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Prijswinnaars Horlings Optiek
i

Wat wil je nog meer: een bril
kopen en het volledige aan-
koopbedrag terugkrijgen. Dat
overkwam vier klanten van
Horlings Kompleet Optiek in
Vorden. Zij kochten in de eerste
maand na de opening van de
opriekzaak een bril en deden
op die manier mee aan de ope-
ningsactie van Horlings Kom-
pleet Optiek.

De openingsactie van Horlings
Kompleet Optiek liep van 8 maart
tot 8 april. Vorige week woensdag-
middag overhandigden Anne Hor-
lings en Flora Marcus de geldbe-
dragen. De prijswinnaars waren

de heer D. Ham uit Vorden, de
heer J. van den Berg uit Vorden,
mevrouw C. de Wit uit Baak en de
heer M. Matthews uit Vorden. De
laatstgenoemde kocht een bril ter
waarde van 129 gulden. De heer
Matthews gaf na de overhandiging
het geldbedrag weer terug aan de
heer Horlings met het verzoek om
de 129 gulden te storten op giro
777 ten name van de slachtoffers
van de vuurwerkramp in Ensche-
de.
Nederland kent inmiddels twintig
Kompleet Optiek-zaken. Ze beho-
ren niet tot een keten, maar zijn in
handen van zelfstandig gediplo-
meerde opticiens. Zo ook Anne

Horlings van de optiekzaak in Vor-
den. Achter de naam Kompleet Op-
tiek gaat een uitgekiende winkel-
formule schuil. Het grote voordeel
van Kompleet Optiek is dat alle
monturen inclusief mineraal ont-
spiegelde glazen zijn geprijsd. De
ervaring leert dat consumenten
deze duidelijkheid bijzonder waar-
deren. Anne Horlings over de voor-
delen van Kompleet Optiek: "De
inclusiefprijs maakt dat klanten
niet zo lang hoeven na te denken.
Het is lekker overzichtelijk. Ook
als ze iets anders of extra's willen,
kunnen ze goed zien dat ze bij ons
voordelig een complete bril kun-
nen kopen".

Volgende fase breekt aan voor
recreatieproject Wientjesvoort
De gemeenteraad heeft vorige
week het bestemmingsplan
Wientjesvoort vastgesteld. Daar-
mee gaat het recreatieproject
Wientjesvoort een volgende fa-
se in. Alleen D66 en de heer W
Regelink van het CDA stemden
tegen het bestemmingsplan. De
heer Regelink kwam dinsdag-
avond voor zijn Vakbroeders'
op en vreest dat een bungalow-
park in Wientjevoort ten koste
gaat van de agrariërs.

Tijdens de commissievergadering
op woensdagavond 10 mei was het
nog uiterst onzeker of het bestem-
mingsplan Wientjesvoort wel een
meerderheid zou halen. Inspreker
de heer H. Meekes - agrariër aan
de Ruurloseweg - bracht tijdens
deze vergadering een nieuw punt

Inleveren kopij
rond Pinksteren
In verband met het Pinkster-
weekeinde dienen advertenties
en kopij voor de editie die na
Pinksteren verschijnt, al op vrij-
dag 9 juni om 09.00 uur bij ons
binnen te zijn.

De redactie

naar voren. In zijn ogen moeten
stankcirkels niet - zoals de ge-
meente dat doet - vanaf de stal ge
meten worden maar vanaf de
hoek van het perceel. Daardoor
zouden in zijn ogen de zaken heel
anders komen te liggen. "In de
praktijk betekent dat namelijk dat
er aan de zuidzijde straks bunga-
lows gebouwd gaan worden op ge-
bied dat binnen de stankcirkels
valt. En dat kan natuurlijk niet', al-
dus Meekes.

Burgemeester E.J.C. Kamerling
kon tijdens de commissievergade-
ring geen helderheid geven ten
aanzien van de stankcirkels. Enke-
le dagen voor de raadsvergadering
van vorige week dinsdag ontvin-
gen de gemeenteraadsleden een
brief van het college waarin uitge
breid werd ingegaan op de stank-
cirkels. Het college laat daarin we-
ten dat de huidige situatie - de
kampeercamping - veel bedrei-
gender is voor de agrariërs dan bij
bungalows op Wientjesvoort. "Op
dit moment liggen de recreatieve
eenheden op de zuidzijde van
Wientjesvoort binnen de stankcir-
kels van de bedrijven Ruurloseweg
46 en 48. Bij aanhoudende klach-
ten zou dit kunnen leiden tot ge
deeltelijk intrekken van de milieu-

vergunningen", aldus het college.
"Bij de nieuwe situatie is een zoda-
nige afstand gecreëerd dat de bun-
galows net buiten de stankcirkels
komen te liggen. In zoverre dus
een verbetering - en zeker geen ver-
slechtering - voor de agrarische be
drijven".
Ook over het punt van waar af de
stankcirkel gemeten wordt is het
college heel helder. "Vanuit de
planologische benadering zijn wij
in het geval van een nieuwe be
stemming verplicht om bij de
stankcirkels uit te gaan van de
hoek van het perceel. Maar hier
gaat het niet om een nieuwe be
stemming. Wij geven slechts een
andere invulling aan de al be
staande recreatieve bestemming".
Tijdens de commissievergadering
stemde fractievoorzitter E. Bran-
denbarg van de WD onder voorbe
houd in het bestemmingsplan. De
bouw van bungalows moest in zijn
ogen niet te koste gaan van de ag-
rariërs rondom het landgoed.
"Met deze brief heeft het college
echter alle vragen die er bij ons wa-
ren weggenomen". Ook de PvdA
stemde in met het bestemmings-
plan.
Binnen het CDA waren de menin-
gen verdeeld. Doordat de heren
AH. Boers en A.C. van Voskuilen

niet aanwezig waren en de heer W.
Regelink het woord voerde, leek
het er in eerste instantie op dat de
nog overgebleven drie leden van
het CDA tegen het bestemmings-
plan zouden stemmen. In de twee
de ronde bleek dat het alleen maar
om de heer Regelink ging. In zijn
ogen moesten de geurcirkels beter
worden gerespecteerd. "Zelf ben ik
ook agrariër en ik ben van mening
dat dit project niet ten koste moet
gaan van de omliggende boeren".
De heer E. Brandenbarg (WD)
snapte de redenering van de heer
Regelink niet. "Als dit bestem-
mingsplan geen meerderheid
haalt dan gaan de omliggende ag-
rariërs er juist op achteruit. U du-
peert ze alleen maar." De heer Re

gelink had geen zin om hier ver-
volgens weer op te reageren.
De heer M. Bakker (D66) vroeg zich
afin hoeverre het project eigenlijk
wel haarbaar is. "Het bungalow-
project aan de Mosselseweg is een
paar maanden geleden door de
provincie afgewezen. Gaan we
staks met dit project niet gewoon
dezelfde kant op. En heeft het col-
lege al nagedacht over eventuele
alternatieven?", zo vroeg hij zich
af. Burgemeester E.J.C. Kamerling
zei dat dit op dit moment hele
maal niet aan de orde is. "Verder is
dat ook helemaal geen zaak van de
gemeente", viel de heer P. Hoog-
land (PvdA) de burgemeester bij.
"Het is de projectontwikkelaar die
daarover gaat".

Welkom in Beeldenmuseum
Het Museum voor Heiligenbeel-
den, dat gevestigd is in de Anto-
niuskerk in het kerkdorp Kra-
nenburg, zal op 10 juni, de za-
terdag voor Pinksteren, offi-
cieel worden geopend.

Dat zal gebeuren door de heer
Theo Peters, gedeputeerde voor
Monumenten van de Gelderse Pro-
vinciale Staten. Prof. Dr Anne van
der Meiden, een protestants theo-
loog, zal een causerie houden over
de betekenis van heiligenbeelden
in verleden en heden.
Voor deze opening zijn personen
uitgenodigd die op een of andere
wijze betrokken zijn geweest bij de
voorbereiding van het museum en
vertegenwoordigers van instellin-
gen als kloosters die beelden be-
schikbaar hebben gesteld. Daar-
naast zijn ook van harte welkom
alle donateurs die er immers met
elkaar voor zorgen dat de Antoni-
uskerk in stand kan blijven en het

fraaie gebouw nu als kerkmuseum
een nieuwe toekomst tegemoet
gaat.
Vanaf zondag (Eerste Pinksterdag)
is iedereen welkom voor een rond-
wandeling langs de ruim 250 hei-
ligenbeelden in vele maten en stij-
len. Er is tevens een boeiend klank-
beeld gemaakt door Fons Rouw-
horst over de geschiedenis en de
schoonheid van heiligenbeelden
en er worden tweemaal daags
rondleidingen verzorgd. Tevens is
een interessante 'Beeldenroute' be-
schikbaar waarin de belangrijkste
beelden worden beschreven voor
wie individueel een tocht wil ma-
ken door de kerk.
Voor inwoners van Vorden wordt
het museum al op donderdag 8 ju-
ni opengesteld zodat u, voordat
het met Pinksteren waarschijnlijk
echt druk zal worden, tijdens een
wandeling in alle rust kennis kunt
maken met deze collectie vaak bij-
zonder mooie beelden.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag U juni Pinksteren 10.00 uur ds. M. Beitier, belijdenis.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 juni Pinksteren 10.00 uur ds. A. Hagoort, m.m.v. kerk-
koor.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 juni Pinksteren 10.00 uur ds. M. Beitier, belijdenis in de
Dorpskerk; 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 11 juni Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering m.m.v.
Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 juni 17.00 uur eucharistieviering.
Zondag 11 juni 11.00 uur eucharistieviering.
Maandag 12 juni 10.00 uur woord- en communieviering.

Weekendwacht pastores
11-12 juni pastor J. Nijrolder, Baak/Rheden, tel. 026-4953118.

Huisarts
10-11-12 juni dr. Dagevos, Het Vaarwerk l, telefoon 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 09.30-10.00 uur en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan bellen
(zonder afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts
Vanaf 10 juni 18.00 uur tot 12 juni].], de Kruijf, Vorden, telefoon
0575-553372. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag, zondag en
maandag van 11.30-12.00 uur.



Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11,30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 1530-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

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

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Dr. Grashuisstraat 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Reparatieverzoeken
kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 en 12.30 op 0314-626140. Overige zaken:
0314-626126.

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

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

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrij f Klein Brinke, telefoon (0575) 551256.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.00-
20.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30
uur, vrijdag 14.00-2030 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel. 0575-520934. Info dierenbescherming tel. 0575-556668.
Landelijk klachtennummer 0900-2021210.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32.
tel. 553405.
Personcnalarmcring info/aanvraag bij de SWOV.
Tafeltje-dek-je info/aanvraag ma. t/m vr. van 09.00-10.00 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. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.

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

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

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

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. 0575-452020.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN:

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

BRANDWEER: dag en nacht 112

AMBULANCE: dag en nacht 112

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

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

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

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. 0543-
451311

• Een Achterhoekse kren-
tenwegge voor de 100e do-
nateur van het Achterhoeks
Museum 40-45. Donateur
bent u vanaf f 30,-. Rabobank
Hengelo (Gld.) 327444 312 of
postbank 1315569 i.o.v.v. do-
nateur

• Fietspuzzeltocht Omloop
van de Graafschap 29 en 47
km. Tweede Pinksterdag in
Vorden en Keijenborg. Info
461015. Starttijd 09.30 tot
13.30 uur. Zie bericht elders in
Contact

• Reiki-Plus-arrangement:
maximaal ont-moeten, pure
reiniging, intense warmte voor
uit en thuis. Kom gezellig (sa-
men) naar Keijenborg. Lek-
ker!
Rookvrij welkom voor (max.
vier) ladies only. INEKE (Reiki-
cert.) 0575-464383

• Te huur: kleding voor op-
tochten en feestjes. DS-de-
sign, Molenkolkweg 33, Steen-
deren, tel. 0575-452001

• Gevraagd: privéles Engel-
se conversatie opfriscursus
aan huis. Tel. 0575-556211

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp 4 uur in de twee weken.
Tel. 0575-574413 Vierakker (na
18.00 uur)

• Rustige, nette, werkende
jongeman (22) zoekt: ka-
mer(s) in Vorden of directe
omgeving. Tel. 0575-553956
na 18.00 uur. Referentie op
aanvraag

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedier-
te? Bel dan O.B.S. Vorden
voor een snelle bestrijding. Tel.
0575-553283, b.g.g. 06-5110
6955

• Staan ter dekking: mini-
Shetlandpony-hengsten;
vos witte staart en manen 83
cm en vos-bonte van 83 cm.
Er wordt mee gereisd. Stal 'Het
Kleinood', Laren, tel. 0573-
402255

• Wilt u weer terug naar een
gezond gewicht? Bel voor in-
fo Marjon 0544-352359, 30
dagen tevreden heidsgarantie

• Ananasschijven om op te
schieten. Mmm, deze maand
extra voordelig. Bij Wereld-
winkel Vorden

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp, zaterdags of op een an-
dere dag. Tel. 0575-553009,
Vorden

• Gezocht! Jong werkend stel
zoekt, per medio juni, voor
door de weeks een lieve,
zorgzame, niet rokende kin-
deroppas voor een tweeling
van 21/2 maand oud. Invulling
hiervan bespreekbaar. Voor re-
acties bel 0575-572560

• Te koop: 4.70 ha kuilgras
ook in ged.; 1.80 ha hooi- of
kuilgras (beheersgras na 15-
6, ideaal voor jongvee en dro-
ge koeien). Te bevr. G.W. ten
Have, Vierakker, tel. 0575-
521400

• Een fruitige marinade of de
nieuwe barbecuesaus. Nu met
1,- korting. Bij Wereldwinkel
Vorden

• Te koop gevraagd: kuilgras-
balen of gras voor te kuilen.
Stal Nieuwmoed Jurrius, Vor-
den, tel. 0575-556766

VLAAI VAN DE WEEK:

Kwark/yoghurtvlaai f 10,-

Pinkstersloffen
zeer rijk gevuld f 6,50

* * * * *

Vruchtenvlaaitje f 1,50
* * * * *

Zaterdag voor de aftrap van het EK

4 Oranjesoezen f 6,00

Zaterdag tussen 7 en 8 uur

4 harde broodjes f l,-

Dorpsstraat 11 Vordtn tiltfoon S5U73

De openingstijden

Met ingang van l juni 2000
zijn onze nieuwe openingstijden:

maandag t/m vrijdag
09.00- 16.30 uur.

Voor advies zijn wij dagelijks beschikbaar
op de tijden dat het u schikt. Onze adviseurs

maken graag een afspraak met u.

• ABN AMRO/Vk.nk

ABN AMRO Bank Raadhuisstraat l, Vorden telefoon 0575-551886

ledere dinsdag staat Vishandel van de Groep voor U klaar en bakt
ze een lekker visje in verse olie voor U gaar!
HOLLANDSE NIEUWE alt l ld VERS VAN T MES

Tevens iedere week in de aanbieding:
Gezinszak KibLbelincj

a 500 gram ¥ l^ïp- + GRATIS saus

Tot ziens iedere dinsdag op 't marktplein Vishandel van de Groep
zal er dan voor U zijn!

vishandel
F ,VAN DE GROEP
spakenburg

tel.- fax (033)29866 10

VOF



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter en mijn
zusje

Mariska
MATHILDE

Mariska is geboren op 28 mei
2000. Zij weegt 3435 gram en
is 50 cm lang.

Ronald, Sabine en
Lisanne
Weeland-Helmink

Kerkstraat 15
7261 GE Ruurlo
Tel. 0573-451949

Wilt u beschuit met muisjes ko-
men eten, laat het ons dan
even weten

Wij zijn dankbaar en blij met de
geboorte van onze dochter en
zusje

Sara/7

geboren op 29 mei 2000.
Zij weegt 3345 gram en is 49,5
cm lang.

Aard, Jaantje,
Emma, Dorien en Erik
Ribbers

Wiersserallee 4
7251 LH Vorden
Tel. 0573-556932

l E G R/ IS IA/F H
FORMATIELIJN: 0800 - 022 66 2;

OF 0800 - KWFKANKER.
Isi . i

l i Will Fond ' i
m

voor uw

Vliegticket

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te:
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340

Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

;s£®ŝ »«<§^»£K !̂?^̂

Wilfried Lichtenberg
&
Hettie Jansen

trouwen op zaterdag 10 juni 2000 om
14.00 uur in Kasteel Vorden.

a

Om 15.00 uur begint de huwelijksvie-
ring in H. Antonius van Paduakerk te

$ Kranenburg. '
'V: f

U bent van harte welkom om tussen
$ 16.30 en 18.00 uur een bruiloftsborrel J
!{! te komen drinken in de feesttent aan |

de LJndeseweg 5 in Vorden.

| Ruurloseweg 75 }
7251 LB Vorden

i >
. 1

.-r-

l
• :

Erick Harmsen
&
Mirjam Karreman

gaan trouwen op vrijdag 16 juni 2000
om 14.00 uur in het stadhuis van Enk-
huizen.

De kerkelijke huwelijksbevestiging
vindt plaats om 15.00 uur in de 'Ont-
moetingskerk' te Enkhuizen.

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 19.00 tot 20.00 uur, die in
restaurant 'Yeung's Garden', Paktui-
nen 8 te Enkhuizen wordt gehouden.

—

. r

Martijn Reuvekamp
en
Sabine Jansen

geven elkaar het ja-woord op vrijdag
16 juni 2000, om 13.00 uur in het ge-
meentehuis te Vorden.

