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Kampioensbeker voor elk personeelslid!

Da Vind International B.V.
haalt 1000ste klant

^=^

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

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

Ieder mens, ieder bedrijf heeft
zo zijn eigen methode om bij
een behaald resultaat een vorm
van blijdschap te tonen. De één
doet het geruisloos, de ander
geeft een receptie of men
maakt zijn personeelsleden tot
ware kampioenen.

Toen onlangs "Da Vinci Internatio-
nal B.V." in Vorden (een bedrijf dat
sofware pakketten voor de kap-
persbranche ontwikkelt) haar
1000ste klant binnenhaalde zei al-
gemeen directeur Jim Heersink
(die samen met vennoot Jan de
Groot genoemd bedrijf runt) tegen
zich zelf: "Duizend klanten, toch
wel een magisch getal, daar moet
ik "iets" aan doen.

Een feestje geven? Toch maar niet,
ik ben geen feestvierder. Weet je
wat, we geven ieder personeelslid
een persoonlijke beker met daarin
haar of zijn naam gegraveerd. Om
iedereen het gevoel te geven " wij
zijn kampioen geworden". Wan-
neer geven we die beker? Stom toe-
vallig hadden we werkoverleg op
het moment dat bekend werd dat
de 1001e klant een feit was. Een
goede gelegenheid om de bekers
(15) te overhandigen met daarbij
als achterliggende gedachte, we
zijn de duizend gepasseerd, we
richten ons nu op de volgende
stap, verdere uitbreiding van het
klantenbestand. Het personeel
vond het schitterend om zo'n
prachtige beker ("iets kleiner" for-
maat de Europacup I, beter be-
kend als de beker met de grote
oren, red.) te mogen ontvangen.

PERSONEEL KAN TROTS
OP ZICH ZELF ZIJN
De beker symboliseert dat de men-
sen trots op zich zelf mogen zijn.
Trots op wat ze bereikt hebben.
Neem bijvoorbeeld Tino Brink, de
medewerker die het langst bij ons
in dienst is. Toen hij in 1997 bij

ons kwam werken zij hij op gege-
ven moment tegen mij "zeg Jim de
inkjet patroon van de printer is op,
mag ik die van jou even lenen. Let
wel, zo'n inkjet kostte toen circa
zestig gulden. Tino dacht, bij welk
bedrijf ben ik in hemelsnaam te-
recht gekomen? Nu in 2004 is hij
nog steeds verrukt over het en-
thousiasme dat ik in het bedrijf
steek. En dat is toch prachtig!", al-
dus Jim Heersink.

De veer die hij zijn personeel op de
hoed steekt, klinkt gemeend uit de
mond van de man, die zijn mede
werkers liefdevol "mijn kinderen"
noemt. Niet wat overdreven? zo
vroegen wij hem! "Helemaal niet",
zo antwoordde Jim Heersink reso-
luut. Wat ik er mee bedoel?. Je ei-
gen kinderen probeer je voor later
zoveel mogelijk "bagage" mee te
geven. Personeel zie ik niet als
ondergeschikten. Ik wil ze graag
rijker van geest maken. Als ze bij
mij, om welke reden dan ook weg
willen, bijvoorbeeld een nieuwe
uitdaging willen zoeken, dan wil
ik graag dat ze later zeggen, ik heb
bij een topbedrijf gewerkt. Ik wil
dan ook graag de contacten met
hen blijven behouden. Wat ik be-
langrijk vind, de oprechtheid van
onze medewerkers. Laat ik het zo
formuleren, de eigen inbreng is
de cultuur van ons bedrijf!

Terugkomend op de kampioensbe-
kers zegt Jim Heersink: " In feite
zouden onze klanten een beker
moeten krijgen, want zij zijn na-
tuurlijk de echte kampioenen,
want de klant daar gaat het ten-
slotte om", zo zegt de man die ooit
zijn vader als kapper opvolgde. De
kapsalon aan de Zutphenseweg is
er nog altijd, met dit verschil dat
de scepter thans wordt gezwaaid
door Beppy, de echtgenote van
Jim. Hij zelf kon op gegeven mo-
ment zijn ei niet meer kwijt in het
kappersvak. Hij wilde meer, voelde
zich eigenlijk geen kapper, maar
een ondernemer. Zijn liefde voor
de kappersbranche bleef, dat wel.

In 1994 begon hij met het ontwik-
kelen van het software program-
ma "Salondisk". In 1995 richtte hij
het bedrijf "Da Vinci International
B.V." op. De naam koos hij omdat

Da Vinci ook de uitvinder was van
de schaar, een niet te missen attri-
buut voor de kapper. Jim Heersink
begon een franchise onderneming
in de kappersbranche. In 1997
stapte hij er uit. Zegt hij:" In die ja-
ren ben ik bezig geweest met tal
van activiteiten en avonturen.
Door gebrek aan kennis ben ik
toen wel een miljoen kwijt ge-
raakt. Daar leer je van. Ik stond
met de rug tegen de muur. En als
je tegen de muur staat, kun je niet
verder achteruit, dus moest ik wel
vooruit! Ik ben altijd positief geble-
ven. Ik had natuurlijk de mazzel
dat ik de taal van de kapper sprak.
Eigenlijk wist ik wel waar in de
branche behoefte aan was.

TRUC AANGELEERD
Ik heb mij zelf een trucje aange-
leerd, je moet namelijk niet iets
verzinnen wat je zelf belangrijk
vindt, maar gaan kijken wat wil de
klant, wat "voelt" de kapper. Eén
ding was mij wel duidelijk, de kap-
per werd op gegeven moment gek
van al het gezeik, administratie
bijhouden, arbo, regelgeving, een
boel paparassen e.d. Een kapper
wil in feite maar één ding en dat is
waar hij goed in is, namelijk het
knippen! Ons bedrijf wil het de
kapper gemakkelijker maken. Daar-
voor het ik het woord "MOL" geko-
zen (Makkelijk, Oplossend, Leuk)
zo zegt Jim Heersink.

De markt in Nederland kent circa
13.500 kappers. Een stabiel aantal.
"Da Vinci Internationaal B.V" is de
grootste software partner van de
kapper in Nederland, makers van
P.C. Coiffure (een kassa program-
ma) en de Anko Salon Disk.

In totaal 15 man personeel en een
jaaromzet van 1,2 miljoen euro ex-
clusief BTW en met 40 procent
marktleider in Nederland. Jim
Heersink: "In totaal zijn er nog
6250 kapperszaken in Nederland
te automatiseren. Daar willen wij
er toch wel 5000 van hebben. Ei-
genlijk willen we dat 80 procent
van alle geknipte haren in Neder-
land in een Da Vinci computer te-
recht komen!
Ik ben ervan overtuigd dat we dit
streven halen. Wij zijn momenteel

bezig met een kappers website.
Dat betekent voor de kapper dat
hij voor zijn branche op het inter-
net terecht kan. Wij verzorgen de-
ze website voor de kapper. Voor
een abonnement van slechts 45 eu-
ro krijgt de kapper alle informatie
voor de software", aldus Jim Heer-
sink die zich binnenkort ook op de
Spaanse markt gaat begeven. "Zij
hebben ons daarvoor benaderd".

Zelf is Jim Heersink 60 dagdelen
per jaar in touw om verschillende
netwerkbijeenkomsten te bezoe-
ken. "Deze contacten leveren
"goud" op. Je zult mij trouwens
niet zien bij busïnessclubs waar
gedronken wordt.

Ook zeer belangrijk, de kappers-
beurzen, het ene jaar in Rotter-
dam, het andere jaar in het Belgi-
sche Kortrijk. Ik zoek overal op de
beurs contacten met de beslissers
in de kappersbranche", zo zegt Jim
Heersink. Hij noemt zich zelf een

"posimist". Dus niet praten over
een half miljoen werkelozen in
Nederland, maar zeggen 93,4 pro-
cent van de mensen heeft wel een
baan! Hoewel geen voetbalkenner,
wijst Jim Heersink op de nu al
legendarische nummer 14, Johan
Cruyff en zijn stelregel "Ieder na-
deel hep zijn voordeel".

Altijd kijken naar de positieve in-
stelling in het leven", zo stelt hij.
Hij heeft verschillende namen op
de website vastgelegd waaronder "
Geen gezeik, iedereen rijk". In
2002 kreeg Jim Heersink de "Focus
Award 2002", omdat zo schreef de
jury in haar rapport" Jim Heersink
is een creatieve ondernemer met
een verfrissende kijk.

Het beleid dat hij uitstippelt wordt
gekenmerkt door een sterke fo-
cus", aldus de jury. Jim voegt hier
nog enkele wijze woorden aan toe:
"Denk nooit dat je er bent, want
dan ben je er geweest"!!

In verband met bedrijfssluiting op 2e Pinksterdag 31 mei a.s.
verzoeken wij berichten en advertenties in te leveren uiterlijk

vrijdagochtend 28 mei 9.00 uur bij de bekende adressen.

De redactie van Weekblad Contact.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 30 mei Pinksteren 10.00 uur ds. J. Kool (bevestiging van ambtsdragers).

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 mei Pinksteren 10.00 uur ds. A. Hagoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 mei Pinksteren 10.00 uur ds. D. Westerneng (bevestiging van
ambtsdragers); 19.00 uur ds. B.J. heusinkveld (Daarle), ruildienst.

RJC kerk Vorden
Zondag 30 mei Pinksteren 10.00 uur Woord- en Coummnieviering,
W. Matti m.m.v. 30+ koor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 29 mei 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 30 mei 10.00 uur Woord- en Coummnieviering m.m.v. dames-
/herenkoor; 15.30 uur Mariaviering met Oude Nederlandse en Grego-
riaanse gezangen.
Maandag 31 mei 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. dameskoor.

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

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

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

Tandarts
29-31 mei (Pinksteren) R.C. Boersma, Vorden, telefoon (0575)
55 19 08.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 1130-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Vorden: Zutphenseweg l c, tel. 0900-6228724 (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar. Spreekuur maandag t/m donderdag van 8.30-
9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. 0900-3856 (lo-
kaal tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk tel. 0900-6228724 (lokaal tarief).

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 13.30-20.00 uur, woensdag
13.30-1730 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 10.00-12.00
uur en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0544) 48 23 23.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV, tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.y.O.) Gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV, Nieuwstad
32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40, 7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekrinKen.nl

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

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

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

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

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

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

• Frankrijk (Bourgogne). Te
huur fijn vak.huis, pracht uit-
zicht, zeer rustig wandelge-
bied. V.a. € 345,- voor 2 tot 4
pers. G. Veldhuis, tel. 0033 3
86786463 (Nederlands).

• Te koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Tol-
dijk, tel. (0575)46 16 70 of 46
3743.

• Gewichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
bij Herbalife. Probeer het ook!
Bel uw onafhankelijke Herbalife-
distributeur. Bianca te Veldhuis,
telefoonnr. (0575) 46 48 82
www.healthyandlife.nl

• Wandelen met GEA VOET-
TOCHTEN in Tsjechisch Bo-
heems Nat. Park. (650 km vanaf
Ned. grens). Wandelweek €
235,-: 17 juli en 14 aug. 19 juni
voor ouderen. 12-daagse trek-
tocht (met bag. vervoer). €
395,-: 12 aug. Tel. (0575) 45 17
18 / (06) 512 545 78. www.voet-
tochten.net.

• Te koop: nest mooie Jack
Russell pups. 3-kleurig, laagbe-
nig, ingeënt en ontwormd. Groot
Roessink, tel. (0575) 46 15 25.
Hengelo G.

• Museum voor Heiligenbeel-
den. Geopend 1e en 2« Pinkster-
dag van 11.00 uur tot 17.00 uur.

\^ VASTGOED
uw makelaar

voor deze regio.
Telefoon (0575) 44 13 31
www.loman-vastgoed.nl

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

stylingbureau

Verhuizen, bouwen
of verbouwen?
Zoekt u een andere
indeling en inrichting
voor uw huis of tuin?

Wij voorzien u van
ideeën en originele
oplossingen.
Wij adviseren op het
gebied van meubels,
kleur, licht enz.

Bel voor info:

Ineke Bennink
0544 373409
Nelly Carter
0544375156

www.in-stijl.nl

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

• Te koop: vouwwagen Scout
Routier. 4-6 pers. Incl. Porta
Porti, fietsdrager, bermkeuken.
Vraagprijs: € 300,-. Tel. 46 40
69.

• Wij, hr. J.W. Jurrius en mw.
W.H. Jurrius-Fontein, zijn ver-
huisd per 9 mei 2004 van Ruur-
loseweg 96-98 te Kranenburg
naar Koppelenburgerweg 2,
6971 AM Brummen. Tel. (0575)
56 70 04.

• Te koop: aardbeien, dage-
lijks vers geplukt. F. van Ame-
rongen, Schuttestraat 14, Vor-
den, tel. (0575) 55 64 08.

• Museum voor Heiligenbeel-
den. Geopend 1e en 2e Pinkster-
dag van 11.00 uur tot 17.00 uur.

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

• Welke jongen van ca ± 15
jaar wil 3x per week 's avonds
± 19.30 tot ± 21.00 uur komen
helpen met bijvullen van de
winkelwagen. Jan en Elly
Teeuwen, tel. 55 37 75.

• Werkende jonge vrouw
zoekt woonruimte in Vorden
en omgeving, liefst landelijk
gelegen. Tel. (055) 5215549.

• Gevraagd: meisje voor huis-
houdelijke hulp voor op de
zaterdagmorgen. Tel. (06) 12
66 41 78.

• Te koop: hooi van 2003 1A
kwaliteit. Zeer geschikt voor
paarden. Tel. (06) 50 62 47 86.

Bij De Groenteman Vorden
Reclame week 22

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

Tuin-
sproei-

artikelen
een Enorm

assortiment

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

Bolero Salade

200 gram

Dubbelrood extra lekker

Nieuwe Oogst
' Geschrapte kriel

kilo

Grapes »të9

De Groenteman Vorden
Freddie Letink

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

KWALITEIT KENT GEEN TIJD!

Wij wensen u smakelijke en zonnige
Pinksterdagen toe

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

Vlaai van de week:

Hazelnootslagroomvlaai
6-8 stukken € 5.95

Dinsdag = brooddag

3 bruin tijger broden € 4.00

Pinksteraanbiedingen:

Pinksterslofje
t kersen-pistache vulling € v.

Appel-kwarkstukje
€1.45

Kijk voor nieuws ook op:

www.contact.nl

Dagmenu's
26 mei t/m 1 juni 2004

ophalen € 6.25
of bij ons opeten € 7.50

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

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

Woensdag 26 mei
tomatensoep / tafelspitz met spinazie en rösti aardappels en bieslook

Donderdag 27 mei
Hollandse biefstuk met aardappels en groente / tiramisu en
slagroom

Vrijdag 28 mei
paddestoelensoep / spare ribs met zigeunersaus, aardappels en
salade

Maandag 31 mei 2' Pinksterdag:
geopend van 11.00 uur t/m 22.00 uur, geen dagmenu

Dinsdag 1 juni
wiener scnnitel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom

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

lunch, huisgemaakte gebaksoorten.

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

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

Wendie en Thomas



Onze liefde kreeg handjes en voetjes...

J; Op 16 mei 2004 is geboren onze prachtige zoon

Djurre Symen
Hij weegt 4315 gram en is 52 centimeter lang.

André en Ingrid Karmiggelt-Bosch

Biesterveld 26
7251 VS Vorden
0575-554148

... een toevallige ontmoeting,
en gelijk stapelverliefd.

Wij gaan trouwen!

Bernard Mensink

Chiva Sueters

treden in het huwelijk op 28 mei 2004.

Iedereen die dit met ons mee wil vieren is van
harte welkom op onze receptie v.a. 15.30 uur
tot 17.00 uur aan de Tentendijk 2 te Hengelo
Gld.

Ons adres:
Abbinkdijk 1
7255 LX Hengelo Gld.

Op vrijdag 4 juni 2004 hopen wij met onze kin- ,
deren en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk
te herdenken

Wim Schoemaker
en

Toos Schoemaker-Schoneveld
Wij houden receptie op zaterdag 12 juni a.s. j
van 15.30-17.00 uur in restaurant "de Bogge-
laar", Vordenseweg 32 te Wamsveld.

Dennendijk 9
7231 RD Warnsveld

Uw advertentie in Weekblad Contact
valt beter op!

GRAFSTEENSPECIALIST

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

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

Na een leven gekenmerkt met mooie herinneringen,
maar ook veel eenzaamheid is van ons heengegaan
onze buurman en neef

Bertus Wentink

* 26 juli 1921 119 mei 2004

Vorden: Henk en Wil Groot Enzerink

Vorden: Marie en Herman Gosselink

Vorden, Zorgcentrum "De Wehme"

Correspondentieadres:
Fam. Gosselink
Beatrixlaan 10, 7251 AN Vorden

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van
"De Wehme" voor de liefdevolle verzorging.

De begrafenis heeft maandag 24 mei te Vorden
plaatsgevonden.

Jij, mijn lief

Ik zie je in de bloemen
Ik zie je in de zon
Al ben je niet meer zichtbaar
Ik speur nog steeds je warmtebron

Bedroefd, maar dankbaar delen wij u mede dat na een
leven van werken, zorg en toewijding voor mij en haar
gezin onverwacht is overleden

Anna Maria Koren-van Weverwijk
Mieke

op de leeftijd van 59 jaar.

Piet Koren

Gerrie en Erik
Ruth, Karlijn, Marjet

Anja en Richard
Karin, Michiel

Petra en Rudi
Myrthe, Lex, Iris

Kees en Barbara
Liesbeth en Joost

22 mei 2004
HetElshof 15
7251 CB Vorden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op woensdag 26 mei van 19.30 tot 20.00 uur in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 27
mei om 14.00 uur in de N.H. Kerk te Vorden. Aanslui-
tend vindt de begrafenis plaats op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Na afloop is er tevens gelegenheid tot condoleren in
De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Heden overleed na een kortstondig ziekbed op de leef-
tijd van 73 jaar

Toos Bouwmeester-Smale
Sinds 1981 weduwe van Jan Willem Markvoort
Sinds 2002 weduwe van Hendrik Bouwmeester

Wij zullen haar optimisme en betrokkenheid zeker
missen.

Vorden: Herbert en Gerdien Bouwmeester
Frank
Bas
Poel

Harfsen: Gerrit en Ans Bouwmeester
Wendy en Norbert
Anouk
Tim

Vorden: Erik Bouwmeester
Jeannette Hermsen
Bart
Dione

Vorden: Marinus Bouwmeester
Yvonne Boes

Vorden, 20 mei 2004

ii Ik heb 'n kalfsenveloppe
met inhoud voor u"

Hoewel het ons eigen unïëlcë'recept is, willen we best
verklappen wat er in zit. Deze enveloppe van kalfs-

schnitzel is gevuld met geraspte mozzarella en parma-
ham. Helaas kunnen we 'm niet per post versturen, dus

u moet 'm zelf even op komen halen.

Vleeswarenkoopje

leverkaas 100 gram €

Coburger
rauwe ham 100 gram €

o.69

i.79

Keurslagerkoopje

3 kogelbiefstukjes

3 biefstukjes

6 50•

5 50•

Special

kalfsenveloppe 100 gram €
45

Speciaal aanbevolen

Fruitsalade

Weekaanbieding

katenvarkens-
haasje
varkens-
frikandeau

100 gram €

100 gram €

500 gram €

2:
1.09

3?5

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Heden overleed ons geacht H.V.G.-lid

Toos Bouwmeester-Smale

Hervormde Vrouwengroep Linde

Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond
na het overlijden van mijn lieve vader, schoonvader
en opa

Johan Kettelarij

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Jo en Robert
Heidi
Sonja, Karsten, Annika en Kasper.

Mei 2004

fam. Larsen Kettelarij
Prestemarken 33
DK 5892 Gudbjerg
Denemarken

Een hand... een woord... een kaart doen zo goed,
Als je iemand die je lief hebt verliezen moet...

Het heeft ons veel steun en troost gegeven dat wij zo-
veel belangstelling en medeleven mochten ontvangen
na het overlijden van mijn man en onze papa

Freddy Woestenenk

Langs deze weg willen wij iedereen van harte dank
zeggen.

Janneke Woestenenk-Ligtenberg
Sanne
Riek

Vorden, mei 2004



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

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

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Stortplaats Armhoede
Lochem nog beperkt
open

Stortplaats Armhoede in Lochem
is sinds l januari niet meer als
stortplaats in gebruik. Daarom is
besloten het afvalbrengpunt op
het voorterrein van de stortplaats
met ingang van l mei alleen nog
te openen op vrijdag en zaterdag.
Op de vrijdagen van 8.00 tot 12.00
en 12.30 tot 16.00 uur en de
zaterdagen van 09.00 tot 13.00
uur kunt u hier met grofvuil
terecht. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de
Afval-Informatie-Lijn van Berkel
Milieu, tel. (0575) 545 646, of
kijken op www.berkelmilieu.nl.

Burgerzaken op 27 mei
's avonds geopend

De afdeling burgerzaken is iedere
vierde donderdag van de maand
ook 's avonds geopend van 18.30
tot 19.30 uur. U kunt hier terecht
voor aanvragen en afhalen van
reisdocumenten en rijbewijzen,
erkenning, adreswijzigingen etc.

Wijziging afval-
inzameling door
Pinksteren
Op 2e Pinksterdag (maandag
31 mei) wordt in de gemeente
Vorden geen afval ingezameld.
In plaats daarvan worden in wijk
17 (het buitengebied) de grijze
containers geleegd op zaterdag
29 mei en worden in wijk 15
(bebouwde kom Vorden en
Kranenburg) de grijze containers
geleegd op donderdag 3 juni.
Voor uw wijknummers, kijk op de
Afvalkalender.

N.B. op de gewijzigde data wordt
om 07.00 uur gestart met de
inzameling van het afval. Uw
container is mogelijk eerder aan
de beurt dan normaal. Zet deze
daarom bijtijds aan de weg. Kijk
op www.berkelmilieu.nl voor
meer informatie of neem contact
op met de Afval-Informatie-Lijn,
tel. (0575) 545 646.

Wat houdt de Wet voorzieningen
gehandicapten in?
Mensen met een handicap moeten zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen wonen. Dat is het uitgangspunt van de Wet voorzieningen
gehandicapten (Wvg). Om dat te bereiken kunnen aanpassingen in of
aan de woning of andere voorzieningen zoals een rolstoel of
aangepast vervoer noodzakelijk zijn. In de Wvg is vastgelegd dat de
gemeente verantwoordelijk is voor een aantal van deze
voorzieningen:

Woonvoorzieningen. De
gemeente kan voor aanpassingen
in uw woning zorgen tot een
bedrag van maximaal € 45.000,-.
Te denken valt aan kleine
aanpassingen aan bijvoorbeeld
vloeren, deuren of ramen, maar
ook aan ingrijpender
verbouwingen zoals het
aanpassen van het toilet of
badkamer of het plaatsen van een
traplift. Zijn de aanpassings-
kosten hoger dan het maximum-
bedrag, dan beslist de ziekte-
kostenverzekeraar of de woning
aangepast mag worden

Vervoersvoorzieningen. In het
kader van de Wvg kunt u in
aanmerking komen voor de
volgende vervoersvoorzieningen:
• Wvg-vervoerspas, dit is een

voorziening waarmee u tegen
een gereduceerd tarief met de
Regiotaxi IJsselstreek van deur
tot deur kunt reizen. U kunt
hiervoor in aanmerking komen
als u om medische redenen
lange tijd onvoldoende gebruik
kunt maken van het gewone
openbaar vervoer.

• Vervoerskostenvergoeding, als
blijkt dat u om medische

redenen geen gebruik kunt
maken van de Regiotaxi, dan
kunt u in aanmerking komen
voor een vervoerskosten-
vergoeding. Dit is een vast
bedrag dat u iedere maand op
uw bank- of girorekening krijgt.

Rolstoelen of aangepast vervoer.
Als u niet in staat bent uzelf zelf-
standig binnenshuis of buitens-
huis te verplaatsen kunt u een
rolstoel of een aangepast vervoers-
middel aanvragen. Het moet wel
gaan om een voorziening die
langdurig noodzakelijk is.

Overige voorzieningen. Tot deze
categorie behoren bruikleenvoor-
zieningen die niet passen in één
van de andere categorieën zoals:
douchestoelen, toiletstoelen, til-
liften, wandelwagens en trap-
liften.

Tot slot. Voor meer informatie
over de Wvg of het maken van
een afspraak kunt u terecht bij
mevrouw A.M. Veenstra, Wvg-
consulent van de gemeente, tel.
55 74 97. Zij doet ook huisbezoe-
ken. Verder is in Vorden een
Cliëntenraad Wvg actief. Dit
onafhankelijke orgaan heeft als
doel het bevorderen van een
goed gehandicaptenbeleid
binnen de gemeente om zo de
mogelijkheden van gehandi-
capten te verbeteren. In de
Cliëntenraad zitten direct
betrokkenen zoals vertegen-
woordigers van ouderenbonden,
Wvg-cliënten en familieleden.
Zij bekijkt hoe de gemeente
functioneert bij de uitvoering
van de Wvg en adviseert en
informeert ambtenaren vanuit
de eigen situatie. Voor meer
informatie over de Cliëntenraad
kunt u contact opnemen met de
heer C. van de Pol, tel. (0575)
5541 68.

