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Firma Martens in een nieuw jasje Concordia

Nieuw interieur.

Bennie Bats is sinds 29 april
1994 eigenaar van de firma
Martens.

Toendertijd een zaak die geheel
gespecialiseerd was in het jachtge
beuren. Dat is nu nog steeds het

geval, echter de heer Bats heeft
thans ook een ruime sortering kle
ding voor de "buitenmens" in het
assortiment.

Laarzen, bodywarmers, schoenen
(merk Meindel), jassen, dikke En-
gelse truinen, hoeden, petten,
overhemden e.d.

Ook in het assortiment zakmes-
sen, verrekijkers en niet te verge-
ten wapens. Geheel nieuw, de mo-
derne dameskleding in countrys-
tijl. Linnen met het oog op de zo-
mer en straks over pakweg een
halfjaar, wanneer de winter zijn
intrede wordt het wollenkleding.

De laatste tien jaar is kleding het
meest verkochte artikel. Het interi-
eur in compleet veranderd. Het ge-
heel is veel ruimer opgezet.

Via de open etalage heeft men
thans ook een "doorkijk" in de
zaak.

in concert

Musical "Ester":

Een duidelijke boodschap!
In Vorden is de laatste weken
veel gesproken over de musical
"Ester" die de afgelopen dagen
vier keer in Ned. Hervormde
kerk werd opgevoerd. Juist op
het moment dat geheel Neder-
land, een ieder op zijn of haar
manier, de gebeurtenissen in
de Tweede Wereldoorlog her-
dacht. En bij die herdenking
past een musical als "Ester".

"Ester" waarin duidelijk wordt ge-
maakt dat de wereld geen geweld,
geen discriminatie, geen facisme
wil. Maar o wee, hoe anders is de
realiteit. In "Ester" zien we een
groep ballingen van Joodse kom-
af, zoekende naar een goed onder-
komen.
Opgejaagd worden. Triest te con-
stateren dat, zie de Balkan, zie
Afrika, in werkelijkheid niets
maar dan ook niets is veranderd.
In "Estyer" wordt in feite een
waarschuwend vingertje richting
de mensheid opgeheven.

De musical speelde zich af in een
Hervormde kerk die voor deze ge-
legenheid middels prachtige de
cors, was omgebouwd. Niet zo
moeilijk te constateren dat hier
door de decorbouwers een perfect
stukje werk is afgeleverd. In de
musical op zich zien we de Joden
die uit hun land worden verdreven
met in hun midden Mordechai (ge
speeld door Henk Vriend) een jood
die "later" in de musical Vasthi
(üesbeth Groot jebbink) de eerste
vrouw van koning Ahasveros (een
glansrol van Jan Rigterink), erop
attent maakt dat er zich buiten de
muren van het paleis een heleboel
misdadige dingen afspelen.

Nee deze Ahasveros vorst van het
rijk der Meden en Perzen, ver-
maakt zich wel. Feesten, harem-
vrouwen, wat wil een mens nog
meer. En rond deze koning een ze
kere Haman (Piet Piersma) die, zou
hij in de Tweede Wereldoorlog
hebben geleefd, de joden zonder
pardon naar Auschwitz zou heb-

ben gestuurd!

Dus niet zo verwonderlijk dat deze
Haman het bloed van Mordechai
wel kon drinken. Enfin Vasthi, een-
maat op de hoogte van de gebeur-
tenissen buiten het paleis, wilde
niet meer de vrouw van koning
Ahasveros zijn. Dus moest er een
nieuwe vrouw ten tonele worden
gevoerd. Hegai (Gerrit Hebbink) or-
ganiseerde om die reden een Miss
verkiezing.

En, U raadt het al, de keuze viel op
Ester ( Margriet Boers), die zich als
de "nieuwe vrouw" aan het hof
manifesteerde. Dezelfde Ester die
later aan haar gemaal vertelde dat
ze de dochter was van Mordechai,
dus was zij een Jodin. Daarmee
stortte zij koning Ahasveros in een

•poel van ellendelZijn vrouw een
Jodin dat kan toch niet!

Eind september vorig jaar zijn de
circa 100 medewerkers aan deze
musical met de repetities begon-
nen.Een geweldige klus, met na-
me voor de regie ( Marian Beitier).
De medewerkers blijven motive
ren. Knap werk.

Het resultaat mocht er zijn. Prach-
tig de wijze waarop het grote vier-
stemmige koor de verschillende
liederen zong. Om er een paar "uit
te pikken", zoals het lied "Een we
reld zonder ramen" of bijvoor-
beeld het slotlied "Het kwaad
wordt ontmanteld". Het publiek
kreeg er koude rillingen van.

De begeleiding, een combo, dat ge
durende deze ruim twee uur du-
rende musical, continu speelde.
De goeie rolbezetting. Spel en
zang liepen in een snel tempo in
elkaar over, kortom "Ester" waar
met genoegen naar werd geluis-
terd en gekeken. Het is te hopen
dat deze groep medewerkers zich
in de toekomst nog eens op een
dergelijke wijze willen presente
ren.Vorden zou er maar wat blij
mee zijn!

Troubadour
Gery Zwaaftiiik
bij Vrouwenraad
De Vrouwenraad heeft voor de
laatste bijeenkomst van het sei-
zoen, welke dinsdagmiddag 16
mei wordt gehouden in t' Stam-
pertje de bekende troubadour Ge-
ry Zwaaftink uitgenodigd.

Zwaaftink zal deze "feestelijke af-
ronding van het seizoen" opluiste-
ren met liedjes en verhalen. Voor
deze bijeenkomst zijn alle vrou-
wen welkom.

ANBO fietstochten
De ANBO Vorden heeft voor dins-
dagmiddag 16 mei een fietstocht
op het programma staan. De rit is
niet al te lang en daarom vooral
geschikt voor deelnemers die een
dagtocht te lang vinden. Het ver-
trek is vanaf het Kerkplein.
Voor donderdag l juni (Hemel-
vaartsdag) staat er wel een dag-
tocht met picknick en andere ver-
rassingen op de planning. Het ver-
trek van deze tocht is vanaf het
Kerkplein
Inmiddels is het kaartseizoen bij
de afdeling ook ten einde. De eer-
ste plaats bij het klaverjassen werd
behaald door G.Albrechts met
67247 punten; 2 J. Lubbers 66299;
3 B. Rouwenhorst 66288. Het joke-
ren werd gewonnen door me-
vrouw G.ter Schegget 1605 pun-
ten; 2 mevrouw H.van Houte 1857;
3 mevrouw M. Hülshof 2194.

aupmg
Dé Auping specialist
van de Achterhoek:

•organa
— slaapkamers

Zaterdag 13 mei de jaarlijkse
uitvoering van muziekvereni-
ging Concordia.

Eigenlijk vindt men bij Concordia
dat het woord uitvoering al lang
uit de tijd is. Natuurlijk komen al-
le groepen aan bod, leerlingen,
drumband en orkest laten graag
horen hoe het muzikale niveau er
voor staat.

Bestuur en leden doen ieder jaar
hun best er een boeiend program-
ma van te maken. In het verleden
was het verloop van een dergelijke
avond vaak rommelig en een
voortdurend stoeltje wisselen.

Sinds enkele jaren slaagt de podi-
umcommissie erin het program-
ma vlot te laten verlopen, waar-
door het zeker geen langdradig ge
beuren meer is maar een interes-
sant concert, kom kijken en over-
tuig u zelf!

De muziekcommissie is van me
ning een zeer gevarieerd muzikaal
programma te hebben samenge
steld. Het leerlingen orkest, o.l.v.
Mark Heuvelink, mag het spits af-
bijten, zij krijgen aan de muziek-
school te Zutphen hun opleiding
en zijn de toekomst van de vereni-
ging-

In het gedeelte voor de pauze zal
het orkest, o.l.v. Hugo Klein Severt,
het nummer "Nocturne" uitvoe
ren met daarin een klarinet solo
uitgevoerd door Sandra Dijkman,

na de pauze kunt u onder andere
genieten van "The Young Ama-
deus" in een arrangement van Ja-
cob de Haan.

De drumband, o.l.v. Bert Lamers,
brengt een stuk ten gehore dat de
ze avond z'n première beleeft, het
werd geschreven door drumband
lid Peter Annevelink en kreeg de ti-
tel "Team Spirit" mee. Hiermee
word nog maar eens aangegeven
dat het maken van muziek een
prachtige hobby is die je toch het
beste in team verband kunt beoe
fenen.

Om het Concordia team compleet
te houden worden er altijd nieuwe
leden gezocht, jong en oud erva-
ren of onervaren, iedereen is van
harte welkom.

Misschien een tip voor diegenen
die al jaren een instrument bespe
len of dit willen leren maar nog al-
tijd twijfelen of ze dit in vereni-
gingsverband zullen gaan doen.
Kom naar het concert en ontdek,
samen musiceren is een leuke, af-
wisselende en ook gezellige hobby.

Iedereen wordt van harte uitgeno-
digd dit vrij toegankelijke concert
te komen beluisteren in het Dorps-
centrum te Vorden.
Heren zo vlak voor moederdag
misschien een aardig uitgaans-
idee, neem moeders naar Concor-
dia's concert mee!

(zie ook advertentie elders in dit blad.)

LUBBERS
Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld.)

0575 - 46 46 00
maandag gesloten, vrijdag koopavond

Internet: www.morgana.com

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 14 mei 10.00 uur ds. A. van der Bunt, Zutphen.

Kapel de Wildenborch
Zondag 14 mei 10.00 uur de heer W. Schot.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 mei 10.00 uur ds. A. Hagoort, Maaltijd van de Heer.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 mei 10.00 uur en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 14 mei 10.00 uur eucharistieviering m.m.v. herenkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 mei 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 14 mei 10.00 uur woord- en communieviering.

Weekendwacht pastores
14-15 mei pastor F. de Heus, Zutphen, tel. 0575-526965.

Huisarts
13-14 mei dr. Haas, Christinalaan 18, telefoon 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

TANDARTS
13-14 me/J.H.H. de Lange, Lochem, telefoon 0573-254357. Spreek-
uur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuls Het Spittaal. Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-1130. 15.30-46.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht). Alarmnummer 112.
De openingstijden van het kantoor zijn dinsdag, donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur. Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lo-
chem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax
(0573) 29 92 98.

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

Apotheek Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
08.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het
spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken u dringend om op deze tij-
den uw recept aan te bieden. Zaterdag: van 09.45-10.15 uur
en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt u voor
spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Verloskundige Ria Haggeman-Wit-haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 830 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en ge-
zinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnum-
mer 0900-8806 (22 ct/min).

\
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel.. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 556908;
Ina Weustman tel. (0575) 527246; mevr. Wentink, tel. 552492;
Y. Roelofs (0575) 441942.

Diètiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 556767.

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg lc, Vorden, tel. (0575)
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575)
552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden uit-
leenpost Vierakker/Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag
15.15-16.15 en 1930-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 09.30-15.00
uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00-17.00 uur, zaterdag
van 10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming. Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-
hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen. tel. (0575) 544141. Overige dagen van 9.00-
11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 5414618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Pcrsonenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Tafdtje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (fiezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige HuIpverlcning info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info:
voor mannen Borculoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 452375 (Wim);
voor vrouwen (0315) 683249 (Rie-Anne).

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 359 99 99.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeld
op afspraak, tel. 06 23542031.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

dag en nacht (0575) 55 12 30 b.g.g. (055) 368 68 68

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 10,- voor 4 ge-
zette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5,- administratiekos-
ten in rekening gebracht. Ano-
nieme of dubieuze opgaven
worden niet geplaatst. Telefo-
nisch opgegeven Contactjes
worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de ge-
plaatste advertentie dient wel
verrekend te worden. Schrifte-
lijke opgaven worden bij fou-
tieve plaatsing wel gratis her-
haald.

• 9 mei 1970. O jaar jong

• Lekker tennissen bij Socff
in wonderschoon Wichmond?
Dat kan! Bel: 441941

• Vrijdag 26 mei: Bruils feest
in de feesttent bij café 't Haan-
tje te Ruurlo m.m.v. 'de Bos-
wachters'. Entree f 17,50. Voor-
verkoop f 15,- bij café Nijen-
huis 't Haantje en bij de Wel-
koop-winkels in de regio

• Ik maak graag een plan met
u om op een gezonde ma-
nier slank & fit te worden en
dit daarna ook onder controle
te houden. Bel vrijblijvend
voor info mevr. A. Eijsink, tel.
0575-572127

• TC RENOVATIE: alles on-
der 4 daken. • donker eiken
blank • stralen of logen • ver-
zamelhal • kringloopmeube-
len • antiek, curiosa, enz.; in-
en verkoop. Ma. t/m za. open
van 10.00-16.00 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg
bij Varsseveld, tel. (0315) 24
11 69

• Nog voor uw vakantie wat
kilo's kwijt? Dat kan met Her-
balife. Bel voor info: A. Haa-
ring 0575-467381

• 9 mei 1980. 10 jaar jong

• Te koop: Peugeot 306 XR
5-deurs, rood, bj.'93; Peuge-
ot 205 ACE 3-deurs, rood,
bj/93; Opel Kadert 1.6 HB
GSI, look, zeer mooi, b.j.'89;
Renault Stationcar Nevada,
rood, b.j.'90. Tel. 0575-462779

• Te koop: Minicar type Ami-
ca 1250 b.j.'96, 4-takt Honda-
motor, 40 km/uur, polyester
carrosserie, km-stand 3160
i.z.g.st. Vraagprijs f 5.600,-. Tel.
0575-462058

• Gewichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
bij Herbalife. Probeer het ook!
Bel uw onafhankelijke Herbali-
fe-distributeur. Bianca te Veld-
huis, tel. 0575-464882

• Bruils feest zaterdag 27
mei. Open klootschiettoer-
nooi met aansluitend Spat-
schoppen m.m.v. de Bargka-
pel. Info: café Nijenhuis, tel.
0573-453724

• Voor de te houden boedel-
dag op 27 mei a.s. is de Veiling
Commissie Vorden nog op
zoek naar goederen, m.n.
boeken, platen, snuisterijen
en meubels. Tel. 0575-551673
en 0575-55 1486

• Voor leden (16 jaar en ou-
der) iedere dinsdagavond
van 20.00 tot 23.00 uur
'racketavond' bij Socff in
Wichmond

• Krato speelt 12 en 13 mei:
'Het daghitje van Pension Zeem-
ring'

• 9 mei 1990. 20 jaar jong

• Te koop: vouwwagen Ja-
met Colorado met voortent en
oplooprem. Tel. 0575-461990

Na het overlijden van Toon, is het ons onmogelijk onze brood- en banketzaak
voort te zetten.
Hierdoor deel ik u dan ook mede, dat ik met ingang van 9 mei 't Winkeltje heb
overgedragen aan Echte Bakker Van Asselt.
Onze producten en specialiteiten hebben grote faam in Vorden en omgeving,
maar bovenal is de band met onze klanten heel bijzonder.
Het was dan ook een moeilijke beslissing!

Wij vinden het fijn dat collega van Asselt onze zaak met de bekende speciali-
teiten aan de Zutphenseweg 18 voortzet.
Wij bevelen u bakker Van Asselt van harte aan!
Heel hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen en de fijne vriend-
schappelijke band die wij met u mochten hebben.