Wij nodigen u uit voor de receptie van
16.00 tot 17.30 uur in restaurant 't Jacht-
huis, Vordenseweg 2 te Warnsveld.

De Voornekamp 11
7251 VK Vorden
Tel. 0575-552217

Ceremoniemeester:
Reinier Klein Brinke

Tel. 0575-556512

••i

i

Op dinsdag 13 juni 2000 zijn wij,

Joop Beeftink
en
Wilhelmien Beeftink-Hagen

25 jaar getrouwd.

Dit willen we vieren met een receptie
op zaterdag 17 juni van 15.00 tot 16.30
uur in bodega 't Pantoffeltje, Dorps- ;
straat 34 te Vorden.

'.
Boggelaar 1
7231 RC Warnsveld

V :̂.,...,.,.....:.....,«.........̂ ,.̂ ....:. ....._ . ...'

ASSURANTIE-ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Zeker weten dat
ze erin saan

Oranje ballen
bij aankoop van 4 stuks gratis

oranje antennewimpel, per stuk.

4 varkensoesters l U^^

169
098
198

Keurslager V A O

cervelaatworst,
WO gr.

boterhamworst,
WO gr.

Pinkstercocktail,
WO gr.

Gandaham,
WO gr.

spare ribs,
500 gr.

katen- &
varkenshaasjes,
WO gr.

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

Voor ons vrij onverwacht is tot onze diepe droefheid
van ons heengegaan mijn lieve man, vader en opa

GERRIT BANNINK

op de leeftijd van 69 jaar.

G.H. Bannink-Susebeek

Wim en Ida
Nick, Stef, Jelle

Dinand en Gesina
Gerwin, Jeanne

Vorden:

Alteveer:

Vorden:

Doetinchem, 4 juni 2000
Kruisdijk 3, 7251 RL Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
woensdag 7 juni van 19.00 tot 19.30 uur in uitvaart-
centrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal worden gehouden don-
derdag 8 juni om 13.45 uur in de aula van het crema-
torium 'Slangenburg', Nutselaer 4 te Doetinchem.

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

voor uw

Zomerzon

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kanlon-n U'.

Vorden, /ulplirnsrweg 26
idcfoon: 0575-558237
l lengelo. Raadhuisstraat 21
icletbon: 0575-5583-iO

Sumdi-rai, IHirg. Smilsir.iat 21
iddoon: 0575-5581 O'S

Tot ons grote verdriet is na een kortstondig ziekbed
overleden, onze broer en zwager

GERRIT BANNINK
ECHTGENOOT VAN GERDA SUSEBEEK

Vorden: J. Dijkman-Bannink
Lochem: E.W. ten Broeke-Bannink

DJ. ten Broeke
Neven en nichten

Vorden, 4 juni 2000

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL

H. VLOGMAN
Zutphenseweg 125, Vorden

Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

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

ALLEENSTAANDEN
.N.S.A. CONTACT/DANSAVOND

zaterdag 10 juni
Restaurant

De Herberg te Vorden
m.m.v. Up Date

Inlichtingen 038-4651429

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34
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Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.:(0575)557474
Telefax: (0575) 55 74 44

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

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

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:

Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder DJ. Mulderije-
Meulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

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

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 1330 tot 2030 uur

woensdag
van 1330 tot 17.30 uur

donderdag
van 1330 tot 17.30 uur

vrijdag
van 1330 tot 2030 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun
advies nog bij of houden zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester
en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies
zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar
maken. De raads- en commissiestukken liggen ter inzage in de biblio-
theek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat uiterlijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda
begint, aan de voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De
mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling
van het betreffende agendapunt begint. Commissieleden kunnen u
vragen stellen. De voorzitter kan een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie wonen, werken en recreëren vergadert op dinsdag 13 juni
om 19.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Op de agenda staat:
- plan voor toeristische bewegwijzering
- jaarrekening 1999

De commissie welzijn, milieu en samenwerking vergadert op dinsdag
13 juni 2000 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Op de agenda staat:
- garantstelling voor Berkel Milieu NV
- aanpassingen aan programmatuur door de Euro
- vervangen financiële programmatuur, aanschaf database en uitbreiding

computercapaciteit
- privatiseren sporthal 't Jebbink
- inzamelen van oud papier
- huisvesting basisscholen
- jaarrekening 1999

De commissie bestuur, gemeentewerken en middelen vergadert op
woensdag 14 juni 2000 om 1930 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Op de agenda staat:
- bebouwde kom Boswet
- bebouwde kom dorp Vorden
- toewijzen zendtijd aan Stichting Achterhoek FM
- algemene plaatselijke verordening
- aanleg riolering in het buitengebied, project fase 3D
- jaarrekening 1999

S v,ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 juni om 1930 uur in het
gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
-jaarrekening 1999
- garantstelling voor Berkel Milieu NV
- bebouwde kom Boswet
- bebouwde kom dorp Vorden
- toewijzen zendtijd aan Stichting Achterhoek FM
- plan voor toeristische bewegwijzering
- algemene plaatselijke verordening
- aanpassingen aan programmatuur door Euro
- vervangen financiële programmatuur, aanschaf database en
uitbrei- ding computercapaciteit

- aanleg riolering buitengebied, project fase 3D
- privatisering sporthal 't Jebbink
- inzamelen van oud papier
- huisvesting van basisscholen

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rond-
vraag, spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur
van belang kan zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onder-
werp aan de orde stellen dat op de agenda staat. Over deze onder-
werpen heeft u eerder in kunnen spreken tijdens de commissiever-
gaderingen.
U kunt u uiterlijk maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij
de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave
van het onderwerp waarover u wilt spreken.

V SPREEKUUR WETHOUDER MEVROUW DJ. MULDERIJE

Op 8 juni is wethouder Mulderije niet in de gelegenheid spreekuur te houden.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

In verband met de start van een skeelertocht hebben burgemeester en
wethouders besloten de Burgemeester Galleestraat vanaf de Zutphenseweg
tot het Jebbink op 12 juni 2000 van 10.00 tot 11.00 uur af te sluiten in
beide richtingen voor bestuurders van voertuigen.

MOOI MEEGEOMEN

VENEMENTEN CAFÉ UENKAANDE NIEUWSTAD

Van mevrouw Y.E. Rust-Dullaart, Nieuwstad 13, 7251 AD Vorden is een
melding volgens de Wet milieubeheer ontvangen voor het volgende
evenement:
- op zaterdag, 26 augustus vanaf 16.00 uur tot in de avond een barbecue

met achtergrondmuziek voor vaste klanten met achtergrondmuziek.

GEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 20OO

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een nieuwe
Algemene plaatselijke verordening vast te stellen. De huidige Algemene
plaatselijke verordening is meerdere malen gewijzigd. Al deze wijzigingen
zijn nu overgenomen in een de nieuwe Algemene plaatselijke verordening.
Toegevoegd is een hoofdstuk over prostitutie. Omdat de strafbaarheid
van prostitutie uit het Wetboek van Strafrecht wordt gehaald, moeten
gemeenten bepalingen in hun Algemene plaatselijke verordening opnemen.
Zonodig kunnen gemeenen prostitutie dan reguleren.

ERNIEUWDE TOEWIJZING ZENDTIJD RADIO ACHTERHOEK FM

Het commissariaat voor de Media heeft de gemeenteraad om advies
gevraagd over de hernieuwde toewijzing van zendtijd aan radio Achter-
hoek FM. Om de vijfjaar moet opnieuw worden beoordeeld of nog aan
alle criteria van de wet wordt voldaan.
Volgens burgemeester en wethouders voldoet Achterhoek FM aan deze
criteria. Zij stellen de gemeenteraad voor een positief advies uit te brengen.

AARREKENING1999

De jaarrekening 1999 sluit met een voordelig saldo van ruim ƒ 448.000.
ƒ 283.000 willen burgemeester en wethouders bestemmen voor de reserve
eenmalige bestedingen, ƒ 165.000 voor de reserve afvalstoffenheffingen.

/w,IJZIGEN BEBOUWDE KOM DORP VORDEN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het nieuwe
gedeelte van het bedrijventerrein binnen de bebouwde kom te brengen.
De Kerkhoflaan valt dan ook binnen de kom. Om verkeersveiligheids-
redenen is dit noodzakelijk. Bestuurders van motorvoertuigen moeten
zich dan houden aan een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

RIVATISEREN SPORTHAL T JEBBINK

Over de privatisering van de sporthal 't Jebbink wordt al jaren gesproken.
Burgemeester en wethouders stellen nu de gemeenteraad voor om de
NOC/NSF een afsluitend onderzoek te laten verrichten naar de (on)-
mogelijkheden van privatisering. Zij vragen de gemeenteraad een bedrag
van ƒ 7.300,-.

OERISTJSCH BEWEGWIJZERINGSSYSTEEM

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de ANWB
een ontwerp- en uitvoeringsplan te laten maken voor een toeristisch
bewegwijzeringssysteem. Zij vragen de gemeenteraad hiervoor een bedrag
van ƒ 32.000,-.

ANLEG RIOLERING IN HET BUITENGEBIED

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om 43 percelen
in het buitengebied aan te sluiten op de riolering. Dit zijn de laatste
pecelen die nog aangesloten moeten worden. De totale kosten bedragen
ruim ƒ 1.400.000,—. De provincie Gelderland verstrekt een bijdrage in de
kosten.

NZAMELING OUD PAPIER

Het Vordens Mannenkoor heeft burgemeester en wethouders verzocht
om een kraakperswagen beschikbaar te stellen. Voor de beladers is dit
minder zwaar omdat het papier niet meer zo hoog getild hoeft te worden.
Het Vordens Mannenkoor haalt in de bebouwde kom Vorden papier op.
Burgemeester en wethouders zijn bereid om voor een proefperiode een
bedrag van ƒ 21.545,— beschikbaar te stellen.

Voor de gemeente heeft de inzameling met een kraakperswagen als
voordelen:
- voortzetting van de inzameling van oud papier (inkomstenbron voor

verenigingen);
- financiële besparing (vermijden van kosten voor de afvoer van oud

papier via de grijze container);
- mogelijke intensivering van de inzameling van oud papier, waardoor

het milieurendement verbetert en landelijke milieudoelstellingen voor
de inzameling van oud papier gehaald worden. In 2000 moet 700 ton
papier ingezameld worden.



'B OUWAANVRAGENm~

plaats

Brinkerhof 92

Insulindelaan 29

Kapelweg 2, Vierakker

aanvrager

JA Koning

E. Lenselink

L.H. Klein Haneveld

Hackforterweg 38, Wichmond M.J. Overbeek

Almenseweg 21 W.H. Florijn

De Boonk 53 R. Pardijs

inhoud

vergroten woning

bouwen berging/carport

bouwen erker

bouwen garage

bouwen bergruimte

vergroten woning

datum ontvangst

25-05-2000

25-05-2000

25-05-2000

26-05-2000

29-05-2000

30-05-2000

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

OUWAANVERGUNNINGEN

plaats

Het Leemgoor 14

Oude Zutphenseweg 5

Lindeseweg 15

Gazoorweg 2a

Ambachtsweg 9

aanvrager

R. van der Pas en
mw. M. van Üngen

B.M. Hoek

F. Annink

R.J. Immink

H.W. van Lindenberg

inhoud

vergroten woning

vrijstelling

vergroten hoofdgebouw

(gedeeltelijk) vernieuwen hoogte
bergruimte

inhoud woning

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na bekendmaking van deze
vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn
bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

ÏBOUWEN BERGRUIMTE HOEKENDAALSEWEG 5

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel Hoekendaalseweg 5. De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van donderdag 8 juni tot en met woensdag 5 juli 2000, ter inzage ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk
bedenkingen aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

ERGROTEN WONING BRINKERHOF 92

Rectificatie

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 vergroten van een woning op het
perceel Brinkerhof 92. Deze vrijstelling maakt het mogelijk om dichter
bij de openbare ruimte te bouwen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
8 tot en met woensdag 21 juni 2000 ter inzage ter gemeentesecretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).

Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze
aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

afval apart fu
MOOIMEEGENOMENV'

ua?
EEN BETER
MILIEU
BEGINT BIJ
JEZELF

JUNI
Iedere dag:

SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de Boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

4 HSV de Snoekbaars leden-
wedstrijd de Ring

7 Welfare Handwerkmiddag
Wehme (vakantie)

7 HSV de Snoekbaars senioren-
wedstrijd

7 ANBO Klootschieten bij
't Olde Lettink

8 HSV de Snoekbaars jeugd-
wedstrijd

13 KBO Soosmiddag
14 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
17 Klein Axen Henk Kok lezing
21 HSV de Snoekbaars senioren-

wedstrijd
21 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
22 HSV de Snoekbaars jeugd-

wedstrijd
25 HSV de Snoekbaars vierhoek-

wedstrijd
27 KBO Soosmiddag
28 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink

Werving vrijwilligers
voor
huisbezoekproject
De Stichting Welzijn Ouderen
vraagt vrijwilligers voor het 'huis-
bezoekproject' dat in oktober van
start gaat en is bestemd voor de
doelgroep ouderen vanaf 80 jaar.
Het doel van dit project is ouderen
aan huis te bezoeken en te infor-
meren over alle mogelijke voorzie

JULI
ledere dag:

SWOV: Open Tafel De Wehme
Jeu de Boulebaan De Wehme:
info bij de receptie

2 HSV de Snoekbaars senioren-
wedstrijd

5 ANBO Klootschieten bij
't Olde Lettink

6 HSV de Snoekbaars jeugd-
wedstrijd

11 KBO Soosmiddag
12 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
12 Welfare Handwerkmiddag

Wehme (inlas middag)
15 HSV de Snoekbaars senioren-

wedstrijd
16 VRTCAchtkastelenrijders

Zomertocht
19 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
26 ANBO Klootschieten bij

't Olde Lettink
27 VVV Viswedstrijd vanaf

marktplein

ningen, regelingen en mogelijkhe-
den op het terrein van wonen,
zorg en welzijn.
De Stichting gaat in september a.s.
vrijwilligers trainen om als voor-
lichter de ouderen te bezoeken. Zij
zullen bij de ouderen aan de hand
van een aantal vragen peilen aan
welke informatie de ouderen be-
hoefte hebben. Hierover zullen zij
het nodige vertellen en bovendien
laten zij een pakketje met infor-

matiemateriaal achter zodat na
het bezoek alles nog eens rustig
kan worden bekeken.
De training aan de vrijwilligers
wordt gegeven door deskundigen.
Dit houdt in dat zij door informa-
tieverstrekkers van verschillende
instellingen op het gebied van wo-
nen, zorg en welzijn worden geïn-
formeerd over de mogelijkheden
aan voorzieningen en activiteiten
in Vorden.
De Stichting vraagt hiervoor vrij-
willigers die in de maand oktober
huisbezoeken willen verrichten.
De voorkeur gaat uit naar hen die
enige ervaring hebben met oude
ren en die in staat zijn de infor-
matie duidelijk over te brengen.
Het gaat om een eenmalig bezoek
aan enkele ouderen die worden
toegewezen. De tijd kan zelf inge-
deeld worden.
Opgave voor l aug. bij de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden, Nieuw-
stad 32, tel. 0575-553405.

Uitslag ballonnen-
wedstrijd
De ballonnenwedstrijd 'Ot en Sien
25 jaar' is afgesloten en er kwa-
men zestien kaarten terug. De bal-
lon van Elzemiek Jansen kwam in
Langelo (Dr.) terecht. Zij behaalde
de eerste prijs. De tweede prijs is
voor Judith van de Pas en de derde
prijs voor Nick Reintjes. Ot en Sien
wenst de prijswinnaars veel ple-
zier, met de mooie knutseldozen
welke werden aangboden door fir-
ma Sueters.
De loterij voor nieuw peutermeu-
bilair bracht ruim 3.300 gulden
op. Er zijn nog enkele prijzen op
de speelzaal af te halen.

Sauerlandtoer
Graafschaprijders
De Vordense auto- en motorclub
De Graafschaprijders heeft voor
het komende Pinksterweekend

een toertocht naar Sauerland uit-
gestippeld.Deelnemers kunnen za-
terdag 10 juni vanaf het clubhuis
aan de Eikenlaan vertrekken voor
een tocht van circa 280 kilometer
naar het Duitse Wasserfall.

Voor de zaterdagavond is daar op
een camping een gezellig samen-
zijn gepland. Voor zondag 11 juni
(Eerste Pinksterdag) staat er weder-
om een toertocht op het program-
ma. Met dit verschil dat de deelne-
mers kunnen kiezen uit twee rou-
tes te weten resp. met een lengte
van 150 kilometer of 250 kilome-
ter. Tweede Pinksterdag wordt de
terugreis aanvaard. Voor de verst
komende deelnemer en de club
met het grootst aantal deelnemers
worden prijzen uitgeloofd.

Erwin Plekkenpol
wint cross
Graafschaprijders
Erwin Plekkenpol uit Hengelo is er
zaterdagmiddag op het Delden-cir-
cuit in geslaagd de cross in de Su-
perklasse winnend af te sluiten.
Aan de wedstrijden die door VAMC
De Graafschaprijders werd georga-
niseerd namen in totaal 25 cou-
reurs deel. De crosscommissie van
de VAMC had voor een prima ge
prepareerd circuit gezorgd. Na af-
loop reikte voorzitter Joop Wueste
nenk aan de winnaars de bloemen
uit.
De uitslagen waren: klasse 125 cc:
1. Wouter Dijkman, Vorden; 2. Pa-
trick Koning, Barchem; 3. Eelke
Stellingwerf, Zutphen. •
Klasse Recreanten: 1. Kees Gooien,
Vorden; 2. Wim Schoemaker,
Warnsveld; 3. Andre Schoemaker,
Zwolle.
Klasse Super: 1. Erwin Plekkenpol,
Hengelo; 2. Winand Hoenink, Vor-
den; 3. Marcel Bulten, Vorden.