Europese verkiezingen in aantocht
Op 10 juni zijn in Nederland Euro-
pese verkiezingen. Natuurlijk kunt
u dan ook in Vorden weer uw stem
uitbrengen voor een nieuw Euro-
pees Parlement. Europa, dat klinkt
ver weg. Maar is dat ook zo? Veel
wetten in Nederland komen tegen-
woordig uit 'Brussel' en dat aantal
neemt de komende jaren waar-
schijnlijk verder toe. De leden van
het Europees Parlement beslissen
mee over de wetten en regels die in
'Europa' worden opgesteld en die
ook in ons land gaan gelden. Reden
voor die ontwikkeling is dat veel
problemen nationaal niet meer
kunnen worden opgelost. Uitlaat-
gassen houden zich bijvoorbeeld
niet aan grenzen en criminelen
willen hun geluk ook wel eens in
meerdere landen beproeven. De
Europese landen werken steeds
meer samen om deze grensover-
schrijdende problemen op te los-
sen. Tot nu toe deden 15 landen
aan die samenwerking mee. Sinds

l mei zijn dit er echter 25, door de
tien nieuw toegetreden leden. De
samenwerking heeft de afgelopen
jaren al veel opgeleverd. Zo is te
danken aan Europese regels dat er
spoedig geen cosmetica meer
wordt verkocht die op dieren is
getest. En een Nederlandse politie
wagen mag een achtervolging tot
in België of Duitsland voortzetten.
Ander voorbeelden zijn: de Euro-
pese Commissie controleert ieder
jaar of het zwemwater in Europa
wel aan de opgestelde normen
voldoet. En als je op vakantie gaat
kun je gratis pinnen. Maar ook
voor problemen die buiten Europa
spelen maakt het Europees
Parlement zich sterk. Zo leverde
het Parlement een bijdrage aan een
nieuwe methode om uitstoot van
broeikasgassen terug te dringen en
letten de leden goed op de mensen-
rechten. Landen waar de mensen-
rechten niet worden nageleefd,
krijgen geen geld meer. Na de ver-

kiezingen in juni mag Nederland
27 van de 732 vertegenwoordigers
afvaardigen naar het Europees
Parlement. Stem ook op 10 juni en
beslis daarmee wie ons land in
Europa mag vertegenwoordigen.
Wie meer wil weten over Europa of
het stemmen kan kijken op
www.ukomttochook.nl.

Stembureau's

In Vorden zijn op 10 juni de
volgende stembureaus ge-
opend:
Dorpscentrum (zij-ingang) op
de Raadhuisstraat 6, Woon-
zorgcentrum De Wehme op de
Nieuwstad 32, Zaal Eskes op de
Dorpsstraat 42, school De
Kraanvogel op de Eikenlaan 22
in Kranenburg en gebouw
Withmundi op de Dorpstraat
16 in Wichmond. U kunt stem-
rnefl vanaf 07.30 tot 21.00 uur.
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De gemeenteraad vergadert op
27 mei om 20.00 uur besluitvor-
mend. U bent van harte welkom
deze openbare vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:

• Gemeentelijke herindeling:
mondelinge toelichting

• Harmonisatie informatie en
automatisering Bronckhorst

• Aanvullend krediet voor
voorbereiding gemeente
Bronckhorst

• Multifunctionele accommodatie
• Krediet versnelde uitvoering

Preventie-activiteiten-plan
• Nota welstandsbeleid
• Krediet uitbreiding skatevoor-

ziening hetWiemelink
• Kunstwerken in Vorden
• Openbare verlichting bij diverse

overwegen

Hieronder zijn verschillende
onderwerpen nader belicht:

Harmonisatie informatie en
automatisering Bronckhorst
Om vanaf l januari 2005
operationeel te kunnen zijn als
nieuwe gemeente is een goede
ICT-infrastructuur noodzake-
lijk. Ook moeten vele van
elkaar verschillende werkpro-
cessen worden geharmoniseerd
tot één. De totale kosten zijn
geschat op € 700.000,-. Burge-
meester en wethouders vragen
de Vordense raad hiervoor een
krediet van € 147.000,-

(het totaalbedrag is over de
vijf gemeenten verdeeld op
basis van het aantal inwo-
ners) ter beschikking te
stellen.

Aanvullend krediet voor
voorbereiding gemeente
Bronckhorst
Voor de werving van een
nieuwe gemeentesecretaris en
raadsgriffier, de inpassing van
het personeel, communicatie
en andere zaken voor de
nieuwe gemeente Bronckhorst
is een aanvullend krediet nodig
van € 299.000,-. Burgemeester
en wethouders vragen de Vor-
dense raad hiervoor een krediet
van € 67.000,- (het totaalbedrag
is over de vijf gemeenten ver-
deeld op basis van het aantal
inwoners) beschikbaar te
stellen.

Multifunctionele accommo-
datie
Burgemeester en wethouders
leggen de raad de exploitatie-
opzet voor de multifunctionele
accommodatie die in het
centrum van Vorden moet
komen voor. In die opzet staat
onder welke voorwaarden de
gemeente in aanmerking kan
komen voor subsidies van de
provincie en vanuit Europa,
wat de consequenties zijn als
deze subsidies niet worden
verstrekt, welke kosten de
gemeente zelf moet maken
(o.a. beschikbaar stellen

van de grond en eventueel
hogere subsidies aan kandidaat-
deelnemers) etc.

Krediet versnelde uitvoering
Preventie-activiteiten-plan
De raad wordt een extra
krediet van € 12.500,-
gevraagd voor de versnelde
uitvoering van het Preventie-
activiteiten-plan (om de
achterstanden bij het verlenen
van gebruikersvergunningen
weg te werken). De brandweer
Zutphen voert de inhaalslag uit
en heeft berekend dat de
kosten iets hoger uitvallen dan
gepland.

Nota welstandsbeleid
De raad wordt gevraagd in
te stemmen met de nieuwe
Nota welstandsbeleid die de
gemeente in samenwerking
met de gemeenten Hengelo,
Steenderen en Hummelo en
Keppel en direct betrokken
maatschappelijke instanties
heeft opgesteld. In de nota
staan naast een gemeenschap-
pelijke beschrijving van
algemene kenmerken en
waarden van de gebiedstypen,
welke criteria voor de beoor-
deling van bouwplannen per
gemeente gaan gelden,
kenmerkenkaarten en speciale
sneltoetscriteria voor licht-
bouwvergunnigsplichtige
bouwwerken. Na vaststelling
treedt de nota op 3 juni in
werking.

Uitbreiding skatevoorziening
het Wiemelink
Op verzoek van een aantal
leerlingen van de Dorpsschool
(die 300 handtekeningen inza-
melden) wil de gemeente de
skatevoorziening langs het
Wiemelink uitbreiden met een
halfpipe. De huidige voorzie-
ning biedt te weinig mogelijk-
heden voor ervaren skaters. Om
te kijken welke halfpipe het
meest geschikt is, heeft de ge
meente de jongens drie exem-
plaren laten testen op locatie.
De halfpipe in Hummelo en
Keppel kwam er als beste uit.
Ook gelet op duurzaamheid en
geluid. Zo'n halfpipe kost
€ 28.000.-. Als de raad met het
plan instemt, kan de nieuwe
skatevoorziening voor de
zomervakantie gereed zijn.

de omgeving van het station en
op het Van Arkelplein.

Openbare verlichting bij
diverse overwegen
Om de veiligheid van de over-
wegen in Vorden te verbeteren,
zijn onlangs halve overweg-
bomen geplaatst. Daarnaast is
het de bedoeling verlichting bij
de overgangen aan te brengen.
De kosten voor het verlichten
van zeven overwegen bedragen
€ 11.775,-. In totaal worden 11
lichtmasten geplaatst.

Spreekrecht

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

Kunstwerken in Vorden
Om Vorden te verfraaien
vragen burgemeesters en
wethouders de raad krediet
voor de aanschaf van twee
kunstwerken om te plaatsen in

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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• De Boonk 17, voor het bouwen van een garage, datum ontvangst: 17 mei 2004
• Reeoordweg 2a, voor het plaatsen van wateropvangbassins, datum ontvangst:

14 mei 2004

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Bedrijvenweg 6, voor het bouwen van een bedrijfshal met kantoor, datum

ontvangst: 12 mei 2004

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

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• De Jongstraat 65, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor: geldend

bestemmingsplan
• Ruurloseweg 45, voor het bouwen van een garage, vrijstelling voor: onderlinge

gebouwafstand

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Heidepolweg 4, voor het gedeeltelijk vernieuwen en veranderen van een boerderij
• Raadhuisstraat 24a, voor het bouwen van een woning met garage/bergruimte,

vrijstelling voor: nieuw hoofdgebouw

V e r g u n n i n g e n ( a l g e m e e n )
• Vergunning verleend voor het houden van de avondvierdaagse in Vorden van 14

t/m 17 juni, 's avonds tussen 18.30 en 21.00 uur

O n t h e f f i n g e n
• Ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, adres: Kapelweg 18, in

periode van l juni t/m 15 juni

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met de openstelling van de tuinen van kasteel de Wiersse op 30 en 31

mei is de Wiersserallee voor alle verkeer, behalve voetgangers en fietsers,
afgesloten

• Door een skeeler- en skatetocht is de Netwerkweg vanaf nr. 7 tot aan de kruising met
de Ruurloseweg op 31 mei van 08.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel

8, lid 7 sub d van het bestemmingsplan 'Vorden west en zuid 1992' vrijstelling te
verlenen voor het bouwen van een garage op het perceel de Boonk 17. Deze
vrijstelling maakt het dichter bouwen op de weg mogelijk.

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van artikel
3, lid 3.5.4. van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Werkveld-Oost' vrijstelling
te verlenen voor het bouwen van bergruimte op het perceel Netwerkweg 4. Deze
vrijstelling maakt een grotere goothoogte mogelijk.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 27 mei t/m 23 juni
2004 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis). Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun
zienswijze aan het college kenbaar maken.

G o e d g e k e u r d e p l a n n e n / W o o n p a r k V o r d e n s e B e e k
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat van 27 mei t/m 7 juli,
voor een ieder in het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage ligt het door gedeputeerde staten van Gelderland goedgekeurde
bestemmingsplan 'Woonpark Vordense Beek'. Dit plan omvat de herinvulling van het
bedrijventerrein van de Nedac Sorbo aan de Nieuwstad met woningbouw. En het is de
planologische basis voor de woningen die reeds in aanbouw zijn met een verklaring
van geen bezwaar van gedeputeerde staten van Gelderland.

Diegene die tijdens de terinzagelegging van het vastgestelde plan bedenkingen bij
gedeputeerde staten heeft ingediend en diegene die kan aantonen redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest zich -overeenkomstig artikel 27, eerste of tweede lid,
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening- tot gedeputeerde staten te wenden, kan
tegen de goedkeuring, gedurende de termijn van terinzagelegging, beroep instellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tevens kunt u de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, binnen de beroepstermijn,
vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de termijn van
terinzagelegging, tenzij om voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit treedt
dan niet in werking totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Behandeling bouwplannen doorwelstandscommissie
Op l juni a.s. vanaf 11.30 uur behandelt de rayonarchitect van de welstandscom-
missie in het gemeentehuis van Vorden de, van 13 t/m 27 mei, voor beoordeling
ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen en plannen die hij niet direct
positief beoordeelt, worden op 3 juni behandeld in de voltallige welstandscommis-
sie. Een lijst met de door de rayonarchitect te behandelen bouwplannen ligt vanaf
28 mei 10.00 uur ter inzage bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning (koetshuis) en wordt tevens bekendgemaakt op het publicatiebord. Ook komt
de lijst op de website van de gemeente (www.vorden.nl). De te behandelen bouwplan-
nen moeten uiterlijk 27 mei om 12.00 uur bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening worden ingediend. Alleen plannen die ook planologisch acceptabel zijn, worden
aan de welstandscommissie voorgelegd.

De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchitect zijn, met
uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door de indieners van de bouwplan-
nen en andere belangstellenden worden ingezien/bezocht. Alleen de indieners van
bouwplannen en hun adviseurs hebben spreekrecht. Tijdens zittingen van de voltallige
welstandscommissie (meestal in Hengelo) komen bouwplannen uit het gehele rayon van
de commissie aan de orde. Over de definitieve locatie en het verwachte
behandelingstijdstip van de Vordense plannen kunt u op de dag vóór de zitting
informatie inwinnen bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,
tel. 55 75 13.



Zonnige dag, met veel bezoekers op Koopzondag
De koopzondag van 23 mei trok vele bezoekers. Onderstaand een foto impressie van de vele activiteiten.

Het 'Egerlander Orkest' van Concordia

Gezellig winkelen

29e drieweekenden
toernooi sv Ratti
ZATERDAG 22 MEI, 'S MORGENS
In het tweede weekend van het
drie weekenden toernooi was 's
morgens de E-jeugd aan de beurt.
20 Teams waren aanwezig, er werd
gevoetbald in 4 poules van 5.

Om 9.00 uur was de aftrap van de
Ie wedstrijden. Het was koud
maar gelukkig wel droog. Er werd
leuk en sportief gevoetbald, al was
het verschil, net als vorige week bij
de F pupillen, soms erg groot.

De bekers werden als volgt ver-
deeld: Ie prijs, aangeboden door
Profiel Bleumink: Longa'30 E3; 2e
prijs, aangeboden door Pelgrum
Makelaardij: Wolfersveen El; 3e
prijs, aangeboden door KWD
Sportartikelen: KSV El; 4e prijs,
aangeboden door de Welkoop:
Wolfersveen E2.

De Fairplay beker, aangeboden
door drukkerij Weevers, mocht
worden meegenomen door de
ploeg die de meeste doelpunten
om de oren kreeg, Ratti E2

ZATERDAG 22 MEI, 'S MIDDAGS
Om 13.30 was het aan de B-jeugd

om een toernooi te spelen. 12
teams in 3 poules speelden hun
wedstrijden. De hele middag bleef
het droog, pas tijdens de kruisfina-
les kwam de voorspelde regen, ge-
lukkig slechts een heel klein buitje!

Na de kruisfinales werden de prij-
zen als volgt uitgereikt: Ie prijs,
aangeboden door Wiltink Installa-
tiebedrijf: WVC B2; 2e prijs, aange-
boden door Klusbedrijf Theo
Schotsman: Nieuw Heeten BI; 3e
prijs, aangeboden door Meeks
Meubelen: Rietmolen BI; 4e prijs,
aangeboden door Jos Herwers Nis-
san dealer: Ruurlo B2. De Fairplay-
beker, aangeboden door Tanksta-
tion Weulen Kranenbarg: Pax B2.
Gelukkig had de EHBO ook van-
daag weer weinig anders te doen
dan wat pleisters te plakken!

Sauerlandtoer
VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseert vanaf 29 mei t/m 31 mei
een driedaagse toerrit (per motor)
door het Duitse Sauerland. De
deelnemers aan deze trip vertrek-
ken zaterdagmorgen 29 mei vanaf
het clubhuis aan de Eikenlaan 2a
Voor die dag is via allerlei fraaie,

voor het merendeel, provinciale
wegen, een route uitgezet van cir-
ca 270 kilometer. Nabij het stadje
Brillon worden op een camping de
tenten opgeslagen.

Zaterdagavond is er een gezellig
samenzijn gepland. Voor zondag
30 mei staat een route in de omge-
ving op het programma. De route
voor de terugreis naar Vorden op
Tweede Pinksterdag (maandag 31
mei) heeft een lengte van circa 250
kilometer.

Voor de club met het grootst aan-
tal deelnemers wordt een beker
beschikbaar gesteld.

P.V. Vorden
Herman Eykelkamp was tijdens de
wedvlucht vanaf Vervins over een
afstand van ruim 300 kilometer
wederom succesvol door beslag te
leggen op de eerste vijf plaatsen.

De totale uitslag was:
HA Eykelkamp l, 2, 3, 4, 5, 8, 10,
14,15; M.M. Tiemessen 6,9,12,17;
J. Meyer 7, 13; C. Bruinsma 11;
Comb. A en A Winkels 16; H.J. Stok-
kinkl9.

Wat is de natuur toch wonderlijk
Begin april zie ik een vogeltje
Naar binnen gaan in onze nestkast.
Door een gat, rond als een kogeltje,
Krijgen wij een mees als gast.

Het meesje begint al gauw te paren
En beurtelings komt men aangevlogen
Met takjes, veertjes en ook haren.
Er ontstaat een kunstwerk! Ongelogen!

Daarna wordt het ogenschijnlijk stil,
Maar na verloop van krap een maand
Blijkt mama mees niet aan de pil.
Wij hebben haar zelfs dood gewaand.

Het tegendeel blijkt waar te zijn.
Zonder naar les of school te gaan
Starten ze de juiste ivoedseltreini,
Steeds sneller vliegen ze af en aan.

Zo zie jerje hoeft niet naar school te gaan
Om de weg te vinden in je bestaan.
Ook zonder school of goede baan
Kun je beslist de wereld aan.

Wat is natuur toch wonderlijk,
Gods schepping toch uitzonderlijk.
Elk schepsel draagt nadrukkelijk
Gods stempel en is verrukkelijk.

Jos Wijnen



Aardbeien Pinkster-
bavaroise slof

vlaai Og0
O90

groot klein 36
•

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje'.

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel.(0575)551384

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

Speciaal voor buiten
Voor grote oppervlakten van beton of cement is er

Sigmafacade topcoat. Een ideale buitenmuurlatex voor

optimale bescherming die in vele tinten te mengen is.

Zo wordt het buiten niet alleen mooi, maar ook kleurrijk.

HARMSEN
HOjME

Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de
Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs te Vorden nodigen
wij u van harte uit voor een reünie die gehouden wordt op

zaterdag 5 juni 2004
De reünie is van 11.00 tot 17.00 uur in de school
aan Het Hoge 36 te Vorden.

Veel oud-leerlingen en oud-leerkrachten zijn al persoonlijk benaderd.
Voor de mensen waarvan het adres niet bekend is, geldt deze oproep.

Wij hopen zoveel mogelijk mensen te mogen begroeten. Speciaal voor deze gele-
genheid is een schitterend jubileumboek gemaakt over de geschiedenis van de
school met veel fotomateriaal.

De kosten voor deelname aan de reünie bedragen € 17,50 per persoon. Dit is in-
clusief twee consumptiebonnen, soep, een broodje en het jubileumboek.
Komt u met een partner, dan is de toegang voor de tweede persoon € 10,-. Dit is
zonder jubileumboek.

Aanmelden gaat als volgt:
Maak zo spoedig mogelijk het deelnamebedrag van € 17,50 over naar rekening-
nummer 3045.55.665 ten name van Vereniging voor Protestants Christelijk
Onderwijs te Vorden, o.v.v.: naam, adres, laatste schooljaar (dames, graag meis-
jesnaam vermelden).

EEKMARK3L
7er Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Rundvli

Magere runder- of
half-om-half rollades
per 500 gram

485
kensvlees

Fricandeau rollades
van de Ham
per 500 gram
Procureur
rollades
per 500 gram

3?5

3.25

Varkensmedaillons
in peperroomsaus
PANKLAAR
ca. 8 min. bakken
per 500 gram 4?5

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

www.ter-weele.nl
Telefoon (038) 37 641 121

Spaarzegels van de fa. Dijkgraaf kunt u bij ons inleveren.

U HEEFT NET EEN HUIS GEKOCHT.

Vindt u dat niet een beetje spannend j/deze tijd??nd L/<

m
Dus u maakt zich geen zorgen over de maandelijks terugkerende
lasten? /

Ja. D Nee. BH

Ja, dan kunt u wel steeds nee zeggen. Weeft u soms geld teveel?

Ja. D

jen.W^

Dan heeft u zeker een hypotheek die u beschermt tegen de
gevolgeo/van ontslag of ziekte?

Ja. Qfl Nee. D

Die je nu^(

ja. m
tegen een extra lage rente kunt afsluiten?

Nee.

Hebben we het hier misschien over de Rabo Beschermings-

Nee. D

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank

Dr. Haas
huisarts, Weppel 1

AFWEZIG
van 2 juni t/m 11 juni

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
telefoon 55 24 32

Voor patiënten van
Lt/mZ

neemt waar
dr. Albers/Tanis,

tel. 551255

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37



Sight by Sight in Europe

School Hoge op bezoek in Hongarije
Willem II voorzitter Jan Vullings tijdens bijeenkomst

'Zonder sponsors geen voetbal'

'Na koffie, thee en een licht
ontbijtje kregen we een rond-
leiding door het gehele school-
gebouw. Het gebouw is 40 jaar
oud, maar wat betreft meubi-
lair, kozijnen, toiletten en gym-
toestellen, leek het gebouw meer
op een museum. Je schaamt je
over de wijze waarop wij in Ne-
derland met de spullen omgaan
en/of weggooien', aldus Wilco
Groters, leerkracht aan de
school 'Het Hoge'.

De afgelopen dagen hebben een
viertal leerkrachten (Harry Hen-
dertink, Jenny Nijssink, ïjitske
Postma en Wilco Groters) samen
met vier scholieren (Koen Brou-
wer, Mariëlle Mulder, Linette Bij-
enhof en Linda Berenpas) in het
kader van het project 'Sight by
Sight in Europe' een bezoek ge-
bracht aan een school in Szegha-
lom in Hongarije, een stadje 300
km ten zuiden van Boedapest.

*Het project "Sight by Sight in Euro-
pe" heeft betrekking op scholen in
Engeland, Hongarije, Duitsland en
Nederland. Het gehele project be-
slaat drie jaren. Vorig j aar zijn leer-
krachten uit Hongarije (Szegha-
lom), Duitsland (Steinfeld), Enge-
land (Evesham) in Vorden op be-
zoek geweest om hier kennis te
maken met de scholen (o.a. school
Hoge) en de Nederlandse cultuur.
Het gezelschap is juist terug van
de 5 daagse trip naar het land van
de steppen.

De trip, per trein, heeft flinke in-
druk op de leerkrachten en de
scholieren gemaakt. Ze waren in

V.l.n.r. Gunter Wild, Laszlo Feteke, Harry Hendertink en David Doubtfire

Hongarije samen met vertegen-
woordigers van genoemde scholen
uit Duitsland en Engeland. In
Szeghalom werd onder andere in
de rotsen ook een wijnkelder be-
zocht en de beroemde Eger- wijn
geproefd. Een legende vertelt dat
2000 Hongaren, 100.000 Turken
hadden verslagen. Dit met hulp
van vrouwen die de Eger- wijn had-
den vermengd met stierenbloed!
Tijdens hun verblijf werden leer-
krachten en scholieren ook door
de burgemeester van Szeghalom
ontvangen die hen vertelde over
de economische toestand en dan
met name over het oostelijk deel
van Hongarije.

Op de derde dag van hun bezoek
aan Szeghalom werd s' avonds we-
derom een bezoek aan de school
gebracht. Dit keer om er een voor-
stelling bij te wonen. Een voorstel-

ling met veel klassieke muziek
met diverse instrumenten. Volks-
dansen, line-dance, stijldansen en
toneel. Een indrukwekkende
avond, waarvan de kinderen bij-
zonder genoten. Een dag later
werd een school van het vervolg-
onderwijs bezocht, met daaraan
gekoppeld een vergadering over het
project 'Sight by Sight in Europe'.

Op de slotdag op de terugweg naar
huis, eerst nog in Boedapest langs
de Donau gewandeld en het nieu-
we schouwburgtheater bezichtigd.

Daarna rond de klok van 20.00.uur
met de trein terug naar Neder-
land, waar men boordevol indruk
weer terug kwam. In 2004 brengt
school Het Hoge een bezoek aan
het stadje Steinfeld, waar ook de
scholen uit Engeland en Hongarije
te gast zullen zijn.

R.K St. Willibrorduskerk te Vieraldcer PC de Graafschap
Als afsluiting van de Meimaand
wordt er op zondagmiddag 30
mei a.s. (Ie Pinksterdag), een
dienst gehouden die geheel in
het teken zal staan van Maria

met oude Nederlandse en Grego-
riaanse Maria gezangen.

Deze dienst is in bovengenoemde
kerk.

WD achterban wijst appartementen af
De plannen van het college om
in de multifunctionele accom-
modatie aan de Kerkstraat,
waar nu de openbare basis-
school is gehuisvest, vallen niet
in goede aarde bij de WD ach-
terban. Dit bleek tijdens het
fractie beraad van 17 mei jl. De
fractie kon de leden in zoverre
geruststellen dat ook zij geen
voorstander is om in dit gebouw
appartementen op te nemen.

Naar haar oordeel wordt daarmee
het karakter van het gebouw te
veel geweld aangedaan. Naar het
oordeel van de WD past dit niet in
het beeld, waarbij dan bedacht
moet worden dat de kern van het
dorp waarschijnlijk zal worden
aangemerkt als beschermd gebied.
Een gebied waar min of meer een
zwaarder welstandsbeleid zal gel-
den dan in overige delen van de
gemeente.

Bovendien is de WD van oordceel
dat indien er in het centrum van
het dorp nog meer woningen wor-
den gebouwd dit de bedoeling van
de herinrichting onderuit haalt.
Immers we willen juist in het cen-
trum meer activiteiten en daar
past geen woningbouw bij. Ook is
de WD van oordeel dat indien het
college toch haar zin wil doordrij-
ven de bevolking opnieuw moet
worden gehoord.

