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Overname van advertenties/berichten is verboden

Gosse Terpstra van "Leefbaarheid Vorden ":

"Herbouwen Wientjesvoort
vereiste durf en doorzettings-
vermogen"

Echtpaar Woudstra blij met de "Parel en de bloemen ".

In aanwezigheid van tal van ge-
nodigden ontving architekt Fri-
so Woudstra en bewoner van
"De Wientjesvoort" donderdag-
avond uit handen van Gosse
Terpstra, voorzitter van de
Werkgroep "Leefbaarheid Vor-
den", de Parel van Vorden 2001.
Deze parel wordt telkenjare
door de Werkgroep toegekend
aan (meestal) een pand, waar-
van zij vindt dat het de leef-
baarheid van het dorp Vorden
vergroot.

Het was alweer de 22e Parel die de
Werkgroep de afgelopen jaren
heeft uitgereikt. Om er enkele te
noemen; boerderij "De Kostede"
(1981); stationsgebouw (1982); de
Vordense winkeliersvereniging
vanwege de Kerstversiering (1985);
het Staringbeeld gemaakt door de
heer Letterie (1987); Cultureel Col-
lectief Kranenburg (1993) etc. etc.
In 2000 ontving school "Beeck-
land" de Parel van Vorden.
De eerste Parel werd in 1979 uitge-

reikt aan hoteleigenaar Klaas Bak-
ker, vanwege de fraaie verbouwing
van de feestzaal. Het toeval wil dat
Friso Woudstra destijds de archi-
tekt was bij deze verbouwing! Dat
hem de Parel over het jaar 2001
ten deel is gevallen, heeft alles te
maken met de "wederopbouw"
van het landhuis "De Wientjes-
voort".

In 1968 door brand verwoest, ver-
volgens 30 jaar leegstand, waarna
Friso Woudstra het pand aan-
kocht. De afgelopen jaren is de
"ruïne" door hem weer "omgeto-
verd" tot een bijznder fraai land-
huis. Over de motivatie van de
Werkgroep Leefbaarheid Vorden
om hem hiervoor met de Parel te
belonen, zei voorzitter Gosse Terp-
stra het volgende: "Vorden heeft
de afgelopen 30 jaren tegen een
bouwval aan moeten kijken. Om
dit uit de as te laten herrijzen is
durf, doorzettingsvermogen maar
ook soms "doordrammen" nodig.
Alleen al door de rommel heenkij-

ken en vervolgens het landhuis in
oude stijl terugbrengen, verdient
een groot compliment. Er is elec-
triciteit, C.V. een lift, maar de oude
poepdoos is ook nog steeds aanwe
zig. Wanneer je thans hier door de
bocht op de Ruurloseweg aan
komt rijden, straalt hier een pa-
rel", aldus Gosse Terpstra die Friso
Woudstra de Parel van Vorden,
zijnde een plaquette overhandig-
de.

Woudstra stelde in zijn dank-
woord zeer vereerd te zijn met de
ze onderscheiding, waarbij hij het
hele proces vanaf aankoop tot en
met verbouwing, de revue liet pas-
seren. Het verkrijgen van de nodi-
ge bouwvergunningen had soms
ook nog strubbelingen tot gevolg,
maar uiteindelijk is toch alles op
zijn pootjes terecht gekomen.
Woudstra hoopt in september/ok-
tober met de restauratie van het
koetshuis te kunnen beginnen.
Daar wil hij t.z.t. zijn architekten-
bureau in onder brengen.

Op zaterdag 22 en zondag 23 juni bestaat het grote winkelcentrum
Dreiumme in Warnsveld 15 jaar.
De issetaiermusikanten en de Berkelzangers verzorgen zaterdag-
avond een schitterend gratis optreden.
Op zondagmiddag zijn alle winkels geopend.
De Bargkapel verzorgt dan een spectaculair gratis optreden.
Locatie: Winkelcentrum preiumme Warnsveid.

leer dan 20 winkels overzichtelijk bij elkaar. En volop gratis parkeerplaatsen.

Voor een goed verzorgd diner, bruiloft of feest

c« u—r,,,,, tot 1000 personen
schietkelder

De Ntetiwe Aanleg • bowlingbanen
/My *'•'"'"''''"'':"''" • kegelbanen

Scheggertdijk 10, 7218 NA Almen - Tel. (0575) 43 12 96 - Fax (0575) 43 17 33

Zwemvierdaagse
De inschrijving voor de zwem-
vierdaagse welke maandag-
avond 24 juni in het Vordense
zwembad van start gaat, is in-
middels in volle gang. Men kan
zich uiteraard nog tot voor de
aanvang van het evenement
aan de kassa van het bad opge-
ven.

et badpersoneel die deze zwem-
vierdaagse organiseert, heeft goe-
de hoop dat het deelnemersveld
van vorig jaar (166) zal worden
overschreden. Het is overigens de
28e keer dat het evenement plaats
vindt. Onder de inschrijvers, me-

vrouw H. Bosch, die alle "jaargan-
gen" tot dusver heeft meege-
maakt.
De deelnemers kunnen kiezen uit
twee afstanden te weten 250 of
500 meter. De maandagavond is
bedoeld voor degenen die op dins-
dag tot en met vrijdag verhinderd
zijn. De medailles worden vrijdag-
avond 28 juni, direct na afloop uit-
gereikt. Ook dit jaar bestaat weer
de mogelijkheid om deel te nemen
aan het sponsorzwemmen waar-
van de baten ten goede zullen ko-
men aan het Ronald Mc Donakl
kinderfonds. Vorig jaar leverde het
sponsorzwemmen 438 gulden op.

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIF AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 23 juni (bevestiging en herbevestiging ambtsdragers) 10.00
uur ds. Fijn van Üraaclt, I-elde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 juni 10.00 uur ds. A. Hagoort uit Wichmond.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 juni groen 10.00 uur ds. D. Westerneng (kinderdienst);
19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 23 juni 10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v.
Gospelkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag22 juni 17.00 uur Eucharistieviering. Volkszang.
Zondag 23 juni 10.00 uur Woord-/Communiedienst. Herenkoor.

Weekendwacht pastores
23-24 juni G. Zweers. Hengelo, tel. (0575) 46 12 75.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te be-
perken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om
medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te
bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis.
Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als
u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsen-
post komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw
van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
22-23 juni J.H.H, de Lange, Lochem, telefoon (0573) 25 43 57. Spreek-
uur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



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

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

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

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

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

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

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

Sensire (voorheen ZorgGroep en Woonzorgcentrum De Wen-
me)
Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg. Vorden: Nieuwstad 32.
Telefoon (0575) 55 73 00.
Maatschappelijk Werk, Vorden: Zutphenseweg Ie, tel.
(0575) 55 21 29. Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-9.30 uur.
Thuiszorgwinkel Zutphen. Telefoon 0900 88 06 24 uur per
dag. Zutphen: Ooyerhoekseweg 6. Geopend ma. t/m vr.
9.00-13.00 uur en 13.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur.

Yunio Oost Gelderland (voorheen ZorgGroep)
Telefoon 0900 98 64 24 uur per dag bereikbaar voor: Kraam-
zorg en Jeugdgezondheidszorg.

Quiiites Thuiszorg Bureau voor particuliere thuiszorg 24
xiur per dag te bereiken onder centraal telefoonnummer
(033) 46 25 678.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575)
55 69 08; Ina Weustman tel. (0575) 52 72 46; Y. Roelofs
(0575) 44 19 42.

Diëtiste/natuurgeneeskundige T. Tolkamp Eikenlaan
20a. Behandeling op afspraak tel. 55 64 64.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30550.

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.

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

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

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
drie-hoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloop
spreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude
Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen
van 9.00- 11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 553405.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en
voor chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34
05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden
een dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg
Vorden/Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-
12.00 uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6. Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, bisek-
suele mannen en lesbische vrouwen. Info: voor mannen Bor-
culoseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Anne).

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

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

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoop-
en, tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00
uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulie-
ren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs €5,- voor vier gezette
regels; elke regel meer €0,50. Vermel-
ding brieven onder nr. of inlichtingen
€2,25 extra. Tarieven gelden bij con-
tante betaling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt hiervoor
€2,25 administratiekosten in rekening
gebracht. Anonieme of dubieuze opga-
ven worden niet geplaatst. Telefonisch
opgegeven Contactjes worden bij even-
tuele fouten niet gratis herplaatst, de
geplaatste advertentie dient wel verre-
kend te worden. Schriftelijke opgaven
worden bij foutieve plaatsing wel gratis
herplaatst.

• Met de zomer in zicht wilt u
natuurlijk uw ideale gewicht. U
wordt dan gegarandeerd
TOP-FIT. Vraag Jerna Brug-
gink hoe dat zit. Tel. (0575) 46
3205.

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. (0575)
553283, b.g.g. 0651106955.

• Te koop: allerlei soorten
balkhout (sloop). Tel. (0575)
46 73 36.

• Zaterdag 22 juni in zaal „de
Veldhoen" te Doetinchem dans-
avond m. m. v. „The Even ing
Stars". Aanvang 20.30 uur. En-
tree € 5,-. Info: Veldhoen
(0314) 38 12 50.

• Te koop: Toyota Carolla 1.6
H.B. XLJ bj. '93; Peugeot 306
1.4 XR 5-drs. bj.'94; Peugeot
205 Xi XR Plus bj. '91; Peuge-
ot 309 1.9 XLD select, diesel
bj. '91; Fiat Panda IE 1000 cl
bj. '90. Rietman Autobanden,
Slotsteeg 18, Hengelo (Gld.),
tel. (0575) 46 27 79.

• Openingsaanbieding vissen.
Te koop: jonge koi's van 10 tot
16 cm. Baron v.d. Heijdenlaan
10, Wichmond, tel. (0575) 44 12
85.

• Te koop: jonge graspar-
kietjes in diverse kleuren.
Zeer geschikt om tam te ma-
ken. € 5,- per stuk. Tel. over-
dag (0575) 52 32 69 verder: 06
44120390.

• Te huur: rolsteiger, max.
werkhoogte 10 m. Tevens sta-
len steiger. Vorden, 06 553 224
13.

• Gevraagd: een huurwoning
in Warnsveld of Vorden voor
één persoon tot € 330,-. Tel.
(0575) 52 10 61.

• Weggevlogen: grijze valk-
parkiet met gele kop. De vin-
der krijgt bij terugbezorging
een beloning. Tel. (0575) 52 82
08.

• Bestel aloë vera produc-
ten en steun zo de speel-
pleinactie van c.b.s. Arcade!
Info Jannie Nijkamp (0575) 52
13 16.

• 1 t/m 4 juli: fietsvierdaagse
Jong Gelre. Start 18.30 tot
20.00 uur bij Dorpscentrum
Vorden.

• Te koop: Atag gasfomuis
met elektr. oven; gasboiler
inh. 115 liter; radiator lengte
2,85 m. Tel. (0575) 45 16 10.

• Gezocht: lieve oppas aan
huis voor onze peuter en baby
voor 1 è 2 dagen per week. Tel.
(0575) 46 54 34.

• Crea-club: m.i.v. 3 juli 2002
elke woensdagmiddag van
13.00 tot 15.00 uur of van
15.00 tot 18.00 uur gaan we
creatief en met veel inspiratie
leuke dingen maken. Een leer-
zaam en gezellig clubje voor
de kleine kunstenaar. Of ge-
woon lekker bezig zijn met je
handen en fantasie. Voor kin-
deren van 5 t/m 12 jaar. Voor
aanmelding bellen naar Nancy
Yard, tel. (0575) 55 50 12.

• Sursum Córda houdt
openbare lessen. Voor de
blokfluitgroepen op wo. 26 juni
van 13.00 tot 15.00 uur in het
Dorpscentrum. Voor het ka-
bouter- en jeugdorkest op di. 2
juli van 18.30 tot 19.30 uur in
het Dorpscentrum.

• Deze maand bananenbier
slechts € 1.-. Op = op. Neem
er niet teveel van anders ben je
de pisang. Wereldwinkel Vor-
den.

• Wie heeft nog wat werk in
de huishouding? Om de 14
dagen één halve dag in de
week, bijv. maandagmiddag,
woensdagmiddag, donderdag-
middag. Bellen na 17.00 uur tel.
55 29 86.

• Gevraagd voor de zaterdag:
flinke jongen/meid (±14-15
jaar) voor het grasmaaien (zit-
maaier) en voorkomende klus-
sen op het erf.

• St. CCK, Kranenburgs Be-
lang en Kranenburgs Carnaval
organiseren „Zomerspekta-
kel Kranenburg" op het feest-
terrein in het Jonkersbos te
Kranenburg. Vr. 28 juni vogel-
schieten en gavelgooien,
aanvang 19.00 uur; za. 29 juni
kinderspelen aanvang 13.30
uur, Pats Boem show Open
Podium info en opgave (0575)
55 68 08, aanvang 15.30 uur,
bosfeest m.m.v. de Ruurlose
formatie „Get Loaded" aan-
vang 20.30 uur.

• Zondag 30 juni a.s. fiets-
puzzeltocht voor jong en oud.
Afstand ongeveer 20 km. Start
vanaf 13.00 uur bij café 't Wa-
pen van 't Medler. Oranjecom-
missie Medlertol. Vrijdag 5 juli:
toneelavond. Zaterdag 6 juli:
volks- en kinderspelen +
feestavond.

• Gevraagd: groot perceel
kuilgras. Tel. (0575) 55 67 66.

• Te koop: eiken eethoek
licht massief met ronde uittrek-
tafel 110 cm en vier stoelen
met hartje, Zwitsers model,
prijs € 150,-. Tevens: 4 donker
eiken stoelen ± 1900 met een
beetje houtsnijwerk, prijs
€ 75,-. Inl. (0573) 45 12 08.

• Wie heeft er al schoolvakan-
tie en wil van 22 juni t/m 1 juli
helpen op de kermis? Tel.
(0575) 55 23 50.

• 7 juli klootschietmarathon
Delden, 10 km, voor dames,
heren, gemengd en vrije klas-
se. Start 10.00 uur bij fam.
Scheffer. Opgave tot 6-7 bij
Dick Regelink, tel. 55 13 28.

• Nieuw binnen: Tunesische
aardewerkschalen, groot en
klein. Wereldwinkel Vorden.

• Sursum Corda houdt
openbare lessen. Voor de
blokfluitgroepen op wo. 26 juni
van 13.00 tot 15.00 uur in het
Dorpscentrum. Voor het ka-
bouter- en jeugdorkest op di. 2
juli van 18.30 tot 19.30 uur in
het Dorpscentrum.

• Op vrijdag 14 juni ben ik in
Vorden mijn gouden arm-
band verloren. Vermoedelijk
ben ik het kwijtgeraakt tussen
de Hoetinkhof en de Dorps-
straat. Deze armband heeft
een grote emotionele waarde
voor mij, omdat het een erfstuk
is van mijn overleden moeder.
Gaarne contact opnemen met
(0575) 55 06 50 of de politie te
Vorden.

• Hulp nodig in de tuin? Bel
(0575) 55 17 67.

• Te huur per augustus: kiosk
op het marktplein. Inl. VW,
tel. 55 32 22.

• Super is dicht, maar de
Wereldwinkel is open. Voor
koffie, thee, broodbeleg, rijst,
suiker.

Lekker eten mag

DE VITAMINEWEKEN
Geldig maandag 17 juni t/m zaterdag 22 juni

Niet mokke, lekker wokke

exot. roerbakgroente 4 QQ
400 gram € l •

'gratis bonekruid'

tuinboontjes
per kilo '

zoete sappige vitamientjes

galia meloenen
per stuk <

Vers gesneden

Deze week nieuw voordeeltje

kip-ananas salade
200 gram € 149
Win een beauty arrangement...

zespri gold
500 gram € 149
alleen opwarmen

stamppot andijvie
100 gram €

400 gram

049

1»

De Echte
- . Groenteman Vorden
J Freddie Letink

V. f-"" Burg. Galleestraat 3 • Tel. (0575) 55 16 17

VRIJDAG 21 JUNI A.S. GEEN KOOPAVOND!

Wijn proeven in

Chili?
Dan eerst naar:

Reisbureau
Vorden

Vorden, Zutphenseweg 26
Telefoon: (0575) 55 82 37

In- en verkoop van
radio, televisie,

wit- en bruingoed.

Rowi Hengelo (Gld.)
Rij n weg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 74 37

Fax (0575) 46 76 52

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, cu-
riosa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315) 24 11 69,
www.tcrenovatie.com

VLAAI VAN DE WEEK:

appel/kaneelvlaai € 5,00

Kaasknackerbrood € 1,50

Vordense kruidkoek € 1,75

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Aardbeienschelp 6 pers. € 6,00

D«f|t»*r«tt 11 Vwden teiefwom 5ïtJ71

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van donderdag 20 juni 2002 voor
een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage ligt
het onherroepelijk geworden bestemmingsplan "Bedrij-
venterrein Werkveld-Oosf'.

Het plan beoogt de realisering van het eerste deel van
een lokaal bedrijventerrein ten noordoosten van de kern
Vorden, naast het reeds bestaande bedrijventerrein
Werkveld.

Vorden, 19 juni 2002.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B. van Vleuten. E.J.C. Kamerling.



i, mijn naam is

Anna Johanna Christina

Ik ben geboren op 11 juni 2002.
Ik ben 53 cm lang en ik weeg 3600 gram.

Mijn papa en mama zijn:
Gerrit & Erna Otten-Winkels

De Houtwal 3
7251 MK Vorden
Tel. (0575) 55 62 14
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14 juni 2002.

Dankbaar en dolgelukkig zijn wij met de geboorte
van onze zoon en mijn broertje

Maarten Jeene

We noemen hem

Maarten

Arie Pieter, Margo en Wouter van Wensveen

Raadhuisstraat 28
7251 AB Vorden

fè ...... .:.:. . .
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Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Nick

Hij is geboren op 15 juni 2002 om 07.12 uur,
weegt 4060 gram en is 52 cm lang.

Nico, Astrid en Evi Lichtenberg

Kerkweide 31
7251 LN Vorden
Tel. (0575) 55 67 06

. . . ...... . . ...... . ...... .. . . ,v
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Wij willen een ieder die, op welke wijze dan ook, ons t
50-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt, heel hartelijk bedanken.

ll
Gerrit en Dien Heuvelink \

\

i• Beeklaan 10
l 7234 SL Wichmond
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Hierbij willen we iedereen heel hartelijk bedanken
voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus die wij
mochten ontvanen bij ons 45-jarig huwelijksfeest.