Berty Schurink-Meenink
en medewerkers

Wij danken mevrouw Schurink voor het goede vertrouwen in ons om haar
brood- en banketzaak aan ons over te dragen.

Wij zullen ons uiterste best doen om haar producten en specialiteiten in ons as-
sortiment op te nemen. Ook proberen wij hun service naar u toe in dezelfde ge-
dachte door te laten gaan.

Om het voor u toch iets vertrouwd te laten zijn, zal mevrouw R. Hoeksma bin-
nenkort ons verkoopteam komen versterken.
Wij zien u graag aan de Zutphenseweg 18.

Vriendelijke groet,
Echte Bakker Van Asselt
en medewerkers

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

• Gezocht: hulp voor tuin en
andere klusjes, liefst 60+er.
Brieven onder nr. V 00-1, bu-
reau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Fam. H. Westerink ver-
huisd: van Deldenseweg 2,
7251 PN Vorden naar: Holt-
maet 5, 7251 W Vorden

• Verhuizing. Per 20 april jl. is
Mineke Bulten-Wentink ver-
huisd naar Beukenlaan 7, 7255
DK Hengelo (Gld.), tel. 0575-
460407

• Wij zoeken een huishoude-
lijke hulp. Tel. 0575-441751 na
19.00 uur

• Te koop: oud versierde boe-
ken of dakpan, glas, hout,
kaars met servet versierd. Op-
brengst voor Wereldkinde-
ren. Bestellen bij R. Langwer-
den, tel. 441621

• Te koop: ± 150 grinttegels
50x50 cm. Tel. 0575-554139 na
18.00 uur

• 9 mei 2000. Gerdina Hent-
jen Klein Bramel is 30 jaar ge-
worden. Oud hè!

• Te koop: prachtige Jack
Russell-pups. Telefoon 0573-
461640

• Laatste keer: unieke ver-
koop van Toscaanse, Griekse
en Engelse buitenpotterie; ook
veel grote maten. Tot 70% kor-
ting. Op 13 en 14 mei vanaf
10.00 uur Lindeseweg 9, Vor-
den tegenover kasteel Kiefs-
kamp

• Te koop: aardbeien, dage-
lijks vers geplukt. F. van Ame-
rongen, Schuttestraat 12, Vor-
den, 0575-556408

• Voor een warme zwoele
avond: Witte wijn! Nu in de
reclame. Wereldwinkel Vor-
den

PRIJSWINNAARS KLEURWEDSTRIJD
BABYWEEK

Torn Niessink De Voornekamp 71

Anniek Rouwenhorst Het Elshof 3

Vera Nijenhuis H.K. van Gelreweg 23

Sander Schotsman Mispelkampdijk 56

Femke ten Have Koekoekstraat 1 7

Lina Janssen Hoetinkhof 257

toette Vlogman Strodijk 7

Natasja van Lingen Het Wiemelink 45

Denise Berendsen Julianalaan 5

t
j
A//e prijswinnaars hartelijk gefeliciteerd.
°rijzen af te halen bij:

SUPER DE BO
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET

Vorden

Vorden

Vorden

Vorden

Vierakker

Vorden

Vorden

Vorden

Vorden

ER
BESTE

YVONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden, Telefoon 0575-552713

Firma Oldenhave
Voor uw

schuurtjes in de tuin
of op de camping
vanaf f 350,-

Tevens
Vlonders voor uw voortent f 10,-
en konijnenhokken vanaf f 45,-

Leestenseweg 28, 7207 EA Zutphen
Telefoon 0575-521956



Dolgelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Tess

Tess is geboren op 29 april
2000 om 10.53 uur.

Mayckel Reintjes &
Miriam Schierboom

Burg. Vunderinkhof 8
7251 XA Vorden

Zo gewoon
en toch zo bijzonder.
Zo alledaags
maar steeds weer een wonder.

Geboren onze zoon en ons
broertje

Kris
Carlos Richard

op 1 mei 2000.

Henry, Carla,
Nick en Mike Koning

Brinkerhof 74
7251 WP Vorden
0575-553987

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven, ons betoond
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man,
onze vader en opa

JOHAN FLEMING

Uit aller naam,
H.J. Fleming-Mensink

Vorden, mei 2000

Voor uw blijk van medeleven
die wij mochten ontvangen tij-
dens zijn ziekte en na het over-
lijden van mijn lieve man, vader
en opa

HENDRIK JAN
BERENPAS

betuigen wij een ieder langs
deze weg onze oprechte dank.

H.J. Bereripas-Ruesink
kinderen en
kleinkinderen

Vorden, mei 2000
'Groot Veldkamp'
Wildenborchseweg 1

Contact?

omheen!

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34
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Na ruim vier jaar samenwonen nemen
wij de grote stap.

Freddy van Ditshuizen
en
Mariska Steintjes

Wij gaan trouwen op 19 mei 2000 om
10.00 uur in het gemeentehuis van
Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de St. Antonius van
Paduakerk te Kranenburg.

Bij deze nodigen wij u uit op onze re-
ceptie van 15.00 tot 16.30 uur in 't Pan-
toffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Weppel 2
| 7251 VW Vorden
l
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Wij gaan trouwen.

Henri Barendsen & Jacqueline Hartman

geven elkaar het ja-woord op zaterdag
20 mei 2000 om 10.00 uur in het ge-
meentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den om 11.00 uur in de St. Antonius
van Paduakerk te Kranenburg.

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 16.00 tot 18.00 uur bij Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Ons adres blijft:
De Boonk 37
7251 BT Vorden

Wanneer u onverhoopt geen kaart hebt ontvangen, kunt u deze ad-
vertentie als zodanig beschouwen.

ASSURAISTTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

NORDEkv.
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Voor de schoonmaak van elf vakantiehuizen,
gevraagd:

enkele enthousiaste
medewerkers/sters

die in een zelf te vormen team willen werken
op maandag en/of vrijdag van ± 09.00-15.00 uur.

Inl.: mevrouw van Dorth tot Medler, tel 0575-467346

Voor de vele felicitaties, kaarten, bloemen en ca- j
deaus welke wij ontvingen na de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Daphne

willen wij iedereen bedanken.
Het was hartverwarmend.

Wilbert, Yvonne en Björn Grotenhuys

Vorden, mei 2000

Moeder houdt toch
van lekkere geurt j es?

C7 ,/>?3£x J

kalfsoester
4 pepersteaks,

1 00 gr.

4 Aflfl Gebraden
HJUU kalfsrollade,

700 gr.
rauwe boerenham, *)Qfi -^/M-
700 gr. Z^° Wr3PS' 3^5per stuk. ^wm J~-~.

katenspek, 185
WO gr.

Moederdagcocktail,
WO gr.

Italiaanse rollade,
varkensfilet gevuld met ^
Parmaham en spinazie,
100 gr. €mJL-=-

Keurslager VlOg
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

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

VLAAI VAN DE WEEK:

Mango -vlaai f 10,-
* * * * *

Moederdagvlaai f 15,-
* * * * *

Croissants f l,-
* * * * *

Tarwebroodjes

O halen 3 betalen

DorputTMt 11 Vord«n Ultfoon 551373

-HUIS DE VOORST-
EEFDE (bij Zutphen)

Huis [)c Vixirst in liefde biedt een
unieke en sfeervolle ambiance voor
+• huwelijkspleditigheid
*• recepties en (bniilofts)party's
*• produktpresentaties
*• vergaderingen en congressen
*• besloten diners
*• bmidshuis op hel landgoed

Huis De Voorst
luimen weg 10 ,7211 MA Eefde
Tel.: (0575) 54 54 54/51 35 20
Fax:(0575)513505
E-mail: huisdev<x>rst@universa].nl
www.huisdevoorst.nl

Meubelen
voor t/2prijs
• bankstellen

• kasten
• eethoeken
• salontafels

• slaapkamers
nieuw en gebruikt

'Meubelkoopjes'
Raadhuisstraat Hengelo (Gld.)

(naast Edah)
Telefoon 0575-464600

voor uw

Fietsvakantie

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren ie:

Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237

Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105



EMEENTE D

Gemeentehuis:
Postbus 90Q1
7250 HA Vorden
ïeL: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44

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

• Avondopenstellmg afdeling
bestuur onderdeel burger-
zaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
1830 tot 1930 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in Gemeen-
tebulletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
ÈJXL Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije*
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot n .00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

OUWVERGUNNINGEN

Dorpsstraat 26 K. Bakker

Zutphenseweg 85 A. Klein Brinke

inhoud vrijstelling

veranderen en vergro-
ten horecagebouw

inpandig verbouwen overschrij-
woning en bouwen ding
erker rooilijn

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN

Hertog Karel van
Gelreweg 2

Hoetinkhof67

Nieuwstad 53

het Schapenmeer 7

het Kerspel 36

Lindeseweg 14

Ui

aanvrager

BA. Heijenk

HJ.M. Mokkink

mw. J. Harmsen-
Klein Geltink

J. Nijman

JA Poelder

B.G.P. Rogmans

inhoud

bouwen bergruimte

bouwen bergruimte

bouwen bergruimte

vergroten recreatiewoning

bouwen bergruimte

bouwen tuinkas

V1 JLOEKENNINGENSUBSIDIES GEMEENTELIJKE
MONUMENTEN

Lankhorsterstraat 7,
Wichmond

aanvrager inhoud

H. Maandag subsidiabele kosten van
niet-genormeerde werk-
zaamheden voorlopig vast-
stellen op ƒ 8.281,40
incl.btw;
subsidie verlenen van
ƒ 3.619,59

Bergkappeweg 2 en 4 mw. R.M.M, de Frai- subsidie vaststellen
ture en A.J. Lubbers op ƒ 10.000,—

Bergkappeweg 2 en 4 mw. R.M.M, de Frai- subsidie vaststellen
ture en A.J. Lubbers op ƒ 5.000,—

f SLOOPVERGUNNINGEN
plaats aanvrager

het Stapelbroek 4 J. Langwerden

Dorpsstraat 24

inhoud

geheel slopen loodsje

Aannemersbedrijf gedeeltelijk slopen wand
HJ. Ruiterkamp

VERIGE VERGUNNINGEN

aanvrager inhoud

Vorden Kerkstraat Amicon Zorgverzekeraar innemen standplaats met
een mobiel informatiekan-
toor op maandagen in
2000 van 9.00 tot 10.00 uur

inhoud datum

Lindeseweg 16 A. Havekes

ontvangst

bouwen bedrijfswoning 26-04-2000

01-05-2000Kamphuizerweg 7 M. Bourgondiën gewijzigd uitvoeren
recreatiewoning

Kerkhoflaan 3 T.J.M, van Mierlogewijzigd uitvoeren
bedrijfshal

de Eendracht 27 J. Waarle vergroten garage/
bergruimte

Nieuwstad 49 Stichting PCVO verbouwen school-
gebouw

Mispelkampdijk 4 H. Groot
Roessink

bouwen garage

Ruurloseweg 83 J.F. Woudstra gewijzigd uitvoeren
bouwplan

01-05-2000

02-05-2000

02-05-2000

28-04-2000

28-04-2000

RIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 5, lid 8 sub d van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en
Oost 1994" vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een
garage/bergruimte op het perceel de Eendracht 27. Deze vrijstelling
maakt het mogelijk om dichter bij een openbaar voetpad te bouwen.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
11 mei tot en met woensdag 7 juni 2000 ter inzage ter gemeentesecreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Be
langhebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan
het college kenbaar maken.

WIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Onlangs is de aanslag gemeentelijke belastingen 2000 verzonden. Wan-
neer u een netto-inkomen heeft op bijstandsniveau, kunt u misschien in
aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtscheldingvan de be-
lastingaanslag. Dit geldt ook voor personen met een inkomen dat verge-
lijkbaar is met de hoogte van de bijstand. Bijvoorbeeld personen met een
AOW (zonder of met een klein aanvullend pensioen).

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?
Een verzoek om kwijtschelding doet u via het invullen van het formulier
"Verzoek om kwijtschelding". Dit formulier is verkrijgbaar bij de sector
middelen, afdeling financiën. Aan de hand hiervan beslissen wij of u wel
of niet in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Welke richtlijnen gelden bij de beoordeling van een verzoek?
Eerst beoordelen wij of u over vermogen beschikt. Blijkt bij de beoorde-
ling dat u geen vermogen bezit, dan berekenen wij uw netto besteedbaar
inkomen. Daarna stellen wij uw normbedrag vast. Door uw netto be-
steedbaar inkomen te vergelijken met uw normbedrag kunnen wij uw
betalingsruimte vaststellen.

Wat is vermogen?
Bij vermogen moet u o.a. denken aan de overwaarde van de eigen wo-
ning, spaartegoeden, bank- en girosaldi. Ook een auto met een verkoop-
waarde boven de ƒ 5.000,— (uitzonderingen zijn mogelijk) telt mee bij de
bepaling van het vermogen.
Een aantal vermogensbestanddelen is vrijgesteld o.a.:
- voor personen die op 31 december 1999 65 jaar of ouder zijn geldt een

vrijgesteld vermogen van ƒ 5.000,— voor een alleenstaande en
ƒ 10.000,— voor een echtpaar;

- inboedel beneden de waarde van ( 5.000,—;
- voor alle kwijtscheldingsgerechtigden een uitvaartvoorziening die

vastgelegd is in een begrafenis- of naturapolis;
- bank- of girotegoeden voor een persoonsgebonden budget.

Wat is inkomen?
Met het inkomen wordt bedoeld het netto-besteedbaar inkomen. Het net-
to-besteedbaar inkomen is het totaal aan inkomsten verminderd met uit-
gaven voor de kale huur of hypotheekrente, premies ziektekostenverze-
kering en alimentatie voor vroegere echtgenoot en/of kinderen. Ontvan-
gen kinderbijslag telt niet mee als inkomsten voor de berekening van het
netto-besteedbaar inkomen.
De huursubsidie behoort tot de netto-besteedbaar inkomen. Met de ont-
vangen huursubsidie wordt bedoeld: de huursubsidie verminderd met
de daarin verwerkte kinder- en/of één/meerpersoonshuishoudenstoeslag.

Welke kwijtscheldingsnormen gelden voor aanvragers beneden 65
jaar
De minimum- en maximum-norminkomens bedragen per maand (m.i.v.
l januari 2000) per huishoudtype :

huishoudtypen: minimum:
gehuwden/samenwonenden/ 1.737—
partnergeregistreerden
alleenstaande ouder 1.520,—
alleenstaande 1.086 —

maximum:
2.171-

1.954-
1.520-

Uw inkomen ligt onder het mininuim-norminkomen:
Als uw inkomen per maand gelijk of lager is dan het minimum-normbe-
drag, kunt u in beginsel volledige kwijtschelding krijgen.

Uw inkomen ligt tussen minimum- en maximum-norminkomen:
Heeft u een inkomen per maand dat ligt tussen het minimum en maxi-
mum-normin-komen dan komt u in principe in aanmerking voor ge
deeltelijke of gehele kwijtschelding.

Uw inkomen ligt hoger dan het maximum-iiorminkomen:
Is uw inkomen hoger dan het maximum-norminkomen, dan is er sprake van
betalingsruimte. Aan u wordt geen of gedeeltelijke kwijtschelding verleend.

