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Voorjaarsconcert "Sursum Corda ":

"Van klassiek- tot
musical- en filmmuziek"

Oranjefeest "Wïldenborch"

De afgelopen maanden werd tij-
dens elke repetitieavond van de
Chr. Muziekvereniging "Sur-
sum Corda", onder leiding van
dirigent dhr. Gerald Roerdink-
holder, wel één of meerdere de-
len uit de muziekstukken ge-
speeld die "Sursum Corda" in
het najaar zal spelen tijdens
een concours in Drachten. De
muziekvereniging hoopt daar
in de afdeling "Uitmuntend-
heid" hoge ogen te gooien.

Zaterdagavond werden deze con-
courswerken als een soort "open-
bare repetitie" in zijn geheel tij-
dens het voorjaarsconcert aan het
publiek in het Dorpscentrum ge
presenteerd. Dat gebeurde voor de
pauze toen het "serieuze gedeelte"
van het concert werd gespeeld.
Een van de concourswerken "Ta-
bleaux des Vosges" van Meindert
Boekei, een stuk in vier delen,
waarbij een muzikale rondreis
door een Frans landschap met zijn
meren en rotspartijen werd ge-
maakt met een wel zeer luchtig ge
deelte tot slot.
Het tweede concourswerk dat
door "Sursum Corda" met veel
verve werd gespeeld, was het num-
mer "Inspiration". Een Gregori-
aans stuk dat Jo de Haan ooit voor
zijn zoon Erwin schreef. De "bla-
zers" in het orkest konden hun
hart ophalen in dit nummer dat
ook wel wordt aangeduid als een
fantasiespel met thema's.

Je moet als muziekvereniging uit
een klein dorp als Vorden, mazzel
hebben dat je zomaar opeens een
muzikant in de gelederen krijgt,
die dagelijks met muziek zijn bo-
terham verdient. Zo iemand is bij-
voorbeeld Cor Lam, die bij "Sur-
sum Corda" op bariton speelt. Hij
soleerde op indrukwekkende wij-
ze als solist in het uit drie delen
bestaande "Concertino" van K.
Schoonebeek.
Het voorjaarsconcert in het Dorps-
centrum met als decor, kasteel
Vorden, werd zaterdagavond door
het harmonieorkest, begonnen
met de Bachkoraal " Aus Meines
Herzens Grunde". Dat was trou-
wens niet het begin van het con-
cert. Voorzitter Erna ten Pas droeg
nl. bij de opening een gedicht van
Nel Benschop voor.
Nadat de Minirettes en Majorettes,
de "Majo's" met leuke lichteffec-
ten, onder leiding van Erna Wols-
ink ook een optreden hadden ver-
zorgd, tracteerde het Harmonieor-
kest o.l.v. Gerald Roerdinkholder
en de Malletband o.l.v. Emile Laar-
veld, het publiek na de pauze beur-
telings op een non- stop program-
ma. De Malletband, versterkt met
enkele leden uit het orkest, speel-
de op vlotte wijze een zestal num-
mers, dat varieerde van b.v. vrolij-
ke Mexicaanse deuntjes ("Mexican
Medley"), de door Johan Strauss ge
componeerde "Radetzky mars",
tot de "Samba Tarole" van J. Schip-
per. Leuk om naar te luisteren.

Het Harmonieorkest bood "elck
wat wils" zoals bijvoorbeeld een
zestal bewerkingen uit de musical
"Elisabeth". In "The Magie of Al.
Webber", de musical componist
bij uitstek, speelde het orkest ge
deélten uit de musicals "Jesus
Christ Superstar", "Evita" etc. Uit
"Supertramp" werden een drietal
nummers van deze beroemde
"muziekzwervers" gespeeld. Tot
slot speelde "Sursum Corda" het
nummer "American Pie" dat ook
op het repertoir van Madonna
voorkomt.

JUBILARIS
Voorzitter mevr. Erna ten Pas had
zaterdagavond na afloop van het
voorjaarsconcert van "Sursum
Corda" nog een verrassing in pet-
to. Erna Wolsink, instructrice van
zowel de Minirettes en Majorettes
werd plotseling naar voren geroe
pen. Zij werd in het zonnetje gezet
voor het feit dat zij elke week en
dat al 12,5 jaar, vanuit Zelhem
naar Vorden pendelt om hier de
kinderen les te geven. Haar viel
een geschenk "voor de tuin" ten
deel, terwijl het harmonieorkest
het "Lang zal zij leven" voor haar
inzette.

Verder waren er bloemen voor de
dirigenten Gerald Roerdinkholder
en Emile Laarveld voor speaker Jur
Ooijman en Erna Wolsink voor
hun bijdragen aan het voorjaars-
concert.

Themadag 'Landbouw en Natuur-
ontwikkeling' op Hackfort
Op zaterdag 23 juni organiseert
Vereniging Natuurmonumen-
ten een themadag 'Landbouw
en Natuurontwikkeling', op
landgoed Hackfort. Ontvangst
is 's morgens bij de watermolen
van het kasteel, aan de Baakse-
weg8.

Na een inleiding over het onder-
werp volgen een wandeling over
het landgoed langs verschillende
natuurontwikkelingsprojecten, en
een bezoek aan een biologische
boerderij. Deelnemers dienen zelf
te zorgen voor een lunchpakket.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

STREEKEIGEN
De boswachter ontvangt de deel-
nemers met koffie in de watermo-
len van kasteel Hackfort. Na een
korte inleiding over het thema be
gint de wandeling langs twee na-
tuurontwikkelingsprojecten; een
aangelegde poel en een herstelde
meander van een kwelbeek.

Onderweg naar de werkschuur
voor de lunchpauze, passeert men
de watermolen waar inmiddels
enkele streekeigen producten te
koop liggen. Bij de werkschuur
kan het meegebrachte lunchpak-

ket worden genuttigd en verzorgt
de boswachter iets te drinken, 's
Middags voert de wandeling naar
de op landgoed Hackfort gelegen
biologische boerderij, met een
rondleiding langs aangelegde na-
tuurlijke sloo toevers.

CULTUURHISTORIE EN
NATUURONTWIKKELING
Tijdens de wandeling kunnen de
deelnemers met eigen ogen aan-
schouwen hoe landbouw en na-
tuur vervlochten kunnen zijn. Met
name op Hackfort, waar nog veel

van het oude cultuurhistorierijke
landschap bewaard is gebleven, is
dit goed te zien. Op het landgoed
bevinden zich oude boerderijen
met door houtwallen omzoomde
akkers en weiden, lanen, beken en
bossen.

Vervlechting van landbouw en na-
tuur uit zich dan ook in veelzijdig-
heid van het landschap.

Via natuurontwikkeling wordt de
ze veelzijdigheid - waar dit pas-
send is - vergroot of hersteld.

"Vorden zingt" op verzoek
Na de zeer feestelijke zang-
avond 5 jaar Vorden zingt die
door velen is bezocht staat er
aanstaande zondag 24 juni een
nieuwe zangavond op het pro-
gramma in de Dorpskerk.

De voorbereiding is in volle gang
en het ziet er weer veelbelovend
uit. Het belooft dus opnieuw een
mooie zang- en ontmoetingsavond
te worden. En samen zingen met
zovelen, dat heeft iets. Het doet je
echt wat!

Dhr. N. Esmeijer uit Hoenderlo ver-
zorgt een kort meditatief moment
over het thema: "Windstilte". De
muzikale begeleiding is weer in
handen van dhr. W. Kuipers uit
Apeldoorn.

Verder is er onder*de toren de boe
ken-uitleentafel en na afloop is er
in "de Voorde" een gezellig samen-
zijn onder het genot van koffie,
thee en fris.
Iedereen van jong tot oud is van
harte uitgenodigd.

In het buurtschap Wilden-
borch wordt zaterdag 23 juni
het traditionele Oranjefeest ge
houden. Dat begint met een mi-
ni- optocht van de kinderen uit
de Wildenborch en de school
"De Kraanvogel", vanaf de Nij-
landweg naar de feestweide bij
het kasteel. Daar worden bal-
lonnen opgelaten. Voor de win-
naars liggen enkele leuke prij-
zen in het verschiet.

Daarna wordt een begin gemaakt
met de volksspelen. De heer D.C.
Staring, bewoner van het kasteel,
zal tijdens het vogelschieten het
eerste schot lossen, waarna dhr.
Han Eskes moet trachten of hij de
ti tel "schutterskoning 2000" met
succes kan verdedigen! Verder
staat er dogcarrijden, sjoelen, ke
gelen, schijfschieten e.d. op het
programma. Een zeer attractief
onderdeel bij de spelen is het zgn.
gavelgooien. Hij die de gavel het
verst gooit is winnaar. De gehele
middag zal de muziekvereniging
"Concordia" haar medewerking
verlenen.

Voorafgaande aan het Oranjefeest
wordt er zowel donderdagavond
21 juni als vrijdagavond 22 juni in
de Kapel in de Wildenborch door
de toneelvereniging TAO. het blij-
spel "Wie zal 't winnen" opge-
voerd. Een "plattelandsstuk" in
het dialect, waarbij getracht wordt
om twee boerenzonen aan een

vrouw te helpen, hetgeen gepaard
gaat met allerhande komische si-
tuaties. De regie is in handen van
Frida te Lindert. Deze uitvoerin-
gen zijn niet alleen voor de bevol-
king uit het buurtschap bestemd,
iedereen is welkom.

Het wordt voor het buurtschap
overigens een i'eest met een nostal-
gisch karakter, want het zal de
laatste keer zijn dat de toneelver-
eniging T.A.O. medewerking aan
het Oranjefeest zal verlenen.l;rida
te Lindert over deze beslissing:
"Die is door ons weloverwogen ,m-
nomen. We zijn een klein toneel-
gezelschap en tweemaal in het
jaar optreden wordt ons teveel. We
hebben in de winter nl. ook on ze
eigen uitvoeringen. Bij de Oranje-
feesten is het meestal zo dat men
van ons een stuk verwacht waarin
veel wordt gelachen en dat niet zo
lang duurt . Na afloop van het to-
neel is er nl. altijd een muziekje en
dan zi t je toch aan tijd gebonden.

De belangrijkste reden voor ons is
echter, dat wij in de toekomst wat
langere stukken willen spelen. Dat
kunnen "ernstige" stukken zijn, of
gewoon toch uitvoeringen met
veel humor. We zijn er nog niet he-
lemaal uit wat we in februari vol-
gend jaar gaan spelen", aldus I;ri-
cla te Lindert, die nog wel opmerkt
dat T.A.O. altijd met heel veel ple
zier tijdens de Oranjefeesten in de
Wildenborch heeft opgetreden.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 24 juni 10.00 uur ds. M. Heitier, na afloop koffiedrinken in
'De Voorde'; 19.00 uur zangdienst in NH Kerk, dhr. N. Esmeijer.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 juni 10.00 uur ds. E.R. Jonker, Epse.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 juni 10.00 ds. L. Buitenhuis, Hummelo; 19.00 uur zang-
dienst in NH Kerk, dhr. N. Esmeijer.

R.K. kerk Vorden
Zondag24 juni 10.00 uur woord- en communieviering m.m.v. 30+ koor.

R.K kerk Vierakker
Zaterdag 23 juni 17.00 uur Woord- en communiedienst.
Zondag 24 juni 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
24-25 juni G. Zweers, Keyenborg, tel. (0575) 46 13 14.

Weekenddienst huisartsen
23-24 juni dhr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -10.00 uur en van 17.00 -17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 - 12.30 uur en van
13.30 -18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30 -11.00 uur en
17.00 - 18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 22 t/m 28 juni Apotheek Warnsveld, Runneboom 16.
Warnsveld, tel. (0575) 57 24 95.

Tandartsen
23-24 juni PJ. Waart, Barchem, telefoon (0573) 44 17 44. Spreekyur voor
spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.



Weekenddiensten
Streekziekenhuis Het Spittaal Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575)
592592. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30
uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. 0570-634340.

Politie tel. 0900-8844 (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 bu-
reau gesloten is, kan men zich wenden tot de politie te Lo-
chem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. 0900-8844, fax
0573-299298.

Ambulance 112, b.g.g. 0570-633222

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. 0575-442772.

Dierenarts tel. 551277 (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-
626140. Voor overige zaken: 0314-626126. Internet: www.des-
tiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag. tel.. 0575-516463.
Steunpunt Winterswijk tel. 0543-531053.

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

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

Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.

Maatschappelijk werk Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 0575-
552129, spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel 0575-541222.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon 0575-551256.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. 0575-552749 of
0800-0230550.

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

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.

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 553222. Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. 0575-54 33 66.

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 557300 of bij de SWOV, tel. 553405.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 553405.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 553405.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. 026-359 99 99.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa. Overweg 16, behande-
ling op afspraak, tel. 0575-555763.

Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen,
tel. 0575-161332 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112

POLITIE VORDEN: 0900-8844

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 11,- voor vier
gezette regels; elke regel meer
1,-. Vermelding brieven onder
nr. of inlichtingen 5,- extra.
Tarieven gelden bij contante
betaling; als een rekening ge-
zonden dient te worden, wordt
hiervoor 5t- kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herplaatst.

• Slanker en fitter nog vóór
de zomer! Het kan als u nu
begint. Bel vrijblijvend voor in-
fo op werkdagen (van 9.00 tot
13.00 uur) A. Eijsink, tel. 0575-
572127

• Heeft u last van wespen,
mieren of ander ongedierte?
Bel dan OBS Vorden voor een
snelle bestrijding. Tel. 0575-
553283, b.g.g. 06-51106955

• 1 juli Vordense kloot-
schietmarathon 10 km. Start
10.00 uur bij fam. Scheffer,
Nieuwenhuisweg 1. Opgave
t/m 30 juni tel. 0575-551328

• Grote zolderverkoop: zat.
23 juni 10.00-17.00 uur o.a.
(tuin)meubels, lampen, com-
puter, koelkasten, surfplank,
fietsen, 50er jr. bankstel, prul-
laria, etc. weg = weg.
Zutphenseweg 42, Vorden

• Fietstocht Veldhoek zon-
dag 24 juni. Start tussen 12.30
en 13.30 uur bij de Veldhoekse
school

• Aardappelen zoveel duur-
der geworden? Bij ons niet!
20 kg Bildtstar voor maar 10
gulden. G. Wolsink, Tolhutter-
weg 11, Ruurlo

• Te koop: Jack Russell-
pups driekleur, ingeënt en ont-
wormd. Tel. 0575-462074

• REIKI de helende kracht
van handen. Zowel Reiki-be-
handeling als Reiki-Plus-Ar-
rangement; zowel individuele
sessie als samen ont-moeten.
Rookvrij. Jeugd-A/rouwenzorg:
tel. 0575-464383 Ineke (Reiki-
cert.)

• Woningruil. Wie wil mijn se-
niorenwoning in het centrum
van Vorden (Woningcorporatie
De Stiepel) ruilen voor een se-
niorenwoning elders in Vor-
den? Tel. 551145

• Te koop gevraagd: 0,2-0,5
ha weiland, liefst met kleine
schuur op rustige plek met ei-
gen toegang. Brieven onder nr.
V 17-1 bureau Contact, post-
bus 22, 7250 AA Vorden

• Te koop: opgeknapte sta-
caravan. Prima geschikt voor
tijdelijke bewoning. Voor inlich-
tingen: 0575-441170

• Gevraagd z.s.m.: huishou-
delijke hulp voor één morgen
in de week, liefst donderdags.
Tel. 0575-552435

• 'Wist u dat? CDA Vorden
staat voor een evenwichtige
ontwikkeling van de werkgele-
genheid passend bij de om-
vang van de gemeente en re-
kening houdend met de aan-
wezige landschappelijke kwali-
teiten, waarbij lokale bedrijvig-
heid voorrang geniet.'

• Te huur gevraagd in Vorden:
autostalling voor lange ter-
mijn. Tel. 0575-552928

• Verschillende oliën voor in
de keuken. Dat eet gesmeerd!
Deze maand in de reclame bij
Wereldwinkel Vorden

• Te koop: z.g.a.n. bosmaai-
er Honda 4-takt. Tel. 0573-
451608

• Ontwikkelingshulp betekent
niet altijd geld geven! Vraag
naar werk bij de Wereldwin-
kel. Voor info tel. 552337 Ank
Wallenburg of 554130 Thea v.d.
Sanden

• Ik ben op zoek naar een rui-
me kamer, etage of woning
in Vorden. Wie kan mij hel-
pen? Tel. 555388 (na 18 uur)

• Wij vragen huishoudelijke
hulp voor enkele uren per
week. In overleg. Tel. 551623

• Wil diegene die zondag 17
juni autopapieren bij ons in
de brievenbus heeft gedaan,
contact opnemen met fam.
Weigraven, tel. 552154

• Verloren: kentekenbewijs
deel 1 linnen UK 8444. Tegen
beloning terug te bezorgen bij
J. Weigraven, tel. 552154

Wa sa ut oma t e n, drogers,
koelkasten, reparatiebedrijf

Cor de Wild
Nieuw telefoonnummer

0575-538046

Adverteren
in

Contact

Vraag naar

de vele

mogelijkheden

van

doorplaatsing

in meerdere

edities

Sprookjesweken
Zoete
blauwe druiven QQQ
500 gram Oï/O
Nieuwe oogst
handappels Fuji QQQ
per kilo O\7O
Veldverse

sperziebonen OÜQ
500 gram £3Q

Meneer de uil

salade 000
200 gram L.VQ

Heksenmix QQQ
200 gram O\7ü

Geoogst door leni-Minie
Panklare
zomer rode kool 4 QQ
500 gram 1 \/U

Zet de naam van uw kind op de kassabon
en win één van de Sesamstraat videobanden,

.̂ ^Ë f̂cplp»̂ . Aanbiedingen week 25

/̂ >- A d* èdtto gwewfeinffli/
( Fam. J. HUITINK
V f— Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 1 6 1 7

. ~

Na ruim 20 jaar met veel genoegen hier in Vorden
te hebben gewoond, ben ik nu verhuisd naar een
flat in Zutphen.