Het was geweldig!

Jo en Wim Bouwmeester

7261 LB Ruurlo, juni 2002
Beumersteeg 4

v --------------------- -----------------------

We hebben erg genoten van ons 50-jarig huwelijks-
feest. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, in wel-
ke vorm dan ook, hartelijk bedankt!

Familie B. Lebbink

Wichmond, juni 2002
..f .
. » . .
><••, . .

Kijk voor meer nieuws op:

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van

Hendrikus Wilhelmus Gal

betuigen wij u onze oprechte dank.

A.B.M. Gal-Lichtenberg
Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

7251 KA Vorden, juni 2002
Enzerinkweg 4

De overweldigende belangstelling en medeleven die
wij mochten ontvangen na het overlijden en tijdens de
uitvaart van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Martina Johanna Berendetta
Nijenhuis

betuigen wij u onze oprechte dank.

J.D. Bouwmeister
Kinderen en kleinkinderen

Wichmond, juni 2002

SNEL EN VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

. verenigingsdrukwerk

. feestgidsen

. programma's

. strooibiljetten
U kunt bij ons uw floppy, printjes of op-
namemodellen aanleveren. Wij zorgen
dat het geprint of gecopieerd wordt.

Vraag vrijblijvend prijs.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
internet: www.weevers.nl

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

A. Ruiterkamp
Almen

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink

Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
telefoon (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

Voor de
lekkerste siësta's

Mexicaanse
vleesrolletjes

4 gemarineerde
halve kipfilet

Runderentrecote

Katenspek 100 gram

Komkommersalade
100 gram

1l.
45

50

ifs
<|00

o?9

Vlogman
Keurslager
/utphenseweg 16 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

/Oills:

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

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

7202 W3 /Aitphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

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 (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

• Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafgrint 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,. A., #,
Telefoon (0575) 55 29 28
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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 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Avondopenstelling afdeling
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)

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 urn-
en volgens afspraak.

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

Wethouder W. Chr. Wichers:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur.

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

Openingstijden politie
bureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)

dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur

woensdag
van 1330 tot 1730 uur

donderdag
van 1330 tot 1730 uur

vrijdag
van 1330 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

ERGROTEN WONING EMMALAAN l VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing
van artikel 5, lid 5.8 sub d en f van het bestemmingsplan "Vorden Cen-
trum & Oost 1994" vrijstelling te verlenen voor het vergroten van een wo-
ning op het perceel Emmalaan 1.
Deze vrijstelling maakt het mogelijk om de uitbreiding binnen de 3-me
ter zone achter de voorgevel te situeren, en te bouwen tussen de woning
en het openbare voetpad.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van donderdag
20 juni tot en met woensdag 17 juli 2002 ter inzage ter gemeentesecre
tarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Be
langhebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan
burgemeester en wethouders kenbaar maken.

IT OP REIS!

De laatste werkdag zit erop.
D^ vakantie begint.
Spullen inpakken en wegwezen!

Veel mensen gaan, zodra de vakantie begint, nog diezelfde nacht met de
auto op weg naar de vakantiebestemming. Voordat de vakantiehoos de
volgende ochtend op gang komt, zijn ze dan al een heel eind op weg. Met
een beetje geluk zijn ze al op het vakantieadres aangekomen.
Toch is het om verschillende redenen niet verstandig om 's nachts me
teen te vertrekken.
Na een werkdag bent u al enigszins vermoeid. Vervolgens brengen de
laatste voorbereidingen voor het vertrek altijd stress met zich mee. Als u
dan eenmaal op de weg zit, is de verleiding groot om lang achtereen door
te rijden, omdat het 's nachts zo lekker rustig is. Uw bioritme is er echter
niet op ingesteld om 's nachts actief te zijn. Het gevaar is dan ook niet
denkbeeldig dat u op een rustig moment in slaap sukkelt.
Begin daarom bij voorkeur aan een lange reis, als u goed bent uitgesla-
pen. Houdt u aan het bekende advies: "Twee uur rijden, een kwartier
rust". In dat kwartier alleen een kopje koffie in de auto drinken, is on-
voldoende om de volgende twee uur weer fit op weg te zijn. Gebruik de
ze 'rusttijd' actief. Even de spieren oprekken en de bloedsomloop stimu-
leren door een balletje te trappen, wat oefeningen te doen of gewoon een
klein stukje te wandelen.
Een prettige vakantie!

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

In verband met een buurtfeest is het Biesterveld ter hoogte van de huis-
nummmers 90 en 92 op 15 juni 2002 tot en met 16 juni 2002 van 10.00
tot 10.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

V -UNCTIEVERANDERING KOETSHUIS WIENTJESVOORT
f EN BOUWEN 56 WONINGEN VOORMALIG NEDAC-SORBO
TERREIN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend
van de volgende verzoeken om vrijstelling ex artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening:
l.van de heer J. Woudstra (van het bestemmingsplan "Wientjesvoort

1983") voor de verbouw en functieverandering voor kantoordoelein-
den van het koetshuis bij huize "Wientjesvoort" op het perceel Ruur-
loseweg 81;

2. van Reukers Vastgoedontwikkeling BV (van het bestemmingsplan "Vor-
den west en zuid 1992") voor de bouw van 56 woningen op het voor-
malig Nedac-Sorbo terrein aan de Nieuwstad, nabij de Vordense beek.

Ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vorden verlenen
burgemeester en wethouders inspraak en leggen de verzoeken met in-
gang van donderdag 20 juni tot en met woensdag 17 juli 2002 ter inzage
op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde
ning (koetshuis) en in de bibliotheek, gedurende de openingstijden.
Gedurende de termijn van ter-inzagelegging kunnen belanghebbenden
hun zienswijze (schriftelijk) aan hun college kenbaar maken.

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en
met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en woensdagmidddag van
14.00 uur tot 17.00 uur) over de verzoeken van gedachten wisselen met
ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Na afloop van de inspraaktermijn beslissen burgemeester en wethouders
over eventuele medewerking aan de vrijstellingsprocedures. Bij een posi-
tieve beslissing zullen zij hun voornemen dan met een ruimtelijke on-
derbouwing publiceren, waarbij een ieder opnieuw in de gelegenheid
wordt gesteld zijn/haar zienswijze kenbaar te maken.

NSPRAAK AANWIJZINGSPROCEDURE EX. ART. 3
MONUMENTENWET (KASTEEL VORDEN)

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (onderdeel van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) werkt aan een herziening
van de beschrijving van landgoederen, die in het verleden reeds als Rijks-
monument zijn aangewezen. De oude beschrijvingen blijken te summier
en onvolledig.

Voor buitenplaats "kasteel Vorden" is de nieuwe beschrijving nu gereed.
Deze beschrijving omvat naast het kasteel zelf (de Horsterkamp 8) ook
het koetshuis (de Horsterkamp 12), de boerderij (de Horsterkamp 14), de
woning/boerderij Vordensebosweg 5, andere bouwwerken, de tuin- en
parkaanleg, waterpartijen, zichtlanen, bos- en agrarische percelen en ge
deelten van de Vordensebosweg, de Schuttestraat, de Vordense beek en
de Veengoot.
De Rijksdienst startte voor dit gebied op 23 april jongstleden de aanwij-
zingsprocedure ex. artikel 3 van de Monumentenwet 1988. Sindsdien
geldt voor veranderingen aan gebouwen, bouwwerken, tuin- en land-
schapsstructuur binnen het aangewezen gebied een zogenaamde voor-
bereidingsbescherming. Dit betekent, dat voor die veranderingen vooraf
een monumentenvergunning moet worden aangevraagd.

Met ingang van donderdag 20 juni tot en met woensdag 17 juli aan-
staande ligt het voornemen tot aanwijzing van de Minister van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschappen bij wijze van inspraak voor een ieder ter
inzage op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelij-
ke ordening (koetshuis). U kunt gedurende deze periode uw zienswijze
kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. Zij zullen die ziens-
wijzen betrekken bij hun voorstel aan de gemeenteraad, die in het kader
van de procedure nog advies aan de Minister moet uitbrengen.
Eigenaren en anderszins zakelijk gerechtigden ontvangen afzonderlijk
schriftelijk bericht en krijgen de gelegenheid hun standpunt nader mon-
deling toe te lichten tijdens een hoorzitting.

PENING MILIEUSTRAAT

Op donderdag 20 juni aanstaande neemt de ge
meente in samenwerking met Super de Boer en
het afvalbedrijf Berkel Milieu een ondergronds
inzamelsysteem in gebruik voor diverse com-
ponenten van huishoudelijk afval. Dit gebeurt
op de parkeerplaats achter de supermarkt aan de
Dorpsstraat 18 te Vorden.

Dit systeem vervangt de bovengrondse opslag
van een aantal afvalcomponenten.

Deze ondergrondse systemen worden landelijk steeds meer toegepast.
Voordeel van dit systeem is dat veel minder zwerfvuil ontstaat rondom
die bakken.

De volgende componenten van het huishoudelijk afval kunt u in de ope
ningen van de ondergrondse containers deponeren:

- Glas:
2 containers voor drie kleuren glas, namelijk wit, bruin en groen;

- Oud papier:
Deze container vervangt de bovengrondse container van de Biljartver-
eniging K.O.T. U wordt uitdrukkelijk verzocht karton niet in die
container te deponeren, maar in de bedrij fskartoncontainer van
Super de Boer in de hoek van het terrein naast de Super;

- Kleding en schoeisel:
Deze container vervangt de bestaande bovengrondse Humana-contai-
ner;

- Drankkartons:
In deze container kunt u alle soorten drankpakketten inclusief folies
deponeren (geen oud papier). Ook kunt u daarin lege zuivelpakketten
kwijt.
Over de wijze waarop u deze pakketten in de containers kunt depone
ren, verwijzen wij u naar de foto's.

In de Supermarkt zelf is een zogenaamde Retourette ingericht, waar u
batterijen, cartridges, vleesschaaltjes en kleine electrische appara-
ten kunt achterlaten.

voor het al/erlaatste nieuws



'B OUWAANVRAGEN

Plaats Aanvrager inhoud datum ontvangst
Emmalaan l E. Bouwmeester veranderen en vergroten woning 07-06-2002
Vordensebosweg l M.W.C.T. Dierking bouwen kapschuur/ bergruimte 10-06-2002
Hoetinkhof 181 H.E. Messing vergroten bergruimte 12-06-2002
Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening in het koetshuis.

plaats
Almenseweg 17
Schoolstraat 9
Deldensebroekweg 13

kappen

plaats
Larenseweg 4

diversen

Plan het Joostink

Aanvrager
W.H. Wilgenhof
G.H. Sterringa
W.C. Zweverink

Aanvrager
mw. J.H. Voskamp-
van den Bogert

Sursum Corda

inhoud
bouwen dakkapel
intern veranderen woning
bouwen twee kapbergen en
vergroten machineberging

inhoud
vellen l kastanje

donateursactie op 25 juni 2002

vrijstelling

bouwen twee
kapbergen

herplantplicht
l kastanje
(maat 20-25)

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

afval apart fu
MOOIMEEGENOMENV*

EEN BET ER
M] EU BEGIN1
BIJ JEZELF

Vordens Tennispark
kampioen

"Examen-Stunt" VOV

Jongens kampioen Tweede
klasse landelijk Tennis.

VI.n.r.: Ben Wunderink, Ivar Bie
semaat, Rob Ilbrink, Tim van de
Berg.

Avondvierdaagse

Dat de "Vordense Ondernemers
Vereniging" behalve een goed
zakelijk contact tussen de le-
den ook als bestuur onderling
een waardevol contact heeft,
werd maandag weer eens dui-
delijk bewezen!

De dag waarop met name de pen-
ningmeester Henk Barends geen
tijd voor zijn bestuurlijke zaken
had, omdat dit de eerste werkdag
was op zijn nieuwe kantoor.
Opgeschrikt door een loeiende

sirene werd hij nog eens extra her-
innerd aan de lange procedure
van meer dan een jaar. Deze pro-
cedure betrof de regelgeving rond
te krijgen om de ruimte boven de
Tuunte in gebruik te kunnen ne-
men als administratiekantoor.
Om deze te laten voldoen aan de
normen van o.a. de gemeente &
brandweer is heel wat vooraf ge
gaan. Een reden voor zijn medebe
stuursleden om, vergezeld van een
sirene en een grote 'VOV-taart'
hem, zijn compagnon en zijn ad-

ministratieveteam leden te verras-
sen met deze grap.
Zo nodigden deze 6 personen zich
zelf uit om de omstreden ruimte
eens even feestelijk in te wijden.

Een term welke het vooruitstre
vende bestuur volledig maar al te
graag gebruikt was ook nu weer
zeer toepasselijk: Niet terug kijken
maar vooruit! Met goed overleg
kan er veel, op diverse terreinen.
En trouwens, "Ondernemen is im-
mers vooruitzien!"

Afgelopen maandag 17 juni is
de 35e avondvierdaagse van
start gegaan. Net als bij alle
voorgaande edities is de organi-
satie in handen van de gymver-
eniging "Sparta".

De deelnemers kunnen kiezen uit
twee afstanden 5 of 10 kilometer.
De eerste route is uitgezet in het
buurtschap Delden; dinsdag 18 ju-
ni is het Vordensebos en Kranen-
burg aan de beurt. Woensdag
wordt in de omgeving van Hack-
fort gelopen, terwijl op de slot-
avond in de naaste omgeving van
het dorp wordt gewandeld.

Op deze donderdagavond 20 juni
verzamelen de deelnemers zich bij
de school 't Hoge, waar het dwei-
lorkest "De Schaddestekkers" het
gezelschap een poos zal vermaken.
Hier worden tevens de medailles
uitgereikt. Daarna vindt met me
dewerking van de muziekvereni-
gingen "Sursum Corda" en "Con-
cordia" de intocht plaats.

De route ziet er als volgt uit: Het
Hoge, Raadhuisstraat, Nieuwstad,
Staringstraat, Pieter van Vollenho-
vestraat, Raadhuisstraat, Dorps-
straat, Insulindelaan, Kerkstraat,
Schoolplein openbare basisschool.

Projectweek school 't Hoge
De leerlingen van de basis-
school t Hoge houden tot en
met donderdag 20 juni een zgn.
projectweek. Dat houdt dat de
kinderen worden bezig gehou-
den met allerlei culturele acti-
viteiten.

Zo krijgen de leerlingen van groep
8 woensdag 19 juni bezoek van Jan
Dick die onlangs te zien was in het

.T.V. programma "Star Academy",

een programma voor jongeren die
graag carrière in de showbiz wil-
len maken.
Jan Dick zal samen met een aantal
leerlingen een toneelstukje instu-
deren dat dan later op de dag voor
het voetlicht zal worden gebracht.
Tevens zullen de kinderen van de
groepen l t/m 8 samen met de
leerkrachten, donderdagmorgen
20 juni sprookjes instuderen die
s'middags opgevoerd zullen wor-

den. Inmiddels heeft groep 3 in
het kader van de projectweek kun-
nen genieten van poppenkast.
De groepen 4 en 5 zijn naar de Ka-
pel in de Wildenborch geweest
waar troubadour Gery Groot
Zwaaftink een optreden voor hen
verzorgde. Dezer dagen brengen
groep 7 en 8 een bezoek aan de
Hanzhof te Zutphen waar ze een
kijkje achter de schermen mogen
nemen.



Spreekuur CDA (Advertorial)

CDA Vorden houdt maandelijks
een spreekuur. De eerstvolgen-
de keer is op maandag 24 juni
a.s.

De inwoners van Vorden worden
daarbij in de gelegenheid gesteld
om op een gemakkelijke wijze con-
tact te leggen met de leden van de
CDA-fractie voor vragen, opmer-
kingen of gewoon eens iets kwijt
te willen over gemeentelijke za-
ken. Iedereen die dat wil kan zich
tot de CDA-fractie wenden, hetzij
voor zichzelf danwei namens een

vereniging of instantie. Het is wen-
selijk, dat men zich van tevoren te-
lefonisch meldt, zodat er zonodig
nog wat kan worden voorbereid en
in ieder geval diegene van de CDA-
fractie aanwezig is, die het be-
treffende onderwerp in zijn por te
feuille heeft.

Het spreekuur is op maandag-
avond 24 juni a.s. op het Gemeen-
tehuis. Om u vooraf telefonisch te
melden dient u contact op te ne-
men met Ab Boers (fractievoorzit-
ter CDA).

Opbrengst collecte
De collecte van het Nationaal
Epilepsie Fonds - De Macht van
het Kleine - heeft in Vorden
3400 euro's (f 7492,61) opge-
bracht. Wichmond en Vierak-
ker brachten samen 702,42 euro
op.

»
De opbrengst van de collecte is be-
stemd voor de bestrijding van epi-
lepsie. Het geld wordt gebruikt
voor wetenschappelijk onderzoek,
voorlichtingsactiviteiten, het orga-
niseren van begeleide vakanties
voor mensen met epilepsie en in-
dividuele hulp.

In de week van maandag 3 juni tot
en met zaterdag 8 juni gingen in
heel Nederland 45.000 vrijwilli-
gers op pad om huis-aan-huis te

collecteren voor het Nationaal Epi-
lepsie Fonds. Het thema tijdens de
nationale collecteweek was: "Laat
haar niet vallen".
Epilepsie is een tijdelijke functie
stoornis in de hersenen. Het the
ma "Laat haar niet vallen" is een
oproep om mensen met epilepsie
te steunen. Die steun is nodig om-
dat mensen met epilepsie proble
men kunnen hebben op hun
werk, bij het vinden van een baan,
in het onderwijs of bij sport en
spel. Het is belangrijk dat iedereen
weet wat epilepsie is. Zodat ieder-
een goed kan reageren wanneer
hij of zij te maken krijgt met ie
mand die epilepsie heeft.

Hartelijk dank aan onze goede ge
vers en collectanten.

Zondag 23 juni de
Raboronde van Vorden
Ook dit jaar wordt er weer een
wielerronde van Vorden verre-
den, dit alles gebeurt weer in
plan Zuid.