Welke kwijtscheldingsnormen gelden voor ouderen ?
Ouderen zijn de aanvragers die op de dag van het verzoek om kwijt-
schelding 65 jaar of ouder zijn. Voor de kosten van bestaan zijn eveneens
bovengenoemde drie huishoudtypen van toepassing. Voor de categorie
gehuwden is daarnaast het normbedrag nog gesplitst in een bedrag voor:
1. gehuwden waarbij beide partners 65 jaar of ouder zijn;
2. gehuwden waarbij één partner 65 jaar of ouder is.

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

huishoudtypen:
gehuwden/samenwonenden/partnergeregistreerden
(van 65 jaar of ouder)
gehuwden/samenwonenden/partnergeregistreerden
(één partner 65 jaar of ouder)
alleenstaande ouder
alleenstaande

2.261-

2.205,
2.030,
1.5%,



Als uw inkomen per maand gelijk of lager ligt dan het normbedrag, dan kunt u in beginsel volledige kwijt-
schelding krijgen. Is uw inkomen hoger dan de voor u geldende norm, dan heeft u betalingsruimte. Aan u
wordt geen of gedeeltelijke kwijtschelding verleend.

Wat is de betalingsruimte?
Het verschil tussen uw feitelijk inkomen en het voor u geldend normbedrag is de betalingsruimte. Van dit be-
drag moet u tenminste 80% gebruiken om de aanslag te betalen.

Heeft u bij kwijtschelding ook recht op de Zalmsnip?
Aanvragers die in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de aanslag ontvangen
ook de Zalmsnip. Zij ontvangen dit bedrag automatisch via een zgn. "negatieve aanslag". Bij volledige kwijt-
schelding hoeft u de aanslag niet te betalen, maar ontvangt u f 100,— van de gemeente. Bij gedeeltelijke kwijt-
schelding is het bedrag dat u ontvangt f 100,— of een gedeelte hiervan. Een en ander is afhankelijk van de hoog-
te van uw totale aanslagbedrag.

Wilt u nadere inlichtingen?
Voor vragen over kwijtschelding kunt u contact opnemen met de sector middelen, telefonisch bereikbaar tij-
dens kantooruren onder nummer 0575 - 557431 (doorkiesnummer).

afval apart fu
MOOIMEEGENOMENVT

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Vorden Al kampioen
seizoen 1999 - 2000

Het Al bestaat uit: Kees Holtrigter, Christiaan Lichtenbarg, Remon Wentink, Niels Vos, Jan Rodenburg, Ferdy
klein Brinke, ferry lelie, Vincent ten Have, Arjan Vruggink, Robin Koster, Michel Oldenhave, Levi Wentink,
Rene Bochelman en aanvoerder Jorris Plaüeeuw. Trainer Eric ter Horst, begeleider Jan Holtrigter en
leider/grensrechter Reza van Houte.

De kampioenswedstrijd was tegen komen dagen en dat men in ieder ment. Er werd regelmatig gescoord
Go Ahead dat met 8 spelers op was geval kwam, verdient een compli- en het werd uiteindelijk 17-0.

"Harm, kom iej eatn, ik heb 't klaor". Harm Sanders zetn de schoffel
teegn de hegge en kek 's hoe wiet of e nog mos. Hee von zelf dat e zich
vandage al aadig ehad hadde. Al een wekke of wat had e neet zo heel
volle an 'n hof edaon en dan was ow 't roet zo de baas. Maor at e d'r
vanmeddag nog weer een uurken anging kon 't weer effen zitn.

De earpels stonnen al op taofel te dampen too hee de koken inkwam.
"Zo, bu'j goed opeschotn?", vroog zien vrouw.
"Oh jaowel, nog een klein uurken en dan he'k 't rond".
Daor zal vanmeddag anders wel neet volle van kommen. Willemien
en Derk uut Baok heb net ebeld. Of 't goed was dat ze kwammen.
Derk had vandage (5 mei) ok vri'j en 't was mooi weer umme een end-
jen te fietsen. Vandaor da'w ze zotemee kont vewachten.

"Jao, dat volt mien tegen maor meschien he'k 't dan al wel klaor veur
ze hier bunt. "Now dat wet ik neet, iej mot eers nog nao darp, ik heb
niks in huus veur die luu. Meschien nog wel wat in 'n diepvries maor
dat kan toch neet tegen vers an".
"Wat mo'k dan haaln?".
"Koekn of gebak, ziet maor 's wat t'r is en bolussen mag ok wel at ze
die hebt".
Zo trao Harm um kwat oaver ene de fletse op, nao 't darp hen.

Eers maor nao de banketbakker, allichte hadn ze daor iets wat um
passen. Harm wol d'r nao binnen gaon maor stot zich de kop an 't glas
van de deure. Wat, zat den nog dichte?. O jao, da's waor ok, den was
neet alle meddage meer los. Dan maor nao een andren maor ok daor
zat de deure dichte. "Ja meneer, alle bakkers zijn na de middag
dicht", zei een mevrouw die toevallig langs kwam. Dan maor biej de
Super kiekn. Maor ok daor kwam e veur too-deure. Too maor weer op
huus an

Biej de Tuunte waarn ze wel los maor 't grei wat ze daor vekochen zat
te volle kew in , dat ko'j een mense neet veurzetn. In huus kek e Con-
tact nog weer 's nao. Hee menen dat e eleazen had dat alle zaakn los
waarn tot zes uur. En dat ston d'r ok. Maor Harm had de uutzonde
ringen oaver de kop ekekn. Zo'n advetentie mot net leazn as een ve
zekeringspolis anders bu'j de klos. Wanneer zoln 't de winkeliers 's
een keer eens wodn biej ons in d'n Achterhook?.

H. Leestman

Hartstichting
HARTSTICHTING BEDANKT
COLLECTANTEN EN INWO-
NERS VAN VORDEN
De jaarlijkse collecte tijdens de
Nationale Hartweek van 16 tot en
met 22 april heeft dit jaar
f 2.533,10 opgebracht. De Neder-
landse Hartstichting bedankt haar
vrijwilligers, collectanten en ge
vers van harte voor het behalen
van dit goede resultaat!

HET WERK VAN DE NEDER-
LANDSE HARTSTICHTING
De Hartstichting besteedt de op-
brengst van de collecte aan onder-
zoek, patiëntenzorg, preventie en
voorlichting. En dat is hard nodig,
want hart- en vaatziekten zijn nog
steeds volksziekte nummer één.
Jaarlijks sterven er 50.000 mensen
aan. Honderdduizenden mensen
moeten leven met de dagelijkse ge
volgen van een hart- of vaatziekte.
Daarom blijft de Hartstichting
zich inzetten. Dat kan alleen dank
zij de steun van de Nederlandse be
volking.

Klootschiettoernooi
t Proathuus
Zondag 4 juni organiseert 't Proat-
huus haar jaarlijkse klootschiet-
toernooi. Iedereen kan er aan mee
doen.
Een team bestaat uit tenminste
vier personen. Per team mag één
deelnemer lid zijn van de NKB, de
AKF of de NKF. Men kan zich in-
schrijven voor de volgende klas-
sen: dames-teams, heren-teams,
gemengde teams.
Er wordt uitsluitend gegooid met
houten kloten. Start 's middags bij
't Proathuus. Inschrijvingen moge
lijk tot en met 3 juni bij 't Proat-
huus, tel. (0575) 556421.

Inspirerende collectie bij Lammers

GOUD BEDRUKTE STOFFEN

Onze nieuwe voorjaarscollectie zit

boordevol ideeën. Matglanzende

stoffen met goudopdruk is één

daarvan. Voor een luxueuze meta-

morfose van uw interieur.

is i« eJk. interie-vr

Burg. Gallccstniat 26, 7251 KB Vorden
Telefoon (0575) 55 14 21

Actie Berlijn Pax Christi Kinderhulp:

Ook in 2000 zijn Berlijnse
kinderen op zoek naar
Nederlandse gastgezinnen
Pax Christi Kinderhulp zoekt
ook voor de zomer van het eer-
ste jaar van het nieuwe millen-
nium weer gastouders om kans-
arme Berlijnse kinderen een
paar weken een fijne vakantie
in een gewoon Nederlans gezin
te bezorgen. Van 22 juli t/m 12
augustus 2000.

Hoewel in de Duitse hoofdstad nu,
ruim tien jaar na het weghalen
van 'de muur' bijna niets meer te
zien is van de voormalige grens,
wil dit niet zeggen dat de leefom-
standigheden in het oostelijk en
westelijk deel van Berlijn hetzelfde
zijn.

In de geest van veel mensen be-
staat het gehate symbool van het
communisme nog wel degelijk.
Dat bleek ook uit de vele reporta-
ges die gemaakt werden in de tijd
rond 9 november 1999, de dag dat
het 10 jaar geleden was dat 'Die
Wende' zich voltrok en de muur
werd afgebroken.

De sociale omstandigheden van
kinderen zijn vaak verre van opti-
maal, vooral in het oostelijk deel
van de stad. Bovendien krijgen ze
steeds weer te maken met de ge
volgen van werkeloosheid van de
ouders; met agressiviteit en niet te
vergeten de vreemdelingenhaat.

OM WELKE KINDEREN
GAAT HET?
Meisjes en jongens in de leeftijd
van 6 t/m 12 jaar. Soms is het een
kind uit een kindertehuis dat door
allerlei oorzaken het gewone con-
tact met z'n ouders moet missen.
Maar ook kinderen uit een éénou-
dergezin komen naar Nederland
om ze even een paar weken de
broodnodige rust en ontspanning

te geven. Het is dan ook een ver-
ademing als ze hier in Nederland
bij een gastvrij gezin een paar we
ken op verhaal kunnen komen.
Ondanks het feit dat er druk ge
sloopt en gebouwd wordt, zijn er
nog veel plekken in de Duitse
hoofdstad waar kinderen niet ge
noeg ruimte hebben om te wonen
en te spelen.
In de bijna 40 jaar dat deze actie al
gehouden wordt, hebben duizen-
den Nederlandse gezinnen onder-
vonden wat een paar weken va-
kantie voor een Berlijns kind bij
hen thuis kan betekenen. Als een
ander mens, bewuster en sterker
gaat het kind terug naar de we
reldstad Berlijn waar het, na de va-
kantie in Nederland, weer tegen
het leven van alledag is opgewas-
sen.
En er zijn de afgelopen jaren vele
vriendschappen voor het leven ge
sloten tussen Nederlandse gastou-
ders en kinderen uit Berlijn.
Uit welk deel van Berlijn ze ook ko-
men, Pax Christi Kinderhulp wil
ook dit jaar weer zo'n 700 kinde
ren die het zo hard nodig hebben
een fijne vakantie bezorgen.

BELANGSTELLING?
Als er belangstelling bestaat om
een Berlijns kind een onvergetelij-
ke vakantie te bezorgen, bel dan
even. De medewerkers in de buurt
zijn Milko van Heusden, telefoon
0314-365223, Jaqueline van Dillen,
telefoon 0314-684408 en Ans Mul-
der, telefoon 0314-684384 (na 17.00
uur). '

Een medewerker van Pax Christi
Kinderhulp maakt graag een af-
spraak om een en ander te bespre
ken. En vragen staat vrij en zo'n ge
sprek verplicht u tot niets. De va-
kantieperiode is dit jaar van 22 ju-
li tot 12 augustus.



Verweijmeren/Kruip winnen
thuiswedstrijd in Hengelo

Collecteweek Astma Fonds 15-20 mei 2000

Afgelopen zondag werden in
Hengelo wedstrijden verreden
om het Open Nederlands Kam-
pioenschap wegrace.

Op de zijspannen kwamen hierbij
aan bod in de klasse rijden Wim
Vermeijeren en plaatsgenoot Koen
Kruip.
Bij de training hadden zij pech
doordat de gaskabel het begaf. Uit-
eindelijk werden zij 3e in de trai-

ning. Na een nieuwe gaskabel ge-
monteerd te hebben konden zij
zondag alsnog starten. En weer
sloeg de pech toe in de warming
up 's ochtends: het gas kon niet ver
genoeg open waardoor er vóór de
wedstrijd nog flink gesleuteld
moest worden.
De wedstrijd verliep voorspoedig.
Wim en Koen kwamen als 3e weg
bij de start. Na een strijd met de ge
br. Bever konden zij de 2e plaats

overnemen. Op kop reden tot de
4e ronde vader en zoon v. Gils.
Toen deze uitvielen in de 5e ronde
reden Wim en Koen aan kop en
dat bleven ze doen tot aan de fi-
nish. Dit hadden ze niet meer ver-
wacht na de pech van zaterdag en
zondagmorgen.

Al met al een succesvol weekend
na het winnen van deze thuiswed-
strijd.

Nationale Molendag 2000 Bridgen

Op zaterdag 13 mei is het weer
Nationale Molendag.

En, wind en weder dienende, zal
ook de Hackfortse Windmolen
aan Het Hoge haar wieken laten
draaien.
Een leuke gelegenheid om eens
een kijkje te komen nemen in de
ze molen en uitleg te krijgen over
de werking van een windmolen
door molenaar Henk Louw.
Want Kinderdijk mag bekend
staan om haar molens, maar wat
denkt men van Vorden met al haar
molens? Denk daarbij naast de
Hackfortse windmolen aan het
Hoge, aan de prachtige watermo-
len bij kasteel Hackfort, aan de
schitterend gerestaureerde wind-
molen van de Stichting Lindese
Molen in Linde en aan de molen
"De Hoop" van de familie van Ark

die nu helaas een wiek mist en op
restauratie wacht. En wist u dat er
aan de Molenweg ooit een unieke
Stenderkastmolen heeft gestaan
en dat er bij kasteel Vorden (aan de
Schuttestraat) eens een watermo-
len stond die haar scheepen in de,
toen nog ongetemde, Vordense
beek liet wentelen?
De leden van de Stichting "Vrien-
den van de Vordense Molens" wil-
len U op zaterdag 13 mei graag
ontvangen in de Hackfortse Wind-
molen aan het Hoge nr. 66 die ei-
gendom is van de Stichting "Vor-
dense Molens" en serveren desge
wenst een kopje koffie of thee met
krentenwegge voor een vergoe
ding die natuurlijk rechtstreeks in
de kas gaat van de stichting die
het behoud van de Vordense mo-
lens nastreeft. De entree van de
molen is gratis.

BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag l mei
Groep A: dms. v. Burk / Hendriks
60,0%; 2. dms. v.d. List / v. Asselt
59,6%; 3. hr. Bergman / mv. Walter
Kilian 57,9%.
Groep B: 1. hrn. Ten Have / Dijcker
64,6%; 2. echtpaar Speulman
62,5%; 3. dms. Steenbeek / Visser
56,3%.

Wielersport

2E RABO OMLOOP VAN DE
GRAAFSCHAP SPORTIEF
SUCCES
De RTV VicTakker-Wichmond or-
ganiseerde zondag 7 mei hun klas-
sieker met start en finish in Vor-
den voor de Rabobank. Zomerse
temperaturen beloofden een
mooie wielerdag. 's Morgensvroeg
vertrokken zo'n 140 veteranen
voor hun Ie omloop van 34 kilo-
meter. Deze moest 3x verreden
worden.
In de 2e omloop viel bij de vetera-
nen de slag een kopgroep van 16
reners behaalde al snel een voor-
sprong van meer dan l minuut.
Hierbij zat één RTV-er, Rudi Peters
uit Wichmond. De kopgroep van
16 viel volledig uiteen, een groep
van 5 reed naar de streep. Win-
naar werd Gij s Nederlof uit Woer-
den voor clubgenoot Barend Ver-
hagen. 3e was Wim Nieuwenhuis
uit Nijverdal. Rudi Peters behaalde
de eerste tien net niet een lle
plaats was zijn deel.
Ook bij de sportklasse A was er
voor de RTV een lle plaats voor
Reynold Harmsen uit Warnsveld.
In deze vlak verlopen cours reed in
de laatste kilometers nog 6 man
weg. Winnaar werd Jacco Tettelaar
uit Breda. De RTV-ers reden allen
hun cours goed uit.
Ook was er een Rabo Dikke Ban-
den Race. Hier was de animo niet
erg groot. Ie Werd Jimmy Keiler
bij de 8-jarigen; Rogier ter Bogt
werd Ie bij de 10-jarigen; Rodrik
Kreunen behaalde bij de 12-jarigen
een Ie plaats.
De RTV talenten lieten in een de
monstratiewedstrijd zien hoe het
in werkelijkheid kan. Al met al een
echt wielerfeest.