Behalve aan de multifunctionele
accommodatie werd ook nog aan-
dacht besteed de gemeentelijke
herindeling. De leden spraken hun
zorg uit dat de tijdelijke accommo-

datie die in Henhelo moet komen
wel een als een financiële molen-
steen rond de nek van de gemeen-
te zou kunnen komen te hangen.
De WD-fractie zegde toe er op toe
te zien dat deze kosten niet uit de
hand zullen lopen, al is men niet
gerust op de uitkomsten. Voor de
WD-fractie is het echter onaan-
vaardbaar als er een "Lochemse si-
tuatie"dreigt te ontstaan.

Ingenomen toonden de aanwezi-
gen zich ook met het voornemen
op het welstandstoezicht te versoe-
pelen. Het welstandtoezicht zoals
zich dat de afgelopen jaren is ge-
weest ,was een doorn in het oog
van velen en vaak onbegrijpelijk
voor de Vordenaren.

Tenslotte kondigde wethouder
Mulderije aan dat er eindelijk toe
stemming van de Provincie was ge
komen voor de Poort van de het
Grote Veld. Nu de toestemming
eenmaal is verleend kan de ge
meente Vorden verder gaan met
het ontwikkelen van plannen, die
een belangrijke toeristische impuls-
voor de gemeente kunnen betekenen.

Het volgende fractieberaad zal
worden gehouden op maandag 14
juni a.s. Eén van de onderwerpen
die dan zal worden bespoken is
de visie op Wonen en Werken.
Centraal hierbij staan hierbij de
toekomstige bouwmogelij kneden
in Vorden.

Voor meer informatie over het
fractieberaad kan men Bert Bran-
denbarg (0575) 55 20 24 bellen.

Zaterdag 22 mei was er een pony-
concours in Laren Gld., daar be
haalde, dressuur: Nynke Woerts
met Tamara een Ie prijs in de klas-
se M2 met 157 punten. Maartje
Boekholt met Lucky Boy een Ie
prijs in de klasse L2 met 160 pun-
ten. Springen: Carlijn Kingma met
Knup een 2e prijs in de klasse B.
Bart Hartman met H.H. Shardon
een Ie prijs in de klasse L. Marieke
Rouwenhorst met Hyazinthe een
3e prijs in de klasse L. Annemieke
Mulderije met Cardman een Ie
prijs in de klasse M.
Zondag 23 mei jl. ponyconcours te
Didam daar behaalde Sebestiaan
Hamer met Yvonne een Ie prijs in
de klasse L springen.

Drie teams VTP
kampioen
De competitie loopt weer op zijn
einde. Er zijn tot nu toe drie teams
kampioen geworden.
Bij de jeugd zijn de jongens t/m
12 jaar kampioen geworden. Dit
team bestaat uit Jarno Jansen,
Maarten Pelgrum, Remon Koren-
blik en Bas van de Veen. Ook bij de
jeugd is het mixteam t/m 10 jaar
eerste geworden. Dit team bestaat
uit Annelie de Graaf, Torn Goor-
den, Arlette Oosterhuis en Michael
Vet. De beide jeugd teams speelden
competitie op de woensdagmid-
dag en gaan nu door naar de Gel-
derse competitie. Bij de senioren
zijn de dames 2 kampioen gewor-
den. Dit team bestaat uit Marjon
Arfman, Kelly Peters, Karin Rik-
kers en Iris Wassink. Zij speelden
in de vierde klasse en gaan nu pro-
moveren en zullen volgend jaar
spelen in de derde klasse.
Op 20 juni zal de officiële huldi-
ging van de teams plaatsvinden. Er
zijn nog een aantal teams die nog
niet alle wedstrijden gespeeld heb-
ben en dus ook nog kans hebben
om kampioen te worden.

Eén ding werd dinsdagavond
jongstleden uit de woorden van
Willem II voorzitter Jan Vul-
lings meer dan duidelijk: zon-
der sponsors geen voetbal. Wat
dat betreft weinig onderscheid
tussen het betaald voetbal en de
amateurs. De beroepstak is zon-
der sponsors ten dode opge-
schreven en in de amateursec-
tor zal, wanneer sponsors het
laten afweten, het water bij me-
nig club tot aan de lippen stij-
gen. De Willem II voorzitter liet
wel duidelijk doorschemeren
dat, wanneer je sponsors aan-
trekt, je als club, deze mensen
ook wat moet bieden.

Wat dat betreft zit het bij de voet-
balclub "Vorden" wel snor. Op het
veld was een tent geplaatst waarin
de sponsors, die de voetbalvereni-
ging steunen, met een hapje en
een drankje werden ontvangen
om te luisteren naar Jan Vullings
die hier op uitnodiging van de ju-
bileumcommissie van "Vorden"
aanwezig was. De ondernemers
kunnen met de toespraak van Jan
Vullings trouwens ook hun voor-
deel doen. Met name toen de Wil-
lem II preses het "huishoudboek-
je" van zijn club via sheets uit de
doeken deed.

De cijfers op de sheets waren wat
"lichter" van kleur, zodat de aan-
wezigen het cijfermateriaal vrij-
wel niet konden lezen. Dat was
ook duidelijk zijn bedoeling, want
niet iedereen hoeft de "eigen" cij-
fers te kunnen lezen, niet waar?
Desondanks een prima en heldere
uitleg over budgetten, sponsorcij-
fers, spelerssalarissen, veiligheid,
plaatselijke en landelijke overhe
den etc. Geen sinecure om in een
tijd van economische recessie, een
betaald voetbalorganisatie te lei-
den, zo bleek. " De voorzitter heeft
het wat gemakkelijker. Die hoeft
niets te doen en heeft daardoor ge
woon tijd om naar Vorden te ko-
men", zo grapte Jan Vullings.

BEZUINIGEN
En dan weer bloedserieus: "Het
zijn inderdaad moeilijke tijden,
voor ons allemaal, zowel betaald
als amateur. Hadden wij bij Wil-
lem II nog vrij recent een budget
van 10 miljoen, dit jaar hebben we
het teruggebracht tot 9,3 miljoen,
terwijl wij de komende tijd nog
eens 1,2 miljoen zullen moeten be
zuinigen", aldus Vullings die als
oorzaak aangaf de te hoge spelers-
salarissen en het instorten van de
transfermarkt. En hoe verwerkt
een club als Willem n dat? " Hoofd
steeds koel voor het doel, dan kan
je niets gebeuren", aldus het credo
van de club. Toch zal het richting
toekomst niet gemakkelijk wor-
den. Bij ons in Brabant vissen we
met zes eredivisie clubs in een
straal van pakweg 60 kilometer, in
dezelfde "kweekvijver". Het lijkt
mij dat dit een keer tot fusies
moet leiden", zo sprak hij.

Terugkomend op het thema van
de avond "sportsponsoring" be
lichtte Jan Vullings nogmaals de
waarde van de inbreng van spon-

sors. (De inkomsten bij Willem II
komen voor 60 procent uit het be
drijfsleven!) "Is er een goede sa-
menwerking tussen clubs en spon-
sors, dan kan dat tot iets heel
moois leiden. Bedenk wat voetbal
voor mensen betekent. In een stad,
een dorp, het bezorgt mensen veel
plezier. Op dat vlak heeft het be
drijfsleven ook een taak. Als werk-
gever heb je ook een maatschappe
lijke functie. Je hebt de verant-
woording naar je medewerkers.
Daaraan kun je middels spon-
soring aan b.v. voetbalclubs ook
een bijdrage leveren.

Je kunt b.v. seizoenkaarten voor je
personeel regelen. Dat geeft een
binding binnen het bedrijf. Na-
tuurlijk gaat het de sponsors om
naamsbekendheid. Andersom kan
de sponsor zijn relaties uit nodi-
gen om samen een wedstrijd te be
zoeken. De club moet dan zorgen
voor een goede ontvangst. Door
sponsoring kan de club, zoals bij
ons, de entreeprijzen laag houden.
Wij vinden dat mensen die aan de
onderste kant van de inkomens-
grens zitten, ook in staat gesteld
moeten worden een wedstrijd van
hun favoriete club te kunnen be
zoeken. De spelers hebben hierin
ook een verantwoordelijke taak.
Zij moeten beseffen dat het de sup-
porters, de stad en het bedrijfsle
ven zijn die de club maken en niet
de spelers. Dus zullen ook zij terug
moeten in salaris. Gelukkig besef-
fen wij dat zo langzamerhand met
zijn allen", aldus Jan Vullings.

VORDEN MOET HOGEROP
"Wil een club hogerop, dan is
sponsoring een must. Ik hoor dat
Vorden in de 4e klas speelt. Voor
een dorp als hier, toch wel een
beetje laag, vind ik. Dus heren
sponsors !! De sponsors, nip-
pend aan een glaasje, begrepen de
hint. Hoe is anders het applaus te
verklaren, dat gastspreker Jan Vul-
lings deze avond van de Vordense
sponsors ten deel viel.? De Willem
II voorzitter (overigens is de naam
Willem II een ode aan de prins die
ooit in een ver verleden opperbe
velhebber was van het Nederland-
se leger en die een poos in Tilburg
heeft gewoond, maar dat terzijde)
kwam niet met lege handen naar
Vorden. Jan Borgonjen, voorzitter
jubileumcommissie en Herman
Vrielink, algemeen voorzitter, kre
gen een fraai embleem met de
tekst 'Willem II1896' aangeboden.
Op zijn beurt kreeg Vullings een
geelzwarte stropdas en een prach-
tige spiegel met de tekst "18 mei
2004" aangeboden, ten teken dat
de voetbalclub "Vorden" de komst
van Jan Vullings naar Vorden, zeer
op prijs heeft gesteld. Tijdens deze
bijeenkomst gaf Herman Vrielink
tekst en uitleg over de stand van
zaken met betrekking tot de tribu-
ne, oefenhoek, verlichting e.d., ter-
wijl Jan Borgonjen wat jubileum-
activiteiten ter sprake bracht. Hij
onderstreepte daarbij blij te zijn
dat het bedrijfsleven al 25 jaar wat
voor "Vorden" heeft betekend. Ook
de komst deze avond van wethou-
der Wichers, werd door Jan Borg-
onjen zeer op prijs gesteld.

Klachtenlijn voor bezorging:
(0571)274058

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

bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.
In de bibliotheek ligt Contact ook ter inzage of om mee te nemen.



VOOR PROFESSIONELE BOUWERS
EN KRITISCHE DOE-HET-ZELVERS

Streek Lochem
heeft al het betere hout en
de juiste bouwmaterialen
die u nodig heeft voor alle
denkbare bouwklussen,
groot en klein. Profiteer nu
van de gedegen materiaal-
kennis en de opvallend
lage materiaalprijzen.

Aanbieding

Gewolmaniseerd
tuinhoutSTREEK
Kopmaat
19x145mm
per meter nu €

HOUT EN B O U W M A T E R I A L E N
Aalsvoortlö, 7241 MA Lochem

Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl

Contactjes?
Het cement

tussen vraag
en aanbod!

Sensire
Huishoudelijke dienstverlening, verpleging en

verzorging (thuiszorg), woonzorgcentrum De Wehme,
maattijdservice, voedings- en dieetadvies,

personenalarmering en hulpmiddelen (thuiszorgwinkel)

Informatie & advies
lokaal tarief, 24 uur per dag

0900 - 8856
www.sensire.nl

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

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

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

www.compusystem.nl
Internet/Office PC
AMD 2500+, 256 MB DDR, 52 speed CDROM, 6
AMD 2500+, 512 MB DDR, 5

TopPC ! u:- l :-,nel MSI n
AMD XP 260- '56MBD
AMD XP 2800+, r>12MB i
AMDXP3000+, 512MB D,
Luxe AOpen miditow'

6 x USB 2.0, 1.44MB diskdn.

Actie:
Maxtor 40 GB harde schijf,
GeForce FX5600, 256 MB DDR,

HDD 7200
80 GB HDD 7200

€ 499,-
I €499,-

€ 559,-

E 599,-
| € 599,-
l € 667,-
l € 726,-

r, 100 Mbit ethernet, stil!* KI '
logitech scrollwheelmui;

slechts € 45.-
TV-Out, DVI, .-

slechts € 149.-

Meerprijzen: F t̂fl
Windows XP home € 89,- • Logitech 'Cordless Desktop € 41,- • '32x52 CDRW € 34

17 inch monitoren vanaf €119,-» 17 inchi^ffnonitoren v.a. € 399,-*
• Andere onderdelen op aanvraag.

• Wij verzorgen ook uw ADSL-installatie, bel voor informatie.
• Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden •

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

P R I N T E N
C O P I Ë R E N

DRUKWERK

d rukke r i j Weevers

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



Midpoin t Meeting

Zaterdagavond 5 juni geeft het
gospelkoor "Spirit" uit Eiber-
gen een concert in de Christus
Koning Kerk aan het Jebbink.

'Spirit' is een swingende band van
zes personen. Toetsen.dwarsfluit/
twinwistle, basgitaar, gitaar, per-
cussie, drums zorgen ervoor dat
dit gospelkoor aanstekelijk werkt
op het luisterend oor van de aan-

wezigen. Nog onlangs gaf het koor
een concert in het Cultuurcen-
trum 't Spieker in Eibergen en
oogstte daarbij lovende kritieken
in de pers.

Het concert heeft als thema 'Power
of Your love', overeenkomstig de
titel van de dit jaar door Gospel-
koor 'Spirit' uitgebrachte CD. 'Po-
wer of Your love' geeft de kracht

weer van Gods liefde voor deze aar-
de en alles wat daarop leeft. Het
Gospelconcert begint dan ook met
het scheppingsverhaal uit Genesis,
weergegeven door beeld en geluid.
Het koor staat onder leiding van
Piet Piersma.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
volgende adressen: Bruna, Raad-
huisstraat 20; VW, Kerkstraat 1;
en Sueters, Dorpsstraat 15,

Uitreiking Parel van Vorden

Vorige week heeft de werkgroep
leefbaarheid Vorden' bij monde
van mevr. Wil Voerman de Parel
van Vorden 2003 uitgereikt.

Zoals bekend werd deze Parel toe-
gekend aan het pand Dorpsstraat
19.

Op de foto van links naar rechts de
eigenaars van het pand: Erik
Bruins, Carmen Bruins- Smeerdijk
en Hein Smeerdijk.

Springwedstrijden turnen
Gymvereniging "Sparta" orga-
niseert zaterdag 5 juni in sa-
menwerking met WIK uit Wich-
mond in de sporthal 't Jebbink
springwedstrijden turnen.

Aan deze wedstrijd doen kinderen

mee vanaf de leeftijd van 6 jaar.
Deelnemende ploegen zijn: DOG
uit Baak; DIO, Keyenborg; Achilles
uit Hengelo; 't Peeske uit Beek;
RGV uit Ruurlo; Vaardig en Sterk
uit Velp en de organiserende ver-
enigingen Sparta en WIK.

De wedstrijden worden 's morgens
gehouden. De springwedstrijden
bestaan uit de volgende onderde-
len: Minitrampoline met kast:
mini trampoline met paard; mini-
trampoline; lange mat en Reuter-
plank met kast.

60 buitenlandse stagiaires
Jong Gelre West Achterhoek fun-
geert vanaf donderdag 3 juni t/m
zondag 6 juni tijdens een "Mid-
point Meeting" als gastheer. Die
dagen komen namelijk 60 buiten-
landse jongeren uit alle delen van
de wereld (Amerika, Canada, Oek-
raïne, Rusland, Brazilië, Argenti-
nië) naar Vorden en omstreken om
hier een stukje Achterhoekse cul-
tuur te proeven. De jongelui in de
leeftijd 18- 25 jaar verblijven in Ne-
derland op uitnodiging van de
"Stichting Uitwisseling" uit Ber-
gen. De jongens en meisjes lopen
hier minimaal 3 maanden (maxi-
maal eenjaar) stage bij agrarische
bedrijven (tuinbouw, veeteeltbe-
drijven, bloembollen e.d.), terwijl
ook sommigen in hotels stage lo-
pen.

Het weekend in de Achterhoek
wordt door de "Stichting Uitwisse-
ling" aangegrepen om met de bui-
tenlandse stagiaires te evalueren.
Donderdagmorgen 3 juni komen
de jongeren vanaf 10.00 uur bijeen
in het Dorpscentrum te Vorden.
Na een gezamenlijke lunch vinden
de evaluatiegesprekken plaats.

Aansluitend houdt de Rabo (spon-
sor van deze meeting) een "praat-
je" hoe hier in Nederland de finan-
ciering van de agrarische bedrijfs-
voering wordt geregeld en welke
mogelijkheden er voor deze sector
zijn.

Vervolgens vertrekken de jongelui
naar de gastgezinnen. Donderdag-
avond staat er een wedstrijdje
klootschieten op het programma,
gevolgd door een discoavond in
"Buitenlust" te Harfsen. Vrijdag 4
juni staat in het teken van de
sport, waaronder steppen, hand-
boogschieten e.d. met "ergens" in
het bos een picknick. Vrijdag-
avond wordt het gezelschap bij
één van de gastgezinnen ontvan-
gen. Daar komt Sinterklaas op be-
zoek. Zaterdag 5 juni worden o.m.
Bronkhorst en Doesburg bezocht.
Zaterdagavond is er een feest-
avond in "De Pauw" te Warnsveld
met medewerking van de band
"Fuel". Na een gezamenlijke lunch
en een landenpresentatie vertrek-
ken de jongelui in de loop van zon-
dagmiddag 6 juni weer naar hun
stage adressen.

Nieuw Europees paspoort
voor gezelschapsdieren
De Graafschap Dierenartsen is
deze week begonnen met de uit-
gifte van de nieuwe Europese
paspoorten voor gezelschaps-
dieren.

De Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij voor Diergeneeskunde
(KNMvD), de beroepsvereniging
voor dierenartsen geeft al enige ja-
ren het dierenpaspoort uit. Dierei-
genaren die met hun huisdier
naar het buitenland willen reizen
dienen in het bezit te zijn van dit
paspoort. Vanaf 3 juli 2004 veran-
deren de regels voor het reizen
met gezelschapsdieren in Europa.
Vanaf die datum gelden voor bijna
alle Europese lidstaten dezelfde ei-
sen. Vanwege de nieuwe Europese
regelgeving heeft de KNMvD een
nieuw Europees dierenpaspoort la-
ten maken. Nederland is hiermee
het eerste land met een officieel
dierenpaspoort. Het paspoort is
goedgekeurd door de Rijksdienst
voor de keuring van Vee en Vlees
die daar namens het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit verantwoordelijk voor is.

REGELS
Voor het vervoer van honden, kat-

ten en fretten gaan vanaf juli de
volgende algemene regels gelden:
- Een identificatie (het dier dient

in bezit te zijn van een chip of ta-
toeage);

- Het dier dient gevaccineerd te
zijn tegen hondsdolheid (rabiës);

- De eigenaar dient in bezit te zijn
van het bovengenoemd nieuwe
Europees paspoort voor gezel-
schapsdieren.

Eigenaren van honden, katten en
fretten die van plan zijn hun huis-
dier mee te nemen op vakantie
naar het buitenland moeten dus
eerst langs hun dierenarts. Alleen
de dierenarts kan het paspoort aan
de diereigenaar uitreiken. Bij het
enten van uw huisdier tegen
hondsdolheid (rabiës) ontvangt u
automatisch een nieuw paspoort.
Indien men, los van deze enting,
het oude paspoort wilt vervangen
voor het nieuwe paspoort kan
men contact opnemen met een
van deze locaties.

Hengelo (0575) 46 14 20; Ruurlo
(0573) 45 12 00; Steenderen (0575)
45 12 66; Vorden (0575) 55 12 77 en
Zutphen/Leesten (0575) 57 11 01

G E N D A V O R D E N
Iedere dag:

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

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
ledere maandagavond: Coun-
try-line dancing les. Slankklup
cursus.
Iedere dinsdagavond: Volks-
dansen voor senioren. Toneel-
club Vierakker/Wichmond oe-
fenen.

Iedere woensdagavond: Schiet-
vereniging R A W.; Tekencursus.
Iedere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
Iedere laatste woensdagmiddag
van de maand soos voor senioren.

MEI
26 ANBO Klootschieten bij de Klei-

ne Stege
26 HSV de Snoekbaars, sem'orwed-

strijden
26 Handwerkmiddag Welfare de

Wehme
27 PCOB Middaguitstapje Muse-

umboerderij Erve Brooks
27 Klootschietgroep bij de Vor-

dense Pan
27 HSV de Snoekbaars, jeugdwed-

strijd
27 Bejaardenkring Dorpscentrum



GALIA MELOEN
stuk van 1.99 voor

AH
AARDBEIEN

VLAA119 CM.
19

nu5

een voordelig
voorjaar.

99 COOLBEST SAPPEN
div. varianten
pak 1 liter a 1.35

BIJ AANKOOP VAN 2 PAKKEN!

KORTING

GROLSCH PIJPJES

krat 24 flesjes NU

GROLSCH BEUGELS

krat 16 flesjes NU

FOPPEN
GEROOKTE

PALING/ZALM
FILET

pak 200 gram
van 5.99 voor

49

en
STEENOVEN PIZZA div. smaken ,»*,, 2.99 NU 3 PAKKEN HALEN 2 PAKKEN BETALEN

DU JARDIN VIEUX
fles 1 liter nu 11:39

GALL^GALLBM O L E N H O E K
DE WINKEL HOEK
Oh HENGELO (G)
(0575)461205 FAX (0575) 46 4612

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur

VA N HENGELO

'̂  lekkerst bij de groenteman!



Vorden Fl kampioen De GGD waarschuwt voor teken!

Staand v.Ln.r.: Huib Weeke, Jan Golstein (leider), Jom Kuitert, Koen Oosterhuis, Ruben Golstein, Bas Abbink,
Bennie Wentink(leider), Bram Pijnappel en Bram Houwen, zittend v.l.n.r:Koen Pijnappel en Stijn Wentink

Maandagavond 10 mei speelde
Vorden Fl hun laatste compe-
tiewedstrijd in Angerlo tegen
Angerlo Vooruit Fl, bij een ge-
lijkspel was Vorden kampioen.

Na een spannende wedstrijd werd
er 10 minuten voor het einde ges-
coord door Angerlo, maar Vorden
Fl stroopte de mouwen nog eens
op en werd het 1-1 door een mooi

doelpunt van Jorn Kuitert, l mi-
nuut voor het einde van de wed-
strijd scoorde Bas Abbink alsnog
de winnende goal, en kon het
kampioensschap gevierd worden.

Vijfde plaats voor Vorden'
tijdens de Danone Nations Cup

Het D-team van de voetbalver-
eniging "Vorden" heeft zater-
dag tijdens de voorronde van
het Danone toernooi prima ge-
presteerd. De jeugdige Vordena-
ren behaalden in een veld van
16 teams een eervolle vijfde
plaats. Hierbij moet opgemerkt
worden dat Vorden slechts één
nederlaag leed. Het knock out
systeem was de oorzaak van die
klassering. Vorden kreeg in de
kwartfinale AGOW als tegen-
stander. Deze wedstrijd werd na
het nemen van strafschoppen
door de Apeldoorners gewon-
nen!

Na een spannende finale is het Dl
team van Longa uit Lichtenvoorde,
dankzij een 1-0 winst op RKZVC uit
Zieuwent met de Danone Nations
Cup van het district Oost naar huis

lios uit Deventer (die derde werd)
plaatsten zich daardoor voor de
landelijke finale welke op 13 juni
in het Olympisch stadion in Am-
sterdam gehouden zal worden. In
totaal komen daar 15 ploegen in
actie. (De eerste drie van de vijf dis-
trictswedstrijden). De winnaar in
Amsterdam neemt het in septem-
ber in Parijs op tegen 31 landen
die dan in het Pare des Prince in
Parijs om de wereldtitel zullen spe-
len.

Het was zaterdag gezellig druk op
het voetbalveld van "Vorden". De
deelnemende ploegen waren erg
enthousiast over de opzet van het
toernooi, evenals Danone en het
sportmarketingsbureau Trefpunt'.
Het evenement is mede geslaagd
door de inzet van een vijftigtal vrij-

een Danone shirt hun bijdrage
hebben geleverd. Jan Borgonjen: "
Het is goed dat er zulke toernooien
zijn, want dat stimuleert de breed-
tesport. Zo maken niet alleen indi-
viduen kans op een internationale
ervaring, maar ook teamspelers.
Het ziet er bovendien naar uit dat
er volgend jaar weer een voorron-
de in Vorden gespeeld zal wor-
den", aldus de Vordenaar.

Einduitslag: l Longa, Lichtenvoor-
de; 2 RKZVC Zieuwent; 3 Helios,
Deventer; 4 AGOW, Apeldoorn, 5
Vorden; 6 WHCZ, Zutphen; 7
OBW, Zevenaar; 8 Erica, Dieren; 9
Be Ojaick, Zutphen; 10 Socii, Wich-
mond; 11 AZC, Zutphen; 12 VIOD,
Doetinchem; 13 Tubanters, En-
schede; 14 Warnsveldse Boys; 15
Eerbeekse Boys; 16 Vorden II.

De GGD Regio Stedendriehoek
heeft informatie over tekenbe-
ten en de ziekte van Lyme ver-
stuurd naar huisartsen, apothe-
ken, bibliotheken, campings en
vw-kantoren. Hiermee wil de
GGD Regio Stedendriehoek een
boodschap meegeven aan men-
sen die deze zomer de natuur
uitrekken, om allert te zijn op
een tekenbeet.