Toertocht skeelen
en in-line skaten

Op Tweede Pinksterdag wordt er
in Vorden voor de derde keer een
toertocht georganiseerd voor skee
leraars en in-line skaters. Deze
tocht is één van de tachtig toer-
tochten die dit jaar onder auspi-
ciën van de Skatebond Nederland
worden georganiseerd.

Afgelopen jaar waren er 320 in-
line skaters en skeeleraars die aan
de tocht deelnamen. Het evene
ment in Vorden is een zgn. vrije
tocht en wordt georganiseerd on-
der de vlag van de SNB. Dit bete
kent dat de deelnemers op eigen
gelegenheid verschillende afstan-
den kunnen afleggen zonder ver-
plichting een vast tempo aan te
houden. De tocht in Vorden biedt
dus mogelijkheden voor skeele
raars en in-line skaters om op ni-
veau mee te doen zowel individu-
eel of als groep.

De afstanden zijn 15, 20, 30 en 60
km. De routes lopen door het
fraaie buitengebied van Vorden
langs een aantal van de acht kaste
len. Bij het oversteken van drukke
wegen is begeleiding aanwezig. De
route is bewegwijzerd en de deel-
nemers ontvangen op aanvraag
een routebeschrijving. Halverwege
het traject is een drink- en verzor-
gingspost.

De organisatie is in handen van
Skate en Skeelerspecialist Free
wheel dat ook als vertrek- en eind-
punt fungeert in het centrum van
Vorden. Het parcours is ook ge
schikt voor het rijden in gezinsver-
band, ledere deelnemer ontvangt
een herinnering. Het dragen van
een helm is verplicht (eventueel te
huur). Voor meer informatie: tel.
0575-554228.



PCOB afd. Vorden gezellig
dagje uit
Op 30 mei jl. hield de PCOB af-
deling Vorden haar zomerreis-
je. Voorzitter Carien van Reeuw-
ijk kon in de bus, die om 8 uur
van het Kerkplein vertrok,
ruim 40 deelnemers welkom
heten.

Na de regenachtige dagen kon het
gezelschap met zon vertrekken.
De bus was van firma Morren uit
Doetinchem en werd bestuurd
door Jan Esman, die tijdens de
tocht veel wetenswaardigheden
wist te vertellen.
Om half tien arriveerde men in
"Het Wapen van Ens", waar inge-
scheept werd op een salonboot. Tij-
dens deze prachtige tocht over het
Giethoornse meer, de Wetering en
de Weerribben, kreeg men een
schipperslunch aan boord. Ook
passeerde men Kalenberg, waar
het beste riet van Nederland wordt
geproduceerd. Onderweg passeer-
de men vele huisjes, die alleen via
het water zijn te bereiken. Bijvoor-

beeld verhuizen moet over het wa-
ter gebeuren, eigenlijk in Neder-
land onvoorstelbaar. Vanuit Ossen-
zijl ging men weer per bus nar de
Orchideeënhoeve te Luttelgeest. In
deze paradijselijke tuin kon men
genieten van ruim 3000 wilde (bo-
tanische) orchideeën uit de hele
wereld, die in een tropische omge-
ving zijn opgesteld. Verschillende
deelnemers gingen met een
bloemrijke herinnering de bus in.
Daarna ging men met de bus naar
Restaurant Bosgoed in De Wilp-
Achterhoek, waar dit uitstapje
met een goed diner werd afgeslo-
ten.
Mevrouw van Reeuwijk was de
tolk van alle deelnemers, toen zij
de organisatoren bedankte, zij zelf
niet in het minst, voor deze prach-
tige en geslaagde reis. Zij wenste
iedereen een goede zomer toe.

Voor nadere informatie over het
PCOB-werk kan men contact opne-
men met Jan Olthaar, tel. 55 55 06.

Amnesty schrijft aan
president Libië
Deze week bezorgt de Werk-
groep Vorden van Amnesty In-
ternational de voorbeeldbrie-
ven bij de thuisschrijvers. Dit
keer wordt onder meer geschre-
ven aan president Taylor van li-
bie.Het gaat om James Torth.
Hem wacht een gevangenisstraf
van vijfjaar voor het uiten van
zijn mening.

Hij werd op 15 december j ongstle
den gearresteerd omdat hij leer-
lingen van een middelbare school
tot opstand zou hebben aangezet
in een toespraak waarin hij de re
gering bekritiseerde. Torth is di-
recteur van de mensenrechtenor-
ganisatie Focus en spreekt zich re
gelmatig uit over mensenrechten
in Liberia, met name kinderrech-
ten. Vlak voor zijn arrestatie ging
hij publiekelijk de confrontatie
aan met de president van Liberia
over de noodzaak tot het instellen
van een waarheidscommissie om

schendingen tijdens de recente
burgeroorlog te onderzoeken.
In 1997 kwam er na zeven jaar een
eind aan deze burgeroorlog met
de ondertekening van een vredes-
akkoord door alle strijdende par-
tijen. De gekozen regering met
aan het hoofd Taylor, kreeg de
macht in Liberia. Sinds het eind
van de burgeroorlog is het aantal
mensenrechtenschendingen aan-
zienlijk afgenomen. De mensen-
rechtenorganisatie blijft echter
fragiel en bedreigingen aan het
adres van journalisten en activis-
ten, vinden nog steeds plaats.
In de brief wordt de president ver-
zocht om de aanklachten tegen Ja-
mes Torth te laten vallen. Als hij
wel wordt veroordeeld, zal Amne-
sty hem beschouwen als gewetens-
gevangene. De überiaanse rege-
ring wordt opgeroepen een einde
te maken aan het politieke ge-
bruik van de opruiingswet tegen
mensenrechtenactivisten.

Een oproep
om over na te denken
In Nederland wonen en levee
meer den anderhalf miljoen
mensen met een functiebeper-
king of anders gezegd, met een
handicap. Anno 2000 hebben
deze mensen nog steeds niet de-
zelfde rechten en kansen als va-
lide mensen.

Nog steeds leeft er onbegrip en is
het gedragspatroon ten aanzien
van mensen met een handicap
niet tegemoetkomend.
Mensen met een handicap profite
ren niet van de groeiende welvaart
in Nederland. Integendeel. De re
gering is van plan de komende ja-
ren flink te bezuinigen op de vers-
trekking van hulpmiddelen. Voor
volgend jaar is al een bezuiniging

van 161 miljoen ingeboekt. In het
jaar 2003 loops de bezuiniging op
tot in totaal 416 miljoen gulden.
ANGO (Algemene Nederlandse Ge
handicapten Organisatie) zet zich
in voor mensen met een handicap.
De vereniging streeft near gelijke
behandeling en gelijke kansen
voor deze meer den anderhalf mil-
joen landgenoten. Mensen met
een handicap hebben recht op on-
ze steun. Daarom collecteert AN-
GO van 11 t/m 17 juni a.s.

Aan u de vraag of u een uurtje ter
beschikking wilt stellen en een
collectebus in de hand wilt nemen
om van deze collecte voor de ge
handicapten een succes te maken.
Bel ons: 0575-551941.

Judo

SPORTINSTITUUR
ROB'S SPORT
Op een internationaal jeugdtoer-
nooi in Dronten, waar totaal zo'n
zeshonderd judoka's aan deelna-
men, behaalde judoka Marieke
Cornelissen een tweede plaats in
de klasse 52 kg. Een zeer goede
prestatie van deze Winterswijkse
judoka.
Marieke Cornelissen doet aanko-
mend weekend mee aan een judo-
toernooi in Bennekom. Dit is te
vens het laatste toernooi van dit
judoseizoen.

Op de Lochemse
wieze
Afgelopen zondag vond in de "kar-
ke van Wichum een karkdienst in
't Achterhooks" plaats. Voorganger
in deze dienst was ds. L.W. Nijen-
dijk uit Midlum in Friesland. Ds.
Nijendijk is geboren en opge-
groeid in Geesteren. Er werden di-
verse liederen gezongen uit de
bundel die in 1998 door het Sta-
ringinstituut is uitgebracht voor
de Achterhoek en de Liemers. Er
werd enthousiast gezongen, on-
danks de tekst in streektaal, want
de melodieën waren allemaal be
kend. Het lezen van de tekst in

streektaal was wel even wennen,
ook al spreekt men thuis Achter-
hoeks. Ds. Nijendijk had zelf de
schriftlezing uit Joh. 17: 14-26 in
het Achterhoeks vertaald. In zijn
preek kwamen twee belangrijke
thema's aan de orde: (1) Waarin
verschillen Christenen van 'ande
re mensen' en (2) De eenheid bin-
nen de christelijke kerk is soms ver
te zoeken. De dienst was met bijna
100 mensen goed bezocht en werd
besloten met een gezamenlijk uit-
gesproken 'Onze Vader', "op de Lo-
chemse wieze".

Klootschiet-
toernooi
Zondagmiddag organiseerde 't
Froathuus in het buurtschap Lin-
de een klootschiettoernooi. Er was
een parcours uitgezet met een
lengte van 5 kilometer. In totaal
namen er in de drie klassen 14
groepen van elk 4 personen deel.
De uitslagen waren als volgt:
Heren: 1. Stokkink 164 schoten- 60
meter; 2. Delden 65 schoten- 80
meter;3. Wildenborch II 67 scho-
ten- 64 meter.
Dames: 1. Linde 87 schoten en 5
meter; 2. Wildenborch 88 schoten
en 7 meter; 3. Hackfort 92 schoten
en 5 meter.
Gemengd: 1. Stokkink 170 schoten
en 14 meter; 2. Delden 80 schoten
en 6 meter; 3. Stokkink II 81 scho-
ten en 53 meter.

De Snoekbaars
Hengelaarsvereniging "De Snoek-
baars" organiseerde voor de jeugd
een viswedstrijd waaraan door 17
personen werd deelgenomen. Zij
vingen 56 vissen met een totale
lengte van 746 centimeter.
De uitslagen waren: l Rob Ilbrink
11 stuks- 143 cm; 2 Roy Vlogman
10 stuks-130 cm; 3 Arjan Helmink
8 stuks-108 cm.

ANBO
De Sociaal Culturele Commissie
van Anbo organiseert op dinsdag
20 juni een uitstapje naar Spaken-
burg/ Bunschoten. In Spakenburg
wordt o.m. een klederdrachtmuse
um bezocht. Na de lunchpauze
staat een tocht over het water op
het programma. De organisatie
doet er alles aan om voor de aan-
vang van de op die avond op T.V.
uitgezonden voetbalwedstrijden
Euro 2000 ) weer thuis te zijn!

Skeeleren

NK SKEELEREN LEVERDE
VERRASSENDE UITSLAG OP
Het 18-jarige skeelertalent Sven
Groot uit Zutphen, die sinds dit
voorjaar meetraint met de ploeg
van Ecotrans/Freewheel heeft in
Kamerik een uitstekende prestatie
geleverd. De eerstejaars C-rijder
wist beslag te leggen op een twee
de plaats bij het Nederlands Kam-
pioenschap. Er waren maar liefst
88 deelnemers in zijn categorie.
Slechts een skeelerlengte verschil
scheidde hem van de eindoverwin-
ning. Desondanks was de parttime
medewerker van Freewheel zeer
tevreden met zijn klassering. Het
NK was pas zijn derde wedstrijd bij
de C-rijders.
Ook Martin Rietman uit Wich-
mond bereikte een goede klasse
ring. Afgelopen donderdag stond
hij nog op het podium in Dalfsen.
Dit keer moest hij genoegen ne
men met een zesde plaats. Hij on-
vervindt nog steeds hinder van de
liesblessure die hij bij een eerdere
wedstrijd in Zaandam heeft opge
lopen.
Arjan Mombarg eindigde bij de A-
rijders op een verdienstelijke veer-
tiende plaats. Mombarg had op
meer gehoopt en eigenlijk ook wel
gerekend. Op het bochtige par-
cours was het echter moeilijk
manoeuvreren. Alles bij elkaar
hebben de rijders uit de regio zich
uitstekend weten te weren tijdens
het NK.

Stichting Vluchtelingenwerk
Zutphen/ Warnsveld/ Vorden
De Stichting "Vluchtelingen-
werk Zutphen / Warnsveld / Vor-
den". zoekt voor de werkgroep
in Vorden onbetaalbare vrijwil-
ligers.

Men vraagt vrijwilligers voor de
opvang en begeleiding van vluch-
telingen in de gemeente Vorden.
Dit betekent in de praktijk het on-
dersteunen van vluchtelingen tij-
dens hun inburgeringstraject. In
feite vertrouwenspersoon zijn of
worden, "wegwijzer" en/of "praat-
paal".
Verder zoekt de werkgroep Vorden
vrijwilligers voor de juridische be-
geleiding van alleenstaande min-
derjarige asielzoekers ( zogenaam-
de AMA's) Dit betekent: de lopende
asielprocedure uitleggen en bewa-
ken, indien nodig met de advoca-
tuur overleggen, op aanvraag het
vergezellen van de minderjarige
naar de advocaat, IND of recht-
bank.
Ook zijn vrijwilligers nodig voor
de begeleiding en ondersteuning
van de asielzoekers binnen de Aan-
vullende Opvang (AVO) te Kranen-
burg. Dit wordt middels de volgen-
de taken vorm gegeven: Rechtsbe-

scherming- juridische ondersteu-
ning ten aanzien van de procedu-
re, zoeken naar relevante aanvul-
lende informatie middels gesprek-
ken, contacten met de advoca-
tuur.Dagstructurering: in samen-
werking met de medewerkers en
vrijwilligers van het Centraal Or-
gaan Opvang Asielzoeker (COA)
mee uitvoering geven aan activi-
teiten op sociaal cultureel en re
creatief gebied.
De Stichting "Vluchtelingenwerk
Zutphen/ Warnsveld/ Vorden on-
dersteunt en coördineert de werk-
zaamheden van alle vrijwilligers
middels professionele werkbege
leiding en een jaarlijks terugke-
rend aanbod aan scholing en trai-
ning. De Stichting wijst er met na-
druk op dat men geen meester in
de rechten behoeft te zijn om
vluchtelingen te kunnen helpen.
De voorwaarden zijn alleen, een
goed hart, een gezond verstand,
een brede maatschappelijke inte
resse en een paar uur van Uw tijd!

Voor meer informatie kan men
contact opnemen met de coördi-
nator G. Ritzerveld telf. 0575-
543137.

ANGO houdt van 11 t/m
17 juni nationale collecte
Mensen met een handicap en
arbeidsongeschikten doen vol-
ledig en gelijkwaardig mee in
de samenleving. Ze richten hun
leven in zoals ze dat zelf willen.
Tenminste, als ze daar de kans
toe krijgen.

Die kansen zijn er. Want ze heb-
ben rechten. Recht op thuiszorg,
woningaanpassingen, hulpmidde-
len. Recht op vervoer, aangepast
werk, een fatsoenlijk inkomen, so-
ciale zekerheid, belastingterugga-
ve. Ze hebben recht op goede ge-
zondheidszorg, recht op trots en
eigenwaarde.

Die rechten krijgen ze niet cadeau.
Zeker vandaag de dag niet. De po-
litiek neemt niet altijd goede be
slissingen. Mensen willen ze soms
betuttelen. Instanties kunnen be-

hoorlijk dwarsliggen. Bovendien
moeten ze maar net weten welke
wetten en regelingen er zijn en bij
welke instanties je moet aanklop-
pen om te krijpen wet je nodig
hebt.

De Algemene Nederlandse Gehan-
dicapten Organisatie (ANGO) komt
op voor deze rechten. Voor men-
sen met een handicap in het alge
meen, maar ook persoonlijk. Met
strijdbare standpunten, persoon-
lijk advies, praktische hulp en in-
dividuele financiële hulpverle
ning.

Daarom collecteert ANGO van 11
t/m 17 juni a.s. Zonder uw hulp
staat ANGO met lege harden. Laat
de collectant niet voor niets aan
de deur komen.

Voorleesboek voorkinderen vanaf 3 jaar

Boris en opa
vliegen in de wind
Dit voorleesboek is geschreven
door de Warnsveldse Marijke
Aartsen met illustraties van
Carin Vogtlander. Zij is geboren
in Vorden.

Het boek bevat twee verhaaltjes
met Boris en opa in de hoofdrol.
Elk verhaaltje is net lang genoeg
om het jonge kind te blijven boei-
en. Tekst en tekeningen vullen el-
kaar op een vanzelfsprekende en
grappige manier aan.
Carin Vogtlander illustreerde al
veel kinderboeken, onder andere
de hoy-boekjes van Thera Coppens
en diverse boeken van Dolf Ver-
roen en Yvonne Keuls. Bovendien
werkte zij voor bladen als Bobo,
Margriet en Kinderen.
Marijke Aartsen is al meer dan 15
jaar werkzaam als peuterleidster,
waarvan de laatste 8 jaar bij de
stichting welzijnswerk te Zutphen.
Al heel lang vertelt zij Boris en opa

- verhaaltjes aan de kinderen in
haar peuterklas. Als een verhaaltje
goed valt, schrijft ze het in grote
lijnen op om het later uit te wer-
ken. Omdat de verhaaltjes naad-
loos aansluiten bij de belevingswe
reld van het kind, bestaan Boris en
opa voor hen echt.
De serie Kimio voorleesboeken is
speciaal ontwikkeld voor kinderen
van 3 jaar en ouder. Omdat kinde
ren van deze leeftijd zich nog niet
zo lang kunnen concentreren,
hebben de voorleesboeken heel
veel illustraties. Zo kunnen de kin-
deren luisteren en kijken tegelijk
en blijven ze tot het eind van het
verhaal geboeid.