; Voor noodzakelijke gevallen kunt u mij opbellen
op hetzelfde telefoonnummer.

Hartelijke groeten,
'T "T

:l l
H. Ritter-Reilingh
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Kijk voor meer nieuws op:

www.contact.nl
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ledere donderdag <f O 75
5 broden vanaf 7 O.
Ook voor fototaarten en kindertaarten bent
u bij ons aan het juiste adres.

Echte Bakker ZHfehviivv vfjf^riwi p^ ĵrSëa

VAN ASSELTÖll
Er kan er maar één de echte zijn.

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

AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ
DREIUMME

Dreiumme 23-25, Warnsveld, tel. 0575-522117 • Wij zijn de gehele week geopend

Varkenslappen KIIO
Verse worst fijn KIIO
Varkensfiletlapjes 500 gram
Sucadelappen KIIO
Varkensrollade «HO
Kipschnitzels A voor

1 kilo
Kippenpoten 2kj|0

9,98 e 4,53
8,98 € 4,07

9,98 € 4,53

13,98 € 6,34

10,98 € 4,98

6,OO € 2,72
5,98 €2,71

10,OO € 4,54

Vleeswaren vers van 't mes
Beenham 100 gram samen

Wijncervelaat 100 gram A^_ €2,04
Woensdag gehaktdag
H.o.h. gehakt kiio 6,98 e 3,17
Rundergehakt RÜO 7,98 €3,62
Donderdag, vrijdag en zaterdag

Varkenshaas soo gram 50
»€5.67

B BQ-pakket speklap, BBQ-worst, hamburger, shaslick per persoon 5,98 c 2,71
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Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochter

Tessa
Tessa is geboren op 13 juni 2001,
weegt 2880 gram en is 47 cm lang.

Berrie Bosvelt en Saskia Rossel

Breegraven 118
7231 JJ Warnsveld
Telefoon 0575-527950j
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Op maandag 25 juni 2001 zijn wij

Marinus en Wllly Engel

25 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan geven wij op za-
terdag 30 juni a.s. een receptie van 15.00
tot 16.30 uur in De Herberg te Vorden.

Ruurloseweg 67
7251 LB Vorden
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Op zaterdag 30 juni 2001 is het precies 25
jaar geleden dat wij elkaar het jawoord
gaven.

Jan en Femke van Solderen
Wij nodigen u, mede namens onze kinde-
ren Hans en Marieke, op deze dag uit op
onze receptie die gehouden wordt van
15.00 tot 17.00 uur in Hotel Bakker, Dorps-
straat 24 te Vorden.

Mulderskamp 9
7251 EX Vorden
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Theo Nijenhuis

en

Riek Nijenhuis-Lijftogt
Op zaterdag 30 juni willen wij samen met
onze kinderen, kleinkinderen en u ons 40-
jarig huwelijk vieren.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 15.00 tot 17.30 uur in 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Nieuwstad 16
7251 AK Vorden
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We willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele
felicitaties, bloemen en cadeaus die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid van ons 40-jarig hu-
welijksfeest.

Mede dank zij u is het voor ons een fijne en onver-
getelijke dag geworden.

Herman en Riek
Havekes-Eykelkamp

Vorden, juni 2001

Op 28 juni 2001 ben ik

Jan Pardijs
| 25 jaar werkzaam bij PTT Post.
i

Wie samen met mij er een op wil drinken is
van harte welkom op zaterdag 30 juni 2001
van 20.30 tot 23.00 uur in café-restaurant
De Keizerskroon, Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

I(•i v,
* Familie Pardijs

Kerkstraat 25, 7261 GE Ruurlo
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Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar dat
een verder lijden hem bespaard is gebleven, geven
wij u kennis dat wij afscheid hebben moeten nemen
van onze broer, zwager en oom

Hendrikus Johannes Antonius
Besselink

Henk

op de leeftijd van 71 jaar.

Vorden, 10 juni 2001

Familie Besselink

Correspondentie-adres:
M.H. Besselink
de Banenkamp 4, 7251 LV Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

'Voor de wereld was hij een van de velen,
voor ons was hij de wereld."

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie
herinneringen, dele wij u mede, dat na een zorg-
zaam leven, van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze vader en opa

Christiaan Everhard
Chris

echtgenoot van C.J. Everhard-Kerkziek

in de leeftijd van 88 jaar.

C.J. Everhard-Kerkziek

L. Heller-Everhard
J.J.B. Heller

Steven en Monique

G. Lacet-Everhard
H.G. Lacet

17 juni 2001
Molenweg 29
7251 ED Vorden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en schriftelijk
condoleren op donderdag 21 juni van 18.45 tot
19.15 uur in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink
4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal gehouden worden vrij-
dag 22 juni om 12.15 uur in de Usselzaal van het
crematorium Dieren, Imboslaan 6.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.
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GEMEENTE
VORDEN

WIJZIGINGSPLAN EX ARTIKEL 11 WET OP DE RUIM-
TELIJKE ORDENING.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van donderdag 21 juni tot en met
woensdag 18 juli 2001, voor een ieder in de bibliotheek
en ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
ontwerp-wijzigingsplan ex artikel 11 WRO voor het per-
ceel Reeoordweg 6.

Het plan omvat de wijziging van het bestemmingsplan
"Buitengebied 1982" en voorziet ter plaatse in het ver-
vallen van het agrarisch bouwperceel en het van toe-
passing verklaren van de voorschriften van de over-
gangsbepaling, categorie "Landelijke woonbebouwing".

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden zienswijzen bij hun college indienen.

Vorden, 20 juni 2001.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

"Pa, dank om wie je was.
We vergeten je niet."

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het geheel
onverwacht overlijden van mijn vader en onze opa

Reinirus Antonius Engberts
Reint

sinds 29 maart 2001 weduwnaar van
M.B. Roordink

in de leeftijd van 91 jaar.

Vorden: Johan Engberts
Marga Hulshof

Zutphen: Roy en Ester

Vorden: Monique en Wim

17 juni 2001

Mispelkampdijk 20
7251 DC Vorden

De uitvaartdienst zal gehouden worden op donder-
dag 21 juni om 10.30 uur in de Christus Koningkerk,
Het Jebbink 8 te Vorden.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot af-
scheid nemen van 10.0 tot 10.15 uur in uitvaartcen-
trum Monuta, Het Jebbink 4a eveneens te Vorden.

Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvin-
den om 12.30 uur in crematorium Slangenburg,
Nutselaer 4 te Doetinchem.

Na de plechtigheid kunt u de familie condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds l ( ) O H

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

' levens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

7202 BP Xutphcn
Tel. 0575-526456 / 546788 / 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 0575-551967
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

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



ULLETIN

Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: 0575-557474
Telefax: 0575-557444

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 Gemeen-
tebidletin)

Spreekuren burgemeester en
wethouders:

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

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

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

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

Openingstijden 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 13.30 tot 17.30 uur

vrijdag
van 13.30 tot 20.30 uur

zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

IJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

In verband met een buurtfeest is de Mulderskamp ter hoogte van de Bur-
gemeester Galleestraat 56 afgesloten voor alle verkeer op 23 juni vanaf
12.00 uur tot 24 juni 2001 tot 14.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:33 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving besluit inzake gedeeltelijke intrekking
vergunning

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, ligt gedurende de ope-
ningstijden, met ingang van tot en met 22 juni tot en met 3 augustus
2001 ter inzage het besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer
GJ. Groot Jebbink, Galgengoorweg 8, 7251 JH Vorden op 28 december
1990 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een
agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie B, nummer 2559, adres inrichting: Galgengoorweg 8 te Vorden.

Strekking van het besluit:
Burgemeester en wethouders trekken de milieuvergunning op verzoek
van vergunninghouder gedeeltelijk in:
- voor de verkoop van (bruto) 150 kilogram NH3 productieruimte aan het

agrarisch bedrijf van de heer A.J.M, de Witte, Rekkensebinnenweg 37,
7157 CD Rekken (gemeente Eibergen);

- voor (bruto) 120 kilogram NH3 productieruimte vanwege deelname
aan de "Regeling beëindiging veehouderij takken".

Na afronding van de transactie houdt vergunninghouder 362,5 kilogram
NH3 productieruimte. De depositie neemt met 42 % af van 6393,2 naar
3664,3 mol.
Beroep
tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadvi-

seerd;
c. degenen die tegen het ontwerpbesluit tijdig bedenkingen hebben in-

gebracht;
d.degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit

ten opzichte van het eerdere ontwerpbesluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat

is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van terinzageleg-
ging worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 3 augustus
2001.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwei tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde ter-
mijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage
legging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard be-
sluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door de voorzitter is beslist.

IT OP REI S!

De laatste werkdag zit erop.
De 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 vakantiehausse 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!

NKRUIDBESTRIJDING

Vanaf l juli gaat gemeentewerken onkruid bestrijden op wegen en trot-
toirs. Dit gebeurt met een zo milieu-onvriendelijk mogelijk middel. Eni-
ge schade aan het milieu is echter niet te voorkomen. Als u uw trottoir
voor uw woning zelf schoonmaakt, zal gemeentewerken het onkruid
daar niet bestrijden. U helpt dus het milieu door zelf het onkruid voor
uw woning weg te halen.

UBSIDIE VOOR NIEUW CLUBGEBOUW SCOUTING
VORDEN-HENGELO

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad op 25 september
2001 voor om aan de Stichting Scouting Vorden-Hengelo een subsidie te
geven van f35.000,— voor het bouwen van een nieuw troephuis. Dit is de
helft van het door de Stichting begrote tekort. Uit fondsenwerving, zelf-
werkzaamheid, giften en andere subsidies verwacht het bestuur de kos-
ten voor het bouwen van een nieuw troephuis te dekken.

Belangrijke overweging van burgemeester en wethouders is dat het scou-
tingwerk onder het jeugd- en jongerenwerk valt. Het jeugd- en jongeren-
werk is één van de deelterreinen in het Welzijnsplan waaraan extra aan-
dacht gegeven wordt. Tot op heden heeft de scouting slechts een beperk-
te waarderingssubsidie ontvangen.

In Vorden zijn in de loop der jaren meerdere accommodaties tot stand ge
komen waarbij de gemeente (financieel) betrokken was.

'N,f IEUW TELEFOONNUMMER VOOR VACCINATIES
' BIJ GGD: 09OO 2020 401

De GGD regio Stedendriehoek heeft per 11 juni 2001 een nieuw centraal
telefoonnummer om afspraken te maken voor vaccinaties bij het reizi-
gers advies en vaccinatiebureau in Apeldoorn, Deventer en Zwolle Het
nummer 0900 2O204O1 is op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur be
reikbaar. U krijgt een medewerker van het vaccinatiebureau van de GGD
aan de lijn voor informatie en voor het maken van een afspraak

Op reis naar (sub)tropische bestemmingen? Bescherm uw gezondheid
met de juiste vaccinaties, bel naar 0900 20 20 401. De GGD wil dan van u
weten:

- wanneer u op reis gaat en voor hoelang
- waar u naar toe gaat
- of u eerder bent gevaccineerd en wanneer
- of er bijzondere gezondheidsomstandigheden zijn.

APIERINZAMELING DOOR VORDENS MANNENKOOR
VERVROEGD

Vanaf zaterdag 7 juli haalt het Vordens Mannenkoor vroeger op. Ze star-
ten dan vanaf 830 uur in plaats van 9.00 uur. Wijziging van dit tijdstip
is nodig om het oud papier op tijd die dag bij de papierverwerker Repar-
co te krijgen. Burgemeester en wethouders kunnen op deze wijze de kos-
ten van de inzameling in de hand houden.

Zet uw oud papier op de ophaaldag zichtbaar aan de weg. Het liefst in
een doos of papieren tas of anders gebundeld, zodat het niet wegwaait,
maar in ieder geval niet los. Het inzamelgebied staat vermeld in de Af-
valkalender 2001/2002.

Het apart houden en inzamelen van oud papier om uiteindelijk als ge-
scheiden afvalstroom verwerkt te worden heeft een aantal voordelen:
• De hoeveelheid (huishoudelijk) afval wordt kleiner, dus hoeft er veel

minder verbrand te worden. Dat scheelt verbrandingskosten en lucht-
vervuiling.

• Oud papier als grondstof voor nieuw papier spaart bomen.
• De verwerking van oud papier .is veel minder vervuilend dan het ge

bruik van hout als grondstof voor nieuw papier en karton.

Om te bepalen wat wel en niet tot oud papier hoort, kunt u onder-
staand overzicht raadplegen.

WEL
Kranten
Tijdschriften en boeken
Reclamedrukwerk (zonder plastic folie)
Telefoongids / gouden gids
Schrijf- en tekenpapier
Computerprints / faxpapier / kopieerpapier
Enveloppen
Papiersnippers
Cadeaupapier
Eierdozen
Kartonnen en papieren verpakkingen

NIET
Geplastificeerd papier
Ordners en ringbanden (met metalen klem of plastic kaft)
Vloeistofdichte verpakkingen (zuivel en frisdrank)
Sanitair papier (zakdoekjes, luiers)
Behang en vinyl
Doorslag- en carbonpapier
Foto's
Piepschuim
Verpakkingen van vloeibare wasmiddelen
Plastics (draagtasjes, zichtmappen)
Verontreinigd papier (bijv. papier tussen vleeswaren, koffiefilters)



OUWAANVRAGEN

Plaats
HetElshof3
HetJebbinkG

Dorpsstraat 28
Dorpsstraat 11
Okhorstweg 8, Wichmond
Almenseweg 15 en 17

Wildenborchseweg 13 (*)

Mosselseweg 14 (*)
Van Lennepweg 8 (")

aanvrager
J.HA Rouwenhorst
Parochiebestuur
van Vorden
X.Chi
V.O.F, bakkerij Joop
GJ. van der Wilk
GJ. Memelink en
H. Wilgenhof
Fam. Spaans

R.HA. Eggink
Fam. Brummelman

inhoud
bouwen berging
vergroten kerk

aanbrengen luifelconstructie
verbouwen winkel (bakkerij)
bouwen paardenstal
vergroten woningen

vergroten woning en
verbouwen bergruimte
bouwen bergruimte
vernieuwen garage/bergruimte

11-06-2001
11-06-2001
12-06-2001
12-06-2001

13-06-2001

13-06-2001
14-06-2001

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening in het koetshuis.
Voor de met (*) aangeduide aanvragen bestaat voor een ieder tevens de mogelijkheid om in de periode van 21
juni tot en met 18 juli 2001 een zienswijze in te dienen, omdat deze bouwlocaties liggen in een gebied, waar-
voor een ontwerp tot herziening van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Burgemeester en wethouders
kunnen deze aanvragen met toepassing van artikel 50, lid 4 Woningwet amandelen omdat de bouwplannen
in overeenstemming zijn met zowel het geldend- als het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

ERGUNNINGEN

Bouwen

plaats
Wiersserbroekweg 18

Slopen

plaats
Wildenborchseweg 29

Stuwdijk 3

aanvrager
D. Klein Geltink

aanvrager
Mts. GJ. en G.H. Bijenhof

T. Klein Ikkink

inhoud
verbouwen woning

vrijstelling

inhoud
geheel slopen twee varkensschuren en
één werktuigenberging/jongveestal
geheel slopen kippenschuur

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.

TARTBIJEENKOMST SUWI-BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW
OP 4 JULI

De Rijksoverheid heeft de afgelopen periode besluiten genomen over de
nieuwe structuur voor de uitvoering van de sociale zekerheid: de Struc-
tuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI). Hierin is de samenwerking
tussen de betrokken partners van groot belang, om voor de klanten een
keten van op elkaar aansluitende dienstverlening te bieden. De zoge-
naamde "SUWI Bedrijfsverzamelgebouwen" krijgen hierin een belangrij-
ke rol. Een SUWI bedrijfsverzamelgebouw is een gebouw dat een verza-
meling dienstverleners (publiek en privaat), op het gebied van werk, in-
komen en activering/zorg, herbergt, met als basis de dienstverlening van
het Centrum Werk en Inkomen (CWI).
Ook rondom het CWI Zutphen en omgeving komt een SUWI Bedrijfsver-
zamelgebouw. Op 4 juli is er van 15.00 tot 17.00 uur in de Burgerzaal in
de gemeente Zutphen een startbijeenkomst SUWI BVG. Deze bijeen-
komst is georganiseerd door de publieke partners: het CWI, de uitvoe
ringsinstanties en de gemeenten Lochem, Gorssel, Vorden, Warnsveld en
Zutphen. Zij geven op deze bijeenkomst informatie over de plannen en
de wijze waarop ze die willen realiseren. Ook wordt de interesse van de
aanwezige partners om deel te nemen in het SUWI Bedrijfsverzamel-
gebouw Zutphen e.o., geïnventariseerd.
Alle instellingen en organisaties die activiteiten of diensten aanbieden
op het gebied van werk, inkomen of activering/zorg zijn van harte wel-
kom. Zij kunnen zich telefonisch aanmelden bij het secretariaat van de
Dienst Samenleving, telefoonnummer 587223 of 587216.

EEN BETER
MILIEU
BEGINT BIJ
JEZELF

Bezoek CDA Statenleden
krijgt een vervolg

Lokale opbrengst
collecte epilepsie-
bestrijding bekend

Het bezoek van de CDA-Staten-
leden aan Vorden kan als zeer
geslaagd worden beschouwd.
Op indringende wijze is de pro-
blematiek in het landelijk ge-
bied aan de orde gesteld. De de-
legatie van de CDA-Statenfrac-
tie bestond o.a. uit de gedepu-
teerde
H. Esmeijer en statenlid J. Kot-
telenberg, die afkomstig zijn
uit deze regio.
Zij waren zeer onder de indruk
van de ondernemersgeest van
de uitgenodigde agrarische on-
dernemers en zelfs zodanig, dat
zij binnenkort met die agrari-
sche ondernemers verder wil-
len discussiëren over de proble-
matiek.