Teken zijn vooral tussen maart en
november aanwezig in bossen,
duinen en hoog gras. Ze leven in
struikgewas en hoog gras en zien
eruit als kleine spinnetjes. Wordt
een teek niet binnen 24 uur verwij-
derd, dan loopt men het risico dat
de Ziekte van Lyme wordt overge-
dragen. Zonder behandeling kan
deze ziekte chronische klachten
veroorzaken aan hart, zenuwstel-
sel, gewrichten en huid. De kans
op de Ziekte van Lyme is echter mi-
nimaal, wanneer voorkomen
wordt dat een teek zich vast kan
zuigen. Wanneer mensen wel een
tekenbeet oplopen is het van be-
lang dat de teek snel en op een
juiste manier wordt verwijderd.
Het is daarom verstandig om na
een dag in de natuur altijd de huid
te controleren. Teken nestelen
zich met name op warme vochtige
plekken op de huid, zoals liezen,
oksels en knieholtes. Bij kinderen
kunnen ze ze ook in de hals zitten,
op het hoofd en bij de haargrens
achter de oren.

Om tekenbeten en daarmee de
ziekte van Lyme te voorkomen
wordt geadviseerd om:
• Op de paden te blijven;
• Bedekkende kleding en dicht

schoeisel te dragen wanneer u
de natuur in gaat;

• In een gebied met veel teken uw
huid in te smeren met een insec-
tenwerend middel met onge-
veer 30% DEET;

• Uzelf en elkaar na een dag in de
natuur te controleren op teken-
beten, met name in de liezen,
knieholten, oksels en de buiks-
treek;

• Teken zo snel mogelijk te verwij-
deren met een (teken)pincet. Ge-
bruik vooraf géén alcohol om te
ontsmetten. Bij verwijdering
binnen 24 uur is de kans op be-
smetting vrijwel uitgesloten.

In zeven jaar tijd is het aantal te
kenbeten bij mensen verdubbeld
van 33.000 per jaar tot ruim 66.000
tekenbeten per jaar. Dit zijn de ge
vallen die bij de huisarts zijn gere
gistreerd. De werkelijke aantallen
zullen nog vele malen hoger liggen.
Het aantal mensen die door een te
kenbeet de ziekte van Lyme krijgen
is ook verdubbeld van 6500 per
jaar tot 13.000 gevallen per jaar.
Men kan meer en uitgebreidere in-
formatie over teken en de ziekte
van Lyme krijgen bij de GGD Regio
Stedendriehoek, tel. (0570) 66 46 64
en op de website:
www.ggdstedendriehoek.nl

Cony de Wit exposeert
in bibliotheek
In de galerie van de bibliotheek
wordt vanaf dinsdag 8 juni t/m
eind juli de expositie "Raam-
werk" gehouden. Te zien zijn
raamwerken van Corry de Wit
uit Baak. Limburgse van af-
komst (15 november 1951 gebo-
ren hl Treebeek Zuid Limburg),
studeerde zij, na de middelbare
school, medicijnen in Nijme-
gen.

Cony de Wit heeft daar de huis-
artsopleiding met succes afge-
rond. Na haar studie heeft zij ach-
tereenvolgens gewerkt als huis-
arts, verzekeringsgeneeskundige
en als arts bij consultatiebureaus,
waarvan een aantal jaren als cb-
arts door de hele Achterhoek.

Corry de Wit, moeder van 3 kinde-
ren (16-19 en 21 jaar) is gescheiden.
Hierover zegt zij: "Deze scheiding
zette mij er toe aan om andere we
gen te zoeken naar mijzelf en
bracht zowel het maken van glas
in lood (Tiffany raamwerken) als
een opleiding (Marcostherapie) die

de andere kant van "ziek zijn,
beter worden gemaakt", leert na-
melijk het "waarom van een ziek-
te, hoe maak ik mezelf met hulp
beter".

Raamwerken van glas, altijd met
een verhaal, gevoelens. Raamwer-
ken in opdracht, gebaseerd op het
verhaal van de opdrachtgever,
door mij "vertaald" in een raam-
werk", aldus Corry de Wit die vier
jaren van Sigrid Jansen uit Aalten,
les in glas in lood en Tiffany tech-
niek heeft gekregen. Daarna is zij
zich zelf blijven ontwikkelen. In
2002 en 2003 heeft zij een paar
maal "open huis" gehouden aan
de Bobbinkstraat 5 in Baak.

Ook heeft zij geëxposeerd op
"Kunst aan de Yssel in Zutphen.
Een aantal ramen hangen ver-
spreid van Zuid- België tot de
Noordoostpolder, van Limburg tot
in de kop van Noord Holland! De
expositie van Corry de Wit is te be-
zichtigen tijdens de openingstij-
den van de Vordense bibliotheek.

Arjan Mombarg
Nederlands kampioen
'Relay* (aflossingskoers)
Onze plaatsgenoot Arjan Mom-
barg is zaterdag in het Groning-
se Ten Boer, samen met Arjan
Smit en Jan Ronald Wigarda
tijdens een aflossingskoers
voor teams (de zgn. 'Relay") on-
verwachts kampioen van Neder-
land geworden.

Deze aflossingskoers op de baan
ging over een afstand van 5 kilo-
meter, waarbij de skeeleraars el-
kaar na elke ronde moesten aflos-
sen. Het drietal reed onder de vlag
van Nefit. Tijdens deze estafette
ging Arjan Smit als eerste van
start. Na één ronde werd hij afge
lost door Arjan Mombarg, terwijl
deze op zijn beurt weer door jan
Ronals Wigarda werd afgelost. De
eindtijd van het drietal 7 minuten
en 29 seconden bleek voldoende

om de nationale titel in de wacht
te slepen!

Arjan Mombarg: 'We reden dus ie
der vier ronden 'volle bak', terwijl
Arjan Smit vijfmaal voluit moest.
Behoorlijk pittig. Ik was zelf stom
verbaasd dat het zo goed ging.

In feite ben ik helemaal geen baan-
rijder, zoals bekend moet ik het
hebben van de wegkoersen. De
baanwedstrijd in Ten Boer was
voor mij in feite bedoeld als trai-
ning voor de komende wedstrij-
den op de weg. En dan kampioen
van Nederland worden, prachtig
toch", aldus Arjan die in het hoge
noorden ook van de partij was
tijdens een afvalkoers over 15 kilo-
meter (9e plek) en de vijf kilometer
puntenkoers (7e plek).



lers-Keltische muziek in de Tapperij
Het grotekasteeltuin con-
cert 2003, met lers-Kelti-
sche muziek en dans van
"fiddle tot whistle"is
enorm in de smaak geval-
len. Wat was het goed, wat
was het fijn, wat was het
warm. Velen konden er
niet genoeg van krijgen.

Daarom nu nogmaals lers-
Keltische muziek op vrijdag-
avond 4 juni in de Tapperij.
De professionele musici van
de band Fiddlehead bespe-
len de fiddle, de bodhran,
guitar, en de accordeon; zij
zetten een prachtig stukje
muziek neer. Meezingen
met melancholische liedjes
over hoe mooi de Ierse vrou-
wen zijn? Zwijmelen in up-
tempo jigs en reels of ge
woon zin om te swingen op-
het betere "hakwerk"? Op 4
juni kan het allemaal. Fidd-
lehead speelt Ierse folk: pub-
songs, jigs en reels zoals ze
al van generatie op genera-
tie worden overgedragen,
maar dan net even anders.
De band put uit werk van
Ierse godfathers zoals the
Pogues, The Waterboys en
The Dubliners. Maar laat
zich ook inspireren door
sterren als Jack Lukeman,
Four men and a Dog en Ke-
pa Junkera. Verder worden
er natuurlijk "traditio-
nals"gespeeld en heeft het
trio ook zelfgeschreven
songs in petto. Fiddlehead
ontleent zijn naam aan een
eetbare wilde varensoort en
bestaat zo'n vijfjaar. Kaart-
verkoop aan de ingang van
de zaal vanaf 19 uur. Julia-
naplein 4 te Ruurlo. Om ze-
ker te zijn van een plaats

wordt aangeraden (0573) 45
38 30 te bellen en te reserve-
ren.

THE ROMANIAN GIPSY
QUINTET IN DE LUIFEL
Op zaterdagavond 5 juni
treedt the Romanian Gipsy
Quintet o.l.v. G. Constantin
met 5 man formatie op in
de grote zaal van de Luifel,
Dorpsstraat 11 te Ruurlo.De-
ze band is een authentiek zi-
geuner orkest, dat het beste
van de Balkan ten gehoren
brengt. Het ensemble maakt
gebruik van traditionele
Roemeense instrumenten,
zoals de cimbaal en het le-
vert top amusement. Al di-
verse malen hebben enkele
leden van dit ensemble een
optreden in Ruurlo ver-
zorgd. Zij hebben daarmee
zo'n goede indruk achterge-
laten dat er veel van deze
avond verwacht wordt. In
het kader van de viering van
vijfentwintig jaar vriend-
schapsbanden met Fürste-
nau wordt dit optreden in
samenwerking met de Ge-
meente Ruurlo door de
KunstKring Ruurlo georga-
niseerd.

Kaartverkoop aan de ingang
van de zaal vanaf 19 uur.
Wegens het grote aantal
gasten dat op deze avond
verwacht wordt, is slechts
een gering aantal kaartjes
beschikbaar. Wil men zeker
zijn van een plaats bel dan
tijdig (0573) 45 38 30 of mail
naar:
kunstkring-ruurlo@het-
net.nl
Zie ook www.Kunstkring-
Ruurlo.nl

Denkt u nu ook aan epilepsie?
Tienduizenden mensen wel.
Zij hebben last van aanvallen.
Help mee in de strijd tegen epilepsie
en geef aan de collectant
Bedankt

Erwin Koeman, ambassadeur Epilepsie Fonds

Nationaal Epilepsie Fonds
De Machtvan het Kleine

collecte 24 t/m 29 mei 2004
giro 222111 www.epilepsie.nl

Jubileum-
concerten
85-jarig Sanclust

Ter gelegenheid van het
85-jarig jubileum van
zangvereniging 'Sanclust'
worden 2 concerten gege-
ven.

Het eerste concert is op za-
terdagavond 5 juni in de
Martinikerk te Doesburg.
Het tweede concert wordt
gegeven op zondagmiddag
6 juni in de Ned. Herv. Kerk
te Steenderen.
Uitgevoerd wordt de Petite
Messe Solennelle van Rossi-
ni. Medewerkenden zij-n:
Maaike Poorthuis (sopraan),
Ineke Vlogtman (mezzo so-
praan), Aart Mateboer (te-
nor), Lars Terray (bas), Ste-
fan Blaak (piano), Martij n
Blaak (piano), Dirk Luijmes
(harmonium). Het geheel
staat onder leiding van
Hans de Wilde. Informatie
en kaartverkoop (0575) 45
1917/528578.

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van

doorplaatsing in meerdere edities

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Weevers

Weekblad
Contact

heeft al vele
kopers
de weg

gewezen!

VERBOUWINGS-
OPRUIMING

l

Bulsink Meubelen renoveert, U profiteert!
korting op vele showroom-

w.o. slaapkamers, bankstellen, zitbanken, eet-
kamers, salontafels, wandmeubelen, relaxfauteuils, kleinmeubelen enz.

M E U B E L E N
W E H L S E W E G 4 K I L D E R TEL . 0 3 1 4 6 8 3 0 4 1

Opruiming op de l ste verdieping.
Kom kijken. U slaagt gegarandeerd! J



VW winkel

VW winkel heeft een nieuw interieur

De VW winkel aan de Kerk-
straat heeft een geheel nieuw
interieur gekregen en daardoor
een professionelere uitstraling.
Voor de klant is het "winkelen"
overzichtelijker geworden.

Bovendien voor de medewerkers

gemakkelijker om de klanten de
nodige service te verlenen.

Inmiddels is ook het nieuwe infor-
matieboekje over Vorden uitgeko-
men. Dit boekje verschijnt eens
per twee jaar en is tevens geactu-
aliseerd. Deze uitgave is uitgebreid

met een lijst, waarin de namen
van alle leden van de VOV staan
vermeld.

Tevens in de rubriek 'wist u-datjes'
allerlei wetenswaardigheden over
Vorden. Het informatieboekje is
verkrijgbaar in het VW kantoor.

Uw advertentie in Weekblad Contact valt beter op!

ADVERTORIAL

H
HlGH TEW/k*#

Zin en Onzin van de Laser:
Voorlichtingsdag voor het publiek

In de hedendaagse geneeskunde kent de laser vele toepassingen. Ook in de cos-
metische wereld heeft de laser zijn intrede gedaan. Soms is scheiding moeilijk
aan te brengen tussen wat cosmetiek en geneeskunde is. Goede voorlichting is
daarom belangrijk. Vooral de enorme hype met betrekking tot het bleken van de
tanden maakt het noodzakelijk dat de mensen goed geïnformeerd zijn alvorens
een behandeling aan te vangen.

„Zin en onzin van de laser" is een voorlichtings-
middag die voor publiek en professionals a.s.
zaterdag 29 mei wordt gehouden. In samenwer-
king met High Tech Laser zal Tandheelkundig
Centrum Verhagen & Waanders van 13.30 uur
tot 17.00 uur een informatiedag organiseren in
HCR 't Zwaantjé, Zieuwentseweg te
Lichtenvoorde.

Tijdens deze middag kan men informatie inwinnen over toepassingen van de
laser in:

• De specialistische geneeskunde (dermatologie, urologie e.a.)
• De fysiotherapie
• De huisartsgeneeskunde
• De tandheelkunde

Ook zal elk heel uur een voordracht worden gegeven over het gebruik van de
diverse bleeksystemen die tegenwoordig kunnen worden gebruikt om de tanden
witter te laten zijn. Er zal onder andere ingegaan
worden op de veiligheid van de verschillende
systemen. Medewerkers van High Tech Laser
zullen aanwezig zijn om vragen op algemeen
medisch terrein te beantwoorden. Medewerkers
van Tandheelkundig Centrum Verhagen &
Waanders zijn aanwezig om u antwoord te
geven op tandheelkundige vragen.

Van Duijn: 'De recessie is voorbij'
Chiefstrategist van Robeco optimistisch over nabije toekomst
In Amerika staan alle seinen op
groen. Ook in Europa zijn dui-
delijke tekenen van herstel te
zien. De verwachting is dat de
beurs dit jaar weer zal aantrek-
ken, ondanks de structurele
economische problemen die
Europa kent, volgens van Duijn.
Hij zei dit tijdens een seminar
van de Rabobank in de Hanze-
hof in Zutphen.

Jaap van Duijn sprak in de Hanze
hof voor ruim 150 belangstellen-
den over de invloed van de econo-
mie op de beurs. Dit seminar werd
georganiseerd ter gelegenheid van
de samenvoeging van de beleg-
gingsteams van de Rabobanken
Berkel-IJssel en Graafschap-West.

Het team specialisten bestaat nu
uit 6 personen en opereert vanuit
het Rabobank Financieel Advies-
centrum in Zutphen.

AANTREKKENDE ECONOMIE
Van Duijn startte zijn betoog met
de opmerking dat de Amerikaanse
economie momenteel weer flink
aantrekt.

Er is in de Verenigde Staten een
sterke productiviteitsgroei te zien,
hoewel Amerika een groot handel-
stekort heeft en het begrotingste-
kort flink oploopt. Van Duijn ver-
wacht dat de dollar daardoor de
komende tijd nog verder zal dalen.

Ook in Europa is herstel te zien.
Van Duijn gaf aan dat de Europese
economie weer aan zal trekken,
maar dat we met een aantal struc-
turele problemen kampen. Deze
zorgen ervoor dat de Amerikaanse

economie het veel beter doet dan
de Europese. Hij noemde hierbij
ondermeer een lage groei van de
beroepsbevolking, een te lage par-
ticipatiegraad van oudere werk-
nemers, hoge arbeidskosten, een
laag aantal arbeidsuren per jaar en
een laag percentage technisch ge
schoolden.

HERSTEL OP DE BEURS
Van Duijn verwacht dat de beurs
zich dit jaar zal herstellen. Hij gaf
daarbij aan dat de koers/winstver-
houdingen in een aantal sectoren
al oplopen en de bedrijfswinsten
weer toenemen.

Wel wees hij erop dat de situatie in
het Midden-Oosten en het terroris-
me een bedreiging blijven vor-
men.

Als belangrijkste beleggingsthe
ma's voor het komende decenni-
um ziet hij de opkomende mark-
ten zoals China en India, de toene
mende vraag naar grondstoffen
zoals goud en olie, de explosieve
groei van China en de problema-
tiek van de vergrijzing.

Van Duijn sloot zijn betoog af met
de opmerking dat de komende ja-
ren er voor beleggers goed uit zien.
Hij verwacht de volgende recessie
pas aan het einde van dit decenni-
um.

De inflatie levert de komende ja-
ren nog geen problemen op en de
digitale revolutie zal zorgen voor
een hoge productiviteitsgroei. Be
leggers kunnen de toekomst met
vertrouwen tegemoet zien, aldus
van Duijn.

Scheiden zonder lijden!
Een echtscheiding is nooit leuk. Maar als u het eens bent over de afwikkeling, hoeft
u niet naar de rechter. De notaris kan u namelijk snel helpen. Praat over de moge-
lijkheden met Tap Tromp van Hoff notarissen. Het eerste adviesuur is gratis!
Kijk ook op www.tthnotarissen.nl.

LochemTel.: 0573-298 398. Zutphen.Tel.: 0575-584 584

HET HOOFD
Ons hoofd is als een uithangbord,
Opvallend en ook aandachttrekkend.
Niet altijd belangwekkend;
Straalt soms verdriet, soms blijheid uit.

Daarbinnen zit een soort computer
Die alles goed laat functioneren
En tevens ons kan informeren
Hoe te handelen in ons leven.

ëk Denk eveneens aan het geheugen
waarin it verleden zit geborgen.
Zo denkt men niet alleen aan morgen.

Ons hoofd bevat nog veel geheimen,
ït Is wachten op een groot talent
dat straks de hersenwerking kent.

Jos Wijnen

Al gekeken op
www.contact.nl

voor het allerlaatste
plaatselijke nieuws?



De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

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

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

Financieringen
Hypotheken
Assurantiën

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

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

DE / O L L E
Burg. Galléestraat 38 • Vorden

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

Frambozen/bessen vlaai
groot €9*50 klein € 4*90

Gilde Bonkjes
6 + 1 gratis

Monthatos brood of
stokbrood

Grieks brood met olijfolie.
Heerlijk bij de BBQ !

Pinksterbrood -- Pinksterslof
Pinksterbol - Gebakjes - Cake

Graag tot ziens bij Mirjam Meulenbroek.

WEEKBLAD CONTACT: JE KUNT ER

Tijdens onze algemene

adering geven de

leden de toon aan
Bij Rabobank Graafschap-West geven

leden de toon aan. En op donderdag 10

juni 2004 hebben zij de kans om

daadwerkelijk iets van zich te laten

horen. Tijdens onze algemene

ledenvergadering in Hotel Bakker,

Dorpsstraat 24 te Vorden. Aanvang

20.00 uur.

De volledige agenda, de notulen van de

vorige algemene vergadering, de

jaarrekening2003, het jaarverslag 2003

en de overige stukken kunnen leden

vanaf vandaag inzien op onze kantoren.

Geeft u als lid van onze bank de toon

Hieronder vindt u de verkorte agenda:

» Opening

• Notulen vorige vergadering

• Ja arre keni ng 2 003

• Decharge

• Benoem ing leden bestuur en raad

van toezicht

• Mededel ing en e n rondvraag

aan tijdens

vergadering?

algemene

Het b tijd voor de Rabobank

Uitslag Diddle wedstrijd
De hoofdprijs,

de GROTE PLUCHEN DIDDLE gaat naar
Elsa van Dijk, Vierakkersestraatweg 35, Vierakker.

De 8 troostprijzen gaan naar:
Debbie vd Vlekkert, Het Leemgoor 10, Vorden /

Tamara v Mierlo, P. v. Vollenhovenlaan 19, Vorden /
Fleur Hylkema, Burg. Bakhuizenlaan 37, Leymuiden /

Anniek Rouwenhorst, het Elshof 3, Vorden /
Elise Nijenhuis, Lulofsstraat 18, Zutphen /

Anne, Marijke en Saskia Gudde, Kerkweide 1, Vorden

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Je kan je prijs bij Bruna ophalen.

rune
www.bruna.nl • altijd actueel

Raadhuisstraat 20 • Vorden
Telefoon winkel (0575) 55 31 00

Telefoon postkantoor (0575) 55 13 11

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Reparatie van alle merken
TV,Vkleo,AudiQ apparatuur

Verkoop van nieuwe en gebruikte
apparatuur(met garantie)!

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

beeldkwaliteit en de lage maandlasten!
Complete satelliet installatie v. a. 379euro

Hengelo(Gld) Spalstraat 19
iel: 0575462120
mob: 0633784373
fax: 0575462015
http:// www.sirius.dds.nl

Maandag t/rn vrijdag van 13.30 tot 18.30
Zaterdag 10.00 tot 15.00 Woensdag gesloten!

E&ZONC POCCM#

Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wij zijn daarin uw partner.

d rukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86
GI >



Uit de homeopathiepraktijk.

van Frans Quirijnen,
klassiek homeopaat te Warnsveld

Workshops Vilten
in Kunstlokaal 11

In deze column vertel ik elke twee
weken over voorvallen uit mijn
praktijk voor klassieke homeopa-
thie. Hiermee wil ik u uitleggen
wat klassieke homeopathie is,

•«*• maar ook wat het beslist niet is.
Mijn columns gaan meestal over
klachten die veel voorkomen. Daar
heeft u als lezer het meeste aan en
daar heb ik dikwijls een goed
homeopathisch antwoord op.
Maar ook minder voorkomende
klachten zijn met klassieke
homeopathie vaak heel goed te
verhelpen. U moest eens weten!
In deze rubriek wil ik vragen gaan
beantwoorden die mensen mij re
gelmatig stellen, die regelmatig
terugkeren. Heeft u ook zo'n

« vraag, laat die gerust horen en wie
weet leest u in deze rubriek al snel
het antwoord op uw vraag.

Homeopathie bij
Slaapproblemen
Deze week heb ik de vraag van een
vrouw die mij vroeg of ik haar kon
adviseren in het volgende:
"Ik heb al sinds jaar en dag last van
slaapproblemen. Ik ga om half elf,
elf uur naar bed en word om een

3, uur of 2 wakker. Vervolgens slaap
ik echt niet meer. Anderhalfjaar
geleden was de situatie niet meer
houdbaar, op mijn werk functio-
neerde ik niet meer, en thuis kon
ik het ook niet meer bolwerken. Ik
heb toen tenslotte slaapmiddelen
van de huisarts gekregen. Zijn ad-
vies was om ze slechts te gebrui-
ken om de situatie te doorbreken
en hij waarschuwde mij voor de
verslavende werking. Op zich was
de situatie daarmee voor even ge
red, maar ik ben beslist afhanke

- lijk geworden van deze medicij-

nen. Ik wil er nu wel vanaf, maar
hoe? Kan homeopathie hierin wat
voor mij doen?"
Homeopathie kan in veel van der-
gelijke gevallen mensen beslist
helpen bij hun slaapproblemen.
Belangrijk is om de oorzaak helder
te krijgen.
Als uw slaapprobleem worden ver-
oorzaakt door problemen op het
werk, conflicten, emotionele ge
beurtenissen, gedachten die maar
blijven rondmalen, dan kan ik sa-
men met u kijken en proberen een
oplossing te vinden in de vorm van
een homeopathisch geneesmid-
del.
De vrouw van deze column is nu
éénmaal bij mij op consult ge
weest en over de uitwerking van
het gekozen geneesmiddel kan ik
u in dit stadium nog niets melden.
Wel was het interessant om te zien
dat er aanvankelijk geen verkla-
ring leek te zijn voor haar slaap-
probleem. Het enig duidelijke
symptoom was het redelijk pro-
bleemloos inslapen, en het na 3?
uur wakker worden en de slaap
niet meer kunnen vatten zo rond 2
uur 's nachts.
Als kind sliep ze wel altijd pro-
bleemloos en als puber ook nog.
Wel herinnert ze zich slaapproble
men in haar studententijd. Maar
wanneer het precies begonnen
is....
Nadat we het hebben gehad over
haar algemene karaktereigen-
schappen, voedselvoorkeuren en
dergelijke heb ik toch te weinig
specifieke kenmerken om een
middel te kunnen voorschrijven.
Ik vraag haar of zij thuis met haar
partner/familie/vrienden nog eens
goed in haar verleden wil zoeken.
Met name de periode van haar stu-
dententijd verdient de aandacht.

Zijn er toen dingen gebeurd waar-
van ze zelf misschien niet direct
zou zeggen dat dat de oorzaak van
het slaapprobleem kan zijn? Wie
weet levert dit zoeken wat op....
Na een paar dagen belt ze op en
vertelt over een gebeurtenis die ze
zich nauwelijks nog kan herinne
ren. Een voormalig huisgenootje
uit haar studententijd vertelde
haar dat deze nog lang last heeft
gehad van nachtmerries na de fik-
se brand die een keer in de keuken
van het studentenhuis heeft ge
woed. De vrouw zelf herinnert
zich hiervan niks, en ook dit verhaal
bracht eigenlijk geen duidelijke
herinneringen of beelden boven.
Zou ik hier wat mee kunnen? Ik
denk het wel. De vrouw lijkt deze
bedreigende gebeurtenis zover te
hebben weggedrukt dat ze deze
zich niet meer herinnert. Té shoc-
kerende gebeurtenissen kunnen
worden 'weggestopt', Verdrongen',
een noodzakelijk overlevingsme
chanisme van de menselijke geest.
Dat zou hier het geval kunnen zijn.
Bij navraag bleek de brand om on-
geveer twee uur begonnen te zijn.
Ik heb een belangrijk aanknopings-
punt.
Of mijn middel in één keer werkt
is nog even de vraag. In elk geval
vormt de brand een aanknopings-
punt om er in een volgend gesprek
dieper op in te gaan. Heeft U een
vraag? Laat het mij weten.