Op woensdagmiddag 7 juni a.s.
zullen Marijke Aartsen en Carin
Vogtlander bij boekhandel Haut-
vast en Nuis, Lange Hofstraat 11 te
Zutphen, voorlezen uit "Boris en
opa vliegen in de wind."



Openingstijden:
Donderdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-10.00 uur

Vrijdag:
1O.OO-12.OO uur en

13.30-21.00 uur
Zaterdag:

1O.OO-16.0O uur
Overige dagen op

afspraak.

Antiek-Curiosa Het Pakhuis *»«•'.*,*.
Varsseveldseweg 25 • 7131 3H Lichtenvoorde

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

koga © miyata
THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

T W E E W I E L E R - EN M A Al E R C E NTR U M

FOKKINK RUURLO
Garvelinkkampweg 2a - Telefoon: 0573-453100 - www.fokkinktweewielers.nl

Schoonmaak- en
SchoorsteenveegbedrijfGLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Een waterval van

voordeelprijze
niet voor even, maar voorgoed!

„ph

MAGERE
RUNDERLAPPEN
kilo
van 4&0& voor

BLOEMKOOL
per stuk
van &99 voor f.'99

PAMPERS
diverse maten
pak van 3£9ë voor

95

REINEREN BIER
krat 24 flesjes
van 4£9ë voor f4;95

AH LUXE
PINKSTERBRODEN
800 gram
van &Qê voor 6;95

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag van 08.00 - 20.00 uur
vrijdag van 08.00 - 21.00 uur/zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Maandag, dinsdag en woensdag AH brooddagen:

Boerenbrood sesam of maanzaad
i

halen fm betalen!

Ook dat is Albert Heijn
ï; Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
•l ALBERT HEIJN, Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205 oh

er zn
eigen wens.

Uitvaartcentrum: Y
Het Jcbbink 4a, Vorden.

Tel.(0575)552749 <$

Bel hi| een sterfgeval gratis: 0800 - 023 05 50 (dag en nacht)

Monuta V
Uitvaartverzorging en -verzekering

Wegens vakantie zijn wij vanaf

vrijdag 9 juni
tot en met
zaterdag 17 juni

GESLOTEN

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 0575-526132

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

Brams Paris spijkerbroeken
recht model en halfwijd

49.95 2 voor 89.'

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

Vééééééél
in stonewashed

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

spijkerbroeken
- zwart - superstone

95 - 54.95 - 59.95 - 69.00
herenspijkerstretch

herenstretch katoen

damesstretch

dames katoen

tuinoverall (spijker)

spijker en twill hemden

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



"In het zweet des aanschijns..."

Operation Friendship
Damnacht van Vorden

De contrasten waren zaterdag
op het bedrijfsterrein van voor-
heen het transportbedrijf Wol-
tering wel heel erg schril. Ter-
wijl de automobilist zich op
een soort terras behaaglijk in
het zonnetje koesterde, ijverige
moeders hen voorzagen van
vers gezette koffie en heerlijk
gebakken cake, was het 25 nie-
ter verderop een en al bedrijvig-
heid.

Vaders, de meesten in korte broek,
de haren klam op het voorhoofd,
hier en daar de gezichten al flink
rood van de zon, werkten zich
flink in het zweet om auto's te
wassen. Zonen en dochters, een
aantal in een "minder" hoog tem-
po, hanteerden de matteklopper
voor de matjes, poetsten, etc.etc.
Naarmate de dag vorderde zag
niet elke jongen of meisje het alle-
maal nog "zitten".Eventjes een
arm om de schouder en een paar
stimulerende woorden van een
der vaders in te trant van "nog
eventjes jongens, jullie weten
waarvoor we het doen" en zie de
poetslamp of de stofzuiger werd
weer met enthousiasme ter hand
genomen.
En mocht een auto niet schoon ge
wassen zijn, geen nood, pa haalde
zelf nog even een sopje om de
"overgeslagen plekjes" vakkundig
weg te werken.En dat alles in het
kader van de autowasactie van de
afdeling Vorden van Operation

Friendship. Immers de afdeling
heeft geld nodig.
Al enkele decennia heeft Vorden
uitwisselingen met onder meer
Amerikanen. Het ene jaar een
groep jongelui naar de States, het
andere jaar komen jongens en
meisjes naar hier om met eigen
ogen onze cultuur te aanschou-
wen. Tweede helft juli fungeert
Vorden als gastheer, van niet al-
leen een groep Amerikaanse jon-
geren, maar komt er ook een
groep uit Tsjechië. Ze worden dan
drie weken gratis bij gastgezinnen
ondergebracht. Zo worden bij dit
soort uitwisselingen de kosten tot
een minimum beperkt.
Om de buitenlandse jongeren een
"geweldig" programma voor te
schotelen, is er natuurlijk geld no-
dig. Geld dat via allerhande acties
wordt binnen gebracht. Jammer
voor Operation Friendship dat de
autowasactie van zaterdag bedui-
dend minder opbracht dan die in
april. Het fraaie zomerweer was
daar uiteraard debet aan.
Wat betreft het programma voor
komende zomer: de jongelui zul-
len o.m. een bezoek brengen aan
Amsterdam. Een dagje punteren
in Giethoorn. Natuurlijk een be-
zoek aan een klompenmakerij,
want onze klompen moeten van-
zelfsprekend als souvenir mee
naar de States. Kamperen, fiets-
tochten, dat alles vormt een on-
derdeel van hun verblijf in Vorden
c.q. Nederland.

Wethouder H. Boogaard opent de Damnacht met de eerste zet aan het bord van Emo Prosman. Zijn tegen-
stander is Evert van de Pol uitLunteren. Voorzitter Geerken kijkt toe.

Al fietsend de mooiste delen van de Achterhoek
verkennen

Gazelle Toer de Achterhoek
De Achterhoek leren kennen?
Van de hoofdwegen af en de
binnenlanden in? Molens be-
zichtigen, over landgoederen
en langs kastelen fietsen?

Al deze wensen worden vervuld
van 20 t/m 23 juni, tijdens de Ga-
zelle Toer de Achterhoek: een fiets-
vierdaagse, waarbij iedere dag in
een andere plaats wordt gestart.
Het Achterhoeks Bureau voor Toe-
risme organiseert deze voor het
zesde achtereenvolgende jaar in
samenwerking met de plaatselijke
VW's in Zelhem, Neede, Winters-

wijk en Montferland. Er wordt ge
bruik gemaakt van bewegwijzerde
routes die speciaal voor deze fiets-
vierdaagse gerealiseerd zijn. Langs
de routes worden verschillende ex-
tra's georganiseerd. Gezelligheid
en vermaak staan voorop. Dage
lijks kan er 's morgens gestart wor-
den. Het is ook mogelijk om één
dag mee te fietsen.
Alle informatie over de Gazelle
Toer de Achterhoek en een in-
schrijfformulier zijn te verkrijgen
bij het Achterhoeks Bureau voor
Toerisme, Postbus 4106, 7200 BC
Zutphen, tel. 0900-26 92 888.

De 15e Damnacht, mede moge-
lijk gemaakt door Rabobank en
de staf van het Dorpscentrum,
is weer een succes geworden.
Het toernooi stond in het teken
van het 60 jarig-jubileum van
Damclub Dostal Wegenbouw
Vorden.

Op woensdagavond 31 mei om
22.00 uur verrichtten wethouder
Boogaard en voorzitter Geerken de
opening. Het mooie aantal van 55
deelnemers uit alle windstreken
kroop achter de borden en maakte
er een sportief en oergezellig toer-
nooi van.
Na een vlot verloop onder leiding
van Jan Masselink en Henk Rues-
ink kon op Hemelvaartsdag reeds
rond 07.00 uur de balans worden

opgemaakt. Oud-kampioen van
Nederland Emo Prosman (Goude
rak), ook al winnaar van de vorige
editie, bleek veruit de sterkste. Met
32 punten uit 18 partijen bleef hij
als enige ongeslagen, net als vorig
jaar!
De Vordense inbreng in de Hoofd-
klassefinale mocht er zijn:
Henk Hoekman (2e), Michiel
Kroesbergen (3e), Mike Voskamp
(5e) en Nina Hoekman (6e).
Mark Deurloo uit Heemstede te
kende voor de 4e plaats.
De namens Vorden uitkomende
jeugdspelers deden het goed in de
andere finalegroepen en klasseer-
den zich als volgt: Rik Keuren tj es
(Doetinchem) 12e, Danny Slot-
boom (Winterswijk) 14e en Wouter
Ludwig (Doetinchem) 15e.

In de Eerste Klasse kwam Dostal-
speler Mario Daamen als beste uit
de voorronde.
Na de finale moest hij de plaatsen
l en 2 laten aan Roep Bhawanib-
hiek en Ap van Ingen.

Rob Hesselink uit Warnsveld ein-
digde hier als 9e, Arnoud de Greef
(Hengelo) als 14e, Danny Dix
(Brummen) 16e, Eddy Hoebink
(Hengelo) 20e en Johan Hoevers
(Warnsveld) als 24e.
De Tweede Klasse ging na barrage
naar Mark Paters uit Westerhaar,
voor Tyf Morseld uit Brummen.
Namens Vorden beklom Gerco
Brummelman de derde podium-
plaats.
Vordenaar Jan Hoenink won de
tweede finalegroep en werd 7e.

Zaalvoetbal

VELOCITAS PROMOVEERT
Afgelopen weekend was het voor
het Vordense Velocitas er op of er-

VTP jeugd tenniskampioen

Hetjeugdteam Gemengd Vorden l tot en met 12 jaar van het Vordens Tennis Park, bestaande uit (zittend vlnr)
Martine Dijkman, Evelien Dijkman, (staand vlnr) Rob Knoefen Torn Pelgrum, is afgelopen woensdag in een ui-
terst spannend treffen met Welgelegen (Warnsveld) kampioen in hun poule geworden. Hierdoor mogen zij
meestrijden om de Gelderse Kampioenschappen.

onder. Eerst moest er vrijdags te
gen ZVP uit Wijchen gespeeld wor-
den. Deze speeldag leverde gelijk
personele problemen op voor het
team van coach Hans ten Elshof. In
de personen van Sandor Verkijk,
Jan Groot Jebbink en René Nijen-
huis was dit opgelost. In de Ie
helft leek er nog geen vuiltje aan
de lucht. Er was met een 0-2 voor-
sprong. Jan Groot Jebbink en Erik
Oldenhave waren de doelpunten-
makers voor de geel-blauwen. In
de 2e helft kwam ZVP terug tot 2-
2, maar door een doelpunt van
Sandor Verkijk nam Velocitas toch
weer de leiding. Uiteindelijk won
toch het team uit Wijchen. Veloci-
tas verloor met 5-3.
Door dit verlies wist Velocitas pre
cies wat het maandagavond moest
doen. Er moest met 4 doelpunten
verschil gewonnen worden van Ro-
bur et Velocitas uit Apeldoorn. Dit
team speelde dit jaar in de hoofd-
klasse dus het Vordense team kon
zich de borst nat maken. Gelukkig
was nu wel iedereen aanwezig zo-
dat er ook in de sterkste opstelling
gespeeld kon worden.
In de eerste 10 minuten leek het er
zelfs niet op dat Velocitas de wed-
strijd überhaupt zou gaan win-
nen. Het was enkel aan een zeer
gedreven keepende Gerrit Wenne
ker te danken dat het 0-0 bleef.
Langzaam aan kwamen de Vor-
dense jongens beter in het spel, en
bij de eerste 2 corners werden de
gasten uit Apeldoorn gewaar-
schuwd voor de schotkracht van
Velocitas. Voor rust viel er toch een
treffer te noteren. Dennis Wentink
ging een l-2rje aan met Jeroen Tijs-
sen waarna hij de keeper prachtig
omspeelde. De ruststand was dan
ook 1-0.

Velocitas wist wat het moest doen
in de 2e helft en speelde met hart
en ziel. Zelfs toen Robur op 1-1
kwam gingen de kopjes niet om-
laag en werd er voor elke bal ge
vochten. Dit leidde ook tot een
treffer. Een moeilijke bal van Rob
Enzerink kon door Tijssen toch
voor de goal worden gekopt, waar-
na Huberto Eykelkamp met ge
vaarv oor eigen leven de bal onder
de keeper door binnen kopte. Er
ging na deze treffer nog een tand-
je bij en ook het publiek rook dat
Robur et Velocitas er doorheen zat.
De inzet loonde en Jeroen Tijssen
scoorde 3-1. Zijn afstandschot ver-
rastte de keeper en deze zag geen
kans meer de bal te keren.
Het leek wel of de ploeg uit Apel-
doorn niet besefte wat er op het
spel stond, want zelfs met 2 wis-
sels meer op de bank konden ze
het tempo niet bijbenen. Velocitas
kreeg een strafschop toen Ronald
de Beus onderuit werd gehaald
door de keeper. Tijssen benutte de
toegekende strafschop a la Johan
Neeskens. Met nog 3 minuten op
de klok gebeurde wat vrijdag-
avond niet meer voor mogelijk
werd gehouden. Dennis Wentink
strafte een verdedigingsfout gena-
deloos af. Hij schoot de bal strak
langs de keeper onder in de hoek.
Het had zelfs nog 6-1 kunnen wor-
den, maar Erik Oldenhave zag zijn
schot van eigen helft tegen de paal
belandden.
Met deze nu al historische over-
winning heeft Velocitas een pres-
tatie van formaat neergezet. Werd
er aan het begin van het seizoen in
deze voor hun nieuwe klasse voor-
al aan niet degraderen gedacht,
nu is zelfs promotie naar de Hoofd
klasse afgedwongen.



8 juni a.s.
Open Huis

18.00-22'

vastleggen i

juni a.s. openen wij van De Spannevogel de deuren van onze nieuwe winkel aan de
Dorpsstraat 27 te Ruurlo. En ter gelegenheid daarvan houden wij diezelfde dag nog een

feestelijk Open Huis. Wij nodigen u hiervoor van harte uit van 18.00 uur tot 22.00 uur, Dus als u
dit nou even vastlegt in uw agenda, dan kan onze dag niet meer stuk, Graag tot 8 juni!

S PAN NE VOCE L
A P i j TT. N H U i S



Zes van de acht buitenlandse clubs bekend met CL:

Karel Stegeman-toernooi in het
teken van de Champions League

Nieuwe fietsroutes VW

De zestiende editie van het in-
ternationale Karel Stegeman A-
jeugdtoernooi van de voetbal-
vereniging Ruurlo heeft dit jaar
een hoog 'Champions League
gehalte'. Er komen namenlijk
het komende Pinksterweekein-
de een groot aantal jeugdploe-
gen van clubs die in het recente
verleden aan dit prestigieuze
evenement hebben deelgeno-
men of het volgende seizoen
gaan deelnemen naar Ruurlo.

Het afgelopen seizoen zijn het Kro-
aatse Croatia Zagreb, dat inmid-
dels overigens de oude naam 'Di-
namo' weer heeft aangenomen,
en Sturm Graz uit Oostenrijk op
dit hoogste Europese plan actief
geweest. Terwijl de Hongaarse
grootmacht Ferencvaros in 1997
op dit niveau acteerde. De lands-
kampioenen 1999 van respectieve
lijk Zweden en België, Helsingborg
en Genk wisten dit seizoen de
voorronde van deze competitie te
bereiken. Beiden slaagden er overi-
gens niet in tot de eindronde door
te dringen.
Dinamo Zagreb is ook dit jaar
landskampioen geworden en
heeft zich daarmee geplaatst voor
de derde voorronde van de Cham-
pions League. Sturm Graz kan zich
nog rechtstreeks plaatsen als het
opnieuw kampioen van Oostenrijk
wordt. Helsingborg en Slavia Praag
tenslotte zijn ook verzekerd van
deelname aan de voorronde.

TATRAN PRESOV
VERVANGT KARPATY LVIV
Van de twee overige buitenlandse
deelnemers, het Zweedse Örgryte
en Tatran Presov uit Slowakije, is
de deelname van laatstgenoemde
pas op 23 mei een feit geworden.
Een dag eerder liet Karpaty Lviv
uit Oekraïne de organisatoren van
het toernooi per fax weten van
deelname af te moeten zien van-
wege de plotseling verslechterde
financiële situatie van de club. De
kampioen van Slowakije bleek ech-
ter zonder toernooi te zitten en
was graag bereid de open gevallen
plaats in te nemen.

DE GRAAFSCHAP,
NEC EN GO AHEAD EAGLES
De Nederlandse inbreng van het
toernooi zal naast het Onder-21
team van de organiserende vereni-
ging, evenals vorig jaar, verzorgd
worden door de teams van het Nij-
meegse NEC, verrassend winnaar
van het toernooi 1999, De Graaf-
schap uit Doetinchem en de
Deventernaren van Go Ahead Eag-

les. De vele supporters van deze
clubs kunnen het aanstormende
talent van hun favoriete clubs in
hun eigen regio aan het werk zien
tegen internationaal gerenom-
meerde tegenstanders.

