine veertjes. Carré gestikt.
i pers. 140/200 van 249,- voor 149»'
1 pers. xl 140/220 van 279,- voor 179»"
2 pers. 200/200 van 409,- voor 229,-
litsjum. 240/200 van 459,- voor 249»'
litsjum. xl 240/220 van 499,- voor 2/9»"

Zomerdekbedden
katoen

i pers. 140/200
1 pers. xl 140/220
2 pers. 200/200
litsjum. 240/200
litsjum. xl 240/220

nu 29,95
nu 34»^
nu 44,95
nu 54»^
nu 64, 95

zijde
nu
nu

nu

nu
nu

59»95

90% dons
nu 59,95
nu b9,95
nu 99,95
nu 1O9,95
nu 119,95

IEKBEDSETS

>T 70%

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
i pers. 140/200 van 55,-
1 pers. xl 140/220 van 65,-
2 pers. 200/200 van 85,-
litsjum. 240/200 van 95,-
litsjum. xl 240/220 van 105,-

voor
voor
voor
voor
voor

35»"
39,-
49»"
9»"
9,-

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
i pers. 140/200 van 79,- voor
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor
2 pers. 200/200 van 119,- voor
litsjum. 240/200 van 129,- voor
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor

45»
&9»
09,
79,
89»

Synthetisch 4-seizoenendekbed
met katoenen tijk. Anti-allergisch.
Goed wasbaar.

Vandijck bad mat
(Hotelmat) 100%katoen. In 13 kleuren
60/60 Bidetmat nu 14,95
60/60 Toiletmat nu lo,95
60/100 Badmat nu 24,95
67/140 Badmat nu 32»95

Benetton badjassen
van 59,95 HU 36,-

wit + ecru badstof badjas
nu slechts 24,95

i pers. 140/200 van 99,-
1 pers. xl 140/220 van 119,-
2 pers. 200/200 van 139,-
litsjum. 240/200 van 159,-
litsjum. xl 240/220 van 179,-

voor 65»'
voor 75,-

voor 89»"
voor 119»"
voor 129,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
i pers. 140/200 van 129,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor o9r
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109»'
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145»'

Mazurische dons 90% super dekbed
navulbaar, carré gestikt i-persoons 800 gr. van 329.- nu slechts 179»"

K E U K E N Klamboe strandlakens
Keukensets keukendoek + theedoek
Elias, DDDDD + Jorzolino vanaf 3,95
Glazen doeken nu 3,95
Werk- en vaatdoekjes
normaal 1,80 per stuk. Nu 4 voor 4,95
Schorten Vanaf 8,95

Luxe romantische uitvoering
kleur ecru

EXTRA FIJNE MAZING
van 55,- HU 29,95

Keuze uit wel 100 dessins

Strandlakens vanaf 12,95
Kinderstrandlakens vanaf 9»95

Ook 2 persoons maat dus lekker breed.

BEDSHOP DE DUIF
PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 -18.00 uur / din. - don. 09.30 -18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 -17.00 uur

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl

Pe- «rookte- Ulrin&riivirilb&l >/an
onder voorbehoud van zet- en drukfouten.



Mag ik u deze BESTSELLER!

uitstekende wijn
GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

van het huis adviseren?"

PLUS Huiswijn
Rood, wit halfzoet,

wit droog of rosé
Fles 1 liter 249

Stokbrood
Vers uit eigen oven
Per stuk

BESTSELLER! BESTSELLER!

i
GEGARANDEERD

MERGENS

jOEDKOPER

GEGARANDEERD

"ERGENS
EDKOPER

Varkensfilet
Aan het stuk of in lapjes

Off varkensfilet-

rollade
Kilo

Gert van der Zee, medewerker
kruidenierswaren PLUS Fischer in Klazienaveen

Hollandse
aardbeien
Bak 500 gram

Croky
Thick tasty slices

Diverse smaken
Zak 200 gram 1.19

PLUS
Lekkerbekjes

2 stuks
Pak 250 gram .3*3*

PLUS
Slagroomtaart *

019 cm
Per stuk

Niet bij alle PLUS-supermarkten verkrijgbaar

Zuivelhoeve
Boer'n yoghurt

Diverse smaken
Beker 150 ml.

Uniekaas
Jong,
jong belegen,
extra belegen of
oude kaas
Hersluitbare verpakking
Per stuk
350-475 gram

PLUS
Frisse ffruitdrank

Diverse smaken
Pak 1

Slagersachterham
150 gram 2*69

Ariel
Wasmiddel
Tabs Pak 30 stuks
Vloeibaar Fles 1500 ml
Poeder Zak 1350 gram
Of vloeibare tabs
Pak 12 stuks
Per stuk

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER Gemengd gehaktLotus

Toiletpapier Finesse
Pak 9 rollen2AG

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

wordt direct aan u terugbetaald.

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:

maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00

zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden:

maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00

zaterdag 8.00-20.00

iupermarkt.nl

27/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor' Dtverbruikerv Geldig van donderdag 1 t/m zaterdag 3 juli 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden
Wij verkopen alléén alcohol aan personen van 16 jaar en ouder.
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