Dit jaar vindt de collecteweek
van het Astma Fonds plaats van
15 tot en met 20 mei.

Meer dan 55.000 collectanten
gaan dan op pad om geld in te za-
melen voor mensen met astma,
chronische bronchitis of longem-
fyseem (COPD). Het motto voor
2000 is 'luchtgevecht', omdat pa-
tiënten een dagelijkse strijd voe
ren om voldoende lucht.
Ademhalen lijkt de gewoonste
zaak van de wereld. Toch leveren
1.6 miljoen mensen in Nederland
dagelijks een gevecht om voldoen-
de lucht. Ademnood is bedrei-
gend, soms zelfs levensbedrei-
gend: luchtwegaandoeningen zijn
wereldwijd de derde doodsoor-
zaak.
Door de kennis uit wetenschappe
lijk onderzoek is de behandeling
van mensen met luchtwegaandoe
ningen de afgelopen jaren enorm
verbeterd. Het aantal patiënten
neemt echter tbe. Vooral de toena-
me van het aantal patiënten met
COPD (chronische bronchitis en

longemfyseem) is verontrustend.
Deze groep, die vooral bestaat uit
ouderen, zal extra zorg en begelei-
ding nodig hebben.
Het Astma Fonds collecteert om
patiënten te helpen, zodat de kwa-
liteit van leven verbetert. Bijvoor-
beeld door informatie en steun,
door vakantieweken voor ernstig
zieke patiënten of door financiële
bijdragen. Het Astma Fonds collec-
teert ook voor wetenschappelijk
onderzoek om de aandoeningen te
kunnen voorkomen en genezen.
Tot slot collecteert het Astma
Fonds om de behandeling door
artsen en andere hulpverleners te
kunnen verbeteren.
Het werk van het Astma Fonds
wordt geheel gefinancierd met gif-
ten van particulieren en het be
•drijfsleven. De steun van het Ne
derlandse publiek blijft dus hard
nodig.
Voor informatie over astma, chro-
nische bronchitis en longemfy-
seem kunt u gratis bellen met de
Caralijn, 0800-2272596 (op werk-
dagen).

Open Dag vakantie-
boerderij De Kövel
in Wichmond
Op zaterdag 13 mei a.s. houdt
verpleeghuis Hogewey uit
Weesp een open dag voor de be-
volking van Wichmond in de
vakantieboerderij in Wich-
mond, aan de Lankhorster-
straatS.

Sinds eind januari wordt de boer-
derij na enkele aanpassingen ge
bruikt voor het vieren van vakan-
tie door de bewoners van het ver-
pleeghuis. Er zijn steeds kleine
groepjes van maximaal acht de
mente bewoners met hun begelei-
ders. Zij verblijven er meestal een
week of een midweek.
De bewoners van het dorp Wich-
mond hebben reeds kennis ge
maakt met een aantal groepen va-
kantievierders. Zij doen in het
dorp de boodschappen, komen
lunchen in D'Olde Kriet of fietsen
door het dorp op de duofietsen.
Nu willen we de dorpelingen ook
de gelegenheid geven het aange
paste vakantieverblijf te bekijken.
Tijdens de opendag zijn directie
en medewerkers van het verpleeg-
huis aanwezig om informatie te
geven over de gang van zaken in
de boerderij. Ook krijgen de bezoe

kers informatie over sponsoring
van de boerderij en vrijwilligers-
werk met de vakantiegangers.
Het verpleeghuis heeft vanaf de
start twee medewerkers uit Wich-
mond aangesteld, die mede zorg-
dragen voor een goede vakantiebe
geleiding van de bewoners van het
verpleeghuis.
Hogewey in Weesp is een landelijk
bekend verpleeghuis door de spe
cifieke wijze van zorg. De demente
bewoners kiezen bij opname in
het verpleeghuis zelf een woon-
groep met de leefstijl, die het best
bij hen past.
Ook kiezen ze uit een groot aan-
bod van verenigingen hun gewens-
te lidmaatschappen van clubs.
Het uitgangspunt van zorg is dat
de bewoners zoveel mogelijk hun
leven op de eigen wijze kunnen
voortzetten, waarbij de vaardighe
den van de bewoners in tact kun-
nen blijven. Hogewey won met het
project Wonen in leerstijl nationa-
le en internationale prijzen en is
als één der drie Nederlandse pro-
jecten geregistreerd als Wereld-
project op de wereldtentoonstel-
ling in Hannover, EXPO 2000, die l
juni opent.

Vrouwen en Internet:

Oriëntatieavond in de
bibliotheek
Uit een Amerikaans onderzoek
is gebleken dat vrouwen tot de
snelst stijgende groep Internet-
gebruikers behoren. Echer, ken-
nis van het medium ontbreekt
nogal eens in deze groep. Van-
daar dat de openbare bibliothe-
ken zich in samenwerking met
libelle in deze periode concen-
treren op vrouwen onder de ti-
tel "Internet Apenstaarrje Ma-
gabyte". Voor veel mensen
abracadabra. Maar dat zal niet
lang meer duren!

De betekenis van het Internet voor
vrouwen ligt eigenlijk voor de
hand. Het stelt hen in staat veel
van huis-uit te regelen: correspon-
deren met famile en vrienden (E-
mail), bestellen van boeken, mu-
ziek of kleding. Het doen van da-
gelijkse boodschappen, bestellen
van boeken uit de bibliotheek, ge
dragingen van je kind op school
volgen. Etcetera.etcetera.
Ook heel belangrijk samen met

Uw kind aan de slag gaan met een
medium dat onbeperkte informa-
tie biedt. Ook kan met kennis van
zaken het Internet gestimuleerd
worden en kan een moeder bij-
voorbeeld haar kind helpen bij het
huiswerk. Wie de voordelen van
het Internet heeft ontdekt wil niet
meer terug! Op vele scholen weten
ze dat ondertussen al en werkt
men met multimediale lesmetho-
des. Kortom Internet is handig en
leerzaam.
Vandaar dat de openbare biblio-
theek en Libelle daarop inspelen.
De Vordense bibliotheek houdt op
17 mei een orientatieavond over
Internet. Op deze avond werkt
men niet zelf met de computer,
maar worden aan de hand van een
groot beeldscherm de belangrijk-
ste mogelijkheden uitgelegd. Vrou-
wen kunnen zich daarvoor opge
ven. In de bibliotheek kan men
daar meer informatie over krijgen.
Ook liggen de aanmeldingsfolders
in de bibliotheek klaar.



In onze vernieuwde en meest spraakmakende ptettelands-super-
rnarktcomplex van 1200 m2 is plaats voor een

verkoopmedewerker
• Kruidenierswaren & frisdranken
• Zuivelafdeling

Brede inzetbaarheid en inzicht voor meerdere
onderdelen wordt voor deze functie gevraagd.

Een uitdaging voor iemand (met een plattelandsmentaliteit), die met
het overige team onze supermarkt tot een succes wil maken.

Meer informatie
schrijf of bel:

POSTBUS 51
7220 AB STEENDEREN

TEL 0575-451206

De Nutsblokfluit- en Keybordclub houdt op

zaterdag 13 mei a.s.
voor kinderen die in het volgende schooljaar

misschien willen meedoen aan de
groepslessen voor blokfluit of keyboard een

INLOOPLES
De inlooples voor blokfluiters duurt van

09.00 tot 09.45 uur.
Het bijwonen van een keyboardles kan van

10.30 tot 11.15 uur.

Beginnende blokfluitleerlingen moeten
tenminste 7 jaar oud zijn (groep 4).

Beginnende keyboardleerlingen moeten
tenminste 8 jaar oud zijn (groep 5).

Kinderen (en hun ouders) kunnen vrijblijvend
(een deel van) de les bijwonen.

Voor het verstrekken van informatie zijn tevens
leden van het bestuur aanwezig.

Het bestuur.

Jansen & gal
autoschadebedrij f

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 57 16 60
Fax (0575) 57 17 03

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heelweg/Varsseveld 0315-241451 t/o de Radstake

Nageltje nieuwe MILITAIRE SCHOENEN
maat 35 t/m 48

van 189,00 lOS/."

ORIGINELE STALEN JERRYCANS 20 LTR.

VERHUUR MILITAIRE TENTEN
8 - 1 2 - 4 0 PERSOONS

MILITAIRE ELECTRICITEITSKABEL

voor: tuinverlichting enz. /j?j
- n vijverpompjes enz. jjt

EEN PIEK PER METER Al,

Wist u dat:
Wij radio's, televisies, koelkasten, wasautomaten, magne-
trons enz. voor u repareren ?
Wij ook klein huishoudelijk zoals koffiezetapparaten, strijk-
ijzers, telefoons en scheerapparaten voor u repareren?
Wij gespecialiseerd zijn in antenne- en satellietsystemen?
Al deze apparaten bij ons te koop zijn ?
(geen klein huishoudelijk in Hengelo)
Deze zaak aan de Rijnweg 24 gemeente Hengelo (buurt-
schap Varssel) zit?

Dan hoeven wij u niet te vertellen dat wij
Rowi Elektro zijn!

Voor service, kwaliteit en
vakmanschap

Rowi Hengelo (Cld.)
Rijnweg 24 • 7255 NW Hengelp (Gld.)
Telefoo^0575-467437 • Fax 0575-467652

Rowi Dinxperlo
Dr. v.d. Meerstraat 6b • 7091 CS Dinxperlo
Telefoon 0315-654290 • Fax 0315-298800

Ieder z'n
eigen wens.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4a, Vorden.

Tel. (0575) 55 27 49

r̂

Bel bij een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en n a c h t )

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

Zaterdagavond
13 mei

/

.
'C.

\
Orkest o.l.v. HUGO KLEIN SEVERT

Drumband o.l.v. BERT LAMERS

Aanvang 20.00 uur
Toegang gratis.

TELEVISIE - VIDEO - RADIO - KOELKAST

OF WASMACHINE DEFECT?

BEL DIRECT Joh. WICHERS V.O.F.

EIGEN SERVICEDIENST - SNEL EN NIET DUUR!

HARFSEN(0573) 43 14 85

LOCHEM (0573) 25 61 70

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

Brams Paris spijkerbroeken
recht model en halfwijd
49.95 2 voor 89.'

Brams Paris lengte 30-32-34-36-38
maten 29 t/m 48

Vééééééél
in stonewashed

v.a. 44.95 - 49
Brams Paris
Brams Paris
Brams Paris
Brams Paris
Brams Paris
Brams Paris

spijkerbroeken
- zwart - superstone
95 - 54.95 - 59.95 - 69.00
! herenspijkerstretch

! herenstretch katoen
l damesstretch

! dames katoen
l tuinoverall (spijker)

I spijker en twill hemden

Werkspijkerbroeken
met duimstokzak,
zware kwaliteit 44,95 79.-
Sterke overalls 49.95 2 voor 95.
Werkbroeken - Amerikaanse overalls,
schilderskleding, kieltjes, enz. enz. enz.

lamp®11

meer

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Bannlnkstraat 4 - Hengelo (Gld.) Tel. 0575-461220

10 forse OKITSU
MANDARIJNEN
zonder pit en erg lekker

Serveertip voor Moederdag:
VELD VERSE BROCCOLI
per struik

398

89

Versgesneden
ANDIJVIE
500 grom

Even lekker wokken:
wokschotel 'DE PROVENCE'
400 grom

KOOLSALADE
200 gram

We hebben diverse
ASPERGES gratis geschild

198

298

Aanbiedingen week 19

Fam.J.HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17

Zaterdag voor moeder leuke attentie!



Gouden VAM.C. De Graafschaprijders:

Niet zomaar een dub

Joop Wuestenenk en Slagman.

De VAMC "De Graafschaprij-
ders" uit Vorden bestaat deze
maand vijftig jaar. Niet zo maar
een club, maar een vereniging
wier naam met respect in de Ne-
derlandse motorsportwereld
wordt uitgesproken. In het ju-
bileumboekje dat tien jaar gele
den werd uitgegeven, schreef
Jan Rouwenhorst de man die in
1945 de vereniging mede heeft
opgericht, dat zijn vereniging
op alle fronten actief is.

"De Graafschaprijders" is geen gro-
te wedstrijdclub, doch meer een
club in de breedte. Dit alles en de
telkens weer behaalde successen
zijn alleen maar mogelijk geweest
door de goede verstandhouding
en de teamgeest onder onze le-
den", aldus Jan Rouwenhorst bij
het 40 jarig bestaan.
Nu, mei 2000, aan de vooravond
van het gouden jubileum, is er
daaromtrent in feite niets veran-
derd. Nog steeds is het aan de inzet
van het totale team te danken dat
de club nog altijd floreert. In het
gesprek dat wij in het gezellige
clubhuis aan de Eikenlaan hadden
met voorzitter Joop Wuestenenk
en jubileumvoorzitter Jan Slag-
man werd dat aspect nog eens na-
drukkelijk onderstreept.
Als je de sportieve successen van
leden van "De Graafschaprijders"
de revue laat passeren, dan is het
opvallend hoeveel nationale kam-
pioenen afkomstig uit alle delen

van Nederland, juist lid zijn van
deze Vordense club. "Niet zo moei-
lijk te verklaren. Neem de Endu-
rorijders. In totaal nemen zo'n 25
van de 50 Endurorijders die de
club rijk is, aan wedstrijden deel.
Men weet gewoon dat we het hier
in Vorden goed voor elkaar heb-
ben. Een endurorijder kan alleen
maar successen boeken, wanneer
hij weet dat hij over een goed be-
geleidingsteam kan beschikken.
Tijdens wedstrijden moet er "on-
derweg" een paar keer getankt
worden; er zijn ravitailleringspos-
ten. Het begeleidingsteam is goed
op elkaar ingespeeld. In feite kun-
nen de rijders onbekommerd hun
sport beoefenen", zo zegt Jan Slag-
man, die ook net als zoveel leden
van alle markten thuis is in de ver-
eniging. ( Bijvoorbeeld ook al 25
jaar bestuurslid!)
Voorzitter Joop Wuestenenk, ook
al een man met veel ( 23 jaar) be
stuurservaring, wijst op een ander
bloeiende verenigingsactiviteit te
weten "Orientatieritten". Tijdens
de zeven ritten die de VAMC "De
Graafschap rijders" zelf jaarlijks or-
ganiseert, tref je ook immer deel-
nemers uit diverse delen van Ne-
derland. Met name is er een uitste-
kende samenwerking met een
aantal clubs uit het noorden van
ons land.
Joop Wuestenenk: "We hebben
ook hier een naam hoog te hou-
den. Wij zijn bekend vanwege het
vakkundig uitzetten van de ritten.