START STATENBEZOEK
Bij de start van het statenbezoek,
georganiseerd door CDA Vorden,
werd stilgestaan bij de problema-
tiek, waar de landbouw op dit mo-
ment mee te kampen heeft. Hier-
door worden agrarische onderne-
mers gedwongen keuzes te maken
in welke richting dan ook. Met an-
dere woorden doorgroeien in de
gangbare landbouw of een andere
richting inslaan.

AGRARISCHE
ONDERNEMERS
Als eerste kreeg B. Lichtenberg,
voorzitter van GLTO Gelderland,
het woord over de toekomst van de
landbouw. Hij is van mening, dat
de landbouw dient in te spelen
op de zogenaamde 2e generatie
plattelandsvernieuwing. Hij doelt
hierbij op het vermarkten van rust
en ruimte en niet te concurreren
op arbeid, want arbeid wordt ma-
tig betaald.
Vervolgens kreeg H. Eskes het
woord over het doorgroeien van
zijn bedrijf door de bouw van een

verkoopruimte van ecologische
produkten en streekprodukten. Te-
gelijkertij d vertelde hij, als voorzit-
ter van de Vereniging Streekpro-
ducenten Achterhoek, dat er wat
betreft vermarkten en logistiek
heel wat dient te verbeteren. Dit
komt vooral door het gebrek aan
goede ondersteuning van de ver-
eniging.
Daarna kreeg M. Eggink het woord
om zijn ervaringen te vertellen
omtrent het omschakelen van zijn
bedrijf naar biologische varkens-
houderij. De akkerbouw-sector in
Nederland krijgt wel ondersteu-
ning bij de omschakeling maar de
varkenssector niet. Terwijl de om-
schakeling in de varkenshouderij
gepaard gaat met hoge investe
ringskosten.
Vervolgens kwam B. Wagenvoort
aan het woord. Ook hij heeft zijn
melkveebedrijf omgeschakeld
naar biologisch. Tegelijkertijd past
hij diverse natuurmaatregelen toe
op zijn bedrijf om de aanwezige
natuurwaarden verder te verster-
ken.
Als laatste kwam R. Mennink aan
het woord als voorzitter van de
Agrarische Natuurvereniging 't
Onderholt. Vooral de opmerking
dat deze natuurvereniging wel
tenonder kon gaan aan zijn eigen
succes, deed de aanwezigen
schrikken. Menige agrariër staat
open voor agrarisch natuurbe-
heer, maar het moeizaam verkrij-
gen van de bijbehorende subsidies
doet daar weer afbreuk aan.
Na deze inleidingen werden de be-
drijfsbezoeken afgelegd.

BEDRIJFSBEZOEKEN
Als eerste werd een bezoek ge-
bracht aan het tuindbouwbedrijf
van de familie Eskes in Vierakker.
Vooral de nieuwe verkoopruimte
gebouwd van strobalen, afgewerkt

met leem, baarde onder de aanwe-
zigen veel opzien. Vervolgens ging
hij in op de problemen, die ver-
band houden met de verkoop van
ecologische producten danwei
streekproducten. Eén ding is voor
hem wel erg duidelijk, wil huisver-
koop kunnen blijven bestaan, dan
dient het vee in Nederland geënt
te worden tegen MKZ. Want door
MKZ wordt huisverkoop van pro-
dukten vrijwel onmogelijk ge-
maakt.
Vervolgens gingen de CDA Staten-
leden op bezoek bij de familie van
Ark van de Wildenborcherhof. Dit
betreft een agro-toeristisch bedrijf.
Zijn ondernemersgeest een door-
zettingsvermogen om te komen
met zijn bedrijf zoals dat op dit
moment functioneert, baarde veel
opzien. Ook de wijze van vermark-
ten van zijn bedrijf inclusief de
aanwezige faciliteiten getuigt van
ondernemerschap.
Als laatste werd een bezoek ge-
bracht aan het heiligenbeelden-
museum in Kranenburg. Daar was
alom bewondering over de grote
inzet van de vrijwilligers om de ka-
rakteristieke kerk in Kranenburg
een andere functie te geven.

TENSLOTTE
De CDA Statenleden gaven aan
zeer onder de indruk te zijn van de
ervaringen, die zij die middag had-
den vernomen. Om verder in te
kunnen gaan op de problemen,
die de agrariïrs tegen komen bij
het maken van bedrijfskeuzes dan-
wel de mogelijke rol, die de pro-
vincie daarin kan spelen, zal dit
statenbezoek binnenkort een ver-
volg krijgen.
Al met al kan CDA Vorden terug-
kijken op een zeer geslaagd staten-
bezoek, dat recht heeft gedaan
aan de problematiek in het lande
lijk gebied.

De collecte van het Nationaal
Epilepsie Fonds, De Macht van
het Kleine, heeft in Vorden
ƒ 6.524,- opgebracht. In Vierak-
ker en Wichmond ƒ 1.458,60.

De opbrengst is bestemd voor de
bestrijding van epilepsie. Het geld
wordt gebruikt voor wetenschap-
pelijk onderzoek, voorlichtings-
activiteiten, het organiseren van
begeleide vakanties voor mensen
met epilepsie en individuele hulp.

In de week van dinsdag 5 juni tot
en met zaterdag 9 juni 2001 gin-
gen in heel Nederland 45.000 vrij-
willigers op pad om huis-aan-huis
te collecteren voor het Nationaal
Epilepsie Fonds. Het thema tijdens

de nationale collecteweek was:
'Laat haar niet vallen' is een op-
roep om mensen met epilepsie te
steunen. Die steun is nodig omdat
mensen met epilepsie problemen
kunnen hebben op hun werk, bij
het werken van een baan, in het
onderwijs of bij sport en spel. Het
is belangrijk dat iedereen weet
wat epilepsie is. Zodat iedereen
goed kan reageren wanneer hij of
zij te maken krijgt met iemand die
epilepsie heeft.

Het Nationaal Epilepsie Fonds
helpt mensen met epilepsie op ve
Ie terreinen. Zij is dankbaar voor
de inzet van de vele vrijwilligers
en voor de financiële bijdrage van
alle gevers.

Zwemschool P.B A.
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen
hier terecht in september.

Sinds januari 2001 is er een parti-
culiere overdekte zwemschool ge
vestigd aan de Christinalaan. Ini-
tiatiefnemer Steven ter Haar heeft
een samenwerking gezocht met
zwembad de Beemd in Lochem
om op deze manier een gezamen-
lijk all in A-diploma pakket te kun-
nen aanbieden. Zo hopen beide
partijen de wachtlijsten terug te
kunnen brengen. Zodat ook uw
kind snel aan de beurt komt en
niet onnodig lang hoeft te wach-
ten.

In Vorden worden de kinderen wa-
tervrij gemaakt en vervolgens de
technische zwemvaardigheden zo-
als borstcrawl, rugcrawl en
school/rugslag, drijven en onder-
waterzwemmen aangeleerd. Wan-
neer ze vervolgens naar Zwembad
de Beemd gaan.ojn.hjer. de condi-.

de op te bouwen en worden de
technische vaardigheden verfijnd
voor het afzwemmen.

Zwemschool Vorden heeft op deze
manier de eerste kinderen al met
succes afgeleverd zodat deze kin-
deren nu inmiddels zwemmen in
het Lochemse zwembad om hier
klaargemaakt te worden voor het
afzwemmen.

Door grote animo en het enthou-
siasme van kinderen en ouders
voor het volgen van dit traject.
Waarbij de kinderen in eerste in-
stantie in een klein kindvriende
lijk bad met extra verwarmd water
van 35 gr. terecht komen, spreekt
het zowel kind als ouder aan.

Voor informatie en opgave kan
men telefonisch kontakt opnemen
met Steven ter Haar op de dins-
dagochtend of de donderdag- en
vrijdagmiddag, nr. 0573-402214.



Anbo op reis
Dinsdag 26 juni staat bij Anbo-
Vorden in het teken van de jaar-
lijkse zomertour. Die ochtend ver-
trekken de leden bij de Ned. Her-
vormde kerk voor een reis naar
fijne en interessante plekjes "er-
gens" in Nederland. Naast de be-
oogde bezoeken aan bezienswaar-
dige objecten biedt het program-
ma op diverse tijdstippen van de
dag ruim gelegenheid voor het ver-
sterken van de inwendige mens.

Klootschieten
De Vordense auto- en motorclub
"De Graafschaprijders" organi-
seert zaterdag 23 juni een kloot-
schietwedstrijd. Na afloop wordt
er bij het clubhuis aan de Eiken-
laan een barbecue gehouden. Voor
nadere informatie c.q. opgave kan
men bellen 0575- 555305 of 0575-
552865.

P.V. Vorden
De tweede Midfondvlucht vanuit
Morlincourt over een afstand van
ruim 365 kilometer werd gewon-
nen door de combinatie A en A
Winkels. De totaal- uitslag was als
volgt: A en A Winkels l, 19; J. Mey-
er 2, 9; H. Stokkink 3, 4, 7, 10; Roy
Eykelkamp 8, 18; Ashley Eykel-
kamp 11, 17; Jitske Winkels 13; C.
Bruinsma 14; E. Bruinsma 15; H.
Eykelkamp 20.

Diplomazwemmen
Vrijdagavond 6 juli wordt er voor
de eerste keer in dit seizoen in het
zwembad "In de Dennen" afge-
zwommen voor het zwem A.B.C,
diploma. Dit volgens de richtlij-
nen van de N.R.Z. ( Nationale raad
zwemdiploma's). Zaterdagmorgen
14 juli wordt afgezwommen voor
het zwemvaardigheidsdiploma en
het diploma snorkelen. De organi-
satie is in handen van het zwem-
bad en staat onder toezicht van de
N.R.Z. Nadere informatie over deze
examens en opleidingen kan men
verkrijgen tijdens de openstelling
van het bad of telf. onder 0575-
551203.

L.R. en P.C.
de Graafschap
Zaterdag 16 juni was er dan weer
een springwedstrijd voor paarden
in Barchem. Hier behaalde Wim
Lenselink met Nelson een zevende
prijs in de klasse B.

Skeeleren

Mombarg in
slipstream van
Hiüzebosch
De overstap van Arjan Mombarg
van de Ecotrans/Freewheel forma-
tie naar het team van Erik Huize
bosch heeft de Vordenaar geen
windeieren gelegd.
De Nefit-rijder heeft nu al 4 top-10
klasseringen achter zijn naam
staan, waarvan de laatste afgelo-
pen zaterdag bij een 'klassieker"
over 66 km. in Zaanstad.

Mombarg nam met 2 andere rij-
ders het initiatief om een sprong
te wagen naar de kopgroep van 3
man, waar zijn ploeggenoor Erik
Hulzebosch ook deel van uitmaak-
te. Zo'n 10 kilometer voor het ein-
de vond de aansluiting plaats. De
6-mans sterke kopgroep wist een
voorsprong te realiseren van 45 se
conden.

De overwinning ging naar Huize
bosch. Mombarg legde beslag op
de 3e plaats en was hier dik tevre
den mee. De avond tevoren was hij
al als 7e gefinished in Nijverdal.

Tijdens het NK skeeleren, begin
juni in Staphorst, eindigde Mom-
barg als 5e, nadat hij veel werk
had verzet voor ziin teamgenoot
Arjan Smit, die zijn titel wist te
prolongeren.
De overige marathonrijders uit
Vorden en omgeving presteren
ook goed. Martin Rietman uit
Wichmond werd bij het NK 10e.
Hij reed zeer aanvallend in Stap-
horst en reed zelfs enige tijd voor-
uit met uitzicht op de eindover-
winning of een 2e plaats. In Zaan-
satd werd Rietman afgelopen za-
terdag knap 8e bij de B-rijders.
Sven Groot uit Zutphen leverde
zijn beste prestatie van dit seizoen
afgelopen vrijdag in Nijverdal met
een 8e plaats. De 3e B-rijder uit de
Ecotrans/Freewheel formatie, Han
Donderwinkel uit Brummen on-
dervindt hinder van een liesbles-
sure, maar wist zich desondanks
toch een aantal malen bij de eerste
20 te plaatsen.
Het team van Ecotrans/Freewheel
traint samen met Arjan Mombarg.
Vrijwel elke woensdagavond zijn
de rijders te vinden op de Varssel-
ring, waar onder de bezielende
leiding van Pieter van Savoyen een
gedegen trainingsprogramma
wordt afgewerkt.
Wie de verrichtingen van de plaat-
selijke rijders op de voet wil volgen
kan hiervoor terecht op de website
van de Skatebond Nederland
(www.skatebond.nl)

W i elrennen

Clubkampioen-
schappen RTV
In het buurtschap Delden werd
gisteravond de clubkampioen-
schappen van de wielerclub Rtv
Vierakker/Wichmond verreden.
De opkomst was goed te noemen,
er stond een goed peleton aan de
start met daarbij veel kansheb-
bers. Deze gecombineerde koers
ging over 65 kilometer. Er werd
hard gereden en er volgden diver-
se vluchtpogingen. Jan Weevers de
Rtv topper reed elke ronde weer
hard over de kasseien. Zijn benen
waren niet super en ook hij kwam
niet weg, uiteindelijk reed een
groep van 10 renners naar de
streep, hier werd Rudi Peters de
Wichmondse veteraan nipt win-
naar, 2e werd Jan Weevers en Peter
Makkink uit het Gelderse Hengelo
werd 3e.

Op Zondag 17 Juni werd de Ronde
van Elden verreden,ook hier ston-
den de R.T.V.ers aan het vertrek bij
de sportklasse B/Veteranen werd
Rudi Peters opnieuw winnaar in
een zwaar verregende cours won
de Wichmondse veteraan met
overmacht de eindspurt voor de
Elburger Tonny v. Dam.
De Hengelose sporklasse A renner
Peter Makkink behaalde een 19e
plaats ook deze wedstrijd werd ver-
reden met extreem veel regenval.

Blokfluiten
bij Concordia
Net als vorig jaar start Concordia
in september weer met een blok-
fluitgroep. De lessen zijn op don-
derdagavond en geschikt voor kin-
deren van 6, 7 en 8 jaar. Onder lei-
ding van onze dirigent Hugo Klein
Severt worden de eerste beginse-
len van het muziek maken aan de
leerlingen bijgebracht. Na dit jaar
bestaat de mogelijkheid om bij
Concordia verder te gaan met het
bespelen van een ander instru-
ment b.v. klarinet, trompet en
trommel.

Wil men voor de vakantie nog een
les van de huidige blokfluitgroep
bijwonen of meer informatie,
neem dan contact op met: Caro-
lien Huetink, 0575-553438 of
Engelien Heuvelink, 0575-552523.

WD pleit voor
samenvoegen gemeenten
De vijf WD-afdelingen pleiten
onverkort voor samenvoegen
van Hengelo, Steenderen, Vor-
den, Hummelo/Keppel en Zel-
hem tot l gemeente.

Het herindelingsvoorstel van de
Provincie Gelderland, waarin Zel-
hem bij Doetinchem en Hummelo
en Keppel bij Doesburg wordt ge-
voegd, geeft de WD in de be-
treffende gemeenten aanleiding
om hierop te reageren.

De vijf WD-afdelingen onder-
schrijven de visie van het provinci-
aal dagelijks bestuur dat Doetin-
chem een sterke centrumgemeen-
te moet worden. Daarvoor heeft
Doetinchem ruimte nodig, maar
uitbreiding aan de noordkant zien
de vijf WD-afdelingen niet als lo-
gische oplossing. Doetinchem
heeft ruimte nodig voor industrie,
voor woningbouw, voor infrastruc-
tuur en zal die ruimte niet vinden
bij de plattelandsgemeente Zel-
hem. Uitbreiding richting zuid-
kant lijkt veel meer een oplossing.
Eenzelfde soort oplossing zal wor-
den voorgesteld richting Does-
burg. Immers, wat is er nu mooier
dan een grote toeristisch sterke ge
meente langs de IJssel, gelegen tus-
sen Arnhem en Zutphen?

Dan kan Hummelo/Keppel verster-
king bieden aan de plattelandsge
meente tussen Doetinchem en
Zutphen in.

De vijf gemeenten willen mede
daarom gezamenlijk verder gaan,
omdat zij van mening zijn dat zij
dan groot genoeg zullen zijn om
voldoende beleid te kunnen ma-
ken. Een kleinere gemeente kan
slechts op de winkel passen en dat
is in deze tijd niet meer genoeg.

Natuurlijk moeten kernen/dorpen
hun eigenheid behouden en daar-
voor biedt ook een grote platte-
landsgemeente mogelijkheden ge
noeg.

Kortom, de WD-afdelingen van
Hengelo, Hummelo/Keppel, Steen-
deren, Vorden en Zelhem zien
volop kansen voor één krachtige
plattelandgemeente en zullen die
enthousiast blijven promoten bij
de bevolking en bij de provincie.
Daarmee zullen zij positieve argu-
menten aandragen om het thans
voorliggende herindelingsvoorstel
te wijzigen. Regionale balans en
functionaliteit zijn hierin de sleu-
telwoorden die de provincie be-
zigt. De WD zal daar graag aan
meewerken.

Politie lost
een aantal
misdrijven op
De politie heeft met het aan-
houden van een 26-jarige inwo-
ner en een 25-jarige inwoonster
uit Zutphen op 22 mei jl. een
vijftal auto inbraken, 2 fiets-
diefstallen en verduistering van
sigaretten en benzine opgelost.