Voorgaande jaren werd er een klas-
sieker verreden, nu zitten we weer
in het dorp zelf met een criterium.
De organiserende vereninging
RTV Vierakker/Wichmond heeft
dit jaar gekozen voor het z.g.n.
rondje om de kerk.
Het programma is 's middags als
volgt men begint met de Rabo dik-
ke banden race (een wedstrijd voor
de jeugd van 8 t/m 12 jaar)
De inschrijfformulieren voor deze
wedstrijd liggen bij de Rabobank
in de regio, ook kan de jeugd zich

opgeven bij Rudi Peters Tel 441678.
Ook kan er ingeschreven worden
een half uur voor aanvang van de
wedstrijd, bij de jurywagen.
De Raboronde van Vorden kent
verder het navolgende program-
ma: sportklasse B/veteranen B en
sportklasse A/veteranen A
Wil men de favoriete streekren-
ners zien kom hun dan aanmoedi-
gen.
Meerijden doet Andre Bargeman
uit Vorden, Reynold Harmsen uit
Wamsveld, Bart Besemer uit Leu-
venheim, en ook oud Vordenaar
Peter Makkink zal starten in deze
wedstrijd. Grote kanshebber in de
ze wedstrijd zal Dik Hoeve uit El-
burg zijn.

Sursum Corda
"zoekt" leerlingen
Na de vakantie start de Chr. Mu-
ziekvereniging "Sursum Corda"
weer met een nieuwe groep
leerlingen een blokfluitoplei-
ding.

Een goede opleiding is belangrijk
als basis voor de toekomst. Muziek
maken is niet alleen het kunnen
lezen van noten en het bespelen
van een instrument. Het gaat ook
om de techniek van goed ademha-
len, het gebruiken van je adem-
steun en het ontwikkelen van je
(muzikale) gehoor. Daarom beste
den we veel aandacht aan de op-
leiding en wordt deze ingevuld
door professionele docenten.
De blokfluitles is veelal een eerste
kennismaking met blaasmuziek.
Vanaf groep 5 kunnen de leerlin-
gen deze blokfluitlessen volgen.
De lessen worden ingevuld door
een professionele docent. De leer-
lingen worden lid van de vereni-
ging en leveren een bijdrage aan
de kosten van de lessen. Het doel is
natuurlijk het met plezier muziek
leren spelen, wat de leerlingen na
voltooiing van de tweejarige oplei-
ding hopelijk (op een ander ins-
trument) voortzetten bij de mu-
ziekvereniging.

Het kabouterorkest is voor de jon-
ge en beginnende muzikanten de
eerste kennismaking met samen
musiceren en (via het leerlingen-
orkest) de opstap naar het harmo-
nieorkest. Zoals de naam reeds
doet vermoeden , bestaat dit or-
kest alleen uit jeugd. Het leerlin-
genorkest is een vervolg op het ka-
bouterorkest. Hier spelen behalve
de leerlingen ook enkele "gerouti-
neerde" krachten mee (om een vol-
ledige bezetting te krijgen).

Om te laten zien hoe het er op de
ze lessen aan toegaat, houden we
een openbare repetitie (zie de ad-
vertentie). Voor uw kinderen, en
voor u, een uitstekende gelegen-
heid om te komen kijken en lui-
steren en eventueel informatie in
te winnen.
Muziek maken is een hobby voor
je leven, want het is niet aan leef-
tijd gebonden, dus wil je een ins-
trument (leren) spelen, kom dan
eens kijken en luisteren op de
openbare repetitie's.

Voor meer informatie kan men
contact opnemen met Erik ter
Beest of één van de andere be
stuursleden. Zie ook de Contactjes

Nooit meer olie
crisis?
Eind 1998 kostte een vat ruwe olie
ongeveer USD 10. In iets meer dan
eenjaar tijd steeg de olieprijs naar
USD 32 (begin maart 2000). In het
nog niet zo verre verleden zou een
verdrievoudiging van de olieprijs
in zo korte tijd onmiddellijk als
een 'oliecrisis' zijn bestempeld.
Van een crisisstemming was in
2000 echter nauwelijks sprake. Dit
in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
jaren 1973-1974, toen een plotse
linge stijging van de olieprijs en
dreigende brandstoftekorten in
Nederland leidden tot de invoe
ring van een 'autoloze zondag'.
Deze periode is de geschiedenis

ingegaan als de tijd van de 'eerste
oliecrisis'. Een 'tweede oliecrisis'
volgde in 1997-1980. Een derde
periode van snelle prijsstijgingen,
tien jaar later, betekende in de
Verenigde Staten het begin van
een economische recessie, maar in
Europa waren de gevolgen minder
dramatisch. De prijsschok van
1990 wordt hier dan ook niet
beschouwd als het begin van een
echte oliecrisis Toch was de abso-
lute stijging van de olieprijs in
1990 sterker dan in 1973-1974 en
1979-1980. Waarom wordt in het
geval van de olieprijsstijgingen
van de jaren '70 wel altijd over
oliecrises gesproken, terwijl tegen-
woordig niemand meer over een
crisis spreekt als de olieprijzen
sterk stijgen?
De belangrijkste reden voor dit
verschil in beleving is dat we het
tot nu toe alleen hebben gehad
over olieprijzen in 'absolute' of
'nominale' dollars. Wanneer we
deze prijzen corrigeren voor infla-
tie, blijkt dat in 'reïle' dollars de
prijsstijgingen van de laatste jaren
in het niet vallen bij de 'crisis'-stij-
gingen van de jaren '70. Doordat
de prijzen van veel producten en
diensten in de tussentijd harder
zijn gestegen dan die van olie, is
olie nu een relatief goedkoop pro-
duct geworden. Bovendien zijn er
steeds meer vervangende produc-

ten voor olie beschikbaar en is nu
in de meeste westerse economieën
dienstverlening een belangrijkere
sector dan de industrie. Daarmee
is het belang van olie, dat vooral in
de industrie gebruikt wordt,
steeds kleiner geworden. Tenslotte
waren de olieprijsstijgingen van
de jaren '70 (en ook die van 1990)
mede het gevolg van oorlogen en
revoluties in het Midden-Oosten,
zodat ook al om die reden meer
sprake was van een crisissituatie.
De hoge prijzen van de afgelopen
jaren zijn niet zozeer het gevolg
van een dergelijke crisissituatie,
maar vooral van een combinatie
van effectief optreden van OPEC
(strikt vasthouden aan productie
quota houdt de prijs hoog) en een
tijdelijk hogere vraag naar olie
door de ongekend lange periode
van hoogconjunctuur in zowel de
Verenigde Staten als in Europa.
Naarmate de wereldeconomie ver-
slechtert, wordt de kans op een
echte oliecrisis steeds kleiner.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
RobJonker
Henk Kreeftenberg
Caroline van den Vlekkert

AMI kappers Vorden
geheel vernieuwd

Op donderdagmiddag 13 juni
heeft AMI kappers zijn deuren
heropent. De kapsalon is
drieëneenhalve dag gesloten
geweest vanwege een grondige
verbouwing en is hierbij geheel
vernieuwd. Ook in Vorden is ge-
bruik gemaakt van het nieuwe,
zelf ontwikkelde, interieur van
AMI kappers.

HEROPENING
De dames, werkzaam in de kapsa-
lon, zijn in hun nopjes met de ver-
nieuwde kapsalon. In een nieuwe
en inspirerende werkomgeving
staan zij klaar om de klant met
veel enthousiasme te ontvangen.
In de maand juni serveren zij iets
lekkers bij de koffie om samen
met de klant het nieuwe interieur
te kunnen bewonderen.

Hier laten zij het natuurlijk niet
bij, de klant ontvangt in de maand

juni ook nog eens een korting van
10% op alle behandelingen.

RUIMERE OPENINGSTIJDEN,
MET EN ZONDER AFSPRAAK
Bij de heropening zullen tevens de
openingstijden worden verruimd.
De kapsalon zal tussen de middag
niet meer worden gesloten. Hier-
door zal de kapsalon dagelijks Met
of zonder afspraak, zoals bij elke
AMI kappers salon is de klant ook
bij AMI kappers Vorden altijd wel-
kom. Iedereen: man, vrouw, jong
en oud kan bij AMI kappers te-
recht.

KENMERKEN AMI KAPPERS
Het nieuwe interieur sluit uitste
kend aan bij de professionaliteit
die AMI kappers, met 21 vestigin-
gen in (Oost) Nederland, uitstraalt.
Deze professionaliteit uit zich ver-
der in een eigen opleidingstraject,
waarin het personeel wordt ge-
traind in de nieuwste technieken

en producten. Daarnaast ken-
merkt AMI kappers zich door elk
jaar een eigen haarmodelijn uit te
brengen. In combinatie met deze
exclusieve haarmodelijn kan de
klant profiteren van diverse aan-
trekkelijke acties.

DE AMI KAPPERS
BEAUTYCARD
De dienstverlening bij AMI kap-
pers gaat verder, naast een heerlijk
vers kopje koffie en de persoonlij-
ke aandacht van onze kapsters
biedt de Beautycard van AMI kap-
pers de klant iets extra's. De Beau-
tycard is een ticket naar de salon,
shows en internetservice, waarbij
de klant extra voordeel geniet.

De door de klant gespaarde pun-
ten kunnen worden ingewisseld
voor korting op professionele kap-
persproducten met daarnaast voor
korting op verschillende wisselen-
de behandelingen.



Als u de ouder wordende
medemens in uw omgeving
een warm hart toedraagt,
wordt dan vrijwilliger bij:

Bezoek en Oppas Service
Vordert

De Bezoek en Oppas Service (BOS) Vorden is een
vrijwilligersorganisatie die zich met een team van
vrijwilligers wil inzetten voor dementerenden,
chronisch zieken en gehandicapten. De vrijwilli-
gers bieden hulp in de thuissituatie, ontlasten de
mantelzorger en ondernemen activiteiten met de
cliënt.
De Bezoek en Oppas Service organiseert regelma-
tig bijeenkomsten voor haar vrijwilligers waar er-
varingen worden uitgewisseld en saamhorigheid
en gezelligheid hoog in het vaandel staan. Zij
wordt hierin ondersteund door de Vrijwillige In-
tensieve Thuiszorg (VIT) Oost-Gelderland en
Stichting Welzijn Ouderen Vorden.
Om de zorg goed te kunnen coördineren en het
team te begeleiden, zijn wij op zoek naar een:

vrijwillig coördinator

Uw werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• huisbezoeken afleggen, de hulpvraag in kaart

brengen, intakegesprekken houden
• begeleiden en coachen van vrijwilligers
• een sfeer van saamhorigheid en gezelligheid we-

ten te creëeren binnen het team
• contacten onderhouden met ondersteunende

organisaties
• mede organiseren van themabijeenkomsten en

vrijwilligersoverleg.

Als u beschikt over vrije tijd, enthousiast bent en
mensen weet te motiveren en stimuleren, bent u
wellicht onze nieuwe coördinator!

Tevens zijn wij op zoek naar vrijwilligers die het
team willen komen versterken.

U krijgt er ook wat voor terug:
U ontmoet nieuwe mensen, bent bezig buitenshuis
en met de hulp die u biedt, brengt u de zon in het
leven van uw medemens.
Naast een goede onkostenregeling biedt de Bezoek
en Oppas Service in samenwerking met de VIT
Oost-Gelderland cursussen aan voor u en vrijwilli-
gers"

U krijgt er ook wat voor terug:
Neem dan contact op met VIT Oost-Gelderland,
tel. (0544) 48 18 21
E-mail: info(o)vitoost-gelderland.nl

Óf Stichting Welzijn Ouderen
Vorden,
mevrouw L. van Uden,
tel. (0575) 55 34 05
E-mail: swovorden@hetnet.nl
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H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Toer naar de boer
Zorg- Recreatie-boerderij

Hoogstraat 46, 7227 NJ Toldijk, tel. (0575) 45 13 05

Terras - Mini-Camping

In de Week v. h. Platteland nodigen wij u uit op ons gevarieerd
bedrijf. Ongekende mogelijkheden. Ouderwets gezellig.

Zaterdag 22 juni van 10.00 - 18.00 uur
Woensdag 26 juni van 12.00 - 18.00 uur

Geniet mee van de natuur en het vee.
Er zijn zoveel spelen dat niemand zich zal vervelen.

En op het terras overdenken hoe heerlijk het hier was!

U bent hartelijk welkom !

11Noaberhulpii

BIJ STERN/EISI THUIS

Bij ons is plaats voor:

Steeds vaker willen stervenden de laatste periode van hun leven doorbrengen in hun eigen ver-
trouwde omgeving.
Vanzelfsprekend helpen familie en vrienden zoveel ze kunnen. Maar de verzorging kan zwaar zijn.

Dan kan 'Noaberhulp' de helpende hand bieden
De Stichting Terminale Thuiszorg 'Noaberhulp' is een vrijwilligersorganisatie.
Vrijwilligers maken naast hun dagelijkse bezigheden tijd vri j voor begeleiding van stervenden.
De circa 25 vrijwilligers worden ondersteund door twee coördinatoren.
Alle inwoners van de gemeenten Zutphen, Warnsveld, Gorssel, Vorden, Lochem. Steenderen en
Brummen komen in principe voor hulp in aanmerking.

Vanwege het vertrek van een functionaris zi jn wij tevens op
zoek naar een kandidaat voor de functie van

vrijwilligers m/v
coördinator
(12-24 uur per week)

v/m

die bereid zijn om één nacht of twee dagdelen per week be-
schikbaar te zijn voor waak- en oppasdiensten bij terminaal
zieke mensen thuis.

De belangrijkste taken van de vrijwilliger zijn:
* waken of aanwezig zijn ter vervanging of ondersteuning van

de mantelzorg
* licht verzorgende taken ter verhoging van het comfort van

cliënt of mantelzorg
* emotionele ondersteuning van cliënt of mantelzorg
* informatieve ondersteuning.

Wat wij vragen
Het werk vraagt veel inzet en een grote betrokkenheid. Dat al-
leen is echter niet voldoende. Er worden ook andere capaci-
teiten gevraagd, zoals:
* evenwichtig zijn, kunnen omgaan met verdriet, pijn en

lijden
* de emoties van anderen niet mee naar huis nemen
* paniekbestendig
* verwerkte ervaringen met sterfgevallen
* open houding: vertrouwen kunnen geven en ontvangen
* kunnen luisteren.

Watwi bieden
Het be angrijkste is dat het werk voor Noaberhulp een uiterst
zinvolle tijdsbesteding is. U kunt heel veel voor mensen bete-
kenen. Verder bieden wi j ;
* een introductiecursus en intensieve begeleiding door de

coördinatoren
* een leuke groep enthousiaste collega-vrijwilligers die blij

zi jn met uw komst
* een thema-avond en een koffieochtend per maand.

Inlichtingen
Belangstellenden kunnen nadere informatie verkrijgen bij
onze coördinator Ria Teunissen: (0575) 44 20 75.

Onze beide coördinatoren zijn voor 12 uur per week in dienst
van de stichting.

De belangrijkste taken van de coördinator zijn:
* werving, selectie, training en begeleiding van vrijwilligers
* zorgverlening (intake, begeleiding en evaluatie)
* organisatie (planning en afstemming)
* onderhouden van contacten met andere organisaties.

Functie-eisen
* door opleiding en ervaring functionerend op HBO-niveau
* affiniteit met, Kennis van en ervaring met terminale zorg
* kennis van de gezondheidszorg
* affiniteit met, kennis van en/of ervaring met vrijwilligerswerk
* vaardigheid in het omgaan met emoties van patiënten,

familie, vrijwill igers en zichzelf.
* zelfstandigheid, tactisch kunnen optreden en besluit-

vaardigheid
* vaardigheid in het voeren van gesprekken en houden van

voordrachten
* in het bezit z i jn van een rijbewijs en de beschikking hebben

over een auto

Arbeidsvoorwaarden
Noaberhulp hanteert de CAO Thuiszorg. Salarisschaal 8.

Procedure

Nadere inlichtingen worden verstrekt door de secre-
taris, Mevrouw H. Lichthart, tel. (0575) 51 26 58.

Uw brief met cv kunt u tot uiterlijk 12 juli a.s. sturen
aan het bestuur van de Stichting Terminale Thuis-
zorg, p/a Achterhoven 3, 7205 AH Zutphen.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken zal zo mogelijk
plaatsvinden in week 29

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOYAfi

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

Kijk voor meer nieuws op:
iviviv.confacf.nf

Voor ons ambachtelijk slagersbedrijf zoeken wij
op korte termijn een enthousiaste

winkelbediende (v)
parttime

Wij bieden je een zelfstandige baan in een.
prettige en moderne werkomgeving, met volop

mogelijkheden om jezelf te ontplooien.

Stuur uw schriftelijke sollicitatie naar:

Slagerij Driever
Zutphen-Emmerikseweg 131, 7223 DC Baak.

Inlichtingen: telefoon (0575) 44 12 62

SCHOENMODE
Beatrixplein 6, 7031 AJ Wehl
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF



Op zaterdagavond 29 juni

Zomeravondconcert door het
"VORDENS MANNENKOOR"

Toernooi sv Ratti

Regelmatig stelt het "Vordens
Mannenkoor" de Vordense be-
volking in de gelegenheid te lui-
steren naar prachtige mannen-
koor muziek.

Zoals vorig jaar bijvoorbeeld, toen
ze een lustrumconcert (65 jaar
jong) hadden georganiseerd, waar-
aan o.a. de bekende pianist Jan
Vayne zijn medewerking verleen-
de.
In dat zelfde jubileum jaar werd er
door het "Vordens Mannenkoor"
ook een cd opgenomen en uitge-
geven!
2002 een jaar met nieuwe moge
lijkheden en uitdagingen!