TOT DE VOLGENDE KEER!
Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat
NVKH geregistreerd - vergoeding
door zorgverzekeraars, Gezond-
heidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2, 7231 NB Warnsveld
email: quirijnen.jr@wolmail.nl
Tel. (0575) 52 64 76

Dutch Open wegraces Eemshaven

Andre Martens supersport 600

Afgelopen weekend werd er in
Eemshaven de vijfde ronde voor
het Nederlands kampioenschap
verreden.

Er werd door verschillende rijders
al getraind op hemelvaartsdag. Op
vrijdag waren er wedstrijden voor
de KNMV Cup. Andre Martens uit
Zutphen trainde als zevende en be
haalde een negende plaats in de
wedstrijd. Coureurs die op donder-
dag mee hebben gedaan aan de
vrije training hadden met de af-
stelling van de motoren al een
voorsprong op degene die pas op
zaterdag begonnen. Op zaterdag

werd er twee keer een vrije en een
tijdtraining gereden.

De regiorijders deden het redelijk
goed maar waren niet tevreden
over hun resultaten tijdens de trai-
ningen. Hans Smees was pas als
vijfde geklasseerd in de 250-cc klas-
se, Tonny Wassink reed dit week-
end niet mee. De jongens van het
Hartelman en Pajic team stonden
verder naar achteren in de super-
sport 600 klasse. De race in de 250-
cc klasse werd over twee manches
verreden doordat Branko Srdanov
hard van zijn motor was gevallen.
De race werd gewonnen door

Foto: Henk Teerink

Patrick Lakerveld met op een uit-
stekende tweede plaats Hans
Smees gevolgd door Jan Roelofs.

De Supersport wedstrijd werd ge
wonnen door de Zweed Jan Hans-
son gevolgd door Nederlands kam-
pioen Barry Veneman. Het team
van Pajic deed het wat minder in
Eemshaven, Swen Ahnendorp be
haalde een negende plaats. Mile
Pajic liggend op een dertiende
plaats schoof onderuit.

De wedstrijden werden zondag
gevolgd door ruim twaalfhonderd
toeschouwers.

Na de succesvolle expositie van
Judit Poes, die vorig jaar plaats-
vond in het Kunstlokaal en
waarvan ook een aantal werken
bij Drukkerij Weevers waren te
zien, is het Peter en Inez van de
Waal als organisatoren weder-
om gelukt de Hongaarse vilt-
kunstenares naar Nederland te
krijgen.

In de maand juli zal Judit Poes een
aantal workshops in het Kunst-
lokaal verzorgen. Deze viltwork-
shops zijn geschikt voor zowel be

ginners, gevorderden als professio-
nals en er kan uit verschillende
thema's worden gekozen zoals tas-
sen, hoeden, sieraden en ruimte
lijke objecten.

De cursisten kunnen ook zelf met
voorstellen komen die dan mo-
gelijk in het programma worden
verwerkt. De cursusdagen zijn op
alle donderdagen, vrijdagen in juli
en in de weekends. Informatie en
aanmelding bij Kunstlokaal 11 te
Borculo, tel. (0545) 27 14 19 of
kunstlokaall l@planet.nl

Nieuwe routes
Kastelentocht op skates
Kastelentocht voor 7e maal van start
De kastelentocht is een een-
daags skate-evenement in Vor-
den dat ieder jaar op Tweede
Pinksterdag wordt georgani-
seerd door free-wheel; dit jaar
alweer voor de zevende keer. De
Kastelentocht is een van de gro-
tere skate- en skeelereendaagse
van de regio. Vele skaters ko-
men ieder jaar weer en nemen
dan op hun beurt weer nieuwe
deelnemers mee. Daarom pro-
beert de organisator ook ieder
jaar wat nieuws te brengen. Dit
jaar zijn de routes aangepast en
gaat langs verschillende kastelen.

DRUKTE
Op maandag 31 mei zullen er weer
veel wieltjes rollen door het mooie
coulisselandschap in de omgeving
van Vorden. Met een geweldig as-
falt en een perfecte organisatie
hoopt freewheel sport en organi-
satie weer ruim 300 deelnemers
naar het pand op het industrieter-
rein van Vorden te trekken van
waaruit gestart wordt. Ervaringen
van voorgaande jaren leren dat
ook steeds meer mensen uit ande
re provincies zich inschrijven voor
deze supermooie tocht.

VOORZIENINGEN
Het hele evenement is ruim opgezet,
genoeg parkeerplaatsen, douches
en kleedruimtes en een ontvang-

struimte waar de vroege inschrij-
vers rustig een bakje koffie kunnen
drinken, of na afloop gezellig nazit-
ten met andere sportievelingen.
Mensen die zich vooraf opgeven per
email (info@freewheel.com) kun-
nen bij de inschrijving rekenen op
een gratis bakje koffie.

AFSTANDEN
De echte skate en skeeleraar komt
voor de vrije of pelotonstocht. De
vrije tocht is over 20 of 30 km. en
kan in eigen tempo gereden wor-
den. De route is ten opzichte van
vorig jaar veranderd en zal langs
een aantal kastelen gaan. Even uit-
blazen tussendoor op een terrasje
kan natuurlijk ook. Op plaatsen
waar drukke doorgaande wegen
worden gekruist is begeleiding
aanwezig. Ook zijn er onderweg
verzorgingsposten, verkeersrege
laars en EHBO'ers aanwezig. Alle
routes zijn verder bewegwijzerd.
De pelotonstocht van 90 km wordt
in twee lussen van 45 km gereden.
Mocht het dus tegenvallen dan
kan men na 45 km stoppen. Ook
deze route is dit jaar weer ver-
nieuwd! Alle deelnemers zullen
na afloop een leuk aandenken aan
de tocht meekrijgen. Gemiddelde
snelheid is zo'n 20 km/uur.
Meer informatie over onder andere
de kosten is te vinden op
www.freewheel.com



Univé Oost viert 110-jarig bestaan
met aantrekkelijke acties

Actieve en passieve
veiligheid van auto's

Kantoor Ruurlo

Dit jaar viert Univé Oost haar
110-jarig bestaan. Een bijzonde-
re verjaardag die de vier ver-
koopkantoren van Univé Verze-
keringen in het Oosten des
lands niet onopgemerkt voor-
bij willen laten gaan. Geduren-
de het jubileumjaar biedt Univé
zowel haar bestaande als poten-
tiële relaties feestelijke acties.
Deelnemers maken kans op het
winnen van fraaie prijzen. Op
deze wijze vertaalt het jarige
Univé Oost de coöperatieve ge-
dachte 'daar plukt u de vruch-
ten van' naar haar leden.

Univé Oost, dat bestaat uit vier
kantoren in respectievelijk Marke-
lo, Ruurlo, Lochem en Delden, is in
2000 ontstaan uit een fusie tussen
Univé Gelre en Univé Hof van
Twente. De voorlopers daarvan,
opgericht in 1894, hadden eerst
met name agrariërs als klant.
Daarna volgde de particuliere
markt en later het Midden en
Klein Bedrijf. Vanuit het oogpunt
'draagt elkanders lasten' werden
destijds uitsluitend brandverzeke-
ringen afgesloten.

ACTIES IN HET KADER VAN HET
11O-JARIG BESTAAN
Vaste klanten van Univé staat dit

jaar wellicht een aangename ver-
rassing te wachten. Uit het be-
stand van vaste klanten worden
gedurende het jaar per locatie drie
trekkingen verricht, waarbij de
winnaars een dinerbon ter waarde
van € 110 ontvangen. Bovendien
kan iedereen profiteren van aan-
trekkelijke acties. Want wie via
Univé Oost bijvoorbeeld een reis-
verzekering afsluit maakt kans op
een reis naar Parijs. Bij een offerte
aanvraag voor een autoverzekering
wordt een Halfordsbon verstrekt.
Offerteaanvragen voor verzekerin-
gen op woongebied worden geho-
noreerd met een waardebon van
een gerenommeerde bouwmarkt.

VERZEKERINGSPORTEFEUILLE
Het huidige Univé-Oost heeft een
verzekeringsportefeuille met brand,
zorg, schade, leven en financiële
diensten (waaronder hypotheken).
Bovendien biedt Univé Oost haar
leden ook makelaarsdiensten aan,
via de aangesloten Oosterhave Ma-
kelaars. Univé Oost heeft 15.000
klanten.

SERVICE EN ADVIES OP MAAT
De service van Univé Oost gaat ver-
der dan de deur van de kantoren;
de adviseurs komen graag bij de
klant thuis. Service en advies op

maat staat dan ook centraal bij
Univé Oost. "Dat blijkt onder meer
uit een klantvriendelijke houding,
kennis van zaken en het onge-
vraagd bieden van net dat beetje
extra service" zegt Gerrit Vruwink,
directeur van Univé Oost. "Daar-
naast vervult Univé Oost een maat-
schappelijke functie in de regio
door haar steentje bij te dragen
aan evenementen, verenigingen
en door middel van sponsoring."

MEER DAN VERZEKEREN
Univé biedt meer dan alleen verze-
keren. Preventie wordt gestimu-
leerd door het tegen gereduceerde
prijzen aanbieden van rookmelders,
brandblussers, overspanningsstek-
kers, gordelsnijders. 'Want laten
we wel zijn" zegt Vruwink, 'Voor-
komen is beter dan genezen".

Univé Oost kent haar leden en laat
ook haar winst naar haar leden
terugvloeien. Het afgelopen jaar is
er gemiddeld 20% van de winst
over de brandverzekeringen aan
de leden uitgekeerd. Wie in het ka-
der van het Premie Voordeel Plan
meerdere verzekeringen bij Univé
onderbrengt, kan rekenen op een
aantrekkelijke korting. Hierbij
geldt het principe hoe meer ver-
zekeringen, hoe hoger de korting.

Open tuinen in Hengelo
Beide Pinksterdagen zullen in
Hengelo twee tuinen te bezich-
tigen zijn en wel de vlindertuin
'de Hemelsleutel' aan de Ban-
ninkstraat 58 en 'de Dijen-
borghs Hof aan de Dijenborgh-
sestraat, direkt naast het park
met het Witte Bleekhuisje.

Richting Varssel, 'de Hemelsleutel'
onderscheidt zich doordat bij de
keuze van het plantmateriaal
steeds de aantrekkelijkheid voor
vlinders uitgangspunt is geweest.

Japanse bottelrozen, witte scherm-
planten en duizenden klaprozen
maken er een feest van vooral als
de temperatuur naar de 20° gaat,
want daar houden de meeste vlin-
ders van. Beide dagen 's middags
open.

'De Dijenborghs Hof is een roman-
tische tuin met een wat Engels
karakter. Er zijn een tiental ver-
schillende ruimten, door hagen
afgescheiden met veel oudere
bomen, heesters en vele soorten

bolgewassen en vaste planten. Alle
klimrozen staan met deze dagen
uitbundig in bloei. Beide dagen 's
middags open.

In beide tuinen is ook keramiek te
bewonderen van Ineke Kwist uit
Doetinchem.

Behalve de Pinksterdagen zullen
alle woensdagen en vrijdagen de
tuinen ook open zijn en de laatste
weekenden van juni en juli, steeds
op eerdergenoemde tijden.

Voor aankondiging openluchtdienst
De jeugddienstcommissies van
de Veldhoek organiseert dit
jaar weer een openluchtdienst
met medewerking van de jeugd-
raad. De dienst zal op 27 juni
worden gehouden nabij de
kampeerboerderij de Haver-
kamp in Hengelo.

De voorbereidingen zijn in volle
gang. De jeugddienstcommissie
heeft ds. Ferrari bereid gevonden
om aan de dienst mee te werken.

Ook de Ballad Singers uit Lochem
werken dit jaar weer mee.

Het belooft een hele mooi en bij-
zondere dienst te worden. Op een
later tijd stip komt er gedetailleer-
der informeren over hoe de dienst
er uit zal zien.

Maar noteer de datum vast op de
kalender.

Als je het hebt over de veilig-
heid van auto's, dan kan het
gaan om actieve of passieve vei-
ligheid. Samen proberen die er-
voor te zorgen dat de aantallen
ongevallen en gewonden zo
klein mogelijk blijven. Tot de
bestuurder roet in het eten
gooit... De conclusie is: autogor-
dels zijn altijd zinvol.

ACTIEVE EN PASSIEVE
VEILIGHEID
Bij de veiligheid van auto's wordt
onderscheid gemaakt tussen actie-
ve (of primaire) en passieve (of se-
cundaire) veiligheid. Onder actieve
veiligheid verstaan we de moge
lijkheden die de auto je biedt om
een ongeval te voorkómen. Het
gaat dan bijvoorbeeld om goede
wegligging, goede remmen, een
goed uitzicht, en makkelijk be-
dienbare instrumenten.

Auto's kunnen zelfs fouten van de
bestuurder corrigeren door een
antiblokkeersysteem (ABS) op de
remmen en door een radarsys-
teem dat ervoor zorgt datje niet te
dicht achter iemand anders rijdt.
Passieve veiligheid omvat de mo-
gelijkheden die de auto je biedt
om als het toch tot een botsing
komt, de gevolgen voor de betrok-
kenen zoveel mogelijk te beper-
ken. We hebben het dan over
kooiconstructies en kreukelzones,
neksteunen en... autogordels. Over
die gordels straks meer. Onder pas-
sieve veiligheid valt ook een zoda-
nig 'vriendelijke' vormgeving van
de auto dat de verwondingen van
bijvoorbeeld een aangereden voet-
ganger zoveel mogelijk beperkt
blijven.

VEREENDE KRACHTEN
VOOR UW VEILIGHEID
Het mooie van een deel van een
aantal van die veiligheidsvoorzie-
ningen in auto's is dat ze perfect
samenwerken om de inzittenden
optimaal te beschermen als de
auto ergens tegenop botst. Wat er
dan gebeurt is het volgende. Direct
na de botsing worden de autogor-
dels aangespannen. Door de klap
van de botsing schiet de inzittende
voorover, tot de gordel helemaal
strak staat. Op dat moment begint
de voorkant van de auto als een

harmonica in elkaar te kreukelen,
waardoor die klap voor de persoon
in kwestie in belangrijke mate
wordt opgevangen. Tenslotte is er
dan nog in sommige gevallen het
kussen van de bliksemsnel opge-
blazen airbag. En zo is er dus een
heel programma voor u opgesteld
om u bij een ongeval liefderijk op
te vangen. Merk echter op dat het
hele programma in duigen valt als
u uw gordel bent vergeten!

MAAR DE MENSELIJKE FACTOR...
Helaas gooit de mens achter het
stuur roet in het eten. Want door
sommige veiligheidsvoorzienin-
gen voelt hij zich zoveel veiliger
dat hij als vanzelf onveiliger (bij-
voorbeeld harder, of minder oplet-
tend) gaat rijden. Het eerderge-
noemde ABS is een voorbeeld van *
een veiligheidsvoorziening die
daardoor zelfs helemaal niet tot
minder ongevallen heeft geleid,
maar tot chauffeurs die harder rij-
den en later remmen.

AUTOGORDELS
Dat negatieve effect geldt gelukkig
nauwelijks of niet voor autogor-
dels. Die zorgen echt voor tot 25%
minder kans op ernstig letsel en
zelfs voor tot 40% minder kans op
dodelijke verwonding. Als je dan
ook nog ziet hoe geweldig simpel
en goedkoop deze voorziening is
in vergelijking tot alle dure high-
tech voorzieningen die moderne
auto's verder kennen, dan is het
onbegrijpelijk dat er nog mensen
zijn die het zonder durven te doen!

GOOCHEM
In de periode van half maart tot
eind mei loopt landelijk onder het
motto 'Gordels om, ook achterin.
Daar kun je mee thuiskomen' een
voorlichtingscampagne die tot
doel heeft het gebruik van auto-
gordels te stimuleren, vooral op de
achterbank. Mascotte van deze
campagne is Goochem het Gordel-
dier, dat onder andere in radio- en
tv-spots zijn opwachting maakt.
De politie controleert ook extra op
het gebruik van autogordels.

Nadere informatie vindt men op
www.daarkunjemeethuiskomen.nl
en www.gordeldier.nl

Wandelen voor ouderen.,

Vaak horen we: "Het lijkt me zo
mooi, maar ik kan niet zo ver
lopen...."

Daar wil "Gea Voettochten" iets
aan doen. Voor ouderen, of men-
sen die om andere redenen niet zo
ver kunnen lopen, is er nu een spe
ciale wandelweek op maat. Routes
worden zo gekozen dat toch de
mooiste en bekendste plekjes uit
het nationaal park Ceske Svycars-
ko in Tsjechië bereikt kunnen wor-
den door dichter bij het doel te
starten en een minder steile route
te kiezen.

Bovendien zal er met name een
langere middagpauze ingelast
worden. Bij erg warm weer wordt
er een route gekozen, die vooral
door kloven en beboste dalen
voert, zodat men minder last
heeft van hoge temperaturen.

Uw gastheer en gastvrouw Theo en
Gea Marsman begeleiden u altijd
met twee personen, zodat er ook
altijd de mogelijkheid is van keuze
uit een gemakkelijke of wat moei-
lijker route. Dat is een extra stukje
service. Natuurlijk blijft voor het
wandelen wel gelden dat men een
beetje conditie moet hebben, zoda-
nig dat minstens 5 km. per dag
haalbaar is, en dat men ook een
beetje kan traplopen.

Verder is de wandelweek op dezelfde
wijze georganiseerd als de gewone:
u verblijft in een goed pension,
waar ook met uw speciale dieet-
wensen, rekening gehouden kan
worden. 19 Juni start de eerste
wandelweek voor ouderen.
Dus, als u belangstelling hebt:
Neem even contact op: 45 17 18 of
kijk op www.voettochten.net
Zie ook de Contactjes



Architectuur in
Nederland 2003-2004
Stedelijk Museum Zutphen: 8 mei 2004 t/m 12 september 2004

Feestelijke ingebruikname
gerestaureerde Sint Jan rond Pinksteren

In samenwerking met het Re-
gionaal Architectuurinitiatief
Achterhoek en NAi (Nederlands
Architectuur instituut) Rotter-
dam toont het museum een
overzicht van de nieuwste ont-
wikkelingen binnen de archi-

^ tectuur in Nederland.

Uitgangspunt voor de tentoonstel-
ling is de selectie die de redactie
van het 'Jaarboek Architectuur in
Nederland 2003>2004' heeft ge-
maakt. Deze selectie omvat de 30
opmerkelijkste architectuurpro-
jecten die in 2003 gerealiseerd
zijn. Aan de hand van foto's, ma-
quettes en schetsen worden deze
projecten, variërend van woning-
bouw en een medisch centrum tot
een theater en een ecologische

* boerderij, in beeld gebracht. Tij-
dens de opening van de tentoon-
stelling zal het Jaarboek gepresen-
teerd worden.

De organisatoren willen met deze
bijzondere tentoonstelling ook
buiten de Randstad bekendheid
met de hedendaagse ontwikkelin-

gen in de architectuur genereren.
Zutphen staat momenteel aan de
vooravond van een aantal belang-
rijke herstructureringsplannen en
stadsuitbreidingen, in het kader
waarvan informatie over de actue-
le stand van zaken in de architec-
tuur en stedenbouw van groot be-
lang is.

Voor het publiek zijn er een aantal
extra activiteiten om de discussie
rond het thema architectuur en
ruimtelijke ordening te stimule-
ren. Zo is er een presentatie over
recente ontwikkelingen in de ar-
chitectuur in de regio Zutphen en
zullen er twee forumdiscussies
plaatsvinden waarbij zowel belan-
genorganisaties als het publiek
aan het woord komen.
De komende maanden zal op de
gemeentelijke website (www.zut-
phen.nl) regelmatig een nieuwe
stelling over moderne architec-
tuur worden geplaatst, waarop het
publiek direct kan reageren.
Voor nog meer informatie:
www.nai.nl en www.zutphen.di-
gicity.nl.

Project People to People van start

* Recreatief paardrijden
euregio Rijn - Waal
RECREATIEF PAARDRIJDEN
IN DE EUREGIO RIJN - WAAL
KRIJGT EEN IMPULS

Het project Paardentoerisme in
de Euregio Rijn - Waal van de
Vereniging Paardentoerisme
(VP) en Arbeitsgemeinschaft
Wanderreitstationen (AG WRS)

-* gaat van start op 11-5-2004 in
Duitsland en 12-05-2004 in
Nederland. In het project stre-
ven de Verenigingen na dat rui-
ters en in Nederland ook men-
ners routes kunnen rijden in
zeer aantrekkelijke gebieden
van de Euregio - Rijn - waal .
Ruiterroutes functioneren ech-
ter alleen door samenwerking
in een goed voorzieningennet-
werk, aldus de voorzitters van
de verenigingen de heer Gerrit
Dijkman voorzitter van VP en

9 de heer Hans - Gerd Schillings
voorzitter AG WRS.

Wat is nieuw aan dit project?
Ondernemers aan beide zeiden
van de grens verzorgen gezamen-
lijk de promotie van dit unieke
toeristische product en wel de mo-
gelijkheid tot het grensoverschrij-
dend recreatief paardrijden. Door
deze gezamenlijke promotieacti-
viteiten, informatievoorziening en
de kwaliteitsstandaard voor ac-
commodaties en voorzieningen
onderscheidt dit project zich van
netwerken met alleen routes. Het
aanbod van een gestructureerd
netwerk aan voorzieningen biedt
een duidelijke meerwaarde aan
het ruiterpadennetwerk. Het is
daarmee in deze omvang de eerste
in haar soort.

De Verenigingen dragen zorg voor
de ondernemers aan het bestaan-
de routenetwerk, van circa 1.300
km, dat wordt uitgerust met een

goed gestructureerd faciliteiten-
netwerk voor (meerdaagse) recrea-
tiemogelijkheden en middels goed
kaartmateriaal en bewegwijzering
eenvoudig te volgen is. Zo zullen
er voor dagritten rustplaatsen,
voeder- en drinkplaatsen, horeca
en sanitaire voorzieningen langs
de route aanwezig zijn. Daarnaast
zullen er voor meerdaagse tochten
en vakanties specifieke voorzienin-
gen zijn, zoals beweiding en stal-
lingsmogelij kneden en overnacht-
ingsfaciliteiten voor ruiters, koet-
siers en paarden.

Om kwaliteit te kunnen garande-
ren is door de Vereniging Paarden-
toerisme en de Arbeitsgemein-
schaft Wanderreitstationen beslo-
ten de deelnemende bedrijven aan
een aantal kwaliteitseisen te laten
voldoen. Op deze manier kunnen
ruiters en koetsiers zorgeloos op
vakantie gaan of een dagrit onder-
nemen. Op dit moment zijn er in
het Euregio Rijn - Waal gebied cir-
ca 50 bedrijven aangesloten.

De bij de Vereniging Paarden-
toerisme en Arbeitsgemeinschaft
Wanderreitstationen aangesloten
bedrijven zijn o.a. maneges, stoe-
terijen, paardenpensions, (mini)-
campings en (vakantie)boerderijen.
Geïnteresseerde ruiters en koet-
siers kunnen voor informatie over
dagritten of meerdaagse recreatie-
mogelijkheden contact opnemen
met de Vereniging Paardentoeris-
me (0573) 45 20 88 in Nederland
en voor Arbeitsgemeinschaft Wan-
derreitstationen 0049/2832-80551
in Duitsland.
Het project Project People to Peo-
ple is mede tot stand gekomen
door een bijdrage van de Euregio
Rijn-Waal, Vereniging Paarden-
toerisme en Arbeitsgemeinschaft
Wanderreitstationen.

Pinksteren 2004 wordt een mijl-
paal in de geschiedenis van Zut-
phen. Na 27 jaar is de histori-
sche Sint Jan of Nieuwstadskerk
dan weer in alle glorie hersteld.

Het uit 1272 daterende godshuis
heeft vanaf 1977 bijna permanent
in de steigers gestaan. Ook het mo-
numentale Tim-pe-orgel, dat in
1997 uit de kerk moest worden
verwijderd, is inmiddels gerestau-
reerd en zal op vrijdag 28 mei, sa-
men met de kerk, worden opgele-
verd. Dat het zover is gekomen, is
te danken aan de inzet van veel
vrijwilligers en gulle bijdragen
van subsidieverstrekkers en dona-
teurs. Met Pinksteren kan iedereen
met eigen ogen zien en horen hoe
de Sint Jan er uit ziet en hoe het
Timpe-orgel klinkt. Op verschillen-
de dagen zullen vieringen en con-
certen worden gehouden, waarbij
het orgel en het kerkkoor de Cap-
pella Sint Jan, een cruciale rol zul-
len vervullen.

VRIJDAG 28 MEI
Op vrijdag 28 mei worden kerk en
orgel officieel opgeleverd, 's Mid-
dags is een groot aantal genodig-
den getuige van dit heuglijke feit.
Iedereen die op welke wijze dan
ook betrokken is geweest bij de
restauratie zal dan, met vertegen-
woordigers van bisdom, rijk, pro-
vincie en gemeente te gast zijn bij
het parochiebestuur. Daarbij zal
een groot aantal sprekers het
woord voeren. Orgelbouwer Han
Reil en adviseur Rudi van Straaten
zullen een toelichting op -de
restauratie van het orgel geven en
het voor het eerst weer laten klin-
ken. Ook de Cappella Sint Jan zal
enkele malen een vocale bijdrage
leveren.
's Avonds geeft de cantor-organist
van de Sint Jan, Jean van Cleef, het
eerste concert op zijn Timpe-orgel.
Dit concert is gratis voor iedereen
toegankelijk.