In de eerste plaats moetje zelf een
uitstekende rijder zijn, anders kun
je beslist geen goeie ritten uitzet-
ten. Je moet kennis van zaken heb-
ben. Een rit niet goed uitzetten be-
tekent een "bonk trammelant". En
als je er geen verstand van hebt,
stop er dan maar gauw mee", zo
vult Jan Slagman aan. En dat ze er
bij "De Graafschaprijders" ver-
stand van hebben, bewijst wel de
erelijst van winnaars in de natio-
nale competitie.

SAMENWERKING
Wil je motorsport bedrijven en in
de huidige tijd met de diverse mi-
lieugroepen blijven bedrijven, dan
kan het niet anders of je moet de
zaken goed voor elkaar hebben. Zo
beschikt de VAMC "De Graafschap-
rijders" al 38 jaar lang over een ei-
gen motorcrosscircuit het "Del-
den-circuit". Daar worden jaarlijks
tussen eind maart en half oktober
zeven crosswedstrijden georgani-
seerd.
Op een terrein dat "zomaar" door
grondeigenaren beschikbaar
wordt gesteld. De gaskraan volle-
dig "open", prima, maar je moet
wel aan de nodige eisen voldoen.
Joop Wuestenenk: "We hebben
weliswaar een doorlopende ver-
gunning en dat willen we graag zo
houden, feit is wel dat er momen-
teel in overleg met de gemeente
een geluidsrapport is overlegd. No-
dig voor het verkrijgen van een mi-
lieuvergunning.

Dat rapport ziet er positief uit. Dit
soort metingen worden niet alleen
hier verricht. De provincie wil na-
melijk op verzoek van de gemeen-
tes, alles "in kaart" brengen. Ik denk
dat het hier in Vorden wat ons cir-
cuit betreft, perfect in orde komt",
zo zegt Joop Wuestenenk. Het aan-
tal actieve crossers bij "De Graaf-
schaprijders" bedraagt circa 30.
De toerafdeling met z'n 120 leden
mag er ook zijn. In landelijk op-
zicht timmert deze afdeling, met
jarenlang een derde plek bij de na-
tionale toercompetitie, ook flink
aan de weg. Over de samenwer-
king met de gemeente Vorden zijn
onze gesprekspartners vol lof.
Neem het "paradepaardje" van de
club de jaarlijkse "Oost- Gelder-
landrit". Behalve de kampioensrit
van de KNMV, de grootste Enduro-
wedstrijd in Nederland. Deze wed-
strijd is opgenomen in de A.P.V. (Al-
gemene Politie Verordening) in
Vorden. Het elite korps van de va-
derlandse Endurosport komt hier
op een zaterdag in oktober aan de
start.
Joop Wuestenenk: "We ontvangen
nooit klachten, noch uit de burge-
rij, noch van de politie. We zorgen
ook voor een goeie publiciteit
vooraf zodat de bevolking weet, o
ja, zaterdag is er ook de Oost Gel-
derlandrit. Na afloop zorgen we er-
voor dat de wegen weer in de oor-
spronkelijke staat worden terug
gebracht. Dus nooit een probleem
met het verkrijgen van een ver-
gunning", aldus Wuestenenk.
Bij de organisatie van een dergelij-
ke rit heeft de club ook dan de be-
schikking over een groot aantal
helpers. En dat vindt je in de gehe-
le vereniging terug. "We zijn trots
op onze harde kern van medewer-
kers. Daarom zijn we van alle
markten thuis", zo zegt voorzitter
Joop Wuestenenk vol trots.
Jan Slagman voegt eraan toe dat in
feite de structuur van de club tot
stabiliteit leidt. ( Door de jaren
zo'n 360 leden, red). "We hebben
in totaal vijf commissies. In elke
commissie heeft een bestuurslid
zitting, zodat wij hele korte lijnen
richting bestuur hebben. Het
komt er in de practijk op neer dat
elke commissie mans genoeg is
haar eigen boontjes te doppen", zo
zegt Jan Slagman. "Wat onze visie
is"? Heel simpel. Goed overleggen
met alle instanties. Niet blind din-
gen doen. Draagvlak houden bin-
nen onze gemeente, zodat je veel
mensen bij de vereniging betrekt",
zo zegt voorzitter Joop Wueste-
nenk.

OPRICHTING
Na reeds een langere periode met
het idee te hebben rondgelopen
een auto- en motorclub in Vorden
op te richten, wordt door de heren
Luth, Plomp en Hoorneborg een

advertentie geplaatst en worden
diverse mensen direct benaderd.
Op 23 mei 1945 wordt in café De
Zon de oprichtingsvergadering ge-
houden en is de VAMC "De Graaf-
schaprijders" een feit.
Het eerste bestuur was als volgt sa-
mengesteld: H. Luth, voorzitter;
DJ. Rouwenhorst, secretaris;
H.W.C. Haverkamp, penningmees-
ter en de leden EJ. van Tongeren,
A.Plomp en R.G.J. Kuypers.De con-
tributie werd vastgesteld op vijf
gulden per jaar. Getracht wordt de
nieuwe vereniging binnen haar
werkgebied een zo groot mogelij-
ke bekendheid te geven. En gezien
de plek waar "De Graafschaprij-
ders" thans in 2000 "staat" is dat
nobele streven wonderwel gelukt!

JUBILEUMVIERING EN
"MOTORSPORTMAN VAN DE
EEUW"
Ter gelegenheid van het 50 jarig
jubileum geeft de club op zater-
dagmiddag 20 mei een receptie in
"De Herberg". Tussen twee haakjes
het bestuur van "De Graafschaprij-
ders" bestaat momenteel uit: Joop
Wuestenenk, voorzitter; Wouter
Memelink,secretaris; Bert Rege
link, penningmeester; Bennie
Braakhekke, Gerard Hartman, Ger-
ben Vruggink, Marieke Rouwen-
horst en Jan Slagman, 's Avonds
vindt er een grote feestavond
plaats met daarbij als hoogtepunt
de bekendmaking van de "Motor-
sportman van de eeuw".

Zondagmiddag 28 mei is er in de
kom van het dorp ( dat die middag
voor het doorgaande verkeer
wordt afgesloten) de grote Jubi-
leumdag.
Een programma dat klinkt als een
klok. Zo staan er demonstraties
van een verkeersschool, een trial-
demonstratie, minitrikes voor kin-
deren, demonstraties minibikes
op het programma. Er wordt een
toertocht gehouden met start en
finish in het dorp.Een toertocht
met klassieke motoren en klassie-
ke auto's doen die zondagmiddag
Vorden aan!

Vanwege het gouden jubileum or-
ganiseert "De Graafschaprijders"
van 7 tot en met 13 augustus aan-
staande een jubileumtoertocht
naar Sauerland/Eifel/Ardennen,
over een afstand van 2000 kilome-
ter. Op 16 september vindt in Vor-
den het Nederlands kampioen-
schap orienteringsritten plaats.
Als klap op de vuurpijl organiseert
"De Graafschaprijders" op 24 en
25 november de Enduro kam-
pioensrit van de KNMV.

Dat betekent in de practijk dat ve-
le leden van de gouden motorclub
tegen die tijd wel weer heel wat
snipperdagen zullen opnemen!!

Skeeleren

MEER DAN 70 DEELNEMERS
AAN FRIDAY-NIGHT SKA-
TING IN VORDEN

De eerste editie van "Friday-night
skating in Vorden" was meteen al
een sukses. Organisator Martien
Pater van Free-wheel Sport en Re-
creatie had gehoopt op een 50 -tal
deelnemers maar dit aantal werd
ruimschoots overtroffen. Om
kwart voor 7 s-avonds verzamelde
zich bij de winkel in Vorden een
grote groep van zowel in-line ska-
ters als skeleraars uit de hele regio
voor een tocht over 20 of 30 kilo-
meter door het fraaie Achterhoek-
se Landschap. Voor de snelle rij-
ders was dit keer een route uitge-
stippeld, die via het Warkense Veld
richting Almen voerde. Daarna
werd een stuk het Twentekanaal

gevolgd om vervolgens via de Vel-
horst en de Lochemseweg weer
naar Vorden terug te keren. Ter ge
legenheid van de eerste editie van
"Fridag-oavond Rolskaetse" werd
de kop van de groep gevormd door
een aantal leden van de ploeg van
Ecotrans/Free-wheel en een aantal
andere door Free-wheel gesponsor-
de skeeleraards uit de regio. De
tweede groep deed het wat rusti-
ger aan met een kruissnelheid van
ca. 15 kilomer per uur en nam een
terrasstop bij de Timmerriee. Deze
groep bestond voornamelijk uit in-
line skaters. Iedereen was zeer en-
thousiast over het initiatief. A.S
vrijdag is de tweede editie van de
tocht, die het hele seizoen op vtij-
dagavond zal worden verreden
langs routes, die voor een groot
deel onbekend zijn.

STERKE SEIZOENSOPENING
VAN ARJAN MOMBARG
Tijdens de eerste echte skeeler-

wedstrijd van het nieuwe skeeler-
seizoen op het circuit van Assen Ie
verde Arjan Mombarg meteen al
zijn vistikaartje af.
De sterk rijdende Mombarg haalde
persoonlijk Erik Hulzebosch terug
die in het begin van de wedstrijd
uit het peloton was ontsnapt. Hij
kreeg een aantal medevluchters
mee, waaruit uiteindelijk een kop-
groep ontstond.

In deze groep was het regelmatig
Mombarg, die zich van vorden liet
zien.
Aan het einde van de wedstrijd
kwam Mombarg net iets kracht te
kort om zich met de sprint om de
podiumplaatsen te kunnen be-
moeien. Desondanks toonde de
28-jarige veehouder, die afgelopen
woensdag juist zijn verjaardag
vierde, zich zeer tvereden met zijn
5e plaats. Hij had zelf al het gevoel

dat de vorm goed was en had de af-
gelopen weken veel trainingsar-
beid verricht.
Zo was hij de zondag na Koningin-
nedag ! met ploeggenoot Martien
Rietman even op de racefiets naar
Groningen gefietst.
Ook Rietman presteerde naar be
horen met een 28e plaats in het to-
tale peloton. De derde rijder van
Ecotrans/Freewheel, Han Donder-
winkel uit Brummen eindigde op
een verdienstelijke 17e plaats.

Jaarverslagen

Wl EVERS

Paardensport

LR & PC DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 29 april werd er in Eiber-
gen een wedstrijd voor pony's ge
houden. Hier werden de volgende
prijzen behaald: Carlijn Slijkhuis
met Jungfrau in de B-dressuur een
eerste en een tweede prijs, beiden
met 166 punten. Leonie Pol met
Starlight in de L-dressuur een vier-
de prijs met 148 punten. Ellis Blom
met Noran in de B-dressuur een
derde prijs met 167 punten. Bart
Hartman met Spiderman een vier-
de prijs in het L-springen en met
Elegant een tweede prijs in de B-
dressuur met 164 punten. Hannah
Donker met Simone in de B-dres-
suur een eerste prijs met 175 pun-
ten en een derde prijs met 165
punten. Bij de paarden, vrijdag 28
april, werd Sandra Kappers met
Nieuwmoeds Oledo 3e met 175
punten.



MARKTVERENIGING VQRDEN

Actiemarkt
Op vrijdag 12 mei in verband met Moederdag (14 mei)

zal er weer een enveloppenactie worden gehouden
waarbij vele waardebonnen worden uitgereikt.

Tegen inlevering van deze waardebon
kan iedereen een prijs uitzoeken.

Het bestuur

Grote hangplant.oordet„i„ 14,95

5 geraniums 10,°° Bloemen en planten
n Q 95Bos rozen 20 stuks 9 j

2 bossen bloemen 9 5 *
VOLOP
TUIN-
PLANTEN

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS,

DE GROEN EN DOEN WINKEL

Stationsweg 16 Almenseweg 35a

Moederdag-ontbijtactie
Deponeer uw kassabon van 12 of 13 mei a.s., voorzien van naam en adres,

in de daarvoor bestemde ton en u dingt mee naar een geheel verzorgd
ontbijt voor moeder op zondag 14 mei 2000.

Moederdagaanbiedingen
12,50
25,00
9,95

Stamfuchsia

Geraniums

Bloempot campana

van 19,95 voor

10 voor

(roodsteen)

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Tia Maria
fles 0,7 l

Cointreau
fles 0,7 l

29,95

23,95

Di Saronno
Originale
The Italian taste
fles 0,7 l

24,95

DEKüYPER
A M M O t e a s

K O N I N K L I J K E D t S T I

Slijterij-wijnhandel

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 552713

[SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Jonge
jenever
De Kuyper

22,95

Aanbiedingen geldig t/m 20-5-2000

Bij ons zorgen

S E R V I C E EN V A K M A N S C H A P
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf
VJNflf i£| D

'DES WIS l» v l
Leo Westerhof: Telefoon 0575-551208

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208 b.g.g. telefoon 0575-552039

A.s. zondag Moederdag
Voor alle moeders

uiteraard een attentie
(reserveren gewenst)

Pannenkoekhuis 'de Vordense Pan'
Geopend dagelijks van 11.00-20.00 uur

Hengeloseweg 14 • 7251 PE Vorden • Tel. 0575-554195



Open dagen de Wiersse

Op de Wiersse vormen formele
en romantische tuinstijlen een
harmonische eenheid. Het on-
derwerp 'nieuwe natuur1 is op
het ogenblik actueel en discus-
sies over deze manier van na-
tuurontwikkeling zijn schering
en inslag. Maar er is niets nieuws
onder de zon, want op de Wiersse
wordt al eeuwenlang aan na-
tuurontwikkeling gedaan en is
de 'nieuwe natuur1 al minstens
tweehonderd jaar oud.

ledere generatie draagt bij aan het
proces van vernieuwing en verjon-
ging waardoor het voortbestaan
van de voor het terrein zo kenmer-
kende planten wordt gewaarborgd.
Een schat aan varens, mossen,

weidebloemen, heemplanten en
stinseplanten weet zich op de
Wiersse te handhaven. Koningsva-
rens omzomen de vijvers; lelietjes-
derdalen en dalkruid vormen
groene tapijten onder de bomen.
Het voorjaar is aangewezen tijd
om te genieten van deze flora, die
zich uitstrekt tot ver in het omrin-
gende Achterhoekse landschap.

16 ha. tuinen om het omgrachte
huis - fonteinen en beelden, moes-
tuin en verdiepte tuin, berceau en
pergola.

31 ha. landschapspark in een
300 ha. landgoed bestaande uit
kleinschalige Acherhoekse bossen,
weilanden, akkers, lanen en beken.

Ingang aangegeven bij km. 16,7
aan de N 319 van Zutphen naar
Winterswijk (tussen Vorden en
Ruurlo). Parkeren gratis. Vanaf NS-
station Ruurlo 5 km lopen (via de
landelijke Wiersseweg).

Open dagen 28 mei, l en 2 juni.
Honden niet toegelaten. Koffie on-
der de luifel van het koetshuis.
Ook open 16 en 23 juli; 22 oktober.

Rondleiding elke donderdag
1030 uur 18 mei t/m 14 septem-
ber voor een beperkt aantal lief-
hebbers, reserveren aanbevolen,
0573 451409 of fax 0575 556240,
ook voor afspraken van een groeps-
bezoek buiten de open dagen,
alsmede voor inlichtingen.