Al deze feiten werden tussen janu-
ari 2001 en juni 2001 gepleegd in
Zutphen (auto/fiets/verduistering),
Vorden (auto), Deventer (auto),
Brummen (fiets) en Haaksbergen
(verduistering).

Bij de vijf auto inbraken werden
voornamelijk radardetectoren en
radio/cd-spelers ontvreemd. Door
gebruik te maken van een gestolen
tankpas (buitgemaakt tijdens een
auto inbraak), konden ze sigaret-
ten en benzine verduisteren.

In een aantal van de betreffende
feiten, ging de 25-jarige mee, maar
alle delicten werden gepleegd
door de 26-jarige om zichzelf in
zijn drugsverslaving te voorzien.

Geen van de goederen zijn terug-
gevonden. De 26-jarige verdachte
uit Zutphen zit nog ingesloten.

Zwem-
vierdaagse
"In de
Dennen"
In de week van maandag 25 ju-
ni tot en met vrijdag 29 juni or-
ganiseert zwem- en recreatie-
bad "In de Dennen" voor de 27e
keer de nationale zwemvier-
daagse. Het zwembad is voor
deze gelegenheid met 25 gra-
den Celsius extra verwarmd!.

Vier dagen volop sportief zwem-
plezier waarvoor 5 dagen beschik-
baar zijn.. De organisatie, het bad-
en cantinepersoneel, aangevuld
met enkele vrijwilligers hopen
desondanks op goede weersom-
standigheden.

Wat het weer betreft heeft men
geen klagen, want het zwembad
heeft tot dusver in dit prille zwem-
seizoen( voor buitenbaden) reeds
15.000 bezoekers getrokken. Tij-
dens de zwemvierdaagse zijn de te
zwemmen afstanden voor de
jeugd en 65 plussers minimaal
250 meter en voor de overige deel-
nemers 500 meter.

Ook kan er aan het sponsorzwem-
men worden deelgenomen, waar-
voor de opbrengst ten goede komt
aan het Ronald Mc Donaldfonds,
een doel dat door de organisatie
van harte en hopelijk ook door de
deelnemers wordt ondersteund.
De zwemvierdaagse gaat maan-
dagavond 25 juni van start. Dit
geldt als "voorzwemavond" voor
degene die later in de week een
avond is verhinderd. Vervolgens
vanaf dinsdag t/m vrijdag s'mor-
gens en s'avonds.

De zwemvierdaagse wordt vrijdag-
avond 29 juni besloten met een op-
treden van de leerlingen van de
basisschool "De Garve". Daarna zal
de medailleuitreiking plaats vin-
den.

De inschrijving is inmiddels van
start gegaan. Men kan zich tot ui-
terlijk 26 juni aan de kassa laten
inschrijven gedurende de open-
stelling van het bad.

Voor nadere informatie kan men
bellen 0575- 551203.

olitie varia
Zaterdag, 9 juni
Er is ingebroken in een vervallen
boerderij. Men heeft zich via het
keukenraam toegang verschaft. De
woning is doorzocht.

Diefstal uit auto
Vorden, Voornekamp
Tussen 11 juni 2330 uur
en 12 juni 730 uur
Betrokkenen: een 37-jarige inwo-
ner, een 32-jarige inwoner en een
40-jarige inwoner uit Vorden.
Werd er bij drie auto's ingebroken.
Bij alle drie de auto's werd het slot
vernield. Ontvreemd: autoradio/
cd-spelers, cd's, mobiele telefoon,
kentekenbewijs.

Diefstal uit auto
Vorden, Addinkhof
Tussen 11 juni 22.00 uur
en 12 juni 7.05 uur
Betrokkene: een 43-jarige inwoon-
ster uit Vorden. Ontvreemd: een
radio/cd-speler, mobiele telefoon.
Men is binnen gekomen door het
slot te forceren.

Diefstal uit auto
Vorden, De Steege
Tussen 11 juni 23.00 uur
en 12 juni 930 uur
Betrokkene: een 51-jarige inwoner
uit Vorden. Ontvreemd: een ra-
dio/cd-speler. Het slot van de auto
werd eruit gebroken.

Maandag, 11 juni
Op de Vierakkersestraat reed een
man met zijn auto in de richting
van Wichmond. Er kwam hem een
auto tegemoet die zich gedeelte
lijk op zijn-weghelft bevond. Hier-
door hebben de beide voertuigen
elkaar met de spiegels geraakt. Het
gevolg was dat de spiegel van de
auto is vernield.

Er heeft zich een verkeersongeval
voorgedaan op de Zutphenseweg.
Een automobilist moest remmen
voor het verkeer voor hem. De au-
tomobilist die achter hem reed
kon niet meer op tijd tot stilstand
komen en heeft zijn voorganger
van achteren aangereden. Er de
den zich geen persoonlijke onge
vallen voor.

Diefstal uit auto
Vorden, Doeschot
Tussen 12 juni 0030 uur

en 7.20 uur
Betrokkenen: een 47-jarige in-
woonster en een 46-jarige inwoner
uit Vorden. Werd bij twee auto's
ingebroken. Bij beide auto's werd
het slot geforceerd. Ontvreemd:
autoradio/cd-spelers, jassen, cd's.

Dinsdag, 12 juni
Op de Industrieweg is een auto be
krast. Er zat een flinke kras van on-
geveer 10 cm lang op het rechter
voorportier.

In de nacht van maandag op dins-
dag is er in acht auto's ingebroken.
Bij zes auto's zijn de sloten gefor-
ceerd, voor de andere twee is mo-
gelijk een apparaatje gebruikt om
de sloten te openen. De daders wa-
ren vooral uit op autoradio's, CD's,
autotelefoons, sigaretten en ande
re waardevolle spullen.

Woensdag, 13 juni
Een dame op een fiets is naar ten
val gekomen door een net nieuw
aangebrachte laag grind. Haar
knie raakte hierdoor gekneusd en
flink beschadigd. Een toevallig
passerende agente heeft haar naar
het ziekenhuis gebracht, waar de
wond is schoongemaakt.

Donderdag, 14 juni
Er is een bestuurder van zijn scoo-
ter gehaald, omdat hij met hoge
snelheid en zonder helm rond-
reed. De scooter is meegenomen
naar het politiebureau en wordt
technisch gekeurd, de bestuurder
heeft een bekeuring gekregen voor
het rijden zonder helm.

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN
Van 7 t/m 15 juni

Gevonden:
Rood kunststof leesbril
Bril, merk Armani
Zilverkleurig dameshorloge

Verloren:
Zwart leren portemonnee
Doublé horloge met geschakelde
band
Toilettas met lange draagriem,
zwart leer
Kipling portemonnee, blauw/paars
Kleine schoudertas, groen/beige



'Bloemschik-
cursussen'

De inschrijvingen voor het
najaar zijn weer begonnen!

• periode september - januari' 02
• l x per maand les
• koSTen f 17,50 per leS (cxcl. materiaal)
• cursusavonden:

maandag, dinsdag, woensdag
(aanvang 19.30 uur)

• cursusochtenden:
woensdag en vrijdag
(aanvang 9.00 uur)

(Zelf een groep samenstellen behoort
ook tot de mogelijkheden!)

Bel voor meer informatie:
0575-571181

Da n i ë 1 1 e Heuvelink
Rijksstraatweg l 7 • 7231 AA Wamsveld
T (0575) 57 I I 81
F (0575) 57 07 37
E info@groenegenoegens.nl

GEVESTIGD:
AUTORIJSCHOOL

WISSELINK
Kastanjelaan 12

7221 G D Steenderen
Tel. 0575-451228 of 0627295660

Instructrice: Gerda Wisselink

reguliere rijopleiding rijbewijs B

bemiddeling rijbewijs E

(aanhanger/caravan/paardentrailer)

bemiddeling antislipcursus

gewenningslessen

senioren-rijtraining

lesautoBMW316

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon 0575-552532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

AUTOWASACTIE
Operation Friendship

afdeling Vorden
Zaterdag 23 juni
10.00 -15.30 uur.
Locatie: Emsbroek-
terrein
(industrieterrein) Vorden

vanaf f 15,00
(gewassen, gezeemd en uitgezogen!)
Koffie met cake inbegrepen + gezelligheid!

Bij ons zorgen

steeds
voor het

gewenste
resultaat.

^vakmanschap
schildersbedrïf

B
iV

in het oog
springend..

Dat doet drukwerk

alleen indien er alle

aandacht en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

kennis

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

resultaat!

Wij ziin daarin

uw partner.

d r u k k e r i j Weevers

Vorden
Nieuwstad 30, 7251 AH

Postbus 22, 7250 AA
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086

ISDN 555678
E-mail:

weeve rs@weeve rs. n l
http://www.weevers.nl

7250 M VORDEN
Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 0575- 551208

Enthousiast van
sportieve

outdoorkleding?
Ik-nl u ook /o i'iithoususl van prn-
lig draa^lwc en spor t ieve o i i ldooi-
klcdin^? Wij wel, al jaren over i -
gens, hel is /elIs ile spetinlileil van
hel huis. Bovendien is Record
Mode in /ulphen <il van oudsher
hél adres voor engelse en Oosten-
rijkse herenkleding en specialist in
vele soorten vvaxk led ing.

He u kers t raat 97, 720I I.C /ulphen
Telefoon (0575) 5 I 2 I 2 4

Dé mode voor mannen!

Probeer al dat lekkers
maar eens voor uzelf te houden

De vuur- en vlamweken
Het lekkerste vlees voor de barbe-

cue haalt u zeker tijdens de vu ur-
en vlamweken van 5 juni t/m 7 jul i
bij de Keurslager. De specialist bij uit-
stek. Altijd vers. Veel variatie en alles
verpakt volgens de strengste hygiëni-
sche richtlijnen. En wilt u daarbij

ook nog slimme barbecuetips, kijk
dan in het blad 'Koken met de Keur-
slager' of op www.keurslager.nl. Dus
bij de Keurslager vindt u alles om uw
smaak/intuigen te verwennen.
Pas maar op dat de buren er geen
lucht van krijgen.

Deze week speciaal aanbevolen:

Ardennerham,
WO gr.

4 barbecue-/
339 kiptandori,

WO gr.
35
€107

grillworstjes +
4 hamburgers 125Q lasagne,

500 gr.€567

2
725
198

Vlogman Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 0575-551321

magere riblappen, O98 kip kerrysalade,
^00 gr. U wo nr.



(Advertorial)

BEURSPRAAT
Huwelijkscadeau

DE ANALIST EN ZIJN ADVIES
Als we de adviezen van aandelen-
analisten in de praktijk bekijken,
dan valt op dat er sprake is van een
zeer onevenwichtige verdeling.
Het aantal koopadviezen is
omvangrijk, maar het aantal ver-
koopadviezen is erg schaars. Er lij-
ken dus alleen maar goede onder-
nemingen te bestaan en geen
slechte. De reden voor deze one-
venwichtige verdeling is, dat ana-
listen met een aantal lastige
dilemma's worden geconfron-
teerd.
Ten eerste is het voor een analist
van belang om een goede relatie
op te bouwen met het manage
ment, om zoveel mogelijk infor-
matie over de ondernemingen los
te krijgen. Het geven van een ver-
koopadvies komt de relatie met
het management meestal niet ten
goede. Daarnaast wordt een ana-
list op zijn nek gezeten door de
afdeling corporate fmance van de
bank waar hij werkt. Een onderne-
ming zal ernstig gaan twijfelen
aan de relatie met de bank waar
hij bankiert, als een analist van die
bank een verkoopadvies geeft voor
die onderneming. En tenslotte wil
de klant liever de gouden tip
horen die geld opbrengt, dan een
verkooptip.
Analisten zijn dus over het alge
meen te optimistisch met hun
adviezen. Betekent dit ook dat
adviezen geen toegevoegde waar-
de hebben? Nee, we moeten alleen
de koopadviezen anders interpre
teren. Analisten zijn namelijk veel
beter op de hoogte van de kwali-
teit van het management, de
winstvooruitzichten en de concur-
rentiepositie van een onderne-
ming dan de 'leken' onder de
beleggers. Analisten hebben dus
wel de juiste informatie, maar ver-
binden daar niet altijd de beste
conclusie aan. Het is daarom zeer
nuttig om door een advies heen te
prikken en het achterliggende ver-
haal goed te lezen. Dan kan men
zelf beoordelen of het koopadvies
van de analist ook gerechtvaar-
digd is.

Naast de fundamentele analyse
van analisten, die zich richt op de
relevante informatie over een
onderneming die van belang is
voor de koersontwikkeling op lan-
gere termijn, zijn er ook andere

analysemethoden die kunnen hel-
pen om aandelenkeuzes te maken.
Veel banken hebben naast analis-
ten ook strategen in dienst.
Strategen kijken veelal vanuit een
macro-economisch oogpunt naar
de financiële markten. Het voor-
deel hiervan is dat het koersver-
loop van een onderneming in een
breder perspectief wordt
geplaatst. Er wordt dan eerder
rekening gehouden met het alge
mene beursklimaat en de voor-
keur van beleggers voor bepaalde
sectoren. Nadeel is natuurlijk dat
dan de nuancering op het niveau
van individuele aandelen ont-
breekt. Een derde analysemethode
is technische analyse. Voordeel
van technische analyse is dat ook
het sentiment en de emotionele
factoren die de koersen vooral op
kortere termijn beïnvloeden, kun-
nen worden meegenomen bij de
aandelenkeuze. Een nadeel is
natuurlijk dat technische analyse
geen rekening houdt met de
onderliggende economische facto-
ren die het koersverloop op lange
re termijn verklaren.
Een laatste methode om aandelen
te selecteren is kwantitatieve ana-
lyse. Er wordt in dit geval gebruik
gemaakt van een computermodel.
Aandelen worden gerangschikt op
basis van een aantal variabelen die
het toekomstige koersverloop kun-
nen verklaren. Het voordeel van
kwantitatieve analyse is dat het
een objectieve, en daardoor consis-
tente en consequente methode is.
Daar staat tegenover dat modellen
over het algemeen inflexibel zijn
en dat kwalitatief goede gegevens
nodig zijn. Er zijn dus meerdere
methoden om aandelen te selecte
ren. Geen enkele methode is supe
rieur, aangezien alle vier de bena-
deringen kun zwakke kanten heb-
ben. Bij IRIS wordt dit probleem
ondervangen door de vier metho-
den te combineren bij het nemen
van beleggingsbeslissingen. Het
advies voor een onderneming
wordt gebaseerd op vier bouwste
nen, namelijk het fundamentele
advies van de analist, het oordeel
van de strateeg over de vooruit-
zichten van de sector, het techni-
sche advies op basis van het koers-
patroon en het kwantitatieve
advies dat uit een computermodel
komt rollen. Zo ontstaat er een
transparant totaaladvies.

Bron: IRIS, Institute for Research
and Investment Services, een geza-
menlijke onderneming van Rabo-
bank Nederland en de Robeco
Groep.

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

Buurtvereniging Delden
houdt zondag l juli
13e klootschietmarathon
De Deldense Buurtvereniging
houdt op zondag l juli de der-
tiende Vordense Klootschiet-
marathon.

Deelname is mogelijk voor vereni-
gingen, bedrijven, straten, families
en buurten. Het parcours met een
lengte van tien kilometer slingert
door het prachtige landschap van

het buurtschap Delden. Teams be
staan uit minimaal vier personen.

Er zijn drie categorieën: heren-
teams, damesteams en gemengde
teams. De start en finish is bij de
familie Scheffer aan de Nieuwen-
huisweg 1. Voor meer informatie
zie de advertentie elders in dit
blad.

Dit is het resultaa t van de opdrach t die Germa en Han Tekelenburg voor h un h uwelijkscadea u moesten maken.
De vrienden beschouwden de opdracht als geslaagd.

Fietsen met de boswachter van Geldersch Landschap in:

de Achterhoek
bij Vorden en Lochem
Op zaterdag 30 juni organiseert
de Stichting Het Geldersch
Landschap een lange fietstocht
van Vorden en Lochem in de
Achterhoek.

De start is vanaf het spoorstation
van Vorden. De ongeveer 40 kilo-
meter lange fietstocht duurt onge
veer 5 uur en staat onder leiding
van boswachters André Abbink en
Frans Duermeijer. Onderweg zal
er bij een horecagelegenheid wor-
den gepauzeerd.
Voor donateurs van Geldersch

Landschap is deelname gratis.

LANDGOEDEREN
De Achterhoek staat bekend om
zijn vele landgoederen. De omge
ving van Vorden is er zelfs be-
roemd om. In eerste instantie zul-
len het landgoed Vorden en Kiefts-
kamp worden bezocht. Op de
Kieftskamp wordt een kleine wan-
deling gemaakt in de directe om-
geving van het kasteel. Daarna zal
de fietstocht leiden naar het land-
goed Ampsen, ten noorden van Lo-
chem. Een gebied dat rijk is aan vo-

gels. Zo zijn havik, buizerd, sper-
wer, torenvalk en boomvalk er
heel gewone verschijningen. Aan
plantengroei vinden we hier op de
vochtige heideterreintjes gagel,
veenbies, kleine zonnedauw en ge
vlekte orchis.

Ook het prachtige landgoed Ver-
wolde bij Laren zal worden be-
zocht. We vinden hier bij het huis
een border met fraai bloeiende
planten. Bij zonnig weer kan men
hier dikwijls verschillende vlinder-
soorten aantreffen.

Dwaaltuin Het Heelal
Dwaaltuin Het Heelal is een
met beelden, schilderijen en ge-
dichten ingericht doolhof,
waarin een labyrint verborgen
ligt. Het verschil tussen deze
twee dwaalwegen is te vergelij-
ken met het verschil tussen het
mannelijke en het vrouwelijke.
Het doodlopen in de verdeeld-
heid yan de mannelijke dool-
hof verandert hier al wandelen-
de in de levensloop door de een-
heid van het vrouwelijke laby-
rint.