Mensen die op maandagavond
langs het "Dorpscentrum" wande
len of daar moeten zijn, worden
verrast door de klanken van een
intensief studerend "Vordens Man-
nenkoor". Op dat moment hoort
men ook al de klanken van prach-
tige kerstliederen!
Dat moet ook wel, omdat het "Vor-
dens Mannenkoor" in de maand
december de bevolking van Vor-
den een bijzonder goed kerstcon-
cert wil presenteren. Een kerstcon-
cert dat groots wordt opgezet en
anders zal klinken dan voorgaan-
de j aren!
Voordat men kan genieten van het
in de maand december te houden

kerstconcert, wil het "Vordens
Mannenkoor" iedereen uitnodi-
gen tot het bijwonen van een "Zo-
meravondconcert" op zaterdag-
avond 29 juni a.s. in het "Dorps-
centrum".
De toegang is gratis en men krijgt
van het "Vordens Mannenkoor"
ook nog een gratis consumptie
aangeboden!
Aan dit "Zomeravondconcert" zal
verder medewerking worden ver-
leend door het in Vorden en om-
streken bekende kinderkoor "De
Kerkuiltjes" uit Vorden en de uit
19 personen bestaande Egerlan-
dermuziek spelende "leselkapel"
uit Doetinchem.

Hoofdprijs winnaar bij Kluvers

Bij Dobey Kluvers dierenspeci-
aalzaak is een hoofdprijs geval-
len in de landelijke vogeltjes-
telwedstrijd.

Deze wedstrijd was uitgeschreven
door het Dobey hoofdkantoor in

Tiel. De consument kon uit de fol-
der een aantal vogeltjes gaan tel-
len, om deze vervolgens op een
knipbon in te vullen en in te leve
ren bij Kluvers.
Adri van Ark van Kluvers Vorden
heeft afgelopen donderdag de

hoofdprijs aan Sjoerd Jansen uit
Vorden overhandigd.

Regelmatig zijn er van deze acties
bij Dobey Kluvers, dus doe mee ...
en je ziet . . . ook in Vorden vallen
hoofdprijzen.

Zaterdag 8 juni, vandaag is de
beurt aan de D jeugd.

Er waren zoveel aanmeldingen dat
men zowel een D-morgen als een
D-middag had georganiseerd.
Al met al een grote drukte rond-
om het veld.
Wederom kwamen alle teams op-
dagen en er werd fanatiek gestre
den in 3 poules van elk 4 elftallen.
Na de kruisfinales en finales wer-
den de prijzen als volgt verdeeld:
Ie prijs, aangeboden door de fir-
ma Sueters: Eendracht Dl
2e prijs, aangeboden door Fashion
Corner: Victoria BoysDl
3e prijs, aangeboden door Shoar-
ma Asya: Apeldoornse Boys Dl
4e prijs, aangeboden door van Zee
burg-Visser: AVW66 D3
De fairplay beker, aangeboden
door Antiek en Curiosa Kerkstraat
17 werd toegekend aan Colmscha-
te D4, ze kregen het hoogste aan-
tal punten van de scheidsrechters
maar ook op een andere manier
hadden ze het verdiend: zij had-
den namelijk slechts 7 spelers
maar kwamen toch op het toer-
nooi. Doetinchem wa"s zo sportief
om enkele speelsters aan hen uit
te lenen zodat ze toch op volle
sterkte konden meedoen.
Voor en tijdens de prijsuitreiking
van het ochtendprogramma kwa-
men de teams voor het middag-
programma al binnen zodat we
rond 13.30 uur verder konden. En-
kele teams waren wat verlaat om-
dat ze de omleiding rond Voorst
moesten nemen of juist wel via
Voorst kwamen en daar in de file
stonden.
Met wat aanpassingen in het pro-
gramma kon men toch het tijds-
schema redelijk aanhouden hoe
wel het in de kruisfinale en finale
wel uitliep omdat daar de enkele
wedstrijden moesten worden be
slist door middel van strafschop-
pen.
De prijzen werden als volgt ver-
deeld:
Ie prijs, aangeboden door Party

restaurant 't Olde Lettink: Keyen-
borgDl
2e prijs, aangeboden door drukke
rij Weevers: AZC Dl
3e prijs, aangeboden door Beef-
tink grondverzet: WVC Winters-
wijk D2
4e prijs, aangeboden door Jansen
Metaal Vorden: Arnhem D2
De meeste punten voor de fair-
playbeker werden gegeven aan
Ratti Dl, ook hier waren we als
commissie om een andere reden
blij mee. Ratti stond alleen op het
ochtendtoernooi gepland maar
omdat er 's middags een team
uitviel speelden ze ook mee in het
middagprogramma!

Zondag 9 juni, de laatste dag
van het drie weekenden toer-
nooi op het Ratti terrein.
Zoals op alle voorgaande dagen
ook nu weer een stralende zon bo-
ven de velden.
De elftallen hadden veel publiek
meegenomen zodat het wel een fa-
miliedag leek!
Ruurlo 7, 8 en 9 kwamen traditie
getrouw op een alternatieve ma-
nier in de Kranenburg, het ene elf-
tal met de kampioenswagen van
Ruurlo (een tot barwagen omge-
bouwde giertank waarmee ook de
aanwezige kinderen een ritje
mochten maken) en de andere 2
elftallen in een (vee?)wagen achter
de trekker.
Om 15.00 werden de prijzen als
volgt verdeeld:
Ie prijs aangeboden door Super de
Boer: Ruurlo 8 en het Mix-team
2e prijs aangeboden door Bleum-
ink Profil: Mix-team en Ruurlo 8..
Het mix-team gunde de overwin-
ning aan Ruurlo 8 waarna Ruurlo
8 besloot dat het een gedeelde Ie
plaats werd.
3e prijs aangeboden door Theo
Schotsman klussenbedrijf: Colm-
schate 12
De fairplaybeker, aangeboden
door Drankenhandel Eijkelen-
kamp/Onstenk werd toegekend
aan: DW 6.

Ruimte voor bijstellingen
voor 'Beterwater!'?
Het 'Jaarverslag 2001' van Wa-
terbedrijf Gelderland is zojuist
verschenen. Onze werkgroep
heeft het uiteraard direct van a
tot z gelezen want nu zal er
toch eindelijk aandacht wor-
den besteed aan het grote pro-
bleem van het veel te harde wa-'
ter dat in deze regio wordt gele-
verd. En aan de ellende die in
veel gezinnen wordt veroor-
zaakt door extra kosten, werk
en ergernis die door deze slech-
te waterkwaliteit ontstaat.

Vergeet u het maar! In de zestig pa-
gina's die het jaarverslag telt staat
welgeteld één keer het woord
'zacht water'. We citeren een uit-
spraak onder de kop: De basis voor
een gezonde toekomst. Daar le-
zen we: 'In ons Investeringsplan
(TMTP) wordt, aangegeven hoe
verdere kwaliteitsverbeteringen
(zacht water) doorgevoerd zullen
worden'. Einde citaat.
Met andere woorden: verbetering
van de kwaliteit van het geleverde
water is geen urgent probleem.
Het hoeft kennelijk ook niet, want
trots wordt op pagina 31 vermeld
dat er grote waardering was voor
het Gelderse Waterbedrijf'voor de
kwaliteit en klantgerichtheid van
haar procesopbouw'. Je vraagt je
wel af hoe de universiteit van Nij-
enrode bij het uitreiken van deze
CRM-award tot deze conclusie is
gekomen. In elk geval niet door in-
formatie in te winnen bij de afne-
mers van het water van de Gelder-
se waterleiding.
Is er dan geen enkele hoop dat we
op redelijker termijn dan het jaar

2007 van deze kalkplaag worden
verlost? Toch wel, want in hetzelf-
de jaarverslag staat op pagina 13
een alinea die hoopgevend is. On-
der de kop 'Beleid op lange ter-
mijn' staat:
'Uitgangspunt voor het Lange Ter-
mijn Plan Drinkwater (LTP-D) is de
balans tussen de wensen van de
klant, de wensen en eisen van de
natuurlijke omgeving en de voor-
waarden voor een economisch ge
zonde bedrijfsvoering. Het is na-
drukkelijk een dynamische balans
die binnen kaders ruimte biedt
voor bijstellingen gedurende de
looptijd van het plan'.

Uiteraard heeft onze werkgroep
het hierboven genoemde investe-
ringsrapport opgevraagd en zullen
we het bestuderen. Intussen ho-
pen we dat u intussen, als u dat
nog niet hebt gedaan, een klaag-
brief wilt schrijven met uw grie-
ven tegen het aan de inwoners van
Vorden geleverde water (model-
brieven vindt u in de hal van Su-
per de Boer en van de Openbare Bi-
bliotheek plus een bus om uw
brief in te deponeren. In Wich-
mond en Vierakker liggen de brie-
ven bij Bakkerij Besseling in de
Dorpsstraat nr 6. Want hoe meer
reacties hoe beter.

Ook uw storting van een beschei-
den bedrag op de rekening van 'Be-
terwater!' (dat is RABO-rekening-
nummer 32.74.818.03) zullen we
hard nodig hebben om onze actie,
ook met medewerking van de in-
woners van andere Gelderse ge
meenten, voort te kunnen zetten.



Dat doet drukwerk

alleen indien er alle

aandacht en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

hand in hand gaan en

ingespeeld wordt op de

specifieke wensen

van u!

Wij maken in het oog

springend drukwerk en

het is steeds weer een

- uitdaging

om kennis en

vakmanschap om te

zetten in een

uitstekend

drukke r i j Weevers

Vorden
Nieuwstad 30, 7251 AH

Postbus 22, 7250 AA
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

ISDN 555678
E-mail:

weevers@weevers.nl
http://www.weevers.nl

voor het vak:

metselaar
timmerman
werkplaatstimmerman
restauratie timmeren of metselen
voeger
tegelzetter

De opleidingsbedrijven NVOB Opleidingsbedrijf "De Achterhoek" en
SWV "De Bouwopleiding" Oost-Gelderland verzorgen de opleidingen in de

bouw voor ruim IOO aangesloten bouwbedrijven.

De deelnemer aan een opleiding in de bouw krijgt bij aanvang al een baan-
garantie die 4 jaar kan gelden, $ dagen loon en een
professionele begeleiding.

Heb je interesse in een gedegen opleiding met de zeker
heid van een arbeidsplaats én heb je of behaal je een
VMBO, HAVO, MAS, of gelijkwaardigdiploma, neem
dan contact op met:
NVOB OpIeidingsbedrijS "De Achterhoek"

Bosberg 21, -7271 LE Borculo,

tel: OS45- 374777
E-mail: nvob@worldonline.nl

Website www.nvob-achterhoek.nl

SWV "De Bouwopleiding" Oost Gelderland
A. Schweitzerstraat 27, - 7131 PC Lichtenvoorde,

tel: 0544-376186
E-mail: info@bouwopleidiifg-og.nl
Website: www.bouwopleiding-og.nl

Werkgebied: Borculo, Eibergen, Lochem, Ruurlo, Neede, Vorden,
Aalten, Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde en Winterswijk

Ook als je de huidige opleiding niet met een diploma afsluit, vakvreemd bent
of omscholing wilt, zijn er mogelijkheden voor een opleiding in de bouw.

Bezoek onze "website voor meer informatie !

Volgend jaar waarschijnlijk opnieuw gratis rijadviezen

Oostelijke automobilist scoort voldoende
Het rijvaardigheidsniveau van
de automobilisten in Oost-Ne-
derland ligt gemiddeld op een
voldoende. Dat is gebleken uit
een kleine driehonderd testrit-
ten die op zaterdag 8 juni
plaatsvonden in Arnhem, En-
schede en Zwolle.

De ritten werden afgenomen door
examinatoren en rij opleiders tij-
dens een open dag in het kader
van het 75-jarig bestaan van het
Centraal Bureau Rijvaardigheids-
bewijzen (CBR).
De meeste aanbevelingen van de

examinatoren en rijopleiders gin-
gen over het afslaan, kruispunten
en het in- en uitwegen. Daarbij
was vooral het kijkgedrag voor ver-
betering vatbaar. Zo werd de zoge-
heten dode hoek nogal eens verge-
ten bij het rechts afslaan. Verder
lag de snelheid in een aantal ge
vallen te hoog bij het naderen van
kruispunten.

Heel wat minder was het gesteld
met de theoretische kennis. Van
de 250 deelnemers aan de ver-
keerstheorietest slaagde slechts 25
procent. De gemaakte fouten be
. troffen vaak de voorrangsregels.

ELKE TIEN JAAR VRIJWILLIG
Gezien de vele veiligheidsadvie
zen, de lage scores bij de theorie
tests en de enthousiaste reacties
van de deelnemers is regio Oost
van het CBR van plan de rijadvie
zen en de theorietests volgend jaar
voort te zetten. De regio bestaat
dan tien j aar.

In totaal meldden zich vandaag en
de afgelopen twee zaterdagen bij
zestien examencentra door het hè
Ie land vijftienhonderd bestuur-
ders voor een gratis rij advies en
bijna tweeduizend voor een theo-
rietest. De vrijwillige rijadviezen

bleken een probaat middel om
routinefouten bij ervaren rijbe
wijsbezitters te corrigeren.
Het CBR pleit al jaren voor een vrij-
willig rijadvies, eens per tien jaar,
en een toets van de theoriekennis.
Naar verwachting kan het aantal
ongelukken, bijna-ongelukken en
gevaarlijke situaties daarmee in-
grijpend worden verlaagd. Bij erva-
ren bestuurders ontstaan routine
fouten die soms tot gevaarlijke si-
tuaties kunnen leiden. Daarnaast
verwatert de kennis van verkeers-
regels en veranderen regels waar-
van veel verkeersdeelnemers niet
op de hoogte zijn.



KERMIS KEIJENBORG 2002 Toelichting Kermisprogramma 2002
VRIJDAG 21 JUNI:
18.00 uur: KERMISATTRACTIES open.

19.30 uur: "kleintje kermis" (klootschiettoernooi) bij Party Restau-
rant "De Smid".

21.00 uur: dansgelegenheid FEESTTENT op het kermisterrein m.m.v.
de formatie "Gold Stars".

ZATERDAG 22 JUNI:
14.00 uur: KERMISATTRACTIES open.

17.00 uur: openluchtmis in de binnentuin van Zorgcentrum "Maria
Postel" (mits de weersomstandigheden het toelaten). Bij
minder gunstige weersomstandigheden wordt uitgeweken
naar de "St. Jan de Doper" kerk.

18.00 uur: muzikale rondgang van het Schuttersgilde "St. Jan" door
Keijenborg.

21.00 uur: DANSGELEGENHEID
FEESTTENT kermisterrein m.m.v. de formatie "Train
band".
Zaal "DE SMID" m.m.v. het duo "Penotti".
(entreeprijs € 7,- per persoon, geldig voor beide zalen)

ZONDAG 23 JUNI:
11.00 uur: KERMISATTRACTIES open.

12.00 uur: bebouwde kom van het dorp wordt afgesloten voor al het
gemotoriseerde verkeer.

12.30 uur: opstellen van de kermisoptocht in de Pastoor Thuisstraat
en de Geltinkweg.

13.30 uur: muzikaal intermezzo door showband "H.M. van der
Zandt" uit Velp vóór de aanleunwoningen van Zorgcen-
trum "Maria Postel" aan de Pastoor Thuisstraat.

13.50 uur: openingstoespraken door de voorzitter van het Schutters-
gilde "St. Jan" dhr. W. Hesselink en door een afgevaardigde
van het gemeentebestuur vanaf het bordes van genoemde
aanleunwoningen aan de Pastoor Thuisstraat.

14.00 uur: AFMARS van de 37e KERMISOPTOCHT.

15.15 uur: VAANDELHULDE voor alle aanwezigen m.m.v. Schutters-
gilde "St. Jan" en Harmonie "St. Jan" uit Keijenborg in de
binnentuin van Zorgcentrum "Maria Postel".
Tevens een optreden van showband "II.M. van der Zandt"
uit Velp.

15.30 uur: EREWIJN" (uitsluitend voor genodigden) in de recreatie-
zaal van Zorgcentrum Maria Postel". Tevens huldiging ere-
leden van het Schuttersgilde.

18.00 uur: PRIJSUITREIKING van de kermisoptocht bij Gasterij "De
Eikeboom".

KERMISZONDAG_GEHELE.DAG DANSGELEGENHEID:

FEESTTENT op het kermisterrein m.m.v. de formatie "Never Mind"
Zaal "DE SMID" m.m.v. de formatie "Climax"
Gasterij "DE EIKEBOOM" m.m.v. de formatie "Warrig" (van

af 19.00 uur)

MAANDAG 24 JUNI:
08.00 uur: REVEILLE (Keijenborg ontwaakt).

08.45 uur: muzikale rondgang van het Schuttersgilde en Harmonie
"St. Jan" door Keijenborg.

09.00 uur: VAANDELHULDE voor alle ereleden en genodigden vóór
dorpshuis "De Horst".

09.10 uur: welkomstwoord door de voorzitter van het Schuttersgilde
"St. Jan" dhr. W. Besselink.

09.30 uur: aanvang VOGELSCHIETEN en JEUGD-VOGELSCHIETEN
op het voormalige schoolplein (achter dorpshuis "De
Horst") aan de Kerkstraat.

10.00 uur: aanvang VOGELKNUPPELEN, BOOGSCHIETEN, DARTS
en BOLEROGOOIEN.

11.00 uur: KERMIS-ATTRACTIES open.

12.30 uur: afmars van het Schuttersgilde en de Harmonie "St. Jan"
voor het ophalen van het oude en het nieuwe koningspaar
- huldiging en installatie van het nieuwe koningspaar en

jeugdkoning(in) door pastoor Jacobs vóór de pastorie
- vaandelhulde voor het nieuwe koningspaar, jeugdkó-

ning(in) en alle aanwezigen, eveneens vóór de pastorie.

14.00 uur: PRIJSUITREIKING van de volksspelen in of achter dorps-
huis "De Horst".

KERMISMAANDAG GEHELE DAG DANSGELEGENHEID:

FEESTTENT op het kermisterrein m.m.v. de formatie "Never Mind"
Zaal "DE SMID" m.m.v. de formatie "Climax"

Het bestuur en een groot aantal
leden van het Schuttersgilde
"St. Jan" in Keijenborg zijn al
weken druk in de weer i.v.m. de
organisatie van de jaarlijkse
kermis.

Men heeft ze vast en zeker al zien
staan. De grote reclameborden bij
de invalswegen naar Keijenborg
die u attenderen op de komende
kermis.

Een jaarlijks ontmoetingsfeest,
vlak voor de vakantieperiode, voor

alle dorpsgenoten en oud-dorpsge-
noten in Keijenborg.
Voor het eerst zal er dit jaar een
feesttent op het kermisterrein ge
plaatst worden die door café / bar
Winkelman beheerd zal worden,
hierdoor is het café en de zaal van
Winkelman gesloten.