Streekarchivariaat
Regio Achterhoek
nu te vinden op Internet
Sinds kort is het Streekarchiva-
riaat Regio Achterhoek op het
Internet aanwezig. Voorlopig is
er alleen algemene informatie
te vinden zoals de openingstij-
den van de bronnen voor stam-
boomonderzoek.

Ook is er te vinden hoe die bron-
nen toegankelijk zijn; soms via de
index zoals die in de tijd van de ar-
chiefstukken werd gebruikt, soms
via een moderne integrale index.

In de nabije toekomst zal deze site
uitgebouwd worden met een alge

mene informatiepagina waarin
bijvoorbeeld gewezen wordt op
nieuw verschenen publicaties of
toegangen. Deze pagina zal ook ge
bruikt worden voor informatie
vanuit het Streekarchivariaat. Nog
dit jaar zal er een begin worden ge
maakt met het op het internet
plaatsen van inventarissen en ar-
chievenoverzichten.

Waar kan men informatie vinden?
www.rww.nl zoekweg cultuur,
zoekweg geschiedenis, Gelderse
geschiedenis -> Streekarchivariaat
Regio Achterhoek.

Mei: actiemaand Zonnebloemvakanties

Ruim 6200 zieken en
gehandicapten op vakantie
met de Zonnebloem
Ruim 6200 langdurig zieken en
zwaar lichamelijk gehandicap-
ten gaan dit jaar een weekje op
vakantie met de Nationale Ver-
eniging de Zonnebloem. Welis-
waar 50 meer dan vorig jaar en
ook absoluut een record, maar
bij lange na niet genoeg om
aan de overweldigende vraag te-
gemoet te komen.

De Zonnebloem verwacht onge
veer 10.000 aanmeldingen binnen
te krijgen en dus vallen ook dit va-
kantieseizoen weer veel aanvra-
gers buiten de boot. De Zonne
bloem hanteert daarbij het uit-

gangspunt dat zieken en gehandi-
capten die de meeste verzorging
en verpleging nodig hebben het
eerst voor een aangepaste vakantie
in aanmerking komen.

75.000 OVERNACHTINGEN
Meer dan 6500 vrijwilligers, onder
wie algemene medewerkers, art-
sen, diëtisten, fysiotherapeuten en
maar liefst 1400 verpleegkundigen
en ziekenverzorgenden staan dit
jaar garant voor een deskundige
verzorging en begeleiding van de
ruim 6200 zieke en gehandicapte
vakantiegangers. In totaal gaat het

om circa 75.000 overnachtingen in
door de Zonnebloem gecontrac-
teerde hotels en het eigen hotel-
schip 'mps de Zonnebloem'. On-
danks de belangeloze inzet van al
die vrijwilligers zijn de Zonne
bloemvakanties duurder dan 'ge
wone' vakanties. Dat komt vooral
door de noodzakelijke aanpassin-
gen en extra voorzieningen. Om-
dat bovendien veel zieken en ge
handicapten zijn aangewezen op
een uitkering, is zo'n vakantie
voor hen dan ook onbetaalbaar.

VAKANTIE-ACTIE
Daarom betalen de deelnemers
aan de Zonnebloemvakantie ge
middeld eenderde van de werkelij-
ke kosten en legt de Zonnebloem
de rest zelf bij. Om dat te kunnen
bekostigen organiseet de Zonne
bloern elk jaar in de maand mei de
'Actie Zonnebloemvakanties'.

Met deze actie, die dit jaar in de
week van 23 t/m 29 mei met een
grote publiciteitscampagne van
start gaat, roept de Zonnebloem
de Nederlandse bevolking op een
bijdrage over te maken op giro 145
ten name van de Zonnebloem Bre-
da. Op die manier kunnen ook
mensen die van intensieve hulp en
verpleging afhankelijk zijn, van
een onbezorgde en bovendien be
taaibare vakantie genieten.

Stickers

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

Route-netwerk Achterhoek compleet:

Mountainbikeroute
in de Achterhoek geopend
De Achterhoek is een fïetsge-
bied bij uitstek. Niet alleen voor
de recreatiefietser die een om-
metje of een hele dag wil fiet-
sen, maar nu ook voor de
'mountainbiker*. In het Waar-
devol Cultuurlandschap (WCL)
De Graafschap is in de driehoek
van Gorssel, Lochem en Borculo
een route van ongeveer 90 km
over hobbelige onverharde we-
gen en snelle fietspaden uitge-
stippeld en van routebordjes
voorzien.

Tevens is er een route-informatie-
folder van verschenen. Bij het uit-
zetten van de route is rekening ge-
houden met de wensen van alle
betrokkenen, enerzijds de grond-
eigenaren en natuurbescher-
mingsorganisaties en anderzijds
de gebruikers. De mountainbike
route is ontwikkeld om 'het kris
kras' veldrijden door de natuur te
gen te gaan. Door de 'mountainbi-
ker' te laten fietsen over een vast
traject worden kwetsbare natuur-
gebieden ontzien. Het parcours is
dusdanig uitgezet dat overlapping
met wandel-, fiets- en ruiterroutes
nagenoeg wordt vermelden.

ROUTEFOLDER
De routefolder geeft informatie
over de moeilijkheidsgraad, de ver-
houding onverharde/verharde weg
(90/10), praktische routeinforma-
tie en de gedragsregels. Voorts be
vat de folder een kaart met ingete
kende route, mogelijke startpun-
ten en verkortingsmogelijkheden.
Ook is een voorbeeld van het rou-
tebordje afgebeeld. De folder is te
koop bij de VWs in de Achter-
hoek. Hij is ook te bestellen bij
Achterhoeks Bureau voor Toeris-
me, Postbus 4106, 7200 BC,
Zutphen, tel. (0900) 2692888. De
routefolder is een uitgave van het
Achterhoeks Bureau voor Toeris-
me en kwam tot stand in samen-
werking met Recreatieschap Ach-
terhoek-Liemers, Vereniging Na-
tuurmonumenten en de ATB-ver-
enigingen. Het Waardevol Cultuur
Landschap De Graafschap verleen-
de financiële ondersteuning.

RUW TERREIN
'Mountainbikers', ook wel veld-
toerrijders of ATB-fietsers ge
noemd, hebben een voorkeur voor
sportief fietsen door de natuur
over onverharde paden met ver-
schillende ondergronden. De dich-

te bossen, grillige houtwallen en
rijke slootkanten vormen een ide
aal decor. De zojuist geopende rou-
te door het Waardevol Cultuur-
landschap De Graafschap is onge
veer negentig kilometer lang en
kan op drie locaties worden inge
kort. Het traject is gevarieerd en
doorkruist verschillende natuur-
gebieden met enkele steile hellin-
gen.. Starten k"an op ieder punt
aan de route. De routefolder be
veelt zes startpunten aan met rui-
me parkeervoorzieningen en hore
ca.

EINDE OVERLAST
ATB-fietsers staan nogal eens op
gespannen voet met natuurbe-
heersorganisaties en andere recre
anten, als wandelaars, toerfïetsers
en ruiters. ATB-fietsers maken im-
mers gebruik van paden door de
vrije natuur, waarmee zij schade
kunnen berokkenen aan kwetsba-
re gebieden. Door succesvolle be
middeling van het Achterhoeks
Bureau voor Toerisme en Recre
atieschap Achterhoek-Liemers tus-
sen de verschillende partijen is er
overeenstemming bereikt over het
te volgen tracé. Lokale ATB-vereni-
gingen zullen in het beheer en on-
derhoud van de route voor hun re
kening nemen.

ATB-ROUTENETWERK
COMPLEET
Met de opening van ATB-route De
Graafschap is het ATB-routenetwerk
in de Achterhoek (voorlopig) com-
pleet. In drie natuurgebieden zijn
nu gemarkeerde routes uitgezet.
De overige twee routes bevinden
zich in het Bergherbos in Montfer-
land en rondom Winterswijk.

De route in het Bergherbos bij 's-
Heerenberg heeft een lengte van
zesentwintig kilometer met door-
steekmogelijkheden van twaalf en
veertien kilometer. De route rond-
om Winterswijk is 45 km lang en
voert over onverharde paden door
de buurtschappen van Winters-
wijk. Ook van deze routes zijn be
schrijvingen verkrijgbaar bij de
VWs in de omliggende plaatsen.
Het ATB-project is een initiatief
van het Achterhoeks Bureau voor
Toerisme en het Recreatieschap
Achterhoek-Liemers in samenwer-
king met Waardevol Cultuurland-
schap De Graafschap en Winters-
wijk, gemeenten, diverse grondei-
genaren, natuurbeschermingsor-
ganisaties en ATB-verenigingen.

Kwaliteit hoog in het vaandel

Fleurig 2000, dé nationale
groenmanifestatie
Fleurig. De naam behoeft ei-
genlijk geen nadere introductie
meer. Sinds de start in 1993 no-
teren vele tienduizenden lief-
hebbers van groei en bloei dé
nationale groenmanifestatie
elk jaar met vette letters in hun
agenda.

Schitterende plantenshows, de
meest creatieve modeltuinen,
kunstzinnige uitingen en niet te
vergeten de zeer ongedwongen
sfeer hebben van Fleurig een suc-
cesnummer gemaakt.
Toch is de organisatie van Fleurig
er telkens in geslaagd de uitgave
van het jaar ervoor te overtreffen.
Daarom is ook de achtste uitgave
van Fleurig weer 'the place to be'
voor buitenmensen. Fleurig 2000
wordt gehouden van 13 tot en met
27 juli a.s. (zondags gesloten!) en
net als bij de edities 1995 en 1999
vormt Landgoed "De Schaffelaar"

in Barneveld het prachtige decor
van dé nationale groenmanifesta-
tie.

INSPIRATIE EN IDEEËN
Van kuipplanten tot fuchsia's, van
bamboes tot blauwe regen en van
siergrassen tot hortensia's en ro-
zen; de talrijke bloemen en bloei-
ende planten nemen vanzelfspre
kend ook bij Fleurig 2000 weer een
prominente plaats in. Hetzelfde
geldt voor de tientallen modeltui-
nen, waarin landelijke tophove
niers hun creativiteit en vakman-
schap etaleren. Mooi om naar te
kijken en een bron van inspiratie
voor mensen met groene vingers.

Leuke ideeën kunnen tevens wor-
den opgedaan bij de vele stands
met woon- en tuindecoraties. No-
viteiten, trends en 'evergreens'; er
is voor ieder wat wils, zelfs als u
over twee linkerhanden beschikt...



Een waterval van

voordeelprijzen
niet voor even, maar voorgoed!

RUNDERGEHAKT
kg
van voor

HOLLANDSE AARDBEIEN
500 gram
van ë£9 voor

99

AH WASMIDDEL
ultra of color
3 kg van £2£9 voor 14299

vanille, cappuccino
chocolades

650 ml

2 halen >»

788l
l betalen

4.39

ROZEN ASSORTI
20 stuks
van 4&90 voor

oo

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 08.00 • 20.00 uur

vrijdag van 08.00 - 21.00 uur/zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Maandag, dinsdag en woensdag:

sesam of maanzaad, 800 gram

halen Bm betalen!

Ook dat is Albert Heijn
aiMolenhoek, de winkelhoek van Hengelo

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

Erliiousiast van
sportieve

outdoorkleding?
^- *^

Ik'iu u ook /.o enthousiast vjn pret-

tig draagbare en sportieve ouuloor-

kleding? Wij wel, al jaren overi-

gens, het is y.clfs de specialiteit win

het huis. Bovendien is Record

Mode in Xutphen al van oudsher

hél adres voor engelse en Oosten-

rijkse herenkleding en specialist in

vele soorten waxkleding.

Beukerstraat 97, 7201 LC Xutphen

Telefoon (0575) 512124

Dé mode voor mannen!

Nieuw binnen:
diverse modellen

Openingstijden:
Donderdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-10.00 uur

Vrijdag:
10.00-12.00 uur en

13.30-21.00 uur
Zaterdag:

10.00-16.0O uur
Overige dagen op

afspraak.

Antiek-Curiosa Het Pakhuis 'Zoo^maibel
Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22401510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

"Sfe/
dat mijn
kind...

ook zo ziek en uitgehongerd was."

Violet (-"alkenburg vraagt uw aandacht

voor hulpouders voor kinderen in de

derde wereld. Met een klein bedrag

geeft u hen daarginds een toekomst...

Word hulpouder.
Helpen heeft

wél zin!

fij
Postbus 2480,1200 CL Hilversum
Tel.: (035) 628 49 84 Fax: (035) 623 76 10
E-mail: ics8euronet.nl Giro70730

GEEF EEN KIND DE
KANS VAN ZIJN LEVEN

VEENSTRA'S GOEDERENHANDEL
Heel weg/Va rsseveld 0315-241451 t/o de Radstake

20 SOORTEN
BODYWARMERS

blauw - zwart - groen - beige - rood

KATOEN - POLY/KATOEN - BEAVERNYLON

KINDERBODYWARMERS
rood en blauw,
luxe kwaliteit al v.a. maat 104

* UITGEBREIDE COLLECTIE FLEECE:

* FLEECE TRUIEN - FLEECE JACKS

* FLEECE BODYWARMERS

* GEEL - GROEN - ROOD - BLAUW - BEIGE - ECRU
BRUIN - ANTRACIET enz. enz.

U \ |H| \ zomer dagen

PRESENTATIE VAN DE

L I I D O H

WIN VOOR

FL 300,-
AAN LINDON

KLEDING. OF EEN

VAN DE 3 LEUKE

LINDON PRIJZEN.

WILT U WETEN HOE?

BEZOEK DAN ONZE

ZAAK!

CAMPAGNE
AANBIEDING: 8 T/M

T-SHIRT jf Fü

ROK FL.

SHAWL ƒ FL 15!

Kerkstraat 11 • Hengelo (Gld.)

Telefoon 0575-461235



14 mei
Moederdag

Verwen moeder eens met een fiets
of iets voor de fiets.

Wij hebben de nieuwste modellen
van Union in huis.

Ook hebben wij nog enkele
overjarige modellen met hoge korting.

Maar ook mandjes, tassen, tellers enz. enz.

FIETSSPECIALIST

Reind Zweverink
lekink 8 - Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-462888

't Is beroerd voor een ander,
maar een UNION loopt lichter

Voetbal

Open Dag de Vijfsprong
Het is al weer sedert april 1984
dat De Vijfsprong zich in Vor-
den vestigde als een klein be-
ginnend biologisch-dynamisch
bedrijf met de intentie uit te
groeien tot therapeutische leef-
werkgemeenschap.

Nu - anno 2000 - is men aangeko-
men op een punt dat vrijwel alles
gerealiseerd is van de plannen die
men toen had. Middels een open
dag op zaterdag 20 mei wil men
een ieder die geïnteresseerd is in
het werk, tonen wat er zoal gere-

aliseerd is en hoe men werkt op De
Vijfsprong. Langzamerhand en ge-
leidelijk aan heeft men een groei
kunnen realiseren op een schaal
waar men prettig met elkaar kan
werken en waar men op een rede-
lijke wijze produceert en tevens de
zorg kan verlenen aan allen die er
verblijven. Het programma voor
deze dag zal vooral voor veel af-
wisseling zorgen, met rondleidin-
gen, onthullingen, presentaties,
een café-restaurant en nog veel
meer. Men is welkom op zaterdag
20 mei.