Op kunstzinnige wijze wordt in
Dwaaltuin Het Heelal vorm gege

ven aan het verlangen om deze
verandering ook in de samenle-
ving zichtbaar te maken. Een
ruimtewandeling door Het Heelal
laat iedereen kennismaken met de
herintredende godin en is voor zo-
wel volwassenen als kinderen een
aanbevelenswaardig avontuur.
Het Heelal is gelegen op een lom-
merrijke plek in de Gelderse Ach-
terhoek, aan de Almenseweg 63.
Aan de expositie wordt meege-
werkt door Jalf Flach, Miquel Pen-
so, Rachel Stone, Inge Nijhof, Mara
Zwirs, Lisa Borstlap, Karin Post,
Yvette Ahsmann, Irina Filtzer, Ro-
se van den Hurk, Ruud Schimmel,

Jaro Muller, Joke Legerstee, Hans
Christiaan Wemering, Margot van
Ewijk, Janke Annema, Conny
Pauw, Joop v.d. Bos, Theo Lalle
man, René Ijzermans, Jan Schou-
ten, Maarten van Gent en Bruno
van Klaveren. Muziek: Piet Leger-
stee, Michel Banabila, The Myste
rious Art Farmers en Judith Perz.

Openingstijden: 29 mei tot en met
16 september.

Voor groepen zijn speciale arran-
gementen mogelijk. Bijvoorbeeld
lezingen, live-muziek en trainin-
gen.

Zomerspektakel Kranenburg
De Stichting Cultureel Collec-
tief Kranenburg (CCK), Kranen-
burgs Belang en Kranenburgs
Carnaval organiseren op vrij-
dag 29 juni en zaterdag 30 juni
het "Zomerspektakel Kranen-
burg".

De festiviteiten beginnen vrijdag-
avond 29 juni in het Jonkersbos
met het vogelschieten, waarbij
Henk Wesselink zijn titel moet ver-
dedigen. De organisatie is een paar
jaar geleden begonnen met dit zo-
merspektakel en ziet het aantal
deelnemers en bezoekers jaarlijks
groeien.

Vorig jaar waren er bij het vogel-
schieten bijvoorbeeld 60 deelne-
mers, een aantal dat dit jaar naar
verwachting zal worden overtrof-
fen. Overigens is dit vogelschieten
niet specifiek voor de Kranenburg-
se bevolking bedoeld. Iedereen
mag meedoen. Een eventuele re
genbui kan geen spelbreker zijn:
het vogelschieten gaat gewoon
door. Na afloop gezellig samenzijn
met een muzikale omlijsting.

Zaterdagmiddag begint een spelle
tjesmiddag voor kinderen vanaf 3
jaar t/m 12 jaar. Spelletjes zoals
balgooien, zaklopen etc. Er is een

groot luchtkussen waarop de kin-
deren zich kunnen vermaken, ter-
wijl de kinderen ook een ritje op
een pony kunnen maken. Ook de
suikerspin ontbreekt niet.

Zaterdagavond vindt er in het Jon-
kersbos het "Bosfeest" plaats. Dit
jaar een bijzonder feest dat in het
teken staat van de smartlappen.
Daarbij zal de band met de prach-
tige naam "Het gebroken Hartje"
ook het publiek veelvuldig bij de
acts en de liedjes betrekken.
Ook voor het "Bosfeest" geldt, re
gen of geen regen, gewoon door-
gaan!!



'Zeker weten dat u de beste adviezen krijgt?'
Dankzij de adviseurs particulieren van de Rabobank wel!

Uw eerste aanspreekpunt is de Quickservice balie.
Hier zijn ze u graag van dienst bij uw dagelijkse bankzaken. Voor een spaaradvies, het openen
van een rekening en een krediet op uw betaalrekening helpen de cliëntadviseurs u graag.
Ook wanneer u uw bankzaken thuis via de computer wilt gaan regelen, kunt u bij hen
terecht. Verzekeren via de 'alles in één polis'? Vraag onze adviseurs naar een vrijblijvende
offerte. De cliëntadviseurs worden terzijde gestaan door een aantal specialisten. Wanneer het
wenselijk is, helpen zij u verder.

Vorden: Ursula Bettink, Liesbeih van Voskuilen, Carolien Hennink, Margreet Bouwmeester,
Henriëtte ten Arve en Miranda van der Hoek.
Wichmond: Anneke van Helvoort, Jan Willem Schepers en Truus Scheers.

Beleggingsfondsen? Voordat u gaat beleggen is het goed om na te gaan wat u wilt bereiken
met uw geld. Beleggingsdoelen kunnen heel concreet zijn: eerder stoppen met werken, een

startkapitaal voor uw kinderen of een aanvulling op het pensioen.
Vaak is het doel ook minder concreet, zoals een hoger rendement behalen op uw financiële

reserve.
Beleggen kan op verschillende manieren. In het algemeen geldt: hoe meer risico, hoe groter

de kans op een hoger rendement. Wanneer u weinig risico wilt nemen is het beleggen in
beleggingsfondsen misschien wel wat voor u.

Onze adviseurs ondersteunen u graag bij het kiezen van datgene wat ook het beste bij u past.

Karin Makkink en Nicole Scharrenberg

Een eigen huis koopje niet zomaar. Ook al moetje snel beslissen en ziet het huis er nog zo verleidelijk uit. Dan wil
je graag weten watje maandelijks kwijt bent. En niet achteraf geconfronteerd worden met onverwachte kosten.
U wilt toch ook de beste hypotheek? Dus een hypotheek van de Rabobank!
Praat daarom eens met de Financieel adviseur Particulieren. Hij helpt u graag uw huizendroom te verwezenlijken.
Ook voor adviezen op het gebied van pensioenen, studievoorzieningen, etc. kunt u bij hem terecht.

Michel van der Heijde

Ons team van adviseurs wordt ondersteund door een binnendienst.
Bij hen kunt u terecht voor het maken van afspraken, vragen over o.a. particuliere

financieringen en levensverzekeringen.
Ook hier is dus een team van deskundigen voor u aan het werk.

Els Lammers, Mark Droppers en Anita Kuhl

Voor een strandvakantie, een actieve vakantie of gewoon een weekendje weg, staat de advi-
seur van ons reisbureau voor u klaar.
Ook voor een vakantie speciaal voor u op maat samengesteld kunt u uitstekend bij haar
terecht. Onze reisadviseurs voldoen aan strenge eisen met betrekking tot opleiding en
trainingen. Zij laten zich bij hun werkzaamheden ondersteunen door moderne up-to-date
informatiesystemen.
Ons reisbureau heeft het kwaliteitscertificaat ontvangen van de Vereniging van ANVR
Reisagenten.

Tiny Koning, Jacco Campschroer, Ursula Bettink en Fieke Siemerink

Het team deskundigen van de Rabobank is er voor u!

Graafschap-West
Telefoon: 0575 - 55 81 00 E-mail: graafschap-west@tref.nl



KERMIS KEIJENBORG 2001

VRIJDAG 22 JUNI:

18.00 uur KERMIS-ATTRACTIES open.
19.30 uur "kleintje kermis" (klootschiettoernooi) bij Party Restau-

rant "De Smid".
21.00 uur "stemmingsmuziek" bij Café Bar Winkelman m .m .v. de

formatie "Roulette".

ZATERDAG 23 JUNI:

14.00 uur KERMIS-ATTRACTIES open.
17.00 uur openluchtmis in de binnentuin van Zorgcentrum "Maria

Poste!" (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
zaal WINKELMAN m.m.v. de formatie 'Train band".
zaal "DE SMID" m.m.v. de formatie "Climax".

ZONDAG 24 JUNI:
11.00 uur KERMIS-ATTRACTIES 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 marching/showband "ATM" uit

Amsterdam vóór de aanleunwoningen van Zorgcentrum
"Maria Postel" aan de Pastoor Thuisstraat.

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

14.00 uur AFMARS van de 36e KERMISOPTOCHT.
15.15 uur VAANDELHULDE voor alle aanwezigen m.m.v. Schutters-

gilde "St. Jan" en Harmonie "St. Jan" uit Keijenborg, Schut-
tersgilde "St. Antonius" uit Lengel in de binnentuin van
Zorgcentrum "Maria Postel".
Tevens een optreden van marching/showband "ATM" uit
Amsterdam.

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

19.00 uur PRIJSUITREIKING van de kermisoptocht bij Gasterij "De
Eikeboom".

KERMISZONDAG GEHELE DAG DANSGELEGENHEID:
ZAAL WINKELMAN
ZAAL "DE SMID"
GASTERIJ "DE EIKEBOOM"

m.m.v. de formatie "Alpha Show Band'
m.m.v. de formatie "Climax"
stemmingsmuziek

MAANDAG 25 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.

10.00 uur KERMIS-ATTRACTIES open.
12.00 uur einde volksspelen.
12.15 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, jeugdko-

ning(in) en alle aanwezigen, eveneens vóór de pastorie.
13.30 uur PRIJSUITREIKING van de volksspelen in of achter dorps-

huis "De Horst".

KERMISMAANDAG GEHELE DAG DANSGELEGENHEID:
ZAAL WINKELMAN
ZAAL "DE SMID"

m.m.v. de formatie "Never Mind"
m.m.v. de formatie "Climax"

Toelichting Kermisprogramma 2001
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.
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,
Dartgame, Disco-train (snel-
heidsmolen), Draaimolen, Eend-
jesspel, Fotoschietsalon, Grab-
belton/Ballonnen, Jackpot, Kin-
dervliegtuigjes, Kop van Jut,
Lucky cranes, Nougat/suiker-
werken, Oliebollen/gebaks-
kraam, Suikerspin/popcorn,
Vis/snackstand en IJsverkoop.

KERMISVRIJDAG 22 JUNI:
4e "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"
nu a f 12,-p.p.
Aanvang 1930 uur.
Voor de deelnemers is er na afloop
onbeperkt karbonade eten van de
barbecue.

Stemmingsmuziek bij Café Bar
WINKELMAN.
Hier zal vanaf 21.00 uur de kermis
worden ingeluid m.m.v. de forma-
tie "Roulette".

KERMISZATERDAG 23 JUNI:
Om 17.00 uur zal - mits de weers-
omstandigheden gunstig gezind
zijn - de Eucharistieviering plaats-
vinden in de binnentuin van Zorg-
centrum "Maria Postel". Bij min-
der gunstige weersomstandighe
den wordt uitgeweken naar de "St.
Jan de Doper" kerk. Hierbij zal het
voltallig Schuttersgilde "St. Jan" in
uniform aanwezig 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 24 JUNI:
De zondagmiddag staat uiteraard
weer grotendeels in het teken van
de kermisoptocht. Door de MKZ-
crisis in de maanden maart en
april hadden een aantal straten/
buurten geen mogelijkheid om
een wagen te bouwen, daarom zal
de optocht dit jaar kleiner zijn dan
andere jaren. Ondanks dit alles
staat u toch, mede door de grote
inzet van een aantal actieve stra-
ten/buurten die wel de mogelijk-
heid hadden om een wagen te
bouwen, een prachtige optocht te
wachten.
De opstelling van de grote wagens
geschiedt vanaf 1230 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, wil bekijken dan raden
wij aan vroegtijdig door de Pastoor
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, 36e
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
Pastoor Thuisstraat. Vervolgens
Geltinkweg - Koldeweiweg - Kerk-
straat - St. Janstraat - Ottenkamp-
weg - Eulingkamp - Teubenweg -
Nyssinckkampstraat • Pastorie-
straat - 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.),
Marching band "ATM" uit Amster-
dam, Schutterij "St. Antonius"
uit Lengel, Koninklijke Harmonie
"Concordia" uit Hengelo (Gld.) en
Muziekvereniging "Concordia"
uit Vorden.

Marching/showband "ATM" uit
Amsterdam zal zondagmiddag
vanaf 1330 uur reeds voor sfeer-
muziek zorgdragen bij de aan-
leunwoningen "Maria Postel" aan
de Pastoor Thuisstraat. Ook zal zij
een show geven om ca. 15.15 uur
in de binnentuin van "Maria
Postel". Het optreden van deze
showband wordt aangeboden
door Seezo Uniformen uit Keij-
enborg.
Ca. 15.15 uur (na 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 en het Schuttersgilde "St. An-
tonius" uit Lengel begeleid door
Drumfanfare "St. Jan" en Harmo-
nie "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.vm. het berei-
ken van het 50-jarig lidmaat-
schap van het Schuttersgilde te
weten: T.H.G. Diesvelt, Keijenborg -
B.J. Geurts, Keijenborg - C.F.J. Kok,
Hengelo (Gld.).

Tevens zal deze middag dhr. A.G.C.
Rondeel worden gehuldigd i.v.m.
zijn 25-jarig lidmaatschap aan de
Drumfanfare.

PriisuitreüdnK optocht:
19.00 uur vindt de prijsuitreiking
van de optocht plaats bij Gasterij
"De Eikeboom".

Kennismaandag 25 juni:
Alle volksspelen vinden plaats op
het voormalig schoolplein aan de
Kerkstraat (achter dorpshuis "De
Horst").

Het vogelschieten en jeugd-vogel-
schieten beginnen al vanaf 10.00
uur en het vogelknuppelen, boog-
schieten, darts en bolerogooien be
ginnen vanaf 1030 uur.

Jeugd-vogelschieten:
Ook dit jaar organiseert men we
derom jeugd-vogelschieten. Dit is
speciaal bedoeld voor de 12 t/m 17-
jarigen. Ook hiervoor stelt men di-
verse prijzen beschikbaar.

Prijsuitreiking volksspelen:
Kermismaandag rond 13.30 uur is
de prijsuitreiking van de diverse
volksspelen in of achter dorps-
huis "De Horst".

Schuttersgilde 'St. Jan'
Keijenbprg op weg naar
het 15O-jarig bestaan

Het Schuttersgilde *St. Jan' werd
148 jaar geleden, door Pastoor
Berendsen in 1853 opgericht. In
de eerste j arfen werd alleen het
vogelschieten georganiseerd,
later kwam de drumfanfare er-
bij.

Het doel van het gilde is: het in
stand houden van de plaatselijke
kermis. In vroegere jaren waren de
buurtschappen rond Keijenborg
erg versnipperd, er werd gepro-
beerd dit feest zoveel mogelijk in
Keijenborg te realiseren. 24 Juni is
de feestdag van St. Jan de Doper,
de kermis wordt ieder jaar zo
dicht mogelijk in de buurt van de-
ze zondag gehouden. In vroegere
jaren had de katholieke kerk een
grote rol binnen het schuttersgil-
de, de laatste jaren is die rol veran-
derd. De pastoor opent nu de ker-
mis met een H. Mis op zaterdag-
avond en sluit op maandagmid-
dag het feest met de kroning van
de schutterskoning. Sinds kort is
pastoor Jacobs benoemd als geeste-
lijk adviseur van het Schuttersgil-
de, zodat de Kerk weer wat meer
betrokken is.
De schutterij had vroeger als taak
het beschutten, beschermen van
de bevolking. Tegenwoordig is het
schutten uit te leggen in de zin
van het beschermen van de tradi-.
ties. Het Schuttersgilde bestaat uit

een drumfanfare met vendeliers
en een handboogsectie, die zich
bezigh houdt met het handboog-
schieten. De drumfanfare neemt
zowel deel aan optochten in de re
gio als aan concoursen en er wordt
aan wedstrijden voor handboog-
schieten meegedaan. Het gilde is
lid van de 'Federatie Gelderse
Schutterijen' en neemt niet onver-
dienstelijk deel in de hoogste klas-
sen. De drumfanfare van het
Schuttersgilde "St. Jan" bestaat uit
65 leden. Als u na het zien van de
optocht in Keijenborg interesse
heeft om lid te worden, dan kunt
u zich opgeven bij een van de be-
stuursleden, in september begin-
nen de diverse opleidingen weer.
Maar ook diegenen die zich elk
jaar weer opgeven voor het jaar-
lijkse vogelschieten zijn voor een
jaar lid, op dit moment zijn er 250
leden die deelnemen aan het vo-
gelschieten. Bovendien zijn er 30
ereleden, die al ruim 50 jaar mee
gedaan hebben met het vogel-
schieten. Dit jaar zal ook een lid-
maatschapskaart worden uitge-
reikt, zodat de betrokkenheid van
elke schutter bij het Gilde een tast-
bare waarde krijgt. Door negen be-
stuursleden en een tiental vrijwil-
ligers wordt er keihard gewerkt
om alles weer tot in de puntjes te
regelen voor de Keijenborgse ker-
mis van 22 t/m 25 juni 2001.



4 dagen feest met de

22/23/24/25 juni
in café bar zaal

"Roulette"
mmtf Tra/nbcmeT

"Alpha Showband
"Never Mind"

Vrijdag in ons café

Zaterdag

Zondag

Maandag

St. Janstraat 3, Keijenborg, Telefoon 0575 - 461267

Keijenborgse kermis: we maken
er samen weer een knalfeest van!

Vrijdag 22 juni
Kleintje kermis klootschiet-toernooi met gratis karbonade

van de barbecue

Zaterdag 23 juni, Zondag 24 en maandag 25 Juni
3 dagen het dak eraf met

jmenshowband

Tof ziens In zaal en tuin van

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

KERMIS KEUENBORG
vrijdag 22 juni, zaterdag 23 juni, zondag 24 juni en maandag 25 juni a.s.