Traditiegetrouw zullen binnen-
kort weer een groot aantal attrac-
ties op- en nabij het Booltinkplein
worden opgebouwd en deze zul-
len tijdens de kermis worden
opengesteld.

Dit jaar hebben wij contractueel
weten vast te leggen:

Autoscooter. Boksbal, Bulldo-
zerschuivenspel, Bussensport,
Cake-walk, Disco-train (snel-
heidsmolen), Draaimolen, Foto-
schietsalon, Grabbelton/Ballon-
nen, Lucky duck, Kop van
Jut, Lucky cranes, Lijntrek-spel,
Mini-cars, Nougat/suikerwer-
ken, Oliebollen/gebakkraam,
Suikerspin/popcorn, Vis/snack-
stand en IJsverkoop.

KERMISVRIJDAG 21 JUNI:
5e "Kleintje Kermis" bij Party
Restaurant "DE SMID".
Dit is een "klootschiettournooi"
voor straten, buurten, vrienden en
vriendinnen, families, bedrijven
etc.
Per team 4 a 5 personen, inschrij-
ven bij Party Restaurant "De
Smid".
Aanvang 19.30 uur. De kosten be-
dragen € 5,50 per persoon.
Voor de deelnemers is er na afloop
onbeperkt karbonades eten van de
barbecue.
Dansgelegenheid in de feest-
tent op het kermisterrein.
Hier zal vanaf 21.00 uur de kermis
worden ingeluid m.m.v. de forma-
tie "Gold Stars".

KERMISZATERDAG 22 JUNI:
Om 17.00 uur zal -mits de weer-
somstandigheden gunstig gezind
zijn- de Eucharistieviering plaats-
vinden in de binnentuin van Zorg-
centrum "Maria Postel".
Bij minder gunstige weersomstan-
digheden wordt uitgeweken naar
de "St.Jan de Doper" kerk.
Hierbij zal het voltallig Schutters-
gilde "St. Jan" in uniform aanwe-
zig zijn.
Genoemde Eucharistieviering
wordt mede opgedragen voor
de leden, alsmede voor alle
overleden leden van het Schut-
tersgilde "St. Jan".
Na de kerkdienst maakt het Schut-
tersgilde een muzikale rondgang
door het dorp.

KERMISZONDAG 23 JUNI:
De zondagmiddag staat uiteraard
weer grotendeels in het teken van
de kermisoptocht.
Door de grote inzet van een aantal
actieve straten / buurten om een
wagen te bouwen staat u wederom
een prachtige optocht te wachten.
De opstelling van de grote wagens
geschiedt vanaf 12.30 uur in de
Geltinkweg. Daar vindt ook (voor
aanvang van de optocht) de 1ste
jurering plaats. De opstelling van
de kleine wagens, versierde fietsen

en loopgroepen geschiedt vanaf
13.00 uur in de Pastoor Thuis-
straat (voor de aanleunwoningen
van "Maria Postel"). Als men de wa-
gens, reeds vóór aanvang van de
optocht, wilt bekijken dan raden
wij u aan vroegtijdig door de Pas-
toor Thuisstraat en de Geltinkweg
te wandelen. Om 13.50 uur volgen
vanaf het bordes van de aanleun-
woningen "Maria Postel" de ope-
ningstoespraken. Aansluitend zal
om 14.00 uur de kleurrijke, 37e
kermisoptocht, in beweging wor-
den gezet.

Route en tijdstip optocht:
De route van de optocht zondag-
middag ziet er als volgt uit:
start: 14.00 uur bij de aanleunwo-
ningen "Maria Postel" aan de Pas-
toor Thuisstraat.
Vervolgens Geltinkweg - Koldewei-
weg - Kerkstraat - St. Janstraat - Ot-
tenkampweg - Eulingkamp - Teu-
benweg - Bernardusstraat - Pasto-
riestraat - Kerkstraat - Molenstraat
- Poelsweg - Eulingkamp - Teuben-
weg - St. Janstraat - Poelsweg - Teu-
benweg - Koldeweiweg.

Muziekgezelschappen:
In de optocht zal men de volgende
muziekgezelschappen voorbij zien
trekken: De eigen Drumfanfare
"St. Jan" alsmede zustervereni-
ging Harmonie "St. Jan" Keijen-
borg, Schutterij "Eendracht
Maakt Macht" uit Hengelo (Gld.),
Showband "H.M. van der Zandf'
uit Velp, Koninklijke Harmonie
"Concordia" uit Hengelo (Gld.) en
Muziekvereniging "Concordia"
uit Vorden.

Showband "H.M. van der Zandt"
uit Velp zal zondagmiddag vanaf
1330 uur reeds voor sfeermuziek
zorgdragen bij de aanleunwonin-
gen "Maria Postel" aan de Pastoor
Thuisstraat. Ook zal zij een show
geven om ca. 15.15 uur in de bin-
nentuin van "Maria Postel". Het
optreden van deze showband
wordt aangeboden door Seezo
Uniformen uit Keijenborg.

Ca. 15.15 uurJriM de kermisop-
tocht) zal in de binnentuin van
Zorgcentrum "Maria Postel" het
vaandel worden gezwaaid voor de
genodigden en al het aanwezige
publiek door de vendeliers van het
Schuttersgilde "St. Jan" uit Keijen-
borg begeleid door Drumfanfare
"St.Jan" en de Harmonie "St.Jan".

Erewijn:
Voor genodigden wordt om 1530
uur de "traditionele erewijn" ge
schonken in de recreatiezaal van
Zorgcentrum "Maria Postel".

Ook zal in de recreatiezaal dit jaar
een drietal schutters tot "erelid"
worden gehuldigd i.v.m. het berei-
ken van het 50-jarig lidmaat-
schap van het Schuttersgilde te
weten: J. Hermans, Keijenborg - H.
Te Stroet, Keijenborg - Th. Roel-
vink, Velswijk.

Prijsuitreiking optocht:
18.00 uur vindt de prijsuitreiking
van de optocht plaats bij Gasterij
"De Eikeboom".

KERMISMAANDAG 24 JUNI:
Alle volksspelen vinden plaats op
het voormalig schoolplein aan de
Kerkstraat (achter dorpshuis "De
Horst"). Het vogelschieten en
jeugd-vogelschieten beginnen al
vanaf 930 uur en het vogelknup-
pelen, boogschieten, darts en bo-
lerogooien beginnen vanaf 10.00
uur.

Jeugd-vogelschieten:
Ook dit jaar organiseert men we-
derom jeugd-vogelschieten. Dit is
speciaal bedoeld voor de 10 t/m 17
jarigen om alvast kennis te maken
met deze traditie. Ook hiervoor
stelt men diverse prijzen beschik-
baar.

Prijsuitreiking volksspelen:
Kermismaandag rond 14.00 uur is
de prijsuitreiking van de diverse
volksspelen in of achter dorps-
huis "De Horst".
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^WINKEL;
St. Janstraat 3 • Keijenborg • Tel. (0575) 46 12 67

Rla en Herman en medewerkers
wensen u prettige kermisdagen toe.

(De zaal en het café zijn tijdens de kermisdagen gesloten.)

Keijenborgse kermis,
we maken er samen weer een

van!
VRIJDAG 21 JUNI

Kleintje kermis klootschiettoernooi
met gratis karbonades van de barbecue

ZATERDAG 22 JUNI

PENOTTI
ZONDAG 23 EN MAANDAG 24 JUNI

CLIMAX
Tot ziens in zaal en tuin van

P A R T Y R E S T A U R A N T

DE SMID
Kerkstraat 11, 7256 AR Keijenborg. Tel. (0575) 46 12 93

J\\

vrijdag 21 juni, zaterdag 22 juni, zondag 23 juni en maandag 24 juni a.s

ZONDAGMIDDAG 14.00 UUR

Dansgelegenheid
zaal „De Smid"

zaterdag m.m.v.
Penotti

zondag m.m.v.
Climax

maandag m.m.v.
Climax

Met medewerking van zeven muziekgezelschappen. DIVERSE PRACHTIGE PRAALWAGENS
75.75 uur vaandelhulde door vendeliers, drumfanfare- en harmonie „St. Jan" en

showband HM Van der Zandt uit Warnsveld.
Gezelligheid troef in de kom van het dorp m.m.v. showband Van der Zandt.

Bebouwde kom van het dorp vanaf 12.00 uur gesloten.

GROOT
, LUNAPARK j

ZAAL „DE EIKEBOOM": zondag prijsuitreiking.

Vrijdagavond: stemmingsmuziek in de feesttent m.m.v. Goldstars.
Kleintje kermis (klootschiettoernooi) bij party restaurant „De Smid".

Dansgelegenheid
feesttent

zaterdag m.m.v.
Trainband

zondag m.m.v.
Never Mind

maandag m.m.v.
Never Mind

AUCOXKEMP

TROEFMARKT/
Alfred en Dorothe

Smederij

BESSELINK

SUL UW WARME
BAKKER

G. SCHIPHORST

Fluit Tweewielers

Bloemsierkunst

„JOLANDA"

WDNKËCUAN

BONNIE KEUBEN
De KwaliPeiPsschilder

Rabobank
Graafschap-West

GOOSSEMS
TUINMEUBELEN

Kopen in Keijenborg

FrorvFh ĉhier
HAARMODE

k
Installatiebedrijf
Janssen
Keijenborg



P.C. de Graafschap
Zondag 16 juni was er een pony-
concours in Empe. Daar behaalde
in de dressuur: Linda Berenpas
met Jasmine een Ie prijs in de
klasse groene pony's met 165 pun-
ten. Anique Carnas met Lady een
2e prijs klasse B met 168 punten.
Tessa Roelofs met Droopy een 3e
prijs klasse B met 167 punten. Pau-
lien Kouwenhoven met Navaro
een 2e prijs klasse B met 175 pun-
ten. Bart Hartman met James een
3e prijs klasse Ml met 163 punten.
Sharon Wesselink met Zella een 7e
prijs klasse Ml. Elodie Stokman
met Aifhia een Ie en 2e prijs in de
klasse ZI. Het 4 tal in de klasse L
een Ie prijs. Springen: Tessa Roe-
lofs met Droopy een 2e prijs klasse
B. Bart Hartman met Jemen een Ie
prijs klasse M.

Eigenwijs
Op zondag 23 juni zal het kinder-
koor Eigenwijs uit Twello mede-
werking verlenen aan de kerk-
dienst in de Hervormde Gemeente
te Wichmond. Het kinderkoor telt
25 kinderen die op hun eigenwijs
diverse liedjes ten gehore zullen
brengen. Voorganger van deze
dienst is ds. A. Hagoort uit Wich-
mond. Het wordt een dienst voor
jong en oud. De Hervormde Ge-
meente van Wichmond nodigt
van harte uit om deze dienst bij te
wonen.

P.V. Vorden
De wedvlucht vanaf Reims over
een afstand van circa 360 kilome-
ter werd de vlucht voor H. Eykel-
kamp die maar liefst tien prijzen
behaalde. De uitslag was: H. Eykel-
kamp l, 2, 3, ,4 ,5, 9,10,11, 13, 18;
M. Tiemessen 6; H. Stokkink 7, 15,
16; J. Meyer 8; Ashley Eykelkamp
12; A en A Winkels 14; C. Bruinsma
17, 20; Jitske Winkels 19.

De uitslag van de eerste "over-
nachtvlucht" vanaf Brive over een
afstand van ruim 850 kilometer
was als volgt: M en A Schuerink l;
M. Tiemessen 2, 3,16; T. Wesselink
4, 17, 20; mevr. Goedhart 5, 6, 12;
H. Stokkink 7, 8, 13; J. Meyer 9,10,
14, 15; J. Burgers 11; C. Bruinsma
18; F. Hummelink 19.

Jonge Vordenaar
Thijs van Amerongen
wint klassieker
Gelders Eiland
De RTV nieuweling Thijs van Ame-
rongen won zondag ijzersterk de
klassieker omloop van het Gelders
Eiland te Lobith.
In een zware wedstrijd met daarin
alle heuvels rond en om het
Montferland en een stuk Duits-
land reed Thijs een fantatische
wedstrijd.

De gehele wedstrijd reed hij meer
voor het peleton dan erin, na 50
km ontstond er een kopgroep van
3 renners, Cornelis van Ooi, Ro-
bert Geessink en Thijs van Ame-
rongen.
Dit groepje had een goede samen-
werking, al gauw reden ze 2 mi-
nuten voor het peleton uit, in de fi-
nale reed Cornelis van Ooi weg,
van Amerongen sprong bij hem in
het wiel en gezamelijk reden ze
naar de eindstreep.

De jeugdige Vordense coureur
klopte van Ooi overtuigend in de
eindsprint. Deze overwinning is
een geweldige opsteker voor Ame-
rongen, hij had de laatste tijd veel
te kampen met pech.
Uitslag omloop van het Gelders
Eiland categorie nieuwelingen:
1. Thijs van Amerongen
2. Cornelis van Ooi
3. Robert Geessink.

Projectweek
school 't Hoge

olitie varia GROEP

De leerlingen van de basis-
school 't Hoge houden tot en
met donderdag 20 juni een zgn.
projectweek. Dat houdt dat de
kinderen worden bezig gehou-
den met allerlei culturele acti-
viteiten.

Zo krijgen de leerlingen van groep
8 woensdag 19 juni bezoek van Jan
Dick die onlangs te zien was in het
T.V. programma "Star Academy",
een programma voor jongeren die
graag carrière in de showbiz wil-
len maken.
Jan Dick zal samen met een aantal
leerlingen een toneelstukje instu-
deren dat dan later op de dag voor

het voetlicht zal worden gebracht.
Tevens zullen de kinderen van de
groepen l t/m 8 samen met de
leerkrachten, donderdagmorgen
20 juni sprookjes instuderen die
s'middags opgevoerd zullen wor-
den. Inmiddels heeft groep 3 in
het kader van de projectweek kun-
nen genieten van poppenkast.
De groepen 4 en 5 zijn naar de Ka-
pel in de Wildenborch geweest
waar troubadour Gery Groot
Zwaaftink een optreden voor hen
verzorgde. Dezer dagen brengen
groep 7 en 8 een bezoek aan de
Hanzhof te Zutphen waar ze een
kijkje achter de schermen mogen
nemen.

Scholieren "Beeckland" na trip Spanje:

Verrassend en
indrukwekkend!
Een vijtiental leerlingen en drie
leerkrachten zijn gisteren op
Schiphol teruggekeerd van een
trip naar het Spaanse eiland
Menorca, waar ze ruim een
week bij gastgezinnen verble-
ven. De trip was een vervolg op
het bezoek dat een aantal scho-
lieren van dit eiland begin van
dit jaar aan Vorden en met na-
me aan "Beeckland" heeft ge-
bracht.

De bedoeling van dit tegenbezoek
was in feite om te kijken .en te
proeven hoe op Menorca met de
internationalisering van de we-
reld wordt omgegaan. RenÈ v.d.
Heuvel, initiatiefnemer van deze
uitwisseling en als leraar aard-
rijkskunde aan "Beeckland" ver-
bonden vertelde dat de leerlingen
goed aan hun trekken zijn geko-
men.
V.d. Heuvel: "Het 42 kilometer lan-
ge eiland heeft twee culturen. In
het westelijk gedeelte, het oude ge-
deelte, zie je duidelijk de invloe-
den van de voormalige Romaanse

en Franse cultuur. In het oostelijk
deel, met als hoofdstad Mahon, zie
je meer de Engelse invloeden. Een
klein eiland met enorme tegen-
stellingen. Zeer boeiend om te
zien. Voor de scholieren toch wel
even wennen dat er pas s'avorids
laat ( circa half tien) wordt gege-
ten.

Onze Spaanse gastheren hadden
een uitgebreid programma voor
ons samengesteld. Bijvoorbeeld
een bezoek aan een gin- fabriek,
waar gedemonsteerd werd hoe gin
wordt gestookt. Aan de achterzijde
van deze fabriek wordt een perma-
nente tentoonstelling gehouden.
Verder musea en grotten bekeken.
Zeer indrukwekkend de archeolo-
gische grafheuvels met verdiepin-
gen waar zo'n honderd mensen in
begraven kunnen worden", aldus
v.d. Heuvel die hoopt de komende
jaren meer van dit soort uitwisse-
lingen te kunnen organiseren.
"Maar dat hangt natuurlijk wel
van de financiële mogelijkheden
af', zo zegt hij.

Vrijdag, 7 juni
Er is een fiets gestolen die gestald
stond in de fietsenrekken van het
station te Vorden. De fiets stond
wel op slot.

Op de Ruurloseweg heeft zich een
aanrijding voorgedaan tussen een
personenauto en een ree. De ree
stak plotseling de weg over. De be-
stuurster van de auto kon een aan-
rijding niet voorkomen en kreeg
de ree frontaal voor de auto. De ree
overleed ter plaatsen, de auto raak-
te aan de voorzijde zwaar bescha-
digd.

Maandag, 10 juni
Er is een auto vernield die gepar-
keerd stond aan Het Hoge. De auto
is in de nacht van vrijdag op zater-
dag bekrast. De kras loopt over de
gehele linker zijkant.

Aan de Kamphuizerweg is een
aanhangwagen gestolen. De aan-
hangwagen stond op het erf naast
een schuur en is daar weggehaald.

Dinsdag, 11 juni
Tijdens de nachtdienst is er gecon-
troleerd op het gebruik van alco-
hol. Twee bestuurders verklaarden
wel wat te hebben gedronken.
Geen van hen kwam boven het
wettelijk toegestane promillage.

Donderdag, 13 juni
Uit de tuin van een woning aan de
Larenseweg zijn 3 tuinstoelen weg-
genomen. Er stonden 4 stoelen en

een tafel buiten, hiervan zijn dus 3
stoelen weggenomen.

Er is ingebroken in een auto die
men aan het opknappen was en
gestald stond in een schuur aan de
Baakseweg. Men is in de auto ge-
komen door het raam van het lin-
ker portier in te slaan. Uit de auto
is een radio-cd-speler en een ver-
sterker weggenomen. Ook is er een
complete ringsleutelset weggeno-
men. Verder stond er in de schuur
een draagbare radio, deze is ver-
nield.