DINAMO ZAGREB FAVORIET
Op voorhand lijkt het team van Di-
namo Zagreb de grote favoriet om
de grote Karel Stegeman wisselbo-
kaal van NEC over te nemen. De
Kroaten hebben maar liefst negen
spelers in de gelederen die of voor
de nationale Onder-18 of Onder-17
ploeg uitkomen. Het team is afge-
tekend kampioen van Kroatië ge
worden en geldt als één van de
sterkste jeugdteams van de Bal-
kan.
De concurrentie zal echter hevig
zijn voor de ploeg uit Zagreb want
ook een aantal andere teams ko-
men met zeer goede papieren
naar Ruurlo. Slavia Praag heeft bij-
voorbeeld, evenals Genk overi-
gens, vier internationals in de ge
lederen terwijl Ferencvaros eigen-
lijk sinds jaar en dag over een zeer
sterke jeugdafdeling beschikt.
De Zweedse teams dienen zeker
tot de outsiders gerekend te wor-
den. Örgryte heeft een drietal
jeugdinternationals, waaronder
de door Feyenoord begeerde Johan
Elmander, in de ploeg en Helsing-
borg heeft zelfs nog twee spelers
meer die interlands achter hun
naam hebben staan.
Voor de grootste verrassing kan
Tatran Presov wellicht zorgen. De
Slowaken, op het laatste moment
dus aan het deelnemersveld toege
voegd, zijn net als in 1999 land-
kampioen geworden en komen
met hun sterkste team naar Ruur-
lo. Dit betekent hun vier Onder-17
en vier Onder-18 internationals in-
cluis. Vorig jaar wist de ploeg met
Pinksteren een zeer sterk interna-
tionaal toernooi in Uitgeest te win-
nen. Men was toen met de eerste
jaars A-jeugd in Ruurlo. Daar het
toernooi in Uitgeest dit jaar geen
doorgang vindt, hebben de Slowa-

ken hun zinnen volledig op het Ka-
rel Stegeman Toernooi gezet.
Sturm Graz lijkt op voorhand met
een bijrol genoegen te moeten ne
men. Ook hun jeugdinternational
Johannes Ertl zal daar niet veel
aan kunnen veranderen. Het is
echter aan de Oostenrijkers om de
ze veronderstelling te logenstraf-
fen.

NEC zal er alles aan willen doen
om de prestatie van vorig jaar, de
eerste Nederlandse winst sinds
1986, te benaderen. Het zou mooi
zijn voor de Nijmegenaren als zij
daar in mochten slagen. Ook de
ploegen van De Graafschap en Go
Ahead Eagles zullen in Ruurlo wil-
len vlammen. Zij zullen de vele
meegereisde supporters graag op
een hoge klassering willen trakte
ren.

AJAX-DOELSCHIETWAND
Onder het motto 'Het Karel Stege
man Toernooi, een dagje uit voor
het hele gezin' is er het Pinkster-
weekeinde naast voetbal voor de
kinderen op sportpark 't Rikkelder
van alles te doen. De heks Mik Mak
maakt tijdens de openingsceremo-
nie op zaterdagmiddag op ludieke
wijze de prijswinnaars van de ver-
loting voor de Ruurlose school-
jeugd bekend.
Ook is tijdens alle wedstrijden een
speciale speelhoek voor de kinde
ren ingericht. Zij kunnen zich
hier, onder toezicht, vermaken op
onder meer een groot springkus-
sen of met een levende poppen-
kast. Ook kunnen de kinderen
hun gezichten in de schminkhoek
laten 'beschilderen'.

Verder zijn een groot aantal spelen
en spelletjes beschikbaar en om
even bij te komen zijn in de speel-
hoek milkshakes verkrijgbaar. Op
maandag kunnen zij bovendien
hun schotvaardigheid testen op de
Ajax-doelschietwand, terwijl die
dag ook de Ajax-bus op het terrein
gestationeerd is.

POULE-INDELING
Het dozijn deelnemers uit acht verschillende landen zal het op het
driedaagse toernooi - er wordt met Pinksteren op zater-, zon- en
maandag gespeeld, in twee poules tegen elkaar opnemen.

Poule A
KRC Genk (België)
NK Dinamo Zagreb (Kroatië)
Örgryte IS (Zweden)
Ferencvarosi TC (Hongarije)
Go Ahead Eagles (Nederland)
Ruurlo (Nederland)

Poule B
SK Slavia Praha (Tsjechië)
Helsingborgs IF (Zweden)
FC Tatran Presov (Slowakije)
SK Sturm Graz (Oostenrijk)
De Graafschap (Nederland)
NEC (Nederland)

Er is werk aan de winkel!
Opnieuw blijkt dat onze verkopen fors stijgen. We hebben zelfs grote moeite om de
groei met de huidige ploeg medewerkers op te vangen. Daarom zijn wij dringend op
zoek naar vlotte jongens of meiden die ons team kunnen versterken.

voor onze vers-afdeling

MARK1
Plusmarkt,
Opgeteld de beste!
Plusmarkt Cornelis
noemt zich de beste.
De beste in acties, uitge-
kiend assortiment, sfeer
en de beste klantvriende-
lijkheid.
Omdat onze verkopen al
jaren sterk groeien, dur-
ven we te stellen dat we
ook voor onze klanten
'de beste' zijn.

Plusmarkt Cornelis
Joop Cornelis
Albert Hahnweg 97
7242 EC Lochem
tel. 0573-251056

fulltime of parttime

Kassiëre / Kassier
fulltime of parttime

Wij vragen:
Wij vragen de beste kandidaat voor onze klanten. Als je de juiste inzet en motivatie
hebt dan is ervaring niet noodzakelijk. Wij denken aan een functie voor 4 of 5 dagen
en 1 koopavond per week. De werktijden zijn vooral van maandag t/m vrijdag. Deze
functies kunnen ook worden ingevuld door 2 parttimers voor 2 of 3 dagen per week.

Wij bieden:
Goed salaris, uitstekende werkomstandigheden, opleidingen, flexibele werktijden en
afwisselend werk naar jouw wensen. Daarnaast proberen we gewoon een goede
werkgever te zijn, want we vinden dat onze mensen het best presteren als ze lekker in
hun vel zitten.

De procedure:
Er ligt een sollicitatieformulier voor je klaar. Haal 'm op, of bel even, zodat we een for-
mulier kunnen toezenden. We proberen de procedure vlot te doorlopen zodat je weet
waar je aan toe bent.

'UUT DE SLOFFEN'
Naar aanleiding van de tentoon-
stelling 'Leven met de dood' in het
Historisch Museum Apeldoorn
verschenen twee boekjes onder de
titel 'Uut de sloffen', ofwel 'er op
uit', met fietsroutes op de Veluwe
en in de Achterhoek die langs be
zienswaardige begraafplaatsen
voeren. De cultuurhistorische en
landschappelijke waarde van onze
laatste rustplaatsen maken zo'n
fietsroute een interessante onder-
neming. Deze unieke fietsroutes
staan met vele wetenswaardighe-
den beschreven in twee boekjes,
gemaakt in samenwerking met De
Terebinth (Vereniging tot herstel
van zorg rond dood en rustplaats)
en met de VW-kantoren van Apel-
doorn, Doetinchem en Vorden. De
startpunten zijn in Apeldoorn,
Vorden of Zutphen en Doetin-
chem en de boekjes zijn o.a. te
koop bij het Historisch Museum
Apeldoorn en de plaatselijke VW-
kantoren. In de over dit onder-
werp eerder verschenen publicatie
kwam helaas onvoldoende naar
voren dat de boekjes verkrijgbaar
zijn bij de genoemde VW-kanto-
ren.

FIETSTOCHT
VORDENSE KERKEN
Ingaande 6 juni zijn iedere dins-
dag tot en met 26 september drie
fraaie en interessante- in de ge
meente Vorden gelegen- kerken ge
opend.
Die zijn verbonden door een 25
km lange fietsroute. Het gaat om
de middeleeuwse N.H. kerk in Vor-
den en de R.K. kerken in de kerk-
dorpen Kranenburg en Vierakker.
De R.K. kerk in Kranenburg - een
schepping uit 1867 van de archi-
tect PJ.H. Cuypers die ook het
Rijksmuseum en het Centraal Sta-
tion te Amsterdam op zijn naam
heeft - bevat een unieke collectie
heiligenbeelden.

Er zijn rondleidingen, bij de VW
kan een arrangement worden ge
boekt waarbij is inbegrepen be
houdens de fietsroute: -toegang en
rondleiding in de Antoniuskerk in
Kranenburg, - pannenkoek met
drankje in pannenkoekrestaurant
Kranenburg tegenover de kerk, -
toetje in 'De Bosrand' in Vierakker.
Inlichtingen en boekingen bij de
VW Vorden, Kerkstraat l, tel. 0575-
553222.

Pinksterfietstocht
Na het succes van vorig jeer,
met 750 deelnemas, organi-
seert Toerclub Keiaosers op 2e
Pinksterdag voor de vierde
maal haar gezellige en sfeervol-
le 'Omloop van de Graafschap'.

Om elk jaar met iets nienws te ko-
men, ziin de volledig gepijlde rou-
tes door het afwisselende land-
schap grotendeels vernieuwd en is
er een nienwe controleplaats bij-
gekomen.
Dit jaar kan er vanuit Keijenborg
deelgenomen worden aan een fo-
topuzzeltocht van 29 of 47 kilome
ter lengte. Bij deelname vanuit
Vorden is de korte atstand niet,
maar de 47 km. route wel van een
puzzel voorzien. Er ziin een aantal
foto's gemaakt langs de route, die
in willekeurige volgorde op papier
ziin gezet, de taak voor de deelne
mers is om de plekken te herken-
nen en de foto's weer in juiste volg-
orde te plaatsen.
Om het gepuzzel compleet te ma-

ken, kan er met korting een be
zoek gebracht worden aan de
Doolhof te Ruurlo en is er voor de
kinderen naast een snoepzakje,
een puzzelattentie.
Voor de sportieve fietsers ziin er
weer de langere routes. Indien de
waterstand het dit jaar toelaat, zal
het veer bij Gorssel de deelnemers
aan de 110 km route de IJssel over-
zetten en via het ooievaarsstation
aan laten sluiten op de 80 km rou-
te die door de bosrijke Graafschap
voert.
Inschrijven voor de tochten van 29
en 47 kilometer kan op Tweede
Pinksterdag, 12 juni, bij café Win-
kelman te Keijenborg en rest. 't Ol-
de Lettink te Vorden. Voor deelna-
me aan de 80 en 110 km-routes
kan alleen vanuit Keijenborg ge
start worden.

Voor starttiiden zie de advertentie
elders in dit blad, of bel voor nade
re informatie met Bert Jansen, tel.
461015.

Internationale Taptoe
Borculo 2000
Op zaterdag 24 juni zal in Bor-
culo een internationale taptoe
worden gehouden, georgani-
seerd door de Stichting voor
Cultuur, Sport en Spel.

Negen landelijke korpsen, die dit
jaar zullen meedoen aan de taptoe
in Breda en/of Heerlen, of al heb-
ben meegedaan, zullen aan deze
Borculose taptoe deelnemen. De
taptoe zal worden geopend door
het koper-ensemble "Otto Tromba
2000", onder leiding van Geert
Sprick, leider van de Glanerbrug-
ger Muzikante. Daarna zullen de
gezamenlijke Borculose korpsen
optreden. De Drumfanfare van de
Koninklijke Luchtmacht uit Soes-
terberg zal een optreden verzor-
gen om het andere geluid van de
luchtmacht te laten horen. Voorts
treden op: Jong K & G uit Leiden,
Oefening Baart Kunst uit Rhenen,
Christelijke Showband en Wielrij-

dersmuziekkorps Crescendo uit
Opende, Christelijke Drum- en
Showfanfare Door Vriendschap
Sterk uit Katwijk, Drumfanfare
E.D.G. uit Ermelo, Scheepjeswol-
harmonie uit Veenendaal, Arn-
hems Trompetterkorps uit Arn-
hem, Show- en Marchingband
DA.P. uit Apeldoorn (met country
and westernshow), The Royal Lan-
cers uit Groot-Brittannië, gestatio-
neerd in Munster, Duitsland. In de
pauze treedt op de Jeugddrum-
band "Het Klein Begin" uit Borcu-
lo. Er is een tribune gereserveerd
die plaats biedt aan circa 2500 per-
sonen. Degene die zeker wil zijn
van een plaats op deze tribune,
wordt aangeraden kaarten te ko-
pen in de voorverkoop, de belang-
stelling voor de taptoe is namelijk
zeer groot. Voorverkoopadressen
zijn: VW-kantoor in Borculo en Si-
garenmagazijn Neurink in Borcu-
lo.

RAMP IN ENSCHEDE

GEEF!
tn.v. Nationaal Rampenfonds Den Haag



Pinksterdag open
van 11.00 tot 17.00 uur

De Wonerij in Ruurlo ruimt op. Kortingen kunnen oplopen tot 50%. U krijgt
altijd 10% korting op alle artikelen uit onze totale collectie. Nu heeft u de kans
voordelig woonsfeer te creëren. Grenzen in trends en design worden verlegd
voor een jarenlange tevredenheid. U kunt kiezen uit de meest complete
collectie, op het gebied van meubelen, vloerbekleding, raamdecoratie.
slaapcomfort. verlichting en woonaccessoires tot in detail. Alles is er in
huis om thuis een gerieflijke woonsfeer te creëren. Uit deze collecties kunt u

nu kopen met opruimingskorting. Laat dit u niet ontgaan, kom voor de
gezelligste opruimingsshow naar Ruurlo. Dit kan u honderden guldens voor-
deel opleveren. U moet dus gewoon komen kijken om u aangenaam te laten
verrassen. En als u op 2e pinksterdag komt is de eerste keuze aan u.

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

net

DE WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o Tel . : 0 5 7 3 45 12 39

Stort
opruiming:

Pinksterdag
°m 11.00 uur

C o m p l e e t i n

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

0. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Vooral achter het stuur zit het leven vol verrassingen. De nieuwe Nissan Almera is daar op voorbereid. Zo bewegen de hoofd-

steunen voorin, bij een aanrijding van achteren, naar het hoofd toe waardoor het risico van een whiplash vermindert. En zorgen ABS,

Electronic Brake Distribution en het Brake Assist rembekrachtiglngssysteem voor heel wat kopzorgen minder. Voor meer Informatie:

THE NEW ALMERA. DESIGNED TO IMPROVE YOUR PERFORMANCE.

AUTOBEDRIJF

DQETINCHEM Ptakhoratweg 14, hdustrieterr. Keppelseweg, Tel. (0314) 33 30 55

HENGELO G. Hummeloseweg 10, Tel. (0575) 46 22 44

ZEVENAAR Ampèrestraat 6, Industrieterrein Tatelaar, Tel. (0316) 52 93 20

ZUTPHEN De Stoven 25, Tel. (0575) 52 25 22

Kom nu naar Herwers, uw team van autospecialisten!

JSTEX
Bijzondere dingen en

speciale gebeurtenis-
sen verdienen een gou-

den randje. Kom dan

eens kijken naar de

uitgebreide collectie
wandlljsten bij Harmsen
Vakschilders. Maatwerk

met of zonder ontspie-
geld glas. In goud of één

van de vele andere

kleuren. Statig van stijl
of vrolijk. Klassiek of

modern. Kortom, u

vindt steeds de juiste

omlijsting voor een

dierbare foto, fraaie

zeefdruk, fijn borduur-

werk of lang gekoes-
terd diploma. Wij

maken van uw trotse

bezit een sieraad aan
de wandl

HOME

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld.
Zelhemseweg 21

Tel. 0575 464000



Biel ons
in a n Achterhoek
"Wiej hadn ok bes konnen gaon fietsen, die reagen gif niks". Toon
van de Spitsmoes ston 't niks an dat e Riek dizzen hemelvaart neet
met had konnen kriegn. Daor waarn vanmaarn een paar druppelss
evaln en dat was veur Riek een reajen umme in huus te blievn. Die
leazn liever een boek. "'k Heb de butte van mien leaven al zat motn
plaogen", zei ze meestal at Toon d'r uut wol.

"Gaot nao Harm Peters en ziet da'j den metkriegt, daor wandel iej wel
vaker met", 'k Zal 's zien of e biej huus is". Toon kreeg de fletse uut
de schure en ree vot.
Harm kwam net nao buutn too Toon de fletse tegen een vlierstroek
zetn. "Wat now. hè'j ow een hond aneschaft?". Harm had een hond
van een of ander onduudelijk ras an de liene. "Now nee. den 's van de
buurman. Die bunt een dag of viere op vekantie. Zee vroogen mien of
'k den hond in die tied uut wol laotn en wat te vretn geevn. Hee is
nogal waaks en dat hold de inbrekkers meschien buutn de deure.
Maor loop iej met?".

"Eerlijk ezeg kwam ik daor ok veur hier. Riek kon'k neet metkriegn,
die zit liever in huus te oeln". Zo leepn ze effen later 't darp uut, de
Eldersmaot in. Too ze daor veurbiej de "Vogelzang" op de zandweg
leepn zei Toon:"Laot den hond toch los, dat getrekte an de liene wo'j
ok krezie van". "Jao maor, dan geet e mien achter 't wild an". "Maak
ow daor maor gin zorge oaver. De vossen hold hier de boel wel kot.
Hier zit nog gin moes".
't Ging effen goed. Too kreeg de hond schienbaor wat in de smiezen
en stok de neuze in de loch. Vuutjen veur vuutjen slop e de weie in en
too sprong e inens. Net mis, een haze bleef um net uut de bek.