ZATERDAG 29 MEI
Op zaterdag 29 mei worden kerk
en orgel, in een pontificale mis,

door aartsbisschop, kardi-naal Si-
monis, ingewijd. Tijdens deze vie-
ring zal o.a. de Kleine orgelmis van
Haydn worden uitgevoerd door de
Cappella Sint Jan, onder leiding
van Jean van Cleef. Het orgel zal
worden bespeeld door Theo Meurs
en medewerking zal worden ver-
leend door de sopraan Esther Eb-
binge en strijkers van het Arcato-
ensemble.
's Middags zal de bekende organist
Bert Matter, die jarenlang het Ba-
derorgel van de Sint Walburgis-
kerk in Zutphen, bespeelde en be-
kend is om zijn weergaloze impro-
visaties, een Bachconcert geven.
Kaarten voor dit concert zijn ver-
krijgbaar bij de VW Zutphen, via
internet (timpeorgelzutphen@il-
se.nl) en aan de kerk.

ZONDAG 30 MEI (IE
PINKSTERDAG)
MONTEVERDTVESPERS/
MAGNIFICAT SCHÜTZ
Op zondagavond 30 mei vindt een
concert plaats, waarbij, onder lei-
ding van Jean van Cleef, de vespers
Dixit Dominus (ps. 109), Confite-
bor (ps. 110), Beatus vir (ps. 111),
Laudate pueri (ps. 112) , Laudate
omnes gentes (ps. 116) van Monte
verdi en het Magnificat van Schütz
zullen worden uitgevoerd. De so-
listen zijn Esther Ebbinge en Mar-
griet Stok, sopraan, Gunther Van-
deven, alt, Henk Gunneman en
Jan van Elsacker, tenor en Johan
Feijen, bas. De koren zijn PANiek
uit Nijmegen en de Cappella Sint
Jan uit Zutphen. De orgels zullen
worden bespeeld door Theo Meurs
en Dick Luijmes. Het orkest be-
staat uit strijkers en trom-bo-
nisten. Kaarten zijn verkrijgbaar
bij VW, Zutphen, internet (timpe-
orgelzutphen-@ilse.nl) en aan de
kerk.

MAANDAG 31 MEI
(2E PINKSTERDAG)
ORGELCONCERT KLAAS STOK
's Middags geeft de organist van de
Sint Walburgiskerk, tevens stads-
organist, Klaas Stok een concert.
Kaarten ad. 10 euro zijn aan de

kerk verkrijgbaar. Na het concert
is er 'open huis'. Dan is het moge-
lijk om in de kerk rond te lopen,
het orgel te bekijken en eventueel
te bespelen. Organist Jean van
Cleef zal daarbij aanwezig zijn en
uitleg geven.

DINSDAG l JUNI
ORGELCONCERT
KEITH ORRELL
's Avonds zal Keith Orrell, organist
van Catholic Cathedral in Shrews-
bury een concert op het orgel ge
ven. Shrewsbury is de partnerge-
meente van Zutphen en de Cappel-
la Sint Jan heeft, in het kader daar-
van, de afgelopen jaren een band
opgebouwd met het Cathedral
Choir in die plaats. Kaarten ad. 10
euro zijn verkrijgbaar aan de kerk.

VRIJDAG 4 JUNI CONCERT
OP/MET TWEE ORGELS DOOR
THEO MEURS EN WIM RIEFEL
Op vrijdagavond 4 juni is er een
concert op/met twee orgels door
de Warnsveldse or-ganisten Theo
Meurs en Wim Riefel. Kaarten zijn
verkrijgbaar aan de kerk.

ZONDAG 6 JUNI
BACHCONCERT (4 CANTATES
MET OBLIGAAT ORGEL)
Op zondag 6 juni worden de festi-
viteiten rond de ingebruikname
van kerk en orgel besloten met een
Bachconcert. Uitgevoerd worden
de cantates met obligaat orgel
Geist und Seele wird verwirret
(BWV 35), Concert in d mol voor or-
gel strijkers en basso continuo
(BWV 1053), Wir mussen durch viel
Trübsal (BWV 146) en Wir danken
dir (BWV 29). Solisten zijn Mar-griet
Stok, sopraan, Patrick van Goe-
them, alt, Henk Gunneman, tenor
en Johan Feijen, bas. Verder werken
mee Vocaal Ensemble PANiek en de
Cappella Sint Jan, Bert Matter en Je-
an van Cleef, orgel en het Concerto
d'Amsterdam. De algehele leiding
heeft Klaas Stok.
Toe-gangskaarten zij n verkrijgbaar
bij VW, Zutphen, via internet (tim-
peorgel-zutphen@ilse.nl) en aan de
kerk. Programma's zijn te-koop.

Spelen met kleur
Kleur kan de uitstraling van
planten versterken. Door plan-
ten in potten qua kleur op el-
kaar af te stemmen, wordt het
geheel nog mooier.

Kies voor planten die elkaar aan-
vullen door hun bloemen, vorm,
kleur of geur. Bijvoorbeeld voor
een plek met wat schaduw horten-
sia en Hosta met elkaar te combi-
neren. Voor in de volle zon vor-
men lavendel en salie samen een
koppel in blauwtinten. Door ze in
grijsblauwe potten te zetten,
wordt het effect nog groter. Het ge
heel straalt rust uit als er voor de-
zelfde soort potten wordt gekozen.
Variatie in vorm of een net iets an-
dere kleur of patroon wekt extra
spanning op.
Hortensia 'Eisvogel' draagt van ju-
li tot oktober mooie rozeblauwe
bloemen. De Latijnse naam van
hortensia is Hydrangea, ofwel wa-
terdrager. Dat is niet voor niets.

Zorg ervoor dat deze struik vol-
doende water krijgt.

Hosta kent enorm veel variëteiten.
Er bestaan enige honderden soor-
ten met mooie, stevige blad. De
bladeren van Hosta zijn er van
groot tot klein in groen, goud- en
zilverbont en grijsblauw. Ook de
bloemen van Hosta zijn de moeite
waard. Ze zijn lelievormig en wit
tot diep purper van kleur.

BLAUWPAARSE BLOEIERS
Lavendel heeft fijne lijn- tot lancet-
vormige blaadjes en bloeit van ju-
ni tot augustus met lange blauwe
aren. De plant heeft een heerlijke
'lavendel'geur.
Niet voor niets wordt er parfum en
zeep van gemaakt. Gedroogde la-
vendelbloemetjes in een klein ka-
toenen zakje zorgen voor een heer-
lijk fris luchtje in de linnenkast en
zouden zelfs motten op de vlucht
doen slaan. Door lavendel na de

bloei en in het voorjaar wat terug
te knippen, blijft dit struikje mooi
compact.

Ook salie (Salvia) kent veel variëtei-
ten. Deze sterke vaste plant bloeit
vaak met paarsblauwe bloemen.
Salvia nemorosa bloeit van juni tot
augustus en kan er zelfs tegen om
na de bloei wat te worden terugge-
knipt met herbloei als gevolg.

VRAAG

VRIJBLIJVEND

NAAR DE VELE

MOGELIJKHEDEN drukker i j Weevers

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



TE KOOP AANGEBODEN:

Diverse gebruikte aanhang-

wagens-trailers, smeed-
ijzeren- en houten toegangs-
poorten, kastanjehouten

schapenrasters, gietijzeren
ramen, gegalv. honden-
kennels, JACK-RUSSEL PUPS

Ruurloseweg 34, Barchem
Tel.(0573)441096

Contactjes?
Het cement

tussen vraag

en aanbod!

MAGIC CIRCLE
TRAMPOLINES

Duurzame kwaliteit

uit de USA.
Diverse maten

vanaf 0 300 cm.

Meerkleurige of effen

randkussen.

Van 165 tot 205 kg
toelaatbaar gewicht.

Voor meer informatie

kunt u bellen met:

tel. (0545) 48 20 16

tel. (0575) 43 16 62

Ook in uw regio kent

de Bos Makelaardij og
prima de weg!

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

JU J J XJ Jl SJ LU ±1 J J
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KINDERSCHOENEN
j•] U M&S

50% KORTING

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

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

Maandags gesloten.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN

BEDRIJFSWAGENS
a contant + RD W-vrij waring

André Boschker
Ruurlo

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

DECORS/GA/
websolutions & computers

Decorsign websolutions & computers
GfCwnlOMvwg «
7261 RN Ruurlo

7260AARuurto
Tel 0573454109
E -mal info@deconign .nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

• Computers

• Losse Componenten

• On-Site Onderhoud en Reparatie

• Netwerken

• Internetoplossingen

Nieuwe computer?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!

Ierse band Fiddlehead in de Tapperij
Julianaplein 4 te Ruurlo. Ierse muziek op 4 juni van 20.00-
24.00 uur. Toegangskaartjes a € 5,- vanaf 19.00 uur aan de
ingang v.d. zaal

Roemeense zigeunerband
van G. Constantin in de Luifel

Dorpsstraat 11 te Ruurlo. Roemeense- en zigeunermuziek op
5 juni van 20.00-23.00 uur. Toegangskaartjes a € 5,- vanaf
19.00 uur aan de ingang v.d. zaal

Zie ook de website van de KKR:
www.kunstkringruurlo.nl

70 JAAR

WEEKBLAD

CONTACT

JUBILEUM-
ACTIE

50%
KORTING

D

70 JAAR

WEEKBLAD

CONTACT

op uw geboorte- of huwelijksadvertentie als u de kaarten
laat drukken bij Drukkerij Weevers, Vorden.

U kunt ook bestellen bij onze filialen.

d r u k k e r i j
CERTIFICAATHOUDER

Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Ruime keus uit onze
monsterkollektie.

U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVO DRUK, TEL. (0575) 51 23 06

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

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

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

SANITAIR..?!
Spoorstraat 28

7261 AE Ruurlo

tel.: 0573 - 452 000

OPENINGSTIJDEN: 2ma.13.30-17.30 u.
di. t/m vrij. 09.00-17.30 u. vrij. ook 19.00-21.00 u.
zat.O 9.00-13.00 u. Tussen de middag gesloten.

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

TEGELHANDEL
mullcr-uordcn bv

plavuizen • natuursteen • wandtegels • sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenveger!.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

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

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40

Tohny Jufóërfs
rzu>-
LflT

AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF,

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

1) A N C l N G // I) l SfOT 1 l \ l K

MILLSTREET
i
P 9/i de. Keac/iclui /iet dak etafmet

Cr J,

BOULEVARD
TTITIRV/ (

m Dance kelder : Dance, trance en R£B
9/i de Ee.a.c.kc.lub /iet dak e.taf met :

^ ARbA S 1011 r UN
WWW.WITKAMP.COM
Bobbus opstapplaatsen
Vorder), De Herberg 21:40 " Wamsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50

" Eefde, De Uitrusting 21:55 M/men, Kazerne 22:00 * Borculo,
Busstation 21:45 * Geesferen, Baan 21:55 * Ge/se/aar, F/oryn 22:00 *

Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Ruurlo ,Nieuwe weg 22:30 *
Barc/iem, Ker* 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *

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

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



BESTSELLER!

U5EGARANDEiRD\

NERGENS
GOEDKOPER

Er op uit! BESTSELLER!

Reverend
Brie 6O+
Vers van het mes
100 gram O79

BESTSELLER!

GEGARANDEERD

NERGENS
GOEDKOPER

Cötes de
Provence
Rosé
Heerlijk bij vlees,
vis of als aperitief
Fles 75 cl.

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

99
Appelsientje

Sinaasappelsap
Pak 1 liter

O59

49

Karvan Cevitam
Limonadesiroop

Diverse smaken
Bus 75 cl.

1299

VisMarine
Moorse zalmfilet

Pakje 100 gram

79

PLUS
Verse noten

l Keuze uit oa: cashewnoten
of nootmelange

Bak 160/175 gram

59

Colombara
Lambrusco l ffififr
Bianco of rosso V GOEDK

Fles 75 cl.

Fricandeau
Vers voor u gegrild

100 gram

Elke week een aantal aanbiedingen
die nergens anders goedkoper zijn.

Bestsellers zijn
herkenbaar aan het garantiestempel:

GEGARANDEERt>\

NERGENS
VGOEDKOPERJ

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

wordt direct aan u terugbetaald.

Hertog
Roomijs of
slagroomijs
Diverse soorten
Bak 1 liter 1

BESTSELLER!

Parmaham
100 gram

Hollandse
witte asperges

Klasse A1
500 gram

69

Mona
Cezinspudding

Diverse smaken
Beker 500 gram

O289

Perziken
Kilobak

99

Varkensffilet
Aan het stuk of in lapjes

Of varkcnsfiletrollade
Kilo

7298

Openingstijden:Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnwea 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00 7347 er Lorhpm vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Te l 0573 -251056 zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl
22/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Geldig van donderdag 27 t/m zaterdag 29 mei 2004. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen van 16 jaar en ouder.

Opgeteld de beste!



OPLAGE 30.000 STUKS BIJLAGE BIJ CONTACT/ELNA 24-25 MEI 2004

-'-JI- U^^^^^JJ ̂ »»J J

Programma:

10.00 uur Kadetten Meisjes

10.25 uur Kadetten Jongens

10.50 uur Junioren Meisjes

11.25 uur Junioren Jongens

12.15 uur C-Rijders

13.15 uur Veteranen

14.30 uur Dames 1 en 2

15.15 uur B-Rijders

16.25 uur A-Rijders

18.00 uur Prijsuitreiking

Toegang € 2,- vanaf 16 jaar

Organisatie:
Skeelercomité Vorden
www.skeelercomitevorden.nl

Foto: Harm de Boer
«HHHI

Daar plukt u de vruchten van:



Koppelstone 10x10x5 € 13.50/nV

Koppelstone 14x14x5 € 13.75/m'
uit voorraad leverbaar

Opruiming tuinverlichting
15 tot 25% korting

AKTIE

Planken geïmpregneerd
360 cm. € 3.60/stuk
400 cm. € 4,-/stuk

Zwaar plankenscherm
180x180 toog of recht
€ 25,- /stuk op = op

Tuinhuisjes
5% voorjaarskorting
- gratis thuisbezorgd

- levertijd 1 week

WFM 20x5x7 div. kleuren
€ 12.95 /m2

uit voorraad leverbaar

AANBI! DING

Metselzand, ophoogzand
of speelzand
per 25 kg. zak nu € 1,50

Rietmatten en platen op
voorraad
Rietmat 200x200 € 14.80/st.

Gallïard brons, rood gen.
of oud Hollands
WFM 20x5x8
WFM 20x5x8

€ 16.50/m2

€ 16.50/m2

INRIJPOORTEN
Diverse soorten

25 jaar garantie op duurzaamheid

Golfplaten anduline,
gegalvaniseerd of plastic

vanaf € 8,75 /Stuk

SHOWTUIN ALTIJD GEOPEND

Ruurloseweg 45a> Vorden
Tel. (0575) 55 12 17
Internet: weulenkranenbarg.nl

WATERORNAMEIMTEN
BETONNEN BARBECUES
SIERBESTRATING

• TUINHOUT
• BLOKHUTTEN
• BIELZEN

• TUINVERLICHTING
• WILGEN, HEIDE, BAMBOE
• INRIJPOORTEN



Colofon Skeelercomité blij verrast met organisatie N K
Voor u ligt een skee-

lerspecial van het N K

skeeleren. Deze is

gemaakt door het

Skeelercomité

Vorden. De krant

bevat allerlei nieuws

over en rond dit eve-

nement en verschijnt

als bijlage bij

Contact/Elna.

De redactie heeft

met veel zorg en

plezier deze special

samengesteld.

Aan deze speciale

editie hebben

meegewerkt:

Lizzy Bakker

(Skeelercomité),

Wim Bobbink (STG

Vorden e.o), Yvonne

van der Burg (VOV),

Arjan Mombarg

(Skeelercomité),

Martien Pater

(Skeelercomité),

Dagmar van Rossum

(Free-Wheel), Tamara

Peek (Skatebond) en

Meindert Smit (VOV).

Eindredactie:

Martien Pater

Wie 3 jaar geleden zou heb-
ben voorspeld dat in 2004 het
Nederlands Kampioenschap
Skeeleren in Vorden zou wor-
den gehouden, zou door
bijna niemand serieus zijn
genomen.

Nu het toch zover is, lijkt het
een bijna logisch gevolg van
het enthousiasme waarmee de
7 leden van het comité in 2002
de eerste wedstrijd in Vorden
organiseerden. De professione-
le uitstraling, het mooie par-
cours en de toen al grote
publieke belangstelling waren
ingrediënten die kennelijk de
Skatebond Nederland niet
waren ontgaan.

Toen in 2003 vervolgens een
nog professioneler evenement
met zo'n 3000 bezoekers werd
neergezet, durfde het comité
zich al kandidaat te stellen
onder het motto "nu of anders
misschien nooit". De keus was
al bepaald op het Oosten van
het land en het aantal kandida-
ten was gelukkig beperkt. Wat
uiteindelijk de doorslag heeft
gegeven zal wel een goed
bewaard geheim blijven, maar
toen begin februari 2004 de
keuze voor Vorden bekend
werd gemaakt, kon de meer-
derheid van het comité een
gevoel van enthousiasme niet
onderdrukken. De euforie
maakte al snel plaats voor de
werkelijkheid van alle dag
vooral toen een van de leden
van het comité, Jan Woltering
door een ernstig ongeval volle-
dig uitgeschakeld werd.
Gelukkig is hij nu weer op de
weg terug.

Een belangrijk punt was dat het
comité de financiën al voor een
groot deel rond had en de ver-
onderstelling was dat de rest
ook wel zou goed komen als
het om het Nederlands kam-

Staand van links naar rechts bij de finisch: Jan Abbink, Derk Besselink, Martien Pater, Willem Hamer en Jan Visschers

Gehurkt links Arjan Mombarg en Lizzy Bakker. Op de foto ontbreekt Jan Woltering.

pioenschap zou gaan. Die
geachte bleek gelukkig juist.
Ondanks het gegeven dat het
economisch wat minder gaat,
waren veel bedrijven bereid als
sponsor van het evenement op
te treden. Financiën was een,
maar de rest van de organisatie
was twee. Gelukkig was een
afvaardiging van het comité als
VIPS's uitgenodigd door het
Comité dat in 2003 het NK in
Naaldwijk organiseerde. Men
had daar ongehinderd in de
keuken kunnen kijken en veel
informatie meegekregen, die
voor Vorden van groot belang
was. Door snel handelen werd
er een stageplaats geregeld
voor een studente van de
NHTV en kon het comité de
mouwen gaan opstropen. Dit is
een stuk eenvoudiger als het

eigen enthousiasme gedeeld
wordt door anderen, die een
belangrijke rol vervullen bij
een dergelijk grootschalig eve-
nement. Van de gemeente
Vorden, de politie, de aanwo-
nenden van het Industrieterrein
(inclusief de bedrijven) kreeg
het comité alle medewerking.
Het duurde even voordat de
Vordense Ondernemers in het
centrum van het dorp het eve-
nement op hun juiste waarde
wisten te schatten, maar met de
etalage-wedstrijd die op koop-
zondag 23 mei van start gaat is
deze achterstand meer dan
goed gemaakt.

Er komt wel het een ander kij-
ken bij een evenement van een
dergelijke omvang met 500
deelnemers en - bij goed weer

naar verwachting 5000
bezoekers. De auto's worden
geparkeerd bij de weide van
het Kasteel Vorden en op een
terrein aan de Oude
Zutphenseweg.

De Voetbalvereniging Vorden
en free-wheel stellen hun dou-
che- en kleedruimtes ter
beschikking. Een groot aantal
vrijwilligers en de EHBO zor-
gen voor de nodige ondersteu-
ning op en rond het parcours en
er komt een grote tent voor de
meer dan 150 genodigden, er
wordt een tribune geplaatst, er
is catering aanwezig en speci-
aal voor de kinderen is er -
onder de naam Kids on Wheels
- 2 maal een skateclinic op een
afgesloten gedeelte ven het
Industrieterrein. Het skeelerco-

mité heeft de afgelopen maan-
den hard gewerkt om alles zo
goed mogelijk voor te bereiden
in nauwe samenwerking met
de Skatebond Nederland, die
ook een belangrijk deel van de
organisatie voor zijn rekening
neemt.

Natuurlijk is het slagen van het
evenement afhankelijk van de
weersomstandigheden, maar
daar heeft het comité alle ver-
touwen in. Het comité is klaar
voor het NK. De deelnemers
zullen tijdens hun wedstrijd
weinig van de mooie omgeving
zien. Er zal gestreden worden
op het scherpst van de snede
door te top van Nederland. Een
unieke gebeurtenis die u als
inwoner van de Achterhoek
niet mag missen!!

N K Skeeleren uniek evenement voor Vorden

De foto is genomen door Martin van Hooidonk.

Het Achterhoekse Vorden
vormde al vaker het strijdto-
neel van nationale skeeler-
wedstrijden. Met twee jaar
'Univé World on Wheels'
ervaring zoekt de organisatie
het een stapje hogerop met
het NK marathon. Dit skee-
lerkampioenschap zal de
afsluiting vormen van de
Vordense Skeelerweek. Een

hele uitdaging; "Wat het NK
is voor Vorden, is het EK
voor Heerde en Groningen",
aldus Martien Pater van het
organisatiecomité.

In tegenstelling tot het EK
wegprogramma bestaat het NK
op de weg alleen uit de mara-
thon. Voor de A-rijders staat er
een uur en vijf ronden koers op

het programma. Zaterdag 5
juni wordt om 10.00 uur het
startsein gegeven voor de jong-
ste categorieën. Het parcours is
ten opzichte van voorgaande
jaren iets gewijzigd. Met een
lengte van 1560 meter met start
en finish aan de Netwerkweg
op het industrieterrein is het
parcours iets langer en heeft
een bredere aankomst.

Verspreid over de dag zullen er
negen categorieën strijden om
de nationale titel, met als klap-
stuk van de avond de A-rijders
om 16.25 uur. Daar komt van
alles bij kijken: Koersinzicht,
demarrages, het pelotonrijden,
uithoudingsvermogen maar
ook sprinten, de ploegentactiek
en vooral de hoge snelheid en
behendigheid van de atleten

maken deze wedstrijden tot een
spectaculair schouwspel. De
week voorafgaand aan het NK
zal geheel in het teken staan
van skeeleren. Vanaf 31 mei
zijn er verschillende festivitei-
ten als toertochten, gezamenlij-
ke trainingen en een wedstrijd-
je. De organisatie verwacht
zo'n 5000 bezoekers.

Met het oog op het komende
EK Skeeleren in Nederland
hebben de Nederlandse
Kampioenschappen een bij-
zondere lading. De rijders zul-
len extra gebrand zijn om met
een nationale titel op zak op het
EK in eigen land te starten.
Natuurlijk is vijfvoudig natio-
naal kampioen Arjan Smit de
gedoodverfde favoriet. Hoewel
het EK in eigen land misschien
voor hem belangrijker zal zijn,
een zesde titel op rij zou een
record betekenen. Maar als
men de al verreden criteriums
van de Univé World on Wheels
competitie bekijkt, mag men
rekenen op een zeer spannend
NK. Daar ziet men in welis-
waar een internationaal start-
veld veel verschillende win-
naars, en dat was vorig jaar wel
anders met een /eer dominante
Nefitploeg. Zo kon Ingmar
Berga (Univé/Stouwdam) Smit
al eens verslaan dit voorjaar, en
ook uit andere ploegen komt
concurrentie: Roei van Hest
(Fris ia) , thuisri jder Arjan
Mombarg, de dit jaar weer
sterk rijdende Klaas Slager
(Team Steenbergen Fietsen) en

Erik Hulzebosch niet te verge-
ten. Al met al kanshebbers
genoeg.

Van de prominenten van het
NK wordt dan ook het nodige
verwacht op het EK. Op het EK
voor de jeugd, vorig jaar in
Genemuiden gehouden, lieten
de senioren in spe al zien de
potentie te hebben om mee te
kunnen draaien met de top. Dit
jaar zal er een sterke lichting
jonge senioren hun debuut
maken. In de voorbereidings-
competitie is al gebleken dat
Nederland zeker een gevaarlij-
ke outsider zal zijn en een rol
kan gaan spelen tussen geves-
tigde landen als Frankrijk en
Italië, vooral op de langere
afstanden. De aftrap voor dit
eerste EK gehouden in
Nederland wordt op 31 ju l i
gegeven. Tot en met 3 augustus
wordt in Heerde het pistetoer-
nooi verreden, woensdag 4
augustus verhuist de organisa-
tie naar Groningen waar van 5
t/m 7 augustus het wegtoernooi
wordt gehouden. De voorberei-
dingen zijn inmiddels in volle
gang en ook de website is
online; op www.euroin-
Iine2004.nl kan men alles vin-
den over de organisatie en het
toernooi.

Tanitira Peek, Organisatiebu-
reau EK Skeeleren 2004.
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free-wheel is meer dan skeeleren!
De afgelopen 7 jaar heeft
free-wheel zich ontwikkeld
tot dé skate- en skeelerspeci-
aalzaak van de Achterhoek.
Free-wheel heeft zowel voor
de recreant als voor de wed-
strijdsporter volop keus.