Op de Deldensebroekweg heeft
zich een aanrijding voorgedaan
tussen een personenauto en een
vrachtwagen. De bestuurster van
de personenauto heeft niet vol-
doende rechts gehouden waar-
door ze de linker flank van de te-
gemoetkomende vrachtwagen
heeft geraakt. Er was alleen mate-
riële schade.

Gevonden en verloren voorwer-
pen, met ingang van l juni

Gevonden: geen.

Verloren: geen.

Het politiebureau van Vorden is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Het algemene telefoonnummer is
0900-8844.

Oranjefeest
Wildenborch
Het komend weekend wordt in
het buurtschap Wildenborch
het jaarlijkse Oranjefeest ge-
vierd. Dat begint reeds op vrij-
dagavond 21 juni.

Die avond is er in de Kapel een
optreden van de cabaretgroep
"Hoe?Zo!". Hiervoor zijn nog enke-
le kaarten verkrijgbaar en kan
men bellen (0575) 55 66 66. Zater-
dagmiddag 22 juni beginnen de
festiviteiten met een ballonnen-
optocht richting de feestweide bij
kasteel Wildenborch.

Hier worden de ballonnen opgela-
ten en zal D. Staring de volksspe
len officieel openen.
Behalve het traditionele vogel-
schieten, dogcarrijden, gavelgooi-
en, stoelendans e.d zijn er ook
voor de kinderen diverse spelle-
tjes. Tevens zullen de "Schreuder-
boomklimmers" een demonstratie
boomklimmen verzorgen.

Zaterdagavond is er in de Kapel
een feestavond en zal tevens de
nieuwe schutterskoning worden
gehuldigd.

Tentoonstelling Albert Michael
Jörissen (1886-1971) in bibliotheek
De Oudheidkundige Vereni-
ging "Oud Vorden" heeft een ex-
positie samengesteld over het
werk van de Vordense schilder
Jörissen, die vooral bij de oude
re Vordenaren nog bekend zal
zijn. (Een broer van hem Karel
Jörissen was tientallen jaren
badmeester in het Vordense
zwembad "In de Dennen", red.)

Op zijn schilderijen zijn behalve
bloem-stillevens vaak ook boerde-
rijtjes of landschappen weergege
ven uit Vorden en wijdere omtrek.
Vanwege de grote gevoelsverbon-
denheid van de privé-eigenaren
met zijn schilderijen is het niet
mogelijk de schilderijen van deze
kunstenaar 'in natura' te exposé
ren.
Er is dan ook voor een moderne di-
gitale reproductietechniek geko-
zen. Zo kan het werk van deze
vroegere Vordense kunstenaar
toch aan een breed publiek wor-
den getoond. Het betreft dus een
expositie van zogenaamde "digip-
rints" Hierbij moet worden aange
tekend dat Jörissen vrijwel nooit
schilderijen heeft verkocht en dat

het werk dat kon worden opge-
spoord in veel gevallen door hem
aan betreffende eigenaren is ge-
schonken. Deze tentoonstelling
wordt mede mogelijk gemaakt
door de Stichting Vrienden van de
Openbare Bibliotheek Vorden.
De tentoonstelling zal worden ge
houden in de galerie van de open-
bare bibliotheek en is tot 20 juli te
bezichtigen gedurende de ope-
ningstijden van de bibliotheek. Na
de officiële opening van de ten-
toonstelling op vrijdagavond 21 ju-
ni door de wethouder voor cultuur
zal er door Wouter Derksen uit
Warnsveld een korte beschouwing
worden gehouden over het belang
van een lokale c.q. regionale kun-
stenaar en de aard en de stijl van
Jörissen's werk. De heer Derksen is
een kleurenkundige en kunstken-
ner.

Albert Michael Jörissen is in 1909
als huisschilder naar Vorden geko-
men, waar hij op het Hoge ging
werken bij het schildersbedrijf
Wansink. Hij is als weeskind opge
voed op Neerbosch bij Nijmegen.
In 1912 richtte hij, kort na zijn hu-

welijk zijn eigen bedrijf op als
huis- en rijtuigenschilder. Het be
drijf bevond zich aan de Zutphen-
seweg en is ruim 45 jaar door hem
geleid. Hoewel hij huisschilder
van beroep was, is hij al jong ook
op kunstzinnige wijze met verf en
penseel in de weer gegaan.

Zijn talenten heeft hij overigens
tijdens zijn loopbaan verder ont-
wikkeld door al op jeugddige leef-
tijd schilderlessen te volgen in Bo-
skoop. Later heeft hij ook de kunst-
academie in Arnhem doorlopen.
De werken die zijn opgespoord
zijn in eerste instantie op kleuren-
dia's vastgelegd. Na enig experi-
menteren bleek het mogelijk om
hiervan goede reproducties te ver-
vaardigen. De dia's zijn hiervoor
met behulp van een computer in-
gescand en op A3 formaat afge-
drukt. Het resultaat blijkt goed ge
noeg om het aan het publiek te to-
nen. Het geeft een verrassend goed
beeld van zijn schilderstijl en kun-
stenaarschap. Jörissen was een
tijdgenoot en goede vriend van de
bekende Warnsveldse schilder
Dijkjans.

Zomerweken bij
Bruggink BV!

Zonnige
KORTINGEN
op diverse

SHOWROOM-
KEUKENS

tot wel

65%!
Tot ziens

Bruggink bv
Molenweg 11

7055 AW Heelweg
Tel. 0315-242929

Internet:
www.bruggink-bv.nl

E-mail:
info@bruggink-bv.nl



prolink.nl

Uw bedrijf
perfect

op internet

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

Schrijf nu in voor do cursussen!
voor partfculloron wi b*drljv»n!

PC voor beginners - Internet voor beginners - HTML
basis - HTML pro Website onderhoud - Webmaster -
PHP basis • PHP gevorderden - PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Boreufo (OU.)

M. 0545-272795
• W0M (OU.)

Ifcf. 0314-683319

Afdeling tuinmeubelen

Kleur sandstone
van Hartman

Bij 4 stoelen + tafel

25% korting
Kussens voor

standenstoelen, hoog
vanaf 4 stuks voor

€ 25.- op = op
Aantal kussens

4 halen 3 betalen

bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon 0575-462139
Maandag 's morgens gesloten

Koude isolerend

Warmte werend

Geluids dempend

Verduisterend

Privacy verhogend

Inbraakvertragend

Toegevoegde waarde

HOLfSLAG
l RUURLO

Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

De Won e rij
n e t e v e n

imt op!
L i e f h e b b e r s van s f e e r v o l w o n e n z i t t e n b i j De
Woner i j goed. Comfor tabe le fauteui ls en ban-
ken, s a l o n t a f e l s , s m a a k v o l l e e e t h o e k e n en
d r e s s o i r s z i j n s l e c h t s v o o r b e e l d e n van wat u
b i j De W o n e r i j z o a l zu l t v i n d e n . Maar ook
voor uw r a a m d e c o r a t i e , ve r l i ch t i ng o f v l oe r -
b e d e k k i n g ben t u bi j De W o n e r i j aan het
j u i s t e ad res . De a c c e s s o i r e s van De W o n e r i j
z i j n s f e e r m a k e r s b i j u i ts tek en zorgen voor
een p e r s o o n l i j k k a r a k t e r in ieder huis. U pakt
nu al snel h o n d e r d e n gu ldens v o o r d e e l mee.

.,, P .-t -*• *" ', ^ • . : . . . . :woonsbow
op alle artikelen

10% korting

l

«0KEN UK

toldijk
vrijdag 28 juni 2OO2

»
±^- JJC Flophouse 2O.OO uur

Kaarten voor de Supertentoptredéns

a€22,-(excl. reserveringskosten)

zijn nu overal te koop!

Lokale kaartverkoop

J.J.C. Flophouse - Hoogstraat 15 te Toldijk

Tel. 0575 451773
Café Den Bremer - Z-E weg 37 te Toldijk

Tel. 0575 451205

Slagerij Aalderink - Hoogstraat 8 te Toldijk

*' Tel. 0575 451303

Café De Bierkaai - Wichmondseweg 30 te Baak

Tel. 0575 4g 1315
:afé de Seven Sternen - J.F. f^manstraat 6 te Steenderen

Tel. 0575452996^

nor

v o l l e

Adres

Telefoon
Internet

i n r i c h

Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo
(0573) 45 12 39
www.woneri j .nl

t i n g e n

Wegens groot succes organiseren we dit jaar
weer een

BUXUSSNOEIDAG
OP ZATERDAG 22 JUNI VAN 9.00 - 16.00 UUR.

Demonstratie buxusknippen • Tips over verzorging (o.a. bemesting).
Neem uw eigen buxus mee en knip deze onder begeleiding.

Natuurlijk bent u ook hartelijk welkom met al uw
overige „groene" vragen.

BOOMKWEKERIJ
VISSCHERS
Hesselinkdijk 2 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 44 94
06 53843473

Herqelo <

A Wichmond

J
V^rdcn

H«j«linkdijk 2

tverko
dinsdag 18 juni a.s.

geopend
van 1O.OO tot 21.OO uur.

(gpuchon
^^^^^^^ l jffk. • • *** **M ••̂ •ih ***. ^J »̂.Jeugdmode

Raadhuisstraat 23
Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 32 79

maandag gesloten



AARDBEIEN
- een pure zomerse traktatie -

Het is geen wonder dat aardbeien zo populair zijn: ze zien er lekker uit, ze hebben
een heerlijke geur en hun smaak ... verrukkelijk. In een sappige aardbei proef je de

zomer op z'n best.
U kunt ze zo uit het vuistje eten. Zo vers van 't land in je hand.

Tevens nieuwe aardappelen.

Aardappelen-, groente-, fruit en bloemboerderij

Kruisbrinkseweg 7, Toldijk - Telefoon (0575) 45 13 61

Geopend: maandag 10.00-12.30 en 13.30-17.30 uur,
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.30 en 13.30-17.30, zaterdag 9.00-16.00

Vlees en Vleeswaren

Runderriblappen ug c 4."
Haasfiletlapjes
GEKRUID OF NATUREL 4 stuks €O.

gemarineerd, 500 g €

Grillworst perstuk cl.95

Deze week een kanskaart voor een
Karcher hogedrukreiniger bij aankoop

van het weekpakket vleeswaren!

Weekpakket vleeswaren:

100gr SCHOUDERHAM € l Jj

100 gr KATENSPEK € 1 J2

100 gr BOTERHAMWORST € O.70

NU VOOR

c2.94

250

Elke week op cfe markt in Vorden uw vakslager D IJ KG RAAF

* 20 ROZEN 4."

. KAAPS VIOLEN ,_ Bloeme" e° <""""
3 VOOR O. " Al deze aanbiedingen zijn geldig

op de markt.
D C P fl M l A'O Donderdagmorgen verkoop bij

fc DCUUIMIHO cnnDeWehme
2 VOOR O.uu

LAVENDEL
2 VOOR

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS

Avondvierdaagseboeketten
3 voor € 4.98

Rode rozen per stuk € 1.-

SUPER DE BOER
Dorpsstraat 18, Vorden

Bistro
de Rotonde
Kerkstraat 3
Vorden
Tel. (0575) 55 15 19

Heeft u geen tijd of zin om te koken?
Laat dan de Bistro de Rotonde-kok voor u koken!

ledere dinsdag t/m vrijdag een dagmenu voor € 6,00

Dagmenu van 18 t/m 21 juni 2002
Dinsdag 18 juni kipfiletlapjes gevuld met ham en kaas met gebakken

aardappels en groente / gebakken banaan
Woensdag 19 juni tomatensoep, gyros met rijs en zatzikisalade
Donderdag 20 juni varkensfilet met aardappels en roerbakgroente / vanillevla

met rabarber
Vrijdag 21 juni champignonsoep / vislasagne met zomerse sla

Dagmenu van 25 t/m 28 juni 2002
Dinsdag 25 juni wiener schnitzel met gebakken aardappels en groente / ijs

met slagroom
Woensdag 26 juni courgette / mint soep / wokki wokki van kipfilet en rijst en

roerbakgroente
Donderdag 27 juni andijviestamppot met spekjes en verse worst / vanillevla

met rabarber
Vrijdag 28 juni minestronesoep / inktvisringen met saus tartaar en salade

en aardappels

Bent U geïnteresseerd dan kunt u dit iedere dag doorbellen. Telefoonnummer 55 15 19
Ophalen is vanaf 17.00 uur maar U mag het ook bij ons opeten!

-T£> i n /T o n Jn 11 A*Y\K t f l de, L i ((A \ u
NATIONAAL f OUD» KINDERHULP

QIRO DEVENTER

4O4040
@ê

» Brinkpoorutrut 32. 741 l HS D«v«nt«r,

„„,. til.: OS70 - 61 ( 899. f»x: 0570 - MS 602
«C«M oo«u« Internat: www.kmdrrhulp.nl. «-mail: info@kindtrhulp.nl

VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN

oogstrelend...
Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde

vakmensen wordt niets meer aan het toeval overgelaten,

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat

in het besef dat wij voorop willen blijven lopen

voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wii ziin daarin uw partner.

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

drukker i j Weevers
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl



Ben jij enthousiast, klantvriendelijk
flexibel en zoek je een leuke
vakantiebaan?

Dan heeft TPG Post voor jou dé baan!

Ben je minimaal 16 jaar en kun je zelfstandig werken? Dan hebben

wij voor jou dé baan, waarbij we in overleg met jou het aantal uren

en het tijdstip waarop je dienst begint vaststellen. Wij bieden je een

goed salaris en arbeidsvoorwaarden.

TPC Post zoekt voor de vestigingen in Lochem, Vorden en in Ruurlo

vakantiemedewerkers

Interesse?
Stuur dan een brief naar de vestiging waar jij het liefste wilt werken

met daarin aangeveven:

• naam + achternaam

• adres + postcode

• telefoonnummer

• geboortedatum

• de periode waarin je wilt werken

• de vestiging waar je wilt werken.

Lochem Vorden Ruurlo
T.a.v. René Grootveld T.a.v. Cerrit Walgemoet T.a.v. Joop Steenbergen

Postbus 99400 Postbus 99510 Postbus 99600

7240 NA Lochem 7251 DK Vorden 7260 NA Ruurlo

23-0224contactPTPB (vakantiekracht;

Turfstraat 33, Zutphen, Tel. (0575) 512 613

ALLEEN DEZE WEEK
sterk in prijs verlaagd:

Quick Step Laminaat k|ik.
ipocork kurkvloer
gelakt

In Ruurlo

systeem

Lochem
Parket 6> Tapijt

(0573) 45 35 01
Uiteraard
vakkundig gelegd!

Contactjes?
Het cement

tussen vraag en aanbod!

wi
WIL MEER

Meer verantwoordelijkheid?
Meer zelfstandigheid?

Meer vrijheid?
Meer werkplezier?

Meer salaris?

Kortom, wij (notarisechtpaar) bieden méér
voor diegene die ons komt helpen.

Wij zoeken in Vorden en omgeving:
1. Een degelijke

huishoudelijke hulp
(12 uur per week) (kan ook in duobaan).

2. Een handige tuinman c.q.
klusjesman

(moet goed kunnen timmeren)/chauffeur.

Spreekt dit bovenstaande u aan,
neem dan zo snel mogelijk contact op

voor het maken van een afspraak.
(06 53379132)

TE KOOP: VORDENSEWEG 36 HENGELO (G.)

WONING MET WEILAND,
PAARDENSTAL

EN GROTE GARAGE
IN UNIEKE PRIJSKLASSE!

* Op een royaal perceel van 2225 m2

vrij gelegen tweekapper met grote garage
van 40 m2 in spouw.

* Een weiland met een paardenstal
met 2 ruime boxen maakt dit object
bijzonder geschikt voor een pony- en/of
paardenliefhebber.

* De woning verkeert in een perfecte staat
van onderhoud!!

* Vraagprijs 275.000,00 Euro KK

* Is uw belangstelling gewekt?
Bel dan (0575) 46 05 65 of 06-23 283 472

HEB JIJ AL VAKANTIEWERK?

Wij zoeken enthousiaste

MEDEWERKERS
voor de keuken en bediening
in de vakanties en weekenden.

Ben je:
• Minimaal 15 jaar
• Beschikbaar in de maanden juli en augustus

Bel óf schrijf dan naar:
Pannckoekbomhrij „De Hcikarnp"

Hengehsewg 2, 7261IV Ruurlo, tel. (0573) 45 20 90

Kijk voor
meer nieuws

op:



anwb.nl boordevol tips en informatie

Vraagbaak
voor iedere

Aankooptips

Kiezen voor de beste
caravan, vouwwagen
of tent
Ga je met een tent, een caravan, een

vouwcaravan of een vouwwagen op

pad? Op de website worden nog eens

alle voor- en nadelen op een rijtje

gezet en adviezen gegeven. Want wat

wil je met je vakantie? Een rondje

door Europa trekken? Of een gezelli-

ge familievakantie? Op de website

krijg je advies over de beste keuze en

lees je interessante tips en tests.

Het blijft leuk, kamperen, 's Ochtends heerlijk in de vrije natuur je
stokbroodje snijden.:Of een zelfgevangen vis op de barbecue roosteren.
Erop uittrekken en dingen ontdekken die je thuis niet ziet. Spannende
attracties, bijzondere musea en lekkere terrasjes. En elke dag is weer
anders, want bij kamperen hoort improviseren.

Toch staat of valt ook het succes van

een leuke kampeervakantie met een

grondige voorbereiding. Want 't

wordt al gauw minder als je je regen-
kleding vergeten bent. Of je fototoe-

stel. Of dat je op de laatste dag van je

vakantie ontdekt dat je de leukste

plekjes toch nog niet gezien hebt.

Dus voor iedereen die nóg meer van

zijn kampeervakantie wil maken, is

er nu goed nieuws: anwb.nl. Ken

internetsite boordevol tips, ideeën,

nieuws, adressen en gegevens. De

ANWB blijkt veel, héél veel zelfs, te

weten over recreatie en toerisme. Geen

ellenlange instructies, maar nuttige tips

en praktische informatie (onder meer

dankzij kampeerforums). Wie de moei-

te neemt om achter zijn computer te

kruipen en naar de ANWB-site te sur-

fen, kan zich verzekeren van nog meer

vakantieplezier.