En too d'r achteran. Al 't roepn van "Astra, Astra" hilp niks, ze zaogn
de hond neet weer. 'n Heeln meddag heb ze loopn zuukn en roepn.
Zo muu as een maaie kwammen ze an 't ende van de meddag weer
biej huus. En de hond?. Den lei allange weer biej zien eigen huus veur
de echterdeure too Harm daor 's effen ging kiekn. Zoo kan 't ow ok
gaon, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Voetbal

25e DRIE WEEKENDENTOER-
NOOI SV RATTI
Zaterdagmorgen 3 juni begon het
toernooi voor de C-junioren. Het
duurde nogal voordat een ieder
binnen was: het ene elftal belde
om 9.00 uur dat ze de shirts niet
konden vinden en nog in Hengelo
Ov. stonden, de andere stond er-
gen in "the middle of nowhere" en
moest via de mobiele telefoon
richting Kranenburg worden ge
praat! Kortom, het enige dat mee
zat was het weer!
Het toernooi begon om 9.00 uur
en rond 10.00 uur hadden alle elf-
tallen zich gemeld. Van de 12 elf-

tallen had zich er l afgemeld, er
werd gespeeld in 3 poules, 2 van 4
en l van 3 elftallen. Men speelde
17'/2 minuut per wedstrijd en na
de kruisfinales werden de prijzen
als volgt verdeeld: Ie prijs WVC
Winterswijk C2; 2e prijs Juliana
'32 Cl; 3e prijs Eendracht Cl.
De Fairplay Cup kon worden mee
genomen door koninklijke UD C2.
Het middagprogramma startte
om 13.45 uur. Het was deze zater-
dagmiddag de beurt aan de heren
van de 5e klas. Om 13.00 uur
kwam er al een bus met 'feestgan-
gers' vanuit Borne die er duidelijk
zin in hadden! Er hadden zich 8
elftallen ingeschreven waarvan er
om 12.00 uur eentje afbelde. De
ploeg uit Ede kwam te laat maar

kon nog wel deelneme aan het
toernooi.
De EHBO was ook weer aanwezig
en had gelukkig niet zo heel veel
werk te doen. De samenwerking
tussen de EHBO vereniging en de
toernooicommissie van de SV Rat-
ti verloopt ieder jaar uitstekend!
Om ongeveer 17.00 uur werden de
bekers uitgereikt aan de volgende
teams: Ie prijs Blauw Witters 3; 2e
prijs Oene 4; 3e prijs AVW '66 4. De
Fairplay Cup ging ook naar AVW
'664.
Op het gezellige terras van de SV
Ratti werd er nog een langdurige
3e helft afgewerkt!
Zondag 4 juni, de 8e en laatste dag
van het drie (eigenlijk 4) weeken-
den toernooi van de SV Ratti. 5 Da-
mes elftallen stonden om 10.00
uur klaar om hun wedstrijden te
voetballen. De dames speelden 25
minuten per wedstrijd en hadden
tussen de wedstrijden door 10 mi-
nuten rust. Het was een traditio-
nele damesdag: rustig, gemoede
lijk en heel gezellig! Ieder team
speelde 4 wedstrijden en aan het
eind van de dag werden de prijzen
als volgt verdeeld: Ie Eibergen 2;
2e Varsseveld 1; 3e Zutphen 2. De
sportiviteitsbeker werd gewonnen
door Tubantia 1.
De jubilerende toernooicommis-
sie van de SV Ratti kan terugkijken
op geslaagde toernooiweekenden.

Duivensport

PVVORDEN
De eerste "overnachtingsvlucht"
vanaf Ruffec over een afstand van
ruim 800 kilometer is alleen weg-
gelegd voor de Specialisten. In dit
geval een dubbele overwinning
voor "de smid" uit Delden. De uit-
slagen waren: W Oldenhave l, 2,6,
13, 15, 17, 18, 19; M. Tiemessen 3;
H. Stokkink 4; H. Eykelkamp 5; C.
Goedhart 7; G. Boesveld 8, 12, 14;
A. en A. Winkels 9,16; J. Meyer 10,
11; J. Burgers 20.
De laatste Vitessevlucht vanaf St.
Ghilian over een afstand van 255
kilometer, leverde een overwin-
ning op voor de combinatie A. en
A. Winkels, die daarmee in deze
categorie kampioen werd. De uit-
slagen: A. en A. Winkels l, 13, 15,
19; T. Wesselink 2, 9, 10, 14, 18; J.
Meyer 3, 6, 17; W. Oldenhave 4; G.
Boesveld 5, 11, 16; Roy Eikelkamp
7; M. Tiemessen 8, 12; H. Eykel-
kamp 20.

Open Huis TC Renovatie Heelweg

Op 12 juni, 2e Pinksterdag, houdt
TC Renovatie in Heelweg Open
Huis. hl 1994 zijn de heren Kroes
en van Doorn met hun bedrijf ge
start en zij zijn begonnen in een
oude boerderij, niet ver van de
plaats waar zij nu gevestigd zijn.
Alles van hout, maar vooral na-
tuurlijk meubels, worden door
hen geloogd of gestraald. In de be-
ginjaren van hun bedrijf kwamen
de lichte meubelen weer erg in
trek en met hun bedrijf hebben zij
een gat in de markt ontdekt.
Menigeen had donkere en meestal
eiken meubelen in huis waar ver-
der niets aan mankeerde, behalve
de kleur. Behalve logen en stralen
kan men hier ook terecht voor
kleine restauraties aan meubelen.
Dat er werk genoeg was in deze
branche blijkt wel uit het feit dat
TC Renovatie binnen een paar jaar
uit hun jasje was gegroeid en er
moest worden uitgekeken naar
een groter pand. In 1998 kwamen
zij terecht op de Generaalsweg,
waar vier hallen met een oppper-
vlakte van 2000 m2, vrij waren. U
vindt hier behalve een uitgebreide
collectie zelfgerenoveerde meube-
len, ook antiek, variërend van

kunst tot kitsch. De verzamelhal-
len zijn eigenlijk een uit de hand
gelopen iets: mensen kwamen bij
TC Renovatie om te vragen of zij
hun spulletjes daar op konden
slaan. Uiteindelijk kwam het hier
op neer dat zij aan diverse mensen
ruimte onderverhuurd hebben en
iedereen zijn/haar plaatsje geheel
naar eigen idee kan inrichten. Het
zijn eigenlijk allemaal kleine win-
keltjes in een pand. Alles wat daar
staat is gebruikt, er worden geen
nieuwe spullen verkocht. Wat u al-
lemaal kunt zien is te veel om op
te noemen. Een kleine greep: an-
tieke kinderwagens, lampen, spie-
gels, kasten, stoelen, tafels, klok-
ken, secrétaires, maar ook
stalramen, melkbussen, karren-
wielen en zelfs een helicopter
(voor kinderen). Het pronkstuk is
echter een zelf gebouwde buggy
waar in de zomer vaak nog menig
toertochtie mee wordt gereden.
Dit jaar is TC Renovatie ook oge-
nomen in de Antiekroute vsfrVie
landelijke VW. U ziet het wel, er is
genoeg te kijken en te kopen.
Heeft u nog geen plannen voor de
Tweede Pinksterdag, dan is dit een
aanrader.

Stichting Weizij 11 Oud
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/ Nieuwstad 32, 7251AJ Vorden, telefoon 0575-553405

w/"\t> T"\U Vf Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over
het ouderenbeleid in het algemeen.

Open Tafel in Vorden
Al enige jaren verzorgt de Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden
(SWOV) in samenwerking met de
Stichting Ouderenzorg Ruurlo-
Vorden (de Wehme) een Open Ta-
fel.
Deze voorziening stelt ouderen
(vanaf 55 jaar) in de gelegenheid
tegen kostprijs een warme maal-
tijd te gebruiken in gezelschap van
anderen.
Elke dag een warme maaltijd is be
langrijk, maar vooral alleenstaan-
den komen er vaak niet toe voor
zichzelf te koken. Men ziet op te
gen het werk, en dan zitje ook nog
in je eentje aan tafel!
Het wordt dan nogal eens een bo-
terham "met iets erbij".
Toch is het van belang elke dag
een warme maaltijd te gebruiken;
het is een opkikkertje en geeft een
belangrijke aanvulling op de hoe
veelheid vocht die ouderen dage
lijks nodig hebben.
De Open Tafel is georganiseerd om

ouderen zowel te voorzien van een
warme maaltijd als van gezel-
schap tijdens de maaltijd.
In Vorden kan men hiervoor te
recht in de Wehme. In de grote
zaal zorgen vrijwilligers voor de
gedekte tafels, het rondbrengen
van het eten en een gezellige sfeer
tijdens de maaltijd.
Er kan op alle dagen van de week
gebruik gemaakt worden van deze
voorziening, ook op feestdagen.
Inlichtingen over aanmelding en
de wijze van betalen bij de SWOV
tijdens kantooruren.

Voor informatie kunt u terecht bij
de Stichting Welzijn Ouderen Vor-
den, Nieuwstad 32, tel. 553405.

Handig in huis, enkele tips voor
veilig en handig werken in de
keuken
De keuken is het vertrek waar een
respectabel aantal uren wordt
doorgebracht. Het aantal ongeluk-
ken dat zich er voordoet is öök re

spectabel. Keukens zijn vaak niet
erg praktisch ingericht. De kastjes
met potten en pannen staan veelal
te laag en de etenswaren te hoog.
Niet zo'n probleem als je jong
bent, maar voor ouderen betekent
het veel bukken en rekken. Zorg
dat de spullen die het meest ge
bruikt worden op de makkelijkste
grijphoogte staan. Dat voorkomt
op z'n minst rugklachten. Mensen
die in de keuken bezig zijn staan
verreweg de meeste tijd. Makkelij-
ker en in elk geval veel minder ver-
moeiend is het om zittend te wer-
ken aan een keukentafel of werk-
plank. Ook zo iets voor de hand lig-
gend is het dragen van geschikte
kleren in de keuken. Een wijde
duster is onhandig en lange mou-
wen raken heel makkelijk in
brand. Ook een goede ventilatie is
van veel belang; niet alleen voor
frisse lucht maar vooral ook om
het risico van koolmonoxydever-
giftiging te vermijden. Hebt u een
keukengeiser, laat deze dan vooral

regelmatig schoonmaken; dat
geldt trouwens ook voor andere
gasapparaten in uw woning. Hier-
voor is een jaarlijks onderhoud-
sabonnement af te sluiten bij gas-
bedrijf of erkend installateur.

Cursus voor senioren met de-
pressieve klachten
In september 2000 start er weer
een cursus "Uit de put" voor men-
sen van 60 jaar en ouder. De cur-
sus wordt gegeven in centrum de
Born in Zutphen, door twee des-
kundigen van het Riagg IJsselland.
In totaal zijn er tien bijeenkom-
sten, steeds op de dinsdag. In de
cursus leren mensen hoe ze zelf
hun stemming kunnen verbete
ren. Voorafgaand aan de cursus
vinden kennismakingsgesprekken
plaats met de cususleiding.

Iedereen voelt zich wel eens som-
ber. Bijvoorbeeld als er iets onple
zierigs gebeurt zoals conflicten
met anderen, tegenslag of ziekte.

Het kan zijn dat die somberheid
blijft bestaan. Dan lijkt alles kleur-
loos en is het plezier in activiteiten
ver te zoeken. Door de negatieve
stemming wordt het verleden
soms door een negatieve bril ge
kleurd. De positieve ervaringen en
gebeurtenissen worden overscha-
duwd.
Allerlei andere klachten, zoals
slaapproblemen, eetproblemen,
moeheid of schuldgevoelens hou-
den hiermee verband. Vaak weten
mensen zelf wel waar die somber-
heid vandaan komt. Voor anderen
is de oorzaak helemaal niet duide
lijk.

De cursus "Uit de put 60+"
De deelnemers krijgen informatie
over depressie en leren vaardighe
den die kunnen helpen om hun
stemming te verbeteren. Ze leren
deze vaardigheden in hun eigen si-
tuatie toe te passen. Zelfwerk-
zaamheid is hierbij een belangrijk
element.
De cursus kost f 50,- inclusief cur-
susmap en materialen.

Aanmelding
Belangstellenden kunnen voor l
juli a.s. contact opnemen met
mevr. B. van Engelen, afdeling Pre
ventie van het Riagg IJsselland, te
lefoon 057O688788 of met dhr. D.
Hes, Stichting Ouderenwerk Zut-
phen, telefoon 0575-517555.

Voor meer informatie kunt u te
recht bij de SWOV, Nieuwstad 32,
tel. 553405.



AeroFitt Beachvolleybal Toernooi
Zondag 2 juli - aanvang 10.00 tot ± 18.00 uur

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij sportcentrum AeroFitt.

Voor de allerkleinsten is er deze dag van alles te beleven zoals een clown, luchtkussen enz.

Sportcentrum AeroFitt zomeraktie

• Wanner je nu samen met een vriend of vriendin, je opa of oma, vader of moeder of een
andere bekende, lid wordt van Sportcentrum AeroFitt, dan train je de eerste maand
helemaal gratis en betaal je geen inschrijfgeld.

• Ben je al lid en ken je iemand die lid wil worden? Kom dan samen naar Sportcentrum
AeroFitt. Je traint beide een maand gratis en het nieuwe lid hoeft geen inschrijfgeld te
betalen.

• Ben je al lid en betaal je per maand? Stap dan nu over op een jaarbetaling en betaal maar
9 maanden. Dus een voordeel van 3 maanden.

Wanneer je van één van de bovenstaande akties gebruik maakt dan ontvang je een AeroFitt
T-shirt gratis. De actieformulieren zijn verkrijgbaar bij Sportcentrum AeroFitt.
De actie is geldig van i juni t/m 31 augustus.

Zaterdag 1 juli feestavond

Op de zaterdagavond is er weer een Zomer Beachparty voor alle leden van sportcentrum
AeroFitt en natuurlijk alle deelnemers van het volleybaltoernooi.

Zondag 2 juli Aerobic Beach Marathon

Tijdens het Beachvolleybal Toernooi wordt er ook weer een Aerobic Beach Marathon
gehouden. Aanvang 12.00 tot 14.30 uur.

Vrijdag 7 en woensdag 19 juli skate- en skeelertocht

Op vrijdag 7 juli en woensdag 19 juli gaan we weer een skate- en skeelertocht
organiseren. Afstand ± 15 KM. De kosten bedragen f 7,50 p.p. Wanneer je niet in bezit bent
van skates of skeelers dan kun je deze ook huren. De kosten bedragen dan f 15,- incl.
protectie. Schrijf je tijdig in want vol is vol! Vertrek 19.30 uur vanaf het sportcentrum.

sportcentrum

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 50 01 Fax (0575) 46 45 02 Email: aerofitt@tref.nl

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

.* Zand, grind, tuingrond
* Grondwerk
*. Containers
* Bestratingen

Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-5513 5503

RAMP IN ENSCHEDE

GEEF!!!
G RO

t.n.v. Nationaal Rampenfonds Den Haag

TE KOOP
VIJVERVISSEN
van goudvis tot Koi-karper

Molenweg 26a • Heelweg-Varsseveld
Telefoon 0315-243691 mobiel 06-20586476

Glen Talloch
1,0 liter van 30,95

jonge jenever
van 22,95 voor

27,95 20,95

Bacardi
Limon
van 29,95 voor

26,95

Dujardin

vieux
van 25,95 voor

Sonnema

berenburg
van 24,95 voor

21,95 22,95

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

ISUPER DE BOER
Shjterij-wijnhandel ALTIJD OP zoi

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

Wil Ham Lawson's

Scotch
whisky
van 28,95 voor

24,95

Aanbiedingen geldig t/m 17-6-2000



Noorder Dierenpark Emmen

Hiep, hiep, hoera!

Ma Yay Yee, het jongste olifantje
van Emmen, viert vandaag haar
eerste verjaardag. Het gaat heel
goed met haar! Ze is onderne-
mend en nieuwsgierig en speelt
graag met de andere jonge oli-
fantjes in de groep.

Bij haar geboorte woog Ma Yay Yee
116 kilo. Op haar eerste verjaardag
weegt ze maar liefst 450 kilo! Dat
is overigens heel gewoon: in hun
eerste levensjaar groeien olifantjes
gemiddeld een kilo per dag.
Niet alleen het jongste olifantje,
ook de oudste, Annabel, heeft iets
te vieren. Het is deze maand 35
jaar geleden dat zij in het park
kwam. Ze was toen één jaar. Er zijn
vast nog mensen die zich de kun-
sten van Annabel herinneren. Ze
kon voetballen, mondharmonica

spelen, op commando knielen en
rechtop staan. In de dierentuin
van vandaag komen bezoekers dat
niet meer tegen. Nu gaat het er
vooral om de dieren zo natuurlijk
mogelijk te laten zien. Daar past
een circusachtige benadering niet
bij.
In een olifantenkudde leven vrou-
wen en kinderen. Aan het hoofd
staa een matriarch, meestal één
van de oudere dames. In Emmen is
Annabel de oudste, maar ze is niet
echt de baas. Annabel is een vrien-
delijke, tamelijk rustige olifant. Ze
laat haar gezag uitsluitend gelden
als het om haar eten gaat. Alleen
haar vriendin Swe San Thay en
haar zoon Maung Htoo mogen af
en toe wat wegsnoepen. Verder
komt daar niemand aan, -zelfs Ma
Yay Yee niet.