Moederdag vlaai
een heerlijke aardbeien-bavaroisevlaai

10?5
nu

Grote vruchtenvlaai
of appelkruimelvlaai

nu

Waldkorn
heerlijk donker volkoren

met granen en zaden

5Onu

Zaterdag

Wittebolletjes
O halen O betalen

Elke donderdag

5 b roden vanaf 12?5

P.S. Klanten van Schurink: uw kassabonnen blijven
geldig, U kunt bij ons verder sparen. Wij starten vanaf

deze week met sparen van kassabonnen.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Er kan er maar één de echte zijn.

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

RKZVC - VORDEN 1-1
Vorden heeft de competitie afge-
sloten met een gelijkspel in Zieu-
went. Het ging voor een kleine
kans op het kampioenschap in het
geval Grol een uitglijder zou ma-
ken. Maar toen tijdens de rust be-
kend werd, dat Grol al een riante
voorsprong had, was de wedstrijd
gespeeld.
Vorden is op een gedeelde tweede
plaats geëindigd. Een uitstekende
prestatie van de geel-zwarten. Het
kan zich nu opladen voor de na-
competitie dat gaat om een plaats
in de 3e klasse van de KNVB. Ko-
mende zondag moet het aantre-
den tegen Rijnland.
Vorden trad aan zonder de ge
schorste basisspelers Wentink en
Enzerink en Ronnie de Beus we
gens ziekte.
De eerste kansen van de wedstrijd
waren voor Vorden. Ronald Visser
was zijn man herhaaldelijk te snel
af en dat leverde gevaar op voor
het doel van RKZVC. De zuiverheid
in de passes ontbrak om van echte
scoringskansen te spreken. Ronald
de Beus kopte een voorzet van
Mare Sueters net naast het doel.
Ronald Visser soleerde door de ver-
dediging en trok de bal van de ach-
terlijn voor op de meegekomen
Tijssen, die zijn schot geblokt zag.
Visser kreeg bij deze actie een elle
boog in zijn gezicht.
Slechts enkele minuten later werd
opnieuw Visser geveld door hard
ingrijpen en moest met een schou-
derblessure het veld verlaten. De
Vordense verdediging verkeek zich
een aantal keren lelijk op een hoge
voorzet, waardoor het voor het
doel van Hoevers gevaarlijk werd.
Ook de corners van RKZVC waren
gevaarlijk en daaruit kreeg Zieu-
went een aantal goede mogelijk-
heden tot scoren. Een hoge voor-
zet van Tijssen werd door Ronald
de Beus verlengd, maar Sueters
kwam juist te kort om de bal in
het doel de glijden.
In de 45e minuut was het toch Vor-
den die de score opende. Een steek-
pass werd door Sandor Verkijk
goed meegenomen en met een
prachtige stiftbal verraste hij keep-
er te Fruchte 0-1. ledere voetballer
droomt er van om zo te scoren.
Enkele minuten later was het al
weer gelijk. Erik Rakitov werd door
een Zieuwent-speler van achteren
aangetikt, hetgeen de scheidsrech-
ter ontging en zijn voorzet werd
door Krabbenborg snoeihard in de
kruising binnengeschoten 1-1.
Trainer Wolvetang ging verhaal
halen bij de scheidsrechter, doch
hij was onverbiddelijk. De tweede
helft zakte het peil van het voetbal
naar een bedenkelijk niveau. Er
stond niets meer op het spel en de
spelers wensten de wedstrijd zon-
der al te grote inspanning uit te
spelen. De ruststand werd tevens
de eindstand 1-1 en de puntende
ling was gezien het spelverloop te
recht.
Komende zondag wordt de eerste
wedstrijd uit gespeeld tegen Rijn-
land. De return is op donderdag 18
mei op het sportpark aan de Oude
Zutphenseweg

UITSLAGEN 6-7 MEI
Vorden Dl - Harfsen Dl 8-0; Gaz.
Nieuwland D4 - Vorden D2 5-2;
WHCZ El - Vorden El 2-6; Vorden
E2 - Zutphen El 1O€; Vorden E4 -
SHE E2 13-3; Vorden F2 - WHCZ F2
4-1; Vorden F3 - Zutphania Fl 10-1;
Vorden F4 - Warnsveldse Boys F4 0-
6; WHCZ F5 - Vorden F6 6-1.
Colmschate A2 - Vorden Al 1-20;
RKZVC l - Vorden 11-1; AZC 3 -Vor-
den 3 1-8; Vorden 6 - Be Quick 7 6-
2.

PROGRAMMA 13-14 MEI
Vorden D2 - Eefde Dl; Vorden El -
Erica El; SHE El - Vorden E2; Vor-
den E3 - Erica E3; Eefde E2 - Vorden
E4; Erica Fl -Vorden F2; Vorden Fl
- Dier. Boys Fl; AZC F2 - Vorden F3;
Eefde F2 - Vorden F4; Vorden F5 -
WHCZ F4; Vorden F6 - Brummen
F4.

Moederdag ontbijt aktie
In verband met Moederdag op
14 mei a.s. heeft Welkoop Vor-
den in samenwerking met Res-
taurant t Olde Lettink een leu-
ke aktie georganiseerd, name-
lijk een geheel verzorgd ontbijt
voor moeder.

Iedereen die op 12 of 13 mei bij
Welkoop Vorden een aankoop
doet, kan zijn / haar kassabon,
voorzien van de naam van de moe
der die een ontbijt verdient, in de
daarvoor bestemde ton depone-

ren. Uit alle ingeleverde bonnen
zal- een winnaar worden getrok-
ken en de desbetreffende moeder
zal op zondag 14 mei worden ver-
rast met een heerlijk ontbijt bij
haar thuis.
Behalve bovenstaande aktie helpt
Welkoop u ook met het vinden
van een passend moederdag ca-
deau. Het ruime assortiment perk-
planten en de speciale aanbiedin-
gen, bieden voor elke moeder wat
wils. (Zie ook advertentie elders in
dit blad.)

Steenderen Al - Vorden Al;
Zutphania BI - Vorden BI; Dier.
Boys Cl-Vorden Cl.
Reunie 3 - Vorden 3; Keyenb. Boys 3
- Vorden 5; Vorden 6 - Oeken 4.

RATTI l - BAARSE BOYS l
De laatste wedstrijd van dit sei-
zoen was een ironische. De nuum-
mer laatst tegen de nummer 1.
Baakse Boys was de vorige wed-
strijdronde kampioen geworden.
Bij de voorbereiding was het al
duidelijk dat Baak het allemaal
niet zo serieus nam.
Ratti daarentegen wilde graag wat
laten zien; voor de trouwe suppor-
ters maar ook voor een aantal spe-
lers die Ratti l gaan verlaten. Gui-
do Mullink en Alexander Kappert
vertrekken naar Vorden, Reinier
Hendriksen gaat lager voetballen.
Ook Hans Bos kreeg een "publieks-
wissel" in verband met zijn bereid-
heid om telkens Ratti's eerste keus
in het doel te vervangen. "Pu-
bliekswisser' is in deze echter
geen goed woord.
Ondanks alle goede bedoelingen
was het Baak dat de riemen aan-
spande. Ratti begon nog wel goed.
De kleine kansjes waren niet be-
steed aan Arnoud Willemsen en
Oscar Overbeek. Het was dan ook
Baak dat op voorsprong kwam. On-
voldoende ingrijpen van de Ratti-
defensie leverde het eerste doel-
punt op. Het tweede doelpunt
voor Baak was een misverstand
tussen de laatste man en de keep-
er van Ratti. Al met al goedkope
doelpunten, maar dat is wel waar
het om draait in het voetbal. De
ruststand was dan ook 0-2.
Na de rust was het vuur uit de be-
nen van de Ratianen. Dit resul-
teerde ook in de eind-uitslag: 0-7.
Ondanks de positieve instelling
om te blijven voetballen, een grote
nederlaag. Hiermee is het seizoen
voor Ratti afgelopen. Ondanks en-
kele complimenten voor het goede

voetbalspel van Ratti heeft het
niet het gewenste resultaat opgele-
verd. Echter met vertrouwen
wordt de toekomst tegemoet ge
zien.

SOCIÏ
UITSLAGEN
Warnsveldse Boys - Sociï 2-2; Erix 2
- Sociï 2 2-3; Be Quick 4 - Sociï 3 6-
3; Sociï 4 - Zutphen 3 2-2; Sociï 5 -
AZC 6 8-1.
Sociï B - Racke B 140; Sociï F - Selos
F1-2; DZC '68 F - Sociï F2 6-2.

PROGRAMMA
Longa '30 4 - Sociï 2; Epse 3 - Sociï
3; Sociï 4 - Warnsveldse Boys 5; So-
ciï 5 - Ratti 3.
Sociï B - Wolfersveen B; Sociï E -
Baakse Boys E; Doetinchem F - So-
ciï Fl; Sociï F2 - Doetinchem F6.

Tennis

UITSLAGEN COMPETITIE
TENNISVERENIGING
VORDEN
Zondag (senioren)
Heren 7e klasse Vorden l - Bergh l
1-5; Dames Ie klasse Nederweert l
- Vorden l 1-5; Gemengd 35+ 4e
klasse Vorden l - WTC 2 0-5; Heren
35+ 2e klasse Boerenhofstee l -Vor-
den l 1-A.

Zondag (jeugd)
Gemengd 4e klasse Gorssel 3 - Vor-
den l 1-7; Gemengd 4e klasse Vor-
den 2 - Dieren 4 3-5; Jongens 2e
klasse Rietstap l -Vorden l 5-1.

Zaterdag (senioren)
Heren 3e klasse Vorden l - Paas-
berg 2 3-3; Heren 5e klasse Nieuw
Hellewei 2 - Vorden 2 1-5.

Zaterdag (junioren)
Meisjes t/m 17 Winterswijk l -Vor-
den l 4-2; Meisjes t/m 14 Vorden l
- Bergh l 3-3.

Japanse tuin heeft iets
bijzonders
De Japanse tuin heeft altijd al
in de belangstelling gestaan.
Nu dit jaar Oosters een van dé
trends is, neemt die belangstel-
ling alleen nog maar toe.

Geen wonder, een Japanse tuin
heeft iets heel bijzonders. Iets van
die bijzondere sfeer kan men in ei-
gen tuin nabootsen met bijvoor-
beeld een grote sierpot met een ty-
pisch Japanse heester. Neem rho-
dodendron yakushimanum; een
plant met zo'n naam kan alleen
maar daar vandaan komen.
Rhododendrons zijn er in 'alle'
vormen en maten. Ook qua bloe-
men hebben ze van alles te bieden.
De meeste soorten worden in de
loop der jaren enkele meters hoog.
De vertegenwoordigers van de ya-
kushimanum-groep worden daar-
entegen niet veel hoger dan 75 cm.
Hierdoor zijn ze uitstekend ge-
schikt voor een plaatsje op het bal-
kon of terras. De compacte Rhodo-
dendron yakushimanum heeft
van nature dikke, roze 'dotten'
met bloemen. In knop zijn de bloe-
men nog donkerroze, waarna ze
geleidelijk gedurende de bloei
lichter kleuren. Er zijn yakushima-
num's in het geel, wit, rood en ve-
le tussenliggende tinten.

IN ELK POTJE PAST EEN
PLANTJE
Een mooi effect wordt verkregen
als de Rhododendron in een grote
pot komt te staan. Bij deze pot
kunnen enkele kleinere potten ge
zet worden met andere 'Japanse'
planten.
Zo zijn er lage bamboe-soortjes
(Pleioblastus), rotsheide (Pieris) en
ook Hosta's. Een dergelijke combi-
natie staat ook in de winter leuk
op een balkon.
Een set van een grote met één of
meer kleinere potten kan heel
leuk gegeven worden.

Wanneer men de planten koopt,
kan men er meteen mooie potten
bij passen. In de Japanse tuin kan
men het beste gebruik maken van
grote potten, gemaakt van grof
materiaal. Voor de kleur zijn don-
kere, natuurlijke tinten het meest
geschikt; mosgroen of donker-
blauw bijvoorbeeld. Een rustige te-
kening van Japanse tekens of bam-
boebladeren, maakt het geheel
compleet.

7TP: Rhododendrons groeien en bloeien
extra goed als ze in speciale rhododen-
drongrond staan. Deze is verkrijgbaar
bij uw tuinspecialist.



THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Jouw
beroep,
Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ DE
BEDRIJFSVERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging is dé
arbeidsbemiddelaar voor de agrarische

sector, bouw, grond-, weg- en waterbouw,
metaalsector, groenvoorziening en transport-

sector. Wij hebben plaats voor:

Technische medewerkers
Voor verschillende bedrijven wij op zoek naar technische mede-
werkers. Het betreft alle voorkomende werkzaamheden. Ben je
geinteresseerd in techniek, in de breedste zin van het woord, en
heb je een technische achtergrond? Reageer dan zeker.

Interesse? Bel de Bedrijfsverzorging, 0900-9896 en vraag naar

Sandra Bosman.

Medewerkers
varkenshouderij
Voor enkele varkenshouderijbedrijven zoeken wij medewerkers.
Het gaat om alle voorkomende werkzaamheden in de varkens-
houderij. Het betreft parttime vacatures bij verschillende bedrij-
ven. Een combinatie van meerdere bedrijven is tevens mogelijk,
zodat je fulltime aan de slag kunt. De beloning is goed (conform
CAO-Landbouw) en het betreft in de meeste gevallen een vast
dienstverband. Heb jij een opleiding LAS en/of MAS en enige

ervaring? Neem dan contact op.

Bel Rene Pot of Gerard Dibbelink, 0900-9896.

'arische
Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland

TJN1VÉ^X VERZEKERINGEN • ^
ONDERLINGE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ UNIVÉ OOST B.A.

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de

Algemene Vergadering
welke wij hopen te houden op woensdag 24 mei
2000 om 20.00 uur in hotel/restaurant Stege-
man, Dorpsstraat l te Laren (Gld.).

Agenda:
1. opening
2. notulen
3. medeling/ingekomen stukken
4. jaarverslag, rekening en verantwoording 1999,

voormalig Univé Gelre en voormalig Univé Hof
van Twente

5. premierestitutie en bestemming winst 1999,
voormalig Univé Gelre en
voormalig Univé Hof van Twente

6. bestuurszaken
7. subdistrictsvergadering:

jaarverslag Univé Verzekeringen 1999
8. rondvraag
9. sluiting

Het bestuur

van 49.95
nu voor

25.=
(EUR 11.34)

Bij aankoop van een paar schoenen

vanaf 100.- zelfs voor maar 1 O.=

IE5EN
SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel. (0314) 681378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel. (0575) 553006

www.Giesen.shoes.nl Giesen@Shoes.nl

v.o.f.

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

em
Tel. 0314-622267

s c h oo

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

Aspergeboerderij
'De Boskamp9

Te koop:

verse
asperges

MARCEL HALFMAN
Hengeloseweg 15. 7251 PB Vorden
Telefoon 0575-552480 of 551803

Opmars van biologische
akkerbouw en tuinbouw
in Oost-Gelderland

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar
De vraag naar biologische aard-
appelen, groente en fruit is in
Nederland groter dan het aan-
bod.