ZONDAGMIDDAG 14.00 uur
GRANDIOZE OPTOCHT
Met medewerking van zeven muziekgezelschappen DIVERSE PRACHTIGE PRAALWAGENS
1515 uur vaandelhulde door VENDEUERS, DRUMFANFARE - en HARMONIE "ST. JAN" en ST. ANTONIUS, UENGEL
Gezelligheid troef in de kom van het dorp m.m.v. "ATM" Amsterdam
Bebouwde kom v.h. dorp v.a. 12.00 uur gesloten. Entreeprijs slechts f. 2- per persoon

DANSGELEGENHEID:
ZAAL 'DE SMID'
zaterdag m.m.v. "Climax"
zondag m.m.v. "Climax"
maandag m.m.v. "Climax"

or
ATTB

ACTIES

ZAAL "DE EIKEBOOM": zondag prijsuitreiking m.m.v. "Op Pad"

DANSGELEGENHEID:
ZAAL 'WINKELMAN'
zaterdag m.m.v. "Train Band"
zondag m.m.v. "Alpha Show Band"
maandag m.m.v. "Never Mind"

*
Vrijdagavond Stemmingsmuziek in de bar bij WINKELMAN m.m.v. "Roulette"

Kleintje kermis (klootschiettoernooi) bij Party Restaurant DE SMID.

*KERMIS KERMIS

Zondag 24 juni
Prijsuitreiking kermis wagens

Aanvang: 1900 uur.
Daarna feest met

Lut 't olderbastend knapp'n
Waor: In Keyenborg bie

entree gratis * entree gratis ̂  enfree gratis

BOHNIE KEUBEN

FA. JWBESSEUNK& ZONEN G. SCHIPHORST

Uw warme
bakker

INSTALLATIEBEDRIJF

öaaterlj X^dc Cikeboom
f IN CAft - ZAAL MEI CflALLUOfS

ALLE VERZASCA
BLOEMSIERKUNST

"JOLANDA"

Fluit Tweewielers EMP hoarnnode
GOOSSENS

M ff/JMftF ONWKtöK MHSEN U EEN
KIK
Kopen In Keijenborg

WK. KIK
Kopen in Keijenborg



Bandolera, Cecil, Court One, Expresse,
Frankenwalder, Di Gianni, MAC, Marcona,
Marianne Paris, Public, Rosner, Sandy Dress,
Sandwich, Roberto Sarto, Scarlatti, Seda,
Street One, Tru, Via Appia, Gerry Weber, Zerres

Burgemeester Galleestraat 9 • Vorden
Telefoon 0575-551381 BRASSEND VEELZ\)^6 korting

Dienstverlening in Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

Bouw: - Beheer
- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

0573-253101 - Fax 0573-253109 - Mobiel 0650281046

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing

in meerdere edities

i r Openingstijden winkel;

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.

Wij staan ook op de

FARM & COUNTRY FAIR
IJzerlo's Landschap, Westendorpweg 2, Aalten.

Openingstijden Farm & Country Fair
Vrijdag 22 en zaterdag 23 juni: 11.00-22.0O uur.

Zondag 24 juni: 10.00-16.00 uur.

Antiek-Curiosa Het Pakhuis /5o

VarseeveWseweg 25 • 7131 EJH Lichtenvoorde
Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22401510

n2 Jubelen

Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

de Bos Makelaardij
biedt aan:
Keijenborg

UndenhofS

In de kern van het dorp, aan rustige weg gelegen, zeer ruim en uitste-
kend onderhouden herenhuis met serre, carport en een grote garage
met bergzolder.
Indeling: hal, vernieuwd toilet, berging, open keuken met inbouwap-
paratuur, woonkamer (circa 35 m2) met haard, schuifpui en serre
(circa 15 m2).
Verdieping: 3 ruime slaapkamers waarvan 2 toegang hebben tot
het balkon, vernieuwde badkamer met douche, 2e toilet en wastafel.
2e verdieping: zeer grote zolder met mogelijkheid voor kamer.
De woning is voorzien van heteluchtverwarming.
Perceelsgrootte 356 m2, inhoud woning ca. 520 m2.

Aanvaarding: in overleg
Vraagprijs: ƒ 669.000,- kk (€ 303.579,965)

De andere makelaar voor uw regio!
FVJkenhage 12, 7201 LP Zutphen, Telefoon (0575) 51 66 35, Internet: www.debos.nl

ra
NVM deBos

makelaardij og

n
s c h o o r s t e e n v e

Zei hem
Tel. 0314-622267

v.o. f .

eg b e d r i j f

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

Oranjefeest
Wildenborch

zaterdag 23 juni
12.45 uur ballonoptocht vanaf de Nijlandweg.

13.00 uur opening, ballonnen oplaten,
daarna volks- en kinderspelen.

Op donderdag 21 en vrijdag 22 juni speelt
TAO in de kapel:

'Wie zal 't winnen'
Aanvang acht uur, zaal open half acht.

Telefoon 0573-451306

Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden

BP
KANTERS

BELLEN!

de Bos Makelaardij
biedt aan:
Wlchmond

Vogelzang 32

Leuk gelegen, goed onderhouden HELFT VAN DUBBEL WOONHUIS
met garage, bouwjaar 1988.
Indeling: entree, toilet, L-vormige woonkamer met parketvloer,
ca 24 m2, open keuken met inbouwapparatuur.
Ie verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met hoekbad, v.w.
en toilet
2e verdieping: vaste trap naar zolder met berging en zolderkamer.
Het pand is vrijwel geheel v.v. thermopane, c.v. gas combi.
Achtertuin gelegen op het oosten.
Perceelsgrootte 198 m2, inhoud woning ca. 400 m2.

Aanvaarding: in overleg
Vraagprijs: ƒ 409.000,-kk (€ 185.596,108)

De andere makelaar voor uw regio!
Pijkenhage 12, 7201 LP Zutphen, Telefoon (0575) 51 66 35, Internet: www.aebos.nl

f
NVM deBos

makelaardij og



tuin-
een

assortiment

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

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 1514

Uit voorraad leverbaar:
hooi en stro

zaagsel en houtvezel
vlas en hennepstro-vezel

mengvoeders en
Biologische voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

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

Voor uw
-«•w

Last-minute

gaat u naar:

Rabobank
reizen

Kantoren te.
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: 0575-558237
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: 0575-558340
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: 0575-558105

Partij
flanellen

overhemden
9 kleuren

maat M, L, XL, XXL.

per stuk 14,95
nu 2 voor 25,-

op = op
bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11, Hengelo

Telefoon 0575-462139
Maandagmorgens gesloten

l n-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

Rowi Hengelo (Gld.)
Rijnweg 24

7255 NW Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-467437

Fax 0575-467652

M EG A LENSELI
323 VANAF

Per maand
STANDAARD VOORZIEN VAN OA:

• airconditioning (vanaf Exclusive-uitvoering)

'S bestuurdersairbag

S centrale deurvergrendeling

;S in delen neerklapbare achterbank

H startonderbreker

S bestuurdersstoel met zithoek- en

hoogteverstelling

MAZI mEMACY VANAF
STANDAARD VOORZIEN VAN OA:

'S vier airbags

* ABS

S centrale deurvergrendeling

ü elektrisch bedienbare buitenspiegels

Ü multifunctionele stoelindeling

S passagiersstoel en middenstoel achter: tot

tafel omklapbaar

vanaf

ƒ349,-
per maand

vana f

per maand

DA VANAF W.395,
STANDAARD VOORZIEN VAN OA:

S airconditioning (vanaf Comfort-uitvoering)

t ABS

ü twee airbags

-• centrale deurvergrendeling

• elektrisch bedienbare ramen en

buitenspiegels (vanaf Comfort-uitvoering)

GRATIS UITGESTELDE BETALING TOT 1 JANUARI 2002
•MAX. f 10.000,-. UITERSTE REGISTRATIEDATUM 30-6-'01.

Autobedrijf Lenselink
Gelderhorst 5 - 7207 BH Zutphen - Telefoon 0575-572032 - Fax 0575-572073

Internet: www.mazda.nl/lenselink-zutphen - Email: info.0041@mazdanet.nl

Schoolstraat 11 - 7211 BA Eefde - Telefoon 0575-512834 - Fax 0575-542008
Internet: www.mazda.nl/lenselink-eefde - Email: info.1041@mazdanet.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur
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AUTO'S WIJKEN AFVAN STANDAAHDUITVOERINO GET IN. BE MOVED.

Echt slapen doe je pas op
een nieuwe matras

• RELLI

BEMNG

Gezond leven,
gezond slapen

Voor een goed advies
gaat u naar
'de woonwinkel van Warnsveld'

'RUS

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 - 7231 AB Warnsveld - Tel. 0575-526132

Kijk voor

meer

nieuws

op:



GEN D A V O R D E N

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' De Wehme
jeu de boulebaan De Wehme:
info bij de receptie.
Expositie Dwaaltuin.

JUNI
18-21 Avondvierdaagse, gymvereni-

ging Sparta.
18 NBvP fietsen bij camping de

Kleine Steege.
20 ANBO klootschieten bij cam-

ping de Kleine Steege.
20 HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd.
21-23 Oranjefeest Wildenborch,
24 HSV de Snoekbaars, vierhoek-

wedstrijd.
26 KBO Soosmiddag.
27 ANBO klootschieten bij camping

de Kleine Steege.
28 HSV de Snoekbaars, jeugd-

wedstrijd.
29-30 Zomerspektakel Kranenburg.

Intocht
wandelvierdaagse
Maandagavond 18 juni is de 34e
editie van de door de gymvereni-
ging "Sparta" georganiseerde wan-
delvierdaagse van start gegaan.
Donderdagavond 21 juni is de in-
tocht, waarbij de wandelaars van-
af school Hoge muzikaal worden
ondersteund door de korpsen
"Concordia" en "Sursum Corda".
De route ziet er dan als volgt uit:
rechtsaf Dokter C. Lulofsweg-
linksaf Hertog Karel van Gelreweg-
rechtsaf van Heeckerenstraat- ver-
keersdrempels over De Voorne-
kamp- rechtsaf Addinkhof- voor-
rangsweg oversteken- rechtsaf de
Boonk- linksaf Zutphenseweg
Dorpstraat- bij hotel Bakker links-
af- finish openbare dorpsschool.

"De Graafschaprijders" verzorgt
zijspanrun voor de Magnoliaschool
De kinderen van de Magnolia-
school uit Aalten verheugen
zich nu al weer op de komst van
de leden van "De Graafschaprij-
ders" met hun zijspannen. De
Magnoliaschool is een Z.M.L.K-
school (zeer moeilijk lerende
kinderen). Deze leerlingen zijn
in lichte mate verstandelijk
en/of lichamelijk gehandicapt.
In de week van 25 tot 29 juni gaan

ze een weekje op kamp in een
scoutingshuis bij Doetinchem.
Op maandagavond 25 juni is het
voor de kinderen dan zover. Dan
gaan ze in een zij span vanaf Doe-
tinchem over kleine weggetjes
naar het bedrijf Staalkaart in Aal-
ten, waar het gezelschap door de
directie en personeel wordt ont-
vangen met koffie en koek. Een
tochtje heen en weer van zo'n 70

kilometer door de mooie Achter-
hoek.Uit de regio zijn zo'n 20 zij-
spanrijders bij elkaar getrommeld.
De colonne wordt begeleid door
VAMC solorijders.
In totaal is men op deze maandag-
avond met circa 50 personen op
pad. Overigens is dit het zesde ach-
tereenvolgende jaar dat een derge
lijke "zijspanrun" voor de Magno-
liaschool wordt georganiseerd.

O.F. Autowas-actie op Emsbroek-terrein
Aanstaande zaterdag 23 juni
vindt de traditionele autowas-
actie van de Vordense afdeling
van Operation Friendship weer
plaats op het terrein van Instal-
latiebedrijf Emsbroek.

De opbrengst van deze autowasac-
tie is voor het ontvangstprogram-
ma van de Vordense afdeling van
Operation Friendship in 2002. De
locatie van deze autowas-actie zal
via bewegwijzering worden aange-
geven. Er is koffie en cake terwijl

de auto gewassen wordt. Tot zater-
dag! Op 19 juli vertrekken 10 Vor-
dense jongeren met hun begelei-
der naar Sturbridge in de Verenig-
de Staten. Sturbridge ligt ongeveer
60 km ten westen van Boston in de
staat Massachusetts. Doel van deze
jongerenuitwisseling is om kennis
te maken met andere samenlevin-
gen en culturen; niet als toerist
maar als deel van het gezin waar
zij gedurende 3 weken verblijven.
Op het programma in Sturbridge
staan o.a. een 2 daags bezoek aan

New York, 3 dagen kamperen, een
bezoek aan een baseball-wedstrijd,
rafting en het bezoeken van een
Amerikaanse kerkdienst.
In de zomer van dat jaar zullen 10
buitenlandse jongeren 3 weken in
Vorden te gast zijn. Om dan een in-
teressant en aantrekkelijk pro-
gramma te organiseren en te be-
kostigen houdt OF Vorden met eni-
ge regelmaat fundraise-acties; nu
dus de autowasactie.
Zie onze advertentie elders in dit
blad.

Biej ons in
d'n Achterhook
't Ging d'r zaoterdagaovend gezellig hen in 't Dorpscentrum biej de
uutvoering van Sursum Corda. Wiej hadn eers ens neet zovolle zinne
umme d'r hen te gaon. A'j de leste wekke al een paar vejeurdage en
een brulfte heb ehad wi'j ok wel 's een aovend in huus wean. Maor
Toon van de Spitsmoes en zien Riek hadn ons oaverehaald umme met
te gaon. En spiet he'w d'r eerlijk ezeg neet van ehad. De meziek was
de moeite van 't luustren meer dan weerd. Maor daor he'k wieters te
weinig vestand van umme d'r een stuksken met vol te schrievn.

Gelukkig troffe wiej daor ok Dark Hobelman, een rasechten Wi-
chemsen, den ok nog geerne een praotjen mek. En Toon zol Toon
neet wean at den um neet een betjen voern. "De Wichemsen heb 't
veur de Raad van State ewonnen, leazen ik in de krante?", begon
Toon. "Wat veur krante dan?", vrogg Dark. ïn een regionaal dagblad
dat de luu 's maans vrog in de busse kriegt".

"Now dan heb die 't mooi mis", was Dark's antwoord,""want de Wi-
chemsen bunt t'r helemaols neet zo bli'j met. Wiej dachen da'w de
trekkers, harkeerders, kunstmeststreuers en wet ik wat al neet meer
zo uut 't darp kwiet waarn maor dat geet mooi neet deur".
"Hoe komp ze d'r dan biej dat de Wichemsen 't ewonnen hadn?".
Och jao een paar luu, daor in de buurte van de Lankhorsstraote, die
bezwaor emaakt hadn, die zolt t'r wel bliej met wean

"Maor a'l 't mien vraogt had de boel daor bes hen konnen vehuuzen.
At ze goeie regels op hadn esteld veur de beplanting d'r umme hen
hadn de luu d'r weinig las van ehad. En zeg now zelf, bunt de boer-
deri'jen die d'r nog oaver bunt nog zo nostalgisch?. Met loslopende
kippen, een holtlooze, een sliepsteen of een melkrik? Dat vin iej toch
naans meer. 't Is jao allemaole beton veur 't kuulvoer, plastic veur de
mestopslag en grote bulktanks veur 't voer.

Wie vindt dat nog mooi?. Wiej zolt t'r an motn wennen dat 't hele
buutengebied zo'n betjen industrieterrein wod. Umda'w now een-
maol met te volle luu op een te klein stuksken grond leaft. Met alle
gevolgen van dien. Wie daor neet tegen kan mot gaon emigreern.

En wie d'r now ewonnen hef? Ik dachte van gin mense", aldus Harm,
"want de bezwaormakers hebt zich met een en ander ok neet volle
vrinden emaakt. En 'n Achterhooker nog meer argwanend emaakt
ten opzichte van de luu die vanuut 't westen of aans anders vandan
hier komp wonen. En da's dan jammer veur die luu die zich wel wet
in te leaven in de cultuur biej ons in d'n Achterhook."

H. Leestman

MAGERE
RUNDERLAPPEN

1kg 11,00

RIBKARBONADE
1kg 11,00

4 VARKENSFILETLAPJES
gekruid of naturel 10,00

KNAKWORST a stuks 4,95

Weekpakket vleeswaren

100 grLENTEHAM 2,95

100 gr ONTBIJTSPEK 1,95

100 gr PARUSER - -n

BOTERHAMWORST I.DU

NU VOOR

uw vakslager D IJ KG RAAF

« WATERPLANTJES 3,95 „ „
3 voor l U, U U Bloemen en planten

« ZONNEBLOEM IN POT

• BOS ROZEN a 20 stuks

O 2 BOSSEN ANJERS

DE MARKT.
VAN ALLE MARKTEN THUIS.

WERK AAN UW WONING?

BOUWBEDRIJF

BIEDT BETROUWBAARHEID
(VER)BOUW - BADKAMERS

KEUKENS - TEGELS
Alles in één hand

Molenweg 11 • 7055 AW Heelweg/Varsseveld
Tel.:0315-242929 • Internet: www.bruggink-bv.nl

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI O
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Telefoon 0575-492118 of 0575-552414



OLIE
BESTELLEN!

Vlotte levering
en scherpe

prijzen

El

Ruurbseweg 45̂ 17, Vorden, tel. 0575-551217

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Kijk voor
meer

nieuws op,

oogstrelend

OPRUIMING BIJ

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
telefoon 0573-451 438

Kortingen tot wel 50%
Damesmode:
Gerry Weber

Ikifiin
Frankenwalder

Seda
Rosner
Samoon
Ravens

New Bondstreet
Peter van Holland

KOLBERr :S
van DESCH

extra afgeprijsd
van 840,00

nu 299,00

HERENJACK'S
nu supervoordelig

Damesbroeken
extra afgeprijsd

Rosner
Zerres

Gardeur

extra afgeprijsd

ROKKEN

nu:

Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan!