Alle informatie is opvallend toeganke-

lijk ondergebracht op de website.

Wat kun je er zoal vinden?

Elektronische nieuwsbrief

Als kampeerfreak op de hoogte
blijven van alles wat leuk en handig is

De gratis elektronische nieuwsbrief

van anwb.nl is voor iedere kampeer-

der een must. In de maanden mei tot

en met ju l i ontvangt iedereen die zich

heeft aangemeld zes gratis e-mails

met van alles en nog wat: de laatste
kampeerweetjes, handige spellet jes

voor op de camping, vakantie-ver-

keersinformatie , leuke uitjes voor

onderweg, de beste kampeerrecepten

op de barbecue of scottelbraai, spe-
ciale kampeeraanbiedingen en nog

veel meer. Eén klik op de button
'Gratis Kampeernieuwsbrief op de

anwb.nl homepage en je ontvangt de

6 nieuwsbrieven in je mailbox.

De webwinkel

Kampeerspullen bestellen en verzekeringen sluiten
Stel, je bent al aan het inpakken. Maar waar is die wereldstekker? En moet

je niet nog een nieuwe verrekijker hebben? In de webwinkel is het dan han-

dig winkelen. Je bekijkt en bestelt er je kampeerspullen, van wegenkaart tot

fietszadeltas en van strandstoeltje tot rugzak. Binnen drie werkdagen is ( z i j n )

de bestelling(en) al in huis. Zelfs reisverzekeringen of andere documenten

kunnen er eenvoudig en snel worden afgesloten. Van de Internationale Reis-

& Kredietbrief Plus tot caravanverzekering en aanhangwagensupplement.

Campings zoeken

Uit meer dan 8.000
campings(!) jouw
camping selecteren
Smaken verschillen. Ook wat cam-

pings betreft. De site speelt daar
handig op in met een bestand van

meer dan 8.000 campings in Europa.
De selectiemogelijkheden zijn

opvallend goed. Wil je een camping
met een aanlegsteiger en een bowling-

baan? Met een wasmachine en een

gehandicaptentoilet? Dicht bij zee? Op

anwb.nl zoek je gericht. Al je wensen

kun je tot in detail in je zoekopdracht
opnemen. En wil je direct boeken? Dat

kan via de Camping Centrale Europa.

Daarmee reserveer je via de ANWB

een standplaats voor je tent of caravan.

1% *\ #*-

A S NI E R ES % B O IS
C H A T E L - C E N S O I R

V Ê Z E L A Y

Kam peerforum

Unieke ervaringen uitwisselen met
andere kampeerders
Iedere kampeerder beleeft zijn eigen avonturen en op de website kun je je

belevenissen uitwisselen met anderen. De kampeerforums van de ANWB

behoren tot de grootste en drukst bezochte in Nederland en bieden dus een

schat aan informatie. Hoe vonden anderen een bepaalde camping? Was het

echt leuk voor kinderen? Wal z i jn de favoriete kaïnpeerrecepten? /o vlak

voor de vakantie een welkome inspiratiebron. Of na afloop om alvasi voor

de volgende vakantie nog meer leuke ideeën op te doen!

Toeristische informatie

Zelf de leukste
attracties en beste
restaurants in
kaart brengen
Als je dan op vakantie gaat om wat te

zien, moet je er ook zeker van zijn

dat je niets mist. Onder de noemer

Vakantie & vrije tijd biedt de website

ook uitgebreide toeristische informa-

tie over Nederland (van restaurant tot

uittips). Maar ook allerlei toeristische

en praktische Europese landeninfor-

matie. Of toeristische reisinformatie

als "wat kun je er eten en drinken?
Wat zijn de grootste trekpleisters?

Et cetera". Bij de praktische lande-
ninformatie kom je ook te weten of je

bijvoorbeeld in een land makkelijk

kunt pinnen of wanneer de winkels

geopend zijn.

Verhuurinformatie

Kampeermiddelen
huren
Het kan ook; kampeermiddelen

huren in plaats van kopen. Als je ze

niet wilt aanschaffen bijvoorbeeld of

het gewoon een keer anders wilt
doen. Op de website kun je zoeken

naar het dichtstbijzijnde ANWB-

erkende verhuurbedrijf.

Routeplanner

De handigste,
mooiste of
spannendste
vakantieroute
selecteren

Routepianntr

Hoe rij je naar de plaats van

bestemming? Welke route kies je?

Welke musea, theaters, dierentui-

nen of beurscomplexen bezoek je

onderweg? Met de routeplanner

plan je niet alleen de beste route, je

stippelt er ook je vakantie mee uit.

Bovendien lees je bij de buiten-

landse verkeersinformatie onder
meer de actuele stand van zaken in

het land van je verblijf. En je wordt

niet alleen geïnformeerd over de
zogenaamde 'zwarte zaterdagen'

en allerlei weekendprognoses en
druktekalenders . maar ook nog

over bijvoorbeeld de to l ta r ieven in

Frankrijk.

De paklijst

Zeker weten dat je
niets vergeet mee
te nemen
De p a k l i j s t op de websi te is \ooi-

iedere kampeerder een aanrader,

/.eker als je voor een van de eerste

keren na;

wal je mee moet



l Grote collectie nieuwe

zonnebrillen
Diesel

Serengeti

Ray ban
Burberry

Escada

Tacchini

Polaroid

Persol

Zomeractie
Zonnebril op sterkte vanaf €

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen Ziitvhensewe? 7
contactlenzen J25l DG Vorden

barometers Tekfbotl
sieraden (0575) 551505

uurwerken
reparaties

taxaties

Wee ver s N e t

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

V.O.F. Klompenfabriek Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg
Tel. (0575) 46 30 30 / 46 25 48

Fax (0575) 46 25 48 - www.sueters.nl
ledere avond open tot 19.00 uur.Süëteré

'De Plattelandswinkel' - Altijd voordeel!
Kwaliteitsklompen, klompschoenen, laarzen, werkschoenen,

werkkleding, vrijetijdskleding, regenkleding, souvenirs.

Actie vrijetijdskleding: Björnson,
USA Basic, Greenock, Bedford, Pow Pow,

Compaan, Nordpol, etc.

Op Is bij ons niet op!

ORANJEFEEST WILDENBORCH

Op vrijdag 21 juni
optreden van cabaretgroep

Hoe?Zo!
Aanvang acht uur, zaal open half acht.
(Nog enkele kaarten te bestellen, tel. 55 66 66.)

Op zaterdag 22 juni
's middags 12.45 uur

ballonoptocht vanaf de Nijlandweg.
's middags 13.00 uur

opening, ballonnen oplaten,
daarna volks- en kinderspelen
's avonds

feest in de kapel met muziek
aanvang 8 uur.

v.o.f.

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

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

Hengelo (Gld.)
Hof straat 14

In rustige straat gel.,
nabij centrum, goed
onderh.

halfvrijst.
woning

met garage en tuin met vijverpartij. Verwarmd d.m.v. CV-gas. De wo-
ning is voorzien van dakisolatie en ged. dubbel glas. Bouwjaar 1971.
Inhoud ± 300 m3. Oppervlakte 340 m2. Indeling; begane grond: hal,
toilet, woonkamer (± 34 m2), moderne woonkeuken (2000) met in-
bouwapp., bijkeuken, badkamer met douchecabine en v.w. Verder:
overloop, 3 slaapkamers, 2e toilet.

Hengelo (Gld.)
Kerkekamp 47

tegenover plantsoen
gelegen, in ruim
opgezette wijk,
op royale kavel een

hoekwoning

met aangebouwde berging, tuinhuis en fraaie tuin. Verwarming
d.m.v. CV-gas. Bouwjaar ± 1971. Inhoud ± 434 m3. Oppervlakte 459
m2. Indeling; begane grond: entree, hal, toilet, trapkast, woonkeuken,
woonkamer met vrij uitzicht, bijkeuken, berging. Eerste verdieping:
overloop, 4 slaapkamers, douche met verwarming, 2e toilet. Tweede
verdieping: overloop, berging, hobbykamer.

Hengelo (Gld.)
Singel 1
Aan de rand van het
dorp gelegen, op
fraaie locatie, goed
onderhouden

vrijst.
bungalow

met aangebouwde ruime garage en tuin met zonneterras. De woning
is voorzien van muur- en vloerisolatie, alsmede dubbel glas. Verwar-
ming d.m.v. CV-gas. Bouwj. ± 1986. Inhoud ± 405 m3 (excl. garage).
Oppervl. 628 m2. Indeling; onderverdieping: kelder. Begane grond:
royale hal, toilet, L-woonkamer (± 36 m2) met open haard, open keu-
ken met inbouwapp., badkamer met bad, douche, 2e toilet en ver-
warming, 2 slaapkamers. Verdieping: (vlizotrap) vliering.

Hengelo (Gld.)
Spalstraat 49

In het centrum gele-
gen, goed onderhou-
den, royale

vrijst. semi
bungalow

met aangeb. garage voorz. van zolder, houten schuur en tuin. De wo-
ning is voorz. van dak- en muurisolatie, alsmede ged. dubbel glas.
Verwarming d.m.v. CV-gas. Bouwjaar 1979. Inhoud ± 490 m3 (incl.
garage). Oppervl. 570 m2. Ind.; beg. grond: hal, toilet, studeerkamer,
woonkamer (± 40 m2) met open haard en schuifpui, woonkeuken
met inbouwapp., bijkeuken. Verd.: overloop, 3 slaapkamers, waarvan
1 met balkon, badkamer met bad, douche, 2e toilet en verwarming.

Hengelo (Gld.)
Ruurloseweg 45
Op geringe afstand
van het centrum,
goed onderhouden,
royale

vrijst.
woonhuis

met garage, werkplaats (± 56 m2) en fraaie achtertuin. Verwarming
d.m.v. CV-gas. Inhoud ± 580 m3. Oppervlakte 540 m2. Indeling; on-
derverdieping: kelder. Begane grond: hal, L-woonkamer (± 44 m2),
kamer, keuken, toilet, mooie badkamer met hoekbad, douche, dub-
bele verwarming en 2e toilet. Verder: ruime overloop, 3 slaapkamers,
3e toilet.

Hengelo (Gld.)
Hummeloseweg 15

Op royale kavel
gelegen, goed onder-
houden

karakt. vrijst.
woning

met garage/berging, kippenschuur en tuin. De woning is voorzien van
ged. dakisolatie. Verwarming d.m.v. CV-gas. Inhoud ± 420 m3. Op-
pervlakte ± 1100 m2. Ind.; onderverd.: kelder. Beg. grond: hal, woon-
kamer met schouw, kamer met inbouwkast en lamin.vloer, eiken
woonkeuken in hoekopst. met inbouwapp., bijkeuken, toilet, badka-
mer met bad, douche, 2e toilet en verw.. Eerste verdieping: overloop,
3 slaapkamers, hobbykamer. 2e verd.: onbevl. vliering.

Hengelo (Gld.)
Zelhemseweg 46

In buitengebied gele-
gen, doch nabij het
dorp, een uitstekend
onderhouden

vrijst. woning
(boerderijstijl)

met garage/schuur en zolder en fraaie tuin. De woning is voorz. van
dakisolatie en ged. dubbel glas. Verw. d.m.v. CV-gas. De woning is in
1996 geheel verb. c.q. geren. Inh. ± 535 m3. Opp. 1290 m2. Ind.;
beg. grond: hal, L-woonkamer met terrasdeuren, kantoor, toilet, hob-
bykamer, mooie woonkeuken met inbouwapp., bijkeuken. 1e verd.:
overloop, bergkast, 4 slaapkamers, luxe badkamer met bubbelbad,
douche en dubbele verwarming, 2e toilet. 2e verd.: vliering.

Keijenborg
Ottenkampweg 14

In graag bewoonde
wijk gelegen, keurig
onderhouden, royale

helft v.e. dubb.
woonhuis
met aangeb. garage (30m2), carport en tuin op het zuidoosten. Verw.
d.m.v. CV-gas. De woning is voorz. van dak- en muurisolatie, alsm.
ged. dubbel glas. Inh. ± 618 m3 (excl. garage). Bouwj. 198V82, Opp.
264 m2. Ind.; onderverd.: souterrain. Beg. grond: hal, vern. toilet,
woonkamer met schouw, woonkeuken met inbouwapp. 1e verd.:
overloop/vide, 3 royale slaapk., waarvan 1 met balkon, ruime badk.
met bad, douche, verw. en 2e toilet. 2e verd.: zolder, kamer mogelijk.

Rha
Rhabergseweg 9

In landelijke omge-
ving gelegen, een uit-
stekend onderhouden

vrijstaande
Villa (boerderijstijl)

met aangeb. garage, schuur, fraaie tuin en weiland. De woning is ge-
heel geïsoleerd. Verw. d.m.v. CV-gas. Inh. ± 700 m3 (incl. garage).
Oppervl. 15.210 m2. Ind.; beg. grond: royale hal, toilet, woonkamer
met open haard, woonkeuken met inbouwapp., badkamer met dou-
che, toilet en verw., slaapkamer, bijkeuken. 1e verd.: vliering.
* Vrijstaande schuur groot ± 20,5 m x 24,5 m, voorzien van 4 paar-
denstallen en grote opslagruimte.

Ruurlo
Morsdijk 7a

In landelijke omge-
ving gelegen, goed
onderhouden

vrijst.
woonhuis
met houten garage en tuin. De woning is voorzien van dakisolatie en
ged. dubbel glas. Verwarming d.m.v. CV-gas. Oppervlakte ± 750 m2.
Indeling; begane grond: hal, douche met verwarming, CV-ruime, wit
eiken keuken met inbouwapparatuur, achterportaal, toilet, woonka-
mer. Verdieping: overloop met kastruimte, 3 slaapkamers, waarvan 2
met dakkapel.

Wichmond
Lindeselaak 14

In rustige woonomg.
aan woonerf gelegen
goed onderhouden

halfvrijst. semi
bungalow
met aangebouwde garage en tuin. Verwarming d.m.v. CV-gas. Bouw-
jaar 1988. Inhoud ± 310 m3 (excl. berging). Oppervlakte 234 m2. In-
deling; begane grond: hal, toilet, badkamer met douche en verwar-
ming, slaapkamer, woonkamer, open keuken. Verdieping: overloop, 2
slaapkamers.

Voor wie
van het buitenleven houdt:
zie wwwJuime5-rimass.nl

Rimass
Makelaars Assurantie-adviseurs

Hengeloseweg 2
7021 ZT Zelhem
Telefoon (0314) 62 42 15

www.luimes-rlmass.nl
Inl. vla ons kantoor of uw eigen NVM-makelaar.

Wichmondseweg 16
7255 KZ Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 23 59

NVM



Padre Pio is onder ons! Op 22 en 23 juni aanstaande

Dit weekend hebben miljoenen
Italianen meegeleefd met de
heiligverklaring van hun Pater
Pio. Een aimabel priester die
leefde van 1887 tot 1968 en nu al
heilig is verklaard. De eenvou-
dige boerenzoon die zich als 15-
jarige aanmeldde bij een kapu-
cijner klooster heeft in zijn le-
ven veel wonderen verricht en

* is ook buiten zij n vaderland bij-
zonder populair.

Het 'Museum voor Heiligenbeel-
den' in de Antoniuskerk heeft on-
langs een twintigtal kleinere beel-
den aangeschaft van heiligen. Dat
kon dank zij de prijs die werd ont-
vangen in de actie 'Nationaal Com-
pliment'. Eén van die twintig nieu-
we beelden is dat van Pater Pio dat
in de speciale vitrines met nieuwe
aanwinsten nu dus een ereplaats
krijgt.

••* De groei van het aantal beelden in
de kerk is toch al verrassend groot
dankzij vooral ook schenkingen
van beelden die van particulieren
uit het hele land worden ontvan-
gen. Vorig jaar stonden er rond
350 beelden in het museum; een
nieuwe telling geeft aan dat er in-
tussen al bijna 500 beelden staan.
Ook de belangstelling voor het
museum blijft groot. De tentoon-
stelling 'Oude en Nieuwe Ikonen'
trok bijna 1500 bezoekers en in-
clusief de vele tientallen groepen

i die intussen al zijn ontvangen is

het aantal bezoekers sinds l april
j.l. nu de 2.000 gepasseerd.
Dit alles is voor u wellicht een goe-
de reden (weer) eens een bezoek te
brengen aan de Antoniuskerk en
het museum. Om kennis te nemen
van de vele nieuwe aanwinsten. En
te ontdekken hoe het idee om in
het met sloop bedreigde kerkge-
bouw een museum voor volksde-
votie te stichten, op bijzonder kun-
dige wijze is gerealiseerd. Dankzij
de onmisbare hulp van tientallen
vrijwilliggers.
Zoals bekend is een belangrijk on-
derdeel van het programma een
vertoning van het klankbeeld 'Een
heilig Beeldverhaal', dat is ge-
maakt door Fons Rouwhorst. Dit
klankbeeld brengt boeiend het Ie
ven van enkele heiligen in beeld,
vertelt hoe belangrijk heiligen
kunnen zijn in het leven van men-
sen en hoe het museum is ont-
staan. De projektie-apparatuur
wordt echter zo intensief gebruikt
dat er soms storingen optraden.
Een van de bezoeksters was zo on-
der de indruk van wat er in dit Vor-
dense museum wordt gedaan dat
ze aanbood de aanschaf van drie
kostbare nieuwe projektoren te be-
talen. Zodat, dankzij deze anonie-
me gift, dit seizoen en ook in de
komende jaren het klankbeeld
probleemloos kan worden ver-
toond. Ook met deze royale gift -
zo meldt het bestuur - is men bij-
zonder blij.

Dansavond in
Doetinchem
Zaterdag 22 juni a.s. is er in zaal
"de Veldhoen" te Doetinchem een
dansavond. Voor verdere informa-
tie zie bij de contactjes.