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

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

IN ELK POTJE PAST EEN
PLANTJE
Een mooi effect wordt verkregen
als de Rhododendron in een grote
pot komt te staan. Bij deze pot
kunnen enkele kleinere potten ge
zet worden met andere 'Japanse'
planten.
Zo zijn er lage bamboesoortjes
(Pleioblastus), rotsheide (Pieris) en
ook Hosta's. Een dergelijke combi-
natie staat ook in de winter leuk
op een balkon.
Een set van een grote met één of
meer kleinere potten kan heel
leuk gegeven worden.
Wanneer men de planten koopt,
kan men er meteen mooie potten
bij passen. In de Japanse tuin kan
men het beste gebruik maken van
grote potten, gemaakt van grof
materiaal. Voor de kleur zijn don-
kere, natuurlijke tinten het meest
geschikt; mosgroen of donker-
blauw bij voorbeeld. Een rustige te
kening van Japanse tekens of bam-
boebladeren, maakt het geheel
compleet.

TIP: Rhododendrons groeien en
bloeien extra goed als ze in specia-
le rhododendrongrond staan. De-
ze is verkrijgbaar bij uw tuinspe-
cialist.

Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt. Hieronder drukken wij
de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan kan men met hen contact opnemen.

Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 551010
De redactie

Mej. A. Brink, Willem Alexanderlaan 8, tel. 55 38 08

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
Willem Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
Pieter yanVollenhovenlaan
Margrietlaan
Chnstinalaan
Vordensebosweg

Fam. Eggink, Brinkerhof 70, telefoon 55 18 75

De Doeschot
Het Stroo
HetEelmerink
Strodijkl t/m 15 en 2
De Laegte

Addinkhof
HetHeijink
Hoetinknof
Voornekamp
Leemgoor Koppel

Mej. C. Rodenburg, Dorpsstraat 32, telefoon 55 14 70

Storm van 's Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
Hertog Karel van Gelreweg
Schoolstraat
Graaf van Limburg Stirumstraat

Berend van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Holtslag, Nieuwstad 37, telefoon 55 31 95

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. Klok, Horsterkamp 11, telefoon 55 34 08

Burg. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Prins Bernhardweg
Zuivelhof
Het Hoge

Fam. Krajenbrink, Zutphenseweg 90, telefoon 55 34 24

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
DeDecanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, telefoon 55 30 12

Hetjebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Steege
HetGufik
Het Wiemelink
HetVaarwerk
Het Molenblick

Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk
Biesterveld
Weppel
Hoitmaet

Bent u
verhuisd

of woont u
pas in Vorden

en wilt u
er echt

bij 'horen?

Dan kunt u niet buiten een echt
plaatselijk blad

met nieuwtjes en aanbiedingen van
de plaatselijke middenstand.

Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan
50 jaar het 'contact'
tussen klant en
middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor

f40-
Naam-

AHrP.-

Postcode-

Wnnppla^tS'

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv. Nieuwstad 30,
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10

O
PQ



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

20 SOORTEN
BODYWARMERS

blauw - zwart - groen - beige - rood

KATOEN - POLY/KATOEN - BEAVERNYLON

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

* UITGEBREIDE COLLECTIE FLEECE:

* FLEECE TRUIEN - FLEECE JACKS

* FLEECE BODYWARMERS

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

HET ORANJEFEEST
'NEN!

Spaanse

SPERZIEBOONTJES
500 gram

CHAMPIGNONS
p, 250 gram, per doosje

298
159

NIEUW!

WINNAARSSCHIJFJES
500 gram

panklare
ANDIJVIE
500 gram

nieuwe oogst

FUJI HANDAPPELS
per kilo

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

Aanbiedingen week 23

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

Nageltje nieuwe MILITAIRE SCHOENEN
maat 35 t/m 48

van 189,00 l öS/ ."

ORIGINELE STALEN JERRYCANS 20 LTR.

VERHUUR MILITAIRE TENTEN
8-12-40 PERSOONS

MILITAIRE ELECTRICITEITSKABEL
r—

voor: tuinverlichting enz. /*|
_ n vijverpompjes enz. lsjt

EEN PIEK PER METER Ai.

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

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

Voor service, kwaliteit en
vakmanschap

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

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

Dorpsstraat 20 • Vorden • Tel. (0575) 55 28 12

Bij inlevering van een fotorollelje
van 24 of 36 opnames

air-TK^r
(D

van 20x28 cm

De vriendelijke groetjes,
Willemien

Voetbal Euro 2000
Voetbal met Jansen

naar het goud

Om alvast in de stemming te komen hebben we vele

Oranje-fratsen
in voorraad zoals petten, vlaggen, lucht-

hoorns, T-shirts, enz.
Allemaal te koop bij

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1, 7255 XZ Hengelo (Gld.) • Tel. 0575-461360

Inspirerende collectie bij Lammers

NIEUWE KLEURTREND

Eén van de nieuwste trends in onze

voorjaarscollectie zijn kleuren ont-

leend aan strand en duinen. Tapijt

en stoffen in vele schakeringen

zand en beige. Voor de broodnodi-

ge rust in uw interieur.

in «-Ik 'mtc*-\cw

LAMMERS
WOON WBNKËL

Burg. Galleestraat 26, 7251 EB Vorden
Telefoon 0575-551421

In verband met grote partij
is ons café op

vrijdag 9 juni

bodega

1 Uimtaffeltje
^Dorpsstraat 34 - Vorden - Tel. (0575) 551770

Het Gelders Dagblad

bezorger(ster)
voor Vorden
U ontvangt van ons:

• Een goede beloning
• Een gratis regenpak
• Een gratis Gelders Dagblad
• Om de 2 maand een keus uit 5 cd's

tegen gereduceerde prijs
• Om de 3 maand een uitbetaling van je

vakantievergoeding

Inlichtingingen: 0575-551969

Voorjaar, tijd voor
veranderd eetpatroon
Wanneer het lentezonnetje laat
weten dat het voorjaar is aange-
broken, en het er ook al op leek
of het even zomer was. Dan
worden de kleren van vorig jaar
zomer weer tevoorschijn ge-
haald, en men denkt aan nieuwe
zomerkleding.

De Slank-klup heeft als slogan 'Fit
en gezond in het leven staan is de
aanhoudende trend in 2000' en
nodigt iedereen uit die de aange-
komen pondjes tijdens het winter-
seizoen op een verantwoorde wijze
kwijt wil. Geen pillen en poeders,
men doet het allemaal zelf met
een steun in de rug door gezond
en verantwoord te eten.
Dus men pakt de eetgewoonte aan,
zodat als men straks op gewicht is,

gewoon door kan gaan met het
veranderde eetpatroon.
Tijdens de wekelijkse bijeenkomst
van Slank-klup krijgen de deel-
nemers de begeleiding die ze nodig
hebben. Voorlichting over gezonde
voeding, en praten over diverse
onderwerpen die met afslanken te
maken hebben zijn er onderdeel
van.
Daarnaast wordt er aandacht be-
steed aan het omgaan met feestjes
en etentjes, het verkrijgen van
inzicht op het eigen eetgedrag en
versterken van het zelfvertrouwen.
Bij Slank-klup worden geen diëten
versterkt maar menu's. Deze zijn
zo samengesteld dat apart koken,
dure voeding en pillen niet nodig
zijn. Naast gezonde voeding is er
plaats voor lekkernijen, want ook

die horen bij het item gezond af-
slanken. De menu's worden opge-
steld door de aan de Slank-klup
verbonden Diëtist. De leidster
geeft voorlichting over voeding,
eetpatronen en de mogelijkheid
deze te veranderen, zij verteld u
niet wat wel en niet mag, want de
verantwoordelijkheid ligt bij uzelf.
De leidster stimuleert en begeleidt,
om zo de overtollige pondjes kwijt
te raken.
Heeft u vragen over Slank-klup
kan men bellen naar
*Slank-klup Hengelo (Gld.), leidster
Els Dijs, tel. (0314) 36 06 05.

"Slank-klup Vorden, leidster Paula
Sanders, tel. (0575) 44 18 01.

*Slank-klup Zutphen/Warnsveld,
leidster Paula Sanders, tel. (0575)
44 18 01.



2EJW1EHMG
GEOPEND

10.00 - 17.00 UUR

Pinksteraanbieding

10% KORTING
op ALLE

Blokhutten en Tuinmeubelen

HM* ' m m mmm mFa. Heijink
Leestenseweq 10 - Zutphen Tel. 0575 - 5217 96

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

VICO OMR TOER

UIT GROOT-
MOEDERS TIJD
De klassieker onder de damesfiet-

sen. De Oma Toer is stijlvol en van

de gebruikelijke hoge kwaliteit.

De Oma-fiets is nog altijd erg popu-
lair bij jong en oud. Zeker dankzij

de ontspannen zit. Maar ook door

het betrouwbare ontwerp met het
gebogen buisframe (voor de gemak-

kelijke op- en afstap!).

Deze fiets heeft een nostalgische

uitstraling maar is gefabriceerd met

moderne, hoge kwaliteitsonderde-
len. Doordat de Oma Toer viermaal

gelakt is, kan 'ie tegen een stootje.

Na de laatste laklaag gaat er ook

nog eens een keiharde, onverwoest-

bare coating overheen. Uiteraard

alleen leverbaar in traditioneel
zwart.

^^f^^^^^ ^^VB^^^^ ''
:
 : ; : • " : : : ' - ' - - " ' : - . : - - ' - ' . ^^^H^HV^^B ^fPR F/L

PLUSPUNTEN VAN DE OMA TOER:

Prima prijs/kwaliteit verhouding
Shimano terugtraprem

Viervoudige laklaag
Onverwoestbare coating

KLEUR
zwart

FRAMEHOOGTE
Dames

57

BLEUMINK TWEEWIELERS
DE F I E T S S P E C I A L I S T Dorpsstraat 12 • Vorden • Telefoon 0575-551393

v.o.f.

c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f^^^ s c n o o r s T e e n v e

Zelhem
Tel. 0314-622267

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

Fysio - fitness
voor 35 plussers en oudere

dames-, heren- en echtparen.

Erdbrinkplein 1 - 7001 CG Doetinchem (bij busstation)

tel.: 0314 - 361269 - bgg 0315 - 324931 fax.: 0315 - 324931

weede pinksterdag geopend/
• ^ é ^^ W^ "VAN l l.00 TOT 17.00 UI

'LMINK VÖLÖT DE:NiEÜWSTE Vu

: TRENDS; O? DE VÖEIV MET TH-N'IVvU,EN

^WOÖNJDEEËN1, VAN. MODERN TOT KLAS-

SIKK, WAARONDER SCHITTERENDE

COLLECTIES IN KERSEN EN TEAK.
EN EEN ENORME KEUS IN GORDIJNSTOF-
I liN, VITRAGE EN VLOERBEDEKKING.
OOK DE SLAAPKAMERAFDELING BIEDT
EEN RIANTE KEUS IN LEDIKANTEN,
BEDBODEMS, MATRASSEN EN BEDTEXTIEL
HET MOOISTE MEUBELNIEUWS VINDT U
ELK SEIZOEN WEER BI| HELMINK
MEUBELEN.

H E L M I N K

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

M A A K T

HELMINK
meubelen

Alles in huis voor gezond slapen
Onze slaapkamerafdeling biedt een riante
keus in ledikanten, boxaprings. waterbedden
etc.

Demonstraties
relaxfauteuils
Een ruime collectie fauteuils voor
jong en oud met zitcomfort op
maat in klassieke of moderne
vormgeving. Met bijv.
rugverstelling, zitlift,
relaxstand hoog of laag,
handbediening, elek-
trisch, opstahulp of
massage...
Seniorenfauteuils
worden evt. thuis op
maat aangemeten.

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

H E r M O B l J U T H U l



2e Pinksterdag is onze winkel in Ruurlo
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Alleen op deze koopzondag bij aanschaf van een

Quick-Step Uniclic laminaatvloer

een karpet
ter waarde van 298,-

cadeau!
jSPANNEVOGEL

M E U B E L - EN TA P I J T E N H U I S
Dorpsstraat 27, Ruurlo, tel. 0573-453193

Talloze

mogelijk-

heden met

tegels en

natuursteen

keukens-tegels-sanitair
natuursteen-rolluiken

Spoorstraat 28, Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 00

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

MOUSE

CONFECTIE
HEBBEN WIJ NU OOK:

ondergoed
nachtkleding
corselets, BH's
pantybroekjes

Ook voor heren:
colberts, pantalons
overhemden

VREEMAN mode
Lochemseweg 120, Harfsen
Telefoon 0573-431202
(woensdags gesloten)

FREE-LANCE SYSTEEMBEHEER

Weekblad
Contact

ook op internet:
OFFICE

UTILITIES

SYSTEM

EXPERTISE

• SYSTEEM ONDERHOUD
& BEVEILIGING

• NETWERKEN
• HOMEPAGE OPMAAK &

ONDERHOUD
• ONDERSTEUNEND SYS-

TEEMBEHEER

O6-29S7424O

Ü BEPAALD HET AANTAL UREN SYSTEEMBEHEER!

Laatste open dag Cactus Viscaal

Ter versterking van ons team zijn
wij op zoek naar een enthousiaste

part time
verkoopster
voor onze nieuwe winkel
in Ruurlo
voor ± 20 uur per week.

Dagen in overleg in te vullen,
alleen de zaterdag vast.
Leeftijd ± 20-30 jaar.

Uw schriftelijke sollicitatie
richten aan:

SPANNEVOCEL
M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel. 0575-461484
Dorpsstraat 27, Ruurlo, tel. 0573-453193

Leestensebroek
Fietstocht
Op zaterdag 17 juni organiseert de
Stichting Regiocontact Vecht Velu-
we IJsselstreek de Leestensebroek
Fietstocht met als startpunten Ho-
tel-restaurant "Langeler", Spal-
straat 5, 7255 AA Hengelo Gld., tel.
(0575) 461212 en Camping "Warns-
veld", Warkenseweg 5, 7231 PT
Warnsveld, tel. (0575) 431338.
Deze fietstocht, uitgezet in het
prachtige afwisselende landschap
tussen Warnsveld en Hengelo Gld.,
heeft een lengte van ca. 42 km.
Onderweg zijn naast landschappe-

lijk interessante punten o.m. de
volgende bezienswaardigheden
aanwezig: Kasteel Hackfort uit
1324, herbouwd in 1598; De Remi-
giuskerk (10e eeuw) met muur-
schilderingen te Hengelo Gld.: een
gerestaureerde water molen uit
1700 (te bezichtigen op zaterdag
en zondag).
De startkaarthouder ontvangt na
inlevering van de startkaart een
herinnering aan de Leestense-
broek Fietstocht.
Fietsverhuur reserveren bij: Fa.
Slotboom, Kieftendorp 11, Henge-
lo Gld., tel. (0575) 467278; Fa. Cor-
nelissen, Rijksstraatweg 80, Warns-
veld, tel. 0575-523105.

Aan alles komt een einde. Zo
ook aan de open dagen bij Cac-
tus Viscaal aan De Zonnenberg.
In de loop van de jaren is dit
evenement een begrip gewor-
den en kwam men zelfs vanuit
de Randstad om eraan deel te
nemen.

Op tweede Pinksterdag wordt de
open dag voor de laatste keer ge
houden. De dag zal staan in het te-
ken van opruiming. Vele planten
zullen dan van eigenaar kunnen
wisselen tegen een redelijke prijs.
Ellie en Henk Viscaal zien dit als
een vorm van afscheidscadeau aan
jarenlange, trouwe klanten. Begin
van dit jaar is het echtpaar al ge
stopt met de verkoop van cactus-
sen en vetplanten op de diverse

markten. Er komt nu meer tijd
voor de verzorging en het onder-
houd van de eigen verzameling,
want al is de handel dan wegge
vallen, de grote hobby blijft. Henk
Viscaal: "Angst dat de verveling
gaat toeslaan hoef ik niet te heb-
ben, want naast deze hobby kan ik
mij nu ook gaan wijden aan de an-
dere grote passie: het verzamelen
van literatuur over cactussen en
vetplanten. Ik mag wel zeggen dat
ik een redelijk gevulde boekenkast
heb met een aantal zeer unieke
werken op dit gebied. Deze boe
kenschat komt mij zeer goed van
pas bij mijn werkzaamheden voor
een vriend. Ik ben namelijk bezig
om de verzameling en de handels-
planten van deze vriend, één van
de grootste kwekers van cactussen

en vetplanten uit het westen van
het land, op naam te brengen. Een
nauwkeurig werkje, maar oh zo
leuk, dat snuffelen in al die boe
ken." Verder ligt het in de bedoe
ling dat Henk Viscaal binnenkort
het hoofdredacteurschap van
"Succulenta" (de Nederlands-Belgi-
sche vereniging van liefhebbers
van cactussen en vetplanten) gaat
overnemen. Bovendien zal hij de
voorzittershamer hanteren van
Cactusclub "De Achterhoek". Om-
dat hij het contact met mensen
erg fijn vindt, zal hij altijd open
staan voor vragen en adviezen over
cactussen of vetplanten. Telefo-
nisch is hij te bereiken onder num-
mer (0573) 45 20 05. Ellie en Henk
Viscaal hopen op de laatste open
dag velen te kunnen begroeten.



Tekenbeet kan Lyme-ziekte
veroorzaken

Tennis

Let op een tekenbeet! Dat is de
boodschap die de GGD wil mee-
geven aan mensen die deze zo-
mer de natuur intrekken.
Vooral tussen maart en oktober
zijn'teken actiefin bossen en dui-
nen. Ze leven in struikgewas en
hoog gras en zien eruit als kleine
spinnetjes. Ieder jaar worden ruim
30.000 mensen door een teek ge-
beten. Wordt een teek niet binnen
24 uur verwijderd, dan loopt men
risico dat de ziekte van Lyme wordt
overgedragen. Zonder behandeling
kan deze ziekte chronische klach-
ten veroorzaken aan hart, zenuw-
stelsel, gewrichten en huid.