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) 551010
Fax (0575) 551086

d - • -..r E-mail: info@weevers.nl
ruk ken J WeeverS Internet: www.weevers.nl

W
GI

Te koop bij openbare inschrijving

Namens onze opdrachtgevers bieden wij u door middel van een openbare inschrijving te koop aan:
Fraai gelegen temidden van coulissenlandschap grotendeels authentieke woonboerderij met diver-
se bijgebouwen en een perceel weiland aan de Elzeboomweg 2 te Ruurlo.

Indeling: hal/bijkeuken, kelderkast, woonkeuken, woonkamer met schouw en estrikken vloertegels,
2 slaapkamers, badkamer met douche en toilet, deel met voormalige stalruimte.
Verdieping: hooizolder.

De boerderij wordt verwarmd d.m.v. gaskachels, heeft gedeeltelijk dubbele beglazing en is aange-
sloten op de riolering. De grote naastgelegen stenen schuur heeft een oppervlakte van circa 180
m2. Verder staan er nog 2 kleinere bijgebouwen. De perceelsoppervlakte bedraagt circa 1.04.24
hectare. Er is een naastgelegen weiland ter grootte van circa 1.37.26 hectare bij te koop.

De bezichtigingsdagen zijn 23 en 30 juni a.s., telkens van 10.00 tot 12.00 uur.
Nadere informatie verkrijgbaar tijdens bezichtigingen of op ons kantoor.

Wesselink c£ Lanjouw
Makelaardij onroerende zaken

Borculoseweg 150, Ruurlo • Telefoon 0573-454027



Geniet deze week van de zomer-
koninkjes bij uw banketbakker

Aardbeien-
schelpjes

4 betalen Specialiteit:
zwanehalzen

BANKETBAKKERIJ / CHOCOLATERIE

Fred Bosvelt
Burg. Gallcestraat 6, Vorden, telefoon 551750

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

beroep,

Ons
beroep!

EEN PRIMA LOOPBAAN BIJ DE
BEDRIJFS VERZORGING!

De Agrarische Bedrijfsverzorging
Oost-Nederland is dé arbeidsbemiddelaar

voor de agrarische sector, bouw, grond-,
weg- en waterbouw, metaalsector, groen-

voorziening en transportsector.

Wij zijn op zoek naar:

Parttime medewerker
melkveehouderij
De functie
Voor twee bedrijven in de omgeving van Eefde en Harfsen
zoeken wij parttimers voor de melkveehouderij. Het betreft
een vacature voor l dag en een vacature voor 3 avonden per
week voor alle voorkomende werkzaamheden, inclusief het
melken. Je hebt een LAS-/MAS-opleiding en/of ervaring in de
melkveehouderij. Je bent iemand die het werk ziet en die
initiatieven durft te nemen. Heb jij een dag of een aantal
avonden per week tijd over en herken jij jezelf in boventaand
profiel? Neem dan contact op!

Parttime medewerker
fokzeugenhouderij
De functie
In de omgeving Lochem zoeken wij voor verschillende bedrijven
parttime medewerkers. Het betreft alle voorkomende werk-
zaamheden in de fokzeugenhouderij. Het gaat om parttime

vacatures, maar een combinatie van meerdere bedrijven
behoort tevens tot de mogelijkheden. Zoek jij een parttime of
fulltime baan in de veehouderij, heb je een LAS-/MAS-opleiding
en beschik je over ervaring in de fokzeugenhouderij? Reageer

dan snel!

VOOR BEIDE FUNCTIES GELDT:

Wij bieden
Wij bieden een goed salaris conform de CAO-landbouw.
De Bedrijfsverzorging beschikt over goede arbeidsvoorwaarden
als een spaarloonegeling, een premievrij pensioen, deelname aan
een pc-privé project en collectieve verzekeringen.

Reageren?
Wil je reageren op een van deze vacatures? Neem dan contact
op met de Agrarische Bedrijfsverzorging, 0900-9896 en
vraag naar ons kantoor in Vorden. Langskomen kan natuurlijk
ook. Ons adres is Kerkstraat la in Vorden.

Bezoek ook onze internetsite
www.bedrijfsverzorging.nl.

arische
Bedrijfsverzorging
oost-Nederland

Wij hebben plaats voor enkele
vrouwelijke

parttime
krachten
die ons 1 of 2 morgens of mid-
dagen per week kunnen helpen.

Wasserij
Siebelink
Industrieweg 3, 7251 JT Vorden
Telefoon 0575-551465
na 18.00 uur 552361

Jansen & gal
autoschadebedriif

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

FÖC

BOVAE

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon 0575-571660

,,,. . . . . . ,.,.:.,_,.:.,.,.,.:.,..... .. ......... ^

} Vaarwerkreünie 30 jaar Reünievaarwerk )
«) »

Wij de Vaarwerkers en ex-Vaarwerkers willen
Christien, Obe en Leny, Gerard, Carin, Gerrie,

Gerda en Willem, Daan, Huub
een groot compliment maken.

Voor jong en oud hebben jullie een geweldige sfeer-
:j: volle avond, met een heerlijke barbecue, voor ons

verzorgd. Klasse!
Wij hebben allen erg genoten dus jullie grote inspan-

'J; ning voor dit feest, waar alles perfect en heel gezellig
was, is niet voor niets geweest.

»
• Bedankt van alle Vaarwerkers.
l

G.P.S.
hakselen?
GEHELE PLANTEN SILAGE

triticale / gerst / haver

Bel

Loonbedrijf
Groot Enzerink

Deldenseweg 13
7251 PN Vorden

C 0575-551571

g
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Al begint de nieuwe supermarkt reeds te wennen . . . onze

EXTRA AANBIEDINGEN
BLIJVEN U VERRASSEN

l IJvloUnr 11 Iwll alle tijdschriften, puzzelboeken en pocketromans

1 Oper stuk w halen - ét- betalen

Blue Band
3 1%

pakjes halen ->• ̂  pakjes betalen

\A l OII Uw P o.a. Engels drop en Winegums

zak O zak halen »• 2 zak betalen

Coca Cola of Fanta
15 liter nu 41 flessen halen *• w flessen betalen

Nestlé wateriis
•> -tpak a 4.29 nu ^ palc halen *- i pak betalen

Calgonit tabs
pak 44 stuks a 1759 nu éL pak halen *~ i pak betalen

8
8
8
8
8
8
8
8

8
8

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.

8

8

8
8
8

Albert Heijn en Gall en Gall
ohMolenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (G), 0575-461205 GALLEGALL 8
l



S P R I N T Moderne slaapkamer in blank beuken
of trendy kersen. Bedset als afgebeeld in beuken
normaal vanaf ƒ 2.495,-

nü vanaf
S P A C E Design-linnenkast met vouw-
deuren. De legplanken, roede en ruime
binnenlade worden standaard mee-
geleverd. 4-dey |̂iast,:::B181* H222 DóO,
normaal j l,3^§

nü vöiï

Buigzame binnenveringmatras
A V I G N O N met verstelbare AU P ING
spiraalbodem K2-HV (80x200*) als set
normaal ƒ 1.16Q>-

nü voor 995,-

ƒ 9951-

Gratis thuis bezorgd, zelf monteren.

SETPRIJS!

Prijs excl. pootset. Meerprijs met Automat
verstelling ƒ 170,- [€ 77,14]. Meerprijs met
Automat E-verstelling ƒ 470,- [€ 213,27].

S T A P E L S V O O R D E E L
I N M A T R A S S E N !

D K E A M S Moderne boxspring met rechte hoofd-
en voetborden, gestoffeerd in Living Colors by Jan
des Bouvrie. Boxspring, bestaande uit 2 onderbak-
ken (80x200*) met poten en wielen, 1-delig hoofd-
bord en twee voetborden normaal vanaf ƒ 2.635,-

nü vanaf
Soepele latexmatras VI E N N A met
schoudercomfortzones en elastische tijk,
in combinatie met verstelbare
lattenbc»dem BJ|||::||pj200*) als set van
ƒ 1.820,- ..

nü vol!

M O N T R E U X "'ïbcketveringmatras,
bekleed in een elastische katoenen frotté.
Met schoudercomfortzones, in soepel of
medium ligcomf art, Normaal
vanaf ƒ 745,- J „ C/Vfc

nü vaiicd J 595,-

L E D I K A N T E N M E T
D R O O M K O R T I N G E Niiiiii

O N G E L O O F L I J K S U P E R
D E L U X E C O M B I N A T I E

Prijs excl. pootset,

Bovenmatros L U ZE R N met kern van
kwaliteits-polyether SG40 soft, afgewerkt HU VQÜClf
met luxe katoenen damast in dwarsstik-
sel. Normaal van<3É:£ 249,-

B O R D E A U X boxspringcombinatie
bestaande uit een onderbak en een

F R IS C O Ledikant met achterwand en 2 nacht- binnenveringmatras met een dikte van
kastjes in wit gelakt. Bedset r^nriaal vanaf ƒ 2.695,- } 9 cm< Beiden afgewerkt in een luxe

damast. Afmetin;^:|0x2PO*. Als set

nü vanaf

Hifi " :
 : : ; : : : : : „ ..-v.,,,;,

fr: nü val|i| ^ p^5|P
Hoofdeindpaneel en verlichtin:ör;'t'egen meerprijs
leverbaar. "In alle gangbare maten leverbaar.

*In alle gangbare maten leverbaar.

A N A T O M.Ï C Hoofd*!
comfortabele nikste u r^
d%t kussen ƒ 79,- perstuK

SHOWROOMMODELLEN NU
MET EXTRA VEEL KORTING!

morgantt
.-*• y'f. ^^^^ O-) *** •*« »*^ L/ •"* *t*i ft yf*.slaapkamers

LUBBERS
Doetinchem, Woonboulevard,
0314-392058
Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 45,
0575-464600



Rob de Graaf exposeert
in "Het Gele Stoeltje"

Beach Party Vorden
Onder het motto "Orde en cha-
os wordt ritme en structuur"
exposeert de uit Zoetermeer af-
komstige Rob de Graaf van 23
juni tot 5 augustus in Galerie
"Het Gele Stoeltje: te Vorden
met een collectie schilderijen
en objecten. Rob de Graaf (1960)
volgde zijn opleiding aan de Ko-
ninklijke Academie van Beel-
dende Kunsten in Den Haag. Vo-
rig jaar rondde hij zijn studie
succesvol af.

Op zijn eindexamenpresentatie
verkocht hij al zijn werken. In
2000 won hij de Winsor & Newton
Academieprijs en werd hij geno-
mineerd voor de Buning Brongers-
prijs 2000. In zijn kunst komt het
motief van een regelmatige stip
voor. De Graaf zoekt in zijn werk
naar evenwicht en tegenstellin-
gen. De stipvorm bevindt zich dan
ook tegen een achtergrond waar
chaos heerst.
Tegenover de chaos staat orde. Hij
vertaalt die begrippen naar ritme

en structuur. De Graaf onderzoekt
dergelijke begrippen zowel in mo-
tieven als in de wijze van kleurge-
bruik. Aan zijn kunst ligt een for-
meel analytisch principe ten
grondslag, maar de aard van zijn
schilderijen zijn niet "koel of emo-
tieloos". Veeleer is hier sprake van
werk dat organisch en dynamisch
oogt. Schoonheid op het platte
vlak.

Het "koude" uitgangangspunt
lijdt tot "warme" schilderijen. De
enorme zeggingskracht in zijn
werk is mede te vinden in de ma-
nier waarop hij werkt. Met dikke
verf die hij met alles bewerkt, be-
halve met een kwast. De Graaf ex-
poseert in de galerie schilderijen
en een aantal objecten. De exposi-
tie in "Het Gele Stoeltje", Burge-
meester Galleestraat 36 , is tot 5
augustus te zien op donderdag t/m
zaterdag van 14.00-17.00 uur en op
afspraak. Telf. 0575- 552262. De
opening van de expositie vindt
plaats op vrijdagavond 22 juni.

Fietstocht Veldhoek
Zondagmiddag 24 juni organi-
seert de Volksfeestcommissie van
de Veldhoek haar jaarlijkse fiets-
tocht. De start is direct na de mid-
dag vanaf de school in de Veld-
hoek. Het eindpunt is het vereni-

gingsgebouw achter de school.
Hier kunt u na afloop een kopje
koffie en een drankje nuttigen.

We beloven u een mooie fietstocht
en wij hopen dan ook op een grote
deelname. Tot ziens op 24 juni in
de Veldhoek. (Zie ook advertentie).

Openluchtdienst:
'Pluk de dag'
... en als ik kijk naar wat Gij hebt
geschapen,
dan weet ik dit alleen: het is zéér goed!

Een fragment uit het gedicht
'Blijdschap' van Nel Benschop.

Zoals beloofd in de vooraankondi-
ging nu een gedetailleerder be
richt. De voorbereidingen van de
openluchtdienst zijn inmiddels af-
gerond. Op zondagmorgen 24 juni
hoopt men u te mogen begroeten
bij de Haverkamp aan de Vierblok-
kenweg in Hengelo. Het thema
van de dienst is: 'Pluk de dag', een
thema dat alle leeftijden zal aan-
spreken. Ds. de Vries uit Emmen
zal het thema op een speelse ma-
nier uitleggen. De Local Gospel
Sound uit Doetinchem verleent

onder leiding van dirigente Mieke
Eeltink-Grooten hun muzikale me
dewerking aan de dienst.
Het ligt in de bedoeling om de
dienst in de open lucht te houden,
maar mocht het weer ons niet
mee zitten dan kunnen we bij de
Haverkamp ook binnen terecht.
Heeft u de mogelijkheid stoelen
mee te nemen, dan graag!
Na afloop van de dienst is er tij-
dens het koffiedrinken de moge
lijkheid om de stand van het bij-
belgenootschap te bekijken. Voor
de kinderen is er een andere trak-
tatie. We nodigen u allen uit deze
openluchtdienst tot een feest te
maken.
Tot ziens bij de Haverkamp!
Jeugddienstcommissies Hengelo
en de Veldhoek.

Ulenhof College lokatie 'tBeeckland Vorden

Geslaagden
MAVO/VBO

Bart Menkveld, Almen; Stefanie
Morsink, Barchem; Tim Besseling,
Hengelo Gld; Alle Diks, Hengelo
Gld; Charlotte Haaring, Hengelo
Gld; Maaike Imhoff, Hengelo Gld;
Roy Korten, Hengelo Gld; Moniek
Lenselink, Hengelo Gld; Jesper
Mars, Hengelo Gld; Esther Roen-
horst, Hengelo Gld; Marijn Sesink,
Hengelo Gld; Jelle Vermeulen,
Hengelo Gld; Marcel Boers, Keijen-
borg; Aafke Harmsen, Steenderen;
Eline Kusters, Steenderen; Anne
lies Leneman, Steenderen; Ilse
Boersbroek, Vorden; Ellen Hu-
etink, Vorden; Boukje van den To-
ren, Vorden; Wendy Wenneker,
Vorden; Renate Wolsink, Vorden;
Mischa Gradussen, Warnsveld;
Daphne Luijken, Warnsveld; Mel-
gert van Schalkwijk, Warnsveld;
Koos Verhoeven, Warnsveld; Len-
nie Vaartjes, Wichmond; Erik Kap,
Zutphen; Nanda Vranken, Zut-
phen.

VBO
Jorinde van der Donk, Baak; Hilde
Eliesen, Baak; Meindert Morssink,
Brummen; Koen Leerkes, Eefde;
Amanda van Wageningen, Eefde;
Annelotte van Dongen, Gorssel;

Wilger Woertman, Harfsen; Ramo-
na Elsman, Hengelo Gld; Sanne
Groot Bramel, Hengelo Gld; Marij-
ke Horsting, Hengelo Gld; Riek van
Boven, Hengelo Gld; Jeroen Plat-
voet, Hengelo Gld; Johan Rutgers,
Hengelo Gld; Inge Vrielink, Henge
lo Gld; Leonie Sessink, Keijenborg;
Cynthia Kornegoor, Lochem; Sabi-
ne Schot, Ruurlo; Gerbert van As-
peren, Steenderen; Melissa Groot-
hedde, Steenderen; Monique Wen-
tink, Steenderen; Rianne Wol-
brink, Steenderen; Marco Hartem-
ink, Vierakker; Annemieke Brink,
Vorden; Sandra Leyenaar, Vorden;
Ifrah Samanter, Vorden; Moniek
Wiggers, Vorden; Lian Dijks,
Warnsveld; Gerben Korenblek,
Warnsveld; Else Soetekouw,
Warnsveld; Mark van Zalk, Warns-
veld; Ewout Berends, Wichmond;
Kristel Wenneker, Wichmond; Bas
Ketz, Zelhem; Joris Gerrits,
Zutphen; Pascal Gordinou de Gou-
berville, Zutphen; Roos van der
Heide, Zutphen; Annemarie Hof-
stee, Zutphen; Carolijn Kwist,
Zutphen; Robbie Notten, Zutphen;
Jochem Oexman, Zutphen; Lau-
rens Roering, Zutphen; Bonnie
Rothman, Zutphen; Aafke Ruijs-
ink, Zutphen; Sandr Vroom, Zut-
phen; Machteld Wempe, Zutphen;
Mignon Withuis, Zutphen.

De Beach Party Vorden viert
zijn derde lustrum. Op zater-
dag 11 en zondag 12 augustus
vindt de 15e editie plaats van
dit inmiddels beroemde festi-
val. Het spektakel wordt geor-
ganiseerd door de stichting
HAM-Party, een stichting die er
zorg voor draagt dat ook de
Achterhoek een grootschalig
pop-festival blijft huisvesten.
Dit alles is slechts mogelijk
dankzij de tomeloze inzet van
120 vrijwilligers, die er voor
hebben gezorgd dat het festival
is uitgegroeid van 'dorpsfeest
met muziek' tot 'popfestival
met feest'.