Fietspuzzeltocht
Medfertol
Op zondagmiddag 30 juni a.s. or-
ganiseert Oranjecommissie Med-
lertol haar jaarlijkse fietspuzzel-
tocht voor jong en oud. Aan deze
fïetspuzzeltocht van ongeveer 20
km kan iedereen deelnemen. On-

derweg moeten weer verschillen-
de vragen en opdrachten worden
uitgevoerd, en worden de deelne-
mers van een hapje en drankje
voorzien. De start van deze fïets-
puzzeltocht is vanaf café 't Wapen
van het Medler. Op vrijdag 5 en za-
terdag 6 juli vindt het jaarlijkse
Oranjefeest Medler tol plaats. Vrij-
dag 5 juli komt toneelvereniging
"Steeds Beter" uit de buurtschap
Bruil, met het kluchtige blijspel
"De Gebroeders Baks". Zaterdag 6
juli zijn 's middags de volks- en
kinderspelen, en wordt 's avonds
het Oranjefeest afgesloten met een
grote feestavond met muzikale
medewerking van de Flamingo's.

Biej ons in
d'n Achterhook
'k Wet neet hoe of't owluu geet maor ik kieke dizze keer met heel vol-
le plezier nao 't wereldkampioenschap voetbaln op de tillevisie. Now
ons land d'r neet an met dut arger iej ow ok neet an dat veur
eavenvölle gedoete van die jonges. Iej zit t'r gewoon wat ontspannen-
der nao te kiekn en dan geniet iej d'r nog meer van. Veurlopig gif 't
nogal wat verrassingen en dat holt de spanning d'r goed in.

Spanning was t'r de afgeloopn wekke natuurlijk ok in de huushol-
lings waor d'r ene van examen had edaone en die now op de uutslag
zatn te wachten. Dat marken ik ok vegange donderdagaovend. 'k Mos-
se 't een en ander nao Harm Snieders brengen. Daor zatn ze met wee
zenloze gezichten in de kamer te wachten biej de tillefoon. Frits, de
zoon des huizes, had Havo examen edaon. At hee 't neet ehaald had
zol d'r tussen vief en zeuven uur ebeld wodn.

En daor zatn ze now dan. De leste rapporten van Frits waarn now neet
zo denderend goed ewes, of hee 't zol haaln was nog een grote vrao-
ge. 'k Hadde mien maor effen op een stoel ezet biej de zwiegende me
nigte, epraot wier d,r nauwelijks.

Opens rinkeln de tillefoon. "Daor he'j 't al, da's mis, ik gao nao
buutn", rearn Harm zien vrouw . Frits nom zelf met trillende hande
de tillefoon op, hee ston te beven, de bokse flokkern um um de kon-
te of't wel hoe hard waaien.. Maor 't veel met. 't Was de buurman. Of
Harm zien kippen weer op wol vangen, die leepn biej um in 'n hof te
krabben. Of 'n oorlog veurbiej was, zo bliej waarn ze dat 't tillefoon-
tjen neet van de schole was.

Toch nog vol zenuwen heb ze zeuven uur afewacht. Gelukkig veur eur
kwam d'r gin tillefoontjen en moggen ze annemmen dat Frits
eslaagd was. En op dizze menier zal 't wel in heel volle huushollings
egaon wean, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Open Dagen bij Achterhoekse
biologische boeren
Op zaterdag 22 en zondag 23 ju-
ni houden biologische boeren
Open Dagen. Ook de leden van
de Biologische Producentenver-
eniging Achterhoek (BPA) zet-
ten hun deuren wagenwijd
open. U kunt zien hoe ze wer-
ken, de sfeer opdoen en produc-
ten van het bedrijf proeven.

Iedereen kan op 22 en 23 juni ko-
men kijken bij een groot aantal
Achterhoekse biologische bedrij-
ven die zich hebben verenigd in de
Biologische Producentenvereni-
ging Achterhoek (BPA). De leden
van de vereniging verkopen eigen
en eikaars producten in winkels
aan huis. Wie een bezoek brengt
aan een biologisch bedrijf, kan
zien dat biologische bedrijven een
natuurlijke werkwijze volgen.
Biologische boeren gebruiken
geen bestrijdingsmiddelen, wer-
ken uitsluitend met dierlijke mest
en compost en geven de dieren vo-
lop ruimte en daglicht. Verder
neemt de natuur een prominente
plaats in op het bedrijf. Biologi-
sche boeren geven nuttige insec-
ten en vogels de kans om schade
lijke insecten te bestrijden. Veel
biologische bedrijven hebben een
natuurplan opgesteld. Zij legden
houtwallen, kikkerpoelen, bloem-
stroken en graanranden aan om
flora en fauna op het bedrijf meer

kans te geven. Centraal thema tij-
dens de Open Dagen is het na-
tuurbeheer op het biologisch be
drijf.

VARKENS EN FRUIT KIJKEN
Tijdens de twee open dagen vertel-
len de biologische boeren alles
over hun bedrijf en hun manier
van werken. Bezoekers kunnen
het bedrijf en de werkwijze zien.
EÈn van de bedrijven dat op 22 en
23 juni de poorten opent is biolo-
gisch varkensbedrijf 't Helder in
Winterswijk. De varkens hier ver-
toeven buiten. Een prachtig ge
zicht. Langs de uitloop van de zeu-
gen, biggen en vleesvarkens op het
bedrijf loopt een wandelroute, het
zogenaamde biggenpad. Duidelijk
wordt dat de dieren op een dier-
vriendelijke manier worden ge
houden. Op het bedrijf kunnen be
zoekers producten proeven van
biologisch varkensvlees.
Op het biologisch-dynamisch
fruitteeltbedrijf 't Gelders Eiland
in Lobith rijdt een pluktrein door
de boomgaard. Tijdens de open da-
gen nemen de bezoekers plaats in
de trein. Harmen en Carla Peters
vertellen tijdens de rit over het
werk in de bongerd en de verschil-
lende fruitsoorten. Het treintje
rijdt ook langs twee andere bedrij-
ven in de omgeving: akkerbouw-
en fruitteeltbedrijf 't Gelders Hof

en vleesvee en akkerbouwbedrijf
ündenhof.

HEEL VEEL TE ZIEN
Tijdens de open dagen is er voor
jong en oud ontzettend veel te
doen op dé Achterhoekse biologi-
sche bedrijven. Voor de kinderen
worden spelletjes en activiteiten
georganiseerd. Zo kan pony wor-
den gereden, een kunstkoe wor-
den gemolken, pannenkoeken
worden gebakken en boerenijs
worden gemaakt. Verschillende
biologische bedrijven liggen aan
of in de buurt van een fietsroute.
Soms zijn ook speciale fietsroutes
uitgezet langs verschillende be
drijven.

MEER INFORMATIE
Wanneer men meer informatie
wil over de Open Dagen op biolo-
gische bedrijven, kan men kijken
op Internet (www.platformbiologi-
ca.nl) of het gratis programma-
boekje aanvragen (tel. 030 - 233 99
70 of email info@platformbiologi-
ca.nl).

Deelnemende bedrijven in ver-
spreidingsgebied Contact:
't Boshuis, Boshuisweg 4, Vierak-
ker, akkerbouw, groente en fruit
De Vijfsprong, Reeoordweg 2a, Vor-
den, tuin- en akkerbouw, zorg,
melkvee, zuivelmakerij.

Buitenplaats De Wiersse
Alice de Stuers kreeg als meisje
van 17 in 1912 van haar vader
(Victor de Stuers, de grondleg-
ger van monumentenzorg) toe-
stemming om een rozenparter-
re aan te leggen naast het huis,
op de plaats van de toenmalige
moes- en snijbloementuin.

Na de rozentuin is de 'lage tuin'
door haar ontworpen, beïnvloed
door Engels-Italiaanse voorbeel-
den. Taxushagen vormen
een achtergrond voor de
bloemenborders en de per-
gola, waarvan de beplan-
ting van jaar tot jaar ver-
nieuwd wordt.
Haar toekomstige echtge-
noot, WE. Gatacre, begon
in 1918 met het vormen van
de 'wilde tuin' - een gebied
vol verrassingen - op basis
van de 18e eeuwse 'gronden
van vermaak'. Tegelijkertijd
is de structuur van lanen en
park aangelegd als uitbrei-
ding van de 18e eeuwse
overblijfselen.

Romke van de Kaa schreef
in de herfst van 1999 in De
Tuinen van Eden "De tui-
nen van de Wiersse zijn
niet in een bepaalde perio-
de ontstaan, maar door de
eeuwen heen gegroeid. En
ze laten zich lezen als een
archief." De ontwikkeling
van de tuinen door de tijd
heen is ook te zien in een
nieuwe tentoonstelling in
het koetshuis. Hier zijn ont-
werpschetsen uit begin

20ste eeuw, contrasterende lucht-
foto's uit 1922 en 1992, alsmede
ontwerptekeningen en foto's van
de tuinen gemaakt gedurende de
laatste 132 jaar.

OPEN DAGEN ZOMER 2002
Zondag 14 juli, woensdag 17 juli,
zondag 21 juli.

16 ha. tuinen om het omgrachte
huis - fonteinen en beelden, moes-

tuin en verdiepte tuin, berceau en
pergola.
31 ha. landschapspark in een 300
ha. landgoed, bestaande uit klein-
schalige Achterhoekse bossen, wei-
landen en akkers, lanen en beken.

Grote keus aan dia's, alsmede "De
Wiersse, beschrijving van de tui-
nen", 36 pagina's beschikbaar.
De Wiersse ligt aan de Ruurlose
weg te Vorden.

Adverteren
in Contact?

Vraag naar de
vele mogelijkheden
van doorplaatsing

in meerdere edities

Urtica Qe
Therapeutische leef-werkgemeenschap

biologisch dynamisch bedrijf

OPEN DEUREN
ZONDAG 23 JUNI 2002 van 10.00 - moo uur

• Terras met hapjes en drankjes en live muziek onder de linde.

• Rondleidingen over het bedrijf

• Informatiestand over biologische landbouw en antroposofische

gezondheidszorg en voorlichting opname mogelijkheden

• Vijfsprong wandelroute

• Bezichtiging nieuwe tuinbouwkas

• Foto expositie van de bouw van de kas

• Demonstratie kaas maken

• Boerderijwinkel open en doorlopende video presentatie,

• Kinderprogramma o.a. paardrijden en zelf kaasmaken

Urtica De Vijfsprong, Reeoordweg 2a, 7251 JJ VORDEN

Urtica De Vijfsprong is een therapeutische leef- en werkgemeenschap
te Vorden die onderdak, behandeling en zorg biedt aan mensen met een
verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische hulpvraag.

Het biologisch-dynamische landbouw bedrijf De Vijfsprong maakt deel uit
van de leef- en werkgemeenschap.



KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

:- j 11rm \ *f

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

DE

KEUS

Spoorstraat 28
(0573) 452 000

JRK uw tapijtspecialist
uw trap bekleed

met een oersterk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd incl. zijkanten

voor slechts € 185.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

16 m2, keuken 8 m2 al fes uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapiit of vinyl.
Andere maten prijs naar vernouding,

prijzen vanaf € 795.-.

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

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:
tel. (0546) 45 86 97/06 51618006

J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden

van doorplaatsing in meerdere edities

Ruurlo Vlierbes 9
Aan de rand van Ruurlo, grenzend aan de bossen, gelegen
vrijstaande semi-bungalow (bouwjaar 1993) met garage en
hobbyruimte. De fraai aangelegde tuin (west) heeft een
prachtig vrij uitzicht, perceeloppervlak 458 m2. Ind.: entree,
toilet, L-vormige woonkamer, woonkeuken met inbouwapp.,
bijkeuken, slaapkamer met badkamer met douche en wastafel.
1' Verdieping: overloop, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad,
douche, 2 • toilet en wastafel. 2* Verd.: middels een vlizotrap te
bereiken bergvliering. Voorzien van c.v.-gas, ketel 2000, goede
isolatie, geheel dubbele beglazing.
Aanvaarding: in overleg. Vraagprijs: € 359.000,- k.k.

Bieze De Wilde Makelaardij Zutphen BV
Rijksstraatweg 130, 7231 AK Warnsveld

H IM Telefoon 0575 - 523 343*, Fax 0575 - 528 871
zutphen@bieze-makelaars.nl 55

APELDOC;

Vijverfolie
0,5 - 0,8 - 1 mm

verkrijgbaar vanaf

€ 1,60 p m

4 - 6 - 8 -10 m breed.
Ook andere maten

verkrijgbaar.

Bij aankoop van vijverfolie

gratis
zuurstof-
planten

bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39
Maandag 's morgens gesloten

VEILINGHUIS „DE WERELD" TE DEVENTER
houdt ten overstaan van gerechtsdeurwaarder A.M.C, van den Bos en H. J. Jansen een

KAPITALE KUNST-, ANTIEK- EN INBOEDELVEILING
afkomstig uit div. nalatenschappen en andere inbreng.

Geveild worden o. a.: 18e en 19e eeuwse meubelen w.o. kabinetten, secrétaires, porselein-
kasten, eethoeken w.o. pander, tafels, schapen- en rundieren banken en fauteuils, enz. Een
aantal klokken, w.o. stoelklokpendules en een 18e eeuws Amsterdams staand horloge.
17e en 18e eeuwse tegels, chinees/Japans porselein, w.o. Kang XI, 17e eeuws steengoed
baardmankruiken en Jacobakannen, een zegelkan Frechen, een collectie archeologie. Een col-
lectie plateel w.o. Velsen, Rozenburg, Gouda en Arnhem. Schilderijen en aquarellen van o.a.
H.W. Mesdag, Jan Rijlaarsdam, Johannes Janson, Jan Altink, P.J.A. Wagemans, W.G.F. Jan-
sen, C. Koppenol een roodkrijttekening van Willem van Konijnenburg. Een collectie grafiek. Een
collectie gouden en zilveren gebruiksvoorwerpen en sieraden o.a. diverse zilveren serviezen,
schalen, kandelaars en dienbladen. Een serie gietijzeren tuinornamenten. Een 1 7e eeuws boek
,, Scheepsbouw en bestier" door N. Witsen. Een fraaie collectie oosterse tapijten en veel klein-
goed. Een Mazda MX5 hardtop coupé bj. 1993.

Kijkdagen: vrijdag 21 juni 10.00-21.00 uur, zaterdag 22 juni 10.00-17.00 uur
zondag 23 juni 10.00-17.00 uur.

Veiling: maandag 24 t/m vrijdag 28 juni aanvang 19.00 uur. Woensdag 26 juni schilderijen-
sessie. Donderdag 27 juni goud, zilver en juwelen.

Adres:

Mr. H.F. de Boerlaan 21 107 - 741 1 AJ Deventer
Telefoon (0570) 62 79 90 - Fax (0570) 62 78 98 - E-mail: info@veilingdewereld.com

www.veilingdewereld.com

SPANNEVOGEL
b&ste/...

Met een goede zonwering houdt u het felle zonlicht
buiten en schept u een fijne sfeer in uw woonkamer,

keuken of slaapkamer. Wij voeren voor u
een breed assortiment exclusieve zonwering
voor binnen en buiten, voor vier seizoenen.
In onze vestiging in Hengelo Gld hebben

wij een complete, ruim gesorteerde

zonweringsstudio
waar u terecht kunt voor buitenzonwering zoals
rolluiken, screens en zonneschermen.
In beide showrooms (Hengelo Gld en Ruurlo)

hebt u een ruime keus in binnenzonwering, o.a.
vouwgordijnen, rolgordijnen,

horizontale en vertikale jaloezieën.

Naar De Spannevogel gaat u voor:
meubelen - slaapsystemen - tapijten - parket - laminaat

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl



ALBERT HEIJN HENGELO
vaste keus of verrassend alternatief

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

SU KADE-
LAPPEN

399

•max. 2 kg per klant.

WASMIDDEL
color of ultra

navulpak 1,35 kilo a 5.99

nu 3 pak halen

2 pak betalen

FRIENDLY
pak 24 rol van 10.47

99
voor

CHIQUITA
BANANEN

per kilo 1200
fles 1,5 liter a 1.16

nu 4 fles halen

3 fles betalen

HEINEKEN
PILS

krat 24 x 0,3 cl van 10.29

749
H

CROKY
CHIPS

zak 300 gram a 1.35

nu 3 zak halen

2 zak betalen

• Altijd dagvers

• Bestelling per tel./fax

• Bezorgen aan huis

• Riant en gratis parkeren

• Geschenk pakketten

• Bonus aanbiedingen

• Air miles sparen

• Ruim assortiment

Openingstijden:
maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur

zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

BACARDI
RUM

0,7 liter

99
nu11°

GALL^GALL

M O L E N H O E K
D E W I N K E L H O E K V A N H E N G E L O

Ch HENGELO (G) (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas- en koolzaadvezel

mengvoeders en
biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
'H. VLOGMAN

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

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575)55 15 14

Nieuwe woning? Verbouwing?
Op zoek naar een goed advies en

passende hypotheek?
Bij ons vindt u dat!

Uw adviseur voor verzekeringen, pensioenen, financieringen en hypotheken.

H.J. MEPPELINK; accountmanager GUNTHER & VINK FINANCIEEL ADVIES B.V.
Anna de Waallaan 17, 7207 G V ZUTPHEN
Tel. (0575) 57 28 10, Fax (0575) 57 28 11, E-mail: gunther.vink.advies@planet.nl

fêlein Brinke
Rijwiel: Verkoop - Reparatie - Verhuur
Zutphenseweg 85, Vorden, tel. (0575) 5512 56

Uw vertrouwde Gazelle-dealer voor:
verkoop - reparatie - onderhoud en verhuur van fietsen.

Kom kijken naar de nieuwe collectie fietsen.
Bekijk tevens het ruime aanbod nieuwe fietsen in onze grote showroom
boven.

Actie:
bij aankoop nieuwe fiets gratis draadloze fietscomputer.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI O
Overweg 13, Vorden • Telefoon (0575) 55 24 14

Kijk voor meer
nieuws op:

www.contact.nl

50 jaar? Huur 'n Sara
of Abraham 4,5 meter

€ 115.- per dag
Ooievaar 4,5 meter

€ 35.- per dag
min. 3 dagen.

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

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58
0620438118

Ook voor

Ruitersport-
artikelen.

Openingstijden:
Donderdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-10.00 uur

Vrijdag:
10.00-12.00 uur en

13.30-21.00 uur
Zaterdag:

10.00-12.00 uur en
13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

i HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) Tel. (05750 46 12 20

Antiek-Curiosa-Ruitersport Het Pakhlliö 2o°°™meut,e,e
Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichtenvoorde

Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

HORSTMAN

'HOIWDA

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. O6 5373O183
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