De prijzen die de agrariër krijgt
voor biologisch geteelde produc-
ten zijn dan ook gunstig en de in-
komsten van biologische akker- en
tuinbouwers zijn goed te noemen.
Het is niet verwonderlijk dat in de
Achterhoek steeds meer agrariërs
zich oriënteren in de biologische
landbouw.

Om agrariërs te ondersteunen om
gebruik te maken van de kansen
op deze groeimarkt hebben GLTO
Gelderland (Gewestelijke Land- en
Tuinbouw Organisatie), GAJK (Gel-
ders Agrarisch Jongeren Kontakt)
en de GMF (Gelderse Milieu Fede-
ratie) in samenwerking met het
landelijke BIOM-project van
PAV/DLV in de maand mei en juni
4 bijeenkomsten georganiseerd
voor Oost-Gelderland.
Deze zijn kosteloos en alle geïnte-
resseerden zijn hier van harte wel-
kom.
Het programma van de oriëntatie
biologische akker- en tuinbouw in
Oost-Gelderland bestaat uit:
Wo.-avond 17 mei, Dorpscentrum
te Vorden, informatieavond over
de kansen van bedrijven in Oost-
Gelderland met diverse sprekers
en informatiestands.

Wo. avond 7 juni, Biologische
Tuinderij van Wim Schoemaker,
Warnsveld, open avond-bedrijfsbe-
zoek, met deskundige begeleiding.

Do. avond 15 juni, Biologische Ak-
kerbouwbedrijf van Jopie Duijn-
houwer en Heleen Hennink, te
Deventer, open avond-bedrijfsbe-
zoek, met deskundige begeleiding.

Di. middag 27 juni, informatie
marktmiddag, biologisch akker /
tuinbouwbedrijf van Erik Smeenk
en Wilma Kraaij te Wehl, met pre-
sentatie -van bedrijven, groothan-
dels op het gebied van afzet en an-
dere organisaties.

In de supermarkten is nu rond de
5% biologisch van alle aardappe
len, groente en fruit en dit zal de
komende jaren volgens het CBL
(koepelorganisatie NL. supermark-
ten) doorgroeien tot ca. 10%. Een
goed voorbeeld zijn biologische
aardappelen met het EKO-keur-
merk. Deze zijn tegenwoordig
overal te verkrijgen. In 1999 is de
vraag in NL. verdubbeld t.o.v. 1998.
Om aan deze vraag te kunnen vol-
doen wordt een groot deel geïm-
porteerd vanuit het buitenland.
Daarnaast beginnen steeds meer
bedrijven met het verwerken van
biologische akkerbouwgewassen.

Zo is De Suiker Unie begonnen om
biologische suikerbieten om te zet-
ten in biologische suiker. Farm fri-
tes zet een lijn biologische frites in
de markt zetten Avebe produceert
tegenwoordig ook biologische
aardappelzetmeelproducten.

Een uitgebreid programma en in-
formatie is op te vragen bij: GLTO,
GAJK, GMF; tel. (026) 351 50 69
(Stephan Steverink / Antoinette
Jansse).

DRUKKERIJ
WEEVHIS
VORDEN - TEL 0678 651010. FAX 661086. BBS 664040
NIEUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 7280 AA

CONTACT
het échte plaatselijke

weekblad

m

M
M
M

m

m
:¥:

STREEKRADIO
Postbus 115
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Internet:

7250 AC Vorden
0575-556560
0575-556560
info@achterhoekfm.nl
www.achterhoeklm.nl

Streekradio Achterhoek FM verzorgt programma's voor Vorden, Ruurlo en omstreken. Omdat we
bezig zijn om ons uitzendgebied en programmering uit te breiden, zijn we op zoek naar een aantal

vrijwillige
medewerkers

die de volgende werkzaamheden willen doen:
TECHNIEK, PRESENTATIE, SPORTVERSLAGGEVER,
TELEFOONDIENST, LOCATIEWERK

Als u interesse heeft in één van deze functies, meld je dan aan als vrijwillige medewerker.

Vorden & omstreken
Ruurlo & omstreken
Mariënvelde

FM 105.4 • Kabel 87.5
FM 107.1 • Kabel 87.5
Kabel 98.4

Kom op, meld je aan als vrijwillige medewerker,
want radio maken is leuk.



'Jungle Fun' voor
Vordense moeders
Aan de moeders uit Vordeii wordt dit
jaar, in het teken van moederdag, extra
aandacht besteed door de Vordense On-
dernemers Vereniging.

Er worden zaterdag 13 mei om moederdag
te vieren tweehonderd 'jungle fan' pluche
beesten, die gevangen zitten in een kooi, uit-
gedeeld. Het evenement vindt plaats op het
gazon naast de kerk.

Op deze zaterdag loper en twee picolo's op
stelten door het centrum van Vorden. Zij de
len actiekaarten uit aan de moeders. De ac-
tiekaarten worden vanaf 11 mei ook uitge-

deeld door Vordense ondernemers. Eenmaal
in het bezit van een actiekaart mogen de
moeders op het podium komen. De actie
kaart wordt omgewisseld voor een sleutel.
En met een beetje geluk, door een passende
sleutel te hebben, kan de moeder één leuk
pluche beest uit de kooi bevrijden.

Dit is de tweede actie van het jaarprogram-
ma dat bestaat uit vijf acties, bestemd voor
de klanten van de Vordense ondernemers.

Op zondag 3 juni vindt het derde evenement
plaats. Tijdens een extra koopavond trekken
dan dweilorkesten door Vorden.

Toertocht voor ervaren én gelegenheidsfietsers

GGNet-toer start met volledig
vernieuwd parcours
Op 13 mei aanstaande wordt voor de ne-
gentiende keer de GGNet-toer verreden.
In de loop van de jaren heeft deze fiets-
teer landelijk naam en faam verworven.
DeNederlandse Fiets- en Toertochtunie
(NFTU) waardeerde de tocht met twee
sterren in de hoogste categorie. Vanwege
de uitstekende organisatie, een ruime
accommodatie, de prachtige routes en
niet te vergeten de wereldberoemde ge-
haktbal is de toer een must voor de fiets-
liefhebber.

Het parcours van de GGNet-toer is dit jaar
volledig vernieuwd. De prachtige routes voe-
ren dooor de velden van Liemers en de heu-
vels en bossen van de Gelderse Achterhoek.
Voor de 'bijna-profs' is er klimwerk in Montf-
erland en Hoch Elten. Uiteraard is er keuze
uit verschillende afstanden. Alle routes zijn
duidelijk gepijld.

De 'gewone' fietsers en trimmers kunnen
deelnemen aan de 50 kilometer-route en de

echte liefhebbers kunnen zich inschrijven
voor een afstand van 90 kilometer. De erva-
ren en getrainde toerfietser wacht het tra-
jectvan 145 kilometer. Dit is een combinatie
van het klimwerk in Montferland en de
fraaie route door de Achterhoek.

Het startpunt voor alle afstanden is 's mor-
gens het Psychiatrisch Spectrum Gelderland
Oost aan de Vbrdenseweg 12 in Warnsveld.

De GGNet-toer die vroeger 'Spectrumtoer'
heette, is een initiatief van het Psychiatrisch
Spectrum Gelderland Oost, dat nog steeds
verantwoordelijk is voor de organisatie.

Nu het Psychiatrisch Spectrum deel uit-
maakt van een samenwerkingsverband met
andere instellingen in de regio, is de tocht
omgedoopt tot 'GGNet-toer'.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Gerrit
Kramer, telefoon overdag: (0575) 58 24 14,
's avonds (0575) 52 14 74.
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Spoorstraat 28, Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 00

Open: ma. 13.30 u. - 17.30 u. / di. t/m vrij. 9.00 u. - 17.30 u.
(vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. -13.00 u.

13 mei: feestelijke opening
EKOrecreatie in de Graafschap!
Vijf biologisch werkende boerenbedrij-
ven in de Graafschap hebben gezamen-
lijk een recreatief aanbod ontwikkeld.
Dit varieert van informatiebord, pick-
nickgelegenheid, huisverkoop, rondlei-
ding op afspraak, mogelijkheid om wat
te drinken, tot camperen bij de boer.

In een fraai uitgevoerde folder (gratis ver-
krijgbaar op de bedrijven en bij lokale VWs)
kan men precies zien wat ieder bedrijf te
bieden heeft. Bovendien zijn een aantal
mooie recreatieve routes aangegeven om
van het één naar het andere bedrijf te komen.

Op zaterdagmorgen 13 mei, landelijke fiets-
dag, wordt dit project 'EKO-recreatie in de
Graafschap' officieel geopend. De feestelijk-
heid vindt plaats op het biologische melk-
geitenbedrijf 'Groot Windenberg', Rommel-
derdijk 2 in Vorden. Men is van harte wel-
kom voor een kop koffie of thee met gebak.
De wethouder van o.a. landbouw, recreatie
en toerisme, mevrouw Mulderije van de ge-

meente Vorden zal een eerste exemplaar van
de folder "Tussen de bedrijven door" in ont-
vangst nemen.

De boerin geeft een rondleiding op het be-
drijf: jonge geitjes, een kijkje in de
(melk)stal, boerderijwinkel en kaasmakerij
zijn hier onderdeel van. Aan het eind van de
rondleiding krijgt men een heerlijk ijsje be-
reid van eigen geitenmelk. Voor de kinderen
is er een hoekje waar ze een mooie boerde
rijkleurplaat kunnen kleuren.

Men kan vandaag nog drie biologische be-
drijven uit de folder bezoeken: men kan een
kijkje nemen in de boerderijwinkel bij het
gemengd bedrijf 'De Vijfsprong', Reeoord-
weg 2 in Vorden. Melkschapenbedrijf 'De
Kooihoek' geeft een rondleiding, Exelseweg
6 in Laren.

Ook kan men voor een rondleiding terecht
bij groente en fruitbedrijf 'Het Boshuis',
Boshuisweg 8 in Vierakker.

Eliesen Electro Baak
bestaat 65 jaar!
In de bekende winkel van
Eliesen Electro aan de
Zutphen-Emmerikseweg
in Baak heeft men de af-
gelopen weken veel werk
verzet om de winkel een
nieuw gezicht te geven.

"Een nieuw gezicht omdat
we een toonaangevende
winkel willen blijven in de
regio", aldus Jakie Eliesen,
"en omdat we het 65-jarig
bestaan van ons bedrijf niet
ongemerkt voorbij willen la-
ten gaan".

Nadat de Expert-winkel van
Eliesen in Zutphen in febru-
ari 2000 in nieuwe stijl
groots heropend werd, is
het nu de beurt aan de win-
kel waar het allemaal begon.

In 1935 begonnen mijn ou-
ders in een houten winkel-
tje van 20 m2. Inmiddels is
dit uitgebouwd tot een win-
kel oppervlakte van 550 m2
en een magazijn, kantoor
en werkplaats ruimte van
meer dan 600 m2.

De Expert-winkel in Zut-
phen staat onder leiding
van de derde generatie nl.
zoon Mathijn.

Bezoekers van de fraai inge
lichte winkel realiseren zich

meestal niet dat er achter
de schermen van alles ge
beurt. Het bedrijf voert bij-
voorbeeld bijna alle repara-
ties zelf uit en beschikt over
meerdere werkplaatsen.

De werkzaamheden worden
uitgevoerd onder zeer stren-
ge Uneto CES (consumenten
elektronika service) voor-
waarden. Eliesen is een van
de weinige bedrijven in het
oosten die aan deze strenge
eisen voldoet om dit keur-
merk te mogen dragen.

De klanten van het Baakse
bedrijf zijn afkomstig uit de
hele regio. Hoe komt dit ei-
genlijk? Het antwoord van
Hennie Eliesen is kort. Ons
motto is lage prijs, een goe
de service en een breed as-
sortiment.

Als je dat allemaal bied is de
klant best bereid om een
eindje te rijden.

Vanaf 11 mei a.s. wordt het
feest gevierd. "We beginnen
dan met een feestelijke
Open Huisshow met specta-
culaire aanbiedingen en bij-
zondere verrassingen", al-
dus een trotse Eliesen,
"maar we bestaan een jaar
lang 65 jaar, dus we zullen
de consument een jaar lang
blijven verrassen met aan-
sprekende activiteiten!"

VICO COMFORT zelfde fiets als de PERFEKT
maar met extra lage instap - gel zadel Nexus 7 versie

KLEUREN
blauw, groen en
smaragd zwart/borniet

FRAMEHOOGTEN
Heren Dames
57/61/66 54/57/61

PLUSPUNTEN COMFORT:

RVS velgen
Nexus 7 versnellingsnaaf

Anti slip-pedalen
Extra sterke spaken achter RVS

AXA SL7 veiligheidsslot
Linea stuurpen (verstelbare stuurbocht)

Krachtpatser voor iedere dag. Een
absolute topper. Veiligheid, kwaliteit
en comfort z i jn verenigd in deze
lichtlopende fiets. Door zijn stevige
en solide bouw is deze fiets bijzon-
der geschikt voor veelvuldig gebruik.
Elke dag mee naar school of naar
het werk. En sterk genoeg om de
boodschappen te dragen.. Stevig
frame. Versterkte achterspaken.
Viermaal gelakt en gemoffeld. En
afgewerkt met een keiharde transpa-
rante laklaag. Dat zijn de onver-
woestbare voordelen van deze
krachtpatser. De Vico Comfort is
verkrijgbaar met een zeven versnel-
lingsnaaf in combinatie met roller-
brake.mr
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DE FIETSSPECIALIST Dorpsstraat 12 • Vorden • Telefoon 0575-551393



Verwen moeder met
Moederdag

Grote keuze uit:

tuinmeubelen
kussens

ligbedden
enz. enz. enz.

Ook hebben wij vele cadeau-artikelen

Dit alles kunt u vinden bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.)

Telefoon 0575-462139

Moedes
De Hortensia is
een fleurig

plant In blauw,

en Wit mdusfefint

Geraniums zorgen nog
altijd voor een

bloemenzee In
uw tuin en potten.

Staand, keuze
uit diverse kleuren.

Glazen vaas met
metalen houder
en kaars van

4 voor maar...(f'(/</Q~
.€4,55

4 mei Moederdag!

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Speciale Moederdagtip!

Bij ons originele

gezondheids-
sandaal
met verwisselbaar voetbed

• Altijd fris
• Machine wasbaar (30 °C)
• Ondersteunend, masserend
• Voetstrelend
• Modieus

Actieprijs f 99,00
Zie verder ons grote assortiment

V.O.F. KLOMPENFABRIEK

Uilenesterstraat 10a
® 7256 KD Keijenborg

internet www.sueters.nl

keukens-tegels-sanitair
natuursteen-rolluiken

Spoorstraat 28, Ruurio Open: ma. 13.30 u. -17.30 u. / di. t/m vrij. 9.00 u. -17.30 u,
Tel. (0573) 45 20 00 (vrij. koopavond) 19.00 u. - 21.00 u. / zat. 9.00 u. -13.00 u,

Aalten - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Eibergen - Goor
Haaksbergen - Hardenberg - s-Heerenberg - Hengelo

Deze week geldt

voor alle lingerie,

ondermode en

nachtmode:

Het
tweede
artikel

voor de
HELFT
van de

prijs !!!
(van het artikel met de laagste

prijs betaalt u de helft)

aktie
loopt
tot en met
13 mei mode voor het héle gezin

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



Vordense
Ondernemers

ereniging

Vordense Ondernemersvereniging
organiseert:

MOEDERDAG

11.00 15.00

moeders bevrijden dieren
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