In de loop der jaren heeft het festi-
val onder de bezoekers en de artie
sten een zeer goede naam opge
bouwd. Velen spreken bijna liefko-
zend van het mooiste feest van de
Achterhoek. Men verwacht dan
ook dat men enkele duizenden
gasten welkom kunnen heten op
het terrein Zomerweide familie
Berenpas op de Ruurloseweg 71
tussen Vorden en Ruurlo waar
men dit jaar voor de derde keer ge
bruik van zal maken.
De vernieuwde locatie, die zeer in-
tiem aandoet, heeft als groot voor-
deel dat het uitgebreide parkeer-
mogelijkheden biedt voor zowel
bus, auto als fiets pal naast het fes-

tivalterrein.
Nieuw dit jaar is de Dance Party op
zondag. Beroemde en getalenteer-
de DJ's zullen liefhebbers van dan-
cemuziek een onvergetelijke mid-
dag en avond bezorgen.
De Beach Party is niet zomaar een
festival. Met popbands, theater, tij-
delijk zwembad, videovoorstellin-
gen, dansgroepen etc. doet de pro-
grammering, die zaterdag 's mid-
dags al begint, niet onder voor de
grote broertjes als Pinkpop of Low-
lands. Maar ook de sfeer zal uitste
kend zijn en het best samen te vat-
ten in het woordje feest! Misschien
is de entreeprijs nog wel het groot-
ste verschil. Natuurlijk hoopt men
dat het prachtig weer wordt, net
zoals de laatste jaren trouwens,
maar omdat het niet verstandig
lijkt de goden te verzoeken plaatst
men op het terrein een tent die tij-
dens de optredens ruim 2000 men-
sen droog kan houden. Behalve de
ze megatent zijn er nog enkele
kleinere tenten aanwezig, zodat
men in totaal 3000 bezoekers een
dak boven het hoofd kan bieden.
Men kan de bezoekers behalve op-
tredens en muziek trouwens nog
veel meer bieden. Er is een prach-
tige cocktailbar, een barbecue,
meerdere eet- en drinktentjes, een
tijdelijk zwembad, een terras waar
tweehonderd mensen een plaatsje
kunnen vinden en er zijn zeer

goed verzorgde sanitaire voorzie
ningen. Het zal de gasten aan niets
ontbreken. Om de bezoekers nog
beter van dienst te zijn zal men
binnen twee weken een internet-
site openen waarop alle informa-
tie aangaande het festival te vin-
den is. Het adres is www.beachpar-
tyvorden.nl.
Het oog wil ook wat. Daarom zal
het festivalterrein net zoals voor-
gaande jaren weer prachtig wor-
den aangekleed. Allerlei kunstob-
jecten en andere eye-catchers zul-
len, onder meer dankzij een uitge
kiende belichting, het terrein een
lust voor het oog laten zijn.
Ook dit jaar is de programmering
weer zeer gevarieerd en aantrek-
kelijk. Naast huidige toppers als 16
Down, Beam en Spitball zullen
ook nieuwkomers als l Djama 2
Djanana en Di-rect, dat momen-
teel de hitlijsten bestormt met Just
the Way L Do, het festival onverge
lijk maken.
VOORVERKOOP
Van 7 juli tot en met 7 augustus op
de volgende adressen: VVV Vorden
en VW Zutphen, muziekzaak Sue
ters Vorden, café de Zaak üchten-
voorde, Music-House Winterswijk,
Blauwe Engel Winterswijk en alle
Focus Fashion kledingzaken in de
Achterhoek.
Tevens telefonisch via ticketser-
vice Fanlijn 0900-3265456.

Pleisterplaats Dutch Extreme in Vorden
In de nacht van 23 op 24 juni
a.s. doet de Dutch Extreme Vor-
den aan. De Dutch Extreme is
een mega survival over 440 km
van de St. Pietersberg bij Maast-
richt naar Pieterburen in Gro-
ningen. De onderdelen zijn
kanovaren (69 km), mountain-
biken (185 km), skeeleren (140
km) en hardlopen (46 km).

Ruim een week voor de start van
deze extreme survivaltocht, die
uniek is voor Nederland, hebben
zich 20 teams aangemeld. Elk
team bestaat uit 2 personen, die ie
der de totale afstand moet afleg-
gen. Elk onderdeel afzonderlijk
moet binnen 15 uur worden vol-
bracht. Free-wheel uit Vorden
sponsort 2 teams, waarvan de leden
afkomstig zijn uit Oost-Nederland.
Het eerste team is het Freewheel
Extreme Team, dat bestaat uit de

deelnemers Menno Klunder en
Gerben Kronmöller. Afgelopen
twee jaar heeft dit koppel het me
rendeel van de georganiseerde sur-
vivaltochten (in Nederland) uitge
lopen. Zo werden zij verdienstelijk
lle tijdens een tweedaagse survi-
valtocht in België, op slechts 5 mi-
nuten afstand van nummer 6.
Het tweede team, Freewheel/Krui-
per BV, is tot stand gekomen in
samenwerking met Konstruktie
bedrijf Kruiper BV. en bestaat uit
de twee broers Marcel en Jan Krui-
per. Marcel (39) is uitverkozen tot
Sportman van het Jaar 1996 van
Raalte en doet aan schaatsen,
hardlopen en skeeleren (0572-
356366). Jan (45) heeft meegedaan
aan de Elfstedentocht (schaatsen
en fietsen), marathon van Rotter-
dam en Amsterdam en de Nij-
meegse 4-daagse. De afgelopen we
ken nebben de beide teams extra

trainingsarbeid kunnen verrich-
ten, omdat het evenement wegens
de MKZ-crisis 6 weken moest wor-
den uitgesteld.

Martien Pater van Free-wheel
Sport & Recreatie is er vrijwel ze
ker van dat beide 2-tallen, die ie
der over een eigen begeleidings-
team beschikken, de finish in Pie
terburen zullen halen. Voor het
team van Menno Klunder en Ger-
ben Kronmöller lijkt een plaats bij
de top vijf van het klassement weg-
gelegd. De verwachting is dat za-
terdag 24 juni laat in de avond de
eerste teams in Vorden van materi-
aal gaan wisselen. De wissellocatie
is bij het Gemeentehuis in Vorden,
beter bekend als Het Kasteel Vor-
den. Van rusten zal weinig komen
voor de snelste teams, die van plan
zijn zonder nachtrust de monster-
tocht te volbrengen.

Groots cellofestival in Zutphen
In het laatste weekend van au-
gustus, wanneer we met enige
tegenzin na de zomervakantie
de draad van alledag weer op-
pakken, kan men in de monu-
mentale binnenstad aan de
boorden van de IJssel groepjes
mensen tegenkomen die zich
met een duidelijk doel door de
stand verplaatsen.

Hun cellokoffer meetorsend, wan-
delen zij in dit weekend van de
ene naar de andere historische lo-
catie, waar zij de prachtige warme
klanken van hun dierbare en veel-
al kostbare cello zullen laten klin-
ken. De 800-jarige Hanzestad met
haar vele monumenten, schilder-
achtige hofjes en middeleeuwse
kerken en vooral ook de uitnodi-
gende terrasjes, is op vrijdag 24,
zaterdag 25 en zondag 26 augus-
tus het trefpunt van liefhebbers
van klassieke muziek waarin de
cello dit keer een heel bijzondere
plaats inneemt. De bezoeker
wordt een aantrekkelijk en veelzij-
dig programma voorgeschoteld va-
riërend van klassiek, romantisch
en hedendaagse werken in concer-
ten, recitals, lezingen en works-
hops uitgevoerd door musici van
internationale faam, maar ook
door conservatoriumleerlingen en
talent van jong tot oud. Een week-
end met vele muzikale verrassin-
gen waar de liefhebber van klas-

sieke muziek ongetwijfeld ruim
aan zijn trekken komt. Op vrijdag-
avond 24 augustus wordt het cel-
lofestival in de imposante middel-
eeuwse Burgerzaal geopend door
het internationaal vermaarde Cel-
lo Octet Conjuncte Ibérico. Onder
leiding van hun dirigent Elias
Arizcuren en met medewerking
van de sopraan Young Hee Kim,
brengen zij een spetterend Spaans
getint programma met werken
van De Falla, Villa Lobos, Granados
e.a. De bekende mezzo-sopraan Te
resa Berganza, had enkele jaren te
rug dit Octet uitverkoren om haar
in een uitverkocht Amsterdams
Concertgebouw te begeleiden. De
lovende en enthousiaste reacties
nadien waren niet van de lucht.
Het Cello Octet maakte succesvolle
concertreizen door heel Europa,
Japan en de USA en hun meesle
pende muziek staat inmiddels op
een vijftal cd's. De organisatoren
hadden zich geen feestelijker ope
ning van dit unieke festival kun-
nen wensen. Op zaterdag en zon-
dag worden er naast verschillende
openluchtconcerten, concerten,
lezingen en workshops gegeven in
de sfeervolle ruimten van de
Zutphense musea en de 13e eeuw-
se St. Janskerk. Topcellisten als An-
ner Bijlsma, Jeroen den Herder,
Ernst Reijseger en Raphaêl Wal-
Ifisch begeleid door Bob van Aspe
ren, clavecimbel en Frank van de

Laar piano laten u genieten van
schitterende composities van Beet-
hoven, Vivaldi, Dvorak en vooral
veel Bach. Tientallen talentvolle
conservatoriumleerlingen van
jong tot oud nemen deel aan
workshops of verzorgen op ver-
schillende locaties optredens.
Het jeugdige Arcato Ensemble
speelt het Concerto grosso in G.
opus 6 van G.F. Haendel en het
concerto Polonois van Telemann
en herkenbaar zijn ook enkele cel-
losuites van J.S. Bach welke stads-
beiaardier Gert Oldenbeuving van-
uit het Wijnhuiscarrillon over de
stad zal uitstrooien.
Dit unike festival is mogelijk ge
maakt door de gemeente Zutphen,
de Stichting Zutphen Promotie,
Gelderland Cultuurland en het
Prins Bernhard Cultuurfonds.
Voor de concerten, recitals en
workshops zijn zowel afzonderlij-
ke kaarten als passepartouts ver-
krijgbaar op de verschillende con-
certlocaties. Reserveringen zijn
mogelijk via Contactmanagement
de Swart, tel. 0252-689077 of E-
mail: Weyart@planet.nl. Het uit-
voerige festivalprogramma is gra-
tis vanaf l juli verkrijgbaar bij een
groot aantal VW's in de regio, mu-
sea, de klassieke muziekhandel en
bibliotheken. Een zomerweekend
genieten van topcellisten in het
historische Zutphen waarbij men
van harte is uitgenodigd.
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Winnaars prij svraag
Weevers

Mevr. Silvia Bennink ontvangt de hoofdprijs van dhr. Gerhard Weevers.

Meest creatieve
oplossingen
In de speciale uitgave was ook
een prijsvraag opgenomen en
alle vragen hadden betrekking
op het bedrijf. De antwoorden
kon men er ook in terug te vin-
den. Velen hebben de moeite ge-
nomen om de oplossingen te
zoeken en op te sturen en tot
vlak voor de sluitingsdatum
kreeg men er nog enkele bin-
nen. Op de meest creatieve wij-
ze werden de oplossingen aan-
gedragen: knipsels, tekeningen,
kleurprints, kleine boekwer-
ken, bloemstukken en zelfs in
de vorm van een rebus, die men
zelf moest oplossen. Maar er
werden ook vele oplossingen di-
gitaal aangeleverd, zo ontving
men een complete powerpoint
presentatie en zelfs adressen
van internetsites, speciaal inge-
richt voor het presenteren van
de antwoorden.
Er waren veel goede oplossin-
gen, maar met één vraag gin-
gen diversen de fout in. De
vraag luidde: In welk jaar werd
de kunstkalender gedrukt
waarbij werken van Ab Broens
werden gebruikt?. Velen ant-
woordden met het jaar 2000,
maar dat was het jaar waarin
deze kalender werd gebruikt!
De kalender werd natuurlijk al
gedrukt in 1999!

"Drukkers
survivalkit
Uiteindelijk ging de hoofdprijs
van ƒ1.000,- naar mevrouw Syl-
via Bennink uit Zutphen. Zij
had haar antwoorden op een
zeer creatieve wijze gepresen-
teerd als "drukkers survival
kit". Zij wist door middel van
een bijpassend voorwerp op el-
ke vraag, op de meest originele
wijze haar antwoorden te pre-
senteren. Maandag 11 juni
kreeg zij uit handen van direc-
teur L.G. Weevers haar prijs
overhandigd. De eerste prijs
ging naar mevrouw Dagmar
Reukers uit Lichtenvoorde. Zij
had een fraai boekwerk ge-
maakt met vele knipsels uit de
krant, alle vragen waren goed
en het was een mooie presenta-
tie. De heer Jan Oonk, bedrijfs-
leider van Weevers Elna. had de
eer om haar deze prijs te over-
handigen. De tweede prijs ging
naar mevrouw Marijke Fontijn
uit Rotterdam. Zij had een com-
plete website gemaakt om haar
antwoorden te geven op de vra-
gen.

Eind maart bracht drukkerij Weevers een speciale krant uit waarin het nieuwe gezicht van het
bedrijf werd gepresenteerd. De afgelopen periode zijn er zoveel zaken vernieuwd en verbeterd dat
besloten werd een speciale uitgave samen te stellen. Men trof hierin het gehele aanbod aan pro-
ducten en diensten aan dat onder de Vlag' van Weevers wordt aangeboden. Ook werd het nieuwe
bedrijfslogo geïntroduceerd, welke men aantreft op alle activiteiten van Weevers. Elk onderdeel
heeft nu een herkenbare vlag in een eigen kleur, terwijl in het label van Weevers de hoofdactivi-
teiten staan vermeld. In 1982 werd voor het eerst het VPGI-certificaat uitgereikt en in oktober 2000
mocht het bedrijf voor de negende maal het VPGI-Iso certificaat in ontvangst nemen.

Prijzengeld
voor slacht-
offers brand
Volendam
De jury heeft besloten een extra
tweede prijs toe te kennen aan
de heer Hanskamp.
Hij heeft zijn oplossing aange-
dragen per E-mail, niet op de
meest origineelste wijze, maar
wel zeer sympathiek. Hij gaf na-
melijk te kennen dat mocht hij
in de prijzen vallen, het prijzen-
geld te storten op giro 800 voor
de slachtoffers van de nieuw-
jaarsbrand in Volendam. Het
geld is inmiddels gestort op bo-
vengenoemd nummer.
De derde prijs ging naar de
heer en mevrouw Buunk uit
Hengelo. Zij hadden een bijzon-
der mooie powerpoint presen-
tatie gemaakt op de computer.
Ook zij mochten maandag 11
juni de prijs in ontvangst ne-
men.

Vanwege de vele mooie inzen-
dingen zijn er drie extra prijzen
beschikbaar gesteld en deze
gingen naar Jantine de Wijs uit
Warnsveld, Oscar en Joke ter
Bogt uit Wichmond en Lara Ta-
marinof uit Eindhoven. Alle
prijswinnaars van harte gefeli-
citeerd.

Mevr. Marijke Fontijn, winnares van de tweede prijs.

Mevr. Dagmar Reukers ontving uit handen van dhr. Jan Oonk
de eerste prijs.

Mevr. Nancy Weevers-Visser overhandigt de familie Buunk de derde prijs.



• Inclusief gegalvoniseerd rooster.
• 100 cm.
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Borculo (Gld.), ftorenfcree 2, Tel. O545-272ZP5.
-682099. Filiaal Wéfcl f Gld. J, Dlcfamseweg ^80, fel. O3 f 4-6833 l 9.

Adverteren in Contact?
Vraag naar de vele mogelijkheden van doorplaatsing in meerdere edities zowel in f uil color als met steunkleur.

Te koop

Zelhem: Rubensstraat 11
A.d. rand v.h. dorp gel., in gewilde omg., een in lichte
kleuren uitgev., keurig onderh.

halfvrijstaande woning
met garage/berging en tuin op zuidwesten. De wo-
ning is voorz. v. dak- en muurisol., alsmede groten-
deels dubb. glas. Verw. d.m.v. CV-gas. Bj. 1986. Inh. ±
400 m3 (incl. garage). Opp. 252 m2. Ind.: ggg: hal,
toil., woonkamer met houten vloer, open keuken met
inb. app., tuinkamer met terrasdeuren; 1 e verd.: overl.,
3 slaapkamers, badkamer met bad, douche, 2e toil.
en v.w.; 2e verd.: zolder, kamer mogelijk.

uimes
Makelaars

Hengeloseweg 2
7021 ZT Zelhem
Telefoon 0314-624215

Rimass
Assurantie-adviseurs

Wichmondseweg 16
7255 KZ Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-462359

Inl. via uw eigen NVM-makelaar of ons kantoor NVM

Exclusief geproduceerd voor Vico
Vico Comfort

extra lage instap
OMFORT

PLUSPUNTEN VAN DE
COMFORT:

RVS velgen en spaken
Nexus 7 versnellingsnaaf

Rollerbrake voor en achter
Anti slip pedalen

AXA SL7 veiligheidsslot
Gel zadel

Extra lage instap

Alle Vico fietsen
worden geproduceerd

bij Nederlands grootste
fietsfabrikant.

Uw Vico dealer:

PR FIL-
DE Fl ETSS P EC IALI ST
BLEUMINK TWEEWIELERS
Dorpsstraat 12 • Vorden • Tel. 0575-551393
Spittaalstraat 34 • Zutphen • Tel. 0575-519526

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI b. v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13e 7261 AM RuuRLo gootbekleding

0573-253039 - Fax 0573-254919- Mobiel 0654220156

prolink.nl
i - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,
tot in de punten

geregeld.
dom«inr*girtratl«:

éénmalig fl. 95.- plui fl. 30.- p«r Jaar
Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extranet
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
Meer info: www.prolink.nl

Bel voor informatie !
Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak
Tel: 0575-441344

Geef lief door,
rechts gaat voor

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. 0315-241169,
www.tcrenovatie.com
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