Ook is er keus in kinderskates,
waarbij de schoenen in lengte
versteld kunnen worden.
Daarnaast is er de mogelijk-
heid tot inruil en verkoop van
inline-skates en skeelers uit de
verhuur, worden er lessen voor
zowel de beginnende als de
gevorderde skater of voor kin-
deren gegeven en kunnen er
buitenlandse skatereizen
geboekt worden naar bijvoor-
beeld Parijs en Berlijn.

De winkel

-Schaatsen
Free-wheel heeft een zeer ruim
aanbod van schaatsen.
Daarnaast is het belangrijk dat

er veel kennis aanwezig is op
het gebied van materiaal. Ook
de eigen ervaringen op schaats-
gebied, denk aan Elfsteden-
tochten in Nederland en in het
buitenland, spelen hierbij een
belangrijke rol. Ook op het
gebied van voeding, kleding en
accessoires is de schaatslief-
hebber bij free-wheel aan het
juiste adres en dat maakt free-
wheel tot dé specialist van de
Achterhoek.

-Langlaufski's en free-skates
en rolski's.
Free-wheel beschikt over een
grote collectie langlaufski's en
schoenen. Dit is ook vrij
logisch omdat er veel raakvlak-
ken zijn met de free-skate -de
schaats met de langlaufbin-
ding- die in eigen beheer wordt
gemaakt. Om te kunnen blijven
langlaufen in de zomermaan-
den zijn er ook nog de rolski's.
Een exclusief product waar
men ook les in kan krijgen.

-Mountainbikes
Voor de beginnende mountain-
biker is er voldoende keus aan-
wezig in kwalitatief goede
mountainbikes. Ook op het
gebied van de accessoires
slaagt men altijd wel. Klanten
kunnen ook kiezen voor de
aanschaf van een mountainbi-
ke, die in de verhuur is geweest
of ingezet is bij arrangementen.
Bij vrijwel alle artikelen geldt
eerst proberen, dan kopen.

Het Sportorganisatiebureau
Het Sportorganisatiebureau is
een wezenlijk onderdeel van
het free-wheel concept.
De arrangementen, die worden
aangeboden variëren van zui-
ver recreatief tot zeer sportief.
Daartussenin zit een aantal
avontuurlijke arrangementen,
die zowel overdag als 's
avonds kunnen plaatsvinden.
De medewerkers, waarvan het
merendeel een CIOS opleiding
heeft gevolgd, vinden het aller-

Vlotbouwen is één van de activiteiten van free-wheel

De winkel in het nieuwe pand aan de Netwerkweg in Vorden

belangrijkste dat de deelne-
mers het naar hun zin hebben
en achteraf kunnen terugzien
op een geslaagde dag. De loca-
tie en de faciliteiten van free-
wheel zijn ideaal; een gemoe-
delijke ontvangstruimte, een
terras dat grenst aan het natuur-
gebied "Het Groote Veld" en
catering of een barbecue op het
terras maken het plaatje com-
pleet. Free-wheel streeft er
naar zoveel mogelijk samen te
werken met horeca- en recre-
atiebedrijven in Vorden en
omgeving.

Voor meer informatie zie
www.free-wheel.com

Free-skate
Eind jaren veertig werden er
door de toenmalige fietsfabriek
Empo in Vorden schaatsen
gemaakt. Ruim 50 jaar later
worden er in hetzelfde dorp
weer schaatsen in elkaar gezet,
de free-skates. Met de produc-
tie van deze schaats is in 1997
een begin gemaakt. Nu wordt
de schaats geleverd aan zo'n 30

winkels in Nederland. Het bij-
zondere van de schaats is dat
met een simpele handbeweging
de schoen van de schaats kan
worden verwijderd. Hierdoor is
klunen geen enkel probleem.

Overal waar gelanglauft wordt,
kan de schaats worden gebruikt
als er tenminste natuurijs is!

Voor meer informatie
www.free-skate.com.

zie

free-skate

f ree wheel
Schaatsen, Skeelers & ATB's

N K skeeleren hoogte-
punt van de "Vordense
skeelerweek"
In de week van Pinksteren
staat in Vorden geheel in het
teken van skeeleren en ska-
ten. Er worden deze week
diverse skate- en skeeleracti-
viteiten georganiseerd door
Free-wheel, het Skeeler-
comité Vorden, de Vordense
ondernemers vereniging en
de Skeelertrainingsgroep
Vorden e.o., met als hoogte-
punt op zaterdag 5 juni het
NK-skeeleren.

Free-wheel Kastelentocht
2de Pinksterdag
De Vordense skeelerweek start
op maandag 31 mei met de
jaarlijkse traditionele Kaste-
lentocht. De tocht is onderver-
deeld in een vrije tocht, voor
recreatieve skeeleraars en een
Peletonstocht voor de gevor-
derde skeeleraars. De vrije
tocht heeft afstanden van 20 of
30 km langs tal van kastelen
rondom Vorden. De Peletons-
tocht heeft 45 of 90 km lange
route door het prachtige
Achterhoeks landschap. De
start is om 10.00 uur vanaf
Free-wheel (netwerkweg 7).

Gratis meetrainen met Skee-
lertrainingsgroep Vorden e.o
Op dinsdag l juni is er de
mogelijkheid om gratis een
keertje mee te trainen met de
Skeelertrainingsgroep Vorden.
Deze groep skeeleraars traint
wekelijks in teamverband om
hun conditie en techniek naar
een hoger niveau te brengen.
De training zal starten om
19.00 uur bij Free-wheel
Vorden.

Friday Evening Skaten
Op vrijdag 4 juni vindt het
Friday Evening skaten plaats.
Dit is een avond-skeelertocht
van 15 of 30 km door Vorden
en omgeving waarbij deelne-
mers sfeervolle verlichting
kunnen dragen. Start om 19.00
uur bij Free-wheel in Vorden.

De week wordt op zaterdag 5
juni afgesloten met het
Nederlands Kampioenschap
Skeeleren. Meer informatie
hierover vindt u in deze spe-
ciale krant.

SkeelerTrainingsGroep Vorden en omge-
ving is aan het 2de seizoen begonnen

De STG Vorden e.o is na een
succesvol eerste jaar in april
met haar 2de seizoen
gestart. Tijdens de evaluatie
van het eerste seizoen kwa-
men er, zowel van de trai-
ners, als van de deelnemers
positieve reacties, en lag het
dus voor de hand, om op een
enkele aanpassing na, op
dezelfde manier verder te
gaan.

De STG is ontstaan uit een
groep skeeleraars die al een
aantal jaren gezamenlijk,
maar zonder begeleiding
trainde. In de herfst van 2002
is het initiatief genomen om
dit in het seizoen 2003 wat
fanatieker te gaan doen en
zijn de trainers Pieter van
Savoijen en Bert Drent bereid
gevonden om de groep te
begeleiden. Ook dit seizoen
zullen zij graag hun kennis
van techniek en trainingssche-
ma's aan de deelnemers over-
brengen. Door deelname van
een aantal ervaren wedstrijd-
rijders uit de nationale top
kan men ook wedstrijdtactiek

STG in training op het Industrieterrein in Baak

opdoen. Dit jaar trainen mee
Sven Groot en Arjan
Mombarg van de A-rijders,
Niels Groot en Han
Donderwinkel van de B-rij-
ders, diverse C-rijders en Jan-
Willem Bobbink van de o.a.
junioren.

Eenieder die kan skeeleren
kan deelnemen aan de trainin-
gen om zijn of haar niveau te
verbeteren. Deelname aan
deze trainingen kan ook een
goede voorbereiding op het
schaatsseizoen zijn. Wie inte-
resse heeft of een keer mee
wil doen, kan contact opne-

men met Free-wheel in
Vorden, die als sponsor de
trainingsgroep ondersteunt.
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BIJ VRUGGINK LOOPT
SPONSORING OP ROLLETJES

Auto Centrum Holle - Vruggink is de

laatste jaren zeer actief bij spon-

soring van diverse activiteiten die mede

zorgen voor een grotere naamsbek-

endheid van het bedrijf in de regio

Doetinchem en daarbuiten.

Recentelijk werd het bedrijf hoofdsponsor voor de

Nederlandse Skeelerkampioen-

schappen. Vruggink maakt met dit sponsorcon-

tract duidelijk waar het als bedrijf voor staat.

Daarnaast geeft het aan dat het merkdealerschap

voor Skoda garant staat voor sportieve aspiraties.

Vruggink is al meer dan tien jaar dealer voor Skoda in

de regio. Men startte met de verkoop van dit Tsjechische

merk, toen dat al enkele jaren deel uitmaakte van het

grotere Volkswagenconcern. In eerste instantie leek het

er op dat er bij Skoda niet zoveel veranderde, maar al

snel werd duidelijk dat de Tsjechen sneller dan wie ook

in staat waren zich aan te passen aan de wensen en ver-

langens van een nieuwe klantenkring in heel Europa. Al

snel kwam er een opvolger voor de Favorit in de vorm

van de Felicia. Daarna volgden de Octavia, Fabia en

Superb. Van beide eerste modellen bestaan supersnelle

uitvoeringen in de vorm van een RS. Auto's voor

mensen die ervan houden dat zich onder de motorklep

een "beetje meer" vermogen bevindt dan normaal

nodig voor het tegenwoordige verkeer.

Vruggink

Voor het autobedrijf van Vruggink, gevestigd aan de

Halseweg 39 in Halle, betekende de ontwikkeling van

Skoda dat men zich ook moest aanpassen aan de

wensen en verlangens van de nieuwe Nederlandse

autokopers. Het bedrijf kreeg enkele jaren geleden een

stevige facelift. Daardoor werd niet alleen de showroom

een stuk groter, maar ook een compleet nieuw tanksta-

tion annex shop werd gebouwd. Doordat het bedrijf al-

tijd al actief was in de verkoop van de betere gebruikte

auto, kregen deze een aparte ruimte rondom het pand,

waardoor bezoekers en kijkers de gelegenheid krijgen

om het aanbod op hun gemak tot zich te nemen. En

deze wijze van verkopen werkt. Alleen al dit jaar steeg

de verkoop van dergelijke auto's bij Auto Centrum

Halle Vruggink in de eerste vier maanden met meer dan

25%. Intussen is het dealerbe-drijf ook ISO gecerti-

ficeerd en behaalde het eind vorig jaar de titel "meest

klantvriendelijke autobedrijf van Nederland" binnen de

landelijke Skoda-dealeror-

ganisatie.

Skeeleren

Skeeleren is in feite schaatsen op wieltjes. Een sport die

dezelfde voorbereidingen en training vraagt als het

schaatsen op ijs. Voor de winterschaatsers van naam en

faam ook een goede gelegenheid zich in de zomer-

maanden optimaal in conditie te houden. Daarnaast

heeft men de mogelijkheid om ook in de zomermaanden

op sportief gebied in competitie te gaan. Het is een mo-

derne sport die met name door jonge mannen en

vrouwen tegenwoordig veelvuldig wordt beoefend. Een

sport ook die goed aansluit bij de doelgroepen die

tegenwoordig kiezen voor een nieuwe Skoda, of voor de

service van Vruggink in Halle. De sportieve aspiraties

van Skoda worden niet alleen maar bewezen door de

eerder genoemde sportieve rijeigenschappen van de

Dealerorganisatie
Autobedrijf Vruggink:

'Meest klantvriendelijke
van Nederland7

Octavia en Fabia, maar zeker ook door het meerjarig

sponsorcontract met de Tour de France-organisatie. Veel

profwielrenners zijn goede skeelerrijders en omgekeerd.

De Fabia RS bewijst dat sportiviteit en Skoda
perfect samengaan

Uiteraard zorgt Auto Centrum Halle - Vruggink voor de

nodige speciale aanbiedingen tijdens het kampioen-

schap dat wordt gehouden in de omgeving van Halle.

Zo biedt Vruggink o.a. een Fabia hatchback aan in een

gelimiteerde oplage voor een zeer scherpe prijs van

C 12.390,- maar wel zolang de voorraad strekt.

Daarnaast zijn er speciale versies van zowel de Fabia

als de Octavia met onder meer navigatieapparatuur en

speciale lakkleuren. Skeelersponsor en dealer Vruggink

kan u er alles over vertellen.

BOUTIQUE
OFFICIELLE
IETOURDEFRANCE

SKODA Fabia Tour de France

€ 12.390,-*
Centrale vergrendeling • getint glas • Boordcomputer
Elektrische ramen voor • Spiegels in carrosseriekleur

• 2 airbags • ABS • Derde hoofdsteun

* zolang de voorraad strekt Prijswijzigingen en typefouten onder voorbehoud



VAN ZEEBURG
& VISSER

Lid van de Nederlandse
Vereniging van Makelaars
ZUTPHENSEWEG 31 - VORDEN
TELEFOON (0575) 55 15 31

Uw vertrouwde adres in Vorden

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP ONROEREND GOED
TAXATIES
HYPOTHEKEN
PENSIOENEN

EN ALLE VERZEKERINGEN
MET DESKUNDIG ADVIES

CÏ3
NVM
MAKELAAR

K

DlE

Burg. Galleestraat 38, 7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 57 67 Fax (0575) 55 57 92

- salades

- belegde broodjes

- buffetten

- brood

- gebak

- Leonidas bonbons

voor doel-treffend installatiewerk
kantoor en werkplaats: Enkweg 9
Vorden, telefoon (0575) - 55 26 27

• Gas- en watertechniek

• Kunststof dakbedekking

• Ventilatie in stallen

• Sanitair

• Elektrawerk

• C.V.-installaties

• Zinkwerk

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29

Ook voor al uw

buitenschilderwerk
Vraag nu vrijblijvend offerte aan.

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw -Ruime sortering glas
Spuitinrichting - Behangwerk - Winkel in verf, behang, etc.

p o l y c o m p b v

Postbus 57 Handelsweg 7
(NL) 7250 AB Vorden (NL) 7251 JG Vorden

Industrieterrein "Werkveld"

Tel, +31 -(0)575 - 554066 Fax +31 (0)575 - 554110

SPEELGOED ^^ . . HHB^MBHi M^ ̂ ^
HUISHOUD-EN ^^ J ̂ ^

rz?E
sKHOp O U C l C Ho

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

ir*
(7? \\Ufe'^(Ja*!**?&&^/&ty& *ycïsw0&isiA>

(/ * 0̂ :3̂
Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

UW

AMBACHTELIJKE

BAKKER DIE ALLES

ZELF BAKT

RIHO-TECHNIEK
Monteren-Leveren-Advies Vloerverwarming

Wanden en Opritverwarming

Infrarood Inspecties
www.rihotechniek.nl

Postbus 30 Nijverheidsweg 3 E-mail: info@riho-techniek.nl
7250 AA 7251 JV tel.: 0575 555999
Vorden Vorden fax: 0575 555943

mob.: 0653896513

GT
BLOEMENDAAL &WIEGERINCK

accountants en belastingadviseurs

Het adres voor een deskundige dienstverlening ten aanzien van o.a.

• persoonlijke advisering; ondernemingsplan; begroting

• opzet administratie; begeleiding automatisering

• verwerking administratie; samenstelling tussentijdse- en jaarcijfers

• accountancy; fiscaliteiten

• het verzorgen van de salarisadministratie

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 551485/Fax (0575) 551689
Email: info@bloemendaalwiegerinck.nl

Bezit of twurp u eert woning
15 Jaar of ouder?

Laat dan dit jaar uw binnen- en/of buitenonderhouds-
schilderwerk door de schilders van Boerstoel uitvoeren
tegen het lage btw-tarief van

6% i. /. ,v, 19%.

S C H I L D E R S B E D R I J F

BOERSTOEL BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerking • Spuitwerk

Sinds 1919

Bedrijvenweg 10 - Vorden

Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

e-mail: info@boerstoel.nl - www.boerstoel.nl

SUMMERTIMEÜ
T SHIRTS • SINGLETS • SHORTS

I n s t a l l a t i e b e d r i j f

Zutpnenseweg 8 Vorden
0 be Telefoon (0575) 55 24 26

WILTINK BV.
JH7verwarming • sanitair m elektra * loodgieterswerk

SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

M *. u, A w ,i DAKBEDEKKINGNetwerkweg 4 • Vorden
Telefoon 0575-551656 LOODGIETERSWERK
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Eenmalige Actie !!!
op Zaterdag 5 juni van 09.00-18.00 uur

Sportorganisatiebureau

T-shirts:
Salomon, K2, Mogema, Kleim

tot 50 % korting
Alleen geldig op 5 juni 2004

Kortingsbon
20%

op lagers en wielen
Alleen geldig op 5 juni 2004

Salomon TR Vitesse 2
van § 419,- voor € 299,-
Salomon TR Vitesse 3
van § 419,- voor € 325,-

Atbis Giant- Merida of Nishiki
tot 40 % korting

o.a Giant XTC 3 van € 999,-

voor € 649,-

Alleen geldig op 5 juni 2004

Op alle skates, skeelers en schaatsen
van 09.00 tot 12.00 uur 15 % korting

Alleen geldig op 5 juni 2004

Schaatsen
Langlaufen
Skaten
Skeeleren
Rolskiïn
Mountainbiken
Steppen
Kanovaren
Handboogschieten
Klootschieten
Vlot bouwen
Smokkeltocht
Horrortocht
Spooktocht
Zwerftocht
Kaart en kompas
GPS tocht
incentives
Teambuilding
Bedrijfstraining

Sportieve, recreatieve en
avontuurlijke arrangementen
voor bedrijven, families,
scholen, verenigingen en andere
groepen.
Uw dag is bij free-wheel in
goede handen.

KORTINGSBON
BIJ INLEVERING VAN
DEZE BON KRIJGT U

10% KORTING OP ALLE
ARRANGEMENTEN ALS
U VOOR I JULI BOEKT

Ga eens kijken op
www.free-whed.com of

vraag onze brochure aan.

Free-wheel

Free-wheel, Netwerkweg 7,7251 KV Vorden Tel. 0575 554228 E-mail: info@free-wheel.com

www.free-wheel.com

Aalten • Apeldoorn - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg - Cibergen
Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo - Lichlenvoorde

Tegen inlevering van deze bon

KORTING
OP ALLE
BABY-

E

mode uoor het héle
/ '
huisstraat 2 - Vorden

Deelnameformulier etalagewedstrijd

Op zondag 23 mei is in Vorden een etalagewedstrijd van start
gegaan. Dit in het kader van het NK skeeleren dat op 5 juni
a.s in Vorden plaatsvindt. Deze etalagewedstrijd is opgezet
door de VOV in samenwerking met het skeelercomité
Vorden. YlzSer opworden
Wat moet je doen:
Er zijn in verschillende winkeletalages in Vorden voorwerpen neergelegd die allemaal te maken heb-
ben met skaten en skeeleren. Hieronder staan de winkels waar deze voorwerpen zijn verstopt, nu aan
jouw de taak om de juiste voorwerpen te zoeken en deze hieronder te noteren. Degenen die de mees-
te antwoorden goed hebben maken kans op een van de vele spectaculaire prijzen.

Winkels:
De echte groenteman

Vordense apotheek

De Vordense tuin

Sueters, kadoshop

Martens wapenhandel

Voorwerp Winkels:
Tegeltoko

Strada Sport

Fixet Barendsen

Davorta Bloemen

Plaza Food for all

Anthony's Country store Visser mode

Roosenstein Quality Wear Barends en Huizenga

Kettelerij bloemsierkunst Siemerink Juweliers

Van Zeeburg & Visser

Makelaardij Bakkerij Joop

VVV Vorden Free-wheel

Yvonne modespeciaalzaak Rabobank

Etos Barendsen Salon Marianne

Dutch PC . Etos

Polman Ami kappers

Voorwerp:

Wat kunt je winnen?
Hoofdprijs: Een paar skates, aangeboden door Free-wheel
Daarnaast zijn er een twintigtal prijzen beschikbaar gesteld door de winkeliers, van kleine prijzen tot
aan waardebonnen van € 40,-!

Inleveren:
Lever dit formulier in vóór zaterdag 5 juni bij Free-wheel (nctwerkweg 7), Yvonne modespeciaal-
zaak (Zutphenseweg IA) of bij Sueters (Dorpstraat 15).

De winnaars worden bekend gemaakt in het blad "Contact". Tevens worden zij persoonlijk op de
hoogte gebracht van hun prijs.

Naam:

Adres:

Leeftijd:

E-mail:



Verrassend meubelnieuws
vanHelmink!

TWEEDE PINKSTERDAC op zoek naar de nieuwste woontrends?

Stap dan eerst eens bij Helmink Meubelen binnen. Onze toon-

zalen staan weer bol met de laatste collecties in zit- en slaap-

comfort, woningtextiel en accessoires. En profiteer nu van onze

SPECIALE PINKSTER ACTIES!

BOXSPRINC COMBINATIE
'SWEET DREAMS' met hoofd-
bord, voetrollen, pootset en

twee pocketvering matrassen
'Washington', welke zijn afge-
werkt in een zeer luxe damast.
Deze combinatie geeft een uit-
stekende ondersteuning en staat
borg voor
gegarandeerd
slaapplezier!

RELAXFAUTEUIL ELBA. Verstelbaar door
drukveer. In leder. Heerlijk relaxen
voor een daverende prijs!!!

160/180 x 200 cm. Van 2.180.- Nu 1.499.-
Ook leverbaar tegen meerprijs in de

lengtematen 210 en 220 cm.
NÜM99.-

GRATIS Senseo Crema*
bij aankopen vanaf €950.-

VORDEISI
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-557514

ElBERGEIM
J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

www.helminkmeubelen.nl



L.M.B. VORDEN B.V.
INDUSTRIEWEG 13

TEL 0575-553163

7251 JT Vorden

www.lmbvorden.nl

Het adres voor traktoren-

landbouw/tuin- en parkmachines

Ook zaterdags geopend

Zwem kleding voor alle
sportieve jongens en meisjes

Jeep

EXIT

V O N N E

CAKEWALK

Vanaf mt. 62 t/m 176

Prijzen bikini's v.a.
€ 16,95

zwembroeken v.a.
€9,95

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

Voor persoonlijke aandacht.

Barendsen Vorden bv

Zutphenseweg 15

7251 DG Vorden

T 0575552159

F 0575 552558

E frits-barendsen@zonnet.nl

Etos Barendsen

Vorden bv

Zutphenseweg 3

7251 DG Vorden

T 0575 554082

F 0575554126

E hvp@hetnet.ni

rendsen
S T A A L C O N S T R U C T I E S

j
Barendsen Vorden bv

Netwerkweg 3

7251 KVVorden

0575551261

0575551040

E henri@barendsen-vorden.nl

opMkestaties, i Ji\**

onderneming neemt een grote vlucht. Tenminste, als het aan u li'

goede aanpak is dan cruciaal. Advies van een ervaren coach kan daarbij hét

verschil betekenen. U heeft uw doel gesteld: meedoen in de top. Maar

heeft u uw focus op de juiste details? U wilt immers geen kostbare tijd

verspillen aan zaken die u wellicht efficiënter kunt aanpakken. Bij de GIBO

Groep vindt u die ervaren coach. Die wett en de markt als geen

ander kent. En misschien nog belangrijker: die weet wat een ondernemer

bezighoudt. Ga samen met de GIBO Groep naar een topprestatie!

Bel voor een vestiging bij u in de buurt ons kantoor in Vorden (0575) 55 14 55

of kijk op www.gibogroep.nl.

GIBO Groep
Accountants en Adviseurs www.gibogroep.nl

www.pelgrum.nl

Uw droomhuis
is onze uitdaging!
Pelgrum Woningmakelaars houdt zich uitsluitend bezig

met de aankoopbemiddeling van woningen.

Door onze jarenlange ervaring zijn wij zeer goed op de

hoogte van de valkuilen die kunnen ontstaan bij het

kopen van een woning.

Wij helpen u graag deze valkuilen te omzeilen door;

• Compleet overzicht van het aanbod in de markt.

• Zorgvuldige begeleiding bij bezichtigingen.

• Informatie over de bouwkundige staat van de woning.

• Onafhankelijker deskundig advies.

• Informatie m.b.t. de omgevtng, bestemmingsplan en

voorzieningen.

• Een optimale aanffHBflM

• Controle oppen juiste adminis iische

afwikkeling..

• Waterdichte afspraken.

Bel voor meer informatie

afloop even binnen,

de koffie wordt vers gezet!

Uw contactpersoon: Caroline van den

LGRUWF
Wonfngmaki



EXTRA SPORTVOORDEEL RIJ
INTERSPORT SCHUURMAN

STOERE ROCEST200

29.95
189.9u

149.95

TRENDY SCHOEN
Puma Torceira

Senior

49.95
Puma Torceira Junior van 54," Nu 39,95

GROTE COLLECTIE

PROTEST
KLEDING- EN SKATEBOARD

SOPERGAAF

DAMES EN KIDS 1495
IN ONZE SFEERVOLLE WINKEL NOG

VEEL MEER AANBIEDINGEN...