WAAR PRECIES OP LETTEN?
Een teek op de huid ziet eruit als
een klein, spinachtig beestje. De
teek zuigt zich vast in de huid en
voedt zich met bloed. Een kwart
van alle teken in Nederland draagt
de bacterie bij zich die de ziekte
van Lyme veroorzaakt. Deze bacte-
rie kan worden overgedragen als
de teek langer dan 24 uur in de
huid zit vastgezogen. De kans dat
iemand ziek wordt na een teken-
beet is overigens klein: ongeveer
éeen procent. Vanwege de klach-
ten die de ziekte kan veroorzaken,
is het echter belangrijk om een te-
kenbeet te voorkomen. Of, als men
toch wordt gebeten, de teek zo
snel mogelijk uit de huid te halen.

TEKENBEET VOORKOMEN?
Het is verstandig om na een dag in
de natuur altijd de huid te contro-
leren. Teken nestelen zich met na-
me op warme vochtige plekken op
de huid, zoals in liezen, oksels en
knieholtes. Bij kinderen zitten ze
ook in de hals, op het hoofd en bij
de haargrens achter de oren. De
kans op een tekenbeet is overigens
klein als men op de paden blijft,
contact met struikgewas en hoog
gras vermijdt en de huid bedekt
houdt met kleding. Komen er in

een natuurgebied veel teken voor,
dan is het ook mogelijk om de
huid te beschermen met een in-
sectenwerend middel met DEET
30 tot 50% en bij jonge kinderen
met maximaal 20% DEET (verkrijg-
baar bij drogist of apotheek).

EEN TEEK VERWIJDEREN
Een teek dient liefst binnen 24 uur
uit de huid te worden gehaald. Dat
gaat zo:
1. Gebruik een pincet, bijvoor-
beeld een epileer- of tekenpincet.
2. Zet het pincet over de teek, zo
dicht mogelijk op de huid.
3. Trek de teek voorzichtig met
een draaiende beweging uit de
huid. Druk de teek niet plat!
4. Ontsmet het wondje met 70% al-
cohol of j odium. Noteer de datum.
Ontstaan er klachten, dan is die
datum voor de huisarts belangrijk.
Let op: verdoof de teek niet vooraf
met alcohol, olie, een brandende
sigaret of een ander middel. Risico
op besmetting kan dan toenemen.

ZIEKTEVERSCHIJNSELEN
Het is normaal dat er na het ver-
wijderen van een teek een rood
vlekje op de plek van de beet
komt. Verschijnt er een rode ring
die steeds groter wordt, dan kan
die op de ziekte van Lyme wijzen.
Zo'n ring ontstaat tussen de drie
dagen en drie maanden. Ook aan-
houdende koorts na een tekenbeet
kan op de ziekte wijzen. In beide
gevallen is het versandig naar de
huisarts te gaan en de datum van
de tekenbeet te vermelden. De
ziekte van Lyme is goed te behan-
delen met antibiotica, mits men
er op tijd bij is.
Nadere informatie is verkrijgbaar
bij de GGD. De folder Teken & de
ziekte van Lyme' is gratis bij de
GGD te krijgen of kan worden be-
steld bij de Postbus 51-infolijn:
0800-8051 (gratis), maandag t/m
vrijdag van 9.00-21.00 uur.

DAMESTEAM VORDENS TEN-
NIS PARK (VTP) PROMO-
VEERT
Het eerste damesteam Zondag-
competitie eerste klasse, is afgelo-
pen zondag, als tweede in hun
poule geëindigd. Hoewel het kam-
pioenschap aan hun neus voorbij
ging, is het team bestaande uit
Marloes Brandenbarg, Pamela
Brandenbarg, Carin Fransen, Est-
her Nieuwenhuis en Karin Pelg-
rum, door de komst een nieuwe
klasse, toch gepromoveerd naar de
Hoofdklasse Landelijk waardoor
de twee plaats voor de teamleden
en VTP toch nog een plezierige bij-
smaak kreeg.

Kwaliteit en smaak
spare ribs bekroond

Motorsport

DUBBELE OVERWINNING IN
EEMSHAVEN
In Eemshaven (Groningen) zijn op
vrijdag 2 en zondag 4 juni races
verreden om het Open Nederlands
Kampioenschap. Wim Verweijme-
ren en Koen Kruip begonnen het
lange weekend goed door op don-
derdag een Ie trainingstijd neer te
zetten. De race op vrijdag was
eveneens succesvol. Het duo won,
met 14 seconden voorsprong op de
gebroeders Bever, 3e werden Lu-
kens/v. Lith.
Op zaterdag waren de trainingen
voor de 2e race van dat weekend.
Deze verliepen zonder problemen
waardoor Wim en Koen wederom
de Ie startplaats konden verover-
en.
De 2e race op zondag begon al
goed in de eerste ronde, in korte
tijd wisten ze 3 seconden voor-
sprong op te bouwen op het ach-
tervolgende duo Lukens/v. Lith. Tot
aan de finish wisten Wim en Koen
de voorsprong zelfs te vergroten
tot 37 seconden. Hoewel de race
door die voorsprong niet span-
nend was, hebben de heren zij-
spancoureurs toch maar even de
volle 25 punten te pakken gekre-
gen.

Gebraden en gegrillde produc-
ten vormen binnen de Keursla-
gerij een grote en belangrijke
groep in het assortiment. Ze
zijn lekker en makkelijk en bie-
den veel gebruiksmogelijkhe-
den, als snack, bij de lunch of
de warme maaltijd.

Zo'n populair product is spare
ribs, dat bij de meeste Keurslagers
al langer vast in het assortiment is
opgenomen. Tijdens de product-
keuring van de Vereniging van
Keurslagers, gehouden op 10 en 11
april in Houten, heeft Keurslager
Vlogman Goudkeur behaald voor
de uitstekende kwaliteit van zijn
gegrillde spare ribs.
Om Goudkeur te behalen moeten
de gegrillde spare ribs aan strenge
eisen voldoen. In totaal kunnen er
100 punten behaald worden, bij 94

punten of meer ontvangt men het
predikaat Goudkeur.
De spare ribs zijn door een des-
kundige en onafhankelijke jury
beoordeeld op uiterlijk, smaak en
samenstelling.
Door aan deze keuring deel te ne-
men toont de Keurslager dat hij
steeds bezig is met het verbeteren
van zijn producten voor de consu-
ment. Hij behaalde met zijn spare
ribs 98 punten.

De Vereniging van Keurslagers
heeft 565 leden, die gevestigd zijn
door het hele land. Iedere Keursla-
ger moet voldoen aan strenge ei-
sen op het gebied van kwaliteit,
versheid, presentatie, assortiment,
hygiëne en service. Voldoet een lid
niet aan de door de vereniging ge
stelde normen dan kan hem het K-
embleem worden afgenomen.

Loten Zonnebloem
Van juni tot oktober wordt de
Nationale Zonnebloemloterij
weer gehouden. Vrijwilligers
van de Ruurlose afdeling ko-
men de laatste drie weken van
juni bij u aan de deur en hopen
zo hun 2500 loten te verkopen.

Het jaar 2000 heeft als thema
"Steeds meer alleen". Steeds meer
mensen raken in een sociaal isole-
ment. Ook de plaatselijke Zonne-
bloemafdeling krijgt hiermee
steeds meer te maken. Mede door
de opbrengst van de loten en na-
tuurlijk het ondersteunende lid-
maatschap hoopt de afdeling voor
een aantal mensen dit isolement
te doorbreken door het organise-
ren van een bustocht, Nationale
Ziekendag en Zon in de schoor-
steen. Ook wordt deelgenomen

aan regionale activiteiten, zoals
vakantieweken in het land, de
boottocht en de ontspanningsmid-
dagen in Aal ten. De belangrijkste
activiteit die de Zonnebloem kent,
is het ziekenbezoek. Ongeveer vijf-
enveertig mensen krijgen regel-
matig bezoek van een vrijwilliger
van de Zonnebloem. Ook wordt
een kaartje gestuurd aan mensen
die gedurende langere tijd in het
ziekenhuis verblijven, zodat zij
zich niet vergeten voelen. Tevens
wordt aandacht geschonken aan
negentigjarigen en hoge jubilea.
Natuurlijk is er wel eens een mis-
ser, omdat men gewoonweg niet
op de hoogte is. In Contact staan
de namen en telefoonnummers
vermeld van enkele mensen van
de Zonnebloem en die staan er
niet voor niets!

TOERELANTUNEN
Nieuwtjes uit de reiswereld

Kinderhotels
De organisatie Kinderhotels
bestaat nu tien jaar. Intussen
hebben zich hierbij 78 hotels
uit Oostenrijk, Duitsland
Zwitserland, Liechtenstein en

de aangesloten bedrijven
"smileys' (lachende kinderge-
zichtjes) met als hoogste klas-
sering 5 smileys, die er bijvoor-
beeld garant voor staan dat er
per week minstens 60 uur be-

Alle toeristische informa-
tie op één website
ledereen die wel eens op in-
ternet surft, weet dat de hoe-
veelheid aanbieders van infor-
matie enorm is. Dat is natuur-
lijk fantastisch maar om de
juiste informatie, in het grote
aanbod, te vinden, wordt
langzamerhand een pro-
bleem.
Ex-VW directeur, F.O.H. Len-
ferink bedacht hier iets op. In
de afgelopen twee jaar heeft
hij alle toeristische en recre-
atieve informatie uit Neder-
land bij elkaar gezocht en sa-
men met de Universiteit
Twente en het website bedrijf
@lant is in Sneek, op één web-
site gezet (www.uit-in.nl).
De heer Lenferink, nu direc-
teur van Revital: "Deze websi-
te is een unicum in Nederland
en biedt de bezoeker heel
veel gemak. Ik ben ervan over-
tuigd dat met deze website
een belangrijke stap is gezet
om de enorme stroom toeristi-
sche informatie op het inter-
net te structureren. Langdurig
zoeken naar toeristische infor-
matie behoort nu tot het ver-
leden."
De website bestaat uit zes ca-
tegorieën. Eén van de catego-
rieën is 'reacties'. In deze cate-
gorie kunnen bezoekers hun
op- en aanmerkingen kwijt
maar ook hun vragen, nieuw-
tjes, ervaringen, reisverhalen
en zelfs hun foto's.

door Jan van der Blom

Directeur F.O.M. Lenferink:
"Ik verwacht heel veel van de-
ze categorie. Daarmee zal on-
ze website aan actualiteit en
spontaniteit winnen."
E-mail: revital@freemail.nl
Website www.uit-in.nl

Reisgidsen van National
Ceographic
Een heel nieuwe verschijning
op gebied van reisgidsen is de
serie National Geographic
Traveller, die door Kosmos
Z&K Uitgevers op de markt
wordt gebracht. Deze gidsen
bevatten alles wat je van een
reisgids mag verwachten.
Daarnaast bieden ze veel ex-
tra's, zoals de unieke foto's,
duidelijke kaarten, dwars-
doorsneden van belangrijke
gebouwen en themapagina's
met boeiende achtergrondin-
formatie. Dit maakt de boe-
ken niet alleen tijdens de reis
maar ook daarna tot een
waardevol bezit.
De zes tot nu toe verschenen
delen: Londen, New York,
Groot Brittannie, Frankrijk,
Parijs en Canada, zijn uitge-
voerd als paperback met een
omvang van 272 tot 400 pagi-
na's. De prijs varieert van
f. 39,90 tot f. 45- per deel.

Nieuwe jeugdherberg in
Roskilde (Denemarken)
Denk niet dat jeugdherbergen
uit de tijd zijn. In het Deense
Roskilde (u weet wel van het

Roskilde Rockfestijn) is een
nieuwe jeugdherberg geo-
pend. Danhostel, dat voldoet
aan de strengste milieunor-
men, beschikt over 152 slaap-
plaatsen verdeeld over 43 ka-
mers.
Info: Tel. +45.3313612.
Internet: WWW.danhostel.dk

Roskilde Festival
Van 29 juni tot en met 2 juli
wordt voor de 30e keer het
Roskilde Festival gehouden.
Op zeven locaties zullen gedu-
rende het festival 160 bands
en DJ's uit de hele wereld op-
treden. Hierbij o.a. The Cure,
Willie Nelson, Iron Maiden,
Crosby, Stills, Nash & Young
en Pearl Jam.
In Nederland kaarten te koop
bij Buro Pinkpop 046-4752500,
Plato 050-3135055 en het
Kaartenhuis 015-2136050.

"UK the guide" foryoung
travellers
Het Brits Touristenbureau
heeft speciaal voor jongelui
een gids uitgegeven van 84
pagina's. Hierin is van alles te
vinden wat makkelijk is voor
een bezoek aan Engeland.
Festivals, nachtclubs, de "cool-
est cities" van London tot
Manchester en ook heel ande-
re zaken als de 30 grootste
Britse filmacteurs aller tijden.
Het magazine is gratis ver-
krijgbaar bij de BTA kantoren.
Tel. 020-6077707.

Zuid-Tirol aangesloten. Ze
moeten daarvoor aan hoge ei-
sen voldoen. Terwijl de ouders
in alle rust van hun vakantie

geleiding is voor de kinderen.
Verder heeft elk kinderhotel
zijn eigen extra's. Zo beschikt
het baby- en kinderhotel

genieten worden hun kinde-
ren al vanaf vier weken oud
tot en met verzorgd. Er zijn
daarvoor zuigelingenverpleeg-
sters, gediplomeerde kleuter-
schoolonderwijzeressen en pro-
fessionele spelbegeleiders, die
er met elkaar voor zorgen dat
de kinderen de hele dag wor-
den beziggehouden en de va-
kantie van hun leven hebben.
Inplaats van sterren hebben

Trebesing over een kinderwe-
reld saunalandschap, waar
zelfs de kleinsten zich kunnen
vermaken in een bad van 20
cm diep met een watertenpe-
ratuur van 36graden. En in al-
le hotels geldt, dat ook de ou-
ders niet worden vergeten!
Info; Kinderhotels Europa
Postbus 10 - VillachDrobollach
Oostenrijk, tel 0043 4252/4411
WWW. Kinder hotels, com



O N T B I J T
MET JAN?

In samenwerking met Zevenslaper heelt
Morgana Slaapkamers de komende maanden een
spectaculaire actie voor u. De toch al bijzondere

modellen van onze Jan des Bouvrie boxsprings
worden namelijk extra voor u in het zonnetje gezet.

Bij aankoop van een tweepersoons Jan des Bouvrie
boxspringcombinatie inclusief matrassen, ontvangt
u twee ontbijtserviessets van zijn hand cadeau. Dit

servies is vervaardigd door het bekend Mosa
Porselein uit Maastricht.

De actie geldt t/m 15 juli voor alle Jan des Bouvrie
ontwerpen: Farouk, Farim en Quadrant. Vraag uw
Morgana Slaapkamers adviseur naar de actie-

voorwaarden.

FAROUK
Het model Farouk ontworpen door Jan des Bouvrie
kenmerkt zich door het kersenhouten accent op het
hoofdbord en de fraaie stofcollectie. De boxspring

is in vaste of verstelbare uitvoering leverbaar.
Prijsindicatie: hoofdbord inclusief kussen vanaf

1.835.-

orgaria
slaapkamers

LUBBERS
Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld)
0575 - 46 46 00
maandag gesloten - vrijdag koopavond

genieten met je ogen dicht
Bezoek Morgana Slaapkamers op Internet: www.morgana.com

kêükens-t£pl%sahitair
n a t u u r s t e en- r o Hu i k e n

£&&&•*...

Spoorstraat 28, Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 00

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

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

HERENMODEWEEK!!!

Voor ALLE HERENMODE
geldt deze week

Het tweede
artikel voor
de HELFT
VAM DE
PRUS

(U ontvangt 50% korting
op het goedkoopste artikel).

ntc
Actie loopt van 5 t/m 10 juni mode voor het héle gezin

Lichtenvoorde - Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen
Raalte - Terborg - Vorden - Wierden - Winterswijk - Zevenaar
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DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

LEVER per kilo

BORSTEN per kilo

HAANTJES per kilo
+ zakje kruiden gratis

4?5

T.5

4f5

Poelier Hoffman
Laren (Gld.)

Markten in:
Wijhe, Schalkhaar, Lochem, Vorden, Hengelo (Gld.) en Rijssen

Valeweide Bloemen en planten

* 5 GERANIUMS 10,00

* 1 bos van 20 ROZEN 9,95

2 bossen BLOEMEN 9,95

1 HORTENSIA 9,95

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
«OOMBOTER SUPER

KRENTENBOLLEN
NU 10 VOOR

HARDE DUITSE
BROODJES
NU 20 VOOR

I

00
f

3 SOORTEN [BRÖÓDVAN TOEI
UNDBROODJES t\ 4 SOORTEN

NU 6 VOOR 11 NU 2 VOOR

BERLINER BOLLEN MET JAM NU 10 VOOR oo

RUNDERRIBLAPPEN 1 kg 10,00

EK ORANJE SNITSELS 500 gram 6,95

EK BURGERS 4 stuks 5,00

Weekoakket vleeswaren

lOOgrSNIJWORST 1,75

100 gr GEBRADEN GEHAKT 1,65

100 gr ACHTERHAM 2,95

6,35

NU VOOR

Elke week op de markt in Vorden

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Z7
m
BOYAC

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein
Revelhorst)
Tel. (0575) 52 28 16

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrjf
V4MMi D

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