IVINTERSPORT
SCHUURMAN

Muraltplein 14-16 - Borculo - Tel. 0545-272922 - Maandag gesloten-vrijdagavond koopavond
Internet: www.schuurman-schoenen.nl - E-mail: info@schuurman-schoenen.nl



Etalagewedstrijd
In het kader van het NK skee-
leren 5 juni a.s vindt in
Vorden een etalagewedstrijd
plaats. Deze etalagewedstrijd
is opgezet door de VOV in
samenwerking met het Skee-
lercomité Vorden en start op
zondag 23 mei tijdens de
koopzondag. De bedoeling
van deze etalagewedstrijd is
dat mensen artikelen herken-
nen die in de etalage van ver-
schillende winkels zijn ge-
plaatst die iets met skaten /
skeeleren te maken hebben.
Op het speciaal hiervoor ont-

worpen deelnameformulier
moet genoteerd worden welk
artikel in welke winkel is
gevonden. De deelnamefor-
mulieren zijn verkrijgbaar in
de verschillende winkels die
meedoen aan deze wedstrijd.
Aan de wedstrijd zijn ook ver-
schillende prijzen verbonden,
aangeboden door Vordense
ondernemers.
Degenen die de meeste ant-
woorden goed hebben maken
kans op een van de spectacu-
laire prijzen, met als hoofd-
prijs een paar Skates.

Skaten & skeeleren in de Achterhoek,
Liemers en het Duitse grensgebied

Fotowedstrijd

Naast het aanschouwen van de
actieve deelnemers tijdens het
NK, kunnen de toeschouwers
dit jaar ook actief zijn. Men
kan tijdens de wedstrijden
(actie) foto's maken van de rij-

ders of andere gebeurtenissen.
Deze foto's moeten aangele-
verd worden, standaard for-
maat, bij Fotozaak Willemien
in Vorden en de beste, mooiste,
meest aansprekende foto heeft
gewonnen. De winnende foto
wordt uitvergroot en komt in
de etalage te hangen, daarnaast
ontvangt de winnaar ook een
vergroot exemplaar van zijn of
haar eigen gemaakte foto.

Kids on Wheels

Tijdens het NK wordt er voor
kinderen ook iets georgani-
seerd, namelijk Kids on
Wheels speciaal voor kinderen
tot 12 jaar. Tijdens deze skate
clinic, wordt de basis weer
even opgefrist en worden er
allerlei nieuwe technieken bij-
geleerd. De clinic wordt gege-
ven door een geoefende skee-
leraar. Bij deelname aan de
Kids on Wheels krijgen de kin-

deren een Kids on Wheels T-
shirt, aangeboden door Yvonne
Modespeciaalzaak voor de
jeugd. Er zijn bij voldoende
deelname twee sessies van één
uur om 11.00 uur en om (even-
tueel) 13.00 uur. De deelname
aan de clinic is gratis.
Kinderen kunnen zich telefo-
nisch of per mail aanmelden
bij Free-wheel. 0575-554228
of info@free-wheel.com

De laatste jaren zijn er tal
van bewegwijzerde routes
met een totale lengte van
ruim 600 km uitgezet. Van
alle routes zijn routebe-
schrijvingen verkrijgbaar.
In de Graafschap (rond
Lochem, Vorden en Ruurlo)
is een netwerk van zeven
korte en (middel) lange
skeelerroutes gerealiseerd
met een totale lengte van
ca. 200 km. In de West-
Achterhoek, Liemers en
Duitsland is een routenet-
werk ontwikkeld van 250
km en in de Oost-
Achterhoek nog eens 200
km.

West-Achterhoek & Lie-
mers en het Duitse grensge-
bied
Het skeelerroutenetwerk in
het westelijk gedeelte van de
Achterhoek en Liemers (rond
Rijnwaarden, 's-Heerenberg,
Gendringen, Dinxperlo en
het Duitse Emmerich en
Anholt) is grensoverschrij-
dend en heeft een totale
lengte van ca. 250 km, ver-
deeld over zes verschillende
routes. De routes zijn beweg-
wijzerd. De skate- en skee-
lerroutes zijn te starten bij
verschillende Toeristische
Overstappunten (TOP's). Het
landschap in het grensgebied
met Duitsland wordt gedomi-
neerd door water: de rivier de
Rijn, het stroomgebied van
de Oude IJssel, AA-strang en
Oude Rijn en recreatiepias-
sen als de Bijland en
Stroombroek. Anderzijds zijn
de heuvels van de
Montferlandse bossen en
Elten nauwelijks te missen.
Dwars door dit veelzijdige
landschap voeren de skeeler-
routes op goed asfalt naar de
mooiste plekjes, door gezelli-
ge dorpjes, van Nederland
naar Duitsland (Isselburg,
Anholt, Emmerich am Rhein
en Elten) en van uitzichtpunt
tot waterkant.

Zorgeloos op vakantie
met het Rabo TotaalPakket

Vakantie betekent:
lekker onbezorgd op reis
gaan. Even weg van de stress,
even geen dagelijkse sleur.
Vóór het zover is, moet er
dikwijls veel geregeld worden -
en vaak nog op het laatste
moment.
Maar over uw bankzaken hoeft
u zich, wat de Rabobank
betreft, geen zorgen te maken.

Met het Rabo TotaalPakket regelt u al uw bankzaken namelijk
in één keer: Rabocard, Doorlopende Reis-verzekering, gratis
geld pinnen in binnen- en buitenland, Internetbankieren, 24 uur
bijstand van Rabo Interhelp, gunstig rood staan en nog veel
meer.
Alles zit in één overzichtelijk pakket, dat tot 1 januari 2005 ook
nog helemaal gratis is - als u het afsluit vóór 30 juni. Meer
informatie bij uw Rabobank en op www.rabobank.nl of bij de
Rabolijn: 0900 - 0907 (lokaal tarief).

Het is tijd voor de Rabobank
Rabobank

Skategidsen
Naast verschillende afzon-
derlijke routefolders beschikt
de Achterhoek ook over de
skategids 'Achterhoek In-
Line' uit de Holland In-Line
serie. Hierin staan 16 specia-

Achterhoekse skeelerroutes

Ie skate- en skeelertochten
door de Achterhoek, varië-
rend in lengte van 10 tot 34
kilometer, voor beginners en
gevorderden. Alle skeeler-
routes en de skategids
'Achterhoek In-Line' en de

gids 'Skaten en skeeleren i'1

Achterhoek en Liemers
o.a. te koop bij de VVV's in
het betreffende (grens)gebied
en bij skate- en skeelerspe-
ciaalzaken.

Zakelijk Vorden loopt
op rolletjes

Dennis Jansen en Meindert Smit

Ondernemend Vorden ont-
moet sportief Nederland. Een
NK in je dorp dat gebeurt niet
alle dagen en al zeker niet een
NK skeeleren. Maar als er al
een NK georganiseerd zou
worden, dan zou dat het NK
Skeeleren moeten zijn. Deze
sport lijkt uitgevonden om
hier beoefend te worden.
Vorden en omgeving zijn zeer
geschikt voor deze sport en
alles wat een sporter nodig
heeft vind je in Vorden.
Specialisten op het gebied van
buitensport en recreatie, ver-
zorging en horeca. In de
geweldige natuurlijke omge-
ving zou je altijd wel willen
trainen. Geen wonder dat uit
deze omgeving een aantal
grote sporters afkomstig is.

De Vordense ondernemers in
brede zin steunen het NK
Skeeleren en de sport. Vanuit
de industrie zijn een groot
aantal bedrijven sponsor van
het evenement. En niet alleen
met Euro's, ook met inzet van
middelen en mensen maken
zij het mede mogelijk dat de
grote organisatie een succes
zal worden. In het dorp zijn de
winkels herkenbaar supporter
van de sport: vele etalages
brengen een ode aan de sport.

VORDENSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

Vorden is een ondernemend
dorp dat sportief ruimte heeft
en geeft aan tal van activitei-
ten op het gebied van sport en
recreatie. In de omgeving kun
je, naast skeeleren, fantastisch
fietsen over routes en terrein,
wandelen, steppen en vele
andere vormen van sport
beoefenen.

Als ondernemers begrijpen we
heel goed wat het is om bezig
te zijn je grenzen te verleggen,
nieuwe dingen uit te proberen
en de goede ervaringen vast te
houden. Samenwerken met
anderen is nodig, terwijl je het
toch uiteindelijk om de eigen
prestatie gaat. Glad en strak
asfalt maken de beste resulta-
ten mogelijk, terwijl hobbeli-
ge wegen en ongebaande
paden juist de resultaten druk-

ken. Maar, wanneer de win-
naar een geweldige tijd heeft
gereden, dan zullen de ande-
ren het toch ook zeker goed
doen. Net als met onderne-
men, waar dezelfde principes
gelden. Daarom zijn wij trots
als ondernemers om de spor-
ters te verwelkomen.

Industriële Kring Vorden;

Dennis Jansen
Vordense Ondernemers Vereniging;

Meindert Smit

11
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Voor op t podiums
Joanne!!!

Indoor Sport Vorden specialist in het maken
van uw persoonlijke trainingsschema!

Na de verpletterende Kim
van vorig jaar heeft het skee-
lercomité ook dit jaar weer
een oogverblindende ronde-
miss gevonden. Haar naam is
Joanne van Amerongen,
woonachtig in Doetinchem,
ze is 22 jaar en de zus van
Thijs, de talentvolle wielren-
ner uit Vorden.

Op dit moment zit Joanne zon-
der werk, maar ze is druk zoe-
kende naar een job in de kin-
deropvang, kraamzorg, horeca
of verkoop. Zoals u ziet is
Joanne van alle markten thuis

en zal ze ook op het podium
haar beste beentje voor zetten!
Voor de heren skeeleraars zal
het niet meevallen om tijdens
de wedstrijd hun aandacht bij
het skeeleren houden in plaats
van verlekkerd naar onze miss
te kijken! Voor de toppers op
het podium zullen ongetwij-
feld de kussen van Joanne een
grotere eer zijn dan het binnen-
halen van de NK-medailles.

Kortom: volgend jaar zal
iedereen het nog hebben over
onze Joanne op het podi-
um...

Bewegen kun je overal, in
clubverband, thuis, op het
werk of buiten. Ook uw moti-
vatie om te bewegen kan ver-
schillen, maar hoe weet u nu
of u op de juiste manier
traint. Iedereen wil vooruit
gaan, beter worden in
zijn/haar sport.

Mits er op de juiste manier en
met de juiste frequentie wordt
gesport, werkt bijvoorbeeld
een afslankprogramma 80%
effectiever. Wat ook uw spor-
tieve doel is; het kunnen fietsen
van "Ie marmotte", heeft u
altijd al eens een marathon wil-
len volbrengen of u wilt nu ein-
delijk eens echt van die over-
tollige kilo's af, dat is allemaal
te bereiken met het juiste trai-
ningsprogramma.

Indoor Sport Vorden (ISV)
heeft zich sinds 1993 gespecia-
liseerd op het gebied van con-
ditietesten, en aan de hand v/d
testuitslag opstellen van een
individueel trainingsprogram-
ma. Het afnemen van een con-
ditietest en het opstellen van
een trainingsprogramma wordt
altijd gedaan door speciaal
opgeleide "bewegingsadvi-
seurs". Er wordt rekening
gehouden met de beschikbare
tijd en wensen van de klant
zodat er een haalbaar en uit-

voerbaar trainingsschema
komt.

Hartslag
Afhankelijk van de doelstelling
die iemand wil bereiken wor-
den er hartslag trainingszones
berekend waarbinnen die per-
soon dient te trainen. De inten-
siteit van een training bepaald
het trainingseffect. Als je door
training af wilt vallen zul je
met een andere hartslag moe-
ten trainen dan wanneer je een
skeelerwedstrijd over 70 km
wil t winnen. Er wordt dus
altijd getraind met een hart-
slagmeter want de mate van
inspanning kun je meten aan de
hand van de hartslag. De hart-
slag is eigenlijk de toerenteller
v/h lichaam, hoe hoger de
inspanning des te hoger de
hartslag en omgekeerd.

Ook is de hoeveelheid tijd die
iemand aan het sporten beste-
den moet mede bepalend voor
het succes van een programma
en is van persoon tot persoon
verschillend. Iemand die een
matige conditie heeft, hoeft
maar weinig te doen om de
conditie te verbeteren, terwijl
een goed getrainde persoon al
veel moet trainen om zijn con-
ditie te onderhouden en nog
meer om die conditie te verbe-
teren. Het is ook belangrijk om

niet te over trainen en dus
wordt bij I.S.V. ook de hoe-
veelheid tijd die er in een trai-
ningsprogramma moet worden
gestoken aangegeven. Elke
sport vraagt om een andere
trainingsintensiteit en aanpak:
als iemand aan hardlopen doet
zijn de hartslagwaarden anders
dan wanneer diezelfde persoon
fietst en zijn lichaamsgewicht
gedeeltelijk wordt gedragen
door het fietsframe, of wanneer
die persoon aan zwemmen doet
en het lichaamsgewicht beïn-
vloed wordt door de opwaartse
druk v/h water. Dus in een
goed opgesteld trainingssche-
ma wordt aangegeven hoe
intensief (welke hartslagwaar-
den), hoe lang, hoe vaak en
gevarieerd iemand dient te
sporten om zijn/haar doel te
bereiken.

Doelgroep
Het maakt niet uit hoe getraind
iemand is, bij iedereen kan een
conditietest worden afgeno-
men en voor iedereen kan een
trainingsprogramma worden
opgesteld en eventueel worden
gecombineerd met een spier-
versterkend trainingsschema.
I.S.V. begeleidt mensen van
elk niveau, Arjan Mombarg,
Han Donderwinkel, Sven
Groot en mountainbiker Frank
Schotman uit de nationale

Arjan Mombarg in training op een
spinningbike: "De trainingssche-
ma's van Indoor Sport zijn al jaren
onmisbaar bij mijn training! Ook
heeft het Indoorcycle geholpen bij
het ontwikkelen van mijn algehele
conditie, snelheid en kracht om tot
goede prestaties te komen."

mountainbike selectie zijn een
greep uit de sporters die met
regelmaat hun conditie bij
Indoor laten testen. Wilt u
weten welk trainingsschema
het beste bij u past maak dan
een afspraak bel 0575 553433

Indoor Sport wenst Arjan
enorm veel succes bij het NK-
skeeleren!

Univé Thuis in het Oosten.1
Hoofdsponsor Skatebond Nederland

Wij zijn graag mét Univé aanwezig bij het NK Skeeleren omdat / want

U kunt uw inzending inleveren/opsturen naar onderstaande adressen.

Univé Oost Univé Oost
Stationsstraat 12 Graaf Ottoweg 18
7261 AD Ruurlo 7241 DG Lochem

'n Kwestie van samenspel
Univé Oost is thuis in het
Oosten. Gezien de bijzondere
relatie tussen Univé
Verzekeringen en de skate- /
skeelersport wil Univé Oost
middels dit Nederlands
Kampioenschap graag nader
kennis met u maken.

Univé Oost is totaalaanbieder
op het gebied van verzekerin-
gen en actief als onafhankelijk
hypotheekbemiddelaar.
Daarnaast heeft Univé Oost
een samenwerkingsverband
met Oosterhave Makelaars.
Vanaf half juni kunt u bij het
kantoor van Univé aan de sta-
tionsstraat in Ruurlo terecht
voor de activiteiten van
Oosterhave Makelaars.

Maar de service van Univé
Oost gaat verder dan de deuren

van de kantoren. De adviseurs
komen ook graag bij u op
bezoek. Service en advies op
maat zijn voortdurend punt van
aandacht. Het draait om klant-
vriendelijkheid, kennis van
zaken en ongevraagd een stap-
je meer doen.

Univé Verzekeringen is al jaren
betrokken bij de skate- en
skeelersport, sinds 2000 zelfs
als hoofdsponsor van de
Skatebond Nederland. Samen
met de Skatebond wordt
geprobeerd het aantal skateon-
gevallen te verminderen. Per
jaar wordt op 100 basisscholen
skateles gegeven, er is een ska-
tevaardigheidsbewijs en een
instructeursopleiding ontwik-
keld én bij evenementen wor-
den deelnemers verplicht een
helm te dragen. Het aantal ska-

teongevallen is de afgelopen
jaren sterk gedaald.

Wilt u als speciale gast van
Univé Oost aanwezig zijn bij
het NK Skeeleren? Doe dan
mee aan bijgaande slagzin en
maak kans op 2 speciale toe-
gangskaarten.

12
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Sporteokken

Voor uw
tuinplanten,
bomen,
vaste planten
en graszoden

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 28 92 of 06 53362300

In verband met perkplantenverkoop
in de maand mei geopend van maandag
t/m zaterdag van 9.OO - 17.00 uur.

IVe bezorgen gratis in de regio.
Wat we niet op voorraad hebben
zoeken we voor u op.

ROOSENSTEIN
QUALITY

WEAR

Alles voor de schietsport

Comfortabele kleding voor de
sportieve man en vrouw

Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden • Telefoon (0575) 55 38 79

Ruime keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijdbogen.

steeds doeltreffend!

Jacht- en wapenhandel
Tel. (0575) 55 12 72. Zutphenseweg 9, 7251 DG Vorden

MEEKS
modern klassiek

meubelen
• stijlvol

Ruurloseweg 8-12

7251 LK Vorden

Tel. 0575 - 55 18 79

Brood
Echte Bakker
VAN ASSELT
Dreiumme 31-33, Warnsveld, Telefoon (0575) 57 15 28

Zutphenseweg 18, Vorden, Telefoon (0575) 55 13 84

daar zit wat in.
En dan zo uit de
oven in de winkel.
da's pas vers!

De Echte Bakker Dat proefje!

BARGEMAN VORDEN BV
AANNEMERSBEDRIJF
Bedrijvenweg 1
7251 KX Vorden
tel: 0575 - 55 12 58
fax 0575 - 55 14 69
www.bargemanvorden.nl

CAFÉ - RESTAURANT - BILJART - div. zalen

ieüerhera"
www.deherbergvorden.nl

'-\X-^^->
Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 43

Wenst u een

succesvolle

skeeler-

wedstrijd in

Vorden toe.

FCI. Heijink
Leestenseweg 10

7207 EA Zutphen

Telefoon (0575) 52 1796

Telefax (0575) 52 88 78

SERVICE BOUWMARKT

Fa. Heijink
Leestenseweg 10 - Zutphen

Tel. 0575 - 52 17 96

Salon

ananne
Haar- en Huidverzorging

Dorpsstraat 30, 7251 BC Vorden

Telefoon kapsalon (0575) 55 14 23
Telefoon schoonheidssalon (0575) 55 20 33

SKATE TOERTOCHTEN
Dé uitdaging voor iedereen die houdt van afstand-skaten

Kriskras skaten door de Achterhoek
onder begeleiding van 2 instructors.

Duur: ca. 2 uur (max. 35 km)
Kosten: leden € 2,5O — niet-leden € 5,-

(Dit is incl. 1 consumptie),
ledere dinsdag om 18.3O uur!

FIT-CARE
center SOURCY

Zegendijk 3a, Zieuwent. Bel voor meer informatie / opgave (0544) 482858
www.fitcarecentersourcy.nl, info@fitcarecentersourcy.nl



De 'Beste koop' in combi-ketels
Voor wie de hoogste eisen stelt aan wooncomfort, is de Nefit EcomLine

Excellent HR-ketel met AquaPower de logische keus. Dit Nefit-topmodel

is de 'Beste koop' volgens de Consumentenbond en vooral geliefd om

zijn degelijkheid en grote warmwaterkracht.

Voordelen:
1. Méér en sneller warm water: Nefit EcomLine Excellent H R combi-

ketels met AquaPower hebben een ingebouwde 25 liter voorraadboi-
ler en een extra snelle warmwaterproductie. Je kunt dus altijd direct

putten uit een eindeloze voorraad warm water.

2. Sneller warm water uit de kraan: je hoeft niet te wachten tot er water

is opgewarmd. Er staat altijd een voorraad warm water klaar.
Daardoor komt er ongeveer dertig seconden éérder warm water uit

de kraan.

3. Juiste hoeveelheid, juiste temperatuur: er komt ook warm water als

de warme kraan maar een klein stukje opengaat. Er is geen zoge-

noemde 'tapdrempel', zoals bij een combi-ketel zónder ingebouwde

warmwatervoorraad. Het water heeft altijd een stabiele temperatuur.

4. Geen onnodige waterverspilling: omdat er sneller water van de juiste

temperatuur uit de kraan komt, loopt er minder water ongebruikt weg.

Een gezin bespaart daardoor jaarlijks zo'n 16.000 liter kostbaar

drinkwater.

5. Grotere energiebesparing: de EcomLine Excellent heeft niet alleen
Gaskeur HR 107, maar bovendien een regeling op ruimtetemperatuur

én een modulerende pomp. Daardoor bespaar je veel meer energie

dan met een gewone HR-ketel.
6. Lange levensduur: een EcomLine Excellent gaat lang mee, onder

meer omdat hij zich niet onnodig druk maakt. Door de voorraad warm

water hoeft de ketel minder starts te maken. Ook de rustige regelme-

thode (op ruimtetemperatuur) voorkomt slijtage. Nefit geeft niet voor

niets maar liefst 15 jaar garantie op de warmtewisselaar.

Tot ruim € 3OO,- pakketkorting!

Is het op warmwatergebied vaak spitsuur in huis, omdat bijvoorbeeld de

een in de keuken bezig is terwijl de ander net zin heeft in een krachtige

douche? Dan is de aanschaf van een HR-ketel met een royale losse
voorraadboiler het overwegen waard. Er is dan namelijk meer warm

water tegelijk beschikbaar.

Vijftien jaar plezier
Een losse boiler vergt weliswaar een extra investering, maar die is een-

malig en je hebt er een jaar of vijftien plezier van, want zo lang kunnen

een goede HR-ketel en boiler meegaan. De extra investering valt erg

mee als je profiteert van de Nefit-pakketkorting op combinaties van een

topklasse Nefit EcomLine Excellent HR-ketel, een Nefit-boiler van 75 of

120 liter en een Nefit ModuLine-klokthermostaat. Het voordeel kan oplo-
pen tot ruim € 300,-.

NEFIT
www. nefit.nl

_ www.thoma.nL

Dé huizon-site van Oost-Nederland

JL T H OMA J
M A K E L A A R S

www.thoma.nl

LOCHEM • BRUMMEN • DEVENTER • EERBEEK • GORSSEL • RUSSEN • RUURLO

VA R TA batterijen
geven de energie
die je nodig hebt

VARTA



Hef skeelercomité bedankt zijn sponsoren
Hoofdsponsor:

Auto Centrum Halle Auto Centrum Holle Vruggink

Co-sponsoren:

NEFIT
' VERZEKERINGEN

Daar plukt ü de vruchten van!

f ree w heel
Sportorgan i satie bureau

Ster-sponsoren,

VARTA
batterijen Rabobank Indoor Sport Vorden

Volg het Nederlands kampioenschap Skeeleren, het EK voetbal, de tour
de France en de Olympische spelen op je eigen LCD Flatscreen

€ 8.345,-!

Groot
jebbink

DAEWOO-DEALER Rondweg 2
7251 RV Vorden
0575 - 55 22 22

Sub-sponsoren,
DIJKMAN BOUW

Projecten

PELGRUM
Woningmakelaars
i

VAN ZEEBURG
& VISSER

ISUPER DE BOERl
ALTIJD O P Z O E K NAAR HET BESTE

w DO - nuuHt o

WOLBRINK VORDEN

Damen Catering
Hengelo (Gld)

BARENDSEN
Vorden

ECOTRANS B.V.
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Bosman Groenspecialist

Hoveniersbedrijf

Bosman Groenkwekerij

Boomkwekerij
JAA

VAKMANSCHA

Boomkwekerü

Gespecialiseer

Taxus Baccata
wordt gekweekt

van 40 cm
tot 250 cm hoog,

toepasbaar als
haag en solitair
in tuin en park

Hovenier

een gebied
van 50 km

rondom
Hengelo GLD

Levering aan
de hovenier,
tuincentra,

handelaren en
particulier,

gemeenten en
overheid.

Complete tuin-
aanleg, van

grondwerk tot
bestratingen,
vijveraanleg,

bouwelementen,
sierelementen
en beregening

Uitvoering
tot in het

kleinste detail
Met een breed

leveringspakket
en een hoge
kwaliteits-

norm

^ fott? i ?

Ontwerpb

Tuinontwerp
van tekentafel
tot uitvoering

voor particulier
en bedrijf

Sinds 1998 zijn wij
vca gecertificeerd,
dit houdt in dat het

bedrijf voldoet
aan strenge eisen

voor
veiligheid,

gezondheid
en milieu

op eigen
composteer-

inrichting

l -

Sterk in
onderhoud van

tuinen en
bedrijfsterreinen
zoals schoffelen,

grasmaaien,
bomen snoeien,

gladheidsbe-
strijding

Huis en Tuin zaterdag 12 juni a.s.

Dit 25 jarig jubileum willen we dan ook niet ongemerkt voorbij lati
We houden daarom open huis en tuin op zaterdag 12 juni a.s.

aan de Kervelseweg 23 in Hengelo (G).
U bent tussen 12.00 en 16.00 uur van harte welkom voor een hapje en een drankje,

Maar ook voor een aantal bóeiende*demonstraties die we gezamenlijk,«
met bedrijven die regelmatig met ons samenwerken; organiseren.-
Zoals verwërkingsmachines voor groehafval^machinaal'schoffelen,

.grote kluitenrooier voor taxus, hoogwerker; stobbenfrees>vijverbenegeningen en
snoeiapparatuundemonstraties.

Ook mutaties
voor

woningbouw-
en

huurverenigingen,
pensioenfondsen

| Jaar
| vakmanschap

SMAN
OROf N8PECIALI8T

Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo
Tel.: 0575 - 46 26 19
Fax.:0575 - 46 26 93
info@bosman-groenspeclalist.nl
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